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ΤΟ ΑΡΚΑΔΙΟΝ

'Η Κρητική Επανάστασις τού 7X6'6' προσέθεσε 
τάς θαυμαστοτέρας σελίδας είς τίμ· ιστορία* τής 
μεγαλονήσου, αν μεταξύ αυτών, όλων θαυμαστών, 
είμπορεΐ νά γίνη σύγκρισις.

Ήτον άγι'ον ίίνισυς. Δεκάδες χιλιάδων τουρκικού 
και afyi •πτιακού στρατοί' Εστάλησαν κατά τών ολί
γων επαναστατών, τού δέ στρατοί- τούτοι· προΐ- 
σταντο στρατηγοί Εμπειροπόλεμοι κα'ι βοηθοί ήσαν 
Τουρκοκρήτες Ανδρείοι και καλώς (οπλισμένοι ύπό 
τιδν αργών. Οΐ επαναστάται άη’ ετέρου και οπλών 

ακόμη υστερούντο, εξ όσιον δε είχον πολλά »}σ«ι· παλαιοτάτου 
συστήματος μέ πετρολίθους. Κα'ι δμως ή έπανάστασις τοϋ fid 
διήρκεσε τρία ολόκληρα έτη, αδάμαστος καί μαρτυρική.

Μετά άλλας Εχθροπραξίας τον Σεπτέμβριον τού y.S'6'6' Εστάλη 
είς Κρήτην ό Μουσταη άς πασσάς Κριτσιλής, ό όποιος, μετά μάχας 
περί τήν Μαλ.ά- 
ξαν, τόν Εμπρη
σμόν τών Λάκ
κων, τού (-λερίσου 
καί τώνΜεσκλιόν. 
αίαν εισβολήν τον 
είς’Αποκόρωναν 
καί τό δράμα τον 
Βαφέ, εισέβαλε)· 
εις Ρέθυμνον.

Έν τώ μεταξύ 
εΐχεν άνακηρυχθή 
αρχηγός τοί· τμή
ματος αυτού, ό 
Αξιωματικός καί 
πρώην ύπουργός 
τών Στρατιωτι
κών ΙΊάνος Κο- 
ρωναΐος, οδηγών 
καί άλλους αξιω
ματικούς καί εθε
λοντής Εξ Ελλά
δος. ’ Ο Κορ(0- 
ναΐος καταλαβι'ον 
τήν Μονήν τοί· 
’Αρκαδίαν δκόρι- 
σε τόν Αξιωματι
κόν 1. Δημακό- 
πουλον φρούραρ
χον αυτής.
Ό Μουσταφάς 

έρχεται τιάρα Εξ ’Επισκοπής κατά τής Μονής καί οί Εν αυτή 
έχοντες τροφός καί πολεμεφόδια αποφασίζουν νά μείνουν Εκεί, 
Ελπίζοντες ότι, Εν περιπτιόσει πολιορκίας, θά ήρχοντο έξωθεν Επι
κουρία/ Είς τήν γνώμην αυτήν Επέμενε)· ιδίως ό ηγούμενος 
τής Μονής Γαβριήλ, παρά τάς προτροπής τον Κορωναίου, οστις 
δέν είσηκούσθη Επίσης συμβουλεύσας ν’ απομακρυνθούν τά 
γυναικόπαιδα. Ji γυναίκες Εδήλωσαν ίίτι Ενόουν νά συναποθά- 
νονν μετά τών άνδρών.

Τήν έβδομη)· Νοεμβρίου Εφάνησαν Ερχόμενοι οί Τούρκοι 
πολιορκήσαντες τήν μονήν Εκ τριών μερών.

"Εμενεν άκόμη καιρός νά φύγουν οί Εν τή μονή, άν ήθε/.ον, 
είς τήν πρόσκληση· όμως τών Εχθρών άπήντησαν διά τών 
οπλών. "Ηρχοντο έξωθεν ειδήσεις Απαίσιοι. Ή στρατός τού 
Μουσταφ/ά είχε διακόφη κάθε Επικοινωνίαν τών γύρω Επανα
στατών μέ τήν μονήν και συνεπώς Εκ τιον προτέρο»· ματακόση 
πάσαν ελπίδα βοήθειας. Ό πασάς, αφοί· άπεμόνωσε τήν μονήν, 
ήλθε καί αυτός έξωθεν αυτής έχων ήδη σνγκεντριήση Εκεΐ δέκα 
χιλιάδας στρατού, πυροβολικόν καί άτάκτους Τουρκοκρήτας. 
Δευτέρα πρόσκλησις είς παράδοση· έσχεν ώς άπάντησιν τήν 
άρνησιν και ήδη γίνεται έΐ/κιδος κατά τής μονής, έγοδος είς τήν 

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΡΚΑΛΙΟΥ

οποίαν άπήντων δι’ εύστοχοι· πυρός οΐ Εν αυτή. Τό πυροβολι
κόν έβαλλε)· ιδίως κατά τών πυλών τού περιβόλου τής μονής, αΐ 
όποΐαι Εν τούτοις άντεΐχον.

Μία απόπειρα τού Κορωναίου καί τού παπά - Μαρουλιανού 
νά η έρουν αντιπερισπασμόν, συλλέγοντες Εκ τών πέριξ ολίγους 
Επαναστάτης άπέτνχε καί ή τελευταία πλέον Ελπίς Εξέλιπε διά 
τούς Εν τή μονή.

Παρ’ δλα ταΰτα ουτοι δέν Εσκέφ θησαν νά παραδοθώσιν. 
"Ανδρες καί γυναίκες έμεναν άκαμπτοι, οΐ άνδρες. οΐ δλην την 
ήμέραν πολεμούντες καί αί γυναίκες, αί όποΐαι είργάξοντο διά 
νά κατασκευάζωσι χάρτινα η υσίγγια εκ η ύλλων τών εκκλησια
στικών βιβλίων καί έηερον πιΜ.μεηόδια εις τούς πολεμιστής 
κάτω άπό βροχήν μολυβδίνην. Ητον εκεί, ώς διηγείται ό κ 
Κονδυλάκης, μεταξύ τών άλλων καί ή Χαρίκλεια Αασκαλάκη.■ 
Είχε τρεις υιούς, οΐ όποιοι καί οί τρεις Επέπρωτο νά πέσου >■ 

είς τάς διαφόρους 
μάχας, είς δέ Εξ 
αυτών ήτοι· Εντός 
τής μονής."Οταν 
οΐ αρχηγοί συνε- 
σκέπτοντο ήκού- 
ετο καί ή γνώμη 
τής γενναίας αύ
τής γυναικός κα) 
ή γνώμη της ήτο 
νά προτιμήσουν 
τόν θάνατον παρά 
νά παραδοθούν 
είς τούς Τούρκους.

Ή νύξ διήλθε 
μέστμ προσευχών 
τών μέν καί ερ
γασίας τών άλλων 
πρός Επανόρθω
ση· τών βλαβών, 
οσας επέφερον είς 
τούς τοίχους τής 
μονής τά μικρά 
πυροβόλα τού 
Μουσταφα.

Τήν έπομένην 
οί πολεμισταί τού 
Άρκαδίου ειδον 
δτι. ό Μουσταφας 
είχε φέρει καί δύο 
άλλα πεδινά πυ

ροβόλα Εκ Ρεθύμνου. Ένόησαν πλέον δτι ή ήμέρα Εκείνη ήτο ή 
κρίσιμος. Βοήθεια ούδαμόθεν Εφαίνετο κα'ι ήδη οί τοίχοι τού’ 
περιβόλου τού μοναστηριού έχωναν Εδώ και Εκεί, κλονισθέντες 
άπό τά πυροβόλα τά νέα. Ή μάχη ήρχισε λυσσαλέα. Τρομεροί 
ήσαν οί επιτιθέμενοι καί τρομεριότεροι οί αμυνόμενοι.'Ο Γαβριήλ, 
είχε τό τιμών του ένδυμα διάτρητον ύπό σφαιρών, περιερχόμενος 
τάς διαφόρους θέσεις καί ενθαρρύνω)' τούς 
μαχητής. ’ Εσείετο τό μοναστήριον άπό τούς 
πυροβολισμούς καί είχε γέμιση άπό τραυ
ματίας μεταξύ τών όποιων καί γυναίκες. 
Αύταί ι’ινεδείχθησαν ήρωΐδες. Ιέν έκλαυσαν, 
άλλ’ Ενεθάρρυνον μέ τίμ· αταραξίαν των. 
Πολλαί Εγέμιζον τά όπλα τΰιν μαχητιδν καί 
άλλαι τούς άνεκονφιζον πυροβολ.οϋσαι εναν
τίον τών Εχθρό»·, οΐ οποίοι Εν τώ μετάξι· 
Επλησίαξον καί Εκύκλουν στενιότερον τήν 
μονήν. Κανείς πλέον δέν ήλπιζε >■« σωθή. 
’ΙΙσαν οΐ μελλοθάνατοι καί οί άτάραχοι 
διότι Εγνώριζον δτι τίποτε δέν θά τούς 
έσωζεν άπό τόν θάνατον, Άν μ'η μαρτύρια

και κακουχία/. ’ Εμάχοντο διά νά άποθιίνουν δοξασμένοι καί 
μέσα είς τήν μάχην ήστεΐξοντο.

Οί πολιορκούμενοι, διηγείται ό κ. Κονδυλάκης, είχον καί 
σαλπιγκτήν ένα Εθελοντήν μιγιίδα, διό καί τόν ώνόαασαν 
πην. 'Ο σαλπιγκτ'ης Εμάχετο καί αύτός, άλλ’ Εκ διαλειμμάτων 
έροιπτε καί εν σάλπισμα είς τόν πάταγον τής μάχης, ιίις κραυ
γήν ενθαρρύνσεως πρός τοι·ς συμπολε.μιστάς του. ' Ιίτο εύθυμος 
και Αγαθός, διό και κατά τάς τραγικός Εκείνας στιγμάς τό 
σάλπισμά του είχε κάτι τι άπό τΐμ· παιδικήν του εύθυμίαν και 
άπό τίι αίιόνιον μειδίαμα τών λευκών του όδόντι·»·.

Γειά σου, Άοά.πη τού Εφιόναξαν είς έκαστον σάλπισμα 
άπό τά τείχη τής μονής.

Τινές δέκα) τού άπηύθυνον Αστεϊσμούς :
Ιέν πας νά νιφθής, μιαρέ ; Άπό τήν μπαρούτη έχεις γίνει 

σάν άριιπης.
Είμαστε άδέρη ια, ολοι ι’ιράπηδες- άπήντα ό σαλπιγκτής . 

// δέ Χαρίκλεια Αασκαλάκη, διηγείται πάλιν ό ίδιος, δσον ό 
κίνδυνος ηύξανε, τόσον θαρρα/.εωτέρα άνεδεικνύετο. "Οταν δέν 

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ ΚΑΤΑΔΥΟΜΕΝΟΝ
(Ή Κυβίβνηαι; ουμπληρονοα τούς ναυτικούς έξο.τλιαμούς «ά παραγγτίλη τήν κατα- 
οκτυην τεασαρων άντιτορ.τιλλικών καϊ ένός υποβρυχίου. Παραύεττομεν Υπϊ τή 

εύκαιρία ταύτη τύπους υποβρυχίων γαλλικών).

προσηύχετο προ τών άγιων εικόνα»·, δταν δέν Επεστάτει είς τ'ην 
κατασκευήν τών πυριτιδοβολών, εύρίσκετο πλησίον τού υιοί) 
της Κωστή. Έπανειλημμέπως βληθείς υπό σφαιρών, κατέπεσεν 
<5 ιστός τής σημαίας τού υιού της και πάντοτε αντή τήν άνε- 
στήλιονεν. "Οταν δέ άπεκόπη καί τό σχοινίον και ή σημαία 
κατέπεσε, τήν εδίπλωσε καί τήν Εφύλαξεν είς τόν κόλπον της, 
άταράχως ίσταμένη ύπό τήν βροχήν τών σφαιρών .

"Ολη ή ήμέρα δέν Εχρησίμευσε παρά διά ν’ αύξηση τούς 
νεκρούς και τους τραυματίας, εκτός δέ αύτού αί σφαΐραι τών 
πεδινά»· πυροβόλων διέρρηξαν τίμ· θύραν ή οποία Εκινδΰνευε 
νά άνοιξη τελείως. Τ'ην νύκτα άπεστάλησαν έξω τρεις άγγελιο- 
φόροι διά νά καλέσουν βοήθειας' οί ΤΪαπα - Κρανιώτης, Παύ
λος Κοΐβος καί Άδάιιης Παπαδάκης καί οί λοιποί συνήχθη- 
σαν είς τήν Εκκλησίαν τής μονής. Ήτο δέησις ή Ακολουθία 
Εκείνη ή νεκρώσιμος; Έζήτησαν τήν βοήθειαν τού Θεού οί 
μάρτυρες ή ήρχισαν τήν πλησίον τού θρόνου Του ζωήν των ;

'Ο Γαβριήλ, ώμίλησε πρός τούς πολεμιστής :
«Αδελφοί μου, έχετε πίστη· είς τόν Θεόν κα) θά σωθιομεν. 

Μ'η φοβήσθε τήν δύναμιν τού Εχθρού. ’Εάν ό Εχθρός είναι 
δυνατός, ό Θεός είναι παντοδύναμος. Καί ό Θεός, δστις Εβύθισε 
τους στρατούς του Φαραάι είς τήν ’Ερυθρά)·, δύναται Επίσης νά 
καταστρέφη τούς στρατούς τού Μουσταφα. Ό Θεός δστις Εδυ- 
νάμωσε τόν βραχίονα τού μικρού Ααυϊδ διά >·ά καταβάλ.η τόν 
γίγαντα ί ολιάθ, θά διόση καί είς ήμάς τούς δισθενείς τ'ην δύνα
μη· νά νικήσωμεν τόν ισχυρόν άντίπαλον.

’.4λ.λά καί αν ο Θεός άλλως θέληση, ί'ις παρηγοοηθιόμεν καί 
Άς χαρώμεν, διότι ήμάς Εδιάλεξε διά τήν ύιι>ηλήν θυσίαν υπέρ 
πίστεως κα'ι πατρίδος. Τάχα άργά ή γρήγωρα δέν θ’ άποθάνω- 
μεν; Άνθρωπος ώσεί χόρτος αί ήμέραι αύτού. ΙΙροτιμότερον 
λοιπόν ν’ άποθάνωμεν ώς μάρτυρες τής πίστεως καί τής πατρί
δος ϊνα, δχι μόνον ή φυχή μας μείνη άθάνατος είς τούς ουρα
νούς, άλλά καί ή μνήμη μας Επί τής γής είς τόν σεβασμόν τών 
ομοεθνών μας. Ό θάνατός μας, δστις είς άλλην περίσταση· θά 
είναι άνωη ελής, τιάρα θά γίνη πρόξενος μεγάλου καλού' θά 

σι όση τιμ· πατρίδα μας. Και τιάρα, άδελη οί μου, ας συγχωρή- 
σωιιεν καί άσπασθώμεν άλλήλους καί άς ζητήσωμεν συγχώρη
ση· παρά του Θεού. Ι'.πειτα δε ας πράξωμεν Επί τέλους τό 
καθήκον ήμα»· πρός τί/ν ίεράν ήμών πίστη· καί τήν πατρίδα 
καί ας γείνη τό θέ/.ημα τού Θεού.

Αίετέλαβι»· δλοι τών Άχράντων Μυστηρίων καί δταν Επανήλ
θαν οί άπι σταλμένοι η έροντεςειδήσεις δχι πολ'υ ευχάριστους ή θυσία 
άιπεη ασίσθη.’Εσκάφη υπόνομος διά τ'ην άνατίναξιν τής μονής 
καί εντός αυτής Ετοποθετηθησαν δώδεκα βαρέλ.ια πυρίτιδας.

Τό πρωί οΐ Τούρκοι (όρμησαν λυσσαλέοι διότι Εφοβοΰντο μή 
έλθη βοήθεια είς τούς Ει· τή μονή. Ή πύλη ιρ·οι;ε καί όπισθεν 
αυτής ό Γαβριήλ, ξιη ήρης Επιιλ.αιε στήθος πρός στήθος κατά 
τών Ίούρκωυ, οί όποιοι Επλησίασαν τέλος. Ήτο φανερόν δτι οΐ 
Τούρκοι Εκυρίευσαν τ'ην μονήν. Οί περί τί»· Γαβρδηλ. ολίγοι 
καθίσταντο όλονέν Ειλιγιότεροι καί ό ήγούμενος διέταξε τί»· πλη
σίον του Γεο'ιργιον Ιίαμπουδάκην νά (’ινάψη τήν υπόνοιιοι·. 
Ούτος Επυροβόλησε τ'ην πυρίτιδα καί τΐμ· άνέφλεξε. Τρομερός 
κοιιτος ηκουσθη και μέρος τής μονής κατέρρευσε θάπτον Τούο- 
κους καί Χριστιανούς. Ο ήγούμενος έξη άκόμη. ΙΙαρέδωσε τό 
περιαπτοί’ του εις την ΐασκαλάκη καί έτρεξι κατά τών Εκ νέου 
Επανερχόμενων Τούρκων. Είς τά κελλία οί μαχηταί, οί όποιοι 
δέν εύρον τί»· θάνατον τί»· όποιον Επεζήτησαν, άνθίσταντο, άλ.λ’οί 
Τούρκοι ήσαν ήδη κύριοι τής μονής.

’.4ς Επανέλθωμεν διά τινα όιραΐα Επεισόδια είς τήν διήγηση· 
τού· κ. Κονδυλάκη.

Είς εν τώι· κελλίων εύρίσκετο ό Κωστής ίασκαλ.άκης ιιετά 
τής μητρός κα) τών συγγενών του. ’Ενώ δέ άπό τού παραθύ
ρου Εμάχετο, Επληγιόθη είς τό μέτωπον κα) τό αίμα περιέλουσε 
τό πρόσωπό)· του.

—"Ω ! άνεφιϋνησεν.
— Ιίά τόσο πράμμα ;.. . τού είπεν ή μήτηρ του Εξετάζουσα 

ΠΠΣ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΤΑ ΣΚΑΦΗ ΑΥΤΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑΝ

τό τραύμα μέ τήν σπαρτιατικήν της αταραξίαν. Θέλεις νά 
σ’ ακούσουν νά πούν πιός Εη οβήθηκες, γυιέ μου ;

Πρό τού κελλίου είχε πέσει φονευθείς είς Τούρκος στρατιώ
της, Επειδή δέ τά πολεμεφόδια τών υπερασπιστών τού κελλίου 
Επλησίαξον νά Εξαντληθώσιν, ήνοιξαν τιμ· θύραν Επί μίαν στιγ
μήν και έσυραν μέσα τον νιζάμην, Επί τού όποιου εύρον πυρι- 
τιδοβολάς τινας καί δοχεΐον Εκ λευκοσιδήρου περιέχον καφέ καί 
ζάχαρη·. Μέ τό τελευταΐον τούτο εύρημα καττόρθωσαν νά κατα- 
πραυνωσι μίαν άρτιγέννητον Εγγονήν τής Ίασκαλάκη, ήτις, 
κλ.αίουσα Απαρηγόρητα, τούς είχε τρελό.άνει μέ τάς κραυγής της..·.

Έν τούτοις δλα τά μέρη τής μονής κατελήφθησαν άπό τούς 
πολιορκητής σφάζοιπας άνδρας, γυναίκας, νήπια.’Εκάλεσαν τόν 
Αημακόπουλο)· νά παραδοθή, άλλ’ ούτος άντέστη μέχρις δτου 
ήλθε τακτικός στρατός, είς δν παρεδόθη. Μέσα είς τά πτώματα 
εύρον καί τό ππώμα τού Γαβριήλ. ΈΙτο γεμάτο πληγάς καί 
είχε κομμένην τήν κεφαλήν.

"Επειτα οί αιχμάλωτοι ώδηγήθησαν είς τό Ρέθυμνον. Ό 
Δημακόπουλος καί οΐ Εθελοντα) παρεδόθησαν είς τον στρατόν 
διά νά άποθάνουν τόν φρικτόν διά λογχισμοί θάνατον και ό 
γενναίος "Ελλην αξιωματικός πριν τόν λογχίσουν ηύτοκτόνησε 
διά τού ξ(φ ους του. .4/ κεη αλαί το»· διεσκορπίσθησαν Εκεΐ γύρω.

Καί τό Άρκάδι μένει είς τήν ιστορίαν τού Ελληνισμού ώς 
εν άπό τά φωτεινότερα σημεία τής αύταπαρνήσεως διά τήν 
Ελευθερίαν, τήν Ελευθερίαν τήν όποιαν άρνεΐται ή πολιτικί; είς 
τήν ηρωικήν νήσον.



Η ΕΝ ΕΠΤΑΝΗΣΩ. ΕΠΙ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ 1807-1814
[Συνέχεια άπό τό προηγούμενοι τεύχος]

αί οί ποιηταί καί λόγιοι τοϋ Ίονίου δέν έ</είσθησαν 
λιβάνοι·.' Ο Ζακύνθιος γνωστός ζωγράφος ίερευς Κον- 
τούζης, όστις τόν δημοκράτην Βοναπάρτην έπειτα τόν 
ϋμνησεν ώς αυτοκριίτορα και έποίησε καί Μεγαληνά- 

ρια *. 'Ο Μαρτελάος όμως, έτερος Ζακύνθιος καί άπό τόν
Αύτοκράτορα Ναπολέοντα ήλπιζε την άνάστασιν της 'Ελλάδος, 
ως την ήλπιζεν όταν ήτο δημοκράτης :

II Γαλλία ήλ&β πάλι νά μας δώοη ίλενβκρία,: 
Γί/r Ελλάδα νά ξβΟάψυ οπον κεΐται 'στη δουλεία. 
Ναπολέων, ί~)εΐ του Κόππον, ένι)ν/ιήοον την Ελλάδα 
Tah άλί'ααις της, 2υ κόψε, για τά εχω/ΐΕ πατρίδα.

Ό Κερκυραίος ποιητής Νικόλαος Αελόινιιότης έπίσης, έποίη- 
σεν ώραίαν ωδήν ίταλιστί πρός τόν Ναπολέοντα. Είς τινάς 
στραφάς, βλέπει ό ποιητής τήν Επτάνησον έλευθεροίθεϊσαν άπό 
τόν Μεγάλου Γαλάτην, ένώ ή Ρωσσία ήθελε νά τήν δεσμεύση. 
Άλλ’ ένώ ή Επτάνησος έχαίρετο καί ήγάλλετο, ή Ελλάς άλν- 
σοδεμένη έζήτει άπό τόν Ναπολέοντα τ'ην Έλευ&ερίαν - της.

