
Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ
ΕΤΟΣ — API©. 64 Δ. ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ διευθυντής-ιδιόκτητης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1910

ΙΣΧΥΡΟΙ ο ο ο ο
ΚΑΤΑ ΘΑΛΑΣΣΑΝ

Η ΚΑΘΕΛΚΥΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ

ΘΏΡΗΚΤΟΥ “ΑΒΕΡΩΦ,,***



ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1910 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ 51

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

Τό δρομολόγιο* τον κομήτου.— Ο αστρονόμος καί τό οικόπεδο*.—Ό Ύψιστος καί αί Μεγάλοι Δυνάμεις. 

Τό Κομιτάτο*. — Ή Άϋ-ηναϊκή Άπόκρεω.— Ό &άνατος τοΰ Προμη&έως.— Οί χοροί.—Ή φιλανθρωπία 

και τά κάτω άκρα. Ό Σαντεκλέρ.—Ή άναίλ-εώρησις τοΰ Συντάγματος.— Τό Σύνταγμα εις τάς ΙΙυραμίδας.

Ο ποί άνέμενον τό μέγα γεγονός τής συγκρούσεως τής γής μετά τοΰ 
κομήτου φαίνεται δτι Οά εύρεθοϋν γελασμένοι. Διιι νιι εϊμεθα έπος 

τής άλη θείας καί εντός τής κυριολεξίας, .-τρέπει νά εϊπωμεν καλήτερα 
δσοι έφοβοϋντο τήν δυσάρεστον ταύτην συνάνιησιν, άδιστάκτως δέ δυνά- 
μεθα νά βεβαιώσωμεν ότι είς τήν γενικήν ταύτην κατηγορίαν υπάγεται 
συμπαν τό ανθρώπινον γένος, ή καν τό μέγα αύτοΰ μέρος τό λαβόν 
γνώσιν τής κακής προφητείας των αστρονόμων. Διότι εϊνε αδύνατον ή 
φοβερά εϊδησις ή διασπαρεϊσα είς τήν γήν άπό τών αστρονομικών σκο
πιών νά μή συνετάραξε τούς πάντας σοφούς τε καί απλοϊκούς, καί τούς 
εκλαμβάνοντας αύτήν ιός πόρισμα ακριβούς επιστημονικής παρατηρή- 
σεως καί τούς θεωροϋντας αύτήν ώς έκπλήρωσιν παλαιών θρησκευτι
κών χρησμών. Καί άν μερικοί προσεποιοϋντο τούς -θαρραλέους καί τούς 
αδιάφορους, εϊνε αδύνατον ό κρύος φόβος νά μή είσεχώρησέ ποτέ είς 
τά έγκατα καί αύτών έπί τή σκέψει τής προαναγγελλόμενης φρικώδους 
καταστροφής. Εις τόν πυθμένα τών σκωμμάτων καί τών χαριεντισμών 
τών διαφόρων εύφυολόγων καί χρονογράφων περί τοϋ κομήτου καί 
περί τής ένδεχομένης συρράξεως τοϋ πλάνητος αύτοΰ τών ούρανών 
μετά τοΰ ήμετέρου πλανήτου υπήρχε πάντοτε τό καθίζημα τοϋ φόβου, 
τοϋ δισταγμού καί τής ανησυχίας, τό φοβερό,· εκείνο άν τό περιεχό- 
μενον είς δλα τά μεγάλα προβλήματα, ών τήν λύσιν περικαλύπτει ζηλο- 
λύπως ή φύσις διά τοϋ μυστηρίου της.

Γής γενικής, τής παγκοσμίου ταύτης ανησυχίας, τής προκληθείσης 
υπό τής έμφανίσεως τοϋ κομήτου περίεργα τινα κρούσματα έξεδηλώ- 
θησαν καί έν Άθήναις. Γνωστός καί διακεκριμένος αστρονόμος τής 
πόλεώς μας διηγείτο φαιδρώς κατ’ αύτάς είς φιλικόν του κύκλον, δτι 
άπό τίνος χρόνου, άφότου κυρίως ήρχισε διασπειρομένη η φήμη περί 
τής προσεγγίσεως τοΰ επίφοβου μετεώρου καί ώρίσθη μάλιστα καί ή 
ημέρα τής επικείμενης συγκρούσεώς του μέ τήν γήν, έδέχετο είς τό 
γραφεΐόν του έπανειλημμένας έπισκέψεις κυρίου τινός ανεπτυγμένου, 
έπιμόνως ζητοΰντος ειδήσεις περί τοΰ κομήτου καί άνησύχως διαπυν- 
Οανομένου περί τών διαθέσεων αύτοΰ. Ό αστρονόμος εύγενώς καί συγ- 
καταβατικώς παρεϊχεν είς τόν περίεργον επισκέπτην του δσας πληρο
φορίας είχεν έκ τών επιστημονικών ανακοινώσεων τών έν τή Έσπερίςι 
συναδέλφων του. άλλά δέν ήδύνατο φυσικά νά τοΰ δώση καί τάς εγγυή
σεις, ας εκείνος έπεθύμει, διότι οί αστρονόμοι δέν εϊνε ούτε αντιπρόσω
ποι, ούτε μυστικοσυμβουλοι τών ούρανίων σωμάτων. Τάς τελευταίας 
ημέρα; ό κύριος προσήλθε συνοδευόμενος παρά τής συζύγου του, δέν 
απέκρυψε δέ τό περίεργον ζεΰγος τήν μεγάλην του χαράν δτε ό επιστή
μων εύρέθη είς τήν εύχάριστον θέσιν ν’ ανακοίνωση είς αύτούς ειδή
σεις μάλλον καθησυχαστικάς περί τής πορείας τοΰ κομήτου.

Τό μέγα αύτών ένδιαφέρον προήρχετο, ώ; έγνώσθη κατόπιν, έκ τής 
μελετωμένης αγοράς πολυτίμου οικοπέδου, τής όποιας ή προθεσμία 
συνέπιπτε μέ τήν προϋπολογιζομένην διά τήν καταστροφήν τής γής 
χρονολογίαν. Καί έφοβοϋντο οί άγορασιαί μήπως τό πολυπόθητοι’ 
κτήμα, έκσφενδονιζόμενον μετά τών άλλων θραυσμάτων τής σφαίρας 
μας — μετά τήν σύρραξη· — είς τό αχανές, διαφυγή διά παντός τήν 
κυριότητά των!

«

Π ράγματι αί περί τοϋ κομήτου ειδήσεις εϊνε τελείως καθησυ-^αστικαί.
,Τά νεώτερα έκ τοΰ Απείρου τηλεγραφήματα αναγγέλλουν ότι ούδε- 

μία έπίκειται συνάντησε; αύτοΰ μετά τής γής καί δτι πας φόβος ολέ
θριας συγκρούσεως έξέλιπεν. Ό τά πάντα διέπων Κύριος τών ούρανών, 
άν ανέχεται, έκ συγκαταβάσεως. νά συμβαίνουν ένίοτε παρεκτροπαί καί 
αναστατώσεις εις τήν γήν μας, δέν έπιτρέπει τήν διατάραξη· τής 
παρ’ αύτοΰ όρισθείσης ουρανίας τάξεως καί διέταξε τόν αλήτην τοΰ 
στερεώματος νά τηρήση είς τό ταξείδιόν του πορείαν ειρηνικήν καί 
ν' άποφύγη πάσαν μετά τών κόσμων του σύγκρουση·. "Εκραξε δηλαδή 
αυτός, ή Μεγάλη Δύναμις, δ.τι πράττουν αί λεγόμενοι Μεγάλαι Δυνά
μεις τής γής συνέχουσαι τό φιλοπόλεμοι· μένος τών μικρότερων καί διά 
τής βίας έπιβάλλουσαι είς τούς ταραξίας λαούς τήν ειρήνην καί τό 
σέβας πρός τό καθεστώς.

Τό περίεργον δμως εϊνε ότι δέν ήπείλησεν εϊς καί μόνος κομήτης 
τήν γήν μας. Παρεκτός τοΰ αναμενομένου κομήτου τοΰ Χάλεϋ είς τό 
στερέωμα τά τηλεσκόπια τών αστρονόμων άνεκάλυψαν καί άλλους 
κομήτας δλως διόλου άγνωστους καί απροσδόκητους, οΐτινες συνήρ- 
χοντο έπί τό αυτό εΐς ώρισμένον σημεϊον τοΰ διαστήματος, ώς νά εΐχον 
δώσει συνέντευξιν πρός άλλήλους. Οί σοφοί ήπόρησαν διά τήν περίερ

γον ταύτην συρροήν. Τί νά συμβαίνη άρά γε έκεϊ είς τι'ι όψη ; Συλλα
λητηρίου περί σπουδαίου τινός ζητήματος άφορώντος είς τά ιδιαίτερα 
συμ<( έροντα τών ούρανίων σωμάτων καί τάς πρός άλληλα σχέσεις ; Οί 
κομήται συνήρχοντο διά νά συμπήξουν σύλλογόν τινα ή συντεχνίαν 
έπουράνιον ; "I I μήπως τεκταίνουν συνωμοσίαν κατά τίνος πλανήτου ή 
καί καθ' ολοκλήρου τινός πλανητικού συστήματος;

Ή έπικοατήσασα ώς πιθανωτέρα γνώμη εϊνε δτι κάποιον εξαιρετικόν 
θέαμα προετοιμάζεται είς τούς αιθέρας καί δτι οί κομήται συνήλθον 
άπλούστατα διιι νά σχηματίσουν... Κομιτάτου.

«

Εν τώ μεταξύ, έπί τή προσεγγίσει τών Άπόκρεω κατηρτίσθη καί έν 
άλλο, Ανθρώπινον αύτό, Κομιτάτου είς τήν πόλιν μας.

Τό Κομιτάτον τών Άπόκρεω κατήντησε καί αύτό θεσμός· άλλά 
θεσμός απηρχαιωμένος, θεσμός διατηρούμενος διά τόν τύπον, συνε- 
χίζων κάτι τι τό όποιον ύπήρχεν άλλοτε καί είχε λόγον ύπάρξεως. άλλά 
κατόπιν έκφυλισθέν βαθμηδόν κατήντησεν άχρηστον, δπως εϊνε ή σκω
ληκοειδής άπόφυσις καί τιί οπίσθια κομβιά τής ρεδεγκότας. Είτε μέ 
Κομιματου είτε χωρίς Κομιτάτον, ή Αθηναϊκή Άπόκρεως, ήτις έ'σχεν 
άλλοτε ήμέρας δόξης, έρχεται τώρα καί παρέρχεται μέ τήν στερεότυπου 
μονοτονίαν τώυ εκδόσεων τής Λειψίας. Τό πρόγραμμά της εϊνε Αναλ
λοίωτοι·. Μερικαί προσωπίδες βλέπουσαι ήλιθίως μέ τάς πεινάς των 
κόγχας άπό τών προθηκών τών εμπορικών καταστημάτων, μερικά 
δόμινα κρεμασμένα, είς τά όποια γενεαί ολόκληροι άφήκαν έπάνω τήν 
ανίαν των καί τόν ρύπον των. μερικοί μασκαράδες περιφέροντες νωθρώς 
τήν ξεπαγιασμένην άνοστιάν των καί τά αστεία τά χρονολογούμενα άπό 
τής λίθινης έποχής, ή γκαμήλα, τό γαϊτανάκι, τά ρόπαλα, άντιπροσω- 
πεύοντα τήν χυδαίαν άποκρηάτικην εύθυμίαν, τήν ρυπαρόν, τήν γυμνη- 
τεύουσαν, τήν ασχημονούσαν καί δεκαρολογοϋσαν, ό λαϊκός ποιητής 
Θεοδοσίου, διάδοχος μιας δυναστείας στιχοπλόκων τοΰ κάρρου, φθεγ- 
γόμενος στίχους είς τήν καθαρεύουσαν, μερικαί φοϋκται κομφεττΐ 
ριπτόμεναι είς τάς οδούς άσκόπως καί άνορέκτως, μερικοί όμιλοι προ- 
σωπιδοφόρων περιφερόμενοι τήν νύκτα άπό κέντρου εϊς κέντρου πρός 
άνεύρεσιν τής εύθυμίας, φυγοδικούσης καί άσυλλήπτου, μερικαί άγριαι 
ώρυγαί πρόγκας περί τά Χαφτεΐα, μερικοί δημόσιοι χοροί δπου κυριαρ
χεί πρό πάντων ή νότα τοΰ χασμήματος, μερικαί χιλιάδες Αθηναίων, 
οΐτινες περιφέρονται είς τά πεζοδρόμια τής ύδοΰ Σταδίου σοβαροί καί 
αξιοπρεπείς ώς νά συνώδευον αόρατοι· κηδείαν, ύπεράνω δέ πάντων 
μιά έξέδρα, μεταφερομένη ώς σκηνή Αθιγγάνων, ότέ μέν είς τήν πλα
τείαν τοϋ Συντάγματος, ότέ δέ είς τήν οδόν Κοραή καί έν Κομιτάτου 
έφορεΰον ώς εξεταστική 'Επιτροπή, πρό τοϋ όποιου παρελαύυει κατ' 
έτος ή νερόβραστος αυτή άποκρηάτικη τώυ Αθηνών ευφυΐα καί απορ
ρίπτεται τακτικά μετά πολλών επαίνων.

Άλλά τό Κομιτάτου δέν εϊνε υπεύθυνον διά τούτο. Δέκα ή δεκαπέντε 
φιλοπρόοδοι καί καλαίσθητοι πολϊται έξ όσων δήποτε αγαθών προθέ
σεων καί άν εμφορούνται καί δσας δήποτε φιλότιμους προσπάθειας καί 
άν καταβάλουν δέν εϊνε δυνατόν νά μετατρέψουν τάς Αθήνας είς Νίκαιαν 
καί νά μεταδώσουν είς τούς τραππιστάς κατοίκους αύτών τήν θορυβώδη 
εύθυμίαν Κορυβάντων. Τό Κομιτάτον δέν εϊνε Προμηθεύς διιι νά κλέ
πτη τό πυρ τής χαράς καί τής φαιδρότητος καί νιι τό διανέμη είς τους 
παρά τόν Υμηττόν Έσκιμώους.

