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ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΔΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ

(ΕΙς ένα χρονογράφημά του ό κ. Γ. Τσοκόπουλος έν τή «Έστίφ· ώμίλει περί έθνικής Ανατροφής τών νεωτέρων 'Ελλήνων. Μία κυρία τόν ήρώτησε 
δΓ Επιστολής πρός τήν «'Εστίαν-, τί ένοοΰσε μέ τήν φράσιν -εθνική Ανατροφή καί έκ τής Απορίας αύτής προεκλήθη δεύτερον χρονογράφημα 
τού λογίου φίλου, όπερ άναδημοσιεύομεν χάριν τών άναγνωστριών τής · Εικονογραφημένης». Διά τάς Έλληνίδας μητέρας είναι Αληθινός Δεκάλογος].
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 ρωτάτε. Κυρία μου, τί ήθελα νά εϊπω μέ τήν .έθνικήν ανατρο
φήν- τήν όποιαν έγραφα προχθές. Καί δέν έχετε άδικον νά 
έρωτάτε. Τό έθνος και τά έξ αΰτοϋ παραγωγό, — όπως θά 
έλεγεν ή Γραμματική — μάς γίνονται σιγά-σιγά τόσον ξένα καί 
τόσον άγνωστα, ώστε βέβαια έχουν ανάγκην κάποιας έξηγήσεως. 
Θά προσπαθήσω λοιπόν νά παρατάξω έδώ δλα εκείνα τά λεπτε

πίλεπτα καί ασήμαντα στοιχεία ποΰ αποτελούν τό εθνικόν αίσθημα. 
"Ολα άλλως τε τά μεγάλα αισθήματα είναι ήρμονισμένα μωσαϊκά 
μικρών καί ασήμαντων καθ' έαυτάς λεπτομερειών.

Τί έκάμετε έως τώρα διά τά παιδιά σας; Έφροντίσατε νά τούς δώσετε 
τελείαν κοινωνικήν ανατροφήν. "Οταν ήσαν πολύ μικρά, τά έμάθατε οτι 
■ δέν κάνει νά βάζουν τό δάκτυλο είς τό στόμα. Καί έκάμετε πολύ καλά. 
Έπειτα έδιδάξατε τό κοριτσάκι σας, δταν τό χαιρετούν, νά κάμη] μίαν 
ρεβεράνς. Ωραία! Μεγαλείτερα άκόμη έπροσέξατε, πώς θά μιλήσουν, 
πώς θά καθήσονν, πώς θά φερθούν. Είς αύτό σας έβοήθησε ίσως καί ή 
δασκάλα, τήν οποίαν έφέρατε άπό τήν Ευρώπην. Όλαι αύταί αί 
προσπάθειαί σας έπέτυχον καί όσοι βλέπουν τά παιδιά σας λέγουν 
μέ θαυμασμόν :

— Τί καλομαθημένα παιδάκια ! Νά τής ζήσουν !
Νά σάς ζήσουν λοιπόν τά παιδάκια σας. τά όποια είναι πραγματικώς 

καλομαθημένα. Έφροντίσατε διά τήν εξωτερικήν των παράστασιν. διά 
τήν εύπρέπειάν των, διά τήν έμφάνισίν των, καί έπετύχετε.

Άλλά διά τήν ψυχήν των, διά τήν εθνικήν των υπόσταση-, τί έκάματε, 
Κυρία μου; Τίποτε, απολύτως τίποτε.

«

"Αν δέν σάς άκούση μή ντραπήτε, άλλά κατεβάσατέ του τά σιδερω
μένα πανταλονάκια καί περιποιηθήτέ του ανηλεώς τά σαρκωδέστερα 
μέρη τοϋ σώματος.

Κάμετε τά παιδιά σας Έλληνας, Κυρία μου !
Ό κόσμος δέν γυρίζει πρός τά όπίσω καί δέν είμαι τόσον ανόητος 

νά σάς συστήσω νά επιστρέφετε εις τήν φουστανέλλαν ή είς τήν βράκαν. 
Άλλά. όπως τό ράσο δέν κάμνει τόν καλόγηρον, έτσι καί ή φουστα- 
νέλλα δέν κάμνει τόν Έλληνα. Δύο μεγάλοι "Ελληνες, ό Κοραής καί ό 
Καποδίστριας, ήσαν προοδευτικοί διά τήν εποχήν των καί έφοροΰσαν 
φράγκικα είς τήν έποχήν τής φουστανέλλας. Αύτό όμως δέν ήμπόδισε 
νά είναι Έλληνες.

Άλλά κάμετέ τα Έλληνας, έμπνέουσα αγάπην πρός κάθε Ελληνικόν, 
πρός τήν Έλληνικήν γήν. πρός τήν Έλληνικήν τέχνην, πρός τό Ελλη
νικόν βιβλίον, πρός τάς αναμνήσεις τοϋ παρελθόντος, πρός τάς ελπίδας 
τοΰ μέλλοντος.

Στείλατε τα είς τό γυμναστή ριον διά νά πλάσσουν τά ωραία σώματα 
τών εφήβων, άπό τά όποια οί αρχαίοι έπαιρναν καί τούς τύπους τών 
θεών, καί διευθύνατέ τα είς τό σκοπευτήριον, όπου θά μάθουν νά γίνουν 
γενναίοι, καί προετοιμάσατέ τε διά τόν στρατόν, ό όποιος είναι τό 
δείγμα τής ώραίας άνθήσεως ένός λαοϋ. Καί άντί νά ψάχνετε μεταξύ 
τών γνωριμιών σας διά νά εϋρητε τόν φίλον Αξιωματικόν, ποϋ θά προσ- 
λάβη ώς υπηρέτην — ώ εξευτελιστική ψευτιά! — τό παιδί σας, συγκεν
τρώσατε τήν συγκίνησή- σας διά τήν στιγμήν ποϋ θά ίδήτε νά μπαίνη 
πρώτην φοράν είς τό σπίτι σας ώραϊος καί υπερήφανος ό νέος μέσα είς 
τήν πλατείαν καί άκομψον στολήν τοϋ νεοσυλλέκτου.

ό Κρής πολιτευτής ό δούς 
τήν λύσιν τής Κρίσεως.

ΝΙΚ. ΖΟΡΜΠΑΣ
ό νέος Υπουργός τών Στρατιωτικών.

Γ. ΘΕΟΤΟΚΗΣ
ό Αρχηγός τής Πλειοψηφίας.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
ό νέος Πρόεδρος τής Κυβερνησεως.

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ 
δ τέως Πρωθυπουργός.

ΑΛΕΞ. ΖΑΙΜΗΣ
ό συνετός "Ελλην Πολιτευτής.

ΑΝΔΡ. ΜΙΑΟΥΛΗΣ
ό νέος Υπουργός των Ναυτικών.

ΔΗΜ. ΡΑΛΛΗΣ 
δ Αρχηγός τής Μειοψηφίας.

Ακριβώς λοιπόν διά τήν ψυχήν των πρέπει νά έργασθήτε είς τό 
εξής, άν θέλετε τήν ευτυχίαν τοΰ έθνους, δηλαδή την ευτυχίαν τών 
παιδιών, τά όποια θ’ Αποτελούν τό έθνος δταν δέν θά ημεθα ημείς.

Διδάξατέ τα ότι οί μεγάλοι λαοί ήμποροΰν νά έχουν ένα κατακάθισμα 
κοσμοπολιτισμού, άλλά οί μικροί δέν επιτρέπεται νά είναι κοσμοπολί- 
ται. Οί μικροί λαοί πρέπει νά είναι κολλημένοι στερεότατα, μέ μανίαν, 
είς τόν εθνισμόν των, άλλως θά ρουφηχθοΰν άπό τούς μεγάλους γύρω 
των καί θά ρουφηχθοΰν μέ περιφρόνηση- καί μέ Αηδίαν, όπως ρουφά 
κανείς τούς μικρούς, τούς ταπεινούς καί τούς άνανδρους.

Μάθετε τα ότι δέν γίνεται κανείς "Αγγλος μέ τό νά πίνη ουίσκι εις τό 
«Ντορέ», μέ τό νά γυρίζη τά πανταλόνια του επειδή ■ πλαίτ - ά- Αόντρ 
καί μέ τό νά ταλαντεύη τό βάδισμά του, διότι τό κάμνουν οί ναυτικοί 
τής Α. Βρεττανικής Μεγαλειότητος. Ειδοποιήσατε τα δτι δέν γίνεται 
κανείς Γερμανός μέ τό νά κόβη Αηδέστατα τό μουστάκι του γύρω-γύρω, 
επειδή τό έκαμνεν ό Χάρδεν. Πείσατε τα ότι τά Γαλλικά είναι βεβαίως 
Αναγκαιότατα, άλλά δέν κάμνουν τά Γαλλικά τόν Γάλλον, ούτε τό τσάι 
τόν Ρώσσον.

Καί προσπαθήσατε νά τά κρατήσετε είς τόν Ελληνισμόν των, μέ τήν 
πεποίθησιν ότι ό Ελληνισμός αύτός Αξίζει όσον όλοι οί άλλοι μαζί.

«
Συλλάβετέ μου πρό πάντων Από τό αυτί εκείνον τόν μικρόν μπλαζέ 

καί παραστήσατέ του οτι δέν υπάρχει Αηδέστεροι-, έξευτελιστικώτερον. 
θλιβερώτερον καί συχαμερώτερον θέαμα άπό αύτόν τόν ακαιρον, πρόω
ρον καί άφύσικον μπλαζισμόν.

’Εκθέσατε του ότι δ είκοσιδιετής κουρασμένος, δ όποιος σκύβει διά 
τής βίας τό κεφάλι του καί καμπουριάζει έπιμόνως καί νοσταλγεί γήρας 
είς τήν έποχήν τής Ακμής καί τοΰ σφρίγους, μεθαύριον, δταν θά είναι 
έξηνταπεντάρης, θά βιάζεται διά νά σταθή όρθιος καί νά νεάζη έπιμό
νως. Καί άποδείξετέ του δτι δσον Αξιοθρήνητος είναι ό είκοσιδιετής 
ποΰ υποκρίνεται τόν έξηνταπεντάρην, τόσον Αηδής είναι δ έξηνταπεντά
ρης ποϋ γυρίζει νοσταλγικός εις υπόκριση- άκμής καί σφρίγους.

Καί έπί τέλους οδηγήσατε τά παιδιά σας νά ονειρεύονται, διότι όλη ή 
ζωή τοΰ άνθριόπου είναι ύφασμένη άπό όνειρα.

Απλώσατε ενωρίς εμπρός είς τά μάτια των τό ύπέροχον δνειρον τοΰ 
μεγάλου καί πανίσχυρου Ελληνισμού, ηνωμένου πάλιν, άκεραίου καί 
άναλαμβάνοντος διά τρίτην φοράν τήν μεγάλην δρδα, ή όποια έφώτισε 
τόν κόσμον, μίαν φοράν άπό τάς Αθήνας καί μίαν φοράν άπό τό 
Βυζάντιον. Δώσατε τους νά έννοήσουν δτι τό ύπέροχον φώς δέν έσβυσεν 
άκόμη καί περιμένει τήν πνοήν πού θά τό φυσήση καί θά τό ξανανάψη.

Δείξατέ τους μέσα είς τήν ομίχλην τής πάλης καί τών άρπακτικών 
Ανταγωνισμών τήν Μακεδονίαν ίδικήν μας καίτήν Κρήτην καί τά νησιά 
τού Αρχιπελάγους καί τήν 'Ιωνίαν, και Αφήσατε τόν δάκτυλόν σας νά 
έκταθή είς τήν Πόλιν. τήν όνειρευμένην Πόλιν τών Κωνσταντίνων καί 
τών Κομνηνών. Στηρίξατε τάς ελπίδας σας εις τήν διαβεβαίωση- τοΰ 
όπλου. άλλ’ υπέροχου εκείνου λαϊκού στίχου, ύ οποίος παρηγοριάν τήν 
Κυρά - Δέσποιναν, τήν Παναγίαν τής Αγίας Σοφίας, τής έλεγε :

Πάλι με χρόνια, μί: καιρούς, 
πάλι δική μας Οάνε.

Κάμετέ το αύτό, καί νά ήσθε βέβαια δτι δύο κρυστάλλινα δάκρυα είς τά 
παιδικά μάτια θά Ανέβουν νά σάς διαβεβαιώσουν, οτι μέσα είς τά δρο
σερά παιδικά στήθη δέν άπέθανεν, άλλά ζή δλοζώντανη ή εθνική ψυχή.

«

Μέ αύτό μόνον νομίζει ό γράφων αύτάς τάς γραμμάς, δτι θά είναι 
δυνατόν ν’ άντιμετωπίσωμεν τό δύσκολοι-, τό άγριον, τό οδυνηρόν μέλ
λον. ’Άλλως έτοιμάζομεν τόν λαόν τών προσφύγων, πού θά σκορπισθή 
μεθαύριον είς τόν κόσμον, επαιτών τό συσσίτιον τής εύσπλαγχνίας, τόν 
λαόν τών δραγουμάνων τών ξενοδοχείων, όχι τών καλών καί φιλότιμων 
καί πολυμαθών διερμηνέων ποΰ έχοιιεν τώρα είς τάς Αθήνας, άλλά 
λαόν Τσιτσερόνων, άπό εκείνους ποΰ παραμονεύοντες είς τάς Αρχαιότη
τας καί είς τά Μουσεία βγάζουν τήν σκούφιαν των καί προσφέρουν τάς 
ύπηρεσίας των είς τούς ξένους άντί μιΰς δεκάρας. γ. τ.

ΕΙΣ ΑΝΑΡΡΩΣΙΝ.—Ή Ασθένεια τοϋ τόπου μας έκαμε καί τήν κρίσιν της καί ή κρίσις της ύπήρξε Αληθής δοκιμασία. Μόνον όσοι κατά τάς πονηρός έκεινας 
ήμέρας εύρέθησαν είς τήν πρωτεύουσαν καί άνεμίχθησαν είς τά πολιτικά παρασκήνια Αντελήφθησαν τόν κίνδυνον."Ολοι πλέον είχον άντιληφθή τό χάος. Ποϋ 
έβαίνομεν μέ αύτήν τήν άτέρμονα κατάατασιν ; Όλοι, Βασιλεύς, Κυβέρνησις, πολιτευόμενοι, Βουλή, Στρατιωτικός Σύνδεσμος, Κοινή Γνώμη μόνον μέ 
τήν διάλυσιν τοΰ Στρατιωτικού Συνδέσμου έβλεπον το τέρμα. Χάος δέ έσωτερικόν, Αλλά καί καταστροφή έξωτερική. Διότι ή έκ του έσωτερικού χάους 
Απορρόφησις δ,λων δέν έπέτρεψε καμμίαν στρατιωτικήν παρασκευήν, χάριν τής όποιας καί κυρίως έπανεστάτησεν ό Στρατός. Άλλ έκαστος ήθελε τό τέρμα 
κατά τήν Ιδίαν γνώμην, ή μάλλον δέν θπήρχε καμμία γνώμη καί μόνον ή Κυβέρνησις έξελάμβανεν ώς διέξοδον τήν λήξιν τών έργασιών τής Βουλής καί 
τήν παραμονήν της μέχρι τοϋ ’Οκτωβρίου. Ήγείρετο δμως τό ζήτημα τών βουλευτικών έκλογών, ληγούσης τής Περιόδου τήν 26 Μαρτίου, καί συνεπώς άνέθρω- 
σκεν ό έκ Κρήτης κίνδυνος, ό γνωστός περί ταυτοχρόνου ένεργείας καί έκεΐ έκλογών βουλευτών καί Αποστολής των είς Αθήνας, έξ ού άφευκτος ή μετά 
τής Τουρκίας σϋρραξις. Άλλ’ υπάρχει διά τήν Ελλάδα Θεός, άπό μηχανής, καί αύτός ό σώσας τήν κατάατασιν, ΰπήρξεν ό έκ Κρήτης πολιτευτής ’Ελευθέ
ριος Βενιζέλος, όστις συνεβούλευοε νά κληθή, έστω καί διά τής μή νομίμου ύδοϋ, μία Βουλή έκ διπλάσιου Αριθμού Αντιπροσώπων ,*είδος Αναθεωρητικής 
’Εθνοσυνελεύσεων, δι’ εύχής τής ύφεστώσης Βουλής και διά Βασιλικού Διαγγέλματος, δι’ ής τίθεται τέρμα πλέον είς τήν ανωμαλίαν, ό Στρατός έπα- 
νέρχεται είς τά έργα του, διαλυόμενου τοϋ Στρατιωτικού Συνδέσμου, άποσοβοΰνται δέ καί αί κοιναί βουλευτικά! έκλογαί. Τήν λύσιν ήσπάσθησαν οί άρχη- 
Ϊοί τών κομμάτων, ό δέ Βασιλεύς ουγκροτήσας έν τοίς Άνακτόροις πολιτικόν συμβούλιον καί Ακούσας τάς γνώμας τών κ. κ. Θεοτόκη, Ράλλη, Ζαΐ^ιη, 

ραγούμη, έστερξεν είς αυτήν καί έσχημάτισε κυβέρνησιν νέαν έκ τών κ. κ. Στ. Δραγούμη, Ν. Ζορμπά, Άνδρ. Μιαούλη, Λ. Παναγιωτοπούλου, Φικιώρη 
καί Πετμεξά, δΓ ής, ώς γενικώς έλπίξεται, θά είσέλθωμεν είς τό στάδιον πλέον τής άναρρώσεως, δηλαδή τής πραγματικής άνορθώσεως.

Η ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΑΝΑΚΤΟΡΩΝ
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ι είναι αύτός δ ουράνιος αλήτης, ό έμφανισθείς κατ’ αύτάς 
είς τά υψη καί έπενεγκών τόσην Αναστάτωση·; Τις είναι 
αύτός ό τολμητίας, δστις ήλθε νά χώση τήν ούράν του 
— κυριολεκτικώς τήν ουράν του — είς τό στερέωμα καί νά 
διαταράξη τήν εννομον τών ουρανών τάξιν; Τίς εϊναι αύτός 
δ αδιάκριτος ξένος, οστις έπαρουσιάσθη απρόσκλητος είς

τόν όρίξοντά μας καί πρός τόν όποιον στρέφονται μετ’ ανήσυχου περι
έργειας τά δρίματα τών κατοίκων τής γής καϊ τά τηλεσκόπια τών Αστρο
νόμων καϊ η άκωκή προσέτι τής γραφίδας τών χρονογράφων οίονεί 
ζητούσα παρ’ αύτοΰ τήν έμπνευσιν; Είναι οδοιπόρος τών ουρανών απο
πλανηθείς έντός τών μαιάνδρων τοΰ σύμπαντος; Είναι τουρΐστ επιχειρών 
άσκοπον περιοδείαν άνά τό "Απειρον : Είναι κατάσκοπος προσεγγίζων 
δπως κατοπτεύση τά συμβαίνοντα είς τόν πλανήτην ήμών παράδοξα, 
διά νά μεταδώση ειδήσεις περί αύτών είς άλλους κόσμους άπομεμακρυ- 
σμένους, μέχρι τών όποιων δέν φθάνουν αί εφημερίδες τής γής, ούτε τό 
άεροπλάνον τοΰ αειμνήστου βαρώνου, ούτε αύτός καν ό Ανθρώπινος 
λογισμός δ τόσον τολμηρός είς τας πτήσεις του: Ή μήπως είναι έχθρός 
έξυρμήσας άπό τά βάθη τοΰ αχανούς καϊ έπερχόμενος μέ ταχύτητα 
ίλιγγιώδη διά νά έπιπέση κατά τοΰ μικρού μας άστρου, νά τό συντρίψη 
ή νά έπιφέρη τήν νέκρωσιν πάσης τής έπ’ αύτοΰ ζωής;

Οί αστρονόμοι ώς πρός τό τελευταΐον τοΰτο ερώτημα, τό όποιον καϊ 
περισσότερον τών άλλων ένδιαφέρει τούς κατοίκους τοΰ πλανήτου μας, 
δίδουν άπάντησιν καθηουχαστικήν. Άλλ’ αί διαβεβαιώσεις τών έπαϊόν- 
των δέν εξαλείφουν παντελώς τόν φόβον άπό τής ψυχής τών άνθρώπων, 
άφοΰ μάλιστα υπάρχει καί μειονοψηφία μεταξύ τών σοφών, έκφραζο- 
μένη μετά τίνος δισταγμού καί μετ’ έπιφυλάξεως ώς πρός τάς διαθέσεις 
τού επισκέπτου τών ουρανών. "Οσον προηγμένος καί άν είναι σήμερον 
δ ανθρώπινος πολιτισμός, δσον καί αν άπηλλάγη δ νοΰς άπό τών πεδών 
τών προλήψεων, δπως καί άν έξησφάλισεν ή μάθησις κατακτήσεις είς 
τό εύρύ πεδίον τοΰ επιστητού καί δσα σκοτεινά πρότερον μυστήρια 
ήδυνήθη νά διαλευκάνη ή χαλκέντερος έπιστήμη. ό άνθρωπος πάντοτε 
συναισθάνεται τήν εαυτού σμικρότητα απέναντι τού μεγαλείου τοΰ 
άγνωστου καί πτοεϊται πρό τού δγκου του. Εΐς τά έγκατα τής ψυχής τών 
νεωτέρων πεπολιτισμένων γενεών διασώζονται έξ Αταβισμού τά σπέρ
ματα τοΰ φόβου, τού φόβου, οστις έκυριάρχησεν έπί αιώνας ώς πελι
δνόν φάσμα έπϊ της γής καί συνετάρασσε μέ τούς σπασμούς του έκάστοτε 
τιϊ νεύρα τών ήμετέρων προγόνων. Λί διάφοροι τής Φύσεως εκδηλώσεις, 
δσαι εξηρχοντο τών ορίων τού κοινού καί τού συνήθους καϊ τών οποίων 
δέν έβρισκε πρόχειρον τήν έξήγησιν ή περιωρισμένη άντίληψις τοΰ 
κοινού ένέβαλλεν είς ταραχήν τούς Ανθρώπους τών παλαιοτέρων χρόνων, 
ή ταραχή των δέ μετετρέπετο εΐς παγερόν τρόμον καϊ είς Απόγνωση· 
οσάκις προήρχετο έκ τής θέας έκτακτων ουρανίων φαινομένων, μέχρι 
τών δποίων ήδυνάτει ν’ άνυψωθή τό χαμαιπετές είσέτι Ανθρώπινον 
πνεύμα. 'Ο τρόμος δέ ούτος Απεκρυσταλλώθη είς τάς παραδόσεις καί 
τούς θρύλλους τών διαφόρων λαών, διεμορφώθη παραστατικώτερον εΐς 
τήν μυθολογίαν των, έλαβε δέ τόν χαρακτήρα θρησκευτικής δοξασίας. 
ΊΙ ιδέα τής τελικής καταστροφής τού δρωμένου κόσμου καί τοΰ άθρόου 
ολέθρου πάντων τών έν αύτφ οίκούντων ύπάρχουσα καί είς άλλος 
αρχαίας θρησκείας, διετυποιθη ώς δόγμα είς τήν χριστιανικήν θρη
σκείαν καί έπισημοποιηθεϊσα έπεβλήθη δι’ αύτής είς τάς πεποιθήσεις. 
Οί είς τάς προφητείας τής Παλαιός Διαθήκης υπάρχοντες συγκεκαλυμ- 
μένοι χρησμοί περί τής συντέλειας τοΰ αίώνος, διατυποΰνται έν τή 
Καινή Διαθήκη κατά πλάτος μετά φοβερός σαφήνειας καί παραστατι- 
κότητος. Εϊς πολλά χωρία τών ευαγγελίων άναφέρεται τό μέγα καί 
τραγικόν δράμα τής έσχάτης ήμέρας καί περιγράφονται μετά δυνάμεως 
πολλής τά τραγικά αυτού επεισόδια. Τότε οί έν τή Ίουδαία φευγέτωσαν 