Καί ό Ζακύνθιος ίημήτριος Γουζέλης, δη/ιοσιεύσας τώ 1807 
τήν μετάφρασιν τής’ Ελευθερωμένης' Ιερουσαλήμ τον Τάσου 
τ'ην άγιέρωσεν είς τόν Ναπολέοντα, ώς δείγμα πιστοϋ ΰπη- 
κόου. "Αλλοι έητινησαν μόνον κόλακες πρός τί»· ισχυρότατοι· 
τής ήμέρας. «

'Ο διαδεχθείς τόν Bcrthier είς τί/ν γενικήν τών Νήσων διοί
κηση· στρατηγός Donzclot, πρώην διοικητής ’ .[πούλιας, ήτο 
ένας άπό τους μάλλον εύπαιδεύτους καί χρηστούς άξαοματικο'υς 
τόν Γαλλικοί· στρατοί· καί είχε λάβει μέρος είς τους πολέμους 
όλους τής Δημοκρατίας. Οϋτος ήγάπησε τήν Επτάνησον καί 
είργάσθη υπέρ τής ευημερίας αυτήςs καί υπέρ τής διαδόσεως 
τών γραμμάτων.

Ό πρός τάς Μούσας έρως τών Γάλλων πολύ έηάνη καί έν 
‘ Επτανήσφ άν καί έν μέσω τον θορύβου τών όπλων, τής άιστα- 
σίας τών πολιτικών πραγμάτων καί τοϋ αποκλεισμού τών 
Νήσων υπό τών ’’Αγγλων, έπιθυμούντων νά κυριεύσωσιν αύτάς.

'II έκπαίδευσις έλαβε νέαν πρόοδον, αί έπιστήμαι νέαν βάσιν. 
Διετηρήθη ιός Ιστοριογράφος τής 'Επτάνησου ό Μουστοξύδης, 
όπως ίξακολουθήση τάς ιστορικός έρευνας. Τόν Κεφ αλλήνα 
Γ'εράσιμον IΙιτσιμάκον ένεθάρρυναν είς τήν καλλιτεχνίαν και 
ύπεστήριξαν ό Bcrthier καί Donzelot. Καί ή Ίόνιος Γερουσία 
διά θεσπίσματος έθέσπισεν, όπως δημοσία δαπάνη άποσταλή είς 
τήν έν Ρώμη σχολήν τιί»· Ωραίων Τεχνών, κατ’ εντολήν τοΰ 
Ναπολέοντος και έπιδοθή εντονο'ντερον είς τήν σπουδήν τής 
ζωγραη ίας καί άρχιτεκτονικής.

Καί είς αυτά τά θρησκευτικά τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας 
ήθέλησε νά φέρη τήν τάξη·, ώς μαρτυρεί ή έξης προκήρυξες, 
ήτις έδημοσιεύθη καί ελληνιστί, καί ήν αναδημοσιεύομε)· διά τήν 
ιστορικήν αυτής άξίαν καί διά τήν γλάισσαν : 1 * * * * * * 8

1 Πυβλ Λ', όί Βιάζη : Νικόλαος Κουτούζη; εν Ποιητικοί Ανϋ-ώνι 
Ζακύνθου άρ. 5 καί Έπτανήαιοι Ποιηταί έν Νέα Ζωή ' Αλεξάνδρειά; 
άρ. 39— 60 Αύγουστο; Σεπτέμβριο; 1909.

Επειδή τά Μεγαληνάρια είναι ανέκδοτα δημοσιενομεν τινά :
Τής Γαλλίας Πάπας ό κραταϊο;, ισχυρός, γενναίος, Αΰτοκράτωρ καί 

Βασιλεύς, κατ' εχθρό»· Ρωσσία βραβεία Νίκης φέρει. Ώ μέγα Ναπολέων 
καί περιβόητε.

Τής Γαλλίας πάπας 6 κραταϊο; Αΰτοκράτιορ καί τή; ' Ιταλίας ό πανάρι- 
στος καί ένδοξος Βασιλεύς, Μέγα; Ναπολέων, Ρωσσία; ταΐς δυνάμεσι καί 
θρόνον Αλεξάνδρου κατεδάφισε. Γαλλίας ενδόξου ό κραταιός καί ήροις καί 
πάπας 'Ιταλίας ό Βασιλεύς Ναπολέων.

Έτι δεόμεθα υπέρ τον Παμμεγίστοι· καί Κραταιοτάτου Ναπολέοντος 
Αντοκράτορος τής Γαλλίας καί Βαοιλέως τής 'Ιταλίας άπάοης καί υπέρ τοϋ 
υποτάξαι Κύριος ό Θεό; ύπό ιούς πόδας Αυτού πάντα εχθρόν καί πολέμιον.

Υπέρ τον κραταιοτάτου, ενσεβεστάτου, ενάρετου ήρωο; ανίκητου Ναπο
λέοντος Αύτοκράτορο; παιιμεγίοτου Γαλλίας καί Βασιλέω; τής ’Ιταλίας άπά- 
σης εν τα> πισττρ αύτοΰ λαω.

- ΓΙβλ. Σπ. δέ Βιάξη : 'Επτανήαιοι Ποιηταί έν τή Νέα Ζωή’Αλεξάν
δρειάς άρ. 38 ’Ιουλίου 1909.

8 Ο Ιήμο; Κέρκυρας έκτιμών τήν μνήμην τής καλής κυβερνήοεώ; 
τον, μετωνόμασεν *όδό; Δοντζελότον·, τά Μουράγια.

ΓΑΛΛΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ
ΕΠ' ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΗΣ AYTCT ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΤΟΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΤΟΝ ΓΑΛΛΟΝ 

ΒΑΣΙΛΕΟΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΟΣΕΟΣ ΤΟΥ ΡΗΝΟΥ

',Η ΙΩΝΙΚΗ 1 ΓΕΡΟΥΣΙΑ
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’ Εν Κερκύριι τή 4 Σεπτεμβρίου /ΝΤΛΝ
θεωρημένης τής άιωποταγής μερικών ιερέων πρός τήν έπι- 

σκοπικήυ εξουσίαν, θεωρημένης τής άταξίας, /ιέ τήν όποιαν 
ένεργοϋνται αί έκκλησιαστικαί γυ/ινάσεις και ή αμέλεια τά»· 
καθηκόντων, είς τ'ην οποίαν είναι έγκαταλελειμμένοι οί, περισ
σότεροι ιερείς, διά όλον έκείνο, ιίποϋ αποβλέπει τό έργον τους

Θεσπίζει:

Α'. "Ολαι αί έκκλησίαι ττίιν 'Ρωμαίων, τόσον δημόσιοι όσον 
κατά μέρος - μηδεμιάς έξαιρουμένης, δηλοποωϋνται είς άπόλυ- 
τον ελευθερίαν και νόμιμον έξάρτησιν άπό τόν άιρχιεπίσκοπον. 
έπίσκοπον, ή μέγαν οίκονό/ιον άποδεδειγμένον άρχηγόν τής 
επαρχίας, είς τοι·ς όποιους αυταί ήθελαν άνήκει διι'ι έκείνο, 
όπου ιίποβλέπει ή πνευματική διδασκαλία, αί έκκλησιαστικαί 
γυμνάσεις, ή ευπρέπεια καί ή καθαριότης τής λατρείας.

Β. Κάθε ά.νυποταγ'η τών ίερέων πρός τους άρχηγοϋς των, 
κάθε έπανάστασις, όπου ήθελε ιγέρει άινησυχίαν, κάθε πράξις 
ολίγον άπρεπής γνωρισμένη άπό τόν άρχηγόν τής εκκλησίας 
θέλει είναι υπό ποινήν άρέστου άποδιιϋξεως έξω τά»· 
Νήσων και εξορίας άπό τήν έπικράτειαν ί·πό τής διοικήσεως 
κατά τήν δευτέραν φοράν τοϋ πταίσματος.

I". ΟΙ Αρχιεπίσκοποι, επίσκοποι καί άρχηγο'ι τά»· εκκλησία»’, 
καθείς διά ταίς έπαρχίαις του, θέλει άιποκοίνεται άκριόώς διά 
κάθε άπρεπου, οπού ήθελεν άνήκει είς τί/ν ίερωσύνην.

Δ'. Είναι ό/ιοίως υποχρεωμένοι νά διεξέρχο»·ται δύο η οραίς 
τόν χρόνω· είς κάθε μέρος τής έ,παρχίας των διά ι·ΰ Ερί ίτήσιο- 
σιν <’>η θαλιιοί/ ανάις τ'ην κατάσταση· τά>ν έκκλησιά»· καί όλον 
εκείνο, όπου Αποβλέπει τήν λατρείαν καί τάς πράξεις, όπου είς 
ταύτας τάς θείας γυμνάσεις άνήκουσιν.

Ε'. Ό Γερουσιαστής τοϋ ίσωτερικοΐ' είναι έπιφορτισμένος 
διά τήν έκπλήρωσιν τοϋ παρόντος θεσπίσματος μετά τάς επικυ
ρώσεις τής αϋτοϋ έξοχότητος κυρίου κομιιισαρίου αί'τοκρατορικοϋ.
Θεοτόκης, Πρόεδρο;
Κάντε; Ρώμα;, Γερουοίαοτή; 
Στεφανΐδη; »
Κααιμάτη; »
Κάντε; Σορδίνα; »
Ίωάνννη; ΙΙλαρινό;
Μ. Καραντξία; »
Φλαμπουριάρη;
‘Αγρότης, έξ Απορρήτων

Έκυροώη
υ.τύ τοϋ Λνιοκρατορικοΰ Κομ/ιισαρίον 

'Γουλιανού Βερθιέρη

zf«i τόν άπαράλλακτον 
<· rf 'Α.-ιορρήιων’Ι. ‘Αγρότη;

Τί> τή 18 Σεπτεμβρίου τοϋ 1811 έτους έπεκυρώθη Εκκλησια
στικόν διάταγμα έξ εκατόν δεκατεσσάρων άρθρων γέρον τίτλον : 
Διαταγή τών Εκκλησιών καί κλήρου τών Γραικών τών 
Ίονικών Νήσων.

«
"Οταν ήλθαν οί αύτοκρατορικοί Γάλλοι, έφορος τής Δημοσίας 

Σχολής ήτο ό'Ιωάννης Καποδίστριας, ό καί ό έξ Απορρή
των τής 'Επτανήσου Πολιτείας. Θεωρών οϋτος πρόσκαιρου 
τήν υπό τά»· Γάλλο»· κατάληγιν τής ‘Επτανήσου, ένεκα τής 
ι’ιόεβαιότιμος τής έν Εί·ρό>π/] καταστάσεως, άπεποιήθτ) >'<χ άνα- 
λάώι/ ϋγηλά υπουργήματα, τά οποία αύτώ προσέγερεν ό αντο- 
κρατορικός Επίτροπος. J/rl τοϋτο άπεδέχθη τήν γενομένην αυτοί 
πρόσκλησιν άπό τόν Αύτοκράτορα ’Αλέξανδρον τόι· Α' καί 
μετέβη είς τή ν ‘Ρωσικήν πρωτεύουσαν.

("Επεται συνέχεια) ΣΠ. ΔΕ ΒΙΑΣΗΣ

1 Τότε αδιακρίτως έγράφετο διίι τοΰ ω ή διά τοΰ ο' τήν τελενταίαν γρα
φήν .ταρεδέχθηπαν είς μεταγενεστέραν εποχήν πόντε;.

- 'Ιδιωτικοί. ’Εν ’Ειπανήατρ είναι πολλαΐ αί ιδιωτικοί εκκί.ησίαι.
3 Ποινήν φνλακίοεω;



ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΧΙΧ

Τό ωαραμνόι τής Ρήγαινας.

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ

IΕίναι Ιδέα πλέον ή βάσιμος 8τι ή 'Ελλάς δέν είναι δυνατόν νά δημιουργηΊ^ι είς άξιόμαχον δύναμίν Γιν μή έξασφαλίοη τήν κατά 
θάλασσαν υπεροχήν. Ό υποπλοίαρχος κ. Λ. Τσουκαλάς, έν τφ συγγράμματί του, περί ού έγράφομεν είς τό προηγούμενου, τήν 

άλήθειαν αύτήν τήν στηρίζει καί είς Ιστορικά γεγονότα άνατρέχων έως τά Μηδικά).

[Λημοσιεύομεν κατώτερο» τό Παραμύθι τής Ρήγαινας» ποίημα τοΰ έν Λεμησσφ φίλου δικηγόρου κ. Ευγενίου Ν. Ζήνωνος. "Ας προσέξουν καλά οΐ 
άναγνιΰσται τής Εικονογραφημένης . Δέν είναι μόνον χαριτωμένοι- τΙς τάς έκφράσεις του καί τορνευτόν είς τον στίχον του καί είς τάς Ιδέας του καί 
τάς εΙκόνας του ίξηρμίνον. Συμβολίζει καί κάτι. Συμβολίζει τα δεινοπαΰήματα τής πατρίδας τοΰ ποιητοΰ είς μύθον έξωτικον μέ εξωτικά όντα. Ρήγαινα 
είς τήν Κύπρον ίλεγον τήν ’Αφροδίτην, διότι ή περίφημος θεά ήτο πολιούχος τής άδελφής μεγαλονήσου, άφοΰ έγεννήθη έν ΓΙάφφ. Ρήγαινα λοιπον 
ονομάζει καί ό ποιητής τήν Κύπρον, βασίλισσαν δηλαδή, ΰπεροχον είς κάλλος, όπως ή Αφροδίτη, μεταξύ τών έλληνίδων νήσων, τάς όποια: φαντάζεται 
ώς νηρηΐδας. Διηγείται λοιπόν ό παππούς τό παραμύθι τής Ρήγαινας Κύπρου και άρχίζει άπό την κατάκτησιν τή: άγνής νηβηίδος τής ΰαλάοσης άπό 
το θαλασσινό στοιχειό, όπως φαντάζεται τήν θαλασσοκράτειραν Ένετίαν. Έπειτα ένας £ ά τ υ ρ ο ς, ή Τουρκία, τήν αρπάζει. Καί είς ωραίους 
στίχους έν&υμίζει τής σκλαβιάς τά δύσκολα χρόνια ποΰ έπέραοε ή νήσος, μέσα είς τό σιδερένιο κάστρο ποΰ τήν είχε κλείσει ό Σ ά τ υ ρ ο ς, είς 
τήν πορφυρή κλίνη τοΰ όποιου άνέγγιχτη κι' άειπάρθενη εμεινεν ή Ρήγαινα, έως δτου ό αντίκτυπος κάποιου σεισμού, τοΰ 
Κριμαϊκού πολέμου, ού άποτέλεσμα ήτο ή ίκχώρησις τής πολύπαθους νήσου είς τήν 'Αγγλίαν, κατεκρήμνισε το σιδερένιο κάστρο καί έξύπνηοε 
τήν Ρήγαινα. Τότε, ένώ αύτή τρέχει νά χαρΰ τήν ζωήν τοΰ έλευΐΐέρον κόσμου ποΰ Απλώνεται γύρω της, ϊνα ξανθό παιδί, παιδί τ ή ς _ 0 ιί λ α σ σ α ς, 
ή ’Αγγλία, τήν σταματά και τής δίδει νά έννοήση δτι τιί κάστρο τύ σιδερένιο άντικατεστάΟη ΰπο τοΰ Ιδικοϋ του κρυστάλλινου. Είναι ωραίος ό 
συμβολισμός τοΰ σημερινού καθεστώτος τής νήσου ύπο τήν 'Αγγλίαν, διά τό όποιον ό ποιητής δεν ήδύνατο παρά νά έξωτερικεύση είς τό τέλος καί τον 
άσβεστον καί προαιώνιου πόθον τής νήσου, είς Ενα άνατριχιαστικόν εναγκαλισμόν μέ τήν μητέρα της θάλασσαν, ήτις είναι ή Ελλάς],

αΓ“ τι1ν Ιιεϊ(^ην εκείνην καί μοναδικήν έν ιή ίστο- 
(?'<ί εκστρατείαν τών Μήδων ή ΙΙερσών, καθ’ ήν ό 
Ξέρξης ήγούμενος Ι2ΟΟ τριήρεων καί 1,700,000 άν- 
δρών έστρατευσεν έπί τήν Ελλάδα, αυτή διετήρησε τήν 

ανεξαρτησίαν αύτής δια τής έν Σαλαμΐνι ναυμαχίας.
Μεθ’ δλην δέ τήν κολοσσιαίαν αύτοΰ δύναμιν ό Ξέρξης, 

καίπερ ών καταχτητής κατά γήν, εύθύς ώς άπώλεσε τό τής 
θαλάσσης κράτος, ήναγκάσθη νά ύποχωρήση, εύρεθείς άποκε- 
κλεισμένος καί κινδυνεΰων νά συναπολεσθή μετά τής απειρο
πληθούς στρατιάς του, άφείς τόν Μαρδόνιον έν Πλαταιαϊς, 
ϊνα άπασχολή τους "Ελληνας καί έπιτευχίίή ή κάθοδος αύτοΰ 
άκινδύνως διά τής διαβάσεως τών γεφυρών τοϋ Ελλησπόντου.

’Εάν ό Θεμιστοκλής δέν έπειθε τούς ’Αθηναίους καί λοι
πούς "Ελληνας, όπως έπί τών ξύλινων τειχών βασίσωσι τήν 
ισχυν των, ούδείς αμφισβητεί δτι ή Ελλάς θά ΰπεδουλοΰτο 
καί θά κατεστρέφετο άρδην, έν ώ τουναντίον οΐ "Ελληνες 
κρατήσαντες τής θαλάσσης ήνάγκασαν τόν κατά γήν άναντα- 
γώνιστον δορυκτητορα νά υποχώρηση έσπευσμένως καί έπι- 
ζητήση τήν διά τάχους σωτηρίαν αύτοΰ εις τήν εντεύθεν τοΰ 
Άλυος χώραν.

’Εάν δέ οί "Ελληνες έστεροΰντο πλοίων καί ένίκων έστω 
κατά γήν τόν Ξέρξην, τίνι τρόπφ θά ήλευθέρουν τάς έλληνί- 
δας χώρας τάς εντεύθεν τοΰ "Αλυος καί τοΰ ΑΙγαίου πελά- 
γους; Καί πώς θά κατώρθουν τήν υπογραφήν τής ένδοξου 
διά τήν Ελλάδα Κιμωνείου συνθήκης καί διά τίνος μέσου, 
άνευ ισχυρού στόλου θά ήδΰναντο νά εϊσπλεύσωσι τό Βυζάν
τιον καί τάς άλί.ας πρός Εΰξεινον χώρας, τήν Σινώπην, τήν 
Τραπεζοΰντα κλπ.;

«

Άλλά τά αύτά διδάσκει ημάς ό μεταξύ IΙελοποννησίων καί 
Αθηναίων πόλεμος.

Κατά τόν πόλεμον τούτον οί ’Αθηναίοι, δχυρώσαντες τάς 
’Αθήνας διά τοΰ Θεμιστοκλείου τείχους, άπέστελλον τόν στό
λον αύτών καί έδήουν τήν τε Πελοπόννησον καί τήν Λακωνι
κήν, ιδίως δέ τά παράλια τής Πελοποννήσου άναγκάζοντες οΰτω 
τούς Πελοποννησίους νά έπανακάμπτωσιν είς τήν πατρίδαν, 
αμυνόμενοι υπέρ τοΰ ίδιου εδάφους’ οΰτω δέ οί ’Αθηναίοι 
κατελάμβανον διά τοΰ στόλου τά Κύθηρα καί τάς λοιπάς 
παραλίους πόλεις τής Πελοποννήσου, εκμεταλλευόμενοι πλού
σια κτήματα έν τή Χαλκιδική, άγοντες καί φέροντες κατά τό 
δοκοΰν τό Λϊγαΐον καί την ’Ιωνίαν καί ύπεχρέουν τούς Πελο
ποννησίους νά άποσπώσι μεγάλας φρουράς πρός προφύλαξιν 
τών παραλίων αύτών, μηδέν όφελος καρπούμενοι έκ τής κατά 
γήν ύπεροχής.

Οΰτω δέ παρήρχοντο τά έτη, μέχρις ού οί Πελοποννήσιοι 
κατιδόντες, δτι οί ’Αθηναίοι έκραταιοΰτο κατά θάλασσαν καί 
προσεκτώντο εδαφικός κτήσεις σημαντικός, ένφ ούτοι ούδέν 
προσεδόκων έκ τής κατά γήν ύπεροχής, έτρέποντο τήν πρός 
τήν θάλασσαν άγουσαν καί συμμαχήσαντες μετά τών δυσμε- 
νώς τοΐς ’Αθηναίοι; διακειμένων συμμάχων καί μετά τών 
Περσών, χορηγούντων άφειδώς χρήματα, καί άσκηθέντες καλώς 
περί τήν ναυτικήν, μετέφερον τόν πόλεμον άπό τής γης είς 
τήν θάλασσαν, καί μόνον δταν κατέστησαν οί Σπαρτιάται κρα- 
ταιοί κατά θάλασσαν καί ό Λύσανδρος ένίκησε τούς ’Αθη
ναίους καταναυμαχήσας τόν στόλον αυτόν έν Αίγός ποταμοϊς,

κατέρριψαν τέλεον τό κράτος τών ’Αθηναίων καί καθηρέθη- 
σαν τότε τά άπόρθητα τούτων τείχη, έπιβληθέντων είς τάς 
’Αθήνας τών τριάκοντα τυράννων.

Διά τής κατά θάλασσαν ομοίως δυνάμεως προσεκτήσαντο 
οί Ρωμαίοι τήν κοσμοκρατορίαν καί δι’ αύτής έπετέλεσαν τούς 
φιλόδοξους αύτών σκοπούς.

Ωσαύτως καί ό έν Βυζάντιοι 'Ελληνισμός έφ’ δσον ήρχε 
τής θαλάσσης, έδέσποζε καί κατέκτα έν τοΐς πάσι, μόλις δέ 
άπέβαλε τήν ίσχύν ταύτην, ότέ μέν Ρώσσοι προσέβαλλον διά 
τοΰ Βοσπόρου τήν πρωτεύουσαν αύτοΰ, τό Βυζάντιον, ότέ δέ 
Άραβες καί ότέ Άβαροι. καί Τούρκοι, ύποδουλωσάντων τέλος 
τούτων ολόκληρον τό έλληνικόν κράτος καί έπιβαλόντων έπα- 
χθέστατον ζυγόν.

Κιιί αύτοί οί 'Ενετοί, έρειδόμενοι έπί τοΰ ναυτικού αυτών 
σθένους έκράτησαν έπί μακρόν χρόνον τών έλληνίδων χωρών, 
έπιλαμπρύναντες τό μεγαλείου αύτών διά τών θαλασσίων νικών.

«

Μελετώντες ειτα τήν Ιστορίαν τοΰ άγώνος τής ’Εθνικής 
Παλιγγενεσίας, παρατηροΰμεν, δτι πάσα ενέργεια επέτυχε μόνον 
οσάκις συνεταυτίζετο ή κατά γήν μετά τής κατά θάλασσαν 
δράσεως, τουναντίον δέ συνέβαινεν οσάκις μονομερώς ένηρ- 
γουν- ούτως ή καταστροφή τών Ψαρών, τής Χίου καί τής 
Κρήτης έπήλθον, μή συνεργήσαντος τοΰ κατά γήν στρατού είς 
τήν κατά θάλασσαν άμυναν καί εϊς τήν έλλειψιν ταύτην άπο- 
δοτέα καί ή μή άλωσις τών I Ιατρών παρά τούς ύπερανθρώ- 
πους κατά θάλασσαν αγώνας τών πατέρων ήμών, καθώς καί 
ή τών μεγαλειτέρων πόλεων τής Κρήτης, ένώ τουναντίον ή 
κρατερά καί μακροχρόνιος άμυνα τοΰ Μεσολογγίου έδόξασε 
τούς μαχητάς αύτοΰ, συνδυάζοντας την κατά γήν άμυναν μετά 
τής κατά θάλασσαν. Καί εικότως τό Μεσολογγίου άντετάχιθη 
ύπό τοιούτους ορούς τοΐς πολιορκηταϊς, άποκροΰσαν άπάσας 
τάς κατά γήν έφόδους, τότε δέ μόνον ένέδωκεν είς τήν βίαν 
τών πολεμίων καί ήλώθη, δταν άποκλεισθείσης άπανταχόθεν 
τής θαλάσσης άπεκαρτέρησε καί δέν ήδυνήθη πλέον νά άντί- 
σχη πρός άνωτέραν βίαν, ήτοι τόν λιμόν.