«

Καί ό Προμηθεύς υπενθυμίζει μίαν περιπέτειαν τραγικήν — πώς 
άλλως, άφοϋ ανάγεται καί αυτή είς τήν ιστορίαν τών αθηναϊκών 

Άπόκρεω:—συμβάσαν κατά τό πρώτον έτος καθ'δ έσχηματίσθη Κομι
τάτο»· έν Άθήναις πρό είκοσιτριών έτών. Κάποιος Αθηναίος έσχε τήν 
άτυχεστάτην επίνοιαν ν’ άναπαραστήση είς άποκρηάτικον θέαμα τόν 
Προμηθέα Δεσμώτην καί έξηπλιόθη γυμνός ό άνθρωπος έπί βράχου 
άπεικονίζοντος τόν Καύκασον, μέ ένα τεχνητόν γύπα, δστις ύπετίθετο 
δτι έτρωγε.τό ήπαρ τού Τιτάνος. Άλλ’ ό Φεβρουάριος καί ό Μάρτιος, 
δτε συμπίπτουν αί έορταί τών Άπόκρεων, συνειθίζουν νά περιβάλλουν 
αυτάς — ίσως διά νά σύμφωνη τό περιβάλλον μέ τό περιεχόμενο»· — μέ 
πλαίσιον καιρού κατηφούς καί παγετιύδους. Καί ό Προμηθεύς έκτεθείς 
γυμνός διά τήν μυθολογικήν ακρίβειαν είς τήν παγερόν πνοήν τοϋ βορρά, 
έκέρδησε μέν έν τών βραβείων, άλλά έκέρδησεν έν ταύτώ καί μίαν περι
πνευμονίαν, ήτις μετ' όλίγας ήμέρας τόν έστειλεν είς τόν τάφον, χωρίς 
νά θρηνήση πέριξ του ό χορός τών Ώκεανίδων.

Η μόνη άξια λόγου σελίς τών αθηναϊκών Άπόκρεω εϊνε δ κατά τή ν 
τελευταίαν Κυριακήν γινόμενος έτησίως μέγας Χορός έν τφ Δημο

τική» θεάτρφ διοργανούμένος επιτυχέστατα υπό τοϋ καλού Συνδέσμου 
τών Συντακτών τών Εφημερίδων, τή συμπράξει διακεκριμένων μελών 
τής πόλεώς μας. Εϊνε μία εορτή χαρμόσυνος, ήτις συγκεντρώνει εΐς μίαν 
Αλησμόνητοι· εσπέραν καί πλούτον καί κομψότητα καί εύθυμίαν καί 
ζωηρότητα άμιλλωμένην πρός τάς Ανάλογους δημοσίας πανηγύρεις τών 
πεφημισμένων ευρωπαϊκών κέντρων.

'Εφέτος ή έορτή Απέβη έτι μάλλον επιθυμητή, διότι ένεκα τών εκτά
κτων πολιτικών περιστάσεων τού τόπου μας καί τής έπικρατούσης άπό 
μηνών ήδη χρονιάς ανωμαλίας καί συγκινήσεως. ολόκληρος ή χειμε
ρινή περίοδος υπήρξεν έξαιρετικώς πενιχρά εϊς κοσμικάς ένγένει έορτάς 
καί διασκεδάσεις. Τ' Ανάκτορα ένεκα τής μεγάλης πυρκαϊας τών Χρι
στουγέννων. παραμένουν κλεισμένα καί θά παραμείνουν έπί Αρκετόν 
είσέτι χρόνον απρόσιτα μέχρι τής τελείας αύτών επισκευής. Είς δέ τάς 
ιδιωτικός αίθουσας δέν ήκούοθησαν ποσώς εφέτος έρρυθμα χορευτικά 
βήματα.

Κατ εξαίρεση’ ηύδοκίμησαν χοροεσπερίδες τινές καί έορταί, διοργα- 
νωθεϊσαι ύπό σωματείων έπί σκοπώ η ιλανθρωπικφ. Οί φιλανθρωπικοί 
χοροί εϊνε επιτυχής έφεύρεσις τών νεωτέρων καιρών καί τών νεωτέρων 
ηθών. ΤΙ ένίσχυσις τής Αγαθοεργίας διά τής τέρψεως εϊνε νεωτεριστική 
συνταγή τής παλαιός σκευασίας utile dulci. Όταν ή φιλανθρωπία κου- 
ρασθή νά δίδη μέ τάς χεΐρας, προσφέρει τόν οβολόν της μέ τούς πόδας. 
Εύγενεστέρα χρησιμοποίησές τών κάτω άκρων δέν δύναται νιι γείνη.

«
Κουκουρίκου ! ...

Τί συμβαίνει; Εϊνε ό παρισινός αλέκτωρ, δστις έξετρέλλανε τόν 
κόσμον μέ τήν όξεϊαν λαλιάν του.

Ό παγκόσμιος θρίαμβος τού «Σαντεκλέρ έφθασε καί μέχρις ημών 
θορυβωδέστατος. Τό τηλεγραφικόν σύρμα έσπευοε νά μάς άναγγείλη 
τήν περιλάλητοι· νίκην καί οί έκ Παρισίων άνταποκριταί παραμερίσαν- 
τες παν άλλο πολιτικόν θέμα μας έπλημμύρισαν μέ ειδήσεις καί μέ 
πληροφορίας περί τού έργου, περί τής παραστάσεώς του καί περί τής 
υλικής καί άθλου δόξης τού ευτυχούς άκαδημαϊκοΰ.

Οί φιλολογικοί, οί καλλιτεχνικοί καί οί δημοσιογραφικοί μας κύκλοι 
συνεταράχθησαν έκ τοϋ μεγάλου θεατρικού γεγονότος καί αί εφημερί
δες μας μεταβληθεΐσαι εΐς ορνιθώνας έγέμισαν άπό όρνιθας καί κοκκά
ρια καί φασιανούς καί φραγκόκοτταις. Τά εγχώρια ποιητικά πετεινά
ρια έπροθυμοποιήθησαν νά δανείσουν τήν φωνήν των είς τόν γαλάτην 
πετεινόν καί παρ’ ολίγον νά συμβή κοκορομαχία φιλολογική διιι τήν 
καλυτέραν μετάφραση· τού περιφήμου υμνου πρός τόν "Ηλιον. ΔΓ αύτόν 
τόν λόγον ίσως ό ξανθός μας καί ζωογόνος θεός, βαρυνθείς ν’ άκούη 
τάς οχληράς ταύτας έμμετρους επικλήσεις, έκρινε καλόν ν’ άπουσιάση 
έπί άρκετάς ήμέρας άπό τοΰ άττικοΰ στερεώματος καί ν’ άφίση τήν γήν 
μας, ήτις παρεδίδετο ήδη ήδυπαθώς είς τάς πρώτας θωπείας τοΰ 
έαρος, νιι περιπέση καί πάλιν εϊς τήν παγερόν αγκάλην τού χειμώνος.

Ταυτοχρόνως τό Βασιλικόν Θέατρου τό όποιον χολωμένον διατελεϊ 
άπό πολλοΰ είς διαζύγιον μέ τήν εγχώριον δραματικήν τέχνην, ήνοιξεν 
έξ άβρότητος φιλοξενίας τάς πύλας του εϊς τόν θριαμβευτήν «Σαντε
κλέρ. καί τήν πτερωτήν αύτοΰ συντροφιάν τήν περιάγουσαν τήν δόξαν 
του είς δλας τάς ευρωπαϊκός πρωτεύουσας. Τό ταμείου τοΰ θεάτρου 
σπανίιος είδε τόσην προθυμίαν καί τόσον πεισματώδη περί αύτό άγώνα 
πρός απόκτησιν καί τού τελευταίου τών ύπερμέτρως υπερτιμημένων 
εισιτηρίων, εβδομάδας δλας πρό τής άναγγελθείσης παραστάσεώς. 
Ούτως ό Σαντεκλέρ, αν δέν άπεκόμισε πολλάς δάφνας έξ Αθηνών 
αΐτινες ίσιος καί δέν τού χρειάζονται πολύ, άπεκόμισεν δμως άρκετήν 
προμήθειαν κέγχρου πρός συντήρηση· τοΰ όρνιθώνός του. ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΝΝΙΝΟΣ
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Πρέπει δμως νά όμολογηθή δτι άν οί Αθηναίοι έφόρτωσαν τάς 
λύπας καί τάς πικρίας αύτών καί τάς πολυμήνους άνησυχίας των 

είς τόν πετεινόν, τό έπραξαν είς στιγμήν επίκαιρον καί κατάλληλον. 
Ό ύμνος του άλέκτορος πρός τόν άνατέλλοντα ήλιον συνέπιπτε μέ τόν 
αίνον ον έξέφερον πάντα τά στόματα καί πάντα τά κύρια άρθρα τών 
έφημερίδων πρός τόν δρθρον τής εθνικής Αναγεννήσεως, δστις υποφώ
σκει μετά τήν άποφασιοθεϊσαν άναθεώρηοιν τοϋ Συντάγματος.

ΤΙ μελλοθάνατος Βουλή έψήφισε τήν άναθεώρηοιν διά πλειονοψη
φίας μεγαλειτέρας καί τής άπαιτουμένης παρά τών συνταγματικών δια
τάξεων. Τό γεγονός δέ τούτο έχαιρετίσθη ένθουσιωδώς ώς ή αφετηρία 
τής ήθικής καί πολιτικής τού "Εθνους άναπλάσεως.

Περίεργοι τφ δντι αί τύχαι τού δυστήνου Συντάγματος. "Οτε έγεν- 
νάτο διά τοϋ πραξικοπήματος τοΰ Σεπτεμβρίου τοϋ 1843, έπευφημεΐτο 
φρενιτιωδώς και άνεκηρύσσετο τό ιερόν παλλάδιον τής έθνικής ελευθε
ρίας. Λογογράφοι καί ποιηταί οίστρηλατούμενοι εξυμνούν αύτό μετά 
στόμφου. Ό Αλέξανδρος Σοΰτσος έγραφε:

7»,>· έι· ΜαραΙΙιϊιπ νίκην είχε .τάλαι ιστορήσει
H γρα<ι ίς τον ΙΙολογνιότον

Καί τή* Τρίτην Σεπτεμβρίου πρέπει ν' άπαΟανατίση 

Κατ.αιιος ζωγράη ου πρώτον.

Καί ό κ. Όρφανίδης:
Ή τελευταία μας ελπίς είν’ ό άοτήο εκείνος, 

Λαμπρότερο* τι χεοτν ρ ώς ήλ,ιακής άκτϊνος. 

Καί είν' ij πορρ νρόχρνοος περί αυτόν νερ έλη 

Ί'ό Σύνταγμα το ιερόν όπου ό "Ελλην θέλει.

Μετά μίαν εικοσαετίαν τό Σύνταγμα τό πανσεβάσμιον ιερόν παλλά
διον έδίδετο πρός επιδιόρθωση· είς τήν Β' ‘Εθνικήν Συνέλευση·, ώς νά 
ήτο παλαιόν καί έφθαρμένον υπόδημα, χωρίς κάνεις νά διαμαρτυρηθ^. 
Τώρα δέ πάλιν άναθεματίζεται καί υποβάλλεται είς τήν μαρτυρικήν 
εγχείρηση· τής άναθεωρήσεως καί δλος ό κόσμος χειροκροτεί.

«

Σχετικώς μέ τό Σύνταγμα καί μέ τούς ποιητάς, παραθέτομεν διά νά 
τελειώνομεν, τό έξης ιστορικόν ανέκδοτον, άγνωστον ίσως εϊς τούς 

περισσοτέρους.
Μικρόν μετά τήν Σεπτεμβριανήν μεταπολίτευση·, ό Αλέξανδρος Σού- 

τσος περιηγείτο τήν Αίγυπτον, ύπό τό κράτος δέ τοΰ ενθουσιασμού διά 
τήν πρόσφατον νίκην διατελών ό πρωταγωνιστήσας είς τό πολιτικόν 
έκεϊνο συμβάν ποιητής τού Περιπλανωμένου», έχάραξεν έπί τής εισό
δου τής μεγάλης πυραμίδος τοΰ Χέοπος τάς εξής λέξεις:

ιΖήτω τό Σύνταγμα όόον καί ή πυραμίς αντη

Μετά τινα ετη έπεσκέπτετο τάς Πυραμίδας έτερος "Ελλην λόγιος καί 
ποιητής, δ μακαρίτης Ιωάννης Ίσιδωρίδης Σκυλίτσης. Ό υπέρ τοΰ 
Συντάγματος ενθουσιασμός εϊχεν αρκετά ψυχρανθή καί ό Σκυλίτσης 
άναγνώσας τήν επιγραφήν τοΰ Σούτσου εκρινε καλόν νά πρόσθεση 
ύπ’ αύτήν τούς εξής στίχους :

7'ό Σύνταγμά αου σώζεται, άλλά κατέστη εμπαιγμός· 
Γενναΐον μεν τό ρ άρμακον, άλλο δ’ άπήτει ό σφυγμός.
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0 Τόφαλος, ό δοξασμένος όλυμπιονίκης είς τήν άρσιν τών βαρών, 
μάς έφυγε διά τήν ’Αμερικήν. Πρέπει ίσως νά μάθουν οί απανταχού 

"Ελληνες τά κατ’αύτόν ευχάριστα. Οί πάνσοφοι τής Επιτροπής 
τών ’Ολυμπιακών ’.Αγώνων άπηγόρευσαν τό Αγώνισμα τής ι’ίρσεως τών 
βαρών είς τό Στάδιον. οΰτω δέ ό Τόφαλος δέν έχει θέσιν πλέον είς 
τόν στίβον. Έσκέφθη τότε νά δείξη τούς χαλύβδινους βραχίονας του 
καί τήν 'Ηράκλειον ριίιμην του είς τούς όμαίμονας αδελφούς καί έφυγε 
διά τήν Αμερικήν μέ ίμπρεσσάριον ’Αμερικανόν, δστις τώ έμέτρησε 
εκατόν είκοσι χιλιάδας φράγκων δι’εξ 
μήνας. Φαντασθήτε τί θά κερδίση ό 
Αμερικανός.

Πρό μηνών ήδη κυκλοφορούν έν 
’Αμερική προγράμματα καί εικόνες 
τοϋ Τοφάλου είς τήν διαπασών έξαρ- 
οιν τής ρεκλάμας κατά τήν Αμερι
κανικήν έμπνευσιν. Ό βασιλεύς τής 
ρώμης» δ χαλύβδινος άνθρωπος» δ 
«βασιλικός εστεμμένος τοϋ Έδουάρ- 
δου κλ. είναι επίθετα δικαιολογού
μενα άπό ιδιότητας καί ανέκδοτα τοΰ 
πραγματικώς καταπλήσσοντος μέ τήν 
δύναμιν του συμπαθούς πρωταθλητοΰ.