ε!’ τ."; δέ έπί τού δώματος μή καταβάτω είς τήν οίκίαν, μηδέ
είσελθέτω άραί τι έκ τής οικίας αύτού- καί δ είς τόν αγρόν ών μή 
έπιστρεψάτω είς τά όπίσω. άραι τό ίμάτιον αύτοΰ, ούαί δέ ταΐς έν 
γαστρί έχούσαις καί θηλαζούσαις... Έσονται γάρ αί ήμέραι έκεϊναι 
θλΐψις, οϊα ού γέγονε τοιαύτη Απ’ αρχής κτίσεως... ~Καί έσται 
σημεΐον έν ήλιοι καί σελήνη καί άστροις, καί έπί γής συνοχή εθνών έν 
απορία ήχούσης θαλάσσης καί σάλου, άποψυχόντων άνθρώπων άπό 
φοβου καί άπό προσδοκίας τών έπερχομένων τή οικουμένη». Στερεό

τυπος δέ σχεδόν εϋρηται έν τοΐς πρώτοις ΕύαγγεΛίοις ή φοβερά εϊκών 
της Δευτέρας τοΰ Κυρίου Παρουσίας, ήν αναπαρέστησε κατόπιν τόσον 
δραματικώς ύ χρωστήρ τοΰ Μιχαήλ ’Αγγέλου είς τήν περιβόητου τοιχο
γραφίαν τού Σιξτιανοΰ Παρεκκλησίου: -Ευθέως δέ μετά τήν θλϊψιν 

τών ήμερων εκείνων ό ήλιος σκοτισθήσεται καί ή σελήνη ού δώση τό 
' φεγγθς αύτής. καί οί αστέρες πεσοΰνται άπό τοΰ ουρανού καί αί δυνά- 
- μεις των ουρανών σαλευθήσονταν καί τότε φανήσεται τό σημεΐον τοΰ 

υίοΰ τοΰ άνθρώπου έν τφ ούρανώ- καί τότε κόψονται πάσαι αί φυλαί 
Γήί Υής κ“* δψονται τόν υιόν τοΰ Ανθρώπου έρχόμενον έπί τών νεφε
λών τοΰ ούρανοΰ μετά δυνάμεως καί δόξης πολλής- καί αποστέλλει 
τους Αγγέλους αύτοΰ μετά σάλπιγγας φωνής μεγάλης, καί έπισυνάξουσι 
τους ^εκλεκτούς αύτοΰ έκ τών τεσσάρων Ανέμων, άπ’ άκρων ουρανών 

' ε!"5 “κθων αύτών . Περιττόν δέ νά παραθέσω καί τά χωρία τής Άπο- 
καλύψεως του Ίωάννου, τοΰ τρομακτικού βιβλίου, τού άπό τής έμφανί- 
σεως αύτοΰ έμπνεύσαντος καί έκθρέψαντος τόν φόβον τόσων γενεών, είς 

τοΰ όποιου τά σκοτεινά μυστήρια Απεπειράθη νά έμβατεύση καί αύτός 
δ μέγας Νεύτων, τήν δέ συμβολικήν πολιτικήν σημασίαν διέγνωσε ίσως 
μόνος δ Ρενάν. Δέν υπάρχει ίσως έκ τών Χριστιανών <’> μή άναγνούς τό 
βιβλίον τούτο καί μή αισθανθείς τό ρίγος τής φρίκης έπί τή άναπαραστά- 
σει τών έν αύτφ περιγραφομένων ζωηρών σκηνών τής καταστροφής καί 
τής διαδοχικής έξοντώσεως πάντων τών δντων ύπό τοϋ ουρανίου πυρός 
καί τοΰ φασγάνου τών έφιππων φριχτών Απεσταλμένων τής θείας οργής.

Αί τοιαΰται Απαίσιοι παλαιότεροι καί νεώτεραι προφητεϊαι καί τά 
ζοφερά δράματα συνετήρησαν τό δέος έπί σειράν αιώνων, Ιδίως κατά 
τούς σκοτεινούς χρόνους τού Μεσαίωνας, ότε ή άχλύς τής άμιιθείας 
περιεκάλυπτε τήν γήν. Ή φαντασία τού Απλοϊκού πλήθους ευκόλως 
έφλεγμαίνετο έκ παραπλήσιων προρρήσεων καί διαδόσεων, τό κράτος δε 
τής προλήψεοις καί τής δεισιδαιμονίας ένίσχυεν δ πανίσχυρος κατά τούς 
δυστυχείς εκείνους καιρούς όσον καϊ Αμαθής καί πλεονεκτης κλήρος, ό 
καρπούμενος τά έξ αύτής οφέλη. Πάς κομήτης ή άλλο μετέωρον έμφα- 
νιζόμενον εΐς τόν ούρανόν. έκλειψις ήλιου, σεισμός τις. πλημμύρα ή άλλο 
τι έκτακτον Αστρονομικόν ή μετεωρολογικόν ή φυσικόν έν γένει φαινό
μενου έθεωρεϊτο ώς δ προάγγελος γενικωτέρας ή μερικής συμφοράς. 
Όθεν δεινώς έ.πηκολούθουν έκάστοτε έκ τών τοιούτων φαντασιοπλη

ξιών κρίσεις, δεινοτάτη τών όποιων ύπήρξεν ή συμβάσα κατά τό έτος 
1000 μ. X. καί συγκλονήσασα πάσαν τήν Δυτικήν Εύρώπην. περιελ- 
θοΰσα δέ έκ τής παλαιόθεν καλλιεργηθείσης δοξασίας δτι κατά τό έτος 
τούτο έμελλε νιι έπέλθη τό τέλος τοΰ κόσμου. ’Αλλά καί άφοΰ δ φόβος 
ούτος απεδείχθη χίμαιρα καί ή άνθρωπότης άπηλλάγη τού φοβερού 
εφιάλτου δ έκ τών ούρανίων φαινομένων τρόμος δέν άπέλιπεν από τής 
γής. Καί όταν άκόμη άπό τοϋ χιμαιρείου μεσαιωνικού ζόφου ήρχισε 
ν’ άνατέλλη διά τής Αναγεννήσεως ή χαραυγή τοΰ νεότερου πολιτι
σμού, ή αγυρτεία διά τής μαγείας καί τής Αστρολογίας έδέσμευεν έπί 
(ίακρόν είσέτι χρόνον τ’ Αμαθή πλήθη, πριν ή ή Αληθής έπιστήμη 
άνδρωθείσα διάλυση τά σκότη μέ τήν δφδά της καί έξορίση όριστικώς 
τιϊ τέρατα καί τά μορμολύκεια τών προλήψεων άπό τοΰ πεπολιτισμένου 
κόσμου. Καί μεταγενέστερον έτι, δτε τό άνθριόπινον πνεύμα χειραφε
τούμενου έπεχείρει όλονέν παραβολωτέρας πτήσεις καί κατώρθωνεν ήδη 
νά έξιχνιάζη πολλά τών μυστηρίων τής Φύσεως. τά μετέωρα καί οί 
κομήται έθεωροϋντο ώς διοσημίαι, ώς οιωνοί άφορώντες εΐς τά εγκό
σμια, προαγγέλλοντες τροπήν προσεχή έπί τό χείρον πάντοτε, είς τάς 
τύχας τών λαών ή τάς τών κυβερνώντων αύτούς, ή συμφοράς έκτακτους, 
ή καί αυτόχρημα τό επικείμενον τέλος αμαρτωλού κόσμου. Καί έπτησ- 
σον οί λαοί έπί τή εμφανίσει αύτών καί οί ισχυροί δεσπόται Απέβαλλον 
σύν τή υπεροψία καί τήν πορφύραν πολλάκις άκόμη, ϊνα ταπεινωθώσιν 
έτι μάλλον ένώπιον τής θείας οργής, πλούσιοι δέ καί πένητες προθιί- 
μως είς τό κήρυγμα τής Έκκλησίας, καλούσης τούς πάντας είς μετά
νοιαν καί προσευχήν, συνέρρεον μετά συντριβής είς τούς ναούς, όπως 
έξιλεώσωσι τό θειον διά τών δεήσεων καί τών δακρύων αύτών καί άπο- 
τρέψωσι τήν έπικειμένην φρυκτήν έξόντωσιν ή τό έπαπειλούμενον δεινόν.
, Ανάλογοι σκηναί έπανελήφθησαν εϊς έποχάς έγγύτατα ήμών κειμένας. 

Καί κατ’ αύτόν προσέτι τόν πρό μικρού λήξαντα ΙΘ’ αιώνα, τόν κατ’ 
εξοχήν αιώνα τών φώτων, τών μεγάλων επιστημονικών εφευρέσεων καί 
τού ραγδαίου πολιτισμού, ή άνθρωπότης έδοκίμασε πολλάκις τάς τοιαύ- 
τας συγκινήσεις τοΰ τρόμου. Πολλοί κομήται έκ τών περιοδευόντων είς 
τό Αχανές, φερώνυμοι τών πρώτων άνακαλυψάντων καί ύπολογισάντων 
τήν πορείαν αύτών σοφών, ένεφανίσθησαν κατά περιόδους έντός τής 
παρελθουσης εκατονταετηρίδας είς τό ήμέτερον στερέωμα καί έπλησία- 
σαν μέ άρκετήν Αδιακρισίαν τόν πλανήτην μας, ώστε νά καταστώσιν 
ορατοί διά γυμνού οφθαλμού. Δέν έλειψαν δέ καί οί μάντεις κακών, 
οΐτινες ούχί αγυρται ή φρενόπληκτοι, ώς άλλοτε, άλλ’Αστρονόμοι έμβρι- 
θεΐς πλανηθέντες έξ έσφαλμένων υπολογισμών έφαντάσθησαν καί προεΐ- 
πον δεινά καί Απαίσια διά τόν πλανήτην μας έκ τής τοιαύτης προσεγγί- 
σεως. Αί προρρήσεις των έπέφερον ούκ ολίγην Ανησυχίαν καί άναστά- 
τωσιι^εΐς τό κοινόν, μολονότι υπήρχαν καί οί δύσπιστοι, οΐτινες έχαρα- 
κτήριζον ώς κενούς καί ματαίους τούς τοιούτους φόβους. Μεταξύ αυτών 
ήτο καί ό ποιητής Ζαλοκώστας. δστις έπ’ Αφορμή παραπλήσιων Αστρο
νομικών προρρήσεων περί τοΰ έμφανισθέντος κατά τό 1857 κομήτου 
έγραψε τό έξής ποίημα, ύπό τόν τίτλον: ‘Η ηόλχα στον άέρα.

Merit Χριστέ»’ προψήτης
era;, μί: τό κονόνλι του καί ιοί·; λογαριασμού; του, 
ώμέ/.ησι μί· ιί>ι· &εέ>ν κ ίμ&κίΒυστ : '() κομήτη;

τώ’ κόσμον βά χαλτίοΐ), 
η χέίλαστν ό νονς του.

ΙΙΙΙέληστ μέ τον; μοιρού; vet παίξρ, νιι γΜοιμ

Άλ/.’ St· τό φίρ-ρ ό έιιάβολο; κ’ ή γή μί· ιόν κομήτη 
ζυγο'ισουί' καμμιΐι μέρα,

κι ιί>; δνό τή; Πασχαλ.ιά; ανγέι τσουγκρϊσονν μίση - /ιντη 
θα δούμε πιο; γρρτνι/vvs τ'ην πόλκα στον άέρα.

ίέ, ναξηιρα σί πο/ά στιγμή, σί ποιιι τον χρόνον ήμέρα 
θα πέσω,αε στον ουρανό σιιν πέτρα στό ποτάμι.' 
Να .τιιισιο τήν ιΐγάπη μον παλάμη μί παλάμη, 
γιιι νά χορίψωμτ μαζί τήν πό/πια στον αέρα.

Τέσσαρα έτη μετά ταΰτα δ κόσμος άνεστατώθη καί αύθις έκ νέας 
προφητείας. Νέος κομήτης έπήρχετο μέ Απειλητικός διαθέσεις, μέλλων 
άφεύκτως νά Ορυμματίση τήν πτωχήν μας γήν. Ήμέρα τής φοβερός 
συγκρούσεως ώρίζετο ύπΐι τών Αστρονόμων ή 3(1 Ιουνίου τού 1861 
(ε. ν)· μικρόν παιδίον δ’ έγ<» τότε ενθυμούμαι τάς διασταυρούμενος 
φοβερός φήμας, τάς όποιας ήκουον περιδεής, ενθυμούμαι τί|ν πελιδνό- 
τητα τών προσώπων κατιϊ τάς συζητήσεις έπί τοΰ φ,όιζτού αύτοΰ θέμα
τος, ενθυμούμαι δέ καί τήν κεραυνοβόλον ευσέβειαν ύφ ’ ής κατελήφθη- 
σαν καί οί σκληροτράχηλοι τών αμαρτωλών κατά τάς ήμέρας έκείνας 
τής γενικής κατανύξεως καί τάς γονυκλισίας καί τάς λιτανείας καί τάς 
φλογέράς προτροπάς τών ιεροκηρύκων πρός μετάνοιαν. Καί ενθυμούμαι 
προσέτι έν Αστεϊον έπεισόδιον λαβόν χώραν αρκετούς μήνας κατόπιν, 
Αη οΰ ό κίνδυνος παρήλθεν. Είς τών ομηλίκων συμμαθητών μου προσ- 
ήλθε τό πρωί είς τό σχολεϊον κλαίων Απαρηγόρητα, έπί τή έρωτήσέι δέ 
τοΰ διδασκάλου ήμών περί τής αιτίας τών δακρύων του. άπήντησε ιΐιελ- 
λίζων καί μετά λυγμών ότι: θά χαλάση δ κόσμος». Ήτο αρά γε ανά- 
μνησις κακού ονείρου έντοπισθέντος ίσχυρώς είς τήν φαντασίαν τού 
Ανηλίκου προφήτου ή παράδοξος αύτή διαβεβαίωσις ή ήτο άπήχησις 
βραδεία τής προηγουμέιης γενικής 
συγκινήσεως; Αγνοώ- ό διδάσκαλος 
προσεπάθησε νά μειδιάση, άλλ’έμεινε 
σκεπτικός καί περίφροντις, ημείς δέ 
ξενισθέντες άνεφέραμεν τό πράγμα 
είς τάς οικογένειας μας. Τό γεγονός 
έκοινολογήθή, τό φάσμα τού φόβου 
ήρχισε πάλιν ν’ άνακύπτη, κάποια 
δειλή πρότασις έγένετο περί τελέ- 
σεως παρακλήσεων εις τόν ναόν τής 
ένορίας μας, άλλ’ ή παρέμβασις τών 
σωφρονεστέρων καί θαρραλεωτέρων 
φαίνεται οτι ΐσχυσε νά περιορίση τά 
όρια τής Ανησυχίας.

Αλλά μήπως πρό μιιϊς δεκαετίας 
Ακριβώς δέν συνετάραξε σύμπαντα 
τόν πεπολιτισμένον κόσμον ή προ
φητεία τοϋ βιενναίου επιστήμονας 
Φάλμπ: Οί άναγνώσται μου ενθυ
μούνται βεβαίως μετά ποιας συγκι- 
νήσεως άνεμένετο ή φοβερά ημέρα 
τής 14 ’Οκτωβρίου τού 1891), ήτις 
είχεν ύπολογισθή παρά τού σοφού 
ιός ή τελευταία τής ύπαρξεως τοΰ 
πλανήτου μας.Άλλ’εύτυχιΰς παρήλθε 
καί αΰτη χωρίς νά πάθη τήν έλαχί- 
στην φθοράν ή γή μας καί χωρίς τά 
έν αύτή οίκούντα πλάσματα ν’ άπο- 
θάνωσι πυρίκαυστα ή ασφυκτιιόντα 
έκ τών θανατηφόρων αερίων. Καί 
μήπως έτη τινά πρό τής προφητείας 
τοΰ Φάλμπ έτερος προιρήτης έγχιό- 
ριος. όνόματι Καπετάνος, δικηγόρος 
τό έπάγγελμα. άν δέν άπατώμαι, 
περιβαλλόμενος δέ κατά τάς ώρας 
τής Αργίας του καί τήν δοράν τού 
Αστρονόμου ή μάλλον τού άστρολό- 
γου, δέν έκαμε τούς Αγαθούς κατοί
κους τών Πατρών νά διέλθωσιν εΐς 
τό ύπαιθρον πάντες πανοικεί μίαν 
νύκτα τρόμου καί αγωνίας διά τής 
προρρήσεως του, ότι έμελί.ε κατ’αύ- 
τί|ν νά συμβή ή σσιτέλεια τοΰ αίώ
νος — δέν ενθυμούμαι καλώς — ή 
μερικώς ή καταστροφή τής άνθού- 
σης Αχαϊκής πόλεως;

Ό τρόμος λοιπόν ό έπικρατήσατ 
είς τήν ψυχήν τής ανθρωπότητος 
άπό τών άπωτάτων χρόνων καί ανα
ζωογονούμενος σήμερον ένεκα λόγων
ιστορικών καί φυσιολογικών έκ τής έμφανίσεως τοΰ κομήτου είναι 
ευεξήγητος. Άλλ’ είναι Αρά γε καί τόσον δικαιολογημένος; Καί δέν 
πρέπει τάχα νά όποχωρήσΐ) εΐς τήν σκέψιν ότι άφοΰ τόσαι καί τόσαι 
παλαιαί καί νεώτεραι προφητεϊαι περί τής τελικής καταστροφής τής 
γής διεψεύσθησαν πανηγυρικώς καί άφοΰ τόσοι καί τόσοι υπολογισμοί 
καί είκασίαι τών Αστρονόμων έξηλέγχθησαν έωλοι, είναι πολύ πιθανόν 
καί ή τελευταία αΰτη νά διαψευσθή. καί άκόμη δέ μίαν φοράν ό κίνδυ
νος νά παρέλθη καί νά λησμονηθή ώς δυσάρεστου ένύπνιον; Τό έπ’έμοί 
έχω τήν βεβαιότητα οτι δ επικίνδυνος ξένος, ούτινος ή έπίσκεψις έση- 
μειώθη είς τόν ούρανόν μας καί τού όποιου τήν θαμβήν καί Αμφίβολον 
λάμψιν προσπαθοΰσι νά διακρίνωσιν οί Αθηναίοι εΐς τά πέρατα του 
δρίζοντος άνυψούντες καί μηκύνοντες τόν τράχηλον ώς καμηλοπαρδά- 
λεις, ούτε προάγγελος συμφοράς είναι, ούτε προορισμόν εχει νά έκτε- 
λέ.σ|| έργα δημίου, άλλ’ απλούς ταξειδιιϋτης τοΰ διαστήματος, άφοΰ 
διασκεδάση έπί τινα καιρόν μέ τούς φόβους μας, θά έξακολουθήση 
ττήν πλανήτιδα διά τοΰ Απείρου πορείαν του. Ό Αγαθός Θεός δέν 
έχει Ανάγκην νά μάς έξαποστέλλη, ώσπερ τις διπλωμάτης, συμβολικά 
τη/.εγ(>αφήματα jtsqI τών διαθέσεων του διά τών ουρανίων σωμάτων 
καί δέν πιστεύω νά έχη λόγους σοβαρούς, όπως καταστρέιρη διά μιας, 
ώς παιδίον, τό πρωτοχρονιάτικο'· αύτοΰ άθυρμά, τόν κόσμον τούτον 
έν φ ζώμεν, δν έπλασε μέ τόσην σοφίαν και συντηρεί μέ τόσην μέρι
μναν καί Αγάπην, καί δστις πιθανόν μέν νά έχη τά ψεκτά του, άλλά 
δέν παύει νά είναι, κατά τήν αϊσιόδοξον φιλοσοφίαν τοΰ Λεϊβνιτίου 
le meilletar des mondes possibles. μπαμπης ανν+νος

ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΜΗΤΟΥ (5/18 ΜαΧον 1810)

ΤΑ ΑΙΘΕΡΙΑ ΦΟΒΗΤΡΑ ΜΑΣ
- — . j να φωτεινόν σημεΐον. ένας ούράνιος έπισκέπτης παρουσιάσθη
SefgahW κατιϊ τόν μήνα αύτόν καί λαμπυρίζει έκεΐ κοντά εΐς τόν 
Η ΜΗ λαμπρόν "Εσπερον κάθε βράδυ. Λάμπει μέσα είς τό σκοτει- 
ϋ νόν διάστημα καί τρειιοσβύνει σαν τά άστρα τό κεφάλι του,

μ’ φώς έρυθροπράσινον καί μέ μίαν ούράν φωτεινήν έπί
σης, άλλ’ άμυδροτέραν. Δέν είναι ό παλαιός γνιίιριμος τής γρηάς μας Γής, 
δ κομήτης αύτός. άγνωστός ύπό τό όνομα Κομήτης τοΰ Χάλλεΰ . 
Έκεΐνος κάθε ώρισμένον Αριθμόν έτών, σαν πιστός εραστής έρχεται νιι 
ίδή δι’ ολίγον καιρόν τήν άπιστον Αγάπην του τήν Γήν καί εξαφανίζεται 
πάλιν είς τό άγνωστον. Αόρατος τώρα διά γυμνού οφθαλμού, βαθμηδόν 
ζωηρότερος καθιστάμενος προσεγγίζει είς τό πλανητικόν μας σύστημα 
μέ ταχύτατα 156 χιλ. χιλιομέτρων καθ’ ώραν καί κατά τούς υπολο
γισμούς τών Κάοτελ καί Κρόμελλιν, περιφήμων Άγγλων Αστρονό
μων, ό κομήτης οδτος θά φθάση είς τό περιήλιον τήν 25 ’Απριλίου 
κατά τό Γρηγοριανόν ήμερολόγιον. ότε καί θ’ άπέχη άπό τού Ήλιου 

90 έκατ. χιλιομέτρων. Ακολουθών δέ 
τήν παραβολικήν τροχιάν του, θά 
εΰρεθή τήν 18 Μαίου (ν.χρ.) ξίεταξύ 
Γής καί Τίλιου. Κατά τήν έποχήν 
εκείνην έ] κεφαλή τοΰ κομήτου θά 
άπέχη άπό τής σφαίρας μας 26 έκατ. 
χιλιομ. ή δέ ούρά του θά ψαύση τήν 
Ατμόσφαιραν μας ή θά σαρώση σάν 
ποδόγυρος τήν επιφάνειαν τήν Γής. 