'Ομοίως κατά τήν εϊς Πελοπόννησον εισβολήν τών Τούρ
κων, βλέπομεν, δτι οί Τούρκοι, μή κανονίσαντες τήν ένέργειαν 
τοΰ στρατού τοΰ Δράμαλη μετά τής θαλασσίας επικοινωνίας, 
διήλθον μέν άμαχητεί. τήν ’Ηπειρωτικήν Ελλάδα διήκοντες 
μέχρι Ναυπλίου, άλλά ποριζόμενοι τά επιτήδεια άπό θαλάσ
σης ήναγκάσθησαν νά ύποχωρήσωσι δι’ έλλειψιν τροφών, 
ευθύς ώς άπεκρούσθη ύπό τών 'Ελλήνων ό έν τώ Άργολικφ 
κόλποι εϊσκομίζων τροφός τουρκικός στόλος, δτε δή ό στρατός 
τοΰ Δράμαλη τέλεον κατεστράφη, παραδοθέντος τοΰ Ναυπλίου 
εϊς τούς ήμετέρους· άξιομίμητον καί διδακτικώτατον τούτο 
παράδειγμα, δτι ό εϊς τήν Ελλάδα εϊσχωρών πολέμιος δέν 
κατισχύει δσον ισχυρός καί αν είναι, μή κρατών συγχρόνως 
καί τής θαλάσσης, καί άν έμμείνη έρειδόμενος μόνον εϊς τήν 
κατά γήν υπεροχήν άλίσκεται εϊς παγήν, έξ ής εξέρχεται κατε
στραμμένος.

Συνελόντι δ’ εϊπεϊν, καθ’ δλον τόν υπέρ τής ανεξαρτησίας 
αγώνα, μολονότι οί Τούρκοι πολλάκις έξικνοΰντο μέχρι τοΰ 
μυχού τών έστιοιν ήμών, έν τούτοις μή έχοντες τό τής θαλάσ
σης κράτος δέν κατώρθουν νά καταπνίξωσι τήν έπανάστασιν.

Λ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

Τό χαϊδεμένο άγγόνι τον οτά γόνατιί τον παίρνει 
κι'εκείνο τό κεφάλι τον οτην αγχιιλιά τον γέρνει 

καί κϊ.(1ν<»τας τά μάτια τον ηάν τάγα νά κοιμήΟη: 
— Πτς μον πα-τ.-τον, της Ρήγαινας — τ»Π Ζ.έε< —το 

I ̂ αοαμ νΙΙι.
Δ'κόό'ει ό.τα-τ.τοίς κιιί το»' η ii.fi τά ά/.όογονρα μιύ./.ιά 

καί λέει τά μαιμιμνΙΙι:
"Κνιιν καιμά καί /ιιά φορά—χρόνια καί χρόνια ,τάνι 
καί πΐοιο αγαπημένο μοι1 παιδάκι δεν γνρνάνε — 
ή γαλανή ΙΙιίλαοοα δεν είχε μόνο ψάρια, 
μονο κοραλιιι καί λευκά ~ λευκά μαργαριτάρια' 
σέ βάθη ποΰ δεν κνταξε μάτι ποτ'τ: κανένα 
έχει καί κάτι απήλαια τεχνοπελεκημένα, 
παλάτια ποϋ ή ίιάλαοοα με. χρόνια έχει χτίοει 
καί μέθα κεΐ κάποιοι θεοί δικοί της έχουν ςήοει. 
Νεράιδες άη ρογίνητες έχουν κεΐ μέθα γ f'Jfi 
μαζί' με τη φεγγοβολή τών άστρο»·, ποΰ έχει μπλέξει 
μεο'τΰ»· ■/ ι κιοιν τάόλόογουρα μαλλιά,σαν πιίει νάαιιρη 
τιπ τιον ματιοιν τον τή ςοτή κάποια μεγάλη χιίρι. 
Νεράιδες άφρογένητες κεΐ μέσα έχουν σι νιίςει 
τοΰ ήλιον αχτίδες καί μ' αυτό τό αιθέριο μετάξι, 
τό μαγεμένο, έπλεξαν τό δίχτυ, ποΰ ψαρεύει 
τοΰ οΐ'οανοΰ τίμ· ιόμορφιά, στί/ θιιλασοα σά γνεί'ει. 
Μία τέτοια ήταν κι'ή Ρήγαινα. Γι ννήθη κάποιαν ώρα, 
κάποια οι/γμή, ποΰ νοτερά ιιπό μεγάί.η μπάρα, 
άπό βροχή καί Γ,όνεηα καί κεοαννονς κι' ιινιιίρα 
καί τρικυμία κι' αστραπές ι'ι θιί/.ασσα ι'ι ζηλιάρα 
πρώτη φορά άντίκρνοε στόν ουρανό έπάνιο 
τ' 'Αποσπερίτη τό γλυκό τό βλέμμα καί τό πλάνο. 
Τέτοια στιγμήν άπόκοομην γ Ρήγαινα ίγεννήθη, 
καί τήν έβγάλαν Ρήγαινα, σά λέει τό παραμύθι, 
γιατί μ ' αντί/ δι μπόραγε καμμιά νεράιδα άλλη 
νά παραβγϊί στ' ασύγκριτα κι' αγγελικά της κάλλη. 
IC είτε πάνω στά κύματα τ’ άη οόσγουρα ζητούσε 
ή μιά τήν άλλη τρέχοντας γοργά, τά ξεπερνοΰσε 
παίζοντας τό κυνηγητό, κι' άν ίσιος ήταν πάλι 
μαζί· ν’ άραδιαζόντονσαν κοιτά στό περιγιάλι 
ιίπόοταμένες, νοτερά άπ' τό μεγιϋ.ο κόπο, 
εύκολα τά ματάκια σοι· θά βρίσκανε ιόν τόπο, 
ποΰ άι αγερμένη ή Ρήγαινα οι' όλόλενκιΐ της χέρι, 
στήν άγκαλιϊι της γύρευε κάποιες ψυχές νά '/έρρ. 
'Αθώα κι' απονήρευτη κι' όλόγλυκη παρθένα, 
δέν εϊχεν αιτ'η μιλήματα μέ -οιτικό κανένα' 
οτών γλάρο»· τά λευκά η τερά δέν έδεσε κοράλια, 
χαρίσματα ερωτικά γιά ξένα περιγιάλια 
καί γιά κανένα κυνηγό δέν κούρασε τόν μπάτη 
να τον γυρεύει στα»· δασιόν τό κρι’γ ιο μονοπιίτι.
Κι' έτσι περνούσε τή ζωή τίμέριμνη, μονάχη' 
συχνά τής ι’ικροθαλασοιάς τήν έβλεπαν οί βράχοι 
καί φεύγοντας τοΰ κύματος τήν γαλανέ) άγκιϊλη 
συχνά ιίποκοι/ιώιανε οι/ιά στό περιγιιίϊ.ι. 
Νάν ν ιίγαποΰσε πειά πολΐ' ραινότανε τί/ ξέρα 
κι ’ άνιίπνεε πειά εύκολα τό στερηανόν βέρα- 
Κι’ άν ήταν κόρη τοΰ γυαλοΰ συχνά είχε περάσει 
τές λαγκαδιές κάποια»· στεργ/ών καί κάποια απόσκια 

[δάση.
Από πηγές, ποΰ σιοιν βουνιόν έζούσανε τά πλάγια 
ήπιε νερό κρι·στιί/.λιι·ο, τήν έδεσαν /ιέ ιαίγια 
κάποιες αυγές καλοκερνές καί κάποια γλυκά βράδυα 
πιίνω σ' απάτητες κορφές καί πράσινα λαγκάδια. 
Νεράιδα ήταν μά μαζί καί νύφη, κ’ είχε πάρει 
γιά σύμβολ-ΐΐ της τοΰ γυαλοΰ λευκό μαργαριτάρι 
καί μαργαρίτες τόιν ιίγριΰν εύτυχιομένη, τιλήθεια!

/.σρά παντοτεινή ή Ι'ήγαινα στά οτήθεια. 
Μά δέ βαστάει έ) χαρά παντοιεινά βιο πέρα 
Κ’ ήρθε καί γιά τ!) Ι'ήγαινα κάποια κακή ήμέρα 
κ' ένοιωσε δίπλα της κ' έμπρός καί πίσιο της καί 
ανήκουστη και Uygia καί τρομερή φοίίέοα [πέρα 
κάποιων στοιχειών,ποΰ έπόθησαν οτήνάγριάτονς ι'ιγκάλη 
νά γλυκοοη ίξοι·ν μέ καΰμό τά ερωτικιί της κιιλλη.

Κ' έτσι ή ζοιή τής Ρήγαινας άνήουχη εγίνη- 
τιάρα μέ μιας τά κύματα τά γαλανά άη ίνει, 
πηδάει βράχους καί βουνά, διίση περνάει, λαγκάδια 
γιά νά γλιΊοιση τιπό στοιχειού θαλασσινού τά χάδια 
κι' ιίαέσως πάέ.ι ι’ιπ’ τά βουνά κατρακυλάει κάτω 
σαν κάποιο μιίτι άντίκρνοε, ΐ/λόγες, η ωτιές γεμάτο 
Νατίρου μέσα στή σπηλιά τά τ!/ γλυκοκι ιάζη. 
Κ' έτσι συχνά τή θάλασσα μέ τή στεριμίν, ιίλλάζει. 
Κ" έτηχω· έτσι μιά φορά σάν έφευγε καί πάλι 
ιϊ.7 ’ τή γλυκειά τή θάλασσα, κοιπίι στο περιγιάλι 
ιό έροιτάρικο στοιχειό νά τήν κοντοζυγο’ιοιι 
καί γύροι στό κεφιέλι της τα χέρια τον ι· άπλιόση. 
Μά τή στιγμή ποΰ ή καλ'η στήν ιιγκαλ.ιιί τον γέρνει 
καί τό στοιχειό στή θιίλασοα λιγόθυμη τη σέρνει, 
νά καί μπροσττί τους φ οβερός ό Νάτυρος προβάλλει 
κι ιίρπάζει άπ ιήν άγκιϊλη τον τή Ρήγαινα καί πάλι 
τραβάει κατά τά βουνά. Ίό> έλαη ρό του βάρος 
η τέρα στα πόδια τον έγινε καί στην καρδια τον θάρρος 
καί περπατάει καί πειά. Νι' ιϊπόκρημνα τά βιίθη 
κάποιοι· βαριίθρου ποΰ έστεκε το κάστρο του έστιίθη. 
Τοΰ κάστρου ιίνοίγιιι μοναχή ή σιδερένια θόρα 
καί κλείνει πάλι πίσω τον- οί κλίνη που ή πορφ ί·ρα 
βαθί' σάν αίμα έβαηιε τό κάτασπρο σεντόνι 
λιγόθυμη κι' άχνόλευκη τή Ρέ/γμινα ξαπλώνει· 
καί κλαίοιπας άπό χαρά εμπρός της γονατίζει 
καί τέτοια λόγια σκίβοιπας οι' αυτί της ψιθυρίζει : 

Νύχτα βαθειά κι' αιώνια τριγύρω σου έχω ρίξει' 
τή Ούρα ποΰ διαβι'ικαμε κανείς δέ θέλει ιίνοίξει. 
Ζωη καινούργια σήμερα πεια άρχινιι γιά σένα' 
ζοιή καινούργια σήμερα πειά άρχινα. γιά μένα. 
Τον κάστρου αύτοΰ άγάπη μου, ποΰ μονάχους

[μας κρύβει 
ή στέγ' εινε ι’ιπ' σίδερο κ' οί τοίχοι άπό) μολύβι. 
Αέν έχει έδώ παριίθνρα κ' ρ μοναχέ) τον πόρτα 
μέ λίγον καιρόν ύστερα θά σκεπαστή άπό χόρτα. 
Ξέχασ’ ιόν κόσμο, ξέχαστον ποΰ έζησες ώς τιάρα, 
τόν ουρανό, τή θάλ.ασσα, τή γή τί/ν άνθοφόρα, 
τό κΰιια ποΰ σ' ι'ιγκάλιαζε. τοΰ φεγγαριού τά χιίδια, 
τοΰ ήλιοι· τά η ι/.ιμιατα, τά μυρωμένα βράδυα 
κάτω άπ' τοί·ς γιγαντόσωμους τούς πεύκους, ποΰ

[επερνοΰσες, 
καί τά τραγούδια ποΰ έλεγες και μόνη σοι· μεθούσες. 
Ξέχασ' τιι όλα, πέρασαν καί τιάρα εδώ ποΰ έχάθης 
μιανής ιιπεραντης νυχτιάς την ωμορφια θα μάθης. 
Δικός σου πάιπα, κλείει» σε μαζτί μου στο σκοτάδι 
και φ έρνω σου για φ οττιί σοι·, σ'αιπό το αιώνιο βράδυ, 
τά πειά καλά μαλιίιιατα, τά πειά καλά διαιιάντια, 
σέ δυό σωρούς πού έστησα στήν κλίνη σου ιίγνιίιτια. 
Κι άν είμαι αλήθεια .άσχημος, μιι γύρω σου πετοΰνε 
οϊ πόθοι μου πανέμορφ οι καί σοΰ γλνκοφ ιλ.οΰνε 
τά χέρια τίι όλόκλενκα, τα κρινο/ιιίγοί'λιί σοι·. 
Κι άνοίγοντ.ας άγάπη μον, τά γαλανιί σου μιίτια 
δε θαιπικρυσης φ όβητρο μπροστά σου' στα παλιιτια 
αίπά έδοι, ποΰ ή σκοτεινιά βασίλισσα έιπλώνει, 
μόνο μι' ιίγέιπη ζή γιά σέ, ποΰ ανθεί και μεγαλιυνει. 
Ίζίτώπασε καί καρτερά. . . καί καρτερά γιά χρόνια, 
ιίμως γερμένη !) Ι'ήγαινα στά πορφ υρά σεντόιτα 
όε θά ξυπνήσ/ΐ' ετρυπησε τη σιδερένια στέγη 
καποια αχτίδα ιίστεριοΰ, ποΰ σπλαγχνικά άρ/ιέγει 
άπ’ τά λευκά τά στήθη της κάθε ζωής ση/ιεΐο, 
καί πτιόιια βλέπει ό Ξιιτυρος εμπρός τον,πτόιιια κρύο 
καί καρτερά. ■ . καί καρτερά αυτός σκυφ τός κ' εκείνη 
άνέγγιχτη κι" άπάρθενη στήν πορφυρή του κλίνη, 
οις ίίτον ό αντίχτυπος κάποιοι· σεισμού απο πέρα 
συντρίμμια κιιτω έρριξε τό κάστρο ιιιάν ήμέρα, 
κ' ίςόπιησεν ι'/ Ρήγαινα. ' Κμπρός της πάλι βλέπει 
τοΰ κόσμου τή φ ιοτάλουστη καί γαλαζένια σκέπη, 
τούς πεύκους της καί τάβουνά,τούς βράχους,τ'ιίκρογιάλι 
καί γελαστά τής θάλασσας ΐ'άστριίφτοί'νε τά κάλ,λη 
καί τρε/.λιιμένη ι'ιπο χαριι πάει, πετάει να τρεξη

καί μιαφ ιονη τή σταματά.: - Μικροΰλά μοι·,μιά λέξι' 
ο εγέλασαν τα ιιατιιι οοι·. Αληθινά ιιποοστά σου 
θιίλασοα βλέπεις, τά βουνά άπλ.οινογται σιμά σου, 
άπάνοιθέ σοι· ώμορφ α σάι· πρώτα ό ήλιος λάμπει 
καί πράσινοι τριγύρω σου γλυκογελούνε οί κάιιποι. 
Ύ)μως ιτκόιια γύρω σου δέ φ όσηξε τ' ιίγέρι 
νά σοΰ χαί'δέφηι τά μαλ.λιιί' στό νοΰ σοι· αύτό θά φέρη 
πώς άν νά πέσ)ΐ τάφ ερε τό μαύρο κάστρο ή Τύχη 
ξαναγενήκιιν γυάλινοι οΐ μολνβένιοι τοίχοι. 
Τιάρα μέσ σέ κριωτάλλινο παλάτι είσαι κλειόμενη, 
ί 'ιά σένα ό κόσμος φ ανερός, μά σι· γι αυτόν κρυμμένη. 

"Ολα τά βλέπεις άπό δώ· μά σέ κανείς δι βλέπει 
πίσω άπ' αύιη τη διά·/ ανη ποΰ σοΰρριξα τή σκέπη. 
"Ήλιος τής γής στ’ ιιγκιίλιαομα τοΰ ήλιον ό πύρ-

[γος μοιάζει 
καί μοιιίζει άσπρο σύννεφο τήν οιρα ποΰ βραδι άζει. 
Γ'η μέρα φ ώις ιυπείραγο απ’ τόιν ματιώτν τά χάδια 
καί κάτι ποΐ· δί φαίνεται, ι'ιερινό τά βριιδνα, 
δικά σοι· ίίλα, μά εσι· δικι’ι μου είσαι μόνο' 
άλα τοΰ κόσμον τ' αγαθά μπροστά σου ξεδιπλο'ινω 
καί σ αγαπώ, τρελπ.αίνομαι γιά σένα. Χρόνια τώρα 
καρτέραγα-καρτέ.ραγα τήν &μορφ>η αυτή ώρα. 
Τής ίΐιίλασσας είμαι κ έγό) παιδί καθιος εσένα' 
απ' τά γαλάζια κύματα τά κοσμογυρισμένα 
πέρνω ζωή καί δύναιιι καί ιόμορφιά καί χάρι, 
μ' άν εϊιιαι καί θαλασσινός, σάν είμαι παλληκάρι 
καί τί/ στερηά τήν άγαπώ. Μέριες φορές διαβάτης 
ιίξένοιαστος περπάτησα στά διίση, στά βουνιι της. 
"Ολο τόν κόσμο 'έφ ερα έγώ, που βλέπεις, γύρα' 
κάθε πρωί ποια τουρανοϊ· ανοίγει ξέριο θίρα 
ό ήλιος, καί ποια πίσω του σιγοσφαλνά το δείλι. 
Ξέρω ποΰ γλυκοσμίγοννε σιγά - σιγά τά χείλη 
η νύχτα ι'ι μανρόμματη κ έ, ξανθομάλλα ήμέρα 
καί ξέρω κάθε τους φ ιλί π' άλλιίζουν στόν αιθέρα 
καινούργιου άοτρον ή ζωγραφιά πίΐις είναι. Ξέρω

[ιικόμα 
ιών αύγινόνν τά διίκονα, πού πέφ τοι νε στό χοιμα, 
άπ τών ιίεθιον καί τών δεντριά»· τά φ ύλλα στάλλα

[στάλλα, 
πώς γίνονται βαθειά στή γή διαμάντια. Τά μεγάλα 
κι ιιπόκρι·φ·α μυστήρια τοΰ κόσμοι· αύτοΰ γιά μένα 
δεν είναι πειά μυστήρια κι’ άπόκρνφ α καί ξένα. 
Ο,τι φιηλά στόν ουρανό, στής θάλασσας νά βάθη, 
στής γής τά σπλάχνα γίνεται, έγό) τά έχω μάθει. 
ΙΙολ.ύξενρος καί δυνατός καί εύμορφ ος, μονάχα 
τήν ιόμορφ ιά σου πόθησα καί τήν καρδιά σου νάχα. 
1ει· τοΰ μιλά' τά μάτια της τά γαλανά στραμμένα 

έξω, κοντά κι' άπάβαθα κοττάζοι ν δακρι σμένα, 
δ',τι είχε κι' ο,τι έχασε, ΰ,τι ιιγαπα. καί θέλει.

Κύττα! τού /.έει,ή θιΐλασσα χαιρετισμούς μοΰ στέλλεί' 
καί ιι'ιφ ριοιιέ)·α κύματα ποΰ ξεψι χοΰν οιμιί μου 
έξω άπό δό>, μοΰ τραγουδούν τά χρόνια τά παληά μου. 
θ)ά φ ύγω' άνοιξε μου ον τή θόρα γιά νά φΤ·γω, 
γιατί διό μέσα πνίγουμαι, ή μόνη τήν ιίτ'οίγοι.'
— Είσαι τρελλη '

Αληθινά.' κ’ έτσι τρελλά θ' ιΐνοίξω 
πάρω·, όπόθε νά διαβώ καί θ'ε νά πά νά σμίξω 
τή μάννα καί τ’ Αδέρφια μου.

Τά χέρια ιιναιβάζει 
σφιχτά κλεισμένα, υψηλά κ’ εΰθνς χαμαί σωριάζει 
τον τοίχο ιόν κρίΌτάλλινο με ένα κτύπημά της. 
Καί ίίιιοια μέ τήν άστραπή, ποΰ άστραψε ι'ι ιιατιιι της 
γοργά - γοργά επέρασε τ' αμμουδερό άκρογαίλι 
κι άγκάλιασε τή θάλασσα και τον ι’ιφ ρό της πάλι. 
Κι ό άφρός τής γλ.ΐ'κοχάΐδεφ’ε τό ματωμένο χέρι...

— Έτσι παππού, τής Λευτεριάς τ ό/.όφ ιοτο αστέρι 
έχει γιά .τάπα στέφ «ιό αίμαιηρό τριγύρω ;
— ΓΙαιδί μον ταγιο βάφτισμα έχει καί τάγιο μύρο.

Λε.μηασδς ΕΥΓ. Ν. ΖΗΝΩΝ
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ΣΥΜΒΦΥΛΑΙ ΠΡΦΣ ΑΔΕΛΦΟΝ
(ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ TON ΗβΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝι

ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΑ. ’Έχε και τούτο υπ’ δψιν σου: Θά άκούσης 
Ανθρώπους νά χλευάζουν την φιλοπατρίαν και 

θά γνοιρίσης άλλους οι όποιοι, φιλοδοξούν νά φανούν προτρέχοντες 
της εποχής των καί κηρύσσουν απηργαιοιμένην αυτήν την εποχήν. 

"Οσοι λέγουν ταύτα ή είνε άνθρωποι στρεβλώς σκεπτόμενοι 
καί ή γνώμη των δέν έχει σημασίαν ή έχουν καρδίαν Αγενή, 
Απρόσιτον εις τό αίσθημα τής τιμής. Μάθε καλώς ότι εάν ποτέ 
ή προς την πατρίδα αγάπη έξηλείφετο ίκ τών ενστίκτων τού 
Ανθρώπου, θά έφθανε νά αποδοθή είς αύτι/ν υπό τού λόγον, διότι 
ουδέν αίσθημα είνε αναγκαιότερου αυτής είς την ανθρωπότητα. 