Ό Τόφαλος συνδεδεμένος μέ τήν 
• Είκονογραφημένην». προσεφέρθη νά 
τήν άντιπροσωπεύση έν Αμερική καί 
νά μεριμνήση περί εΰρυτέρας διαδό- 
σεως αυτής μέσφ τών Απειροπληθών 
έκεϊ ομογενών. Καί ή Λιεύθυνσις τής 
«Εικονογραφημένης έσκέφθη είς τήν 
αποστολήν αυτήν νά προσδώση καί 
εθνικήν σημασίαν, διαθέτουσα τό 
ήμισυ τών εισπράξεων ΰπέρ τοϋ Τα
μείου τοϋ Στόλου. Πρός τοϋτο έδω- 
κεν εντολήν είς τόν κ. Τόφαλον νά 
καταθέτη τό ήμισυ τών εις χεϊρας 
του εισπράξεων, έκ νέων εγγραφών 
συνδρομητών, παρά τώ Έλληνι προ- 
ξένφ έπί αποδείξει καί έξ ονόματος 
τής «Είκονογραφη μένης .

Παραθέτομεν ενταύθα τό κείμενον 
τής καλλιτεχνικωτάτης εγκυκλίου — 
άποδείξεως μέ τήν όποιαν έφωδίασεν 
Αμερικήν άπελθόντα Αντιπρόσωπόν 
συνδυασμόν τό Περιοδικόν καί οί έγγραφησόμενοι έν ’Αμερική συν- 
δρομηταί θά εισφέρουν υπέρ τοΰ Στόλου τό ποσόν τών 11 χιλιάδων 
φράγκων κατά μέσον δρον.

•Εικονογραφημένη» τόν είς 
της, διά νά ίδήτε κατά ποιον

•I

Αποκαλυφθήτε ! .Ιύτό είναι τό Ιερόν, τό έθνικόν μας έμβλημα, αυτός 
είναι <τ Ιικέφαλος 'Αετός, τό παντοδύναμοι· μυθικόν πτηνόν, τό όποιον είχεν 
ώς έμβλημα ή Βυζαντινή Α ι’τοκρατορία διά νά σνμβολίζη την παντοδυναμίαν 
της καί είς ιό μέσον ή γυναικεία μορφή συμβολίζει αύτήν τήν Βυζαντινήν 
Αυτοκρατορίαν, τήν Μεγάλην 'Ιδέαν, τήν Πάλιν, τήν Κοσμοκρατορίαν, 
τήν Πρόοδον καί τό Φως τοΰ 'Ελληνισμού, τό όποιον ά'/ οϋ έφώτισε τόν 
κόσμον όλου. έσβυσε με τόν τελευταίοι·" Ελληνα Αύτοκράτορα, τόν Μάρτυρα 
Κωνσταντίνον IB' τόν Αραγάσην, παρά τήν Πύλην τοΰ Ρωμανού.

Αέν είναι ονείρου ή Μεγάλη 'Ιδέα. Είναι εθνικόν μας Αίκαιον.' Άλλά τά 
εθνικά δίκαια δέν διεκδικ.οϋνται με λόγια. Σήμερον μόνον με τ'ην γροθιά σου 
θά υποστήριξής τά δικαιτ&ματά σοκ. Γροθιά δέ δί ημάς τους "Ελληνας διά 
τήν χώραν μας, είναι μόνον ό Στόλος μας.

Με: αυτήν την γροθιά έκυριάρχουν οί άρχαΐοι "Ελληνες, μέ αυτήν τ 'ην γρο
θιά εκυριάρχει ή Ελληνικέ/ Αυτοκρατορία, μέ αυτήν τήν γροθιά έπήραν τήν 
ελευθερίαν των οί Πατέρες μας, ό Παπανικολής, ό Κανάρης, <5 Βρα- 
τσάνος, ό Μιαοϋλης, ό Τομπάζης είς τό 21.

Με τον Στόλον μας θά πάριομεν τήν Κρήτην καί τήν Μακεδονίαν καί τήν 
"Ηπειρον. Καί δταν τά πάρωμεν αύτά καί γίνωμεν περισσότεροι οί ’Ελεύθεροι 
καί προοδεύσωιιεν οίκονομικώς καί ένισχύσωμεν καί τάς ναυτικός μας δυνά
μεις .... τότε ό Θεός βοηθός καί ή γροθιά μας πάλιν.

Το ονείρου λοιπόν κάθε Έλληνος γνησίου, ποΰ άγαπή τήν Πατρίδα, ποΰ 
τήν θέλει να μεγαλώση, ποΰ αγαπά καί ενθυμείται τό χωριό τον, τή μάννα τον, 
τάς αδελφός τον καί θέλει νά είπυχοΰν, πρέπει νά είναι ο Στόλος μας. "Οταν 
ευτυχή ένα Κράτος όλοι είναι ευτυχείς.

•Άλλά δέν είναι δυνατόν νά εντυχήσωμεν ημείς, ενόσφ ή 'Ελλάς μας είναι 
μιά σπιθαμή. Πρέπει νά τήν μεγαλιΰσωμεν. Καί διά νά τήν μεγαλώσωμεν 
χρειαζύμεθα Στόλον ισχυρόν.

■ Καμαρώστε τόν Αβέρωφ·, τό νέον θοιρηκτόν μας. Μόλις τό ήκουσαν 
έχθροί μας, Αμέσως ήλλαξαν συμπεριφοράν απέναντι μας. Καί έθορυβήθη- 

σαν καί αγοράζουν άντιιορπιλλικά διά νά μάς τό εξουδετερώσουν καί αύρων 
θά ναυπηγήσουν μεγαλήτερον τοΰ Αβέρτοι/ σκάφος. Λεν φθάνουν λοιπόν 
Ούτε· τά τρία Οωρηκτά μας, ούτε τά ό γερμανικά τοοπιλλοβόλα μας, ούτε τά S 
άντιτορπιλλικά μας, ούιε ό - Άβέρωφ ·.

» Είναι άνάτκρ νά ένισχνοιο/ιεν τό Ταμείου τοΰ ' Εθνικού Στόλου, τό όποιον 
έχει αποκλειστικόν σκοποί' νά ουνάζη χρήματα διά νά ναυπηγή πολεμικά 
σκάφη. Τό Ταμεΐον τοΰ Εθνικού Στόλοι· είναι ό κουμπαράς τοΰ Έθνους 
μας. Έθνος εϊ/ιεθα όλοι ο! "Ελληνες καί άποτελοΰμεν μίαν οικογένειαν. Κάθε 
λοιπόν μέλος nl·' οικογένειας πρέπει ιιέ κάθε τρόπον νά έξοικονοιιή τήν πεν
τάρα τον διά νά ρίπτ/ι βΐς τόν κονμπαράν.

Μιά μια δραχμή μαζεύονται τα είκοοιτρια εκατομμύρια που συνεφωνήθη 
ό «Άβέρωφ· καί μιά μιά δραχμή θά μαζευθοΰν τά έκατομμόρια ποΰ θά κασιί- 
σονν τά νέα πολεμικά σκάφη ιιας.

Ή Εικονογραφημένη Οπως όλοι μας. έχει καί αυτή υποχρεώσεις πρός 
τόν τόπον. Αέν νομίζει οτι ή οίκογενειιί της έςεπλήριοσε καί έςώη λησε πάσαν 
πρός τήν Μεγιίλην Πατρίδα ΰποχρέωοιν, ούτε νομίζει ότι ίφθασε τό αίμα τοΰ 
Αηιιηιρίου καί τοΰ 'Αντωνίου Βρατσάνου κατά τήν άνατίναςιν των Ψαρών 
καί τό μπουρλότο τον Νικ. Βρατσάνοι·.

Ή Εικονογραφημένη λοιπόν τώρα ποϋ έστερεώθη δίδει τό 
ήμισυ τών νέων εισπράξεών της, όχι τών κερδών της, τών εισπρά
ξεων της, υπέρ τοϋ Στόλου, υπέρ τοϋ μεγαλείου τής Πατρίδος, υπέρ 
τής Μεγάλης 'Ιδέας.

•I II συνδρο/ιή τής Εικονογραφημένης δί έν έτος είνε /,->'< Λολλάρια, ήτοι 
22 φρ. Άπό αύτά λοιπόν τά 22 φρ. ή ^Εικονογραφημένη· τά 11 δίδει 

είς τό Ταμεΐον τοϋ Στόλου. Ιηλαδή 
όσοι γίνεσθε σΐ'νδρομηταί της δεν υποστη
ρίζετε ιιόνον τήν Είκονογραφηιιννην 
άλλά και τόν Στόλον. 'Όλοι μας λοιπόν 
βοηθοΰμεν τόν Στόλ·»·.

Τό φαη&ς,εσθε τί είνε αυτό; "Αν 
χίλιοι καλοί πατριώται γίνουν συν 
δρομηταί τής Εικονογραφημένης· 
τό Ταμεϊον τοϋ Στόλου θά λάβη 
ένδεκα χιλιάδας φράγκων. Καί πάλιν 
οί χίλιοι αύτοί πονετικοί "Έλληνες ποΰ 
θα διόσονν αυτα τά γρη/ιατα θα πάρουν 
καί έ'να χρόνον τήν Είκονογραφ ημένην 
και θά β/.έπρυν μέσα είς τα φ ίλλ,α της 
τί γίνεται είς τήν Πατρίδα καί πο>ς προο
δεύει ή Ελλάς.

» Καί άκόμη τά όνό/ιατα όλων εκεί
νων ιιί όποιοι θά βοηθήσουν τον Στόλον 
κατ’ αυτόν ιόν τρόπον δίδοιπες τά 11 
ι/ράγκα, θά δημοσιευθοϋν είς τήν 
«Είκονογραφημένην· έν Ιδιαιτέρα 
τιμητική στήλη.

Ιιόοατε λοιπόν είς τόν αντιπρό
σωπον τής ε Εικονογραφημένης · 
κ. Αημήτριον Τόφαλον, τόν δοξα
σμένου 3 Ολυμπιονίκην 4,5Θ δολλάρια 
καί θά λάβητε παρ’ αΰτοΰ ίπόδειξιν 
συνδρομής δί έν έτος είς την Εικονο- 
γραφημένην εκείνος δέ πάλιν θά κατά
θεση τό ήμισυ παρά τώ ' Ελληνικφ Προ- 
b——' επ' όνόματι τον ’Εθνικού

ΙΙατοίδος
καί 
τής

ξενείρι 
Στόλον μας».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ
αύτοΰ τόΕίς τό τέλος τοΰ έντυπου 

όποιον κοσμεί τό Βυζαντινόν έμβλημα 
μέ τόν δικέφαλον αετόν, ή είκών τοΰ 
Μάρτυρος-Αύτοκράτορος Κωνσταντίνου 
του Παλαιολόγου, ή είκών τοϋ νέου 
θωρηκτού μας «Άβέρωφ» 
καί πολλα'ι άλλαι, είναι τυ
πωμένη μία άπόδειξις άνα- 
φέρουσα δτι έπλήρωσεν δ 
κατέχων τό έντυπον αυτό 
φρ. χρ. ένδεκα, τό ήμισυ 
δηλαδή τής συνδρομής τής 
«Εικονογραφημένης» είς τό 
ταμεϊον τοΰ Εθνικού Στό
λου, συνέβαλε δ'οΰτω είς 
τήν ένίσχυσιν τοΰ Εθνικού 
Στόλου τής ΓΙατρίδος.

Τήν άπόδειξιν αυτήν, φέ- 
ρουσαν τήν ύπογραφήν καί 
τήν σφραγίδα τής Διευθύν- 
σεως θά υπογραφή δ απε
σταλμένος μας καί ό κατά 
τόπους Πρόξενος τής Ελλά
δος, είς χεϊρας τοϋ όποιου 
Οά κατατίθενται τά δικαιώ
ματα τοΰ Στόλου.

Καί θά είναι τό έντυπον 
αύτό μία τιμητική περγα
μηνή διά τόν κατέχοντα 
τοϋτο συνδρομητήν τής 
Εικονογραφημένης δστις 

θά δύναταί νά τό θέση 
εντός πλαισίου καί νά τό 
Ανάρτηση είς τό κατάστημά του καμαρώνων διότι 
έδωκε τόν οβολόν του διάτό μεγαλείου τής Φυλής μας. 

’Αντίτυπα τής έν λόγφ εγκυκλίου ύπεβλήθησαν 
πρός τά υπουργεία τών Ναυτικών καί τών Οικονο
μικών, ϊνα λάβωσι γνώσιν τής εισφοράς τής · Εικο
νογραφημένης».

Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΑΡΑΒΟΥ
< ΔΙΗΓΗΜΑ : ΚΩΝΣΤ. ΡΑΔΟΥ)

ουρανός είναι συνεφής, οί οκτάγωνοι καί πολυώροφοι φάροι 
έσβεσμένοι καί τό σκότος πυκνόν βασιλεύει καθ’ δλην τήν 
έκτασιν τοϋ Αιγαίου. Οί νησιώται, σωρευμένοι είς τάς δχυ- 
ράς των πόλεις, είναι βυθισμένοι είς τόν ύπνον καί μόνον 
αί βίγλαι υψηλά αγρυπνούν διά νά δώσουν τό σημεϊον τοΰ 
Αί άλύσεις καί τά πασσαλοζεύγματα φράττουν τά στόμιακινδύνου. ... - .. .. .