'Ο κομήτης ούτος παρετηρήθη 
πρώτον ύπό τού Αστρονόμου τοΰ 
Γρήνουϊτς Χάλλεΰ, οστις καί ΰπε- 
λόγισε τάς περιόδους του, προειπών 
πότε θά έμφανισθή πάλιν πλησίον 
τής Γής. Διά τούτο έλαβε καί τό 
όνομα τοΰ Χάλλεΰ δ κομήτης αύ
τός. Ένεφανίσθη τό πρώτον τό 12 
π. X. έτος, έως τιάρα δέ 25 φοράς. 
Τώ 1066 παρουσιάσθη μέ μικράν 
ούράν εκτάκτως λαμπυρίζουσαν, ένέ- 
σπειρε δέ τότε τόν πανικόν είς τήν 
Εύρώπην. Τφ 1145 πάλιν μάς ένεφα
νίσθη. υπολόγισαν δέ τότε οί Κινέζοι 
αστρονόμοι ότι είχε μήκος ίσον πρός 
τό τεσσαρακονταπλάσιον τής διαμέ
τρου τής σελήνης ή ούρά του. Τφ 
1222 πάλιν έφάνη είς τά ι ερά τού 
πλανήτου μας ύπό μορφήν λαμπρού 
άστρου μέ μίαν τεραστίαν ούράν φω- 
τεινοτάτην. Τφ 1301 καί 1378 έγινεν 
ορατός καί μέ γυμνόν οφθαλμόν, τφ 
δέ 1456 ήτο τρομακτικός τήν θέαν. 
Κατείχε σχεδόν τό τρίτον τού ούρα
νίου θόλου. Τφ 1531 και 1607 ήτο 
όλιγώτερον τρομακτικός, τφ δέ 1684 
τόν εϊδον μόνον οί Αστρονόμοι. 
Έπειτα πάλιν έφάνη κατά τό 1759 
καί κατά τό 1835. ολίγοι δμως ιίντε- 
λήφθησαν τήν παρουσίαν του. Συμ
περαίνουν έκ τούτου δτι δ περί
φημος αύτός αιθέριος ταξειδιώτης 
ήρχισε νά αποσυντίθεται, δτι δέ θά 
διαλυθή εντελώς είς τό ’Άπειρον.

Ό Άββάς Μορέ διευθυντί|ς τοΰ 
Αστεροσκοπείου τής Μποίιρζ διαγρά
φει ώς έξής τό δρομολόγιόν του. Τήν 
1 Φεβρουάριου έπρεπε νά διαβή Από 
τό επίπεδον τής Γης, άπό τό οποίον 
θά έξέλθη τήν 19 Απριλίου διά νά 
φθάση είς τό πλησιέστερον πρός 

τόν Ήλιον σημεΐον τής τροχιάς του. Κατά τό σημεΐον αύτό Οά Απέχη 
85 έκατ. χιλιομέτρων Από τοΰ Ήλιου. Εννοείται δτι καθώς προβαίνει 
ό πλανήτης μας είς τήν τροχιάν του καί ύ κομήτης είς τήν ίδικην 
του είναι πιθανόν, μολονότι δέν θά διέλθουν έκ τοΰ αύτοΰ σημείου, 
Αλλ’ επειδή έχει μέγα μήκος ή ούρά του, ή σφαίρα μας νιι διέλθη διά 
μέσου τής ουράς του. _ _ , ,

Ή μεγάλη προσέγγισές του μέ την Γήν Όά είναι την 20 Μαιου, 
άλλ’ώς σπουδαίαν ήμέραν θεωρεί ό Άββάς Μορέ τήν 18 (8ίθυ μηνος, 
δτε κατά τάς πρώτος ώρας τής πρωίας ό κομήτης θά διέλθη^ έμπρο
σθεν τοΰ ήλιου, οπότε θά δυνηθοΰν οί άστρονομοι νά ίδοΰν άν ο πυρην 
του θά έπισκιάση τόν δίσκον τοΰ ήλιου. Θεωρούν πιθανωτερον δτι έπί 
τοΰ δίσκου τοΰ κεντρικού πλανήτου μας θά φανούν κηλϊδες μαύροι. Θά 
εϊναι δέ λαμπρότατα φωτεινός ό μακρυνός^ επισκέπτης μας κατα τας 
πριότας έαρινάς νύκτας, είς τάς 18 δέ Μαίου (ν. ήμ.) άπό τής ■> μ. μ. 
όλος ό κόσμος θά τόν ίδή. Θά έχη τότε ή ούρά του μήκος 24 περίπου 
έκατομ. χιλιομ. καί πλάτος ήμίσεως έκατομ. χιλιομ.

«
Τί φόβον πού έπροξενούσεν άλλοτε είς τόν κόσμον. Ανεπτυγμένο'· καί 

μή ή έμφάνισις ένός κομήτου. Ή Εικονογραφημένη έγραψεν έν 
έκτάσει περί κομητοφοβίας είς τόν τόμον τοΰ έτους 1906 -1907 (σεΛ. 
154). ’Όλοι έφοβούντο ότι ή έμφάνισις κομήτου προήγγελλε καί την 
καταστροφήν τού Κόσμου. Ό’φόβος αύτός ήρχισε Από τό 999 έτος, 
διότι τό έτος 1000 έθεωρήθη ώς συντέλεια τού αίώνος τών αιώνων και 
συνεπώς ώς συντέλεια τού Κόσμου. Κάθε φοράν ποΰ ένεφανίζετο είς τό 
στερέωμα κομήτης ή άνθρωπότης έπτησσεν ύπό τό κράτος φοβερού 
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τρόμου. Πάντως δέ καί αν δέν έφοβοΰντο τήν καταστροφήν οί άνθρω
ποι. άνέμβνον μέγα τι γεγονός. Καί έφαντάζοντο τόν κομήτην σαν 
κάποιο υπερκόσμιον τέρας, τρομερόν τήν θέαν. Οί τρομαγμένοι τόν 
έφαντάζοντο μέ ξίφη καί μαχαίρια, μέ μορφήν Μεδούσης, μέ τεραστίως 
ιίπαισίαν κόμην, ώς θηρίον μέ χαίτην. Τόν δέκατον έκτον αιώνα, έπί τή 
εμφανίσει ενός κομήτου. έγράφησαν τά εξής : Δέν πρέπει λοιπόν νά 
αμφιβάλλετε δτι αυτά τά τέρατα καί σημεία σημαίνουν καί προλέγουν 
ότι τό τέλος τοΰ Κόσμου καί ή φοβερά καί τελευταία κρίσις τοϋ Θεοΰ 
πλησιάζουν·. Ό διάσημος χειρουργός ΓΙαρέ κατά τό 1528, μέ όλην του 
τήν σοφίαν, περιέγραψε τόν τότε φανέντα κομήτην εις σχήμα ξίφους 
καί γύρη» του κεφάλια κυμμένα, ό δέ Μολιέρος είς κάποιαν κωμφδίαν 
του γράφει δτι fiv ένας κομήτης συνήντα είς τόν δρόμον του τήν Γην 
Βά τήν έθρυμμάτιζε σαν ποτήρι. Είναι θαυμασία ή περιγραφή τοΰ 
ΙΙαρέ: Άπό τής κόμης του προείχε βραχίων κεκυρτωμένος, κρατών 
μέγα ξίφος, ώσεί ήθελε νά πλήξη. Είς τό άκρον τής αιχμής τοϋ ξίη ους 
παρετηρούντο τρεις αστέρες. Κατά τάς δύο πλευράς τοϋ κομήτου διε- 
κρίνοντο πολλοί πελέκεις, μάχαιραι. ξίφη αίμοβαφή καί πολλαί δυσει
δείς ανθρώπινοι κεφαλαί πωγωνοφόροι καί μέ κόμας ώρθωμένας.

Αλλά καί κατά τόν 18ο» αιώνα δέν υστέρησε'· ή άνθρωποτης είς φό
βον, τά δέ έτη 1816, 1832 καί 1861 ήσαν έτη αγωνίας διά τόν Κόσμον.

«

Τί έφοβήθη τοσάκις ή άνθρωποτης; Σύγκρουσιν τοϋ πλανήτου της 
μετά τοϋ αιθέριου ταξειδιώτου. Έγινε λοιπόν μία σύγκρουσις τοιαύτη 
κατά τήν 30’1 ν ’Ιουνίου 1861. Ή Γή καί ή Σελήνη μαζί εύρέθησαν μέσα 
είς τήν κολοσσιαία»· ουράν ενός κομήτου, κατά τό πυκνότερου σημείου 
της μάλιστα. 'Π ουρά τοϋ έν λόγ<ι> κομήτου είχε μήκος έξ έκατομ. λευ
γών. οί δέ αστρονόμοι εϊδον τήν νύκτα δλον τόν ουράνιον Βόλον νά 
φωσφορίζη, όπως τό Βόρειον Σέλας.

Είναι τάχα πραγματικός ό κίνδυνος καταστροφής; Κανείς δέν άπο- 
φαίνεται άδιστάκτως. Ό κομήτης είναι ένα μετέωρον, ένα ουράνιον φωτει
νόν σώμα, συγκείμενον έκ τής κεφαλής καί τής ουράς. Καί ή μέν κεφαλή 
του κατά τό εσώτερον τοϋ άερωδους φωτοθυσάνου έχει ένα πυρήνα, 
ή δέ ουρά του εντελώς αερώδης έκτείνεται άτέρμων σχεδόν. Ή έπι- 
στήμη δέχεται δτι οί κομήται είναι υπολείμματα πλανητών αποσυντε
θειμένων, άτινα λόγιο τής κεκτημένης ταχύτητος ακολουθούν μίαν τρο
χιάν παραβολικήν. Μερικοί έξ αύτών διαγράφοντες περιστροφήν περί 
τόν "Ηλιον επανέρχονται, άλλοι δέ εξαφανίζονται τελείως μετά μίαν ή

* * *

ΦΘΙΝΟΠ£ΣΡΟ-ΦΘΟΡΑ

ο¥ζω/<ά, πρασοΌκιτοίπι. μιοόξηρα. τά </ ύζζα 
;·ι'οω πζακώΜαι και πετοϋυ, κι ο αχέριίί τά σκορπίζει. 
.1/ρήσκουΐ' όζό;.·ιγ<ΐ’α κορμιά, τά ραΐζει ανατριχίλα, 
καί ζές .τοΰ χέρι αόρατο μαραίνει και ξυστρίζει 
τήν καλλονή τής Φΰσειος, θερίζει τά βλαστάρια, 
παίρνει Λενδριΐη· τνι· στολισμό, ’ρημάζει τά κλωνάρια.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΡΔΕΛΛΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Η φωτισμένη κορδέλλα τοϋ κινηματογράφου ξετυλίγεται δλοένα καί άλλ’ δ πυρετός τής ζωής, 
επάνω είς τό τετράγωνον πανί περνφ ή ζωή. Νά ένα σαλονάκι κατά- ’Επάνω είς τό 

φωτον, πλημμυρισμένον άπό κόσμον, άπό νεάνιδάς 
καί νέους.’Όλοι περιχαρείς καί φαιδροί, διασκεδάζουν, 
χορεύουν, γελούν, παίζουν πιάνο, τραγουδούν.

Εορτάζει ή πατριαρχική οικογένεια. Είναι ή έορτή 
τού Γιαννάκη. Ό Γιάννης 4 Ζαμίχας, παιδί είκοσιενός 
έτους, έχει γυρίσει άπό τήν 'Ελβετίαν, άπό τήν Νευ- 
σατέλ, δπου έσπούδασεν ’Εμπορικά καί έπήρε τό χαρτί 
του άπό τήν εκεί Εμπορικήν Σχολήν.

’Επάνω εις τό τετράγωνο πανί ξεχωρίζουν ή 
μητέρα καί δ πατέρας, πρό πάντων δ πατέρας, 
μέ τήν χαρά ζωγραφισμένη στό πρόσωπο διά τόν 
θρίαμβόν του.

Ό Γιαννάκης είκοσιενός έτους, μέ δίπλωμα τής 
Νευσατέλ, τελειόφοιτος τώρα τής Νομικής καί έφε
δρος άνθυπολοχαγός τοΰ πυροβολικού ! Κα! τί σπου- 
δάς έκαμε! Καί τί αισθήματα καί τί δράσιν ποΰ ανέ
πτυξε εκεί! Δεκαοκτώ δεκαεννέα έτών έκαμε δημοσίφ 
διάλεξιν περί Ελλάδος καί Άκροπόΐ.εως, ή όποια 
έκαμε κρότον. Είχε πάρει καί πρώτον βραβεΐον μεταξύ 
έκατουτάδωυ άλλοεθνώυ συμμαθητώυ του.

Αύτήν τήυ χαράν έξωτερικεύει τό πρόσωπου τοΰ 
πατέρα καί δλη ή οικογένεια καί οί φίλοι του, ο! 
καλοί φίλοι του, οί άπειροι, ποΰ τόν άγαποΰν τόν 
Γιαννάκη, είναι γεμάτοι χαρά.................................

Ή καδρίλλια προχωρεί εις ώραΐες φιγούρες. Τά 
ζεύγη χωρίζονται καί πάλιν ένοδνται, καί βγαίνουν 
είς τόν διάδρομον καί άπό τήν σκάλα τής ύπηρε- 
σίας βγαίνουν είς τήν αυλήν διά νά άναίβουν άπό 
τήν σκάλα τήν καλή. Έξω πέφτει χιόνι χονδρό, ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΖΑΙΫΙΙΧΑΣ

δύο εμφανίσεις, καθ’ ώρισμένα χρονικά διαστήματα ή κατά περιόδους. 
'Οπωσδήποτε δέν φαίνονται στερεά σώματα άλλ’ είναι αραιότατα τήν 

σύστασιν. Άπό τί όμως συνίσταται ό κομήτης δέν κατώρθωσε νά εξα
κριβώσω ή Επιστήμη. Διά τόν λόγον τούτον είναι καί άδηλα τά αποτε
λέσματα μιας συναντήσει»: τοΰ πλανήτου μας μετά κομήτου. Άν παρα
δείγματος χάριν ό πυρήν είναι στερεόν σώμα έκ τής συγκρούσεως θά 
μετατοπισθή δ άξων τής Γής, καί αί θάλασσα· θά κατακλύσουν τήν 
ξηράν καταστρέφουσαι πάσαν φυτικήν καί ζωικήν ΰπαρξιν. Καί μήπως 
μόνον αιιτά: Έκ τής συγκρούσεως Γή καί κομήτης θά πυρακτωθούν, 
Βά λυώσουν, θά καούν, Βά εξαερωθούν καί Βά μεταβληθοϋν είς μίαν 
πυρονεφέλην τεραστίαν, ή οποία επειτα άπό μήνας πολλούς άνακυκω- 
μένη θά συμπυκνωθή καί περιστρεφόμενη θά ψύχεται όλονέν φωτοβο
λούσα σαν ήλιος, διά νά μεταβληθή είς νέοι· πλανήτην. Είναι ενδεχό
μενον δμως νά διαταραχθή έκ τής συγκρούσεως ταύτης ή έλξις τοϋ 
Σύμπαντος καί τότε ιίλλοίμονον. Τό [ΐεγαλήτερον θά έλξη τό μικρότε
ρου καί οΰτω ή Σελήνη θά πέση έπί τής Γής, Γή δέ καί Σελήνη καί 
Κομήτης καί "Αρης καί Κρόνος καί Άη ροδίτη θά πέσουν έπί τοϋ Ήλιου. 
Φαντάζεσθε τήν πυρκάίάν αύτήν; Τά πάντα Βά πυρακτωθούν, θά έξα- 
τμισθοϋν, σκότος δέ πάλιν καί πνεύμα Θεοΰ θά φέρεται μέχρις δτου 
ψυχθή ή ιιάζα καί νέοι κόσμοι δημιουργηθοϋν.

"Ισως όμως νά είναι άερώδης ή σύστασις τών κομητών. Αλλά καί 
πάλιν ό κίνδυνος δέν είναι μικρός. Τί αέριον κυριαρχεί; Άν είναι υδρο
γόνου, μόλις είσέλθη είς τήν ατμόσφαιραν μας ή ουρά του, τρομερά 
έκτόνωσις θά γίνη έκ τής καύσεως τόσων τόννων εύφλεκτου αερίου 
μετά τοΰ οξυγόνου τοϋ άέρος μας, θά έπακολουθήση δέ όρμητικωτάτη 
βροχή έκ τής ενώσεως τών δύο αερίων. Άν είναι όξυγόνον πάλιν, τρο
μερά πυρκαϊά θά άνάψη άπ’ άκρου είς άκρον τής Γής. Άν είναι δηλη
τηριώδες αέριον: Πιθανόν Μεθανίου, Κυανιοϋχον υδρογόνου, ’Οξειδίου 
άνθρακος, Διοξειδίου άνθρακος, Υδρόθειου. Ή άνθρωποτης θά άπο- 
θάνη ή άπό άσφυξίαν ή άπό δηλητηρίαση·. Έξ δλων αύτών πρέπει νά 
προτιμώμεν τό Ύποξείδιον τού ’Αζώτου. Άν συνίσταται έκ τοιούτου ό 
κομήτης τότε ή άνθρωποτης θά καταληφθή άπό μίαν ίλαρότητα καί θά 
περιπέση είς μίαν αναισθησίαν έν μέσοι γελώτων καί ευθυμίας ήν θά 
έπακολουθήση ό θάνατος.

Έν τούτοις είς τό φασματοσκόπιον οί κομήται γενικώς δίδουν κοινά 
χαρακτηριστικά. Είς τήν άνάλυσιν τής ϊριδος φαίνονται τρεις γραμμαί 
έκλαμπροι, αΐτινες βεβαιοΰν τήν ύπαρξιν όδρογονάνθράκος έν άερώδει 
καταστάσει. ’Οπωσδήποτε η 18η Μαίου, δηλαδή ή 5η τοϋ μηνάς εκείνου 
καθ’ ημάς δέν είναι μακράν. Άς περιμένωμεν. βρ.

Πόοους νεότητας άνθους 'στό θέρισμα οιμόνει
Πώς τους κτυπά /ιέ δρέπανο μές τής ζωής τήν βι'ισι. .
Ση’ά - σιγά λυγίζουνε κι' ή Si/ιις των παγώνει, 
κι' υψώνονται, Αντιστέκονται.' . . Μά εκείνο έχει χαλάσει 
στήθη καί σπλάχνα, καί καρόίαϊς με τό οχληρό Λοε.τάιν. 
Σκήπτρο τον Κάρου οτολιοτΰ μέ νεκρικό στεφάνι.

Ν. Γ. ΜΑΥΡΟΧΗΣ

καί τής νεότητος ή 
κάτασπρο πανί ξεχωρίζουν ή 

μέ τή χαρά ζωγραφισμένη

«
Ή κορδέλλα εξακολουθεί, άλλ’ ή σκηνογραφία άλ- 

λάζει. Μία τραπεζαρία κατάφωτη καί γύρω οϊ φίλοι, 
όλοι τής Εθνικής Σκηνής» ή παρέα, δ Ίωαννίδης. 
4 Μαντζούφας, δ Στρούμπος, 4 Γρηγοράκης, δ Στίνης 
κ.λ. καί ό Άλέκος καί δ Άχιλλεύς καί δ Φρίξος, οϊ 
άδελφοί. ’Επάνω εις τό τραπέζι οργιάζουν τά σάνδουϊτ; 
καί τά πετί-φούρ καί άνασύρονται άπό κάτω άπό τό 
τραπέζι ή σαμπάνιες.

Πάφ! ΙΓούφ ! Κτυποϋν οί φελλοί στό ταβάνι καί 
τό γκαρσόνι τής Μινέρβας γεμίζει τά ποτήρια. "Εξω 
χιονίζει άκόμη" δλα είναι κάτασπρα.

Επάνω είς τό κάτασπρο πανί ξεχωρίζουν ή μητέρα 
κι’δ πατέρας, μέ τήν χαρά ζωγραφισμένη στό πρόσωπο.

«
Νά πάλιν ή τραπεζαρία κατάφωτη. Μά ούτε γέλοια, 

ούτε χαρά. ΊΙ κορδέλλα έχει σταματήσει καί όλη ή 
σκηνογραφία ενεκρώΟη. Γύρω ή παρέα, μά σ’ δλων 
τήν μορφή είναι χυμένη ή λύπη. Λείπει ό Γιαννάκης. 
Ή Μοίρα ή ζηλιάρα έφθόνησε τό ευτυχισμένο σπήτι, 
έφθόνησε τόν πατέρα τόν χαρούμενου, καί τούχυσε 
τήν πίκρα τήν άβάσταχτη. Ένας άπό τούς φίλους 
τόν άπεχαιρέτησε μέσα εκεί είς τόν "Αη Γιώργη. 
νεκρόν πειά σκελετωμένον, κατόπιν ή εκδρομή είς τό 
Νεκροταφείον καί τό φινάλε εκείνος δ χαρακτηριστι
κός δοΰπος, δ υπόκωφος, πού κάνουν τά χώματα επάνω 
εις τό κάλυμμα τοΰ φερέτρου.