Ό άνθρωπος δέν ή μπορεί νά ζήση άνευ τής κοινωνίας τών 
όμοιων του, Αλλά κοινωνία διαρκής δέν είμπορεί νά ύπάρξη 
άνευ τιμιότητας, δέν υπάρχει δέ τιμιότης αληθής άνευ φιλοπα
τρίας. ‘Η πατρίς είνε ό κοινός δεσμός ό όποιος μάς συνδέει 
πρός τους ομοφύλους μας, τούς ομοφύλους μας του παρελθόν
τος, τού· παρόντος καί τού μέλλοντος, είνε τό σύμβολου τών 
Αγαθών όσων Απολαμβάνομε!· από την γην επί τής οποίας 
κατοικούμεν και τών καθηκόντων όσα μάς έπιβάλλουν ταύτα.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΤΗΧ "ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ,, Η ΚΟΙΜΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΟΠΗ ΤΟΥ ΚΟΡΡΕΓΙΟΥ
|Ό μϋΟος τής Αντιόπης, άγαπωμένης ύπό τού Διός χαί καταδιωκομένης ύπό τού Λύκου και 
τής συζύγου του Δϊρκης, έχρησίμευσε πολλάκις ώς θέμα ε(ς τούς Αρχαίους καί τούς νεωτέ- 
Ϊους καλλιτέχνας. Μεταξύ τών άρχαίων έργων διακρίνεται τό σύμπλεγμα τού Φαρνεσίου 

αύρου, τό όποιον δύναται νά όνομασΰή καί ή -· Έκδίκησις τής Αντιόπης». Έν τή νεωτέρα 
τέχνη θαυμάζεται τού Τισσιανού «’Αντιόπη καί Ζευς», όπου ό πατήρ τών θεών παρουσιάζε
ται υπό μορφήν Σατύρου, καταλαμβάνων την Άντιύπην κοιμωμένην. Ή κοιμωμένη ’Αντιόπη 
τού Κορρεγίου, είναι πίναξ ευρισκόμενος είς τήν τετράγωνον αίθουσαν τού Λούβρου, παριστα 
δέ τόν *Έρωτα πλαγιασμένον έπί δοράς λέοντος καί κοιμώμενον πλησίον τής ’Αντιόπης, ένω 

ένας Σάτυρος ύπεγείρει τόν πέπλον δι’ού καλύπτεται ή κοιμωμένη].

Είνε Αγρός διαρκώς σπειρόμενος καί διαρκώς Αεριζόμενος. 
Θερίζομεν ό,τι έσπειραν οί πρόγονοι ημών καί σπείρομεν ό,τι 
θά θερίσουν οί απόγονοί μας.

"Ερχεται ηλικία κατά τήν όποιαν ό άνθρωπος δέν έχει ανάγ
κην τής οικογένειας τον έη όσον ζής όμως έχεις ανάγκην τών 
Αγαθών τής Πατρίδας. ’Ανήκεις είς αυτήν όπως τό δένδρου είς 
τήν γήν, Από τήν όποιαν ροφα τον χυμόν του. Ιέν εινε δυνατόν 
νά αίξηθής έκτος αυτής, όπως τό ι/ υτόν δέν είμπορεί νά 
αύξηθή είς τό κενόν· σέ περιβάλλει όπως ό Αήρ τον όποιον 
αναπνέεις καί καθ’ έκάστην στιγμήν σου είνε Απαραίτητος.

Jir προνοεί μόνον διά τήν υλικήν σου διατροφήν. Σού παρέ
χει ακόμη τήν τροφήν τού πνεύματος καί τής καρδίας.

Σε βοηθεί είς τάς μικροτέρας σου πράξεις, είνε κοντά είς 
τάς μυστικωτέρας σου σκέψεις. ’Εξέτασε κατά βάθος τον εαυτόν 
σου καί είς ό,τι έχεις καλλίτερου μέσα σου, είς τάς κλίσεις, τους 
πόθους, τά αισθήματα, θά ανακαλύψης τήν επιρροήν της καί τά 
ίχνη τής μορφώσεως τήν όποιαν έλαβες παρ αυτής.

«
ΦΙΛΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ. Σού· εύχομαι νά αποκτήσης φίλους. 

’Εάν δέν έχης προσπάθησε νά κάμης· 
εάν έχης προσπάθησε νά τούς διατηρήσης. Μή επιδιιόξης όμως 
έκείνας τάς ευκόλως διατιθεμένας σχέσεις, αί όποιοι στηρί

ζονται έπί πραγμάτων τόσον εύμεταβόλων ώς τό συμ
φέρον καί τόσον άστατων ώς ή ηδονή, αλλά φίλους 
Αληθινούς, πρός τους όποιους νά σέ συνδέη στενά ή 
στερεά εκείνη πεποίθησις τήν όποιαν έμπνέει ή βεβαιό- 
της ότι θά εϋρης είς αυτούς τά αγνά καί ειλικρινή 
αισθήματα τίμιου άνθρόνπου.

'Η φιλία είνε τό άνθος τής κοινωνικής τού ανθρώπου 
φΰσεως καί τής Ανάγκης, τ'ην όποιαν αισθάνεται ούτος 
νά καταστήση ένα άλλου κοινωνόν τού βίου του."Εχει 
τάς ρίζας της είς τά μυχιαίτατα τής ύπάρξεώς μας, 
δΓ ο καί ό άνθραιπος έν τή Απομονώσει γίνεται ατε
λές όν. Πράγματι είνε δύσκολου νά είνε κανείς δίκαιος, 
έάν δέν αισθάνεται εαυτόν αγαπιόμενον, Αφού είνε τής 
φώσειός μας νά μισή τό κενόν και νά ζητή γύρω συμ
πάθειας καί αγάπης.

Αί ελεεινότεροι ίδέαι γεννώνται ίν τή άπομονιάσει, 
διότι ό μονάζων σκέπτεται περί εαυτού καί μόνον, καί 
περί εαυτού δέ φροντίζων, λησμονεί τον κατ’ ίξοχήν 
κοινωνικόν χαρακτήρά του και ρέπει πρός τήν κακίαν. 
Ji« τών φίλων λοιπόν έξασφαλίζει κανείς διά μεγάλων 
εγγυήσεων την τιμιότητά του. Είνε τό καλλίτερου νά 
έχη κανείς πλησίον του μάρτυρα τών πράξεών του, 
τών οποίων ή στοργή έξασκεί είδος έλέγχου είς τήν 
διαγωγήν μας, διότι μας ίνθυμιζει διαρκώς ότι δέν 
εϊμεθα Λπομεμονωμένοι καί Ανεύθυνοι. Ό φόβος νά 
μή &ΧΘ? Αφορμάς νά ίρυθριας απέναντι τών φίλων θά 
σέ προστατεύση κατά τών παρεκτροπών σου. Φοβείσαι 
μήπως ό φίλος σου μάθη τήν τάδε πράξίν σου. /Ιόχος 
ισχυρός νά τ'ην αποφυγής.

' Οφείλεις όμως νά έκλέγης τούς φίλους σου μέ μεγά- 
λην προσοχήν καί επιμέλειαν. Νά τούς έκλέγης μετάξι· 
τών Αγαπώντων τό καλόν, ούτως ώστε νά εύρίσκεσαι 
έν μέσω περιβάλλοντος τιμιότητας. Γούτο κυρίως πρέ
πει ν’ Αιξιοΐς παρ’ αυτών.

e Ο δείνα είνε πλούσιος. Τί σέ μέλλει; ' Ο δείνα είνε 
ισχυρός. Τί πρός σέ; Αυτός είνε εύτρυής' πρέπει νά 
έλκύση τ'ην προσοχήν σου. Ό άλλος είνε χρηστός καί 
δίκαιος' Αφιέρωσέ του τήν καρδίαν σου.

Τί θά κερδίσης Αν έπιδιάίξης τήν φιλίαν τών πρώ
των ; Κινδυνεύεις νά ταπεινωθής διά νά τούς εύχαρι- 
στήσης, ενώ τό πνεύμα καί ή χρηστότης είνε ώς ό 
ήλιος ό ζωογονών διά τού φοιτάς του χωρίς νά τό 
εξαντλή, καί σκορπούν διαρκώς γύρω των θησαυρούς, 
τό μέν πνεύμα διά τών νέων οριζόντων, τούς όποιους 
διανοίγει καί ή χρηστότης διά τών παραδειγμάτων, τά 
όποια παρέχει.

ΠΛΟΥΤΟΣ. Είσαι πτωχός. Νά υποφέρης μέ θάρρος 
την πτωχείαν σου. Μήποις αυτή σέ έμ- 

ποδίζει νά πράξης τό καθήκον σου καί νά έκτελέσης 
τον προορισμόν σου είς τον κύκλον είς τον όποιον σέ 
περαόρισε ; ”Οχι βέβαια, αφού έκαστος έκλήθη νά πράξη 
ό,τι είμπορεί. Μήπως σ’ εμποδίζει, Αν έχης ήσυχον 

τήν συνείδησίν σου νά απολαμβάνης τής γαλήνης τής ψυχής 
σου; Ούτε. Αυτό είνε τό παν.

Αέν είνε λοιπόν δυνατόν νά πάσχης πράγματι χάριν τής 
πτωχείας καί τςαπορεΐς μόνος σου νά πεισθής ότι πλούσιος 
είνε ό αύτιίρκης.

’Εάν φιλόδοξή? ζΐ'ΐήν άνετον έχε πάντοτε υπ’ όψιν σου 
ότι δέν υπάρχει έντιιιιότερον μέσον πρός έπίτευξιν αυτού 
παρά νά μεταχειρισθής καλώς τά φυσικά προσόντα σου καί 
ότι τίποτε τό όποιον δέν είνε ώη έλιμον είς τήν πατρίδα είμ
πορεί νά είνε ι’ιφέλιμον είς ήμας.

’'.11’ πλουτίσης έκ τής εργασίας σου νά δεχθής τόν πλού
τον είς Ανταμοιβήν τής δραστηριότητός σου καί διάθετε αυτόν 
ιός άνθραιπος ό όποιος έζησε καί είμπορεί νά ζήση καί 
χοιρίς αυτόν καί είνε ανα'ιτερός του.

PAUL BOYRDE

ΠΩΣ ΝΑ ΜΗ ΕΙΜΕΘΑ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΣ
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(ΤΟΥ ΚΡΑΦΦΤ ΕΒΙΝΚι

ώμεν είς τόν αιώνα τής νευροπάθειάς καί ό σοφός Κράφφτ
Γ Έβινκ Ισχυρίζεται ότι, όπου καί άν στρέψη κανείς, είς τό έιιπό- 

Α Ιριον, είς τό χρηματιστήριον, είς τά δικαστήρια, είς τήν Βουλήν, 
εις τής ταβέρνες, είς τά σχολεία, παντού ύά συνάντηση νευροπαΟεϊς. 
Συχναϊ αύτοκτονίαι, συχνά εγκλήματα, ό αλκοολισμός, είνε δείγματα 
νευροπάθειάς, τής νευροπάθειάς ή οποία απειλεί τήν ήθικήν κατά- 
πτωσιν τοϋ αίώνος.

Καί ό ”Ε[5ινκ διετύπωσε τό εΰαγγέλιόν του κατά τής νευροπάθειάς.
Διά νά έχετε ύγιά νεύρα πρέπει τό αίμα σας νά είνε υγιές, αυτό 

δέ πάλιν προϋποθέτει καλήν τροφήν καί καλόν αέρα. Τό δεύτερον 
σπουδαιότερου τοϋ πρώτου.

Έφ’ όσον τό καλοκαίρι μέν άπό ηλιοφοβίαν καί τόν χειμώνα 
άπό κρυοφοβίαν ζήτε μέ κατάκλειστα παράθυρα ή όταν κοιμάσθε 
δύο καί τρεις είς τό αυτό δωμάτιον είσθε μοιραίως καταδικασμένοι 
είς άναιμίαν καί είς τά νευρικά νοσήματα.

Κοιμάσθαι έπαρκώς, ιδού άλλος όρος αποφυγής τής νευροπά
θειάς. Λιαρκοϋντος τού ΰπνου έλαττοϋται ή κατανάλωσις τού ύλικοΰ, 
τό όποιον άποτελεϊ τό άθροιζόμενον κεφάλαιον τοΰ έγκεφάλσυ. 
Άλλοίμονον είς εκείνον, ό όποιος τά έχει χαλάση μέ τόν ταμίαν 
καί θησαυροφύλακα αυτόν είς τό διανοητικόν του βασίλειον, τόν 
ύπνον. Ή σωματική καί πνευματική του χρεωκοπϊα είνε αναπόφευ
κτος. Προμηνύματα αυτής τής μεγάλης συμφοράς είνε αί παρατη
ρούμενα! διαταράξεις τοΰ ΰπνου, τό γεγονός δηλαδή νά μή κοιμάσθε 
αμέσως άμα πέσετε, τό νά έξυπνάτε συχνά, τό νά βλέπετε δυσάρεστα 
όνειρα. ’Ακόμη καί τό νά μή σηκώνεσθε τό πρωί δροσεροί καί εύθυ
μοι, άλλά κουρασμένοι καί βαρύθυμοι.

"Αν τά παρατηρήσετε αυτά είς τόν εαυτόν σας είσθε νευροπαθείς.
'Όσον άφορφ τά αίτια τής νευροπάθειάς σπουδαίου ρόλον παίζει 

ή κληρονομικότης. Άπό τών γονέων είς τά τέκνα, πολλάκις δέ καί 
άπό πάππων καί προπάππων δέν μεταδίδονται μόνον άρεταί καί 
προτερήματα, άλλά καί διαφόρων ειδών φυσιολογικά στίγματα. Κυ
ρίως παρετηρήθη ότι τά τέκνα μέθυσων ή άκολάστων άνθρώπων 
έρχονται είς τόν κόσμον μέ Λδύνατον τό νευρικόν σύστημα. ’Επίσης 
οί καρποί τών μεταξύ στενών συγγενών γόμων δέν είνε καρποί υγιείς. 
"Ολοι αυτοί είνε στιγματισμένοι. "Εχουν έμφυτον τήν νευροπάθειαν. 
Συνήθως είνε λυμφατικοί καί άναιμικοί. ευκόλως κοκκινίζουν καί 
κιτρινίζουν, συγκινοννται διά τό τίποτε, μέ τό παραμικρόν γίνονται 
έκτος εαυτών. Πάσχουν συνήθως ημικρανίαν καί αί άτμοσφαιρικαί 
μεταβολαί τούς επηρεάζουν.

Καί τώρα, πατέρες καί μητέρες, μάθετε δτι μετά τήν κληρονο
μικότητα αιτία τής νευροπάθειάς είνε ή άνατροφή. Όσοι θέλετε νά 
μάθετε πολλά γράμματα τά παιδιά σας καί άπό μικρός ηλικίας, όσοι 
τά υποβάλλετε ενωρίς είς τό βασανιστήριον τοϋπιάνου, δσσιτά βλέπετε 
άπαθώς νά ταλαιπωρούν τό μυαλό των μέ τά βασανιστήρια τής γραμμα
τικής, οσοι δέν φροντίζετε νά απολαμβάνουν τά θέλγητρα τοΰ υπαίθρου 
βίου, όσοι άφίνετε τά παιδιά σας νά ξενυχτοΰν είς τά θέατρα, όσοι άφί- 
νετε τά κορίτσια σας νά σφίγγωνται ενωρίς μέ τόν κορσέν. όλοι σείς 
άνοίγετε χάσμα μέγα. είς τό όποιον ρίπτετε τυφλά τάς άγαπητιλς σας 
υπάρξεις καί άπό τό όποιον θά έξέλθουν είς τόν αγώνα τοΰ βίου όχι 
μόνον άοπλοι καί αβοήθητοι, άλλά καί πληγωμένοι άπό τά στίγματα 
τών διαφόρων νευρικών άτελειών καί νοσημάτων, τοΰ ενός χειροτέρου 
άπό τό άλλο, τοΰ ενός δεινότερου άπό τό άλλο.

Άλλος λόγος γεννήσεως νευροπάθειάς είνε ή κατάχρησις οινοπνευμα
τωδών ποτών. Όσον αυξάνει ή κατανάλωσις τοΰ τεΐου. τοΰ καφέ, καί 
τών οινοπνευμάτων τόσον αυξάνει ή νευροπάθεια· καί όχι μόνον ο πίνων 
είνε νευρασθενικός, άλλα καί τά παιδιά του.

Ή πολλή διανοητική εργασία είνε μία τών σπουδαιοτέρων άφορμών 
τής νευροπάθειάς. ’Εκείνο τό όποιον είπεν ό Κάντιος, ότι ό άνθρωπος 
πρέπει δκτώ ώρας νά εργάζεται, οκτώ νά κοιμάται καί οκτώ νά διασκε- 
δάζη είνε καθ’ όλους τούς νευρολόγους χρυσούς κανών.

Κεφαλαλγίαι. διαταράξεις θπνου, άνορεξία, δυσθυμία, ιδού τ’ αποτε
λέσματα υπερβολικής διανοητικής εργασίας. Μή προλάβετε τα φαινό
μενα αυτά καί είσθε νευροπαθείς.

Ή συγκίνησις υποσκάπτει καί αυτή τό νευρικόν σύστημα. Ή συγ- 
κίνησις καί ή άνησυχία. Υστερισμοί, έπιληψίαι, ΰποχονδρίαι είνε τό 
αποτέλεσμα τών συγκινήσεων τοΰ έμπορου, τοΰ χρηματιστοΰ, τοΰ καλ
λιτέχνου, τοΰ υφισταμένου εξετάσεις, τοϋ υπαλλήλου, τοϋ οίκογενειάρ-

ΦΥΓΑΔΕΥΘΕΝΤΑ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΜΑΣ Η ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ, ΛΟΥΒΡΟΝ

χου, τής νέας μέ τό ζήτημα τής άποκαταστάσεώς της. Θά αισθανθούν 
όλοι αυτοί κεφαλαλγίας, αϋπνίας, αδυναμίας. Είνε ήδη νευρασθενικοί.

Καί έπί τέλους αιτία σοβαρά νευρασθενειών ό νεώτερος γάμος. Αύτιι 
τά διαζύγια δι’ άνομοιότητα χαρακτήρος καί αί αύτοκτονίαι τών εγγά
μων, όπως επίσης καί αί άπιστίαι, είνε αποτελέσματα νευρασθενείας 
παραχθείσης άπό τούς άφυσίκους όρους, ύφ’ ους γίνονται οί γόμοι.

Τό ναυάγιον τών νεωτέρων γάμων, κατ’ άντίθεσιν πρός τούς ευτυχι
σμένους παλαιούς οφείλεται: Είς τήν έλλειψιν ανατροφής τής γυναικός. 
είς τήν έλλειψιν ανατροφής τοΰ άνδρός. "Επειτα εις τήν μεταμόρφωσιν 
τοΰ μυστηρίου τοΰ γάμου είς καθαρόν έμπόριον διά τής προικοθηρίας. 
Καί τελευταϊον καί σπουδαιότερου είς τήν φυσικήν τής γυναικός κατά- 
στασιν, ήτις εύρίσκεται είς παρακμήν συνεπείς τής άντιφυσικής της 
άνατροφής.

«

’Ιδού λοιπόν ήμεϊς νευροπαθείς όλοι, άφοΰ όλα αύτά τά αίτια τι'ι 
όποια άνεφέραμεν μάς περιστοιχίζουν. Άλλ’ άφοΰ γνωρίζομεν τά αίτια 
πρέπει νά τ’ άποφεύγωμεν.

Νά πεισθώμεν καί νά πείσωμεν ότι τό οινόπνευμα υπονομεύει τά 
νεΰρα. "Οτι οί πολλοί καφφέδες καί ό καπνός κάμνουν τούς καρδιακούς.

Νά προσέχωμεν είς τούς γά|ΐθυς. Άνήρ καί γυνή διά νά ζήσουν ευτυ
χείς πρέπει νά είνε άμωμοι ύπο τήν έποψιν σωματικής καί πνευματικής 
ύγιείας. 'Εκείνος όστις έπιδιιόκει τήν ευτυχίαν έαυτοΰ καί τών άπογόνων 
του άς έξετάζη καλώς είς τί είδους οικογένειαν θά μπή. Άς έξετάζη 
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όχι μόνον εκείνην ποΰ θά πάρη, άλλά καί τούς αδελφούς της καί τούς 
γονείς της καί τούς παππούς της, ε! δυνατόν. Άλλοίμονον είς εκείνον 
ποΰ Οά πέση είς οπίτι. ενα μέλος τοΰ οποίου πάσχει άπό οίαδήποτε 
στίγματα.

'Όταν εργάζεσαι διανοητικώς νά μεταβάλλης συχνά αντικείμενου εργα
σίας. "Αλλως ύπόκεισαι είς ερεθισμών τών νευρικών κέντρων τά όποια 
πιέζονται ύπό τής αύτής ένασχολήσεως καί μετά τής αύτής έντάσεως. 
Περισσότερον άπό δύο ώρας μή έμμένης εϊς τήν αύτήν πνευματι
κήν εργασίαν.

Δίαιτα είς τήν άνάπαυσιν είνε όρος διά νά άποφεύγυψεν τήν νευρο
πάθειαν. "Οπως αδιάκοπος εργασία βλάπτει, έξ ίσου βλάπτει καί αδιά
κοπος άνάπαυσις. Καϊ βλάπτει πάλιν ή άνάπαυσις, όπως εννοείται άπό 
μερικούς. Αύτοί διακόπτουν τήν εργασίαν των. άλλά κάμνουν πεζοπο
ρίας. άναβαίνουν όρη. αγρυπνούν, διασκεδάζουν, χορεύουν. Αύτοΰ τοϋ 
είδους ή άνάπαυσις άντί νά θεραπεύση τήν νευρασθένειαν τήν εξερεθίζει.

"Ας όμιλήσωμεν καϊ διά τά ποτά. Νά άπαγορεύση κανείς την χρήσιν 
των είνε ααταιοπονία. ΊΙ κατάχρησίς των όμως είνε όλεθρος. Τά όλι
γώτερον επιβλαβή εϊνε η μπύρα καί τό κρασί. Τά οινοπνεύματα κατα- 
?Τ"'"£Ί· θ καφφές, τό τσάι καί ό καπνός δέν γεννούν νευροπάθειαν, 
άλλ’ όταν τήν εΰρουν τήν ενισχύουν.

Εφαρμόσατε τούς κανόνας αύτούς καί ή νευροπάθεια θιι λειψή. Θά 
λειψή άπό τά άτομα, θιι λείψη άπό τά έθνη. Θά είνε κάθε πράξίς σας 
λογική, κάθε ενέργεια σας έντονος, κάθε άπόφασίς σας μετρημένη.

ΤΟ «ΡΆΡΡΙΑΝ© ΜΠΟΥΡΛΟΤ©
9ΥΓε ταΐς φ τεροόγαις άνοικταίς τα πέλαγα τρομάζει- 

περήψανο ’σάν Γίγαντας τά κύματα χωρίζει.