τών λιμένων καί έπί τών έπάλξεων αί ένωμοτίαι τών τηλεβολιστών 
κοιμώνται παρά τά μάγγανα καί τάς τοξοβελίστρας. Ούδείς πλέει 
έξω· αύτοί οί τολμηρότεροι έχουν πτήξει είς γωνίαν τινά οχυρού λιμέ- 
νος. Τήν ώραν αυτήν τής σκοτίας καί τοΰ τρόμου είς βυζαντινός δρό
μων, ώσεί ψηλάφών, προσπαθεί νά εΰρη τήν είσοδον τοΰ στενού τής 
Σάμου. Μέ σπασμένα τά κατάρτια, σχισμένα τά ιστία, τό σκάφος διά- 
τρητον, σύρεται άγωνιωδώς. Τό ήμισυ τών στρατιωτών, τό ήμισυ τών 
έρετών είναι νεκροί καί παρά τούς εξηρθρωμένους σίφωνας τοΰ ύγροΰ 
πυρός κεϊνται τ’ άπηνθρακωμένα πτώματα οκτώ σιφωνατόρων. Ό κελευ- 
στής. συγκειπρώσας τό υπολειφθέν πλήρωμα κάτω είς τάς έλαφροτέρας 
κώπας, Αγωνίζεται νά έμφυσήση είς αύτό όλίγην δύναμιν καινά ρυθμίση 
τήν κωπηλασίαν. Συχνά δμως παύει τά κρόταλα, διά νά τρέξη, μέ σπόγ
γον ΰδατος καί δξους, νά δροσίση τά χείλη λιποψυχοΰντος κωπηλάτου, 
διά νά σύρη έξω τούς άνατραπέν- 
τας καί ύπό τά σέλματα ημιθα
νείς κατακειμένους.'Η ταλαίπωρος 
τσούρμα έχει άποκάμει πλέον. Κω
πηλατεί άπό ημερών χωρίς διακο
πήν κωπηλατεί άπό τών Ακτών 
τής Συρίας, δπου τήν έφερεν ή 
τόλμη τοϋ νεαρού κεντάρχου Μελι- 
γούα. ’Επάνω, είς τό έπίστεγον, δύο 
μόνον άνδρες απομένουν όρθιοι, 
Ατάραχοι έν μέσω τής καταστρο
φής, ώς νά μή έχουν αύτής συναί- 
σθ ησιν:Ό πρωτοκάραβος Θεόφιλος 
έπί τών οίάκων καί. μέ ένα επίδε
σμον περί τήν κεφαλήν, μέ άλλον 
περί τόν βραχίονα, ό κένταρχος 
Μιχαήλ Μελιγούας. Ύπό τό άσθε- 
νές φέγγος μικρού λαμπτήρος. κρε- 
μαμένου ολίγους πόδας άνω τής 
βάσεως τοϋ πρυμναίου ιστού, επιμένει άκόμη νά σημειώνη είς τό πιττά- 
κιον τάς έκ τής παράβολου αύτοΰ εκδρομής εντυπώσεις. Είναι ή ανα
φορά του πρός τόν Αύτοκράτορα. Εϊχεν έκλεγή ύπ’ αύτοΰ τούτου διά 
τήν κινδυνώδη ταύτην Αποστολήν. Λέων δ Ίσαυρος ήθέλησε νά παρα
σταθή αυτοπροσώπως είς τόν άπόπλουν ■ Άγιου Θεοδώραν τοϋ Στρα
τηλάτου». Άφοΰ έπεθεώρησε προσεκτικά τόν ώραϊον δρόμωνα, έθεσε 
τήν αύτοκρατορικήν του χεΐρα έπί τοΰ νεαρού κεντάρχου: Μελιγούα, 
είπε, θέλω λεπτομερείς καί θετικός ειδήσεις. Νά διεισδύσης διά παν
τός τρόπου είς τά μυστικά τής παρασκευής τών Αράβων. Μετά τεσ
σαράκοντα ήμέρας θά σέ αναμένω πάλιν έδώ, έπί τής κρηπίδας τοϋ 
Βουκολέοντος . Tip· επαύριον "Αγιος Θεόδωρος ό Στρατηλάτης·, δια- 
πλέων ταχύς τά στενά, διεσταυρώθη μετά τών τελευταίων μοιρών τού 
θεματικού πλωΐμου, αί όποϊαι άνέπλεον τόν Ελλήσποντον. Ό μέγας 
Δρουγγάριος τών Κιβυρραιωτών, μαντεύων τήν άποστολήν τού κεντάρ
χου, έρριψε πρός τον Μελιγούαν τό σήμα ό Κύριος τών Δυνάμεων μετά 
σού έν μέσφ τών φρενητιωδών έπευφημιών τών πληρωμάτων.

Σύμφωνα μέ τά σχέδια τοΰ Λέοντος Γ’, πάσα ή ναυτικέ) δύναμις συνε- 
κεντροϋτο περί τήν βασιλεύουσαν, κατά τής οποίας οί Σαρακηνοί πάρε- 
σκεύαζαν φοβερόν κτύπημα. Ούδέν πολεμικόν πλοϊον, ούδεμία μεμονω
μένη μοίρα θά μείι·η έξω είς τό Αίγαϊον, διά νά μέ) προσφέρουν εύκο
λους νικάς είς τά απειράριθμα πολέμια σκάφη τά όποια συντόμως Οά 
τό καλύψουν άπό πράσινα φλάμουλα μέ τό άσπρο χέρι τοϋ Προφήτου. 
Ό «"Αγιος Θεόδωρος ό Στρατηλάτης·, είς τήν ταχύτητα καί έπιτηδειό- 
τητά του έχει λοιπόν μόνον νά έ/ςτίζη. Τρέχων ιάταύστως διαπλέει τό 
στενόν τής Χίου, διέρχεται μεταξύ Σάμου καί ’Ικαρίας, χαιρέτα: άπό 
μακράν τήν ίεράν Πάτιιον, περιπλέει τήν Κώ, τήν Σύμην. τήν βορείαν 
άκραν τής Ρόδου καί έρχεται νά ρίψ^ τήν άγκυράν του είς τά Μύρα τής 
Λυκίας. Είχον Ανάγκην αναψυχής, ανεφοδιασμού, πλοηγών άραβοφώ- 

νων. Πρός τούτοις ήλλαξαν χρώματα, κοσμήματα, σύμβολα. "Υψωσαν 
ύπερήφανον τουρβάνι έπί τοϋ άφλάστου τοϋ δρόμωνος, περιεβλήθησαν 
αραβικός στολάς καί πανοπλίας καί ύπό τά εμβλήματα τών απίστων 
περιέτρεξαν τά παράλια τής Συρίας, τής Φοινίκης, τής Παλαιστίνης άπό 
Λαοδικείας μέχρι Λσκάλωνος.

Άπερίγραπτον ήτο τό μέγεθος τής παρασκευής τών ’Αράβων. ΙΙυκναί 
φάλαγγες σκαφών έναυλόχουν είς τούς λιμένας· δρόμωνες καί κομβα- 
ρέαι μέ επενδύσεις σιδηρών ή χάλκινων ελασμάτων καί ΰφασμάτων 
ποτισμένων είς δξος,^μέ σάκκους άμμου σωρευμένους έπί τών καταστρω
μάτων, μέ παντοϊα άλλα προφυλακτήρια κατά τοϋ υγρού πυρός. Πλή
θος άλλων έπί τών νεωλκείων έπεσκευάζοντο καί έκαθαρίζοντο. 'Οπλι
ταγωγά καί ίππαγωγά άνέιιενον τά στρατεύματα, πυραμίδες έφοδίων 
ύψοΰντο έπί τής ακτής· αμέτρητοι έκ τών μεσημβρινών παραλίων τής 
’Αραβίας προσέτρεχον εξαίρετοι ναυτικοί, τούς οποίους είχε θαυμασίως 
ασκήσει δ άργιλος Ινδικός. Στίφη μαύρων τής Νουβίας ήγοντο ύπό τήν 
μάστιγα ώς κωπηλάται. Τό πολεμικόν μένος τών πιστών έχει άνέλθει 
είς τό 'ζενίθ. Θά κυριεύσουν τήν ΙΙόλιν, θά σφάξουν, θά σκλαβώσουν, 
θά σύρουν τόν ύπερήφανον αύτοκράτορα τών χριστιανών άλυσίδετον 
είς τούς πόδας τοΰ καλίφου Σουλεϊμάν. Ή φήμη τοΰ αρχιστρατήγου 

Μωλεσμά έχει αναστατώσει τό 
Ίσλάμ. 'Όλοι δσοι μεθύουν άπό 
φανατισμόν, δσοι διψοΰν δόξαν, 
δσοι ορέγονται λάφυρα, τρέχουν 
νά ταχθούν ύπό τάς σημαίας του. 
Παρά τούτους καί δχι ολίγοι αρνη
σίθρησκοι καί Αχαρακτήριστοι μι- 
σθοφόροι.Ήδη κινείται πρός βορ- 
ράν διά ξηρός. 'Εκατόν πεντήκοντα 
χιλιάδες προορίζονται διά τήν Κων- 
σταντινούπολιν. Ό Μελιγούας είς 
Ιουδαίον πραγματευτήν μετεμφιε- 
σθείς διολισθαίνει έως τό Χαλέ- 
πιον καί παρατηρεί τά πάντα. Τά 
άραβικά στρατεύματα έχουν τόν 
αύτόν οπλισμόν, τήν αυτήν σχε
δόν τακτικήν μέ τούς Βυζαντινούς. 
Τσάκους καί αλυσιδωτούς θώρα
κας, περικνημίδας, βραχιονιστή- 

ρας, σιδήρινα χειρόκτια. Μόνον τό άτακτον ιππικόν είναι αθωράκιστου, 
τυλιγμένον είς τά εύρέα αύτοΰ κατάλευκα βουρνούζια. Τελαμώνες καί 
κολεοί ξιφών, φάλαρα ίππων είναι κατάκοσμα κατά τόν δαμασκηνόν 
τρόπον. Τόν οΰστούλ, τοΰ όποιου ναυαρχεΐ αύτός ό καλίφης, ύπολογί'ζει 
ό Μελιγούας είς χίλια πεντακόσια σκάφη· καί όλονέν έρχονται νέα έκ 
τής Ερυθρός διά τής παλαιός διώρυγος τοϋ Πηλουσίου, χάρις είς τό μι
κρόν των βύθισμα καί είς συχνάς ύπερνεωλκήσεις. Αί πρώται μοϊραι 
καταλείπουν ήδη τούς λιμένας τής Συρίας, πλέουσαι βραδέως πρός τήν 
Κύπρον. Σμήνος άνιχνευτικών ταρίό ριπιδοειδώς τεταγμένων προπλέει 
μέ τά ύπερμεγέθη λατίνια πανία των ανοικτά καί τάς κώπας φορνελά- 
τας διά νιί μή έγγίζουν εις τό ϋδωρ. Είναι καιρός ό Μελιγούας νιί φύγη, 
νά τρέξη μέ τά φοβερά άγγέλματει πρός τόν αύτοκράτορα. Κατορθώνει 
ν’ άνεφοδιασθή είς Πάφον, ύπ’ αύτά σχεδόν τά ΰμματα τών ’Αράβων. 
Είς τό ύψος δμως τών Πατάρων, παρά τάς έκβολάς τοϋ Ξάνθου, δύο 
άραβικαί φυλακίδες,—είχον προβή έως έκεϊ.—ξενισθεϊσαι έκ τής όδοϋ, 
ήν ακολουθεί, τόν διώκουσι μετά πείσματος. Περί τήν Κνϊδον τόν Αναγ
κάζουν είς μάχην. ’Ολιγοστεύει τόν δρόμον του καί στραφείς αίφνιδίως 
Αποφεύγει τόν προπλέοιπα καί επιπλέει πάση δυνάμει κατά τοΰ δευ
τέρου τών πολεμίων, ένώ ό πρώτος έν τη ορμή τής διώξεως τρέμει 
άκόμη μακρυνόμενος. Ό Μελιγούας σφενδονίζει τό τουρβάι ι είς τήν 
θάλασσαν, ένφ μεγαλοπρεπής ιίναβαινει είς τό κέρας ή σημαία μέ τάς 
εικόνας τών τεσσάρων στρατιωτικών προστατών τοϋ Βυζαντίου 'Αγίων, 
τών Θεωδώρων Τύρωνος καί Στρατηλάτου, τοΰ Γεωργίου καί τοϋ 
Μιχαήλ, καί οί βουκινάτορες σαλπίζουν τό πολεμικόν. Τά άραβικά έκη- 
βόλα ρίπτουν χάλαζαν βελών καί μολυβδίνων βλημάτων κατά τών'Ελλή
νων. Τ’ άγήματα τής εμβολής συγκεντροϋνται έπί τοϋ προστέγου μέ 
αύτόν τόν έμίρην έπί κεφαλής. Οί έπί τών θωρακίων καί τοϋ κεντρικού 
ξυλοκάστρου Βυζαντινοί βάλλουσι τότε κατ’ αύτών διά συνήθων βλη
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μάτων. Εϊς άπόστασιν δ’ εκατόν μέτρων, ό Μελιγούας διατάσσει πΰρ ! 
Οί σιφωνάτορες, άφοΰ έκαμαν τό σημεΐον το» σταυρό», ανοίγουν τά 
ασφαλιστικά επιστόμια καί αρπάζουν εϊς χεΐρας τούς αύλούς. Ό αήρ 
πληροΰται ϋπό φλογών, κριγμός καί πάταγος φοβερός καί συνεχής επα
κολουθεί, γλώσσαι πυρός περιλείχουν τό εχθρικόν σκάφ ος. Ατρόμητοι 
έν τούτοις οί Σαραζηνο'ι ετοιμάζουν τάς άρπάγας των άλλ’ ύ ελληνικός 
δρόμων ολισθαίνει ϋπό τήν πρύμναν των. άρχεται δέ τοΰ έργου του καί 
ό μέγας καταπέλτης. Βάλλει πήλινος πυρφόρους γρανάτατ. αϊτινες θραυό- 
μεναι μεταδίδουν τό πΰρ εϊς τήν σκηνήν τών άξιωματικών βάζ.λει δοχεία 
γέμοντα Ιοβόλων οφεων καί σκορπιών, οΐτινες κυλίονται έπί τοΰ κατα
στρώματος καί αναγκάζουν τούς γυμνόποδας άρμενιστάς καί οίακιστάς 
νά φεύγουν εΐς τά παρεξάρτια καί τούς επιπόνους- βάλλει βλήματα, ών 
έκφεύγει δυσοσμία αφόρητος καϊ άποπνικτική II σύγχυσις εϊναι φοβερά- 
ή πυρκαϊά έξάπτεται πανταχοΰ. Οί Ελληνες μακρυνόμενοι έν βία τοΰ 
ηφαιστείου τούτου, πίπτουν έπί τού ετέρου πολεμίου, δρομάκος προσερ- 
χομενου είν τό πεδίον τής μάχης. ΊΙ αριστερά πλευρά των προστρίβεται 
έπ’ αύτοΰ- συντρίβεται μέρος τών κωπών καί οί κωπηλάται άνατρέπον- 
ται. Οϊ "Αραβες κατορθούν νά ρίψουν τήν σιδηράν χεϊρα. Τό σαρακη- 
νύν σκάφος εϊναι υψηλότερου· ή είσπήδησις ευχερής. Οϊ βυζαντινυί έρέ- 
ται παραιτοΰντες την κ.υϊπην λαμβάνουν τι'ι όπλα. Ήδη οϊ στρατιώται 
εϊναι εΐς χεΐρας- πελέκεις καί ακανθωτοί κορύναι κατέρχονται μετά λύσ- 
σης έπί κρανών καί θωράκων άντηχούντων ώς οί συγκρουόμενοι λέβη
τες. Χειροσίφωνες βάλλονται κατά πρόσωπον τών Αράβων άλλ’ ούδέν 
τούς αναχαιτίζει. Μέγας έν τούτοις σίδηρους δελφίν άπό κεραίας βλη
θείς τρυπά τό ύγροπυρφόρον κακάβιον, ένφ συγχρόνως σιφωνάτωρ άνα- 
τρέπεται έντός μέ τάς άναμμένας θρυαλλίδας είς τάς χεΐρας. Τεραστία 
δέσμη φλογών ύψοΰται μετά φοβερού πατάγου. μεταδίδουσα τό πΰρ 
καϊ είς τούς δύο όμοϋ αντιπάλους δρόμωνας. Οί Άραβες έντρομοι 
κόπτουν τάς άρπάγας καί άπωθοΰν διά κοντών τι'ι πολέμιον σκάφος. 
Σβύσαντες ταχέως τό πΰρ, προσπαθούν να βοηθήσουν τόν βραδέως 
καταποντιζόμενον συμμαχητήν των. ένώ ό Μελιγούας μακρύνεται κοπιω- 
δώς πρός βορραν. "Οταν ό εμίρης επαναλαμβάνει τήν δίωξιν, ό δρόμων 
εϊναι πλέον μακράν. Μετ’ ολίγον ή νύξ έρχεται εϊς βοήθειαν αύτοΰ, ή 
νύξ καθ’ ήν τόν ειδομεν φεύγοντα πρός τό στενόν τής Σάμο».