Επάνω εις τό κάτασπρο παν! ξεχωρίζουν ή μη
τέρα κι’ δ πατέρας μέ τή λύπη βαθειά χαραγμένη 
στό πρόσωπο. ’ ΔΗΜ0Σ

φωτιά λυώνει τό χιόνι, 
μητέρα καί 4 πατέρας, 
στό πρόσωπο.

Β) ΕΝ ΤΩι ΡΩΜΑΙΚΩι ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩι ΘΕΑΤΡΩι

Οί Ρωμαίοι, κατά τάς πρώτας άπό τής συστάσεως τοΰ θεάτρου αύτών 
περιόδους, ήκολούθησαν και αυτοί τους 'Έλληνας άπαγορεύοαντες είς 
τήν γυναίκα νά λαμβάνη μέρος είς τούς σκηνικούς αγώνας, είς οΰς, εκτός 
εθνικών τινων φαρσών, εις τάς όποιας οί νέοι Ρωμαίοι ήρέσκοντο νά 
συμμετέχωσι. μόνον δούλοι καί απελεύθεροι έλάμβανον μέρος εμφανι
ζόμενοι έπί τε τής σκηνής καί τής ορχήστρας.

Έν τούτοις, δ.τι παρετηρήσαμεν συμβαϊνον έν τή αρχαία Έλλάδι έν ή 
ή γυνή άπεκλείσθη τοϋ θεάτρου, ένώ άφ’ ετέρου ένεργιότατον καί θεα- 
τρικώτατον μέρος έλάμβανε κατά τάς δημοσίας καί άλλας έορτάς, 
τοϋτ’ αύτό παρατηρούμε'· καί έν Ρώμη.

Κατά τά μυστήρια τής "Ισιδος μόνον γυναίκες ήσαν δεκται'. Τό 
τοιοϋτον άλλως τε προεβλέπετο καί υπό τής Ρωμαϊκής νομοθεσίας, ήτις 
μόνον εϊς τάς γυναίκας έπέπρεπε νά λαμβάνωσι μέρος είς μυστικός 
συναθροίσεις, αύστηρώς άπαγορευθείσης οίασδήποτε συμμετοχής άνδρών 
είς ταύτας. Ότε δέ κατά τό 567 άνεκαλύφθη έκ τής ακριτομυθίας νέου 
τινός ίίτι κατά τά Bacchanalia, τά όποια μέχρι τινός έτελοΰντο υπό 
γυναικών μόνον, έλάμβανον μέρος καί άνδρες οΐτινες διέπραττον μετά 
τών γυναικών παντός είδους άσχημίας, ή έορτή αϋτη κατηργήθη άφοϋ 
έθανατώθησαν πολλαί καί πολλοί τών μέχρι τότε μετασχόντων αυτής ’.

Γυναίκες έπίσης έλάμβανον μέρος είς τούς χορούς καί κατά τά 
lu<li seculares καί κατά τά linli Apollinares. Αύταί ακόμη αί έστιάδες, 
άνεξαρτι'ιτως τής διατηρήσεως τού ιερού πυράς, έλάμβανον μέρος είς 
πολλάς δημοσίας έορτάς, είς μίαν τών όποιων, τά Αρχεία, έπρωτοστα- 
τουν μάλιστα, κατακρη μνίζουσαι έν μεγάλη πομπή έκ τής γεφύρας 
Sublicius είς τά ΰδατα τοϋ Τιβέρεως τριάκοντα ομοιώματα, γερόντων, 
Άργεΐα καλούμενα. Αί αύταί έπίσης έστιάδες έλάμβανον μέρος μετά 
τών ματρονών είς νυκτερινήν καί μυστικήν εορτήν ήτις είχε πολλήν 
τήν ομοιότητα μέ τά Θεσμοφόρια τών Ελλήνων. Τά τής εορτής περι
γράφει δ Πλούταρχος (Καΐσ. IX καί X καί Κικέρ. XIX).

Αί Ρωμαίοι γυναίκες έτέλουν κατά τάς καλένδας τού Μαρτίου τά 
Matronales ή Kalendce Martice είς άνάμνησιν τής μεταξύ Ρωμύλου καί 
Τατίου γενομενης ειρήνης τή μεσολοβήσει τών Σαβίνων.

’Αλλά καί αί ύπηρέτριαι είχον ιδιαιτέραν εορτήν κατά τάς Nones 
Caprotines. Κατ’ αυτήν αί ύπηρέτριαι προσήρχοντο είς τόν ναόν τής 
Ήρας Caprotine φέρουσαι τήν stole ’, τό διακριτικόν τούτέστι τών 
ματρονών ενδιηια, καί τούτο είς άνάμνησιν καί άνταμοιβήν τής άφο- 
σιώσεως, ήν έδειξαν αί ύπηρέτριαι κατά τινα στιγμήν εσχάτου κινδύνου 
τής Ρώμης ·.

Σπουδαιότατου έπίσης μέρος έλάμβανον αί γυναίκες κατά τά Morales 
έν τφ 'Ιπποδρόμιο ένθα έτελοΰντο ταϋτα. Άφοϋ έδίωκον έν αύτφ 
άβλαβή τινα ζώα, χορός δέκα καί επτά γυναικών έπροχώρει ύπό τούς 
ήχους λύρας καί κατέθετε πρό τοϋ άγάλματος τής θεάς Flore άνθοφόρα 
κάνιστρα, ένφ ταύτοχρόνως θίασος εταιρών γυμνών παρεδίδετο είς 
άσεμνοτάτους χορούς.

’Αλλά καί κατά τά συμπόσια, όπως έν Έλλάδι, αί γυναίκες έλάμβανον 
μέρος ώς χορεύτρια·, κροταλίστριαι καί αύλητρίδες ‘.

Έπίσης δπως αί έγχυτίστριαι τών Ελλήνων υπήρχον καί έν Ρώμη 
μοιρολοχιοτριαι (prceficce), αΐτινες έπ’ άμοιβή έκλαιον τούς νεκρούς, 
άτοσπώσαι τάς τρίχας τής κεφαλής των καί βάλλουσαι οξείας κραυγάς 6. 
Έπί πλέον αί Ρωμαΐαι μοιρολογίστριαι άνελάμβανον τήν ύποχρέωσιν 
νά ψάλωσι τάς άρετάς τοϋ άποθανόντος έμπροσθεν τής οικίας αϊιτοΰ '.

1 Propert., lib. II. eleg. 33.
2 Τό ίιόγμα της Συγκλήτου δι’οΰ κατηργήθηάαν τά Bacchanalia, άνακαλυφδέν 

τιό 1692, σώζεται σήμερον έν τφ Αΰτοκρατορικφ μουσείω τής Βιέννης.
3 Auson., De feriis Rom., v. g.
4 Macrob., Saturn., lib. I. cap II.
δ Κατά τόν Δ', μ X. αΙώνα άπηγορεύδη ή έν Ιδιωτικαις οίκίαις διατήρησις, 

κατάργησις καί πώλησις αύλητρί&ων, διά τον λόγον ότι αόται ήσαν ή κυριωτέρα 
άφορμή παντός είδους Αταξιών κατά τε τά συμπόσια καί τά θεάματα.

6 Lucilius, Satlr., lib. XXII.
7 Varro, pe ling. I.at., lib. VII. § 70.

Έπί Δομιτιανοΰ. έν τώ σταδίιρ οπερ άνήγειρεν ό ίδιος αύτοκράτωρ, 
διηγωνίσθησαν παρ&ένοι είς άγώνα δρόμου '. Έπί τοΰ αύτοΰ αύτοκρά- 
τορος ’, ως έπίσης καί έπί Νέρωνος '' καί Τίτου 1 γυναίκες έλαβον μέρος 
έν τοίς ίπποδρομιοις ώς θηριομάχοι 5.

Μ’ δλα ταϋτα, αί γυναίκες όπως καί έν τή άρχαίρ Έλλάδι, ιϋτεκλεί- 
σθησαν τής τε τραγφδίας καί κωμφδίας, μόνον δέ μετά τήν έπικράτησιν 
των μίμων έλαβον μέρος είς αυτούς. Άλλιί καί τότε πάσαι ήσαν τής 
τελευταίας κοινωνικής υποστάθμης", διά τοΰτο καί μετά τά Floreales, 
ότε έδίδοντο συχνότατα μίμοι, τή αιτήσει τοΰ άκροατηρίου αί μίμοι 
παρουσιάζοντο γυμναί καί έλάμβανον τάς πλέον προκλητικός στάσεις :. 
Ημέραν τινά καθ’ήν παρευρίσκετο εϊς τινα τών παραστάσεων αύτών 

καί ό Κάτων, τό κοινόν έξ εντροπής πρός αυτόν δέν έτόλμα νά ζητήση 
ν’ άπογυμνωθώσιν αί μίμοι. Τοΰτο άντιληφθεις ό παρακαθήμενος 
αύτφ φίλος του Φαβορϊνος, ειδοποίησε'· εύσχήμως τόν Κάτωνα. οστις 
καί έξήλθε τού θεάτρου ΐνα μή στέρηση τοΰ θεάματος τούς συμ- 
πολίτας του ’.

Αί μίμοι αύταί πολλαπλασιασθεϊσαι ολίγον κατ’ ολίγον ήσκουν μεγά
λην έπίδρασιν έπί τοϋ λαού, άλλιί καί παρά τοΐς ίσχυροίς μεγάλως 
ϊσχυον. Πλήν τοΰ Σέργιου τοϋ μίμου, «τών μέγιστον παρ’ Άντωνίφ 
δυναμένων, καί Κύ&ηρις, άπό τής αυτής παλαίστρας γύναιον, άγαπώ- 
μενον ·”. ’Ίσως τήν αύτήν Κύθηριν νά ΰπαινίσσεται καί ό Κικέρων, 
ΰστις άναφέρει ότι ό Άντιόνιος κατά τά ταξείδια αύτοΰ, πλήν τών 
άλλων μίμων οΐτινες τόν συνώδευον, έφερεν έν τφ ΐδίφ του φορείφ 
καί μίμαν τινά'".’Αλλά καί ό Σιιλλας καίτοι ήτο έγγαμος, «συνήν μίμοις 
γυναιξί... ·".

Περίεργον έν τούτοις είναι ότι, ένφ αί γυναίκες έγένοντο δεκται είς 
τούς μίμους, μέχρι τοΰ τετάρτου μ. X. αίώνος, άπεκλείσΰησαν καθ’ ολο
κληρίαν τής παντομίμας, έν ή τούς γυναικείους ρόλους ύπεδύοντο, ώς 
έν τή τραγφδίρ καί τή κωμφδίρ άνδρες ”.

Άπό της Τετάρτης όμως εκατονταετηρίδας ένεφανίσθησαν έν τώ 
Οεάτριο καί γυναίκες παντόμιμοι καί μάλιστα έν τφ Βυζαντίφ, δπου, 
κατ’ άντίθεσι ν τών μέχρι τότε γιγνομένων, αί γυναίκες ύπεδύοντο πάντα 
τά πρόσωπα τής παντομίμας συμπεριλαμβανομένων καί τών άνδρικών1·. 
’Αλλά έν τή ’Ανατολική Αύτοκρατορίρ. πλήν τής παντομίμας αί γυναίκες 
έλάμβανον μέρος καί είς πάντα τά άλλα έν γένει θεατρικά είδη.

Αί μίμοι (καθώς καί οί μίμοι) διεκρίνοντο κυρίως διά τάς πλαστικός 
αύτών στάσεις καί τάς χειρονομίας (mimce gesticularice) ούχ ήττον δέν 
ύστέρουν καί έν τή άπαγγελίφ. Διασημότεραι δέ τής έποχής των ήσαν ή 
Διονυσία, έκμισθωθεϊσα δΓ εν έτος άντί διακοσίων χιλιάδων σεστερ- 
σίων, ήτοι 50.000 δραχμών ή Γαλέρια Κοπιόλα, ήτις άνελθοΰσα τό 
πρώτον επί σκηνής τφ 671 άνεφάνη καί πάλιν κατά τούς χρόνους τοϋ 
Αύγουστου εις ηλικίαν εκατόν τεσσάρων έτών ” καί ή Lucceia ήτις 
έπίσης έκατοντοΰτις άπήγγειλεν έπί σκηνής

(Έπεται συνέχεια) Νιχ. |. ΛΑΣΚΑΡΗΣ

1 Xiphil., lib. LXVII, cap’. 7. — Sucton., Ner. cap. 4.
2 Sucton., Domit. cap. 4.
3 Xiphil., lib. LXI1I. cap.
4 Juven.. Satir. VI. v. 354.
5 Martial., De spect., Epigr. 6.
6 Ό Αύγουστος είχεν Απαγορεύσει είς τάς έκ καλών οίκογενειών γυναίκας νά 

έμφανίζωνται είς τήν όρχήστραν, ένθα δπως και έν Έλλάδι έπαί'ζοντο οΐ μίμοι. 
(Dio, lib. LIV. cap. 2).

7 August., de civit. Dei, lib. VI. cap. 7.
8 Martial, lib. 1. Epigr. I-—Sendque, Epist. 97.
9 ΪΙλουτάρχ. Άντών. IX.

10 Cicer., Philipp., II. cap. 24.
11 Πλουτάρχ. Σύλ. XXXVI.
12 Έν τη έλληνική ΆνΟ-ολογί^ σώζεται το έξης έπίγραμμα τοΰ Παλλάδα πρός 

τόν παντόμιμον Μέμφιν ύποκρνΟέντα κακώς τήν Δάφνην καί τήν Νιόβην :
-Δάφνην καί Νιόβην ώρχήσατο Μέμφις ύ σιμός, 
ώς ξύλινος Δάφνην, ώς λί'&ινος Νιόβην».

13 Leont. scholast., Epigr. VI.
Ι4 Cicer., Pro Rose. com<ed, cap. 8.
15 Plin., hist, nat., lib. VII. cap. 40.
Io Plin. ώς άνωτ.
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Η ΕΝ ΕΠΤΑΝΗΣΟ! ΕΠΙ ΓΑΛ. ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ1Σ

(18Ο/-Ι814)

(Συνέχεια άπό τό προηγονμεναν τεύχος

αρά τάΐς μελέταις ταύταις, αϊτινες τόσον τείνουν είς τήν 
διαφώτιση τής διάνοιας θά προσεθέταμεν καί εκείνην 
τής ’Ηθικής, τής θεωρούμενης δικαίως τό μέρος τό 
κύριον πόσης υγιούς φιλοσοφίας. Έπίσης θιί προσεθέ

ταμεν τό σχέ&ιον, το όποιον τόσον χρησίμους μας διδάσκει νά 
είκονίσωμεν τάς ιδέας καί συγχρόνως μάς διασκεδάζει καί μάς 
παρακινεί τάς λεπτάς διαθέσεις τής ψυχής διά τίι ώραΐον, αί 
όποιοι άφοΰ υποτυπιόθησαν, πάντοτε Αποβαίνουν ώι/ έλιμοι.

>'Η νομική επιστήμη, πρέπει νά είναι πάντοτε αχοιριστος 
άπό τήν ’ΙΙΘικήν, διότι διά νά έχη τις ευτελή γνώσιν τών ηθών 
δέον ταϋτα νά κρίνωνται όχι μόνον κατά τούς νόμους τής τιμιό
τητας καί τής αξιοπρέπειας, όπερ τή ’ ΙΙΘική ανήκει, άλλά προσέτι 

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ "ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ,,ΤΟ ΓΑΤΑΚΙΞΕΝΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ

κατά τους κανόνας τής Δικαιοσύνης, οπερ είναι εργον τής νομι
κής έπιστήμης. 1έι· πρέπει νά παραμεληθή αΰτη παρ’ ήμΐν, 
οπού ή έλενθέρα έξάσκησις τών δικαστηρίων παρουσιάζει ευτυ
χώς τήν καλλιτέραν ευκαιρίαν, οχι μόνον νιί εΐμεθα έπωφελεις 
είς τούς άλλους, άλλά και είς ήμας αυτούς.

Άφοΰ οί νέοι μορφώνονται μέ τοιαντας μελετάς, θά είναι 
έλπίς, συν τω χρόνφ, ή κοινωνία μας νά απόκτηση εκείνο, τό 
όποιον είς πάντα χρόνον έξετιμήθη δικαίως ώς τΐ> επισημότερου 
και ενδοξότεροι·, δΓ οί· δύναταί νά ύπερηφανεύητιιι εν Κράτος.

Διευθέτησες και διδασκαλία τών σχολείων. Εις τήν 
δημοσίαν σχολήν τής Κέρκυρας θά έδίδαμεν τό όνομα Αύτο- 
κρατορικδν Αύκειον, διά νά διόσωμεν περισσοτέραν σημασίαν 
καί κάλυμμα μεγαλείου, όπερ πάντοτε θά έδιδε περισσοτέραν
αξίαν είς τον έγγραη ομενού ) 

Έν αύτό) έξ καθηγηταί 
μαθήματα. ’Εν έκαστη τών 
λείου Αρκεί καί έν αύτώ νά 
γαλλική και τά στοιχεία τών

ιαθητήν.
θά ήσαν επαρκείς διά τά λεχθέντα 
άλλων νήσων, έν δευτερεΰον σχο- 
διδάσκηται ή ελληνική γλώσσα, ή 
Μαθηματικών.

Τήν όιεί’Ουνσιν καί τήν έπο- 
πτείαν τής δημοσίας έκπαιδεύσεως 
τοϋ Κράτους νά άνήκη είς τι κτήμα 
τής Γερουσίας τών 'Επτά Νήσων 
καί επ'ευθύνην αυτοί' πάσα μέ
θοδος, καί πάσα διαταγή, πάσα 
διοργάνωσις.

Ή Γερουσία διά μέσου επτά 
εποπτών, τοποθετημένων εν έκα
στη τών'Επτά Νήσων θά δυνηθή 
ευκόλως νά έπαγρυπνή καί νά πλη
ροί/ ορηθή περί τής προόδου καί 
τής ο>η ελείας τής έκπαιδεύσεως.

»Οί μαθηταί τών δευτερευόν- 
των σχολείων, μετά ώρισμένον 
χρόνον, λαβόντες το πιστοποιητι
κού τής φοιτήσεως νά ίγγράφων- 
ται είς τό Λύκειον.

·>’ Επειδή εϊπομεν ότι ή φρονείς 
τής Κυβερνήσεως δέν είναι μόνον 
νά περιορισθή διά τήν έκπαίδευ- 
σιν τών νέων τών δυναμένων νά 
φωτισθώσιν είς τά σχολεία, άλλά 
δέον προσέτι νά προσπαθήση νά 
διαδοίση είς τον λαόν τά αναγκαία 
φώτα. Τούτου ένεκα νομίζομεν 
πρέπον τήν έλληνικήν μετάφραση· 
τεσσάρων ή πέντε έκ τών διδα
κτικών έργων εσχάτως έκδοθέν- 
των έν ’ Ιταλία υπό τοϋ διάσημου 
πατρός Σοάβε*, τινά τών οποίων 
μέ μικράς ηθικός διδαχάς άφο- 
ρώσι τήν γνώσιν τοΰ Θεού, τά 
καθήκοντα τοϋ πολίτου και τά 
στοιχεία τής αριθμητικής. Τά έργα 
ταϋτα, μεταφρασμένα είς τήν καθο
μιλουμένην, νά διαδίδωνται είς τάς 
πόλεις μας καί νά στέλλοτνται είς 
τους ιερείς τής έξοχης, μέ υπό
σχεση· ανταμοιβής, σνμφώνως τής 
χρήσεως, ήν θά έκαμνον. Νά συνο-

'<) Φραγκίσκος Σοάβες ί/το ’Ιταλός 
λόγιος (1743-1806) ενδυΟείς τό μονα
χικόν σχήμα των Σω/ιαακών, ών τό Ιδεώ
δες είναι ιδίως ή μόρφωσκ καί ή εκπαί- 
δεί’οις τής νεολαίας. Έδίδαξεν είς Πάρ- 
μαν, Μοδέναν και ΠαβΙαν. Ήτο δημο
φιλές συγγραφείς τών χρόνων εκείνων, 
δια την πληβ'νν τών διδακτικών έργων, 
γραμματικήν λατινικήν, ίιαλικήν, λογικήν, 
μεταφναικί/ν, ηθικήν καί αλλα χρήσιμα 
εις τί/ν νεολαίαν. Τώ 1816 εδημοοιεΰΟη 
εν Βενετάι ή μετάφρασις ελληνική το»· 
’Ηθικών Διηγημάτων φιλοπονηθεΐσα 
υπό Κ. Οικονόμου τον εκ Καββαιας καί 
τιϊ> 181!) ή μετάφρασις τής πραγματείας 
περί τών χρεών τον ανθρώπου φίλο- 
πονηθεΐσα υπό Γ. Γενναδίου. .Μετέφρασε 
τήν ‘Οδύσσειαν καί άλλα τοΰ Βιργιλίου, 
Ησιόδου, Βλαίρ, Λόκ, Γεσνέρ κ.τ.λ.

δεύωνται, αυτά τά βιβλία, 
μέ μίαν είδοποίησιν είς τόν 
λαόν, γνωστοποιούσαν τόν 
σκοπόν, τήν ώφέλειαν καί 
τήν επίδραση·, οσάκις θι'ι 
δίδοινται είς τι'ις οικογέ
νειας τής έξοχης.ΓΓό καθ’ 
ή μάς τοϋτοτ είναι ιιέτρον 
κατάλληλον.' άμα δέ καί 
αποτελεσματικόν διά νάπο- 
κτήσωμεν άποτέλεσιια, τό 
οποίον δύναταί νά. θεω- 
ρηθή ώς εύφοροντάτη ρίζα, 
παράγουσα αποτελέσματα 
πολ.υτιμότατα on/ ελείας καί 
τέρψεως................................

Περαίτεραι παρατη
ρήσεις. Τοιουτοτρόπως τό 
Κράτος μας θιί έχη έν έκά- 
στη νήσοι σχολείου, είς ό 
οί νέοι δύνανται νά έκμά- 
θόυν τιι στοιχεία μιας νέας 
καί μιας άοχαίας γλώσσης 
και τά στοιχεία τής επι
στήμης εκείνης, περί τής 
όποιας έλ.έχθη ότι ό ΙΙυ- 
θαγόρας ήθελε νά εκπαι- 
δεύωνται πάντες έκείνοι, 
οϊτινες ήθελαν νά πλησιά- 
σιοσι τήν οδόν τοϋ σχο
λείου του.