Με τών Ψαρρών τους κεραυνούς τούς κολοσσούς τινάζει, 

συντρίβει, καί τους άπιστους 'στά '/άρταρα βυθίζει.

Κέρκυρα, ’Οκτώβριο; 190». Ν. Γ. ΙΥΙΑΥΡΟΧΗΣ

* *

Ο ΦΙΛΟΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ

Ο φίλος μου ό Κωστοϋλας τέα>ς «παρηγκωνισμένος» λοχίας 
των εύζτόνων προήχθη είς τόν βαθμόν τον άνθυπασπιστοΰ.

— Κι’ ναι μεν, δεν σί λεου, ίκ της μελέτης άπό διάφορα συγ
γράμματα και κανονισμών ημην ικανός άλλ’ είνε μαρτύριουν, 
άδελφοϋλι μ’, ή έξιτάσ ς. Δελαδίς. Κάθιτι ή ίπιτροπή απ’ του 
Ι'να μέρους τοΰ τραπέζιου κι σύ άπέναντι. Πέρβΐς κλήρο. 
ΖήΫμα πενήντα τέσσαρα. Σελίς εκατόν έπτά. Φράπ! Φράπ! 
Βρίσκει ον πρόεδρος τΐ σελίδα. Λέγε Κωστοόλα! Τί νά τ πης ; 
ΙΙρουσηυχητάριο εΐνι ου κανονισμός; Ιίάτερ ήμών εΐνι; ΙΙώις 
νά τον τ’ πής με τάς ιδίας λέξ’ς; Δέν σι κάν’ άνθυπασπιστη 
καί ας υπηρέτης είς τά μεταβατκά έπι τριακονταπενταετίαν.'

Διακόπτει έπί έν λεπτόν, ανεβάζει τό πηλίκιον, στρίβει τό 
μυστάκι τον, προφανιός τεχνητής μαυρίλας, καί εξακολουθεί.

— Κι νά έγ’ς έργασθή ενσυνειδήτους. "Οπ’ φυγόδικους, ύ 
Κωστοϋλας. Τρίχα Κωστοόλα! Ji- σ’ λέου έχει κι τά καλά του 
τού μεταβατικό. Δελαδίς είσίν ύπουχρεουμένους άμα πας στό 
χωριό νά πας στον σπίτι τοΰ καταζητούμενου υποκειμένου. Δίν 
είνε έδώ); ’Λμ’ πούνε; Μά, μά, μά .' Μοΰ, μοΰ, μοΰ! Καλά !

Κντταξε δικανέα γιά κ.ανα σφαχτό. "ϊέρχιτι τό σφαχτό. Ίσί 
ό άποσπασματάρχης θά ψήσ’ς τού κουκουρέτσι. Διά τά λοιπά 
οί κατιότεροι.

—Ό άποσπασματάρχης πρέπει >·ά ι/’ΐ)σή τό κοκορέτσι;
ΚΙ βέβαια. Είνε εθιμον τής υπηρεσίας!

“Ετέται τρ&τι κί έπ τα άλλάζετε γιά δίκα πέντε ήμέρας κί 
χωρίς νάχετι ρούχα.

— Μά πώς ;
ΙΙιδί μου! Πέφτεις μέ τιϊ ρούγα πού φορείς στό κρεβάτ 

τού χωριάτη καί ιννοεΐς ο,τι κί αν ίέχ’ς επάνω σου ίνουχλι- 
τυκόν ίέντομον φεύγει. ΕΙσι πεντακάθαρος. Βλέπ’ς κάθι μικρό
βιο τρέχει στήν καθαριότητα.

Πώ)! πώ)! πώ.' Μιγαλεΐον! Ό Κωστοϋλας στρίβει δύο 
εκατοστά τριχών περίσσευμα δεξιά καί άριστερά τον μνστα- 
κός τον, χαμηλώνει τό πηλίκιον καί ατενίζει πρός τήν είσοδον 
τού καπηλειού, δπου μία υπηρέτρια τοΰ απέναντι φαρμακο
ποιού αίκίζεται.

— Μιγαλεΐον, πιδί μον !
Τόν επαναφέρει είς τήν σοβαρότητα τής ομιλίας συνομιλητής, 

ό οποίος τόν έρωτα, διά τόν πόλεμον.
’() αγαθός άνθυπασπιστής δέν θεωρεί ηρωισμόν οτι μετέσχε 

τοΰ πολέμου.
Μέτριοι; ρονέστατος, δέν διηγείται κατωρθώματα καί στερήσεις.

— ϊέρχιτι ή διαταγή. r Ο Κωστοϋλας θά πάη έδώ). ' Ο άλλος 
έκεΐ. Ό τρίτους παρέκει. Καλά. Τον βράδι ριντιδού έδώ). Κρεα- 
τάκι, ψωμάκι, άπ’ ούλα είχαμε. Καμμιά φορά ίέλειπε ό ένας 
έκ τής παρέας. Άν σκοτώθηκε, Θεός σχιορέώτον. "Αν λαβιό- 
θηκε, περαστικά τ’.

’Ανυπόκριτος αύτή ή αφέλεια.
Κάποιος έκ τής συντροφιάς φέρτον γερμανοη ανές άνομα 

άντέταξε τόν όγκον τής Γερμανίας πρός τ'ην "Ελλάδα.
Ό Κωστοϋλας ήρεθίσθη. ’Ενόμισεν ίίτι ό άνθρωπος συνέ- 

κοινε τήν μεγάλην Γερμανίαν πρός τήν πατρίδα μας διά νά τ'ην 
έξευτελίση. Προσεπάθησε λοιπόν καί ό Κωστοϋλας νά έξεντε- 
λίση τήν Γερμανίαν.

Ίν πρώτους, ήθέλατε γαμβρόν κί ιπήρατι "Ελληνα! ’Ικτός 
αύτοΰ. ".Ίΐ’ κάθι βασιλείου)· τής Γερμανίας πάρ’ τήν μπαντιέρα 
τ’ νά τραβήξη κατά τοϋ μέρους του. άντίυυ Γερμανία !

Ό Κωστοϋλας έθριάμβενε καί δ δήθεν Γερμανός στενοχω
ρηθείς πολύ ήναγκάσθη νά άπειλήση επέμβαση· διπλιοματικήν. 
διότι υβρίζεται ή Γερμανία.

Ό Κιοστοϋλας έξηρεθίσθη. αλλά μή ιυν άμοιρος διπλωματι
κών)· γνιόσειον έσκέφθη τούς κινδύνους καί άπεφιίσισε νά σιγήση. 
Jir εκοατήθη όμως νά εϊπη.

Ίέτσι τού κάνιτι ίσεΐς. Πέφτητε κ έξα> στι; συζήτησι κί 
φωνάζιτι τόν πρέσβυ σας νά σάς γλυτιόση !

’Εστρέφαμεν άλλοι· τήν ομιλίαν πρός Αποφυγήν περιπλοκώ»·. 
Ό Κιοστοϋλας μάς διηγήθη τάς έντυπώσεις του άπό τιμ· στο
λήν τοΰ άνθυπασπιστοΰ.

Στενόχωρη! Παντελόνια, μπότες! Θές ίένα ίργαλεΐον 
νά βγάζ’ς τής μπότες. Ίένα ξύλου. Είπα στον παπουτσή νά 
μοΰ κάνει φαρδυές τς μπότς. Ίί>· πάει, μ’ λέει. Βρί πιδί μ’ ιίν 
τύχη καί πρίπι νά διαμείνον κάπου καί όχι είς τό σπίτι μ’, θά 
σέρνου καί τού ξύλου μαζύ ,ιί ή θά κοιμηθώ) μί τις μπότες 
«δίκην κυνός ;

’Από τήν στιγμήν τοΰ διπλοτματικοϋ επεισοδίου ή συνομιλία 
είχε φυχρανθή. Άπεη ασίσαμεν νά φϋγωμεν ό Κο>στοϋλας 
καλεΐ τόν μικρόν τού· καπηλειού νά φέρη κρασί.

— Τί τό θέλεις ;
—”Α ! Πλυνοδόντιουν !
Τόν ήροττήσαμεν πού κατοικεί καί τόν ειδομεν νά έρυθρια. 
—’ςίφ ίίτου κατετάγην ίδώ) καί τριάτα πέντ χρόνια όιι> έκά- 

θσα σί σπίτι. Κονάκι κί στρατώινας. Τώρα π άξιιόθηκα νά 
κάτσω σί σπίτ δικό μου τού σπίτ ύΐν ιέχει άριθμό.

’ Εστενοχωρεϊτο δί αύτό. "Ένα σπίτι οφείλει νά έχη αριθμόν. 
Νά άιποκτήσης σπίτι μετά τριάντα πέντε χρόνια καί νά μή έχη 
αύτό τό σπίτι ούτε άριθμόν !

* *

ΑΠΟ TO “SALVE AMOR ! . . „

“ΝΥΜΦΑ ΛΕΧΟΣΔΕ,,
''ι,τή>· κλίνη σον τό κάτασπρο άπλιόυεται σευτο'υι 

καϊ ποΰ και ποΰ αναΖατγρες κυιιατιοσΰς πετιϊ 
και τοΰ κορμιοΐ' σου τό ά;·>·ό άπλοσκεπάζει χιόνι, 
τής πλάτες τής μαρμάρινες, τά ατήΟεια τά χυτά. . .

Ί'ριγύρι» στό μετάξινο λευκό σου .τροακε'/ άλι 
άπ/.ιόΐ'ουται οι χρυοάφινις πλεξίδες σου λυτές, 
σάν κάποιας νέας Με&ουοας οί μαγικό κει/άλι 
να στερ αΐ'ΐόι ουυ γ ιοτειί’ά, ,ιιέ χάρι η νιδωιές . . .

ίΣτί/ν κλίνη σου άοιραπαΰολα θαμπωτική ή πάστρα 
καί γυ>, πι>>· λέω πύς μ’ άγγελο mil τρίψηλα πετώ, 
την άρπα σφίγγοντας, τά Λυό πού σπιάογ έχγοί'ΐ’ άστρα 
κάτω απ' τάσημένιο σου τά μέτωπο κυττιΰ. . .

Φέξε φεγγάρι.’ . . . όάπκτρσε τάνέοπερά αου </ ώτα 
στή Ναίδα που άφησε τά δάσια κι’ >}ρτε ’δώ.
Λάι σείς άστρα, ρυθμίστε μου μιά άνακριόνιεια νότα 
στήν άρπα ,ιισυ τά κάλλη της νά πσθοτραγουδΛ. . .

Καί σάν ό Χάρος — μιά η ορά 01 .νάρθη — οιαν ερτ// 
κι άπλ.ώονι το δρεπάνι του μιά νύχια φλογερά 
καί με διατάξη:

Αΐ, θνητέ, περάσαν χρόνια, φέρτη, 
θέλω κι' εγό) ιής χάρες της ατά >'έρ ρ ιιί χαρώ.

θ'ε νά τοΰ πώ : Χάρε, γιατί είνε σκληρή ή ψυχή σον 
καί δακρυφόρα τάσπλαχνο δρεπάνι σου πηγή;
θά ζημιωθούν τόσο πολύ ο! ήλιόφωτοι ουρανοί σου 
σάν ένα μόνον άγγελο άφήοης καί στή γή; . . .

ΜΗΤΣΟΣ ΔΟΥΡΑΚΗΣ

Η A. Α. Μ Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΤΗΣ ΑΒΥΣΣΙΝΙΑΣ ΙΥΙΕΝΕΛΙΚ Β- Η A. Α. Μ. Η AYTOKPATEIPA ΤΗΣ ΑΒΥΣΣΙΝΙΑΣ ΟΥΙΤΕΡΟ ΤΑΙΤΟΥ

Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ

©γηραιός καί τόσον αγαπώ»· τούς " Ελληνας Αύτοκράτοιρ τής 
Άβυσσινίας, προσβληθείς ύπό ημιπληγίας έσκέφθη τόν θάνα
τον καί προλαμβάνω)· ταραχ<ίς, αϊτινες θά ποοεκαλοΰντο διά 

τήν διαδοχήν, (όρισε τόν διάδοχόν του.
Είναι δ έγγονος αυτού Αίδζι - Γιασσοΰ, ηλι

κίας δεκαπέντε έτώ>ν, νυμφευθείς τήν έγγονήν 
τοΰ πριόην Αύτοκράτορος Ίιυάννου.Ί) .Ιύτο- 
κριίτωρ διιόρισε καί κηδεμόνα τοΰ διαδόχου 
του τόν Ράς - Τασσάμα.

"Ο έν Άβυσσινία φίλος κ. Καββαδίας μάς 
πληροφορεί ότι ή Α. Υ. άνετράφη ύπό τάς 
αύστηράς παραδόσεις τής Αίθιοπικής ’ Εκκλη
σίας, έκλήθη δέ έκ τής επαρχίας του πρό τριώιν 
έτών είς ’ Αδίς -’ Αμπέμπα διά νά λάθη άνωτέραν 
άνάπτυξιν, ιδίως δέ διά νά εϊσέλθη είς τά μυστή
ρια τής αύστηράς αύλικής εθιμοτυπίας. "Εχει 
έπίσης κληθή κα'ι γερμανός διδάσκαλος διιϊ νά 
διδάξη τόν διάδοχον τήν Γερμανικήν.

'Ο κ. Καββαδίας προσθέτει ότι τά τρία βιβλία 
έπί τώτν όποια»· στηρίζει είς τήν φωτογραφίαν 
τήν χεΐρά του <> διάδοχος είναι δ βίος τοΰ 
Αιθίοπας άγιου καί θαυματουργού Άμποϋνα- 
'Γέκλα - Χαϋιιανότ, τό άλλο ή Ιστορία τοΰ Μ. 
’Αλεξάνδρου καί τό τρίτον ή Γενική Ιστορία.

"Ο διάδοχος είναι γλυκείας φυσιογνωμίας 
προδιδοϋσης οξυδέρκειαν και παρατηρητικότητα, 
αφελέστατος δέ.

Είναι ώσάν έπιστολή πατρός πρός τέκνα τό 
διάγγελμα τοΰ Μενελίκ πρός το'υς υπηκόους 
του όιά τοΰ οποίου άνακηρϋσσει τόν διάδοχον, 
διά τό περίεργον δέ τό παραθέτομεν δλόκληρον 
σταλέν άπό τόν ένΆδϊς-Άμπέμπα φίλον ομο
γενή κ. Καββαδϊαν.

ΜΕΝΕΛΙΚ Ο Β’
Έλέφ Θεόν, Αύτοκράτωρ καί Βασιλεύς 

τών Βασιλέων τής Αιθιοπίας.

'Ω άνδρες τής χώρας μον Αιθιοπίας, οί όποιοι είσθε 
τέκνα μον, αδελφοί μον καί φίλοι μου, μέχρι σήμερον 
βασιλεύω έφ ί·μο>ι· έλέφ Θεοΰ καί έκυθερνησα τήν χώραν Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΒΥΣΣΙΝΙΑΣ ΛΙΔΖΙ-ΓΙΑΣΣΟΥ

ΤΟΥ ΜΕΝΕΛΙΚ
μου χωρίς ποτέ κανείς έξ υμών ι·ά μί ενιχλήση εϊς τι καί τοΰτο άπό ιήν 
πρός’Εμέ άγάπιμ· Χιις. Επειδή δί είσθε ενωμένοι μί μίαν καρδίαν, ούδείς 
έχθρός ήδυνήθη νά βλάη'η ιί,ν πατρίδα μας. την αγαπητήν μας Ιΐθια,τίαν. 
Καί τώρα, ώς σάς ΰχω γνωστοποιήσει καί προηγουμένως, μί τήν ευχήν τοΰ 

Θεοΰ δ διάδοχος τοΰ θρόνου μου είνε ό έ-γονός μου 
Λίδζι - Γιασσοΰ γεννηθείς έκ τής θυγιιιρός .1/ου ' Οιζερο 

Δ'όιι Ρέγκας καί τοΰ Ράς Μιχαήλ. 'Επίσης σάς Λι'δω 
τόν αγαπητόν μου Ράς Τασσάμα, προστάτην καί κηδε
μόνα τοΰ πρίγκηπος και ιιντιβασιλεα. Λυτός είναι εκείνος 
ό όποιος θά φυλάιξη τόν θρόνον μου· δέν έχω άλλον 
υίόυ. Κάμνο) αυτήν τ'ην προκήρνξιν. διότι έν περιπτιόσει 
καθ' ήν μένω είς την οίκίαν μον δεν επιθυμώ νίι ανη- 
οΐ’χήτε, έφ.' όπου ζοι. "Οστις δήποτε θελήοη νά βλάψ;] 
τόν διάδοχον προσωπικώς ή νά τόν μετακινήσα εκ τής 
θέσειΐις ταυ, τόν άναθεματίζο). Τό άνάθεμα τοΰ 'Ιούδα τοΰ 
'ίσκαριοιτη καί ό άφορισμό; τοΰ Άρίου νά πέομ έπί τής 
κεφαλής εκείνοι·, οστις ήθελε παρακούσει το'υς λόγους μου. 

"Η Ι'ή άς μη δεχθή τα σώματα εκείνου ή εκείνιον, 
οΐτινες ήθε/.ον παρακούσει ιούς λόγους μου καί τήν θέλη
σή· μου καί άς γίνουν βρνκόλακες.

"Ολοι σείς ιό αρχηγοί καί άξιοιματικοί, τους οποίους 
έτίμησα καί έθράθενσα καί σείς στρατιώταί μου καί λαέ 
μου, νέοι καί γέροντες, οΰς τόσον ήγάπησα, υπακούσατε 
είς τήν θέλησίν μου."Αλλως καί σείς έπίσης θά έχητε τό 
ανάθεμά μου άν παρακούοηιε. Καί έάν κανείς ανθροιπος, 
μετ’ έμε δέν άκολουθήοη τόν διάδοχόν μου, έπίσι/ς άς 
έχη τό ανάθεμά μου.
Ό αγαπητός διάδοχός μου καί <ί αγαπητός Ράς Τασ

σάμα, δέν θά έργασθώσι ποτέ εναντίον σας ή έναντίον 
τοεν συμφερόντων τής χώρας μας. Εείς είσθε οί πατέρες 
καί οί αδελφοί των, δηλόι δί δτι τούς έχω αναθεματίσει 
καί αυτούς, έάν δίν έργασθώσι μόνον υπέρ υμών καί 
όπερ τοΰ μεγαλείου τής πατρίδος μας.

Τί) όιάγγτλ/ια αυτό άνεγνώσθη εΐς η/»’ αίθου
σαν τον θρόνου καί άμέσως ίίηειτα οί παρι- 
στάμενοι Ράς κα'ι μεγιστάνες καί άρχοντες καί 
υπουργοί καί αξιιοματικοί ώρκίοθησαν νά υπα
κούσουν είς τήν θέλησιν τού Αύτοκράτορος.

’Αμέσως τήν επαύριον τώ>ν τελετώ»· τής άναρ- 
ρήσεως ό Λίδζι-Γιασσοΰ (’Ιησούς/ προήδρενσε 
τοΰ Άνοττάτου Δικαστηρίου, άναλαβό»· τι'ι καθή- 
κοντά του.

Οί έν’Αδίς’Αμπέμπα"Ελληνες Ινθουσιωδώ)ς 
άπεδέχθησαν μετά τοΰ αδελφού ' Αβυσσινιακοϋ 
λαοΰ τήν άνάρρησιν στηρίζουν δέ τάς καλλιτέ- 
ρας έλπίδας, είς τον μέλ,λοντα Αίποκοάτορα.
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ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΕΛΑΓΟΣ
(ΔΙΗΓΗΜΑ ΥΠΟ MASSON FORESTIER)

ρό τεσσάρων ημερών έπλεεν ό 'Εσπερινός Άστήρ» υέ τόν 
πλοίαρχον Σεβάς. Ό διάπλους έφαίνετο δτι θά ήτο άρκετά 
καλός. Έν συμβάν—ή θραΰσις ένός σωλήνος ατμού, τής υπη
ρεσίας τού μοχλοΰ τοΰ πηδαλίου - συνετέλεσεν έξαφνα νά 
καταστήση λίαν δυσχερή τήν χρήσιν τοΰ πηδαλίου.

Έπρεπε νά μεταχειρισθοΰν τόν χειροκίνητον οϊακ.α, ό όποιος έχει
επικίνδυνον τόν χειρισμόν. Έπί τών αγγλικών πλοίων ό κίνδυνος είναι 
τόσον μεγαλήτερος καθ’ δσον αί συναρμογαί τών τροχών τών μηχανών 
είναι άπολύτως άποκεκαλυμμέναι.

"Οταν έθραύσθη αίφνιδίως ό σωλήν ένός έμβόλου, ό μικρός Βαλλε- 
ρέτς, εΰρίσκετο έπί τοΰ μοχλοΰ. Ό πλοίαρχος, χωρίς νά σκεφθή δτι δ 
νέος Βρεττανός δέν ήτο αρκούντως βαρύς διά νά άπιστή εϊς τούς τιναγ
μούς τοΰ τροχού, τόν διέταξε νά κατέλθη ώς πηδαλιούχος τού επικινδύ
νου χειροκινήτου μοχλοΰ.

Ό Βαλλερέτς ύπήκουσεν. Ύπήκουσεν άνευ αντιλογίας, καίτοι ένόει 
τόν κίνδυνον εϊς τόν όποιον τόν έξέθετον. Άλλ’ οί Βρεττανοί δέν συζη
τούν· ή διαταγή είναι δι’ αύτούς ιερά.

Και ό Βαλλερέτς, αμέσως έκαλοκάθισεν όπισθεν τού τροχοΰ καί 
ήρχισε νά εργάζεται. Μόνον ή μεταξύ τών ώμων βεβυθισμένη κεφαλή 
του’, δ μέ τούς τεταμένους μύς λαιμός του. οί μικροί λάιιποντες οφθαλ
μοί του, έδείκνυον τήν τρομερόν προσπάθειάν του. Τό δυσχερές αύτό 
έργον καθίστα δυσχερέστεροι· τό δτι ώφειλε νά μή χάιη έκ τών οφθαλ
μών τήν πυξίδα ό πηδαλιούχος, κακώς φωτιζομένην, ήτις έδείκνυεν 
ποιαν οδόν ώφειλον ν’ ακολουθήσουν.

Μετά εν τέταρτον τής ώρας, εϊχεν έξαντληθή ό ναύτης, ό ίδρώς έρρεε 
κρουνηδόν γύρω είς τόν λαιμόν του. Έν τούτοις, είς τήν γέφυραν ό 
πλοίαρχος έγόγγυζεν. Έκτυπα μέ τό πόδι του τήν στέγην τοϋ θαλα
μίσκου! . . . Διά τοΰ φωναγωγοΰ σωλήνος έπέπληττε δριμέως τόν Βαλ
λερέτς. Αύτός, χωρίς ν’ άπαντα, έσφιγγε τιί δόντια, προσεπάθει νά 
πράττη τό κατά δύναμιν, άλλ’ έπί τέλους έξηντλεΐτο. Ήδη δέν ήσθά
νετο πλέον νά έχιι βραχίονας· δέν θά άντείχεν. ΊΙ μορφή του, ολίγον 
κατ’ ολίγον, έλάμβανε μίαν έκφραση· παραφοράς.