'Ο έμίρης όμως ήτο ακαταπόνητος. Τήν έπαύριον — ό ήλιος ήδη ήτο 
υψηλά,—τρεις έκ κατόπτρου άναλαμπαϊ ίσης διάρκειας, άπό τήν βί-. λαν 
τοΰ όρους τής Μυκάλης, ειδοποιούν τόν Μελιγούαν ίίτι ό εχθρός είναι 
πλησίον. Ή μάχη ίσοδυναμει νυν πρός έξόντωσιν πρέπει λοιπόν νά 
ρίψη τό σκάφος εϊς τήν Ασιατικήν άκτήν καί νά πορευθή διά ξηράς 
πρός τήν Προποντίδα. ΊΙ λΰσις εϊναι ϊσως άδοξος, άλλά πρό παντός 
πρέπει νά φθάση μέχρι τού Αϋτοκράτορος. Αίφνης έμπνέεται τολμηρό
τερου έργον σύμφωνα πρός ιόν χαρακτήρα του. Τό βύθισμα τού άντι- 
παλου του εϊναι διπλάσιοι·. Πλέει λοιπόν ύπό τό παλαιόν Ήραΐον τής 
Σάμου καί πρός τάς Κορασίας νησίδας, ένφ ό Άραψ όλονέν πλησιάζει. 
Εισπλέουν εϊς δαίδαλον σκόπελό»· καί οί "Ελληνες εισορμούν είς άβαίΐή 
καϊ μακράν δίαυλον. Τυφλός έξ οργής ό πείσμων έμίρης άκολουθεΐ. 
Μετ’ ολίγον φοβερός άκούεται τριγμός· τό αραβικόν σκάφος δονεϊται 
ολόκληρον. Πάντες οί έπί τού καταστρώματος άνατρέπονται. Κλίνει έπί 
τής μιας πλευράς, πρός τήν όποιαν ή τσούρμα κατακυλινδεϊται έν μέσφ 
φοβερών βλασφημιών καϊ κραυγών τρόμου καί φρίκης. Τώ ϋφαλα δια- 
νοίγονται, τά ϋδατα κατακλύζουν τό σκάφος καί ή πρύμνη εξαφανίζε
ται ύπό τά κύματα, ένώ ή πρώρα εϊναι καλώς σφηνομένη μεταξύ δύο 
πετρών. Ό Μελιγούας δύναται τόρα νά πλεύση ανενόχλητος είς Κων- 
σταντινούπολιν. «

Ό οϊκος τών Μελιγούα ήτο ποτέ ισχυρός και πλούσιος, ό δέ πατήρ 
τοΰ Μιχαήλ εϊχε διακριθή διά τάς ύπηρεσίας του. Άλλ’ εϊχε τήν ατυ
χίαν νά προσκολληθή εϊς τόν Αύτοκράτορα ’Αναστάσιον, άπό τοΰ όποιου 
δικαίως ήλπιζε τήν σωτηρίαν τοΰ Βυζαντίου. "Οταν ήλθε λοιπόν τό 
άχρεϊον κίνημα τών στρατευμάτων τού ’Οψικίσυ, τά όποια ώς μαινόμενα 
εϊσήλασαν εϊς Κωνσταντινούπολιν, κατεστράφη.

Έν μέσφ βαθύσκιο» άλσους, παρά τήν Ιίυπαρώδη άκτήν. είς τήν 
θέσιν ακριβώς τών σημερινών κήπων τοΰ Κεβίδη Ισμαήλ έν Έμιργκιάν 
έπϊ τού Βοσπόρου, ύψοΰτο ό πύργος τών Μελιγούα ύπό ολίγων μόνον 
ακολούθων φρουρούμενος. Συγγενείς καί οπαδοί τού γέροντος άρχοντας, 
δλα τά καλά ξίφη τών Μελιγούα, αύτός ό υίός, είχον αποστολή ύπό τοΰ 
Αναστασίου εΐς Ρόδον διά νά ιιετάσχουν εκστρατείας πρός καταστρο
φήν τών παρασκευών τών ’Αράβων εϊς τούς λιμένας τής Συρίας, διά 
τήν όποιαν ήτο άκόμη τότε καιρός. ΊΙ άλωσις επομένως τοΰ Πύργου 
υπήρξεν έργον μιας στιγμής. Οί έξ Όψικίου ληστρικοί στρατιώται έφό- 
νευσαν άνηλεώς τον πολιόν γέροντα καϊ ή μήτηρ τοΰ Μιχαήλ έθανεν 
έκ τοΰ τρόμου. Τά πάντα διηπάργησαν καί τό πΰρ κατέφαγε δάσος καί 
οικήματα. Οί αφελείς Μελιγούα δέν ήσαν πρακτικοί άνθρωποι καϊ ήθέ- 
λησαν νά μείνουν μέχρι τέλους πιστοί εϊς τόν ’Αναστάσιον. Δέν ώμοία- 
ζον τούς φρονίμους γείτονας των Βουκιλλαρίους, οΐτινες ύψωσαν εγκαί
ρως τά σήματα τής άνταρσίας καί έτρεξαν νά υποταχθούν εϊς τόν νέον 
Αύτοκράτορα Θεοδόσιον, ώς κατόπιν μετά τής αύτής ευκολίας θά προ
σκυνήσουν τόν Λέοντα. Τοιοΰτοι ήσαν οί Βουκιλλάριοι έκ πάσης ανωμα
λίας έξερχόμενοι ισχυρότεροι καϊ πλουσιώτεροι, τών 
όποιων το καστέλλιον έπεδείκνυε τήν έπιμελημένην 
αρχιτεκτονικήν του έπί τών ύψωμάτων τής Στενής, 
καϊ των όποιων ή κόρη προωρίζετο διά τόν Μιχαήλ, 
—συνοικέσιον μέ υπομονήν καί σύνεσιν παρασκευα- 
σθέν όταν οί Μελιγούα ήσαν μεγάλοι καί τρανοί. 
Τόρα δμως οΰτε τό έσυλλογίζοντο καν οί Βουκιλλά- 
ριοι.Οί Μελιγούα ήσανκατεστραμμένοι καϊ ό Μιχαήλ 

φυγάς είς τό πρό τοΰ Άμορίου στρατοπέδου τοΰ στρατηγού τών έν τή 
Ανατολή στρατευμάτων Δέοντος τοϋ Ίσαύρου, οστις κατ’ οΰδένα λόγον 

ήθελε ν’ αναγνώριση τόν νέον βασιλέα Θεοδόσιον. "Οταν ή άνικανότης 
τούτου καϊ ό έκ τών Αράβων φόβος άνεβίβασαν μίαν ήμέραν τόν περίφη
μου στρατηγόν είς τόν θρόνον, ήδυνήθη καί ό Μιχαήλ Μελιγούας νά έλθη 
εϊς Κωνσταντινούπολιν δπου δέν είχε παρά τό ξίφος του καϊ μισθόν 
δώδεκα μόνον κατά μήνα νομίσματα. Μέ ποιαν Ολίψιν, με ποιον πόνον 
άπέβη εϊς τήν αριστερών όχθην τού Βοσπόρου καί διηυθύνθη μόνος καί 
έρημος πρός τιϊ πατρικά μέγαρα, δπου εϊχεν ίδή άλλοτε τόσα μεγαλεία! 
Τόρα δέν έβλεπε παρά σωρούς ερειπίων. Έτρειιεν έκ τής οδύνης καί 
δέν έτόλμα σχεδόν νά προχωρήση. Πόσην ήσθάνθη παρηγοριάν, δταν 
εϊς τόν τόσον του πόνον ήλθον νά τόν στηρίξουν δύο γνώριμοι καί 
οικείοι φυσιογνωμία!.! Ήσαν πάν ο,τι εϊχε περισωθή έκ τής καταστρο
φής, ή μικρά παρακαθίστρια τής αρχόντισσας Μελιγούα Ύπατία μέ τόν 
πατέρα της Θεόφιλον, παλαιόν αξιωματικόν, εΐς τοΰ οποίου τάς χεΐρας 
εϊχεν άνατραφή ό Μιχαήλ. Πατήρ καίθυγάτηρ ήσαν δύο άπλαϊ καί γεν
ναία· φύσεις. Άψηφοΰσαι παντοιους κινδύνους είχον μείνει εκεΐ. Συνέ- 
λεξαν τά σεπτά λείψανα τών κυρίων των. [ΐετά τήν πάροδον τού πρώ
του τρόμου, άνήγειραν απέριττου τάφον μέ τάς ιδίας των χεΐρας, καί 
μέ απίστευτους άγώνας είχον κατορθώσει έκ τοΰ χάους νά καταρτίσουν, 
πλησίον τού φοβερού σωρού τών ερειπίων, μικράν αγροτικήν έπαυλιν, 
τήν όποιαν τόρα. «άφοΰ έξετέλεσαν τό καθήκον των , ήθελον να παρα
δώσουν είς τόν Μιχαήλ καί ν’ άπέλθουν είς Βιθυνίαν. Άν ήτο ποτέ 
τούτο δυνατόν! Ό νέος αξιωματικός άντέστη μέ όλας του τι’ις δυνάμεις. 
’Έμειναν λοιπόν καί ούδείς μετενόησε διά τούτο. Ό Μιχαήλ, γεννημέ
νος στρατιώτης, ήξευρε νιι συμβιβάζεται μέ τάς περιστάσεις καί δέν 
ήσθάνετο τήν έλλειψιν τής άλλοτε χλιδής, φαιδρός καί χαρίεις, ώς οί 
γενναίοι οί έ’χοντες πεποίθησιν είς τό ξίφος των καί είς τόν αστέρα των. 
'Οσάκις δέν ήτο τής φρουράς εϊς τόν Ναύσταθμον ή είς τό χιλιόστηλον 
υπόγειον έργοστάσιον τοΰ ΰγροϋ πυρός, τήν εσπέραν δι ήρχετο είς τήν 
ταπεινήν αγροικίαν των. όπου ή μικρά παρακαθίστρια άνεγίνωσκε μεγα
λοφώνως αρχαίους καί νέους συγγραφείς, άπήγγελλε ποιήματα, ώς 
άλλοτε διά τήν καλήν αρχόντισσαν Μελιγούα, έψαλλε καί έπαιζε τό 
αρμόνιου, έπεδείκνυε τά νέα έργόχειρά της, έφλυάρει έπί παντός ζητή
ματος μέ μίαν χάριν, μέ έν πνεύμα, μέ κρίσιν πολλάκις άνωτέραν τής 
ηλικίας της καί μέ ευφυολογίας, αϊτινες έκαμαν τούς δύο στρατιωτικούς 
νά γελούν μέ τήν καρδιάν των Ήτο πολύ θελκτική καί άπείρως ζωηρά 
ή μικρά Ύπατία.

Ό Μιχαήλ όμως εϊχε κάποτε στιγμάς βαθείας μελαγχολίας, οργής 
καί πείσματος. Τόν είχον μνηστεύσει έφηβον άκόμη μέ τήν κόρην τών 
Βουκιλλαρίων, τήν προσποιημένην Δωροθέου, ήτις τον εϊχεν ενθουσιάσει 
καί τόρα ήτο ψυχρά ώς τό μάρμαρον, οί δέ καταχθόνιοι Βουκιλλάριοι 
τόν έδέχθησαν ιός πρίγκηπα διά νά τού εϊπουν μέ ωραίας φράσεις, 
καλυπτούσας σκληρόν είρωνίαν, ότι άφοΰ δέν εϊναι πλέον πλούσιος, άν 
άπέκτα τοΰλάχιστον κανένα καλόν βαθμόν, άν έγίνετο Μέγας Δρουγγά- 
ριος ή μέγας Δομέστικος, ό γάμος δέν θ’ άνεβάλλετο έπί πολύ. Καί ό 
ό ατυχής Μιχαήλ δέν ήτο ή β' κένταρνος τής γ' σπείρας τού ε’ δρούγ- 
γου είς άρμαμεντάριον τοΰ Χρυσού Κερατος, παρά τήν ώραίαν στολήν 
του, τό κομψόν αύτοΰ Ανάστημα, τούς γλαυκούς καί Αμυγδαλωτούς 
οφθαλμούς καί τό σφηνοειδές καστανόν του γένειον. ’Ώ, δέν ήτο ή β' 
κένταρχος τής γ' σπείρας τοΰ ε' δρούγγου !

Τό ξίφος τοιι έχοροπήδα μέσα εις τήν θήκην του. Τοΰ ήρχετο νά 
τρυπήση τόν άθετήσαντα τόν λόγον του Βουκιλλάριοι· Φοιδεράτον, νά 
καύση τό καστέλλιον, νά φύγη μακράν. Χίλιαι δύο ίδέαι καί άκαρποι 
θυμοί. Άλλοτε πάλιν τού έπταιον τά σχέδια τοΰ Ίσαύρου. Θά χαθώ- 
μεν. έλεγε, κλεισμένοι εϊς τήν Πόλιν! Τόρα έπρεπε νά εϊμεθα είς τήν 
Συρίαν. Καθήμεθα καί περιμένομεν νά μάς προλάβουν οί Άραβες ; Ώ, 
τής μεγαλοφυούς στρατηγικής! Είς τά όποια μέ αύθαδέστατον καί 
πονηρότατοι· μειδίαμα, ή μικρά Ύπατία παρετήρει!