'Η επιθυμία τοϋ νά 
ίδρύωυται τόσα λύκεια, ό- 
σαι είναι αί Νήσοι, είναι τι 
απίθανου, διά νιί μή ειπω- 
μεν άλλην λέξιν πλέον βα- 
ρείαν. Ιιά νά κατορθωθή 
τούτο, χρειάζονται δαπά- 
ναι υπέρογκοι, οικήματα 
μεγαλοπρεπή καί πολλοί 
καθηγηταί.

Ιίροκειμένον περί ένός 
μόνου Λυκείου, κατάλλη
λον μέρος είναι ή Κέρκυρα, 
ήτις, καί διότι είναι πλη
σίον τής ’Ιταλίας καί διότι 
είναι ή πρωτεύουσα πα
σών, υπερέχει τών άλλων 
διά πολλούς λόγους.

Θά εΐπη τις, οτι ή ιδέα 
τοΰ νά ύποχρεώσωμεν μέ 
περιορισμούς και μέ προσ
δοκίας ώφελείας τούς νέους 
νά μορφάινωνται καί νά 
ύποχρεο'ισωμεν συγχρόνως 
τούς πατέρας αυτών είς 
τούτο, θά νομίζηται ιδέα 
παράδοξος καί ίσιος άνιο- 
φελής, ή δυσκατόρθωτος.Άλλά, έξ άλλου, άπαντώμεν ότι τούτο 
είναι τό μοναδικόν μέτρου, έφαρμόσιμου παρ’ ήμΐν, άν πρέπη 
νά φωτίσωμεν τούς νέους, /ιέ προσήκουσας σπουδάς.

Ως πρός τό ζήτημα τών προσδοκιών δηλοϊ, ότι, έν βρα
χοτόπι) χρόνο), θά κατέχουν τόν θησαυρόν πασών τών ώφε- 
λειών τών έπιθυμητικών είς τήν ήλικίαν των, έν έναντίρ δέ 
περιπτώσει, οί περιφρονούντες τήν μόρφωσιν, θά λησμονιόν
ται μεταξύ τοϋ όχλον καί θιί στερούνται τών τιγαθών, τά 
όποια ή Πατρίς θά παραχωρήση είς τούς άλλους τής ιδίας 
κοινωνικήν τάξεως.

Καί πράγματι, πώς θά δυνηθώμεν, άρα γε, νά παρακινή- 
σιυμεν τούς κακό μαθημένους νέους νιί ύποκύψονν είς τάς 
σοβαρός πειθαρχίας τού σχολείου, παρά θαμβώνοντες αυτούς 
μέ τήν αίγλην τής φιλοδοξίας καί τών ώφελημάτιον τής φαντα
σίας αύτών καί δελεάζοντες μέ τήν γοητείαν τής έξωτερικής 
έπιδείξεως τήν φιλοτιμίαν των;

» Αί χώραί μας δέν άφθονοϋσι πλέον, δυστυχώς, έξ εύσε-

TO ΝΥΚΤΕΡ1 ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ "ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ,,ΞΕΝΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ

είς τάς όποιας ήκμαζον τά 
άρεταί, είς τάς οποίας άνε- 
έξυπηρετήσωσι καί νά τιμή-

βών και επιφανών οικογενειών, 
παλαιό ήθη καί αί χριστιανικοί 
τρέφοντο πολΐται, δυνάμενοι νά 
σώοι τήν πατρίδα.

Τά τέκνα μας, ώς έκ τύχης, έγκαταλελειμμένα είς τήν 
κοινωνίαν, καταγίνονται είς τό νά θεοιρώσι ματαίως ει’ρΰ στά- 
διον. Έμπνέονται άπό μικράς έπιθυμίας καί άπό ακατόρθωτα 
σχέδια. ”.4νευ παραδόσεο»· δέν δύνανται νιί έχωσι τήν εύτολ- 
μίαν νά φαντασιώνται έλπίδας. Νομίζοντες ότι δέν είναι 
άπατημένοι, μή έχοντες πείραν ούδεμίαν, διά νά τους κάμε/ 
προσεκτικούς.

Ή καρδία αυτών μαραίνεται δι έλλειψιν πόθο»·. ’Άνευ 
άσχολιεΰν, άνευ εργασίας, αισθάνονται κάτι τι ατελές, τό όποιον 
τούς προξενεί αηδίαν καί διχόνοιαν. Έν ένί λόγω, ή δυστυχής 
ζο»/ των φαίνεται ώς χρονιά άκαρπος, έπί τής όποιας οί νόμοι 
τής φύσεοτς άνεστράιμησαν.

("Επεται συνέχεια) ΣΠ. ΔΕ ΒΙΑΣΗΣ



3.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΑΟΥ2Τ ΤΟΥ ΓΚΑ1ΤΕ

To άσμα ζής ^Μαργαρίτας.

!

3Υίοϋ a>eza}e ή χαχήνη, 
βαρειά χ<ν ζην καρδιά' 
ωοζε εις ζόν αιώνα 
δέν ζην ευρίσκω ωειά.

2.

J-άν χείαηχ οχα είναι 
τριγύρω μον νεκρά, 
οχα βζιιν Οικουμένη 
μοϋ φαίνονται ωικρά.

Τό δύσζηνο κεφάχι 
μον έχει σαχενδη, 
ζό δύστηνο μναχό μου 
μον έχει ραϊστεί.

3Υΐοϋ ωέζα} ’ ή γαχήνη, 
βαρειά χω ζην καρδιά’ 
(ΰοζέ είς ζόν αιώνα 
δέν ζην ευρίσκω ωειά.

‘έέΐωό τό ωαραδΰρι 
γι’ ανζόν κυζά^ω έ}ω, 
γι ’ ανζόν ζό σωίζι άφίνω 
καζόωι ζον νά ζρέ}ω.

6.

Τ’ άνάσζημα, ζό βήμα 
ζό ύωερήφανό ζον, 
ή ζοχμηρη μαζιά ζον 
και ζό χαμόχεχό ζον,

8.

7.

ζό μαγικό ωοζάμι 
ωοϋ τρέχει, ή χαχιά ζον, 
ζό χβροσρφμό ζον, 
και άχΐ ζό φίχημά ζον.

3Υΐοϋ ωέζα} ’ ή γαχήνη, 
βαρειά χω ζην καρδιά' 
(Βοζέ εις ζόν αιώνα 
δέν ζην ενοίοκω ωειά.

εκείνον μέ χαχζάρα 
ζό βζηδός μον ωεζα. 
“3ΐχ! νά ζόν έκραζονβα 
σζόν κόορο μον σφικζά,

καί νά ζόν έφιχοϋσα 
οσον εγώ ωοδώ, 
καί οζά φιχήμαζά ζον 
άωάνω νά χαδώ.

(Μετάφρασις ΑΡ. ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ)

ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ ΒΡΥΚΟΛΑΚΑ
«ΠΑΡΑΛΟΣΙΣ ΤΗΣ ΛΕΒΑΑΕΙΑΣι

Εότε στά χρόνια τής σκλαβιάς εδώ στον 
τόπο μας ήτανε μιά μαμή, ποΰ τήν γυρεύανε 
μαθές κι’ απ’ τή Θήβα κι’ άπό παιποΰ. Την 
λέγανε κερά Ρήνη. ’ Ηταν καλή γρηοΰλα' τό 
σπήτί της ήταν έξ’ άπό τήν πολιτεία, κοντά 
στή Σπηλ.ηά *.

"Ενα βράδυ, τά μεσάνυκτα τοΰ Ψυχοσάβ
βατου .'. . . — ήταν μιά βαρυχειμωνιά.'.. . — 
ακούσε τρεις χτύπους στήν πόρτα της καί μιά 
σιγανή φωνή, που τής φώναζε με τώ'ομά της 
ν άνοιξη τήν πόρτα.

Μιά μαμή μαθές δεν έχει νά φοβηθή τί
ποτα. Είναι συνηθισμένες ποΰ τής φωνάζουν 
όλ.ες τής ιορες. Σηκώθηκε τό λοιπόν χωρίς νά 
φοβηθή καί άρχισε νά ντύνεται. "Επειτα τρά
βηξε τό σύρτη τής πόρτας καί νάσου τής 
έπρόβαλε ένας άντρας, νέος, μά ποΰ δέν τόν 
έγνώριζε, ούτε τόν είχε /ιαταίδει. ’Ηταν ιπυ- 
μένος στά μαύρα, μέ κατάμαυρα τά μάτια, 
μαλλιά έ'ως τοί'ς ώμους, μουστάκι ιμιλό καί 
μεγάλ.α γένεια."Ασπρος σαν τό χιόνι καί κίτρι
νος σαν φλουρί. ’.4>' έκλεινε τά μάτια τον θά 
τόν έπερνες γιά πεθαμένοι·. Σοΰκανε μιά τρο
μερή έντύπωοι και έμοιαζε σαν βασιληας.

— "Εχω δύο άλογα. Κάνε γρήγορα γιατί 
τή γυναΐκά μου τήν πιάοαν οί πόνοι... θά 
κάνης τήν τύχη σου απόψε.. .Άτπε γοήγωρα '.

’II γρηά ήταν έτοιμη. Τουπέ, μόνο πώς 
τ&λ.ογα μαθές ήταν περσενιίμενα γιατί μόνο 
ΐίντας έβγαινε απ’ τήν πολιτεία καβάλαγε. Μά 
κείνος τίποτε. Τής ξανιίειπε νά καβαλ.λήση 
δείχνοντας της τά δύο άλογα ποΰ περίμεναν 
στί/ν πόρτα της.

— zlsi’ κάθομαι στή Λεβαδιά'έιπε. Κάθομ’ 
ΐδόι γύρω. Θά κάνης τήν τύχη σου άπόη·ε. 
“Ελα ανέβαινε!

Τής έζϋγωσε κοντά της τό ενα άλογο, τήν 
έοήκωσε σαν πούπουλο καί τήν έβαλε επάνω 
ατό άλογο. Έπήδησε αυτός στάλλ,ο καί ξεκίνη
σαν. "Οσο τρέχαν μέσα στήν πολιτεία ήταν εν-
γενής καί τής απαντούσε. Τά σκυλιά ούρλιαζαν στο διάβα τους και έφευγαν 
τρομαγμένα κί όντας χλ.ιμιντροΰσαν τά άλ.ογά τους άπαντοΰσε ή κουκουβάγια.

Μόλις βγήκαν έξω ό ξένος έτρεξε γρηγωρότερα. Ή κακομοίρα ή μαμή 
ποΰ νά βαστήξ/ι τό άλογό της ;' Η νυχτιά ήταν άγρια. Σκοτάδι πίσσα' ούτε 
ένα αστέρι πάνοι- στίν ουρανό. Καί ίίμιος τάλογά του τρεχαν μές στό σκοτάδι 
στά σίγουρα, σαν νάταν μέρα μεσημέρι, καί πηδούσαν ρεμματιές, περνούσαν 
κορμούς δεντρών, πηδούσαν βράχους, χωρίς νά σαλ.έψιι ή γρηά στή σέλλα 
της. Μέσα στό σκοτάδι δέν τόν έβλεπε, μά ακούε τήν ανάσα του, σαν ροχα
λητό. Τόν παρακάλεσε μιά στιγμ’η δειλά δειλά νά σταματήσουν νά ξαναοάνη 
καί τόν ρώτησε ποΰ βρίσκονται καί ποΰ πάνε.

— Περπάτειε ! τής είπε έκεΐνος ξερά ξερά.
Καί τόν ακούσε πάλι νά ροχαλιζη. Έκανε νά βαστήξη τό άλ.ογό της, μά 

κείνο τό αναθεματισμένο πηλάλκτγε γρηγωρότερα.
Σέ καμμιά ώρα άντϊκρυσαν ένα φως μικρό. Τά άλογα έτρεξαν κατά πάνου 

τοιι χλιμιντρώιπας, λες καί πετοΰσαν. Σέ λίγο σταμάτησαν μπρος σέ μιά σπη
λ.ηά σκεπασμένη άπό βάτα κι’ άγκάθια. "Ενα φανάρι έλαμπυριζε κάπου κεί 
κοντά. ' Ο καβα/Α.άρης έπήδησε κάτω καί τήν έβοήθησε νά ξεπεζέψη, έπειτα 
κτύπησε στά καπούλια τά άλογα καί κείνα χλιμιντρώντας χάθηκαν σαν καπνός.

— Κυρά μαμή, τής είπε τότε, άν άπόι/'ε ή γυναΐκά μου κάνη αρσενικό θά 
κάνης καθώς σοΰ είπα τήν τύχη σου. Καί άλ.λοί σέ σέ άν κάνη κορίτσι ή γεν-

* Προφανώς είναι τό Τροφώνέιον “Αστρον. 

νηοη πεθαμένο. Ελπι κοιτά τώρα. 
Έμπήκε μέσα στή οπηληά σιγά - 

σιγά καί ή άμοιρη ή μαμή τόν Ακο
λούθησε, χωρίς ΐ'ά θέλη. κατατρομαγ
μένη. Πεώ βαθειά ή σπηλ.ηά ήταν 
πλ-ατειά καί ήταν φωτισμένη άπό λαμ
πάδες στημένες γάμον στό χώμα. 
"Εξαφνα ό ξένος οτάθη άπό πάντα 
ά-το μιά πλάκα σαν τάφος και τήν 
έσπρωξε μέ τό -τοόάοι του.’ Από κάτω 
απο την πέτρα ήταν μια σκάλα ποΰ 
μόλις τήν φώτιζε ένα λνγναράκι.Άρ
χισε νά καταβαίνη, μά δέν είπε τίποτα 
τής μαμής. Γύρισε μόνο καί τ'ην κύτ- 
ταξε καί κείνη ή φτωχή κατάλαβε 
πώς ή ματιά τον ήταν διαταγή. Τόν 
άκο/.οίΌησε ή μαμή. Λεκατρΐα σκαλο
πάτια έμέτρησε τρέμοντας, καί έπειτα 
μιά πόρτα όρθάνοικτη.Έ.τέρασαν ένα 
χαγιάτι βασιλικό, ολ.ο άπό μάρμαρο 
καί εηθασαν σέμιά σάλα πελώρια καί 
ολόγυμνη. Στή μέση μονάχα ένα τρα
πεζάκι ένα κερί καί ένας δίσκος μέ 
κόλ/.ι·βιι . . . Κοντά στό τραπέζι ένα 
σκαμνί. Ό ξένος έκάθηοε.' II μαμή 
εί-χε χάσει τή λαλιά της. 'Ο ξένος 
πήρε μιά φούχτα κόλλυβα καί τίί- 
φαγε σά λιμαομένος.

— Πεινώ' είπε στή γρηά. Βλέπεις 
εκείνη τήν πόρτα : Θά πέρασης μιά 
κάμαρα, έπειτα άλλην καί θά η βάσης 
στον ό>·τά τής γυναίκας μον. Θέλω 
νάναι σερνικό καί ζωντανό. Έγιό βά 
φάο> τά κόλλυβα ώς ποΰ νά γυρίσης.

’IT γρηά ίπροχώοηοε καί κείνος 
έπεσε στό δίσκο με τά κόλλνβα. Έπέ- 
ρασε ή φτωχή μαμή τή μιά κάμαρα, 
τήν άλό.η καί τήν άλλη."Ολες ήταν 
κατάφωτες καί βασιλικές. Ούτε ΤΙασ- 
σάς, ούτε Σουλτάνος δεν είχε τέτοιους 
όνταδες. "Εξαφνα ακούσε ένα αγκο
μαχητό να βγαίνη άπό τόν διπλανό 
όντα. ’ Επέρασε μέσα καί είδε σ' ένα 
κρεββάτι απάνον μιά ώμορφη γυναί
κα, μά κίτρινη καί αδύνατη ποΰ ή 
μαμή ανατρίχιασε. Εκείνη τής τί',ττ 
>·ά ζνγώοη καί νά κάτση κοντά της.

— Ποιος ο έφερε δώ, κακόσορτη; 
τήν ρώτησε.

'Π μαμή τής τάπε με τό νϊ καί 
μέ τό σΐ, καί ή άλλη κούνησε τό 
κεφάλα της.

— Καί τώρα ποΰ τόν άφησες αυτόν; 
ρώτησε.Έξαφνα κόπηκε ή κουβέντα 
καί έπειτα : Τί πόνοι ! Θεε μον ! 
Βόηθα Χριστιανή μου !

Μία ώρα τήν βαστοϋοαν οί πόνοι 
καί τέλος γέννησε. Ή μαμή τί> πήρε 
στά χέρια της και λαχτάρισε. Ήταν 
Αγόρι. Τώβαλι στό κρεββάτι γιά νά 
τό σιγυρίση και κείνο άνοιξε κάτι μα- 
τάρες, νά ! ποΰ πετοΰσαν φωτιές καί 
τής κάρφωσε πάτου στήν γρηά μαμή, 
έπειτα άνοιξε ιό στόμα του, ένα στόμα 
σαν πηγάδι, μ’ άντίς νά κλάψη έβαλε 
ένα χάχανο ποΰ σ’ έπιανε τρομάρα. 
Ή γρ/μι ή άραχλη στανροκοπήΟηκε 
καί τό παράτησε.

— Πνίξε το .’ τής είπε ή λεχούσα. 
Είναι παιδί τοΰ Όξαττοδώ, είιαι 
παιδί τοΰ Βρυκόλακα.

Τό μυαλό τής μαμής άρχισε νά σαλ-εύη. Βουβή καί άκούνηιη έστεκε κί ακούε.
— "Αν αγαπάς τή ζωή σου καί τήν φυχι’ι σου, τής είπε πάλι ή λεχούσα, 

φύγε. Φύγε γρήγορα !
'II γρι/ά είχε μαρμαρώσει.' Ο άνθρωπος που τήν φώναξε — τής τάπε ολα 

ή λεχούσα — ήταν βρυκόλακας "Ενα Σαββατόβραδο τήν άρπαξε αύτήν γιά 
γυναίκα του. Τό παιδί ήταν παιδί τους. Κι’ αυτή υποφέρει κοντά τον άν καί 
δεν τής λείπει τίποτε. Φορέματα γιά βασίλισσες, φαγιά γιά πασσαδες, μά 
μαζή με κάρες καί κόκκαλ,α πεθαμένων! Τρία χρόνια ζή αύτήν τήν κολα
σμένη ζονή καί ποτέ τον δεν έμι/.ησε.

— Τρώει κοιτά μον χωρίς νά βγάζη λέξι. κοιμάται κοντά μον καί μόλις 
τό πρωί λαλήσονν τά κοκκάρια σηκώνεται λαφιασμένος. Τρέχει τότε στή σι'άα 
ποΰ είδες καί ξανακοιμαται στό σκαμνί. Τήν ημέρα τό σκαμνί γίνεται κάσα 
πεθαμένου. Κάθε Παρασκευή μεσάνυχτα τόν χάνω καί ξανάρχεται Σάββατο 
μεσάνυχτα. Τήν παραμονή κι ’ ανήμερα τά Χριστούγεννα καί ιά Φώτα καί 
δλη τήν Μεφαλ.οβδομάδα χάνεται. Είπα να πάρω τώ>· έμματιΰι μου καί νά 
φύγω, μά τοΰ κάκου. "Ενα σκουλήκι αναθεματισμένο, μεγάλο, αυτός ό κατα
ραμένος ό βρυκόλακας, μπλέχει μέσ στά πόδια μου άμα κάνω νά φύγω. ■. Νά, 
ίδες αυτό τό σημάδι στό λαιμό μον. Αύτός μου τώχει καμωμένο καί κάθε 
χρόνο άπό βραδύς τών ψυχών μοϋ βυζαίνει αίμα. Ί>ύγε δυστυχισμένη, άν Οες 
τή ζωή σου καί τήν ιμυχή σου.'

"Ενα βαρύ πάτημα άκούοθηκε τότε καί ή λεχούσα σώπασε, κάνοιπας πώς 
κοιμάται. Σε λίγο μπήκε δ βρνκόλπκας. Έρριξε μιά ματιά στή γυναΐκιί του
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και στον νγιο τον καί ευχαριστημένος χαμογέλασε. Έπειτα πήρε τό μωρό 
στήν αγκαλιά του, μέ τό νύ/ι του τό σουβλερό τον έκανε μια τζουγκρανιά 
κάτω απ το λαιμό καί άρχισε να τού βυζαίνη αί/ια. Τότε τό παιδί τον 
Σατανά ικανέ τό ίδιο στον πατέρα τον καί έμειναν έτσι αγκαλιασμένοι ρου
φώντας ό ένας τό αίμα τ’ ιίλλουνοΰ, ώς πού χορτάσανε. "Επειτα " βρικόλα- 
κας έγνεψε τής μαμής καί έβγήκε έξω. Βγήκε κ’ ή κατακόσορτη ή μαμή 
και σταυροκοπιώταν. Επέρασαν πάλι τους όντάδες, έφθασαν στό χαγιάτι, ανέ
βηκαν τά δεκατρία σκαλοπάτια καί βρέθηκαν στή σπηληά. "Οντας βγήκαν 
έξω στον αγέρα ό Βρικόλακας τής είπε τής μαμής.

— Διψώ άκόμα κι’ έχεις αίμα ον, μά μιά κα'ι βόηθησες τή γυναίκα μου 
στη γέννα της.. . άς έχης χάρι. Φύγε τώρα ! Αν τό παιδί μον ζήση, καλά, 
άδεμή. . . άλλοι σέ σένα καϊ σέ όλο τιϊ σόι σον ■'

Καί πάει. ΚαπνόςII κακομοίρα ή γρχ/ά μισοτρελλαμένη, έτσι ολομόναχη 
μέσα στό σκοτάδι καϊ στά λαγκάδια, έκανε τό σταυρό της κιιϊ πήρε τό δρόμο 
γιά τό σπήτί της. "Εφθασε τήν αί·γή έλ,εεινή καί τρισάθλια. Κάτι γειτόνοι τήν 
συνέφεραν, φώναξαν τόν παπά κι’ έκαν’ άγιασμά καί έτσι ήλθε πάλι ατά 
συγκαλά της.