Αίφνης, είς τό απρόοπτον κτύπημα κύματος ίσχυροτέροιι, δέν ήδυ- 
νήθη ν’ άνθέξη. Είς μάτην έκρεμάσθη άπό τόν μεγάλον τροχόν. . . Ό 
τροχός τύν ύψωσε καί τόν έξηκόντισε μακράν. Εξέβαλε κραυγήν σπαρα
κτικήν. ΊΙ άριστερά του κνήμη είχε συντριβή κάτωθεν τού γόνατος.. . .

Τώρα τόν έχουν έξαπλώση είς τήν αϊώράν του. Είς τό άβέβαιον φώς 
μιάς κρεμαστής λυχνίας, οί ναΰται θορυβημένοι, περίλυποι, σπεύδουν, 
συνωθοΰνται. Διά τών χονδρών χειρών των, τών αδέξιων, προσπαθούν 
ν’ άποσπάσουν άπό τήν πληγήν τά τεμάχια τοΰ ύφάσματος, τά όποια 
ήσαν πλεγμένα μέ σάρκας καί νά δέσουν τήν άρτηρίαν μέ μίαν άκραν 
άπό καραβόσχοινον.

Ό μικρός Βρεττανός έχει άναλάβει. Κραυγάζει. Ώ! τής τραχείας, 
τής τρομερός κραυγής. . .

Τούτο μόνον κατώρθωσαν: Νά σταματήσουν τό αίμα.
Τήν τετάρτην ημέραν, παρατηρούν δτι ό μικρός απέκτησε διαβολικώς 

κακήν δψιν. Τόν βασανίζει πυρετός καί έπειτα, ολίγον κατ’ ολίγον, τό 
τραύμα του λαμβάνει χρώμα ύποπτον.

— Ένας γιατρός! Άλλά πού; Νά έπερνούσεν ένα πλοΐον! . . . Άλλά 
ποιον πλοΐον : Ούτε έν ίστιοφόρον δέν έφαίνετο.

Τά εμπορικά πλοία ποτέ δέν έχουν ιατρόν. Εϊς τόν βόρειον Ατλαν
τικόν δέν διασταυροΰνται εΐμή πλοία μεταφέροντα πετρέλαιον. Έχουν 
ήδη έξ αύτών ϊδει έν, άλλά είς τί θά έχρησίμευεν νά τοΰ κάμουν σημεία; 
Πώς νά φαντασθοΰν δτι εις Ιατρός ήθελεν έχει 
τήν ιδέαν ν’ άψηφήση τόν Ωκεανόν έπί ένός 
σκάφους, έπί ένός βυτίου πυρίτιδας :

Ό πλοίαρχος ύποχωρών είς τάς παρακλήσεις 
τού πληρώματος, δέχεται νά παρεκκλίιη ολίγον 
πρός Βορράν. Θά εύρεθοΰν εϊς τάς γραμμάς 
τών ταχυδρομικών πλοίων τών μεταβαινόντων 
είς Νέαν Ύορκην ή έπιστρεφόντων. ΊΙ όδός 
των είναι γνωστή, καί διέρχονται, κατά μέσον 
όρον, πρός τήν μίαν ή τήν άλλην διεύθυνση·, 
τρία ταχυδρομικά πλοία κάθε εικοσιτετράωρον. 
Θά ήτο αληθώς άτύχημα νά μή συναντήσουν έν 
έξ αύτών.

Έξέφραζον δμως δισταγμούς, άν θά έσταμα- 
τοΰσε κανέν πλοΐον. Έν υπερωκεάνειον — αξίας 
πολλών εκατομμυρίων, — φέρει χίλια εκατόν ή 
χίλια διακόσια ατομιι. Πώς νά τολμήση νά προσ
έγγιση ένα πλοΐον μετακομίζον πετρέλαιον ;

Έρχεται ό ελάχιστος σπινθήρ, σπινθήρ εστίας 
διεκφεύγων διά φατνώματος κακώς κλεισμένου 
καί ιδού άνατίναξις.

— Μία μόνον αληθώς τύχη υπάρχει, νιί συναν- 
τήσωμεν ταχυδρομικόν πλοΐον γαλλικόν. Ά! τότε, 

διαφέρει, είπεν δ ναύκληρος. Καί δλοι εκείνοι οί ανδρείοι άνδρες επανα
λαμβάνουν σείοντες τήν κεφαλήν, μέ σοβαρών φωνήν έν ή καταφαί
νεται βαΰεϊα συγκίνησις.

— Βέβαια, διαφέρει. Ένα γαλλικό '
Μάλιστα, άλλ’ είναι τόσον ολίγα· δυο κάθε εβδομάδα. "Ενα έκ Νέας 

Ύόρκής καί ένα έκ Χάβρης. Ένώ είναι δώδεκα αγγλικά, δύο σκανδι
ναβικά, τέσσαρα γερμανικά....

Τέλος διακρίνεται έν πλοΐον, έκεΐ κάτω, πέραν εϊς τήν εσχατιάν τοΰ 
όρίζοντος, είς τό σημεΐον οπού ό ουρανός καί ή θάλασσα συγχέονται.

Ταχύτατα ό πλοίαρχος τοΰ Εσπερινού ’Αστέρας ■ υψώνει εϊς τόν 
πρόσθιον ιστόν τήν σημαίαν, ήτις δεικνύει δτι έχουν κάτι ν’ ανακοινώσουν.

Έν ανοικτή θαλάσση τό παν είναι σοβαρόν· δι’ αύτό ύπακούουν θρη- 
σκευτικώς πάντοτε είς τό άγνωστον πλοΐον τό όποιον υψώνει τό σήμα.

Τό πλοΐον είδε! Άπαντά ύψοΰν είς τόν οπίσθιον ιστόν τήν εθνικήν 
σημαίαν του. Είναι αγγλικόν. Είναι τούτο κάτι. ’Αξίζει περισσότερον 
παρά άν ήτο γερμανικόν !

Τοΰ τηλεγραφούν τότε διά δύο ΰπερκειμένων σημαιών, τοΰθ’ δπερ 
δηλοΐ: Έχομε!· βαρέως πληγωμένοι·· έχετε ιατρόν ;

Τό μεγάλο πλοΐον άπαντά : —’Αδύνατον !
Οΰδέν πλέον.
ΊΙ νύξ παρέρχεται. Έπειτα ή επαύριον, ήτις φαίνεται μακρά καί ατε

λείωτος. Ό καύσων είναι βαρύτερος. Παντού ή αχανής έρημία. Καμ- 
μία έλπίς.

Καί ιδού ή πένθιμος αΰτη ήμέρα, πλησιάζουσα νά τελείωσή. 'Ισως 
είναι ή τελευταία τοΰ μικρού.

Τάς πρώτος ημέρας, ήρχοντο καί τόν έβλεπαν οί άλλοι ναΰται. Τώρα 
μένει μόνος μέ τόν ξυλουργόν, ένα Βρεττανόν, ώς αύτόν. Διατί νά τόν 
επισκέπτωνται; Τί νά τοΰ λέγουν; Καί έξασθενεϊ. έπί μάλλον καί μάλ
λον. Αναστενάζει συχνά, υποφέρει ώς ετοιμοθάνατος.

Κάθε παρερχομένη ώρα είναι πένθιμος, διότι ή μόλυνσις προχω
ρεί. Τώρα, έάν έκαμνον έγχείρησιν, θά έχρειάζετο νά κόψουν πολύ 
επάνω τό πόδι.

Ό ήλιος ώχριζι, κατέρχεται πρός τόν ορίζοντα. Σχεδόν δέν υπάρχει 
πλέον έλπίς . . . Ούδέποτε τήν νύκτα τά πλοία συγκατατίθενται νά στα
ματήσουν. Τό σκότος θά ηυξανε δι’ αύτά τόν κίνδυνον δυνατής συγκρού- 
σεως. Έξαφνα ό φρουρός ναύτης σημειοΐ, δρτσα. Είς τό βάθος τοΰ 
όρίζοντος διέκρινε καπνόν λίαν έλαφρόν, σχεδόν αδιόρατοι·.

Ό δεύτερος, ό όποιος είναι τής υπηρεσίας, διατάσσει νά διευθυνθοΰν 
πρός τά έκει-

— Πρόσω ολοταχώς !
Τήν φοράν ταύτην ... δέν πρέπει ν’ άποτύχουν.
Τό βλέπουν πλέον τό πλοΐον. Έχει δύο καπνοδόχους, άλλά δέν δια- 

κρίνεται τό χρώμά των. Κρίμα, διότι θά είχον [ΐίαν ενδειξιν περί τής 
έθνικότητος. Οί Γάλλοι βάφουν τάς καπνοδόχος ερυθρός.

Έν τούτοις δ πλοίαρχος Σεβάς, προειδοποιηθείς περί τής συναντή
σεων, άνέλαβε αμέσως τήν κυβέρνηση·. Εύθύς ώς έπλησίασε τό πλοΐον 
διατάσσει τόν χαιρετισμόν.

Τό άτμόπλοιον μετ’ ολίγον χαιρετρ με τήν σειράν του ύψούν τά 
χρώματά του όπισθεν. Μάλιστα τ’ άφίνει νά κυματίζωσι. Άλλά διάβολε 
δέν υπάρχει μέσον νά τά διακρίνη κανείς.

Εϊς τό κατάστρωμα τοϋ 'Εσπερινού Άστέρος , δλοι παρατηρούν 
πρός τό πλοΐον μέ αγωνίαν.

— Ούρα! Γαλλικόν! Γαλλικόν! φωνάζουν ολοι σχεδόν ταυτοχρόνως. 
Μία συγκίνησις απερίγραπτος έκρήγνυται. έπί

τοΰ πλοίου· φθάνει μέχρι τοΰ πλοιάρχου. Γελά, 
ό αγαθός άνήρ, είναι ευτυχής, καί μέ υγρούς τούς 
οφθαλμούς, επαναλαμβάνει: Γαλλικόν Γαλλικόν! 
Ούδεμία άμφιβολία, όλοι είδαν καλώς τό λευ
κόν καί ερυθρόν χρώμα- τό κυανοΰν, δμως! Αύτό 
δέν είναι τόσον ευδιάκριτος ορατόν.

Τότε ό πλοίαρχος Σεβάς κάμνει έν βίφ νά 
υψώσουν τά αύτά σημεία δπως καί τήν προτε
ραίαν. «'Υπάρχει τραυματίας. . .. άποστείλατε 
ιατρόν». Καί προσθέτει: Γάλλος τραυματίας! 

Καί ήδη ολοι προσέχουν.
Δέν άπαντφ τό άτμόπλοιον εξακολουθεί τήν 

πορείαν του!
Αύτό είναι παράδοξον ! Είναι πάρα πολύ !
Καί έν τούτοις έλαβε χώραν μία κίνησις έπί 

τού πλοίου. Κάτι συμβαίνει έκεΐ.
Διά γυμνού οφθαλμού διακρίνεται τό κατά

στρωμα γεμάτοι· άπό κόσμον.
Άναμφιβόλως οί ταξειδιώται άνήρχοντο έκ 

τών αιθουσών καί συνωθοΰντο μετά περιεργείας 
νά ϊδουν τό πλοΐον μέ τήν σημαίαν, ή οποία 
έκάλει εϊς βοήθειαν. Θέαμα εμποιούν έντύπω- 

σιν καί τό όποιον, μά τήν πίστιν μου, τό βράδυ μετά τό δεΐπνον, μεταξύ 
θύο κυαθίσκων τεΐου αί Αμερικανίδες έπιβάτιδες θά σημειώσουν εις 
τά κομψά των ταξειδιωτικά ημερολόγια.

Άλλοιμονον! Είναι άληθέστατον. θά προσπεράσι; τό πλοΐον! Διά νά 
έχη καθαρόν τήν συνείδηση· ό «'Εσπερινός Άστήρ . σταματά καί σφυ
ρίζει έν άτελπισία.

Έ καλά, δχι! Τό άτμόπλοιον περιορίζεται νά χαιρετίση. Ή σημαία 
τής πρύμνας του καταβιβάζεται. καί άνυψοΰται τρις. Ήδη ήχεΐ τό τηλε- 
βολον. Ώ! ω! Ό μέγας χαιρετισμός τής τελετής, δ χαιρετισμός είς 
τούς άποθανόντας αξιωματικούς, καθ’ ήν στιγμήν, διά τής ανοικτής 
κανονοθυρίδος, πίπτει ή σορός εϊς τήν θάλασσαν. Ωραία γαλλική λεπτό- 
ιης πρός τόν συμπατριώτην τόν άγνωστον, δστις θνήσκει έπί τοΰ μετα- 
φέροντος πετρέλαιον πλοίου.

Αίφνης βίαια άναφώνησις, κραυγή πόνου καί κραυγή λύσσης, διαφεύ
γει έκ τού στόματος τοΰ αρχηγού τοϋ πληρώματος.

— Είναι... είναι... καί χαμηλοφώνως, διά νά μήν άκούση ό μικρός 
τήν δυσάρεστου είδηση·, είναι γερμανικόν !

”Α ! Ναί! . .. Είχον όπατηθή ! Εϊς τήν θάλασσαν ομοιάζουν τόσον αί 
δύο σημαΐαι. Δέν είχον ϊδει ότι τιι χρώματα τούτου ήσαν οριζόντια. Ό 
άνεμος τώρα απλώνει τύ ύφασμα τύ όποιον ήτο παρά τόν κοντόν·.

— Είναι άπωλολώς· ψιθυρίζει ένας γέρων, ό όποιος κρύπτει τήν συγ
κίνησή’ του ύπό μυκτηριστικόν γέλωτα.

Ούδείς άπαντφ. Ό πλοίαρχος ύψώνει τούς ώμους του. ’ Ηδη διατάσσει 
τήν μηχανήν νά τεθή εϊς κίνησιν μέ πρώραν πρός τήν Αμερικήν.’Εμ
πρός. καλόν ταξείδιον. Γερμανικόν!'() μικρός Βαλλερέτς, δστις έχει ακού
σει, θέλει νά δείξη δτι είναι ανδρείος. ότι δέν φοβείται πολύ τό μέγα 
βούτηγμα, καί συναθροίζων δλον τό θάρρος του λέγει είς τόν ξυλουργόν.

— Πέτρο μου. άρχισε νά ιρτειάνης τό κουτί μου.
Ό άνεμος είναι νότιος. Φέρει εϊς τό πετρελαιοφόρου τούς θορύβους 

τοΰ ταχυδρομικού άτμοπλοίου· παίζουν μουσικήν, χορεύουν έκεΐ κάτω.
Αίφνιδίως, άπό μακράν, ό κώδων ήχεΐ. έπειτα ταχέως ό θόρυβος τής 

μηχανής του ύπερωκεανείου μειοΰται. ΊΙ έλιξ δέν κτυπα πλέον τό νερό. 
Τί συμβαίνει; Ά! "Εν σημεΐον ! Προσοχή ! Τό Γερμανικόν δμιλεϊ. Λέγει 
πρώτα: Σταματώμεν. 'Έπειτα : Έρχόμεθα είς βοήθειαν σας !

Έπί τοΰ Έσπερινοΰ Άστέρος», ναΰται πίπτουν είς τά γόνατα καί 
κλαίουν ιός παιδιά.

Βραδέως, πολύ βραδέως, βαίνει ή φαλαινίς. Καί έν τούτοις έχει δέκα 
κωπηλάτας, οϊτινες συγχρόνιος κωπηλατοϋσι κανονικώς, ώς πλήρωμα 
ποΜμικής νηός! Έχουσι δύο άρχηγούς είς τήν λέμβον, τόν ενα μέ ένα 
γαλόνι, ώς αρχηγόν μανούβρας· ό άλλος ό μέ τήν φαιάν κόμην καί μέ 
παχέα κεντήματα είς τό κασκέτο του, θά είναι ό χειρουργός. Τό ύπερω- 
κεάνειον δέν ήθέλησε νά προσέγγιση. Προχωρεί σιγά.

Οΰτω τό έργον τών κωπηλατών είναι δυσχερές.
Ή θάλασσα δέν εύνοεΐ μίαν τοιαύτην έπιβίβασιν. Τέλος, δυσχερώς 

ό χειρουργός κατώρθωσε νά άνυψωθή μέχρι 
τοΰ ύψους τής κλίμακος.

Σπεύδουν νά τόν βοηθήσουν νά πατήση 
είς τό κατάστρωμα. Είναι άνήρ ύιρηλοΰ άνα- 
στήματος, μέ μορφήν πλατείαν καί εύφυά 
ιρυσιογνωμίαν. Φέρει διόπτρας σκιαζούσας τό 
βλέμμα. Άφοΰ έχαιρέτησε, μέ τήν τυπικωτά- 
την χειρονομίαν τών γερμανών αξιωματικών, 
έρωτιξ γαλλιστί:

— Περί τίνος πρόκειται; Δυστύχημα ;
— Άπό έδώ, έάν εύαρεστεΐσθε.
Τόν όδηγοΰν πλησίον τοΰ πληγωμένου.
Εξετάζει. ,
—Ώ! ώ ! Άλλά αύτό έγινε πρό ημερών.
— Πρό έξ ημερών ψιθυρίζει μία φωνή.

Ο ΦΙΛΟΣ ΜΑΚ ΔΟΝΑΛΑ
Ό Μάξ Ο* Ρέλλ έξέδωκε πλείστα; ήϋογραφικάς έντυπώσεις διά τούς *Αγγλους. Είς Γν έκ τών σχετικών βιβλίων του «Ό φίλος Μάκ Δόναλδ 

δημοσιεύει Ανέκδοτα διά τους Σκώτους μερικά τών όποιων γεμάτα άπό έγγικτικήν ευφυΐαν δημοσιεύομε!·.

’Ερωτική έξοιιολόγησις.
Ό Δόναλδ προτείνει είς τήν Μαρίαν ένα περίπατον έξω τής πό/,εως. 

Περνούν εμπρός άπό τό νεκροταφείο!' καί εισέρχονται. Πρό τοΰ οικο
γενειακού του τάφου ό Δόναλδ σταματρ.

— Μαρία, λέγει, εϊς τήν συνοδόν του, έδώ άναπαύονται οί γονείς μου.
Καί πλησιάζων περισσότερον ψιθυρίζει :

Πες μου, Μαρία, θά ήθελες ν’ άναπαυθής καί σύ μίαν ημέραν εις 
αύτό τό μνήμα ;

Ή Μαρία χαμηλώνει τά μάτια, άναστενάζει, δπως αρμόζει είς καλο- 
ανατεθραμμένο κορίτσι καί βάζει τύ χέρι της μέσα είς τό χέρι τοΰ 
Δόναλδ. Είναι άρραβωνισμένοι.

Συγχώρησις.
Ό γέρων ψυχορραγεί καί ό παπάς τοΰ χωριού τόν άκούει νά ψιθυ- 

ρίζη κατάρας κατά παλαιού οϊκογενειακοΰ του εχθρού. Τού λέγει τότε:
— Πρέπει πριν ύπάγης είς Κύριον νά λησμονήσης δλας σου τάς 

εχθρός. Ό Θεός μάς διέταξε νά λησμονώμεν τό κακόν τό όποιον μάς 
έχουν κάμη καί νά συγχωρώμεν τόν θανασιμώτερον έχθρόν μας.

— Καλά λοιπόν, ψιθυρίζει ό έτοιμοθάνατος. Αφού είναι έτσι τόν 
συγχωρώ. Καί έστράφη πρός τόν υιόν του.

— Έγώ τόν συγχωρώ, άΐ.λά τήν κατάραν μου νά έχης. αν τόν συγ- 
χωρήσης καί σύ.

Γιά φοβέρα.
’Επαίτης κρατών βιολί πλησιάζει ένα διαβάτην καί ζητεί έλεημοσύνην.
— Κρατείς τό βιολί καί δέν· παίζεις- τού λέγει ό διαβάτης.

— Πτωχόν μου παιδί. Χούμ ! . .. Έάν έγνιόριζον. θά έφερνα κάποιον 
νά σέ χλωροφορμίση . . . Καί ίιψών τήν κεφαλήν. Έχω φέρει χλωροφόρ
μιο!· γιά λίγη ώρα. μά έδώ βλέπω πώς θά έχω πάρα πολύ νά καθαρίσω.

Ό Βαλλερέτς δέν άπαντά;· ίσως δέν έχει τήν δύναμιν.
Ό χειρουργός ανοίγει τήν θήκην τών εργαλείων του καί διά σημείων, 

ώστε νά μή άποθαρρύνη τόν τραυματίαν, τοΰ όποιου οί οφθαλμοί προ
δίδουν αγωνίαν, δεικνύει είς έκαστον τόν ρόλον αύτοΰ ώς βοηθοΰ.'Όταν 
τό πάν ήτοιμάσθη;

— Θάρρος, παιδί μου, θάρρος. Σκέψου τήν μητέρα σου__εκεί κάτω!
Αρχίζει τήν εργασίαν του.
Καί, άπό καιρού είς καιρόν, έν τώ μέσω μεγάλης γενικής σιγής, 

ακούουν τήν φωνήν ή όποια επαναλαμβάνει:
— Εμπρός, προχωρούμε!·. Σέ λίγο θά τελειώσωμεν.
’Επάνω ομιλούν οί ναΰται μέ τούς γερμανούς ναύτας τής φαλαινίδος. 

Ό πλοίαρχός των έπί πολύ έδίστασε νά σταματήση. Άλλ’ ό χειρουργός 
έπέμεινε. Καί τότε ό πλοίαρχος συνήνεσεν, ύπό τάς επευφημίας τών 
ταξειδιωτών όλων.

Τέλος ή έγχείρησις έτελείωσεν. Ό χειροΰργος φαίνεται αρκούντως 
ικανοποιημένος. Βεβαίως ήτο άργά· άλλά. χάρις είς τήν ιδιοσυγκρα
σίαν καί εϊς τό ύγειές αϊιια τοΰ ασθενούς θά διαφυγή τόν θάνατον. 
Ταχέως, θρησκευτικώς ιίκουόμενος, υποδεικνύει είς τόν αρχηγόν τοϋ 
πληρώματος πάν ή,τι θά έχη νά πράξη τάς έπομένας ημέρας. Τώ δίδει 
μικράς τινας φιάλας αλλαγών, έπειτα σπεύδει νά συνάθροιση τά εργα
λεία του, διότι ή νύξ ήδη έπλησίασεν.

— Εμπρός, χαϊρε παιδί μου. Θά γλυτώσης.
Ό Βαλλερέτς δέν όμιλεϊ. Δέν ήμπορεΐ νά εύχαριστήση.
Ό πλοίαρχος Σεβάς, μέ τόν πίλον άνά χεϊρας οδηγεί τόν χειρουργόν. 

Είναι έν άμηχανίφ. Ξύει τήν κεφαλήν του. Πρέπει νά προσφέρη χρή
ματα διά τήν έπίσκειριν αΰέήν: Μάλιστα, άλλά πόσα; Ό πλοίαρχος 
ψελλίζει. Είς τήν πρώτην λέξιν. ό Γερμανός τόν σταματά διά μιάς μέ 
χειρονομίαν ύψηλόφρονα. Μέ έν ώραΐον βλέμμα είναι ώς νά λέγη : 
Ό κίνδυνος ποΰ διέτρεξα μέ τούς άνθρώπους μου. δέν πληριίινεται μέ 
χρήματα. \

Ώ ! τοιαύτη βέβαια είναι η απαιπησις, ήν είχε μαντεύσει ό άρχηγός 
τοΰ πληρώματος, Γάλλος, δπως καί ό τραυματίας.