—Άρχον κέιταρχε, βιάζεσαι νά γίνης μέγας Δρουγγάριος. Δέν εϊν’άλή- 
θεια; Τό όποιον έκαμε τόν Μιχαήλ νά γελάση καϊ ή φαιδρότης έπα- 
νέκτα τήν κυριαρχίαν της είς τήν μικρόν έπαυλιν, ιϊπου εϊχε τόσα 
πρά,ματι δικαιώματα.

Άλλά δέν θά πιστεύσετε δτι καί ή Ύπατία εϊχε τάς μελαγχολίας της. 
Τοΰτο ομ,ως όταν ήτο έντελώς μόνη καί περιέτρεχε τι’ι γειτονικά υψώ
ματα συλλέγουσα άνθη τοΰ άγρού, τά όποϊα ενέθετε εϊς τάς σελίδας τής 
μικρός της Ιερός Συνόψεως, τήν όποιαν έφερε πάντοτε κρυμμένην είς 
τό στήθος της, δώρον τής άλησμονήτου αρχόντισσάς της, μέ κάλυμμα 
έξ έλέφαντος καί μέ τά εμβλήματα τών Μελιγούα, τι’ι δύο διασταυρού
μενα ξίφη. Έξοχον καλλιτέχνημα. "Εκαστον τών άνθέων είχε τήν έννοιαν 
του καί όλαι αύταί αί έννοιαι έπτερύγιζον περί έν άιτικείμενον λατρείας 
τόν... Μιχαήλ Μελιγούαν. Διότι ή πτωχή μικρά ήγάπα, χωρίς νά τό 
θέλη, τόν άρχοντα Μιχαήλ . Τούς ήνωνε κιϊπως ή πτωχεία, άλλά τούς 
έ^ώριζε τό γένος, τούς έχώριζεν άκόμη περισσότερον ό έρως τής Δωρό
θεός Φσιδεράτου. 'Γής ήτο άδιάφορον. Κρυφά, μέσα είς τήν καρδίαν 
της, διά τόν εαυτόν της, ήγάπα τόν Μιχαήλ Μελιγούαν. Ήθελε σιωπή
σει πάντοτε, όταν δέ. δέν θά εϊχον πλέον τήν ανάγκην της, ήθελε θάψει 
τό μυστικόν της εϊς τό βάθος μιας μοτής.

’Αλλά τό νέφος αυτό γρήγορα παρήρχετο. Άνε- 
λάμβανε τό μειδίαμά της και έτρεχε νά παραθέση 
τό άχνίζον δεΐπνον έπϊ τής τραπέζης καϊ νά λάβη 
τήν συνήθη θέσιν της μεταξύ τών δύο στρατιω
τικών, οΐτινες μετ’ ευγνωμοσύνης κατεβρόχθιζον, 
τά εύγευστα εδέσματα, έξυμνούντες τήν μαγειρι
κήν αύτής ιδιοφυίαν, διότι ή Ύπατία εϊχεν δλας 
τας αρετας. ("Επεται συνέχεια).

Ο ΧΕΔΙΒΗΣ ΑΠ© ΤΗΝ ΜΕΚΚΑΝ

Ο κ. ΣΟΥΤΣ
φωτογρ. - συνεργάτης έν Καϊρφ τής

• Εικονογραφημένης·

"Οταν ε’.-ταυ/ο/επζ' απότρι· .1/έκ- 
καν ό κοιυότεοος Οΐ’ήτός, οί πνγ- 
γενεΐξ τοί' χαΐ <>' '/ //.<» τον,'προς 
τι/ιήν τον διοργανιόνονν μεγαλο
πρεπή νποόοχή)’.

Φορεΐοε κτπακόοιιητον άπό άρα- 
βονργήματα ί έρεται επι δοκών εό; 
τψ' ράχη· δνο καμήλα»· πλοναύος 
στολιομένιον. Έμπρός τάσσεται 
άΙΙλία ορχήστρα τής οποίας όμως 
οί μονσικοΙ </ερονι· όμυιόμορη οι· 
στολήν καί όπισθεν ορχήστρας και 
ρορείον, κενόν μένοντος κα'ι μό-

νον διά τήν πολντέλειαν τής πομ
πής περί'/ ερομένον, πνρσοΐ άναμμέ- 
νοι και οί υποδεχόμενοι.' Ο άγιάσθείς 
κάθηται έπί όνοι· σννήθως, ένώ γνρω 
τον σννωθοΐ'νται ρτινατικοί, οί όποιοι 
ιισπιίζονται τά ένδέ'ματιϊ τον καί τάς 
χεΐρας τον, τόν χαιρετούν καί τίιν 
γηλαρ ονν ί’να ή άγιωσννη μεταδοθή 
καί είς αντοΰς.

Έκεΐνος, ευτυχής καί μακάριος 
προχιορεΐ καί τούτον ακολουθούν άλ
λοι μέ πολυτελεστέραν ή γλισχροτέ- 
ραν πομπήν, μετά ή ιινεν μουσικής.

Οί Άραθες ψα '·ουν καί τών άλλων 
τιϊ ένδι·ματα, χαιρετούν και αίπονς 
καί ό χατζής είμπορεΐ πλέον νά εΐπρ 
τό νΰν απολύεις τόν δαυλόν σου, 
δέσποτα . άν όί ι· τό εΐπαιμεν ή/ιέϊς 
μεταλαμβάνοντες τής φερομένης οί·χί 
σπανάος σι·ν τή άγιοισύν;) π.ανώλους.

Μεταξύ τών προσκυνητών ΰπήρ- 
ξεν εφέτος καί ή .1. ) . <5 Χεδίθης 
και ήτο φυσικόν ή υποδοχή νά γίν/ι 
μεγαλοπρεπής είς τόν υφηλόν τα- 
ξειδιαηην.

'Ο Χεδίθης επέστη τό κοπιώδες 
ταξείδιον μέχρι Μέκκας καί σι·ν αιτώ 
καί ή Χεδιί’ιομήτωρ. Ήμέρας πρό 
τής ιϊη ίξεοις τό Κ'ϊίρον εϊχεν προσλάϊίει 
'.Ιι/ΐδες πανόφηλοι έστήθησαν πρό τοΰ 
τήν πλατείαν τής’'Οπερας, κοσμοΰμεναι άπό 
ιϊραίιικάς ίπιγραφάς, είς δλην δέ τήν οδόν, 
μοΰ μέχρι τών Ανακτόρων είχον στηθή στόλοι, άγ' 
έκρέμαντο πολύχρωμα υφάσματα είς σχήμα Ανεστραμμέ
νης ημισελήνου, άπό τών όποιων είχον κρεμασθή χιλιάδες 
ήλεκτρικιον λαμπτήρων.

Τήν νύκτα δταν τά ήναφαν, οί'Αθηναίοι ένεθυμήθησαν 
τά τόξα τής όδοΰ Σταδίου. Τιϊ καταστήματα δεξιά καί άρι
στερά γ οιταγωγη/ιένα δλα καί σημαιοστόλιστα. Χιλιάδες 
λαοΰ. θάλασσα ιιπό κόκκινα η έσια. Πλήρεις οί έξώσται.

Λαός πολυποίκιλος καί πολύγλωσσος. "Αραβες. Γάλλοι, 
"Αγγλοι, "Ελληνες,'Ιταλοί, ’Ινδοί, όλη ή πανσπερμία τοΰ 
Καίρου. Φέσια, καπέλλα. γκελεμπίαις. σακκιίκια. Γυναίκες 
μέ σκεπασμένα τι'ι πρόσωπα /ιέ γιασμάκι, γυναίκες ιιέ 
σκεπασμένα τά πρόσωπα άπό χριό/ιατα. Κομι/ιοϊ βέηδες, 
ξυπόλυτοι βρω/ιεροί άραπάδες, εΰρίσκοντες καιρόν νά συλ
λέγουν άποτσίγαρα. " Γβρεις άραβικαί, ί.ταλικάί, ελληνικοί, 
αί και κυριαρχούσα!, θόρυβος καί κίνησις.

Η ΧΕΔΙΒΙΚΗ ΑΜΑΞΑ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΗ ΤΑΣ ΑΨΙΔΑΣ

οψιν εορτασιιιον. 
πταθμον y.a't εις 

γαλλι^άς και 
ά.πο του αταπ

ών

Άκονεται ό καλπασμός τών σιοματοίι νλάκων τον Χεδίόον. 
άκονονται μονσικαί. άραβικαι, ελλρνικα'ι ή Φιλαρμονική μας
παντοεθνεΐς και παντοειδείς οιμιόζονσαι, ΙΙριαμίϊενονσαι, εκκω- 
<! αίνονσαι.

Περνά ό Χεδίβε/ς.
Γνρω τίιν προσκννονν. Οί Κνοωπαίοι άποκαλνπτοιπαι."Ιπ

πίαν ποδοίίολρτός. λαοί· σννσιίίονμένον ρόγχος. 'Αλλά πονΙΙενά 
μία κρανγίι ίνθονστασμον

Ζήτώ δεν εχονν εδώ.
’Έως τήν ννκτα ό κόσμος ό πολ.ι'ς. ό αθέατος ποτέ άλλοτε. 

'Έπειτα άπό όλίγας ώρας <5 κόσμος έπινε όποις σννήθως, κατε- 
δίωκε τάς καθ' οδόν άμρ ίβολα κάλη πωλονσας, έπαιζε χαρτιά.

’Ένα θέαμα ήτο δι' αντοί'ς όλη ή ίπόθεσις.
ΙΚάϊρονί δημ. δημ.

« «

ΔΑΦΝΗ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ

Καιιαοωτΐ/ tniurru'i νλλια
or κήπο fifo’ άνΟονομ

κΓ ολο άγά.Ί/ι καί γαοά
ue ota κλαδιά της τ’ ανθηρά 

τ αηδόνι τρα^ουόουρε.
—ί/ιά της δάηνη ηονντιοτη

άπό τή ΖήλΕία λυώνει
πον τόσο λάιι-r.n δροοκιΓη

καί δεν καθίζει νά 
τη νειότη της τ' αηδόνι.

—νΕλα νά σμίξουμε τά δνό
τοίίς κλιόνονς μας—τής κραίνει 

dofa εγι.ο, άγαπη εαί·,
λαλιά τ' αηδόνι. Τί χοναή 

ζτοη θά μάς ενηοαίνι/.’

—^Ιγάπη στην τριαντατρνλλ.ιά
διν η^ιλλη πνιά τ’ άηδόνν 

οτονς κλιόνονς της σάν κοιταχθή,
όποιος τη 1ό£α ορεχΟεΐ 

τον έρωτα προδιονει.
ΑΝΔΡ. Δ. ΝΙΚΟΛΑΡΑΣ

« ί

Γριίη ε τάς κιιτα σον ύβρεις είς ι ην άμμον 
καί ιιις πρός οε ενεργεοίας είς το μάρμαρον.

() κόσμος σέβεται ιάς και νιο νικάς Οεσνις, 
('ιλ.λ' εκτίμα Ji^vov το!·ς χαρακτήρας.

ΙΦωχογρ. Χούτς) Η ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗ ΤΟΥ ΧΕΔΙΒΟΥ
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Η ΕΝ ΕΠΤΑΝΗΣΩι ΕΠΙ ΓΑΛ. ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙΣ 

(1807-1814»

[Συνέχεια άπό τό προηγούμενον τεύχος)

ν τ<ο μέαοι Toiovtojv ατενογοίοιων, αί καλλίτεροι δυνα- 
μεις στρέφονται έναντίον των.Ή ανεπανόρθωτος άθωό- 
της τής καρδίας μένει λεία είς χιλίας ποικίλας μολύνσεις. 
Τό πνεύμα καταγοητεύεται άπό άπατηλάς ήδονάς, αίτι- 

νες κατ’ ολίγον γίνονται οί τύραννοι τής θελήσεως. At ίδιοτροπιαι 
τής φαντασίας κατέχουν τήν θέσιν τοΰ λογικού και τέλος ή 
νόσος τής ψυχής έκδηλοΰται ύπό χιλίας διαφόρους και Αντιθέ
τους μορφιις.

λ Τινά έξ αυτών, ενίοτε έγειρόμενα υπό τών συνεχών προσ
βολών τής ανατροπής τής ζωής, ύποχρεοΰνται νά καταφύγωσι 
υπό τήν στέγην τής Σοφίας καί τής Γαλήνης. ’Επιθυμούσι 
τότε εκείνην τήν ανατροφήν, ήτις παράγει καρπούς έπί ζωής 
και ήτις δέν είναι δυνατόν νά Αντικαθίσταται ποτέ. Κλαίουσι τά

ΞΕΝΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΕΡΙΟΝ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ "ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ,,

άπωλεσθέντα έτη, τήν άπωλεσθεΐσαν μάθησίν τε καί νουθεσίαν, 
τά καλά παραδείγματα καί τάς τέρψεις τής πατρικής οικίας, 
αίτινες είναι αί καταλληλότερα! διά νά πλάσουν είς τό παιδίον 
γενναία αισθήματα.

Τά άλλα χωρίς καν νά ρίψωσι τό βλέμμα ή τήν σκέψιν έπί 
οίανδήποτε συμβουλήν, χωρίς ποτέ νά μεταπείθωνται διά τήν 
νομιζομένην υπεροχήν, είναι μόνον προσκλινεϊς είς τήν ιδιοτρο
πίαν καί είς τάς ιίρέξεις καί φέρουσι τήν παιδικήν Αθωότητα 
μέχ_ρι τοΰ έσχατου γήρατος και γίνονται δργανα μοιραία τής 
καταστροφής τής οικογένειας, τής κοινωνίας καί τών χρόνων, 
είς οΰς Ανήκουν.