Στό χρόνο άπατοι', εκεί πον άνοιγε τό συρτάρι της, τό βρίσκει γεμάτο φλου

Ο ΚΟΜΗΤΗΣ
( G. COURTELINE )

I

οΰνται βεβαίως άκόμη πολλοί ίίτι κατά τύ έτος 
.. . τόν ούρανόν τής Γαλλίας έστόλισεν εϊς νέος 

κομήτης. Αί εφημερίδες άνήγγειλαν μέ πολύν θόρυβον 
τήν έμφάνισιν τοϋ φαινομένου καί ή πόλις τής Βάν παρά 
τόν Μεύσην, δπου έστάθμευε τότε τό 51 σύνταγμα τών 
έφιππων ακροβολιστών, ήγαλλίασεν, ιός νά έπρόκειτο περί 
κοινού ευτυχήματος διά τό συμβάν, τό όποιον ήρχετο νά 
φέρη άντιπερασπισμόν είς τό τακτικόν κάθε βράδυ παι
γνίδι τής τόμπολας.

Δυστυχώς τό έτος έκεϊνο ό χειμών, δστις εϊχε παρέλ- 
θει χωρίς παγετοί·, έτελείωσε μέ κατακλυσμούς. Σύννεφα 
βαρέα, άλλοτε χρώματος πελιδνού καί άλλοτε χρώματος 
μαύρου καί χείμαρροι καταπίπτοντες άνωθεν άκαταπαύ- 
στως καί βόρβορος γλοιώδης σκεπάζων τό λιθόστρωτου 

κατέπνιγον μέσα είς τήν αύτήν πένθιμοι· σαπίλαν καί τόντών δδών κατέπνιγον μέσα είς τήν αύτήν πένθιμοι· σαπίλαν καί τόν 
φθίνοντα Μάρτιον καί τόν άρχόμενον 'Απρίλιον. Θλΐψις λοιπόν έπεκρά- 
τει καί άπόγνωσις, οί δέ κάτοικοι δυσανασχετοΰντες καί άπολέσαντες 
πάσαν ελπίδα νά ίδουν τήν ούράν τοϋ κομήτου πλανωμένην άνωθεν τών 
κωδωνοστασίων τής πόλεως των, έμεμψιμοίρουν καί κατεβόων κατηγο- 
ρούντες έπί άδικίφ τόν "Υψιστον, τόν Παντοκράτορα Δημιουργόν κα'ι 
Κύριον τών απάντων.

Κατ' εκείνην λοιπόν τήν έποχήν ένα πρωί κατά τάς οκτώ ό πρώτος 
έπιλοχίας Λαμπεριέρ μετέβη ιός συνήθως εΐς τήν κατοικίαν τοΰ συνταγ- 
ματάρχου, διά νά κάμη τήν αναφοράν του.

Ό συνταγματάρχης εϊχε μόλις τελειώσει τό πρωινόν του πρόγευμα, 
δπως έμαρτύρει τό τοποθετημένοι· είς μίαν άκραν τής εστίας αδειανόν 
φλυτζάνιον, έπί τοΰ οποίου εϊχεν αφήσει δαντελλωτά μαύρα καθιζήματα 
ή πρό μικρού ροφηθεΐσα σοκολάτα. Έξηπλωμένος είς τήν πολυθρόναν 
του καί στήριξών τόν αυχένα έπί τοΰ έρείσματος, έθέρμαινε τούς πόδας 
του είς τάς φλόγας τής εστίας, κρατών σηκωμένος υψηλά τάς κνήμας 
καί άνυψών τά πέλματα τών έμβάδων του άντικρϋ τής πλακός τοΰ έπί 
τής εστίας ωρολογίου. Έφόρει εΐς τήν κεφαλήν τό πηλήκιον, περιε- 
βάλλετο δέ λευκόν παχύ άμπέχονον, εΐς τήν κομβιοδόχην τοΰ όποιου 
διεκρίνετο τό κομβίον τών άξιωματικών τής Λεγεώνος τής Τιμής, ιός 
συντεθλασμένον κεράσιον. Ένφ δέ διά τής μιας χειρός έκαθάριζε τούς 
δδόντας μέ τήν οδοντογλυφίδα, διά τής έτέρας μηχανικώς συνέτριβε 
δράγματα καπνού περιεχομένου έντός εύρυχώρου ιαπωνικού άγγείου.

Ό Λαμπεριέρ δστις έτελείωνε τήν άνάγνωσιν τής άναφοράς, έξέθετε 
τάς έπιβληθείσας ποινάς:

’ Αγοστίνης, ίππεύς 2“? τάξεως.— Δύο ήμερών περιορισμός, επιβληθείς 
εϊς αύτόν ύπό τοΰ έπιλοχίου Τυβάς, διότι προσήλθεν εΐς τήν παράταξιν 
χωρίς τιράντες.

Μηρού, σαλπιγκτής μαθητευόμενος.—Τεσσάρων ημερών περιορισμός, 
επιβληθείς είς αύτόν παρά τοΰ ύπασπιστοΰ Φλίκ, διότι έσήμανε τά 
εωθινόν κατά τρόπον άνάρμοστον.

Ποπερόλ, ίππεύς 2“ί τάξεως.— Τεσσάρων ημερών περιορισμός, επι
βληθείς εΐς αύτόν παρά τοΰ έπιλοχίου ΙΙιέ, διότι φρουρών ώς σκοπός 
παρά τήν είσοδον τού στρατώνος, έπαρουσίασεν δπλα είς τόν διερχόμε- 
νον επίσκοπον, απομιμούμενος έν ταύτφ τήν κραυγήν τού κόρακος.

Διά τού άνοίγματος τών παραπετασμάτων άποκαλυπτόντων τήν ύγράν 
κατήφειαν τών θαμβών υελοπινάκων δ συνταγματάρχης Δέ Μερραί 
παρετήρει πίπτουσαν τήν βροχήν. Χωρίς ποσώς'νά ταραχθή, άφήσας 
δέ νά καταπέση έκ τής παλάμης του παρατεταμένη βροχή συντριμμά
των φύλλων καπνού έντός τοΰ ιαπωνικού άγγείου, είπε :

— Νά γίνουν δεκαπέντε ήμέραι φ,υλακίσεως. έξ ών έπτά έν άπομονώσει.
— ΓΙολύ καλά, κύριε συνταγματάρχα.
'Απέναντι τοΰ ονόματος τοΰ Ποπερόλ ό έπιλοχίας έχάραξεν ένα σταυ

ρόν διά τής μολυβδίδος καί έπανέλαβε μετά φωνής ήχηράς:
ε Αιτήσεις περί άδειας·.

Ο λοχίας Ζεννί. τού 3“« ουλαμού, ζητεί άδειαν τεσσάρων ημερών, 
δπως μεταβή εΐς Ρουβάν.

<Ό βοηθός τής όψαποθήκης Ζουσσιώμ ζητεί άδειαν όκτόι ήμερών 
δπως μεταβή είς Βούργ έν Μπρές. (Υπενθυμίζει δτι άπό τής κατατά- 
ξεώς του δέν έλαβεν άκόμη άδειαν απουσίας).

Ό ίππεύς Μπουτίκ, ζητεί άδειαν 48 ώρών, δπως μεταβή είς ΙΙαρισίους.
Ό διδάσκαλος τής ξιφομαχίας Μαριμέλ παρακαλεί τόν συνταγμα

τάρχην νά χορηγήση άδειαν διανυκτερεύσεως εΐς τούς ιππείς Γκρύ, 

ριά. Μπρε αμάν. Τρίβει τα ματια τρς.. . μάλαμα οαφί.’ Φλουριά ένα κι' ένα. 
"Ενα άπ’ αύτά μονάχα ήταν μεγαλήτερο κι’ είχε σκαλισμένο ένα μωρό. 'II 
φτωχή μαμή τά κατάλαβε αμέσως καί κατατρόμαξε. "Εκανε γρήγωρα τό 
σταυρό της καί τά κλείδωσε, χιορίς νά τά πειριίξη ποτές, μ’ ίίλη της τήν 
κακομοιριά. Τρία χρόνια χινοτανε αντή ή δουλειά, μόνο πον κάθε χρόνο τό 
η λουρί ποίχε τό παιδί σκαλισμένο γινότανε μεγαλήτερο. Μά ή ‘/ΰίμι δέν 
τάγγιζε κι' όντας τάβλεπε τήν έπιανε τρεμούλα. Ήλθε κ’ ή άλλη χρονιά. 
’Ανοίγει τό συρττίρι καί τι νά ίδή Ενα φλουρί μονάχα μέσα μ’ ένα παιδί 
τεσσάρων χρόνων πεθαμένο. Ολα τά άλλα φλουριά είχαν γείνει κόκκαλα καί 
κάρες. II γρ//ά κατάλαβε τότες πώς τό παιδί τοΰ Βρικόλακα πέθανε.Έτρεξε 
στον παπά, -αγορεύτηκε, μετάλαβε, κι’ άς ήταν κατάκαλα, καί ιήν νύκτα, 
στά τέσσαρα χρόνια άπάνου άπό τήν νύχτα ποΰ τήν φώναξε ό βρνκόλακας νά 
τον ξεγεννήση τήν γυναίκα, τόν είδε στ.ΰνειρό της καί τής έλεγε :

"Ο,τι σούταξα στώκαμα. "Οσο ζονσε τό παιδί μου ήσουν ή πειά πλούσια 
τον τόπον. Τώρα τό παιδί πέβανε, θά πεθάνης τό λοιπόν καϊ σ'ν κι’ οί δικοί σου 

' Εξΰπνησε κατατρομαγμένη· Φοινάζει τής γειτόνιοες, τοί'ς λέει τό'νειρό της, 
σταοροκοπιέται καί πέφτει ξερή. Σ’ ένα χρόνο μέσα είχαν ξεκληριοθή ολοι 
οί δικοί της.

Σινοκέ. Λαγκιγιωμέτ, Λιανδιέ καί Βερζερίκ, χάριν τής τακτικής αύτών 
φοιτήσεως είς τήν αίθουσαν τής οπλασκίας.

Ό συνταγματάρχης κατένευσε διά κινήματος τής κεφαλής καί έχωσε 
τήν χεϊρα εις τό στόμα καταγινόμενος νά έξαγάγη τά είς τάς σιαγόνας 
έναπομένοντα άκόμη έκ τοΰ προγεύματος ψιχία τοΰ άρτου.

Αίφνης, ένώ ό ΰπαξιωματικός έκλειε τό βιβλίον τών ημερησίων δια
ταγών, έπιμελώς τοποθετών είς τήν σελίδα τεμάχιον απορροφητικού 
χάρτου καταφαγωμένου έκ τής μελάνης, ό συνταγματάρχης έφώνησεν: 

—Ά, ναι'... γιά πές μου. έπιλοχία . ..
— Διατάξατε, κύριε συνταγματάρχα.
— Αί εγχώριοι έφημερίδες έδώ κάτι γράφουν περί ένός κομήτου.
Ό Λαιιπεριέ έκπληκτος άπήντησε :
— Μάλιστα, κύριε συνταγματάρχα.
Ό κ. Δέ Μερραί έξηκολούθησε.
— Λοιπόν, ιδού. .. Έσκέφθην δτι εΐς αύτήν τήν περίστασιν θιι ήτο 

ίσως καθήκον μου νιι κάμω είς τούς άνδρας τοΰ συντάγματος... ώ! 
αλλά χωρίς καμμίαν άξίωσιν, έννοεϊται ... — καί ϋπεμειδίασεν ύπό τούς 
μύστακας, ένφ μέ έν μετριόφρον κίνημα τής χειρός άπέδιδεν είς τό 
πράγμα τήν άρμόζουσαν περιωρισμένην σημασίαν — ένα μικρόν μάθημα 
κοσμογραφίας, περί τής φύσεως τών κομητών καί περί τής πορείας 
αύτών διά τού διαστήματος, περί τής περιοδικής αύτών έμφανίσεως, 
καί τι'ι λοιπά, καί τά λοιπά. Καλόν είναι οί στρατιώται νά μή ζοΰν ιόσάν 
κτήνη καί νά μή διατελοΰν έν άγνοίφ τών στοιχειωδέστατων πραγμάτων.

«Δέν νομίζεις;...
Ό έπιλοχίας άπήντησεν άδιστάκτως :
— Βεβαιότατα, κύριε συνταγματάρχα.
Είπε δέ τήν φράσιν ταύτην μετά σοβαρός βραδύτητας, ώσεί θαυμά- 

ζων τήν σοφίαν ύπερόχαιν σχεδίων. “Υγρανε τήν άκωκήν τής μολυβδί
δος του, ήνοιξε τό τετράδιον εΐς τήν κλεισθείσαν σελίδα καί έγραψεν έν 
ταχει τα έξής καθ’ ύπαγόρευσιν τοΰ συνταγματάρχου :

Λυριον κατά τάς ένδεκα, έμπροσθεν τών σταύλων ό συνταγματάρχης 
θά κάμη μάθημα κοσμογραφίας -..

— Πρόσδεσε : μάθημα «έκ τού προχείρου είπεν ό κ. Δέ Μερραί. 
δστις έν τώ μεταξύ ήναψε σιγαρέτον καί έξέφερε δΓ άμφοτέρων τών 
ρωθιόνιον διπλοΰν νέφος καπνού κυανού ... σχετικόν μέ τόν κομήτην» 
... Τό έγραψες;

Μάί.ιστα,· κύριε συνταγματάρχα.
— Γράφε ... Έν περιπτώσει κακοκαιρίας . . .
— . - - κακοκαιρίας» ...
— . · ■ τό μάθημα θά γείνη» ...
—... Οά γείνη·...
— ... είς τό γυμναστήριού» ...
— ..................ήριον» ...
— ’Αρκεί.
Ό Λαμπεριέ έχαιρέτισεν. Έκούμβωσεν έπί τοΰ αμπεχόνου του, φέρον- 

τος τριπλήν σειράν κομβίων, τήν βαρεϊαν κυανήν χλαίνάν του καί έξήλθεν.
Ή βροχή έξω κατέπιπτε ραγδαία, μέ αίφνιδάτς πνοάς θυέλλης, αϊτινες 

είσδύουσαι υπό τό έπινώτιον τοΰ ύπαξιωματικοΰ άνύψουν καί έξιόγκω- 
νον αύτό έκατέρωθεν 
τής κεφαλής του μέ 
θροΰν ώσεί πτερύγων.

«
—Ημερήσια διαταγή!

Διά ταυτοχρόνου 
αυτομάτου κινήματος 
οί άνδρες έκαμαν τό 
σημεΐον τοΰ στρατιω
τικού χαιρετισμού, ά- 
νυψούντες τήν χεϊρα 
μέχρι τού στρατιωτι
κού πηληκίου καί κα- 
ταβιβάζοντες αύτήν 
δλοι ταυτοχρόνως.

—Ό συνταγματάρ
χη? ■ ■ ■

Ήσαν συνηγμένοι

ΞΕΝΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΕΝ MAPOKOl LECONTE DE NOUV

έκεΐ ώς παρατεταγμένοι οϊ στρατιώται καί τών τεσσάρων ίλών ύπό τήν 
βροχήν, ήτις περιέλουε τήν ράχιν των, βροχήν έπίμονον καί λεπτήν, χαράτ- 
τουσαν άδιοράτους σχεδόν γραμμάς εΐς τό κενόν, δ ιαη αίνο μένος διά τού 
άμαυρού βάθους τών ανοικτών παραθύρων. Είς τό μέσον δέ τών κυκλοει- 
δώς παρατεταγμένων καί συνεσφιγμένων είς τάς μακράς των βλούζας 
άνδρών, ό έπιλοχίας Λαμπεριέρ άνεγίνωοκε μεγαλοφώνως τήν ήμερη- 
σίαν διαταγήν. ’Αλλ’ ό έπιλοχίας ήτο χαρακτήρας εύερεθίστου καί τήν 
ευκολον αύτοΰ άνυπομονησίαν έξήπτεν έτι μάλλον καί μετέβαλλεν είς 
άπόγνωσιν ή έπιμονή έκείνη τής κακοκαιρίας.

—"Ολοι αί άδειαι αί ζητηθείσαι διά τής άναφοράς χορηγούνται. 
Αύριον εΐς τάς έννέα, εΐς τούς θαλάμου, θεωρία.

«Τήν μίαν, έπιθειόρησις ύπό τοΰ άξιωματικοΰ τής ΰπΐ]ρεσίσς.
Ή ποιιή τοΰ ίππέως Ποπερόλ. αύξάνεται άπό τεσσάρων ήμερών 

περιορισμού εΐς φυλάκιση· δεκαπέντε ήμερών, έξ ιόν έπτά έν απομονώσει...
ΙΙρός στιγμήν διέκοψε τήν άνάγνωσιν. 'Ανύψωσε τό βλέμμα καί 

παρετήρησεν υψηλά, ώς νά ήθελε νά έρωτήση τόν ούρανόν, έάν θά

-ft
ΟΙ ΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΛΟ ΚΟΝΑΚΙ

&ίναι γνωστή ή συνήθεια, ήτις ι’ιπαντά παρά ιώ λαοί καί κυρίως μετάξι· 
τιόν ναυτικό,>■ νά στίζουν τό δέρμα τιον, ή ι·ά κτυποϋν όπως λέγεται κοινώς. 
Τό έθιμον τούτο είναι κνριώτερον διαδεδομένοι· είς τούς βορείους λαούς. Οί 
ναύται στίζουν έπί τοιν χειρόιν των ή τοΰ στήθους των θαλάσσια τέρατα, όπλα, 
καρδίας, ονόματα ή χρονολογίας. Παρ’ ήμίν συνηθίζεται ή γοργόνα, ή 
άγκυρα, ό σταυρός, ό Ίίροιτόκριτος καί ί, Μακεδιίιν.

ΈνΊαπωνίρ παρά τώ οχλω είναι πολι· διαδεδομένου τοΰτο. Οί άχθοφόοοί, 
οί πεζοπόροι, οί παλαισταί, ών τό έπάγγελμα άπαιτεΐ κατανάί.ωσιν με-γάλης 
μυϊκής δυνάμεως καί οί όποιοι επειδή εργάζονται εντός τΟν πόλεων δεν 
δύνανται δί νά άφίνονι· γυμνόν τό σώμα, νομίζουν ότι συγκαλύπτουν την 
γυμνότητα διά τής στίξεως. Στίζουν δί τόσοι· πυκνά τί, δέρμα των ώστε 
μακρόθεν νομίζει τις ίίτι είναι ένδεδνμένοι. Οί οΰτω τελείως στιγματισμένοι 
καθ’ ολον τό σοιμα, βραχίονας, κνήμας, στήθος κ.λ.π. καλούνται Νίκι νογιμ- 
πύιμ. Σΐκι νογιμπάμ δέ σημαίνει ί·ποκάμισον κρεάτινον. ΙΙόδας όμως χεΐρας 
καί κεη αλ.ήν δίν στίζουν. Οί αρειμάνιοι τήν φύσιν στίζουν θηρία, δράκοντας, 
λέοντας κ.λ.π. ’Εννοείται ότι τόσον αί σκηναί, όσον καί τι’ι θηρία λαμβάνονται 
άπό τά κύκλοι/ οροννια λαϊκά εικονογραφημένα βιβλία.

Ό οτίζων άνθρωπος έξ έπαγγέλ/ιατος γνωρίζο,ν τήν τέχνην αυτήν καλείται 
Χοριμανόχι, δύναται δέ έντός μιας ήμέρας νά στίξη ενα ολόκληρον άνθρωπον 
/ιί διακοσίας χιλιάδάς στίγματα ποΰ απαιτούνται κατά μέσον όρον.

.Ιιιί τΐ/ν στίξιν χρησιμοποιείται ή σινική μελάνη, ιυς μέλαν, ήτις γίνεται 
κυανή δι' άνα/ιίξεως μετ’ ερυθρού, ένο, παρ’ ήιιϊν /ιεταχειρίζονται πυρίτιδα 
κοινήν. ' U οτίζων σχεδιάζει προηγουμένως έπί τον δέρματος τοϋ πελάτου 
του, κατόπιν δέ μέ Ά· ό'ρ;·<ο·ω· η έρον δύο, παραλλήλους σειράς βελονυτν πλη
σίον άλλήλων, άρχίζει νά τσιμπά τό δέρμα κατά τμήματα, πιέζων αυτό 
ιιεταξΐ· τού άιπίχειρος και τοΰ δείκιοι- τής άριοιερας, άφοΰ προηγουιιένως 
άκονιιβήση τάς βελόνας έπί χρωστήρος μέ σινικήν μελάνην διαλελνιιένην καί 
χρώμα έρυθρόν, τό όποιον κρατεί μεταξύ τον μέσου δακτύλου και τοΰ παρα- 
ιιέοω·. Νύσσει /ιέ τήν δεξιάν χεϊρα, άλλά ιόσον γρήγωρα ό'ισιε νομίζει τις ότι 
είναι ραπτομηχανή. Κάνει δέκα τσιμπήματα εις τό δευτερύλεπτον καί έπειδί/ 
τό οργανον τής στίξεως φέρει δέκα βελόνας, έντός δευτερολέπτου γίνοιπαι 
έκατόν νυγμοί. " Επειτα διά πλύσεως καθαρίζςι τό σώμα τοΰ στιγματισθέντος, 
ό όποιος μόνον τώρα αρχίζει ι·ά αισθάνεται κάποιον πόνον, καταλαμβάνεται 
δ’ ένίοτε καί ιίπι'ι πυρετοί· όιαρκοΰΐ’τα ώρας τινάς.

Οί ίι'ιπωυτς τό έθιμον τούτο τό θεωρούν ώς έ'νδειξιν έγκαρτερήσεως καί 
ανδρείας όπως οί αρχαίοι θράκες, κατά τόν Ηρόδοτον, τό ΰθεώροι ι· ώς 
χαρακτηριστικόν ενγινείας. Αί γυναίκες ό/ιο>ς ουδέποτε οτίζοιπαι, έκτος εξαι- 
ρέσεών τινων, άς συναντα τις μεταξύ τοΰ έϊπιφροΰ κόσμου.

Σημειωτέου δέ ότι ή ’ Ιαπωνική Κυβέρνησις, πρό έτών έχει αυστηρότατα 
απαγορεύσει τιϊ έθιμον τοΰτο, ίπιβι'ιλάονοα βαρυτάιας ποινάς είς τούς στιζομέ- 
νους. Ααθραι’ως όιιως έξακολουθοΰσιν οί άιθρωποι τοΰ λαού νά στίζωνται. 

άπεφάσιζε νά θέση έπί τέλους τέρμα εΐς τήν τόσην οργήν αύτού.
Τάς ένδεκα, έξηκολούθησεν. έμπροσθεν τών σταύλων ό συνταγμα

τάρχης θά κάμη σχετικοί: μέ τόν κομήτην, εν μικρόν μάθημα έκ τοΰ 
προχείρου κοσμογραφίας ...