Ή πράξις πληρώνεται. .. κατ’ άλλον τρόπον !
Καί τότε, λίαν συγκεκινημένος, ωχρότατος, βγάζει τό σκιάδι του, πλη

σιάζει τύν χειρουργόν, δστις προετοιμάζεται νά φύγη καί δι’ άρρενω- 
πής φωνής.

— Κύριε ταγματάρχα . .. _
— Πώς, φίλε μου; λέγει <> Γερμανός έκθαμβος διά τόν στρατιωτικόν 

τούτον τίτλον.
— ... Έγιό ... Έγώ ...
Άποτόμως ό χειρουργός ταπεινοί τήν κεφαλήν πρός τήν βραχεΐαν 

βλοϋζαν τοϋ ναυτικού, δπου κάτι είδε.
— Στρατιωτικόν μετάλλων:
— Μάλιστα.
— 1870, ΓΙαρίσιοι;

'Οχι, στρατός τοϋ Βορρά!
Άνεγνώρισαν άλλήλους οί δύω άλλοτε 

αντίπαλοι.
Ό Γερμανός δΓ ΰποκώφου φωνής.
— Καί έγώ ... Ώ!... Ανδρείοι, ναΰται!... 
Καί οί δύο άνδρες σιωπούν. Παρατηρεί ό 

εϊς τόν άλλον μέ βαθεΐαν συγκίνησιν.
—"Ελα νά άγκαλιασθοΰμε· λέγει ό Γερμανός. 
—Ένας Γάλλος πολεμιστής σ’ ευχαριστεί. 
— Είναι ή π/^ον εύτυχισμέτη ήμέρα τής 

ζωής μου, συνάδελφε.

— Αφέντη, δός μου δ,τι θέλεις χωρίς νά παίξω βιολί καί δέν θά 
μετανοήσης.

Ό διαβάτης ένόησε τήν λεπτότητα τοΰ άνθριόπου καί τοϋ έδωσε 
έλεημοσύνην.

— "Ωστε δέν μεταχειρίζεσαι ποτέ τό βιολί σου;
— Καμμιά φορά, γιά φοβέρα.

Ή πρώτη αιτία.
Ό ποιμήν μπαίνει είς τήν έκκλησίαν μέ τόν σκύλλον του. Είς δλην τήν 

διάρκειαν τής λειτουργίας τό ζώον κάθ ηται ήσυχοι· καί ούδείς τό παρατη- 
ρεΐ.Έξαφνα ό ίεροκήρυξ άρχίζειτό κήρυγμα καί δ σκύλλος άνησυχεϊ καί 
σηκώνεται. "Οτανό ίεροκήρυξ υψώνει τήν φωνήν του τό ζώον οργίζεται. 
Φωνάζει μέ αγανάκτηση· ό ίερεύς διά τά έλαττώματα τών συγχρόνων του 
καί τώρα πλέον σείονται οί τοίχοι τής εκκλησίας άπό τά γαυγίσματα.

Ό ίεροκήρυξ διατάσσει τόν ποιμένα νά διώξη τόν σκύλλον του καί 
εκείνος υπακούει, άλλά στρεφόμενος πρός τόν άμβωνα φωνάζει.

— Καλά, παπά μου, μά τό φταίξιμο δέν είναι τοΰ σκυλλιοΰ. Έσύ έκα
νες τήν άρχήν !

«
Τί έχασαν.

Περιηγητής έπήγε νά έπισκεφθή τόν τόπον δπου έζησεν ό έξοχος 
Σκώτος συγγραφεύς Βάλτερ Σκιότ. ολίγον μετά τόν θάνατόν του. Έμβή- 
κεν είς έν πανδοχεΐον άφοΰ έπεσκέφθΐ] τήν οικίαν τοΰ συγγραφέως.

— Τί έχασεν ό τόπος σας ! λέγει είς τόν κάπηλον.
— Αλήθεια είναι μεγάλη ή ζημία γιά μάς. Ό σέρ Βάλτερ έπαιρνε

πάντοτε άπό τό μαγαζί μας τό ρακί του! max O'RELL
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C ΟΕΑΤΡΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΣΙΑΝ

> Τό περσικόν Οέατρον ομοιάζει κατά τι πρός τό Οέατρον 
. _____ ]τοΰ Μέσου Αιώνας. Είς τήν χώραν τοΰ Σάχου τό θεατρικόν
πρόγραμμα περιλαμβάνει τρία είδη, σκηνικών έργων, τά όποια ονομά
ζονται Τενασάχ», *Καραγκέζ· καί -Τεατζιέ·.

Οί Τενασάχ είναι χωμιρδίαι μονόπρακτοι, μέ χονδροκομμένας 
εύη υολογίας, καί υπαινιγμούς φθάνοντας τά όρια τής αισχρολογίας. 
Ή ΰπόΟεσις τών κωμωδιών τούτων λαμβάνεται ενίοτε εκ τοΰ αγροτικού 
βίου. Οί αϋτοσχεδιαζοντες αϋτάς ονομάζονται Λουτήδες , είναι δέ 
χορευτά! καί μουσικοί έξ επαγγέλματος, έχοντες είς τόν θίασόν των 
χορεύτριας, πολλάκις δέ πιθήκους καί άρκτους. Αλείφονται μέ άσβόλην, 
μέ κρόκον ώοΰ ή μέ άλευρα, όπως οί γελωτοποιοί τών ιπποδρομίων.

Ό Καραγκέζ είναι είδος θεάτρου ανδρεικέλων. Ό ήμέτερος 
Φασουλής αντικαθίσταται υπό τοΰ · Κετεχέλ - Πεχλιβάν τοΰ φαλακρού 
ήρωος. Ό ρόλος του είς τήν σκηνήν είναι νά φαίνεται θρήσκος, υπο
κριτής, ευλαβής καί λόγιος. ’Ενίοτε ποικίλλει τούς διαλόγους του διά 
στίχων. Ή προσφ ιλής άπασχόλησίς του είναι νά δελεάζη τούς μολάδες 
διά τής προσποιητής αυτού εΰλαβείας. "Αμα εΰρεθή απέναντι τών άγιων 
τούτων άνδρών, παρακαλεϊ. αναστενάζει, άπαγγέλλει στίχους τού Κορα
νίου, ψάλλει μυστηριιόδεις φδάς, όμιλεϊ περί Θείας Προνοίας, περί 
Παραδείσου καί τών άπειρων ηδονών τών επιφυλασσόμενων είς τούς 
καλούς Μουσουλμάνους, ώστε τέλος ό Μολας μεθυσκόμενος όπό τών 
απατηλών εικόνων, τάς οποίας τού παρέχουν οί λόγοι τοΰ Βεχλιβάν 
άφίνει τό κομβολόγιον και τό Κοράνιον καί άρχεται χορείων ή παίζων 
κιθάραν, χωρίς νά παραλείπη νά ροφρ. φιάλας τινάς οίνου τοΰ Σιράζ.

Ούδέν κοινόν όμως υπάρχει μεταξύ τών δύο τούτων θεατρικών ειδών 
καί τών Τεατζιέ . Ταύτα είναι θρησκευτικά δράματα, τά όποια 
έχουσι πολλά σημεία όμοιύτητος πρός τά μυστήρια τοΰ Μεσαιώνος. 
Τά έργα ταύτα ούδεμίαν δραματικήν πλοκήν έχουσιν, οΰδένα χαρακτήρα 
καθαρώς διαγραφιόμενον, άλλά συνίστανται είς άλεπαλλήλους επανα
λήψεις. Τά μέσα, ό σκηνικός διάκοσμος καί ό τρόπος τής παραστάσεως 
είναι εντελώς διάφορα τών ευρωπαϊκών όμοιων θεάτρων.

Ή έπισημοτέρα τών θρησκευτικών εορτών έν Περσίφ είναι έκείνη 
τήν όποιαν τελοΰσιν άνά πάν έτος κατά τάς δέκα πριότας ημέρας τού 
• Μουχαρεμίου . Ή περίοδος αυτή είναι καθιερωμένη είς τήν παρά
σταση· τών Τεατζιέ, τών όποιων οί συγγραφείς ζητούσιν αποκλειστικούς 
τάς έμπνευσεις των είς τά μαρτύρια τού Άλή, τήν δηλητηρίαση· τοΰ 
Χασάν καί τήν δολοφονίαν τού Χουσείν. Τάς δαπάνας τών παραστά
σεων τούτων άναλαμβάνουσιν οί πλούσιοι μέ τόν σκοπόν νά έπιδείξωσι 
τήν θεοσέβειάν των άφ’ ενός— άφ’ ού πρόκειται περί θρησκευτικών 
έργων, — καί άφ’ ετέρου όπως λάβωσιν ευκαιρίαν καί έπιδείξωσι τά 
πλούτη των, τούς άδάμαιπάς των, τά υφάσματα, τούς τάπητας καί τά 
άργυρό των σκεύη.

Αί παραστάσεις γίνονται είτε ύπό στοάς, είτε είς αΰλάς, είτε είς δημο
σίας πανηγύρεις. Οί μεγιστάνες, οί ξένοι καί οί διπλωμάται καταλαμβά- 
νουσι τά παράθυρα έξ ών φαίνεται ή σκηνή. Αί γυναίκες κάθηνται 
χαμηλά έπί μικρών καθισμάτων τά όποια φροντίζουσι νά φέρωσιν έκ

τής οικίας των, είς άλλο δέ μέρος πέριξ κάθηνται οί άνδρες όκλαδόν, 
ως αί άναπαυόμεναι περσικαί κάμηλοι. ’Εν τφ μέσω υπάρχει είδος 
σκηνής κεκαλυμμένης διά ταπήτων, έπί τής όποιας τοποθετείται έδρα. 
Στιγμάς τίνος πρό τοΰ θεάματος άναβαίνει πρόσωπόν τι καί κάθηται 
έπί τής έδρας. Τό πρόσωπόν τούτο είναι ό Ι’ουσκετζάν, ό διηγούμενος 
τά συναξάρια τοϋ βίου τών ιμάμηδων, άκολουθεϊται δέ υπό έξ ψαλτών 
καί φέρει μαύρο τουρμπάνι ή καί πράσινον μέ ζώνην όμοιόχρωμον.

Πρός στιγμήν αναπαύεται, είτα δέ οί νεαροί ψάλται — ώς έπί τό 
πολύ παιδιά—ψάλλουν διαφόρους θρηνο'ιδεις προσευχάς διά νά κατανυ- 
ξωσι τήν καρδίαν τών θεατών καί τούς παρασκευάσουν διά τό θρησκευ
τικόν δράμα, δπερ θ’ άρχίση μετ’ ολίγον. Ό Ρουσκετζάν άπό καιρού 
είς καιρόν διακόπτει τούς βοηθούς του, έκρήγνυται είς λυγμούς καί 
ολοφύρεται έν συντριβή καρδίας διά τά αμαρτήματα τών ήριόων τού 
δράματος, τοϋ όποιου αναπτύσσει τήν ΰπόθεσιν είς τούς θεατάςτου.Άφ’ού 
λοιπόν παρασκευασθή οΰτω τό κοινόν αρχίζει τό δράμα. Οί θεατοί 
παρακολουθούν μέ βαθυτάτην συγκίνηση· τάς άνελισσομένας τραγικός 
σκηνάς, μέ φωνάς, άποσπώντες τάς τρίχας των. ή, είς στιγμήν καθ’ ήν 
κορυφοΰται ή συγκίνησις. τραυματίζοντες έαυτούς μέ τά εγχειρίδιά των.

so ΦΟ S
Έζοΰσε. διηγείται ή κυροΰλα, είς ένα τόπον ένας σοφός 

________ , γέρος. "Ολοι ελεγαν οτι δέν υπάρχει είς τόν κόσμον πράγμα 
πού νά μή τό ξέρη. άλλά ό σοφός δέν εΐ^ε τήν ίδια γνώμην. Εκείνος 
όλο ένα έδιάβαζε καί έλεγε πώς είναι πραγματα πού ξέρει καί πράγ
ματα ποΰ δέν ξέρει.

Έκείνη τήν εποχή σπίρτα δέν ήσαν καί οί γείτονες συχνά έδανείζοντο 
φωτιά ό ένας άπό τόν άλλον. Ένα βράδυ τοΰ χειμώνα ό σοφός έδιά
βαζε ένα μεγάλο βιβλίο, καί ακούει νά τού κτυποΰν τήν πόρτα.

— Εμπρός! είπε.
ΊΙ πόρτα άνοιξε καί έμβήκεν ένα κοριτσάκι σεμνό καί αθώο.

Κύριε σοφέ, τοϋ είπε, μ’ έστειλε ή μητέρα μου νά μοΰ δώσης λίγη 
φωτιά ν’ άνάψωμε κι’ έμεϊς.

— Ευχαρίστως, μικροϋλά μου, μά πού θά τήν βάλης τήν φωτιά. 
Έφερες τίποτα;

— Έφερα, κύριε σοφέ.
— Τί έφερες;
— Τά χέρια μου.
— Μά θά τά κόψης μικρή μου.
— Δέν τά καίω, κύριε σοφέ. Θά ίδής.
Καί τό κοριτσάκι έσκυψε είς τό τζάκι καί έγέ|ΐισε στάκτη τήν παλά- 

Εην του. Έπειτα μέ ένα |ΐισοαναμμένο ξύλο εσπρωξε εις τό χέρι του 
υό τρία κάρβουνα αναμμένα.

— Εύχαριστώ, κύριε σοφέ. Καλή νύκτα.
Καί έφυγε μέ τήν φωτιά είς τό χέρι του τό κοριτσάκι, χωρίς νά καίγεται.
— Νά ένα πράγμα ποΰ δέν εΐξερα, είπεν ό σοφός, καί ποΰ δέν θά μοΰ 

τό έμάνθανον όλα τά βιβλία τοΰ κόσμου. Νά ποΰ αυτό τό κοριτσάκι 
μοΰ έδωσε ένα μάθημα. Μόνον ό θεός τά ξέρει όλα.
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ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΒΡΕΤΟΥ
ΣΙΛΛΕΡ- ΕΛΛΑΣ

Ή Γερμανία, έορτάσασα πρό τίνος τήν εκατονταετηρίδα άπό τοΰ θανά
του τοΰ Σίλλερ καί πάλιν έώρτασε τελευταίως τήν συμπλήρωσιν ίκατον- 
πεντηκονταετηρίδος άπό τή; γεννήσεώς του.

Έπί τή εύκαιρίφ ταύτη εξαίρετα·, ή τάσι; τοΰ Σίλλερ καί τοΰ φίλου του 
Γκαίτε πρός τό άρχαΐον πνεύμα. Οί «ήρωες ποιηταί» έν τή ρωμαλεωτέρα 
έκφράσει τής δυνάμεώς των ΰπέστησαν κρίσιν, είδος αλλαγής πίστεως. 
Τού; κατέλαβε δισταγμός πρό τοΰ βωμού τοΰ Σαιξπήρου. γράφουν ο1, κρι
τικοί, καί έγκαταλείποντες τό πρό αυτών πΰρ ήμίσόεστον, ώς ή πίστις των, 
έστράφησαν διά νά ζητήσουν ΰψηλοτέραν καί τελειοτέραν καλλιτεχνικήν 
αλήθειαν. Καί τήν εύρον ύπό τούς ελληνικούς βωμούς. ΊΙ «Μαρία Στούαρτ , 
ή «Αύρηλιανή Παρθένος», ή «Νύμφη τής Μεσσήνης», ί «Ι’ουλιέλμος 
Τέλλος» είνε έργα ύπό τά νέα ιδανικά γραφέντα άπό τόν Σίλλερ. "Οπως 
εις τήν άρχαίαν έλληνικήν τραγιρδίαν καί δ Σίλλερ είς τά έργα του έπικα- 
λεΐται τήν απ’ ευθείας έπέμόασιν τής θεότητος καί έπικρεμά έπί τών 
ανθρωπίνων βουλήσεων εν θειον πρόσταγμα, τρομερόν όπως τό άρχαΐον 
πεπρωμένου. Μέ αύτό τό πνεύμα έγραψε καί τήν «Αύρηλιανήν παρθένον», 
ή όποια προεκάλεσεν άκράτητον ένθουσιασμόν. Διά νά παραλείψωμεν τό 
γνωστόν άπό τόν βίον τοΰ Σίλλερ, δτι δέν εΐμποροΰσε νά γράψη άν δέν 
είχεν επάνω εϊ; τό γραφεϊόν του σαπισμένα μήλα, άς διηγηθώμεν έν έπει- 
σόδιον μέ τήν «Αύρηλιανήν παρθένον». "Ολίγους μήνας μετά τήν πρώτην 
παράστασιν, ασθενών δ Σίλλερ μετέόη είς τήν Δρέσδην όπόθεν επανερχό
μενος έμε-.νεν είς τήν Λειψίαν. "Ηκουσεν ότι εις τό Οέατρον τή; πόλεως 
αυτής θά έδίδετο τό έργον του καί παρευρέθη εις τήν παράστασιν. ΊΙ έκτέ- 
λεσις δέν ήτον άξια τοΰ έργου, άλλ’ ευθύς μετά τήν πρώτην πράξιν θύελλα 
έςερράγη : Ζήτω t 'Ι’ρειδερΐκος Σίλλερ I Ό λαός έφώναζε καί οί μουσικοί 
τής όρχήτρας μέ τά; σάλπιγγα; συνώδευον τόν ενθουσιασμόν.

Όταν έτελείωσε τό Οέατρον όλοι συνωθοΰντο νά ϊδουν τόν μεγάλου ποιη
τήν. Συνωστισμός τρομερός. Όταν έφάνη δ Σίλλερ υψηλός καί ωχρός 
άπό τήν ασθένειαν, τό πλήθος μέ σεβασμόν τοΰ ήνοιξε δίοδον.

— Βγάλτε τά καπέλλα σας ! έφώναξε κάποιος.
Καί χιλιάδες κεφαλών άπεκαλϋφθησαν πρό τής μεγαλοφυίας.
Σιγή νεκρική γύρω.
Ποΰ καί ποΰ χαμμία μητέρα σηκώνουσα τό παιδί της ΰψηλά τοΰ έδεί- 

κνυε τόν ποιητήν : — Αύτός είνε!

ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΊΙ πρώτη γυνή τυπογράφος ΰπήρξεν ή Περρέτα Έστιέν σύζυγος τοΰ 

τυπογράφου Ροβέρτου Έστιέν. Ή ΙΙερρέτα ήτο ό καλλίτερος βοηθός τοΰ 
συζύγου της, ήτο δέ και εγκρατής τής φιλολογίας καί ώμίλει τήν Γαλ
λικήν καί τήν Λατινικήν. Λύτη διετήρει εις τόν οίκον της κέντρον λογιών 
οί όποιοι ήσαν γάλλοι καί γερμανοί μεταχειριζόμενοι διά νά συνεννοούνται 
τήν λατινικήν.

Σημειωτέου δτι άν ή Περρέτα έπισήμως εχαρακτηρίζετο ώς τυπογράφος 
καί δύο της άδελφαι ή Αικατερίνη σύζυγος Βασκοόά καί ’Ιωάννα σύζυγος 
Ροανύ έγνώριζον τήν τυπογραφικήν καί είργάζοντο εις τό τυπογραφείου 
τού πατρός των. ΊΙ μήτηρ των θελίφη ήτο καί αύτή τυπογράφος καί Βιε-
τήρησεν έπί μακράν τό τυπογραφεϊον τοΰ συζύγου τη; Φιλίππου 
Μύλλερ, τό όποιον έδωσε προίκα είς τόν δεύτερόν της σύζυγον 
Τρέσχελ καί είς τόν τρίτον I. Κλάϊιν. Αύτά περί τό 1570.

Τό περίεργον είνε δτι δ υιός τής Περρέτας τυπογράφος καί 
λόγιος έγραψεν έπιστολήν λατινιστί εις τήν όποιαν θρηνεί τήν 
τυπογραφίαν, τέχνην βείαν, διότι έπεσεν είς χεϊρα; τών γυναικών!

«
ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΣΚΟΚΟΥ

Ό κ. Κωνστ. Σκόκος βεβαίως πρέπει νά σεμνύνεται έπί τή 
συμπληρώσει τής είκοσιπενταετίας τοΰ 'Ημερολογίου του. Εργα
σία εύσυνείδητος είκοσι πέντε ετών βραβεύεται μέ γενικήν επι
δοκιμασίαν. Ό τόμος τής είκοσιπενταετηρίδος είνε πολυτελέ
στατος, κοσμείται δέ μέ τάς εικόνας όλων τών συνεργατών τοΰ

Θαϋμα περιεκτικότητας, πυκνοτυπιομένος, φορτωμένος άπό εικό
νας, πλουσιώτατα τυπωμένος έξεδό&η ό δέκατος τόμος τον Εγκυ
κλοπαιδικού fΗμερολογίου I. Α. Βρετοϋ. Δέν υπάρχει έέέμα διά τό 
όποιον νά μι/ λέγη κάτι νέον τό ήμερολόγιον Βρετοϋ, άπό τά έπι- 
στημονικώτεριι, έως τά ίοτορικά, τά περίεργα, τάς εφευρέσεις, επει
σόδια, γνωμικά, ποιήματα, τά φιλολογικά. Είνε μεταλλεΐον γνώοεων 
και είνε μαζϋ και τελεία πινακοθήκη, διότι δέν υπάρχει γεγονός, τό 
όποιον νά μή είκονογραφή.

Είνε πανθομολογούμενον ότι άπό τήν σειράν τών έπιτυχιών τοΰ 
'Ημερολογίου Βρετοϋ τό έφετεινόν είς τό όποιον, όπως καί πέρυσι 
συνειργάσθη καί ή ^Εικονογραφημένη , είνε μία άπό τάς μεγαλητέρας.

Άποστέλλεται είς τους συνδρομητάς τής ■ Εικονογραφημένης άντί 
δρ. 5 ή πολυτελής εκδοσις, δρ. 4 ή χρυσόδετος καί δρ. 3 ή χαρτόδε
τος. Είς τό έξωτερικόν είς φρ. χρ.

ΔΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥ!
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ί ΔΟΓΗΣ

ΣΚΟΚΟΣΚΟΝΣΤ. Φ.

ημερολογίου άπό είκοσιπενταετίας. Ό έφετεινός τόμος πλούσιος, όπως

ΜΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΜΕΝΗ

Τόν έννατον αιώνα μετά Χριστόν ύπήρχεν Έλληνΐς χειραφετημένη κατά 
άναμφισβήτητον Ιστορικήν αλήθειαν.