Τοιαΰτα όντα, δμως, ών ή δυστυχία δέν δύναται τόσον ελα
φρά είς άλλους νά παρασταθή διά νά τεθούν είς τήν ευθείαν 
οδόν τής τε Αρετής και σοφίας, πρέπει νιι όδηγηθώσιν άπό 
τήν Αποτελεσματικήν γλώσσαν τών σαγηνευμάτων καί τών απα
λών — ήτις, διά νά ομιλήσουμε'· αλλέως, περί ζητήματος τόσον 
σπουδαίου — ο ύ δέν άλλο είναι, παρά ή ιδία γλώσσα τής έλπίδος 
καί τού φόβου, δστις, κατά τό λέγειν τών μελετησάντων τήν 
άνθρωπίνην φύσιν, έκρίθη ώς τό μάλλον ΰπέροχον κίνητρου 

τής τε θελήσεως καί. διαθέσεων.
Συγχρόνως ό Θεοτόκης προτείνει 

δπως ή Γερουσία μελετήση διιι νά 
εύρη τάς δαπιίνας διά τήν βελτίωσιν 

δημοσίας έκπαιδεύσεως.
Λυτός δέ έπρότεινεν δπως δη/ιευ- 

θοΰν αί περιουοίαι ίκεϊναι, αίτινες 
παρά τών προηγουμένων κυβερνή
σεων παρεχωρήθησαν είς τάς εκκλη
σίας, νά παυσουν τά έπιδόματα είς 
τάς οικογένειας έκείνας, αί όποιοι 
έλάμβανον δι’ ανυπάρκτους ευεργε
σίας καί. διά συμφωνίας, αίτινες ουδέ
ποτε έξετελέσθησαν. Προσέτι νά έψη- 
φίζεπο μικρόν φόρον, εύλογον, νά 
πληρώσουν οί οίκογενειάρχαι έκεΐνοι, 
οί όποιοι θά έπωφελοΰντο διά τήν 
είς τό Λύκειον μόρφωσιν τών τέκνων 
αύτών καί ήστχν εύποροι. Τά χρή
ματα ταϋτα, ένόμιζεν ό κερκυραίος 
ευπατρίδης, δτι θά έδιδον εισόδημα 
έπαρκές πρός συντήρησιν τών εξ καθη
γητών διιι τό έν Κερκύρα αύτοκρα- 
τορικόν Λύκειον καί διά τά πρότυπα 
σχολεία τών λοιπά»· Νήσων. Λυται 
αί προτάσεις δμως τοϋ Θεοτόκη άπερ- 
ρίφθησαν δυστυχώς. Δέν άπεθαρρύν- 
θη. ’Αλλά, πάντοτε έξηκολούθει τίνι 
τρόπω ήδύνατο νά είναι ωφέλιμος 
πρός διάδοσιν τής ελληνικής γλώσσης, 
πρός μόρφωσιν τής νεολαίας, πρός 
άνύψωσιν τού επτανησιακού γοήτρου 
καί πρός ευημερίαν τών Νήσων.

3(ά τοΰτο αυτός, ό Θεοτόκης, περί 
τιί. τέλη τοϋ 1808 έτους, έδημοσίευ- 
σεν καί είς ευρωπαϊκός τινας εφημε
ρίδας δήλωσιν δτι προτείνει βραβείου 
έξακοσίων φράγκων δι’ εκείνον, δστις 
θά παρείχε τήν καλλιτέραν λύσιν τοΰ 
έξής προβλήματος: «.όιατϊ οί κάτοι
κοι τών ’Ιονίων Νήσο»·, άν καί πε
προικισμένοι μέ προτερήματα καί μέ 
δύναμιν πνεύματος, ασχολούνται είς 
ζητήματα μάταια καί μηδαμινά καί 
παραμελοΰσι τά πράγματα, τά περισ
σότερον σημαντικά καί ωφέλιμα είς 
τήν ευημερίαν το»·; Ποια είναι τά 
μέσα νά μεταστροφή τό πνεύμα αύτών 
καί τό ένδιαφέρον πρός τόν σκοπόν, 
δ όποιος εις αυτούς περισσότερον 
ένδ/αφέρει;

Δέν εΐχεν άδικον ό πρόεδρος τής 
' Επτανησιακής Γερουσίας βαρώνος 
Έμ. Θεοτόκης νά κηρΰξη τοιοΰτον 
διαγώνισμα, διότι, έκ πείρας εΐξευρεν, 
δτι, αν ήσαν πρακτικώτεροι οί πολι- 

τευταί, οϊ διευθΰνοντες τά κοινά καί οί 
λόγιοι ημών, ή Έπτάννησος θά ήτο 
εύτυχεστέρα. ’Αγνοούμε)· «>■ άπήντησαν 
πολλοί είς τό άθλοθέτημα τοΰτο. Είς 
γνώσιν ιμιών είναι δτι ό Κεφαλλήν Ιατρο
φιλόσοφος Νικόλας Δελλαπόρτας συνη- 
γωνίσθη καί έγραψε τήν μελέτην μέ τήν 
έπιγραφήν: /liscorso al probleina pro- 
posto dall’Ulustrc accadeniico E. Teo- 
tochi. ,s7 cercadi eonoscere hi Causa 
prin ci pale, per cni gli abitanti delle 
isole jouic, bcnche forniti di talento 
c di forza d’ingcgno, pur non oslanfe 
si occupano facilmente sopra oggitti 
frivoli c vani trascu ran done i pin 
inportant ed i pili utili al loro ben 
esse re . Κατά top φίλον κ. //. Τσιτσέλην. 
τό έργον τοΰτο τοΰ συμπολίτου του 1 εότ 
άνέκδοτον. Φαίνεται δτι δέν έβραβεύθη. 
’() Θεοτόκης νέον αθλοθέτη μα έκήουξε 
τό 181!) διά προγράμματος έπίσης τής 
’ Ιονίου ’Ακαδημίας. Προτείνει νέον βρα
βείου εξακόσια»’ φράγκο»· είς τόν δυνά- 
μενον καλλίτεροι' νά άποδείξη: Ποια 
τά είς χρήσιν εύκολώτερα μέσα δπως 
ταχύτεροι· καταστήση τις άφθονώτερα τά 
προϊόντα τοΰ σίτου καί τών γεωμήλων;2» 

rO Θεοτόκης παρεκάλεσε τήν αύτο- 
κρατορικήν Κυβέρνησιν δπως φροντίση 
νά άποσταλώσιν είς ΓΙαρισίους καί είσα- 
χθώσιν ώς υπότροφοι έν τή σχολή τών 
Μηχανικών Τεχνών έπτανήσια παιδία, 
διά νά διδαχθώσι τά έν αύτή παραδιδό- 
μενα μαθήματα καί μεταδώσωσιν αύτάς 
είς τήν ’Επτάνησον έπανερχόμενοι είς 
τάς Νήσους. Ή δίκαια παράκλησις τοΰ 
εύπατρίδου Κερκυραίου, είσηκούσθη άπό 
τόν μέγαν Αίποκράτορα, δτς μαρτυρεί ή 
τελευταία αυτή διακοίνωσις τοΰ υπουρ
γού τών στρατιωτικών Clarke, δουκός 
de Fi'ltre, σταλεΐσα πρός τόν στρατηγόν 
Donzelot, διοικητήν τών Νήσο»· μας.

Έν Παριαΐοις, 2ϋ Ανγηύητον 1813.

Στρατηγέ, Ιξοναιοδοτήσαί ί·/ιας νΐι κάμητε 
καί νά μο! άποατειλητε κατάλογον άπά τριά
κοντα νέους 'Ιονίους, όπως καιαταχΙΙίόηιν είς 
τας σχολάς τών μηχανικΰη· τεχνών, σάς έγρα- 
φον νά είναι ηλικίας άπό έννέα εως όο'ιόεκα 
έιο,ν. II .1. Ε. ό υπουργός ιών εσωτερικών, 
πρός τιιι* (Ϊ.τοΓογ όιεκοίνωσιι τήν άπιίρ αοιν ταί·- 
την, μέ έ.τληροτχόρησεν ΰτι πρέπει νά είναι άπό 
όώδεκα έοις δεκατριών έτών. Λοιπόν, νά κατα- 
γράψητε νέους τοιαΰτης ηλικίας. ”.-Ι>·, κατά τήν 
στιγμήν καθ' ήν λάβητε τήν παρούσαν, δέν ίκα- 
ιαρτίσατε τόν κατάλογόν σας καί ο! νέοι είναι 
έτοιμοι διά άναχώρησιν, έν τοιαύτη περιπτώσει 
μή άλλάξητε τίποτε άπό δ,τι έκάματε. ΑέχΙΙητε 
Στρατηγέ κλ. Ό υπουργός τών σιρατιωτικών 

ΛΟΥΕ DE Feltre

Ό Donzelot εΐχεν Αρχίσει τόι· καταρ- ξένη καλλιτεχνία 

τισμόν τοΰ καταλόγου, άλλά τά μετά 
ταϋτα έπελ.Ούντα γεγονότα τής μεταλλαγής τής τύχης τοΰ Μεγά
λου Ναπολέοντος, άνέστειλαι· τήν άναχώρησιν τών νέων τούτων 8.

Έπί Επτάνησου Πολιτείας εΐχεν ίδρνθή έν Κερκύρρ, τώ 
1805, ή Δημοσία Σχολή. Λύτη ή σχολι/ προώδενεν ύπό τήν 
έφορείαν τοΰ Ίωάννου Καποδιστρίου. Τήν αύτήν μέριμναν υπέρ 
τής δημοσίας ταύτης σχολής ήκολούθησεν έπιδαψιλεύουσα καί 
ή αύτοκρατορική κνβέρνησις ύπό τήν έφορείαν τοΰ Θεοτόκη, 
τοϋ και προέδρου τής Γερουσίας, δστις άπηύθυνεν τώ 1808

1 Κεφαλλληνιακά Σύμμικτα Α σελ ί·0.
2 Σημειωτέον δτι τά γεώμηλα έφυτεΰϋησαν το πρώτον παρ’ήμΐν έν τώ χωρίφ 

Χίορεπισκόποις Κέρκυρας ύπό τού Νικολάου Άρλιώτου δρα : «Περί Νικολάου 
Άρλιώτου και τών χειρογράφων χρονικών αύτοΰ». Κέρκυρα 1873 σελ. 82. Τά έφύ 
τευσεν εΐς το άγροκήπιόν τοτ> τή 28 Φεβρουάριου τοΰ έτους 1880, άπό τά «γεώ
μηλα», τά όποια είχε λάβει έκ Τεργέστης. ’Επειδή ήσαν παρ’ ήμΐν άγνωστα, διά 
τοΰτο ό Άρλιώτης προσεΟηκεν είς τάς πολυτίμους σημειώσεις του όδηγίας περί 
τής καλλιέργειας, διατηρήσεως και χρήσεως του προϊόντος τούτου. Μετά ένα περί
που μήνα έφύτευσε καί άλλα γεώμηλα, τά όποια εΐχον φιλοδωρήσει είς συγγενή 
του οί έν Κερκύρμ τότε διαμένοντες δύο Αγγλοι Αξιωματικοί.

3 Πρβλ. Ί. Ρίζου Νερουλού : Cours de lilterature moderne Genfeve 1822. G, 
Pauthier : Les iles Joniennes pendant Γ occupation fran^aise et le protectorat 
Anglais. Paris 1863 σελ. 31—32. T. Ε. Μαυρογιάννη. Έν#. Άνωτ. Β' σελ. 284.

ΤΟ ΠΑΡΑΜΥ©! ΤΟΥ Π Α ΠΟΥ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ “ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ,,

Φεβρουάριον 10, τό επόμενον έγγραφον πρός τόν ιερέα Άνδρέαν 
Ίδρωμένον διδάσκοντα τά ελληνικά:

ΓΑΛΛΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ

Κυβερνεϊον τής Κέρκυρας και τών εξαρτημάτων αύτής 
Ό ΙΙρόεδρος τής Γερουσίας ώς έπί τών 'Εσωτερικών 

καί ’Εκκλησιαστικών λειτουργός
Τώ έν Κέρκυρα κα&ηγητή τής έλλην. γλώσσης Αίδ.Άνδ.Ίδρωμένω.

’ Ο ΰποοημειούμενος ασμένως επισυνάπτει ύμΐ>· τόν κατάλογον τών μαθη
τών τών είς τόν ιερόν Κλήρον προωριομένων, δπως έπιμεληθήτε νά διαγνώ- 
σητε τούς διατεθειμένους νά έπωφεληθώσι τής δημοσίας διδασκαλίας και μοί 
διαβιβάζητε έβδομαδιαίως έγγραη ον εκθεσιν περί έκαστου αύτών, δπως ή 
κνβέρνησις, ή περί πολλοΰ ποιούμενη τήν εκπαίδευσα· αυτών, βράβευση έκα
στον κατ’ αξίαν. ‘Εκφράζων πρός ϋμάς τήν δημοσίαν ετ·αρέσκειαν διατελώ 

Ό Πρόεδρος τής Γερουσίας ΘΕΟΤΟΚΗΣ

Τό έγγραφον τοΰτο έχει τήν Αξίαν του διότι μαρτυρεί τόν 
ζήλον τής κυ.βερνήσεως πρός μόρφωσιν καί τον Κλήρου.

Σημειωτέου δτι τότε τά έγγραφα δεν παρεβλέποντο' έξετε- 
λονντο αί διαταγαί αυστηρότατα.

("Επεται συνέχεια) ΣΠ. ΔΕ ΒΙΑΖΗΣ



Ο ΑΓΡΥΠΝΟ ΔΙΑΛΟΠΚΗ ΗΰΟΓΡΑΦΙΑ ΕΙΣ ΠΡΑΞ1ΝΛΑΒΝΤΑΝEPPIKCY

ΠΕΤΡΟΣ CHALLUX νϊός της 22 ΑτώνΚΑ CHALLUX - τριανταοκτώ ετών.

Ώοα ύεκάτη ίοΜρτνή. ΊΙ Κ" Challtix με τοναλέτταν Ι/εάτρον διορθώνει εμπρός είς τόν καΟρε.ττη τα h«zzj« τη.

ΠΕΤΡΟΣ Ι.τετων τήν έρημερίδα πον διάβα-ε, καί βλέπων τήν μητέρα 
του/. Εϊοαι πολύ ώμορφη. Ποϋ θά πας νά δείξης αύτή τήν τουαλέττα;

Κ“ — Στό Οέατρον.
ΠΕΤΡΟΣ.— Μέ ποιόν;
Κ» — Μέ τόν κ. Ντέ Νίβ.
II. — Θά πέραση νά σέ πάρη ;
Κ« — Ναι καί μάλιστα σάν ν’άργησε.
II. — Καί Οά σέ ξαναφέρη ό ίδιος;
Κ“ — Φυσικά. Καί ού τί Οά κάνης;
II. —Θά πάω λίγη ώρα ίσα μέ τί) λέσχη και Οά γυρίσω σπίτι.
Κ« —Έλα μαζί ιιας.
II. -Όχι.
Κ« — Γιατί;
II. ' Αέν αγαπώ τή μουσική.
Κ« —“Α ! δον Ζουάν.
II. —"Οπως θέλετε. “Αλλως τε. - .·
Κ“ — Τί;
II. — Θά σάς ενοχλήσω.
Κ“ — Δέν σέ καταλαβαίνω.
Π. —Ώ! μέ καταλαβαίνεις πολύ καλά· Ιτήν κυτάζει μί αοβαρόν ΐιτμος 

επί μακράν). Άγαπρς τόν Ντέ Νίβ.
Κ“ —“A I Είσαι τρελλός. “Α '. μά τότε λοιπόν είπέ πώς είμαι. ..
Π. — Δέν ξέρω τί είσαι ή τί δέν είσαι. Είπα μόνον οτι αγαπάς τόν 

Ντέ Νίβ! Είν’ αλήθεια;
Κ“ — Δηλαδή μ’ αρέσει. Ναί! άλλά νά νποθέτης ...
II. — Αύτό μοϋ αρκεί. Σ’ αρέσει .. . Τό δμολογεΐς... Σ’ αρέσει ΰπερ- 

βολικά.Έτσι αρχίζουν όλοι... Καί έπειτα ένα ωραίο πρωΐ παύει έξαφνα 
νά σ' άρέση. Έτσι τελειώνουν όλοι.