Άκούσαντες τήν λέξιν κοσμογραφίαν» οί ιππείς έκπληκτοι άντήλ- 
λαξαν άνήσυχα βλέμματα. Μερικοί απεπειράθησαν νά κάμουν κίνημα 
ημιτελές στρατιωτικού χαιρετισμού.

Ή βροχή ήδη έπιπτε ραγδαιοτέρα. Έπί τών σελίδων τού βιβλίου 
τών ημερησίων διαταγών έκάστη ρανίς καταπίπτουσα μετεβάλλετο ώς 
εύρεΐαν άστεροειδή ϊόχρουν κηλίδα.

Ό έπιλοχίας δέν ήδυνήθη νά συγκρατηθή έπί πλέον. Μέ βίαιον κίνιμια 
έκλεισε τό βιβλίον, τό έθεσεν ύπό τήν μασχάλην καί βατταρίζων διά νά 
τελειώση τό γρηγωρότερον έξεφώνησε τό έξής άγγελμα, τό όποιον 
ποσώς δέν συνετέλεσε νά μειο'ιση τήν έκπληξιν τών ακροατών του:

—Ένπεριπτοίσει κακοκαιρίας, ό κομήτης θά γείνη είς τό γυμναστήριον. 
(Έκ τοΰ Γαλλικού). (Μετάφρασις X.).

-ΖΙί. φτωχομάννα, τί χαλάς στό τζάκι τόσα ξύλα.' 

Ζεστό ναι τό καλύβι σου καί δίχως τή φωτιά. 
’Εοτέγνωσα' τον κρύου πειά δε νοιωθώ ανατριχίλα. 
Κρύβε τά ξύλα σον διφοΰν η ο>τιά τά γερατιά, 
καί τρέμεις συ γερόντισσα.

Μά ή καλή γρηοΰλα 
μοΰ κάνει τόν κουφό καί νά, τή χόβολη σκαλίζει, 
πετρ /ιιάν αγκαλιά κλαδιά στό τζάκι καϊ γιομίζει 
καπνό καί λιί/ιηα μονομιάς ή φ τωχοκ.αλί’βονλ.α.

— Ζεστάσον παληκάρι μου καί τουρτονροχιονίζει.'

— Μά φτωχομάνναΑέ>· πεινώ ! Ταύγά σου, φτωχομάννα, 
τό σώσ/ια ρετσινάτο σου γιά σένα νά φυλάς. . .

Έγιο ξεροτραγάνισα στο δρόμο κουραμάνα· 
ταύγά, τό ρετσινάτο σου γιά μένα μή χαλφς.' 
Μά τί τραπεζομάνδηλα μον στρώνεις χριστιανι'ι μου;

"είς λείπουν.' Σταυροπόδι γιο το τρωοι το ψωμί. 
Τραπέζι χω τό γόνατο, μαχαίρι τό σπαθί μου 
καί μέ τή ιιποΰκ’ άμάσσητη πετηέμαι στή γραμμή.

— Αΐ, φάε παληκάρι μου καί πιε καί τό κρασί μου ■'

— ΛΙά τά σεντόνια τί τά θές; . . Γιά μένανε παλάτι 
θέ νάν ό αχερώνας σου, ποΰ σ’ άχερο παχύ 
πέρνει κανείς τό μέτρο τον καί στρώνει τό κρεββάτι. 

Έκεΐ. κυρά σαν βαοιληάς, κοιμοΰ/ι ώς τό ταχύ.
Μά κείνη πάέ.ι τό γουδί, γουδί τό γουδοχέρι! 
Σεντόνια στρώνει κάτασπρα, ποϋ μοσχομαρτυροΰν 
σπητίσια πλύσι, αλουσιά καί δάφνη καί νυχτέρι 
και στό σεντούκι στιβαχτά τόν ξένον καρτερούν.

— Παιδί μον πέσε, κα/ί έδώ κονάκι καί λημέρι.

Γ/.ΐ'κοχαράζει καί βαρεϊ άργά γλυκά ή διάνα. . . ■ 
Σνπνώ, πετηέμαι στό λεπτό νά τρέξω στή γραμμή.

—Εμπρός.' Σ’ άφίνω, έχε γειά.'... Μ3 αλήθεια φτωχομάννα 
σαν πειό βαρύ τό σάκκο μου άνοιώθω στό κορμί. 
Γιατί καλή γερόντισσα, σά /ιάννα μον, σύ ξένη 
τόσο πολύ ιι ίιχιϊϊδεψες; Για πές μου συ ρωτώ . . . 
Κ’ εκείνη μισογελαστή, /ιισοκλαιιένη κραίνει:

—“Ε·χω κ’ έγώ ταγάρι μου, παιδί μου, στό στρατό.

(Μετάφρ. Κλ. Τριανναφΰλλου-Ραμπαγα). PAUL DEROULED
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Μά τί κάνει τέλος πάντων αύτό τό Ώδεϊον; Προκηρύσσει έκ τοΰ 
κληροδοτήματος τοΰ Άβέρωφ, δραματικόν διαγωνισμόν πρός συγγραφήν 
πρωτοτύπου δράματος μέ έλληνικήν ΰπόθεσιν, άρχαίαν ή νέαν μέ ϊπαθλον 
2 χιλ. Βραχ. Άλλ' δ διαγωνισμός αύτός, ύφ’ ούς ορούς προκηρύσσεται είναι 
αστείος. Έργα παρασταθέντα ή έκδοθέντα δέν είναι δεκτά. Πολύ καλά. 
Τί σάς λέγει όμως δ όρος : Είναι δεκτά τά άπό 1 Μαρτίου μέχρι 31 
Αύγουστου έ. έ. άναβιδασθησόμενα έπί σκηνής. Πρακτικός ύπό μίαν έποψιν, 
τήν του δτι οί Έλλανοδίκαι θά ιδοΰν παίζόμενα τά ύπό κρίσιν έργα. Φαν- 
τασθήτε δμως Έλλανοδίκας περιμένοντα; νά ιδοΰν τήν έκτέλεσιν διά 
νά κρίνουν καί συγγραφείς Σκουλούδας, Καραπάνους κ. λ. διά νά δύναν
ται νά αναβιβάζουν τά έργα των.

Τόν σκοπόν τοΰ διαγωνισμού τούτου έξηγεί δ τελευταίος δρος. καθ' δν 
αν δέν ήθελε κριθεΐ κανέν ώς άξιον βραβείου εκ τών ύπό κρίσιν έργων, 
δηλαδή έξ εκείνων ποΰ θά παιχθοϋν, δ διαγωνισμός θά 
άναβληθή διά τό έπιόν έτος.

Τις οίδε άν δέν επέβαλλε τήν προκήρυξιν τούτου κανέ
νας δρος του διαθέτου, δπως καί τήν λειτουργίαν κατά 
τύπους τής ανυπάρκτου κατ’ ούσίαν Δραματικής Σχολής 
του 'Ωδείου. Είναι ή αιώνια μέθοδος.

Η ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΝΟΥΝΑ

Είναι μόλις πέντε έτών καί μίαν άπό τάς Κυριακές 
τοΰ 'Ιανουάριου άνεδέχθη άπό τήν κολυμδήθραν ένα άπό 
τά ένδεκα παιδιά τού φίλου βιβλιοδέτου κ. Σπ. Άμπατζο- 
πούλου. Έπρεπε νά έβλέπατε τό καμάρι της δταν παρέ- 
δωκε τήν Ήρώ-Μαρίναν είς τήν μητέρα της καί έκείνη 
κατά τά είθισμένα τής έφίλησε τό χέρι. Ίδέτε σοβαρό
τητα εις τήν εικόνα της. Τώρα θέλετε νά μάθετε καί 
ποια είναι. Είναι ή ίδιοκτήτρια τής «Εικονογραφημένης», 
ή Δεσποινίς Νενέλα Δ. Βρατσάνου.

«
ΤΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕΝΑΓΜΟΥ

Ή παρατιθεμένη είκών παριστφ τό άνάκτορον Τσερα- 
γάν, δπου άπό τής καθαιρέσεως τοϋ Άμπντούλ Χαμίτ 
έγκατεστάθη ή Τουρκική Βουλή καί ή Γερουσία καί τό 
όποιον κατεστράφη έξ δλοκλήρου άπό τεραστίων πυρ- 
καίάν, έκραγείσαν έκ τοΰ καλοριφέρ, μέ ζημίαν 10 έκατομ.

Τό άνάκτορον Τσεραγάν φκοδομήθη έπί τής βασιλείας 
τοΰ Άμπντούλ Άζίζ, καθ' ήν έποχήν ή Τουρκία είχε
πλημμυρίσει άπό χρυσόν έκ δανείων. Έκτίσθη κυριολβκτικώς έπί τής 
θαλάσσης, μέ μυθώδη πλούτον, μέ κίονας έκ πορφυρίτου, μέ βαθμίδας έκ 
σπανίου μαρμάρου, μέ θύρας μαργαροκοσμήτους καί κατάφορτους άπό 
ελεφαντόδοντου, έστοίχισε δέ περί τά 60-80 έκατομμύρια φράγκων.

Τό άνάκτορον αύτό, άνήκον εις τήν περιοχήν τού δάσους τοΰ Γιλδίζ, 
χωριζόμενον δμως ύπό εύρυτάτης λεωφόρου καί επικοινωνούν διά μεγαλο- 
πρεπβστάτης γεφύρας, έχρησίμευσεν ώς κατοικία ή μάλλον ώς ειρκτή τοΰ 
άτυχούς σουλτάνου Μουράτ, δστις διήνυσεν μέσα είς αύτό είκοσιοκτώ έτη 
περιστοιχιζόμενος ύπό τής συζύγου, τών τέκνων καί τών έγγονών του.

Σκηνα'ι αίματηραί καί σκηναί φρίκης είχον διαδραματισθή εκεί μέσα. 
Τήν επαύριον τής άναρρήσεως τοΰ Άμπντούλ Χαμίτ, ένας πατριώτης Τούρ
κος Άλή Σουαβή όνόματι, πρώην διευθυντής τοΰ Λυκείου τοΰ Γαλατά 
Σαράι έσχεδίασε Απαγωγήν τού εγκαθείρκτου Σουλτάνου Μουράτ. Διά τών 
εφημερίδων πρώτον καί είς γλώσσαν συνθηματικήν «δημοσίευσε προκήρυξιν 
διά τούς μεμυημένους καί κατά τήν δρισθεϊσαν ώραν πλήθος, άλλοι πεζή 
καί άλλοι διά λέμβων διηυθύνθησαν πρός τό τρομερόν Άνάκτορον. δλοι 
δμως «οπλισμένοι καί μετημφιεσμένοι εις ανθρώπους τοΰ λαού. Ό θυρωρός, 
μεμυημένος καί αύτός, θά ήνοιγε τήν πύλην τοΰ Ανακτόρου άθορύβως. 
Άλλ' αίφνης διά μιίς διαταγής άντικατεστάθησαν όλοι οί φρουροί, οΰτω 
δε οι συνωμοται φθάσαντες έκυκλώθησαν καί έσφάγησαν ύπό τής φρουράς 
τών ανακτόρων καί τού Μπεσικτάς 
ύπό τόν τρομερόν Χασάν Πατάν.

Αύτό έγεινεν αφορμή νά φρουρή- 
ται αυστηρότατα ή φυλακή τοΰ άτυ
χους δεσμώτου. Άλλοίμονον είς τόν 
λεμβούχον, δ οποίος έπλησίαζε τό 
κρηπίδωμα τής αποβάθρας τοΰ Ανα
κτόρου. Δυστυχία είς τόν πεζόν, δστις 
θά έσταμάτα παρά τόν τοίχον τοΰ 
περιβόλου του ή πρό τίνος τών πυ
λώνων τής αύτοκρατορικής φυλα
κής. Ήτο χαμένος διά παντός.Άφοΰ 
επ’ εσχάτων ούδέ άπό τά μικρά 
ατμόπλοια ποΰ διασχίζουν τόν Βό
σπορον δέν έπετρέπετο νά κυττάξη

ΝΕΝΕΛΑ Δ. ΒΡΑΤΣΑΝΟΥ

ΤΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕΝΑΓΜΟΥ

ΚΑΙ ΑΠ’ ΟΛΑ

κανείς τό Άνάκτορον αύτό τοΰ Στεναγμού καί τής Φρίκης. Χαφιέδες έπι- 
βαίνοντες αύτών έπέβλεπον τούς έπιβαίνοντας. έν πολεμικόν δέ σκάφος 
έστάθμευε πάντοτε πρό του Ανακτόρου, Απειλούν μέ θάνατον πάντα δστις 
ήθελεν Αποπειραθεί νά πλησιάση. Έπί τέλους τφ 1905 ό Μουράτ άπέθανε 
καί οΰτω έπαυσεν ή αυστηρά φρούρησις τοΰ Τσεραγάν. μέχρις δτου έξε- 
θρονίσθη ό Άμπντούλ Χαμίτ, δστις έπεθύμει διακαώς μέσα είς αύτό νά 
άποθάνη. Άλλ' άλλως έδοξε τοίς Νεοτούρκοις. οΰτω δέ έγκατεστάθη έν 
αύτφ ή Γερουσία καί ή Βουλή. Δέν έλειψεν εννοείται καί ή ύπόνοια δτι τό 
πΰρ έτέθη ύπό φανατικών Παλαιοτούρκων κρυφά, Ενα οΰτω πιστευθή δτι 
τό πΰρ έσήμαινε θείαν οργήν κατά τοΰ καθεστώτος.

ΤΑ ΘΕΑΜΑΤΑ

Άπό τούς ολίγους χειμώνας ποΰ αί Άθήναι είχον τόσα θεάματα. Ή 
Βιεννέζικη Όπερέττα είς τό Δημοτικόν, ό Φερρωδ'ύ καί ή Ρομπίν τής 

Κομεντί, ή Μαντλέν Ντολέ τοϋ Ζυνάζ καί ή Μπλάνς 
Τουταίν τοΰ "Εβρ. Ή πρώτη χάρις εις τόν κ. Άπ. Κον- 
ταράτον, οί δέ άλλοι χάρις είς τούς κ. κ. Βοΰρον καί 
Σαουνάτσον. Άλλ’ εκτός αύτών σωρεία κινηματογράφων 
έπέδραμεν, ών τελειότατος δ τοΰ κ. Άρνιώτη εις τήν 
δδόν Σταδίου καί ίπποδρόμιον άκόμη είς τό Πανόραμα 
τής όδοΰ Όφθαλμιατρίου, δπου κάθε άπόγευμα συνεκεν- 
τροΰντο οικογένεια·, καί παιδιά διά νά περάσουν εύχάρι- 
στα τήν ώραν των. Άς προστεθή καί ή έλληνική όπερέττα 
τοΰ Πανελληνίου μέ τό ζεύγος Νίκα καί τόν κ. Χρυσομάλ- 
λην, μέ τούς όποιους έπέρασε «ώραίας ώρας τό κοινόν.

«
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΜΕΛΟΔΡΑΜΑ

Διέμεινεν έπί τινας ήμέρας έν Άθήναις έκ Μιλάνου 
προελθών δ "Ελλην τενόρος κ. Λ. Φωτίου. Ή Αφιξις τού 
κ. Φωτίου έν Άθήναις συνδέεται μέ τόν καταρτισμόν 
Ελληνικού Μελοδραματικού θιάσου διά μετοχών. Είς τήν 
ιδέαν ταύτην έχουν προσχωρήσει δλοι οί έν Έσπερίφ 
μεγάλοι καλλιτέχναι μας καί πρώτος έξ αύτών δ Σαμά- 
ρας, δστις έδήλωσεν ότι εις τόν καταρτισθησόμενον θία
σον θά δώση δλα τά έργα του καί τήν «Ρέαν» του.

Σημειωτέου δτι έν Εύρώπη σπουδάζουν καί παίζουν 
ύπέρ τούς δεκαπέντε καλλιτέχναι δοκιμώτατοι, πλήν τών 
Βακαρέλη, Χατζηλουκά, Μωραίτη κ.λ. άρκεταί δέ κυρίαι- 
Άλλά καί έργα ύπάρχουν έλληνικά άρκετά. "Ωστε ολίγη 
καλή θέλησις χρειάζεται διά νά συγκεντρωθούν δλα αύτά 
τά στοιχεία. Όσον άφορά τό χρήμα ύπάρχουν παντα- 

χόθεν ένθαρρύνσεις. Άλλως τε δπως τίθενται αί βάσεις τοΰ έργου τού
του, πρωτοβουλίφ τοϋ Συνδέσμου τών Συντακτών καί ύπό τήν προστασίαν 
Επιτροπής έκ τών τά πρώτα έν τή πόλε·. μας φερόντων, ούδείς φόβος 
ναυαγίου υπάρχει.

«
ΑΝΤΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΣ

Είς τόν λοταρτζήν τόν έκδίδοντα κάποιαν εφημερίδα Αθηναϊκήν, έχοντα 
δε καταδικαστικήν άπόφασιν είς τήν ράχιν του δι’ ανήθικου πράξιν, ή 
«Εικονογραφημένη» Αδυνατεί νά Απάντηση δι’ όσα έγραψε ή θά γράψη 
περί αυτής. Έάν σάς πέση ένα μπριγιάντι μεγάλης άξίας μέσα εις τήν 
ύπόνομον θά χωθήτε μέσα είς τάς άκαθαρσίας νά τό εΰρετε; Βέβαια δχι.

Η ΑΕΡΟΠΛΟΙΑ

Ήρχισαν νά φέρωνται είς τό έμπόριον τά Αερόπλοια. Έν Αμερική 
ίδρύθη έταιρία πρός τόν σκοπόν νά έκμεταλλευθή τό σύστημα τού Ι’άΐτ, 
μέ κεφάλαια 8 έκατομ. δολλαρίων. Τό πρώτον εργοστάσιου δπερ έςηγό- 
ρασε τό σύστημα Ράϊτ, ήνοιξεν έν Ντάϊτον τού Όχάϊο, ήνοιξε δέ καί έν 

άεροπλανοστάσιον έν Φλωρίδι, δπου 
οί άγορασταί εκλέγουν καί δοκιμά
ζουν αεροπλάνα.

Άφ’ έτέρου ή έν Μονάχφ Αερο- 
πλοϊκή έταιρία Πάρσεβαλ διοργα- 
νώνει τώρα ταξείδια Αναψυχής μέ 
πηδαλιουχούμενα άερόστατα, χωρη
τικότητας 6,400 κυδ. μέτρων, καί 
δυνάμεως διακοσίων ίππων καί ταχύ
τητας 50 χιλιομέτρων καθ’ ώραν. 
Τά ταξείδια αύτά αρχίζουν προσε
χώς έπί άποστάσεως Τό χιλιομέτρων 
μέ διάρκειαν τριών ώρών, θά κοστίζη 
δμως κάθε ταξεΐδι 250 φρ. κατ’ άτο- 
μον άν αγαπάτε.

Η ΕΥΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

Πρέπει νά έξαίρεται κάθε 
έκδήλωσις εύγενείας τής ψυ
χής. διότι είναι πολύ σπά
νια·. α· τοιαύται εκδηλώσεις 
σήμερον.

Άς άφηγηθώμεν τά πράγ
ματα. Εις τόν Σύνδεσμον τών 
Συντακτών είχε προκηρυχθεί 
ένα άπόγευμα ήμερίς πρός 
τιμήν τής Βιεννέζας καλλιτέ- 
χνιδος Τέρρεν. Φυσικά άφοΰ 
ή ίδια προσεφέρθη νά'ψάλη, 
έπρεπε νά γίνη ένα πρό
γραμμα διά συμμετοχής καί 
άλλων καλλιτεχνών, ΙΙροσε- 
φέρθησαν ή Κυρία Νίκα, ό 
αύστραλλός βιολιστής Λουδ
λόου. ό κ. Α. Χρυσόμαλλης, 
κάποιος άλλος τενόρος καί 
δύο κλειδοκυμβαλισταί διά 
νά συνοδεύσουν, Άλλ’ έξαφνα 
ό μέν είς όλίγας ώρας πριν 
άρχίση ή ήμερίς ειδοποιέ', τόν 
Πρόεδρον τού Συνδέσμου κ. 
Δημ. Βρατσάνον. ότι άδυνα- 

Η ΚΥΡΙΑ ΒΑΣΣΕΓΧΟΦΕΝ
IL

Α. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ

τεϊ νά λάβη μέρος, δ τενόρος απουσιάζει τών 
Αθηνών, καί δ τρίτος δέν προσέρχεται διόλου, 
ούδέ κάν ειδοποιεί.

Παρακαλεΐται τότε ό καθηγητής καί έφο
ρος τοΰ Ωδείου κ. Βασσεγχόφεν νά συνοδεύση 
τόν βιολιστήν κ. Λουδλόου, ό κ. Μάγερ Αρχι
μουσικός τής Βιεννέζικης όπερέττας νά συνο- 
δεύση πλήν τής κ- Τέρρεν καί τήν κυρίαν Νίκα, δ κ. θεόφρ. Σακελλαρίδης, 
εϋρεθείς είς τό ζυθοπωλείου Κλωναρίδου, νά συνοδεύση τόν κ. Χρυσομάλλην. 

Τοιουτοτρόπως χάρις εις τούς άρχικώς προσφερθέντας καί τούς κατόπιν 
παρακληθέντας ή ήμερίς έδόθη καί χωρίς τόν κ. Δελμπουόνο καί χωρίς τόν
κ. Ξανθόπουλον καί χωρίς τόν τενόρον.

Λυπούμεθα διότι δέν ήδυνήθημεν εγκαίρως νά έχωμεν εικόνας καί τού κ. 
Μάγερ καί τοΰ κ. Σακελλαρίδη. Άρκούμεθα δμως είς τήν δημοσίευσιν τών 
εικόνων τοΰ κ. Βασσεγχόφεν καί τής Κυρίας Βασσεγχόφεν - Κρέμερ, τής 
περίφημου καί συμπαθούς άρπιστρίας, οϊτινες όχι μόνον τώρα, άλλά πάν
τοτε πρός τήν Αθηναϊκήν Κοινωνίαν έδωκαν δείγματα αγάπης, τοΰ κ. 
Λουδλόου, οδ έθαυμάσθη τό τάλαντου, καθώς καί τοΰ κ. Χρυσομάλλη.