Ή γυνή αΰτη έζη έν ΙΙάτραις καί ιϋνομάζετο Δανηλίς. Ή Δανηλίς ήτο 
πλουσία δέσποινα ή όποια ένόει νά πρωτοστάτη έν παντί εις τάς Πάτρας. 
Ίδρυσε τότε εργοστάσια σηρικών καί έριούχων ΰφασμάτων είς τά όποια 
εϊργάζετο πλήθος δλόκληρον, χιλιάδες, λέγουσιν οί συγγραφείς, άγνωστον 
όμως άν άνδρών ή γυναικών, μολονότι άπό τό είδος τής χειροτεχνίας φαί
νεται πιθανώτερον τό δεύτερον. Άπό τά υφάσματα της αύτά ή Δανηλίς 
έστελλε καί δώρα εις τόν φίλον της αύτοκράτορα Βασίλειον τόν Μακεδόνα.

Εκτός όμως τών ΰφασμάτων είνε γνωστόν ότι ή Δανηλίς ίστειλεν εις 
τόν Βασιλέα καί σκεύη χρυσά καί αργυρά πλούσια, ώστε οί σύγχρονοι νά 
τά θαυμάζουν καί νά γράφουν οτι “δώρα τοσοΰτον πολυτελή τών έθνικών 
βασιλέων ούδείς σχεδόν μέχρι καί τότε πρό; Βασιλέα Ρωμαίων εΐσήγαγεν».

Ώστε αί Ιίατρινα1. κυρία·, είμποροΰν νά ϊσχυρισθοΰν ότι άπό τόν τόπον 
των ήρχισεν ή χειραφεσία, μία χειραφεσία ευεργετική μάλιστα, χειραφεσία 
έν έργασίφ καί άγαθοεργίαις.

Η “ΠΡΩΙΑ,, ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΣΗΣ

Μία δύναμις δημοσιογραφική, ή όποια έφθασε νά δημιουργήση είς τόν 
Βόλον πρώτης τάςεως εφημερίδα τήν «Θεσσαλίαν», ό κ. Δημ. Τσιμπούκης, 
πηγαίνει νά θαυματουργήση εις τήν Λάρισσαν τώρα. Άφοΰ διηύθυνε έπί 
πενταετίαν τήν «Θεσσαλίαν» ιδρύει τώρα εις τήν Λάρισσαν τήν «Πρωίαν», 

διαλύσας τήν μετά τοΰ ιδιοκτήτου τής πρώτης έταιρίαν.
Είνε εύτύχημα ότι εις τήν Λάρισσαν ή δημοσιογραφική φάλαγς 

στέλλει ένα άπό τούς γενναιότερους μαχητάς της, διότι ή πόλις 
αύτή είνε τό μεταίχμιον έλευθέρας Ελλάδος καί Μακεδονίας, 
μεταίχμιον έπί τοΰ όποιου διέπραςαν ακολασίας έως τώρα ψευ- 
δοδημοσιογραφικαι δήθεν ενημερότητες καί άπό τό όποιον μία 
τσιμπούκειος άντίληψις είμπορεί νά παράσχη υπηρεσίας σπου
δαία; έθνικάς. Άν ΰπ’ αΰτάς τάς επόψεις έξετασθή ώς δημοσιο
γραφικός προμάχων ή Λάρισσα καί άν ακόμη ληφθή ΰπ’ όψιν 
ότι μέ τόν σιδηρόδρομον καί μέ τήν ψηφισθείσαν εΰρείαν περι
φέρειαν δ προμάχων αύτός έχει εΰρυτάτην τήν ενέργειαν γύρω 
του, έπρεπε Τσιμπούκης νά είνε εκείνος δ όποιος θά ίδρύση έκεΐ 
καθημερινήν εφημερίδα.

’Εκείνο ποΰ ενδιαφέρει τούς έν Αίγύπτφ φίλους μας Πηλιορϊ- 
τας είνε τό ότι ή «Πρωία» θά έχη ιδιαίτερον γραφείον εις τόν

Βόλον έπίτηδες διά νά τούς παρέχη καί τάς μικροτέρας ειδήσεις τής επαρ
χίας Βόλου. Ό Πηλιορίτης διευθυντής της εννοεί νά εςυπηρετή τό Πήλιον 
καί είνε γνωστόν πώς είμπορεί νά έξυπηρετή εκείνο ποΰ θέλει. "Ημείς, οί 
όποιο·, τά καλά επαρχιακά όργανα τά θεωροΰμεν εστίας φωτισμού, άναγεν- 
νήσεως, προόδου τών έπαρχιών, δέν είνε παράδοξον τό ότι χαιρετίζομε·? μέ 
ένθουσιασμόν τήν έν Λαρίσση άναγγελλομένην δράσιν τοΰ κ. Τσιμπούκη.

«
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΜΕΛΟΔΡΑΜΑ ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑι

Μέ πόσην δυσπιστίαν ύπεδέχθησαν οί Κερκυραίοι τό ελληνικόν μελό
δραμα άποδεικνύει τό γεγονός ότι κατά τήν πρώτην παράστασιν ούδείς 
σχεδόν θεωρειοΰχος έκράτησε τό θεωρεϊόν του, πληρωθείσης μόνον τής 
πλατείας. Τά αύτά καί κατά τήν δευτέραν παράστασιν.

Νά άκούση ό Κορφιάτης «Ernani» καί «Lucia είς έλληνικήν μετά-

πάντοτε, εις δλην καί εικόνα; έγράφη άπό τούς έκλεκτοτέρους καλάμους. 

«
ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ

ΒΙς τήν πβρί τού ναυαγίου τού Η. δρόμωνας «’Αμαλίας» μελέτην τού συνερ
γάτου μας κ. Κ. Σαράφη Πιτζ’.π’.ού, πλωτάρχου τού Β- Ναυτικού, παρεισέ-
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φρασιν έπειτα πού γνωρίζει άπό στήθους καί τό ελάχιστου recitativo εϊς 
τήν πρωτότυπον γλώσσαν τοΰ έφαίνετο βεβήλωσις τοϋ libretto.

Μά εΐς τήν Γαλλίαν δέν είναι Γαλλική μετάφρασις. εϊς τήν Γερμανίαν 
Γερμανική κ.τ.λ. ι έλεγον οι φρονοΰντες δτι ή έλληνική γλώσσα είναι 
κατάλληλος διά νά δώση λέξεις έξ ίσου γλυκεία; πρός τάς ιταλικά;.

— Νοϊ άλτρο, τζόγια μου, σέμο άδετοι α σεντίρλο ϊν Ίταλιάν' σοΰ 
άπήντα... κορφιατιστί ό κορφιάτης.

Ή σκουριασμένη προκατάληψι; έξέλιπεν άπό τής τρίτης παραστάσεως- 
μιά; επιτυχέστατη; «Lucia . ενώπιον υπερπλήρους θεάτρου χειροκροτούν
το; τήν καλλίστην έκτέλεσιν καί πειθομένου οτι έν τφ θιάσφ τούτφ ϋπάρ- 
χουσιν άξιόλογα στοιχεία, δυνάμενα νά χειροκροτηθούν δχι χάριν πατριωτι
σμού, άλλά διότι έχουν αξίαν αύτά καθ' έαυτά.

Κατά τά διαλείμματα τά σχόλια λίαν κολακευτικά διά τούς ηθοποιούς 
καί διά τόν τιτάνα Λάυράγκαν.

Εϊς τήν παράστασιν τού Κερκυραϊκοΰ μελοδράματος 
λευτής τοΰ μουσουργού ΐύνδα plena generale. Μετά 
έπιτροπή τοΰ θεάτρου, άξιεπαίνω; σκεπτομένη, 
προσέφερε στέφανον δάφνη; εΐς τόν έπϊ τής σκη
νή; επανειλημμένοι; προσκληθέντα στιχουργόν κ. 
Ίωάννην Ρινόπουλον, δστις συγκεκινημένος ηύχα- 
ρίστησε τό έπευφημούν κοινόν.

Ό θίασος είναι καλός' καλλίτερος άπό πολλά 
ανεμομαζώματα Ιταλών άοιδών ποϋ μάς έπεσκέ- 
φθησαν πλέον ή άπαξ, μαξιλαρωθέντα. εννοείται, 
παρά τήν μακροθυμίαν τών νεωτέρων Κερκυραίων. 
Έγεννήθη μάλιστα σκέψις νά άναλάβη τό έλληνι
κόν μελόδραμα τήν σειράν παραστάσεων τής χει
μερινής περιόδου έν τφ θεάτρφ μας. άφοΰ έχει 
δραματολόγιον σχετικώς έπαρκέ; καί ή έκτέλεσις 
τών έργων δέν αποκλείει ευμενείς κρίσεις.

Κρίσεις περί ένός έκάστου τών προσώπων δέν 
έχουν τήν θέσιν τους διότι πάντες φιλοτιμοΰνται 
νά έκτελέσουν τά μέρη των δσον τό δυνατόν καλ
λίτερου, έκαστος αναλογώ; τών δυνάμεων του, 
παρουσιάζοντες οΰτω έν αύνολον ίκανοποιητι:

Έν Κερκΰρμ 28,'10,09
«

'ϊποψήφιο,ς Κου
τήν Β’ πραξιν ή

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

()νΐ/Μ<ιμ ,1/<Ζ.Ζ.ερ - Λ'π. ,Ιάμπρού 'Ιστορία τής 
Φραγκοκρατίας ϊι· Έλλάδι (1241 - 15ββ). Τό 
σύγγραμμα τού Μίλλερ είνε γνωστόν είς τούς φί
λους τής Ιστορίας ώς κλασικόν ώστε νά μή χρειά
ζεται νά έξαρθή ή άξια του. Ή Έλλ. Εκδοτική 
Έταιρία έπιχειρεϊ νά τό καταστήση γνωστόν καί 
εΐς εύρύτερον κύκλον, ανέθεσε δέ εΐς τόν κ. Λάμ
προν τήν μετάφρασιν του, μετάφρασιν παρέχουσαν 
πάσαν έγγύησιν άκριβείας. Εΐς τήν μετάφρασιν 
προσετέθησαν καί βελτιώσεις γενόμεναι άπό τόν 
ίδιον συγγραφέα, ιός καί άλλαι τοΰ κ. Λάμπρου, 
Ή έκτύπωσι; τών τευχών είνε πολυτελεστάτη μέ 
εικόνας θαυμασίας. Έκαστον τεύχος τιμάται δρ. 
1. θά έκδοθώσιν 18-20 τεύχη. Ίίδη έξεδόθη τό 
Α' καί Β' τεύχος.

Νέος Έλληνομνήμων, Σπ. Λάμπρον.—Έξε
δόθη τό Β" τεύχος τοΰ έκτου τόμου τού -Νέου 
Έλληνομνήμονος» μέ δλην πρωτότυπον ώς πάν
τοτε καί μεγάλης επιστημονικής άξίας.

Ποιητική Κ. Όρατίου Φλάκκον. Μιτάγρασις 
Ν. Λιβαδΰ. — Εκδοσις τρίτη.

«

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Μέ πένθος ειλικρινές ή -Εικονογραφημένη, 

γελλει τόν θάνατον τοϋ ’Αρχηγού τοϋ Στρατιω
τικού Οίκου τής Α. Μ. τον Βασιλέως Ίωάννου 
Παπαδιαμαντοπούλου. ’Ιστορικής οικογένειας γόνος 
ό Ιωάννης Παπαδιαμαντόπουλος, υίός τού Λημη- 
τρίου Παπαδιαμαντοπούλου δράσαντο; κατά τήν 
έπανάστασιν τον 1802 καί έγγονος τοΰ πεσόντος κατά 
τήν έξοδον τοΰ Μεσολογγίου στρατηγού Ίωάννου 
Παπαδιαμαντοπούλου ίτήρησεν άσπιλον τό οικο
γενειακόν του ονομα, προσηλωθείς δέ είς τήν ύπη
ρεσίαν τής Λ, Μ έξετέλεσε τά καθήκοντα του μέ 
πόνον δια τήν Δυναστείαν καί τήν Πατρίδα, πάν
τοτε άμωμος καί έντιμος, έν πτωχεία θανών, πτω
χεία άξιοζήλω, σπανίμ δι’ όσους κατέλαβον καί όλι
γώτερον έμπ’ιστετ-τικάς καί μεγάλα; θέσεις τής τοΰ 
ίΐαπαδιαμαντοπονλου.

Ή κηδεία του έγένειο μεγαλοπρεπής τιμηθειοα 
καί δ,ά τής παρουσίας τοΰ τόσον άγαπώντος καί 
έκτιμώντος αυτόν Βασιλέως, δστις ήσθάνθη βαθειαν 
λύπην διά τόν θάνατον

Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ

γνωστόν, 
οί Γάλλοι 
αύτών οί

Πέντε δισεκατομμύρια φράγκων, ώς 
έπλήρωσαν ώς πολεμικήν άποζημίωσιν 
εις τούς Γερμανούς κατά τό 1870. Έξ 
Γερμανοί 1-0 έκατομμύρια μάρκων κατέθεσαν είς 
οχυρόν τινα πύργον, Ιούλιον καλούμενου, πλησίον 
τού Σπανδάου, ϊνα χρησιμεύσωαιν ώς πρώτα προ- 
χειρότατα έξοδα εν ένδεχομένη πολεμική επιχει
ρήσει. Ό Ιούλιος πύργος φρουρείται αυστηρότατα, 
τό δέ έν αύτφ ποσόν επιθεωρείται καί μετρείται 
τακτικώς ύπό δύο άνωτάτων οικονομικών υπαλ
λήλων, μελών τής οικονομικής επιτροπής, οΐτινες 
καί κρατοΰσι τάς κλείδας τού ιδιαιτέρου δωματίου, έντός τοΰ όποιου 
φυλάσσεται δ θησαυρός. Διά νά άνοιχθή ή θύρα αύτοΰ πρέπει νά είσαχθώσι 
ταυτοχρόνως καί αί δύο κλείδες εϊς τά κλε'θρά της. Πρό τούτου δμως 
συντάσσεται λεπτομερές πρωτόκολλου έμφαΐυου τήυ ώραν τής ένάρξεως 
τής έπιθεωρήσεως καί τά όνόματα τών άποτελούυτωυ τήυ κουστωδίαν, ήτις 
συνοδεύει τούς έπιθεωρητάς.

Ό θησαυρός είναι αποτεθειμένος είς μεγάλην περιφερικήν αίθουσαν, 
χωρισμένην είς δέκα μεγάλα διαμερίσματα, ών έκαστον πάλιν υποδιαιρεί
ται είς άλλα δέκα τμήματα, περιέχοντα άνά εν έκατομμύριον, εΐς δέκα 
σακκίδια μέ 100.000 μάρκων εΐς χρυσά είκοσάμαρκα κατά τά δύο τρίτα 
και εΐς δεκάμαρκα κατά τό έτερον τρίτον.

ΊΙ καταμέτρησις γίνεται ώς έξής στερεοτύπως. 'Ορίζουν τυχαίως ένα 
τμήμα καί μετρούν τό περιεχόμενο·/ τών σακκιδίων πολλοί κατώτεροι 
ύπάλληλοι ταυτοχρόνως καί άφοΰ βεβαιωθούν δτι τό περιεχόμενον εϊναι 
άνελλιπές λαμβάνουν άνά εν σακκίδιον έξ έκάστου τμήματος καί αριθμούν 
τά έν αύτφ νομίσματα. Υπολογίζουν δτι τό δλον βάρος τού θησαυρού 
τούτου είναι 37,312 όκάδας.

άπλώ; νά άσκήται 4

τοΰ ειλικρινούς αύλικον.

ΑΣΚΗΣΙΣ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΩΝ

Διά νά έχετε γερά μάτια πρέπει νά τά άσκήτε εκτός, εννοείται, τοΰ δτι 
πρέπει νά τά συντηρήτε ΰγιά.

Διά νά έχετε ΰγιά μάτια πρό παντός μή τά κουράζετε. Ή άν τά έκουρά- 
σατε οφείλετε νά τά κλείσετε έν λεπτόν διά νά ξεκουρασθοΰν. Μή τά τρί
βετε τά μάτια σας ποτέ δταν τά αίσθάνεσθε κουρασμένα. Δυναμώνουν τά 
μάτια άν τό πρωί μόλις σηκωθήτε βυθίσετε τό πρόσωπον εϊ; τήν λεκάνην 
σας καί ανοίξετε τά βλέφαρα μέσα εΐς τό ψυχρόν νερόν.

Καί αύτά μέν είνε τά στοιχειώδη διά τήν υγείαν τών οφθαλμών. Έκτος 
δμως αύτοΰ, προκειμένου μάλιστα καί περί λαού, δ όποιο; καλείται νά 
δράση πολεμικώς πρέπει τά μάτια νά είνε ήσκημένα. Στρατηγός τοϋ αγγλι
κού στρατοΰ κρίνων τού; Μπόερ; έβεδαίωσεν δτι άντέσχον τόσον πολύ 
κατά τών αγγλικών δυνάμεων διά τήν σκοπευτικήν των δεινότητα καί δτι 
αΰτη οφείλεται εϊ; τήν ϋγείαν τής όράσεώς των ή όποια προέρχεται άπό 
τήν έν ύπαίθρψ άσκησιν. "Αγγλο; δμως ιατρό; προσέθεσεν δτι δέν αρκεί 

στρατιώτης εϊ; τό ύπαιθρον άλλά χρειάζεται καί 
ειδική δσκησις τών οφθαλμών νά βλέπουν πράγ
ματα μακράν εΰρισκόμενα. ΊΙ δρασι; πρέπει νά 
γυμνάζεται, συνήθως δέ δέν γυμνάζεται εις τάς 
πόλεις δπου δέν έχει νά προβή πέραν ένός τοίχου, 
μιά; άμάξης, τού άκρου μιά; πλατείας. Ποτέ σχε
δόν τά μάτια δέν προσπαθούν νά ϊδοΰν μακρυνά 
αντικείμενα ώστε νά ένταθοΰν τά όπτικά νεΰρα 
διά νά τά αποδώσουν καθαρά. Και τό αποτέλεσμα 
είνε τά παιδιά νά γίνωνται άνδρες μύωπες ή τουλά
χιστον μέ αδύνατα τά μάτια δηλ. κακοί σκοπευταί. 
Γυμνάζετε λοιπόν τά μάτια σας βλέποντε; μακράν.

«
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Ό παλαιότερο; αγών κατά τοΰ οινοπνεύματος 
— είνε επίκαιρον τό θέμα τώρα όπότε καί έδώ διε
ξάγεται τοιοΰτος — διεςήχθη εϊς τήν ’Αγγλίαν.

Ό πρώτος αγγλικό; φορολογικός κατά τοΰ 
οινοπνεύματος νόμος έψηφίσθη εϊς τά 1736. Μόλις 
πρό ολίγων έτών μόνον έγένοντο αισθητά τά απο
τελέσματα τοΰ νόμου χωρίς έν τφ μεταξύ ν’ απο
θαρρυνθούν οί άγγλοι ουδέ νά παραμελήσουν κανέν 
μέσον διά νά πολεμήσουν τόν αλκοολισμόν.

Μετεχειρίσθησαν καί τήν γελοιογραφίαν άκόμη, 
δύο δέ άγγλοι γελοιογράφοι οί Οΰΐλλιαμ Χόγκορθ 
καί Γεώργ. Κρό'ίκσαγκ έδημοσίευον διαρκώς καρι
κατούρας παριστώσας παθήματα μεθύσων.

Σοβαρώτατα τώρα οί άγγλοι ιστορικοί βεβαιούν 
δτι οί δύο αύτοί καρικατουρίστα: ωφέλησαν περισ
σότερον τόν άντιαλκοολικόν άγώνα, παρά σωρεία 
νόμων περί εγκράτειας.

«
ΤΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΣΑΣ

Ή σκηνή εϊς τό μέγαρον τοΰ Βίσμαρκ, τόν 
όποιον έχει μεταβή νά έπισκεφθή δ άγγλος πρε
σβευτής λόρδος Ροΰσσελ. Ό λόρδος έν τή δμιλία 
λέγει εΐς τόν Βίσμαρκ δτι βέβαια θά τοΰ ήρχοντο 
πολλαί ένοχλητικαί επισκέψεις.

— ’2! "Αλλο τίποτε.
— θά έχετε δμως εύρη τρόπον νά ξεφορτώνεσθε 

τούς άδιακρίτους έπισκέπτας.
— Καί βέβαια. "Αμα μέ παραφορτωθή κανείς 

επισκέπτη; έρχεται ή γυναίκά μου καί μέ φωνά
ζει μέ μίαν οίανδήποτε πρόφασιν καί έκών άκων 
δ έπισκέπτης μέ ξεφορτώνεται.

Εκείνην τήν στιγμήν ή θύρα ανοίγει καί εμφα
νίζεται ή κυρία Βίσμαρκ.

— Όθων ! Είναι ώρα νά πάρης τό γιατρικό σου. 
Μή τό ζ.ησμονής!

Ί) άγγλος πρέσβυς ϋπεκλίθη μειδιών καί έφυγε.
«

Ο ΛΕΟΝΚΑΒΑΛΛΟ ΤΗΝ ΠΑΘΑΙΝΕΙ

Είς τό Μάντζεστερ έπαίζοντο οί «Παληάτσο'.· 
καί δ Λεονκαβάλλο, δ συνθέτης των ταξειδεύων 
έπήγεν άγνωστος έκ περιέργειας νά ϊδη πώς έπαί- 
ζετο τό έργον του.Έκάθησεν είς τήν πλατείαν καί 
δταν δ διπλανός του θεατής τοΰ έξέφρασε τόν 
ενθουσιασμόν του διά τό έργον δ συνθέτης, βέλων 

νά άστεϊσθή είπεν: «'Αριστούργημα! Κουραφέξαλα. Έγώ είμαι μουσικός 
καί γνωρίζω. Έάν δέν έφοβούμην μή σάς δυσαρεστήσω θά σάς έλεγα πώς 
είνε κλεμμένο δλο. "Ενα μέρος τής α’ πράξεως είνε τοΰ Βερλιόζ, ή δυωδία 
της είνε άπό τόν Γκουνώ καί οΰτω καθεξής .

Τό άλλο πρωί δ φιλοπαίγμων μουσουργό; άνεγίνωσκε τά έξής εΐς μίαν 
άπό τάς σημαντικωτέρας έφημερίδα; τής Μάντζεστερ. «ΊΙ γνώμη τοΰ 
μουσουργού Λεονκαβάλλο διά τό μελόδραμμά του, οί Παληάτσοι», είνε 
δτι τό έργον δέν άποτελείται παρά άπό μέρη κλεμμένα. Έξομολόγησις 
μουσικού άνευ πρωτοτυπία; καί άνευ εντροπής». Ό γείτων τής χθέ; δέν 
ήτο ή συντάκτης τής έφημερίδος, δ όποιος έπαιξε καί αύτός είς τήν 
σειράν του μέ τόν Λεονκαβάλλο, τόν όποιον έγνώριζε κατ’ δψιν.

«

άγ-

ΑΙ ΚΑΛΑΙ ΦΙΛΑΙ

— Δέν ξέρεις πώς σέ ζηλεύω πού τραγουδείς στά κονσέρτα.
— Δέν είνε δά τόσον σπουδαία ή φωνή μου γιά νά τήν ζηλεύης...
— Καλέ, δέν πρόκειται γιά τήν φωνήν σου. Τό θάρρος σου ζηλεύω.

Έν Άθήναις, Τνπογραφεΐον -Εστία Κ. Μάϊσνερ καί Ν. Καργαδούρη — ,471.