Η ΠΛΩΤΗ

Μέ κάτι προγράμματα χωρίς ρυθμόν, διότι οί Σλαΰοι δέν έχουν ρυθμόν, 
μέ τούς χαρακτήρας έκείνους τούς νόθους, τούς έκ συγκερασμού τής 
Βυζαντινής καί τής Λατινική; γραφής προκύψαντας, άκαλαίσθητα έν τφ 
συνόλι» άνηγγέλθη μία πλωτή Ρωσσική έκθεσις, ήγουν δ κατάπλους ένός 
Ρωσσικοΰ άτμοπλοίου φέροντος προϊόντα τής Ρωσσικής βιομηχανίας.

Τώρα τί είδους προϊόντα ήσαν αύτά: Μή νομίσητε ότι ήσαν καί σπου
δαία πράγματα. Βούτυρο Ρωσσικό, κεντήματα, τσάϊ, μεταλλευτικά κ.λ. 
Καί αύτά έβαπτίσθησαν ύπό τοΰ έν Πειραιεί Άτζέντε τής Άτμοπλοϊκής 
Εταιρίας ώς πλωτή ρωσσική έπίθεσις,

«
ΦΘΗΝΑ ΤΗΝ ΕΓΛΥΤΩΣΕ

Ό άστρολόγος τοϋ Λουδοβίκου H' προεΐπε τόν θάνατον αύλικής τίνος, 
ής δ βασιλεύς ήράτο παραφόρως. Ή αύλική άπέθανε πράγματι και τότε 
δ βασιλεύς είπεν εις τήν Ακολουθίαν του.

— θά καλέσω έ8ώ τόν άστρολόγον μου, όταν δέ σάς κάμω νεύμα θά τόν 
συλλάβετε, θά τόν ράψετε εντός σάκκου καί θά τόν ρίψετβ εις τόν Σηκουάνα.

Τέλος προσήλθεν δ άστρολόγος.
— Αφού προλέγεις τό μέλλον εϊπέ μου πόσον καιρόν θά ζήσης άκόμη;
— Μεγαλειότατε, άπήντησεν, οί άστέρες μοΰπαν πώς θά άποθάνω τρεις 

ήμέρας πρό τοΰ θανάτου τής Τμετέρας Μεγαλειότητος.
Ό Βασιλεύς, εννοείται, δχι μόνον δέν έκαμε τό αναμενόμενον νεύμα, άλλά 

καί άπό τής στιγμής εκείνης ήσθάνθη μέγα ένδιαφέρον περί τής ζωής τοϋ 
άστρολόγου.

Η ΟΣΦΡΗΣΙΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Γενικώς πιστεύεται δτι καί τά δύο φύλα, καί οί άνδρες καί αί γυναίκες 
έχουν τήν αυτήν φυσικήν καί διανοητικήν δύναμιν καί άκόμη τήν αΰτήν 
άντίληψιν αισθήσεων. Καί δμως ύπάρχουν διάφορά', ϊδίφ περί τάς αισθή
σεις. Οΰτω ή αϊσθησις τής αφής είναι πολύ περισσότερον ανεπτυγμένη είς 
τήν γυναίκα καί διά τοΰτο έπιτυγχάνει αΰτη εις τά χειροτεχνήματα. Ώς 
πρός τήν ακοήν καί τήν όρασιν τά δύο φύλα φαίνονται ίσα, κατά τήν γεΰ- 
σιν δμως ύπερέχουν οί άνδρες, δΓ δ εις τήν μαγειρικήν διαπρέπουν περισ
σότερον οί άνδρες καί άκόμη, βλέπομεν σπανιώτατα γυναίκας νά διακρί
νουν τά καλά κρασιά. Άλλά καί ώς πρός τήν όσφρησιν ύπερέχουν οί 
άνδρες καί δή κατά τό διπλάσιον, ώς άπεδείχθη δΓ ειδικών πειραμάτων 

γενομένων πρό καιρού έν Αμερική. ’Εσφαλμένη λοιπόν ή ιδέα οτι επειδή 
αί γυναίκες άρέσκονται εις τά άρώματα, έχουν καί τήν όσφρησιν περισσό
τερον άνεπτυγμένην. Τουναντίον δέχονται δτι δέν αισθάνονται πολύ τήν 
οσμήν τώνάρωμάτων καί συνεπώς δέν ένοχλοΰνται όπ’αύτών,δπως οί άνδρες.

β
ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

'Ιί'Ιστορια τής Φρηγχοκρατίας. Εξεδόθη πάντοτε μέ τήν αύτήν 
φιλοκαλίαν καί μέ ώραίας εικόνας τό 5°ν φυλλάδιον τής 'Ιστορίας τής 
Φραγκοκρατίας έν Έλλάδι τοΰ Μίλλερ, κατά μετάφρασιν καί μέ προσθή- 
κας άπειρου; τοΰ καθηγητοΰ κ. Σπ. Λάμπρου. Πολύτιμον βιβλίου. Τιμή 
έκάστου φυλλαδίου δρ. 1.—Άθήναι, Τυπογραφείου Εστία».

Ναντικά διηγήματα. — Ωραίος τόμος περιέχω·/ «οραιότατα ναυτικά 
διηγήματα τού καθηγητοΰ τής ναυτικής Ιστορίας κ. Κωνστ. Ράδου έκυ- 
κλοφόρησε εις γλώσσαν ώραίαν, άλλά κυρίως μέ Ακρίβειαν τεχνικήν καί 
ιστορικήν γραμμένα.

ϋαιδαγωγικδν Δτλτίον. Τού ύπό τοϋ Ελληνικού Διδασκαλικού Συλλό
γου έκδιδομένου Παιδαγωγικού Δελτίου έϊημοσιεύθη πρό μικρού τό 
πρώτον τεύχος τοΰ Δ'”’ τόμου, περ-.έχον. πλήν τής εικόνος τοΰ κ. Μαρίνου 
Κοργιαλένιου, τά έξής : />'"/ Hurth. Ή δύναμις τής παιδεύσεως (έκ τοΰ 
γερμανικού). «V.'Λ'ίαοχο.ν/υν./υ·, ΙΙαδαγωγικά ζητήματα. Λύ Τζούεΐ'ή, Φυσική 
Αγωγή καί γυμναστικά συστήματα. I/;,//. .1ά,«//;’α, Διδασκαλία τής φυτολο
γίας. Ιθμ. .ν<ουαΐϊοι·, Περί ταχέως λογισμού. Ιίιβϊ.ιοκριοία ύπό Ν. Κυταριό
λου τοΰ περί Εμπορίου τών Ελλήνων βιβλίου τοΰ κ. Σ. Κατακουζηνοΰ. 
Βιβΐ,ιργραφικήΐ’ ir/.rini· ύπό Κ. Ν. Λαμπίρη.

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΥ

Είναι άπειρα τά φαινόμενα τά όποια βεοαιοΰν οι πνευματισταί. Τό κατω
τέρω δμως ενέχει τά στοιχεία διπλής ύλοποιήσεως. Ότα/ ή βασίλισσα τής 
Σουηδίας διέτρεχε τάς τελευταίας στιγμάς τής ζωής της καί κατέκειτο 
έπί τής επιθανάτιου κλίνης της, έξέφρασε τήν λύπην της διότι δέν ήτο 
πλησίον τη; ή ν.δμ-ηζσα Steenborck, ή συνοδός της, ήν ηΰνόει παρά πολύ

Ο Κ. ΒΑΣΣΕΓΧΟΦΕΝ

έπί δεκαπενταετίαν δλόκληρον. 
Άλλά κατά σύμπτωσιν καί αΰτη 
ήτο βαρέως Ασθενής έν Στοκ
χόλμη καί οϊ ιατροί είχον τε
λείως άπελπισθεΐ. Ή βασίλισσα 
έν τ<» μεταξύ άπέθανε καί δ 
νεκρός της άπετέθη εϊς τι παρεκ- 
κλήσιον, φρουρούμενος ύπό Ανά
λογου δυνάμεως.Έξαφνα τό άπό
γευμα ανοίγεται ή θύρα ή εξωτε
ρική καί εμφανίζεται ή κόμησσα 
Steenborck μέ μαΰρα και μέ 
ίχνη βαθυτάτης λύπης. Οί φρου
ροί παρουσιάζουν όπλα καί ό 
άρχιφύλαξ αξιωματικός μετά δύο 
τελεταρχών τήν συνοδεύουν μέ
χρι τής νέκρας καί άποσύρονται 
διά νά άφήσουν τήν έπισκέπτιδα 
νά κλαύαη παρά τό φέρετρον 
τής προσφιλούς της νέκρας.

ΓΙαρήλθε μία ώρα δλόκληρος, 
καί οί Αξιωματικοί βλέποντες δτι 
δέν έξήρχετο ή κόμησσα, ήνοιξαν 
τήν θύραν τοΰ παρεκκλησίου. 
Τότε δμως θέαμα άνατριχιαστι- 
κόν τούς κατέπληξε. Ή νεκρά 

είχεν Ανασηκωθεΐ έντός 
τού φερέτρου καί έσφιγκε 
τρυφερώτατα τήν κόμησ- 
σαν εϊς τάς Αγκάλας της. 
Οί Αξιωματικοί οπισθοχω
ρούν, συνέρχονται καί κα
λούν καί άλλους συνα
δέλφους των, οί όποιοι 
φρικιώντες βλέπουν τό 
σύμπλεγμα. Έπειτα τό 
σύμπλεγμα ήρχισε νά γί
νεται άμυδρότερον, σαν 
νεφέλωμα, τέλος έξηφα- 
νίσθη καί μετ’ ολίγον μό
νον ή νεκρά άνεπαύετο 
έπί τοΰ φερέτρου της. 
Ή κόμησσα είχεν έξα- 
φανισθεΐ’ μάτην ήρεύνη- 
σαν δλον τό άνάκτορον. 
’Επειδή δμως ανησύχησαν 
διά τήν τύχην τής κομήσ- 
σης Steenborck έστειλαν 
Αγγελιοφόρον είς Στοκ
χόλμην, δστις έπανελθών 
άνήγγειλεν δτι ή κόμησσα 
δχι μόνον δέν έλειψεν έκ 
τής κλίνης της, άλλ’ άπε- 
βίωσε καθ’ ήν στιγμήν 
έθεάθη εϊς τάς Αγκάλας 
τής νέκρας βασιλίσσης.

Τότε κατά διαταγήν 
τοϋ βασιλέως συνετάχθη ΓΚ. ΛΟΥΔΛΟΟΥ
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πρωπόκολλον, δπερ υπέγραψαν οί αύλάρχαι, οί αξιωματικοί καί οι ανώ
τεροι τιτλούχοι καί τό όποιον κατετίθη εϊς τά άρχεϊα τοϋ Βασιλείου.

Οί πνευματισταϊ δέν έκπλήσσονται μέ τό φαινόμενον αυτό, δπερ έξηγοΰσ: 
ώς φαινόμενου ύλοποιήσεως τοϋ άστρικοϋ σώματος τής κομήσσης, τήν 
όποιαν ή μεγάλη αγάπη ώθησε πλησίον τής νεκράς. Ώς πρός τήν άνέγερ- 

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΙ. Ο ΒΑΘΪΦίΙΝΟΣ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

σιν τής νεκράς βασιλίσσης δέχονται δτι τό περίπνευμα αυτής μή έγκατα- 
λεΐψαν τελείως εϊσέτι τό ύλικόν σώμα, ύλοποιήθη στιγμιαίως. Τό φαινόμε
νου τούτο είναι ή λεγομένη διπλή ΰλοποίησις.

«
Ο ΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ

Σας σερβίρομεν μίαυ συνταγήν καλλυντικού τού προσώπου, Κυρίαι μου, 
πρός παρασκευήν τής Creme tie Heaute.

Huile d'amandes douces 15 μ.
Eau de fleurs d’oranger 60 

μετ' ίσης ποσότητος eau de roses, εις αύτά δέ προσθέτομεν borax I μ.
benjoin 2 <

Τό μίγμα διαλύεται έν ΰδατι κατά τήν χρήσιν, ήτοι κατά τήν έπάλειψιν 
τοΰ προσώπου έκάστην εσπέραν πρό τού ύπνου.

‘Ιδού καί μία σκόνη διά τά δόντια:
Chlorate de Potasse I . -
Borate de Soude j a a gn 
Crais preparee
Quinquina rouge a a gr. 25 
Essence de citron I

άπαξ τής ήμέρας. Grammes 2.

ΔΙΑ ΤΗΣ ΧΙΟΝΙΣΤΡΕΣ

Μόλις σάς παρουσιασθοϋν τά πρώτα συμπτώματα, φαγούρα δηλαδή, 
κοκκινίλα κ.λ. πρέπει νά κάμετε έντριβάς τού δέρματος μέ οινόπνευμα 
άπλοΰν ή καμφορούχον ή μέ κολώνια ή μέ αφέψημα είτε καί δξος 
μετ' αρωματικών φυτών.

Καλήτερα άκόμη δσοι ύποφέρετε άπό χιονίστρες μόλις άρχίζει ί χειμών 
νά αλείφετε τακτικά τά προσβαλλόμενα συνήθως μέρη μέ καμφορούχον 
κολλόδιον έν άναλογίφ 10 11 καί νά κάμετε έντριβάς μέ τεμάχιον καμφοράς.

«
ΗΜΕΡΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑΣ

Άπό τότε πού αί γαλλικαί εφημερίδες ήαχολήθησαν μέ τήν κυρίαν Ντέ 
Τέμπ καί τήν έχρισαν μεγάλην προφήτιδα ήρχισε νά έκδίδη τακτικά 
κατ'έτος Ήμερολόγιον ΰπό τόν τίτλον Άλμανά ντέ μαντάμ ντέ Τέμπ» εις 
τό όποιον γράφει πολλάς προρρήσεις περί τού έρχομένου έτους, εξηγεί διά
φορα φαινόμενα καί τέλος δίδει καί συμβουλάς διά νά είναι κανείς εύτυχής.

Σας παραθέτομεν λοιπόν αμέσως πίνακα τών ήμερών έκάστου μηνός, 
αΐτινες κατά τάς προβλέψεις τής κυρίας Ντέ Τέμπ, είναι ήμέραι εύτυχίας 

καί συνεπώς δ,τι επιχειρήσατε θά έπιτυγχάνή. Τόν ’Ιανουάριον θά είναι ή 
•1. 19, 27 καί ή 30. Τού Φεβρουάριου ή 7, 8, 18. Τού Μαρτίου ή 9, 12, 14, 
16. Τοϋ Απριλίου ή 5 καί ή 27. Τού Μαΐου ή 1. 2, 4. 6. 9, 14. Τοϋ Ιουνίου 
ή 3, 17, 12, 23. Τοϋ Ιουλίου ή 2, 6, 10, 23, 30. Τού Αύγουστου ή 5, 7. 10,
14. 19. Τοϋ Σεπτεμβρίου ή 6, 1·>. 18 και ή 30. Τοϋ ’Οκτωβρίου ή 13, 16, 
20, 31. Τού Νοεμβρίου ή 3, 13, 23. 30 καί τού Δεκεμβρίου ή 10, 20 καί 29.

Ακούσατε τώρα καί τάς αποφράδας ήμέρας έκάστου μηνός, καθ’ ας, 
πάντοτε κατά τήν κυρίαν Ντέ Τέμπ. δέν πρέπει νά επιχειρήσετε τίποτε.

Τού ’Ιανουάριου ή 13 καί 23. Τού Φεβρουάριου ή 2, 10, 17, 21. Τού 
Μαρτίου ή 13, 19. 23, 28. Τοΰ ’Απριλίου ή 10, 20, 29 καί 30. Τοΰ Mato» ή 
10, 17, 20. Τοϋ ’Ιουνίου ή 4 καί 20. Τοΰ ’Ιουλίου ή ό. 7. 10, 14, 19. Τοΰ 
Σεπτεμβρίου ή 3, 9, 27. Τοΰ Νοεμβρίου ή 6 καί 25. Τού Δεκεμβρίου ή
15. 27 καί ή 31.

Καί γενικώτερον : ΊΙ Κυριακή κατά τό 1910 είναι ήμερα καλή, καθώς 
και ή Τρίτη καί ή Πέμπτη τό δέ Σάββατον είναι διά τούς σοβαρούς καί 
μεγάλων σχεδίων ανθρώπους, ένφ τουναντίον ή Δευτέρα, ή Τετάρτη καί ή 
Παρασκευή είναι ήμέραι κοινά!. ’Εννοείται δτι. επειδή ή κυρία προφήτις, 
ούσα Ι'αλλίς. ακολουθεί τό νέον ήμερολόγιον, τών Καθολικών, αί ώς άνω 
ήμερομηνίαι δέον είς αύτό νά άνάγωνται.

«
ΤΟ ΠΙΑΤΟ ΣΑΣ

Νά ένα ώραϊο πιάτο. Αρακά μέ ζαμπόν. ΙΙέρνετε άρακά αναλόγιο; τού 
αριθμού τών προσώπων ποΰ θά φάγουν, καί τόν καθαρίζετε πρώτον. 
Έπειτα τόν βάζετε είς μίαν κατσαρόλα μέ νερό αρκετόν, άφοϋ δμως 
βράση τό νερό, διά νά βράση καί νά γίνη πράσινος. Τόν περνάτε κατόπιν 
άπό τό τρυπητό καί έπειτα τόν σωτάρετε εϊς μίαν κατσαρόλα μέ βούτυρο 
καυτό. Τότε έχετε ψιλοκομμένο ζαμπόν καί τό σωτάρετε μαζί άλλά οχι 
πολλήν ώραν. Κατόπιν τηγανίζετε τρίγωνα ψωμάκια καί τά παρατάσσετε 
σάν γαρνιτούρα γύρω γύρω εις τήν πιατέλλα τοΰ άρακά.

«
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ;

Μάς αναγγέλλεται ή σωτηρία τών άπηλπισμένων άπό τό Παρίσι. Πρό
κειται περί τών φαλακρών, 'ο ιατρός Ι’κουέλπα άνεκοίνωσεν εϊς τήν 
’Ιατρικήν 'Ακαδημίαν τών Παριοίων μέθοδον προληπτικήν κατά τής φαλά
κρας καί άκόμη κατά τής λευκάνσεως τών τριχών.

Ό Δόκτωρ Ι’κουέλπα μελετών τό ζήτημα παρετήρησεν δτι κάθε θρίξ 
φυομένη περνά άπό αδένας, οϊ όποιοι τήν ποτίζουν μέ έλαιον. Τό έλαιον 
αύτό τήν διατηρεί μελανήν, εύλύγιστον, δροσερών. Άλλ' ενίοτε ή άπό τό 
ψύχος, ή άπό ασθένειαν νευρικήν, ή άπό Αδυναμίαν, ή λιπαρά αύτή ούσία 
στερεοποιείται καί σχηματίζει τό λεγόμενον «κόμμι». Αϊ, τότε πάει πεια. 
Ή τριχοειδής κοιλότης τής τριχός φράσσεται, οί αδένες δέ πιέζουν τήν 
κοιλότητα καί δσον πλϋνομεν τό κεφάλι μέ νερό ή μέ αρώματα περιέ- 
χοντα οινόπνευμα ή μέ σαπούνι, τό κόμμι σκληρύνεται περισσότερον, καί 
νεκροΰταϊ ή θρϊξ καί πίπτει. Μέ τάς δι’ΰδατος ψυχρού πλύσεις ψύχεται καί 
τό δέρμα καί δ ϋπ’ αύτό μΰς. οστις αποτελεί μέρος τού βολβού, δηλαδή 
τής ρίζης, τής τριχός καί τροφοδοτεί τά αγγεία τής τριχός. "Αμα ψυχθή 
δ μΰς ούτος παρα
λύει καί δύναται ή 
νά κενώση τήν τρίχα 
ή νά τήν διάρρηξή. 
Άπό αύτά δδηγού- 
μένος δ Ι’κουέλπα 
έξηγεϊ πώς άπό τήν 
πίεσιν πέριξ τών τρι
χών τοϋ ύπερσκλη- 
ρυνθέντος δέρματος, 
καί τών ύπερτροφι
κών άδένων, τοϋθ’ δ
περ έμποδίζει ν’άνα- 
πτυχθοΰν τά κύττα
ρα καί τήν τρίχα νά 
λάβή χρώμα, προέρ- 
χεται ή φαλάκρα. 
Άπόδειξις ότι ή λευ
κανσις, λέγει.άρχιζε: 
επάνω άπό τά αυτιά, 
διότι τό νερό κατά 
τό νίψιμο τού προσώ
που φθάνει έως έκεϊ.

Συνιστώ λοιπόν δ 
Δ :- Ι’κουέλπα νά μή 
πλύνετε τά μαλλιά 
μέ νερό, άλλά νά 
άλείφετε τό δέρμα 
τής κεφαλής μέ βα
ζελίνην ή καί μέ 
άπλοΰν λάδι. Έτσι 
ούτε ασπρίζετε, ούτε 
πέφτουν τά μαλλιά. 
Τέλος πάντων δοκι
μάσατε οί ενδιαφε
ρόμενοι.

«

Μή δίδεις σημα
σίαν είς ένα κακόν 
λόγον ή άπάντησις 
μόνη είναι ή προκα- 
λούσα τήν έριδα.

«

Τά πάθη είναι λαμ- 
πάς, ήτις τυφλώνει 
άντί νά φωτίζη.

Κ A Κ © X ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(έκ τών άνω πρός τά κάτω)

1) Ένφ ό τεχνίτης χρωματίζει τύ κάγκελο ύ Τοτός σκέ
πτεται νά τοΰ ρίξη μία πέτρα μέσα στόν τενεκέ μέ τό 
έλαιόχρωμα. Τί γελοία ποΰ Φά κάνουμε.

- Μπράφ... Τϊ κρίμα ! Δέν ΰπελόγισε καλά τήν άπόσταοι.
3) Ή πέτρα άντί νά πέση μέσα στόν τενεκέ κτυπφ στό 

άκρον τής σανιδίτσας, τό άλλο άκρον τής όποιας έκσφεν- 
δονίζει τόν τενεκέ μέ τό χρώμα.

I) Γυρίζει ύ τεχνίτης καί τί νά ίδή ! Λήτε τά χάλια 
τοΰ Τοτοΰ. Ό τενεκές έκαλουπώϋηκε στό κεφάλι του καί 
τό χρώμα . . . Τί γέλοια ποΰ κάνει ό τεχνίτης !

Έν ΆΟηναις, Τυπονραφεϊον «Εστία* Κ. Μάισνερ καί Ν. Καργαδούρη — 75IW