Κ“ — IIfvqo ίτα(ΐα<ρρρΕπαι. Ξρχνφς....
11. —“Ακουσέ με μαμά! Ή στιγμή αύτή είναι πολύ σοβαρά καί γιά 

τούς δυό μας· πρό πάντων γιά σάς. Αφήστε με νά σάς μιλήσω.
Κ“ — Αύτό έξαρτάται Από κείνο ποΰ έχεις νά μοΰ πής. _
Π. — Δέν Οά σοΰ πώ παρά τήν αλήθεια. Δέν είσαι μικρό παιδί- συνε

πώς μπορείς νά μ’ άκουσης. Συγκεντρώστε γιά μιά στιγμή τάς αναμνή
σεις σας. Θυμάστε τί μοΰ είχατε πή πρό τριών χρόνων.

Κ» —Οχι. άλλά βεβαίως Οά σέ συμβούλευα νά σέβεσαι τήν μητέρα σου...
II. — Καθόλου. Μοΰ είπατε, αν όχι ακριβώς, τουλάχιστον όμως απάνω 

κάτω τά έξης: «Μικρέ μου Πέτρο, τώρα εισέρχεσαι είς τό εικοστόν έτος 
τής ηλικίας σου. “Ημαστε οί δυό μας μονάχοι στόν κόσμο, δέν εχεις τόν 
πατέρα σου νά σέ συντροφεύη. Έγόι Οά τόν αντικαταστήσω κοντά σου.

Κ“ — Ναί, ναί' τό θυμούμαι μικρέ μου.
Π. —“Α! ’Εξακολουθώ, θά διασκεδάζης, προσέθεσες, θά έχης σχέ

σεις κατά τό μάλλον ή ήττον σοβαράς- είναι άλλως τε τής ηλικίας σου. 
Έ! λοιπόν δέν θά βοής ποτέ σέ μένα ένα έπιτιμητήν αύστηρόν καί 
σεμνύτυφυν. Θά κλείνω τά μάτια μου όσο μπορώ νά τά κλείσιο. Έάν 
άντιληφθώ καμμιά φορά ότι αρχίζεις νά παρεκτρέπεσαι καί νά κάνης 
ανοησίες τότε θά σέ σταματήσω, άλλά όχι απότομα, ήσυχα, φιλικά. Δέν 
θά είμαι μητέρα γιά σένα, θά είμαι μιά πρεσβυτέρα αδελφή, μ.ι.ά μεγάλη 
ιρίλη. Αύτό μοϋ είπες τότε. Αύτό μέ συνεκίνησε, μέ συνεκίνησε πολύ, 
τόσο ποϋ ώρκίσθηκα νά φερθώ καί γιο παρόμοια αν βρισκόμουνα ποτέ 
στήν δύσκολη θέσι νά σοϋ παράσχω τήν ίδια έκδούλευσι. ΊΙ στιγμή 
δυστυχώς έφτασε. ’Έκλεισα κ’ έγόι τά μάτια μου όσο μπορούσα. Είναι 
έξη μήνες τώρα ποΰ τά κλείνω τόσο δυνατά ώστε σχεδόν μ’ επόνεσαν. 
Αύτό δέ μπορεί πειά νά εξακολούθηση καί σάς λέω : φυλαχθήτε.

Ιν' — Νά φυλαχθώ. Από ποιόν;
II. -Άπό τόν Ντέ Νίβ!
Κ“ — Πάλιν αύτόν;
Π. — Πάντοτε.
Κ“ —Άλλά δέν συμβαίνει τίποτε, τίποτε· σοΰ τό ορκίζομαι.
II. — Θέλω νά τό πιστεύσω. “Αλλως τε τώρα δέν πρόκειται γι’ αύτό 

I ή Μητέρα θέλει νά μιλήημ, αντάς τήν εμποδίζει καί εξακολουθεί). Μήν 
πήτε τίποτε σάς παρακαλώ ούτε μιά λέξι. Είναι πολύ λεπτή αύτή ή 
συνδιάλεξίς μας. Μοΰ κάνει περισσότερο κακό όταν μιλάτε παρά όταν 
σιωπάτε. Άφ’ ής στιγμής προσπαθήτε νά δικαιολογηθήτε μοΰ φαίνεται 
ότι ομολογείτε καί οτι μοΰ ζητείτε συγγνώμην κι αύτό μέ ατενοχωρεΐ 
γιά σένα, γιατί σ’ αγαπώ, ναί, σ’ αγαπώ μέ τόν τρόπο ποΰ έγώ θεωρώ 
καλόν, πάντως δμως περισσότερο άφ’ δ,τι σείς μπορείτε νά υποθέσετε. 
Μήν ανοίγετε λοιπόν τό στόμα καί χαμηλώστε τά μάτια. Ξαναρχίζω 
άπό κεϊ ποΰ έστάθηκα. Γνωρίζω τή ζωή σας καί τήν κατάστασί σας 
τήν ήθική έξ ίσου καλά, όπως καί σείς" ίσως ίσως καν καλλίτερα άπό 
σάς. Πρωτίστως εϊσαστε μιά χαϊδεμένη κόρη. Έπαντρευθήκατε μέ τόν 
μπαμπά, άλλά ό γάμος αύτός δέν σάς έκαμε δσο έπρεπε εύτυχή.Άπό τής 
επομένης τοΰ γάμου ό μπαμπάς σάς έκαμε νά υποφέρετε. Άτυχώς γιά 
σάς ή συμβίωσές σας αυτή δέν έκράτησε περισσότερο άπό τρεις μήνες, 
είς τό τέλος τών όποιων εκείνος άπέθανεν.Έγώ έγλύστρησα μέσα σαύτές 
τής εκατόν ημέρες. Τόν καιρό ποΰ ήρθα στόν κόσμον εκείνος είχε φύγει· 
διεσταυρώθησαν τά βήματά μας καθ’ οδόν κ’ έτσι δέν τόν έγνώρισα 
παρά μόνον Από τά τελευταία σου δάκρυα. Συνεπώς δέν έχω λόγους 
ούτε νά τόν αγαπώ ούτε νά τόν μισώ. Είναι ένας εύγενής φίλος είς τόν 
όποιον δέν χρεωστώ τίποτε άλλο...

Κ° —Άπό τήν ζωήν σου.
Γ1. —Ακριβώς. Άλλ’ αύτήν καί ένας Οποιοσδήποτε άλλος μπορούσε 

νά μοΰ τήν χαρίση. Ένφ γιά σένα τό πράγμα διαφέρει. Έσυ μέ μεγά
λωσες, ιιέ σήκωσες στήν άγκαλιά σου, μέ χαΐδεψες, μοΰδωσες κάτι οπό 
τό πνεύμα σου. κάτι Ατό τήν ώμορφιά σου...

Κ“ Καί Από τήν καρδιά μου.
II. — Ναί! Καί γι’ αύτό τώρα ποϋ είσαι μοναχή στόν κόσμο και που 

έγιίι έμεγάλωσα δέν Οά σ’ άφήσω νά χαθής.
Κ" — Τί σκέπτεσαι νά κάμης;
II. —’Ό,τι νομίζω πώς είναι καθήκον μου μαμά. ”Ω μή φανταοθής 

πώς θέλω νιί δεσμεύσω τήν ελευθερίαν σου. Έμεινες χήρα είς ηλικίαν 
17 έτών. Τιάρα είσαι σχεδόν 38, χωρίς γονείς, χωρίς οικογένειαν. Δέν 
έχεις παρά μόνον έμενα, έπί πλέον είσαι πλούσια καί κάτι περισσότερον 
Ατό ωραία, είσαι γοητευτική. Μέ τήν Απόλυτον σχεδόν ελευθερίαν πού 
σοϋ εξασφ αλίζουν όλα αυτά κάμνεις δ,τι θέλεις σύμφωνα μέ τήν επιθυ
μίαν σου, καί έχεις πολύ δίκαιον, γιατί δέν έξαρτάται. παρά Από σένα καί 
σοϋ χρεωστώ πολλά πράγματα ώστε νά θελήσω νά σοΰ επιβληθώ. 'Από 
τό μέρος αύτό μπορείς νά ήσαι αρκετά ήσυχη.“Αλλως τε είμαι τής ιδέας 
ίϊτι τά παιδιά οφείλουν νά Αποδίδουν στούς γονείς των τήν ελευθερίαν, 
τήν οποίαν αύτοί τούς χαρίζουν. Αύτή είναι ή αληθινή ελεύθερα συν
αλλαγή. Δέν μέ ένώχλησες ποτέ. Δέν είναι λοιπόν ο Πετράκης σου ποΰ 
θά σ’ ενόχληση.

Κ“ — Ό Πετράκης μου είναι πολύ καλός καί τόν εύλογώ· άλλά δέν 
θυμάται πάντα δσο πρέπει καλά πώς είναι παιδί μου.

ΤΙ. Αύτό τό περίμενα. Φαίνεται ανήκουστον καί σκανδαλώδες τό 
νά τολμώ έγόι νά λέω παρόμοια πράγματα σέ σένα στήν μητέρα μου. στήν 
άγία μου μητέρα, άφοΰ επικρατεί ή γνώμη δτι δλες ή μητέρες είναι αγιαι.

Κ'* — Καί είναι—τούλάχιστον γιά τά παιδιά τους—μ’δ,τι κι'αν κάμνουν.
II. — Είσαι καί σύ γιά μένα. Νά! Είσαι τώρα ευχαριστημένη ; "Αλλως τε 

πλησιάζομεν είς τήν στιγμήν δπου δέν θά ύπάρχουν πλέον ούτε παιδια 
ούτε μητέρες είς τήν έποχήν ιιας. Ούτε συγγένειαι πλέον ούτε δεσμοί- 
μόνον σχέσεις. Είμαι φίλος σου, είμαι ό καλλίτερος σου φίλος· αυτό 
αξίζει περισσότερο Απ'δλα τά παιδιά τοϋ Κόσμου. Μπαίνουν κατά μέρος 
πλέον ό υποκριτικός σεβασμός, ή ψεύτικη εύλάβεια καί δλον τό γελοίον 
κατασκεύασμα τής οικογενειακής έτικέττας τοΰ 11. Μπορείς να ιιοϋ 
πής γιά ποιόν αιτία είσαι συγχισμένη; Μά γιατί; Θεέ μου: Μήπως ενό- 
μίσες πώς έχω τόσο στενό μυαλό ώστε νά σέ σέβομαι καί νά σ' εκτιμώ 
λιγότερο τώρα γιατί αγαπάς τόν Ντέ Νίβ; Δέν άπατρς μ’ αύτό κανένα. 
Μήπως οφείλεις νά είσαι πιστή σ’εμένα; "Η μήπως έγώ ένόμιζα οτι 
έπρεπε νά ντρέπομαι οσάκις μέ συμβουλεύεις είς κάτι ή μούκαμες καμιά 
μικρή παρατήρησι γιά τή διαγωγή μου καί τά ήθη μου. Όταν μοΰ 
μιλούσες γιά τής ερωμένες μου, «κρυβόμουνα κάτω άπ’τή γή; 'ΤΙ μήπως 
μ’ αγαπούσες λιγότερο τής νύχτες ποΰ έτύχαινε νά μήν κοιμηθώ σπίτι.

Κ“ — Πέτρο παρεκτρέπεσαι!
II. —’Επιτέλους....
Κ“ -Όχι, άλλαξε θέμα εί δ’ άλλως σ' άφίνω I
II. — Μη θυμώνεις άφοΰ σέ λίγο πρόκειται νά πας στήν 'Όπερα. 

’Εκείνο ποΰ έχω νά σοΰ πώ είναι δτι έγόι ποτέ δέν περιεφρόνησα τάς 
συμβουλάς σου καί δταν άκόμη αύταί δέν ήσαν καί τόσον τρυφεραί. 
Έλεγα πάντα δτι ενεργούσες σαν μητέρα φρόνιμη, συγκαταβατική καί 
έχουσα πείραν τής ζωής. Κάμε καί σύ τό ίδιο πράγμα καί άκολούθησε 
τάς συμβουλάς μου δπως έγόι ήκολούθησα τάς ίδικάς σου" δέν θά τό 
μετανοήσης.’Άλλως τε είς τήν περίσταση· αύτήν είμαι τελείως ηθικολόγος 
καί σχεδόν Χριστιανός.Ένας ΐεροκήρυξ ή ένας έπίσκοπος δέν θά μιλούσε 
διαφορετικά. “Ακουσέ με λοιπόν σέ συμβουλεύω. Ό κόσμος άρχισε νά 
φιλιιαριή· αύτό δέν μ’ άρέσει. Σάς έπαναλαιιβάνω: Κουφθήτε καλλίτερα.

Κ“—Άλλά...
II. —Άφήστέ με νιί τελειώσω. Σάς προσθέτω άκόμη δτι ό Ντέ Νίβ 

δσο γοητευτικός καί άν φαίνεται κατά βάθος δέν είναι παρά ένας τιπο
τένιος. "Ενας Δονζουανίσκος τών παρασκηνίων. Καί όσες γυναίκες είχον 
τιήν ρωμαντικήν μυωπίαν νά διακρίνουν είς τό άτομόν του ένα Βού- 
κιγκαμ έχυσαν ύστερα πικρά δάκρυα. Έγόι είς τιήν θέσιν σας θά τοδδινα 
τά παπούτσια στό χέρι.

Κ" — Μά άφοΰ σοΰ ορκίζομαι πώς ίποτε ' ’ ·υμβαίνει.
II. — Είμαι πεπεισμένος· άλλά τί σημαίτ
Ι<“ —“Οχι δέν θέλω νά άφήσω νά πιστεύης.
II. — Μιά τελευταία λέξι: 'Ό,τι καί άν συμβαίνη, μάθε δτι εκείνου πού 

θά πή τό παραμικρό γιά σάς καί τόν Ντέ Νίβ, εκείνου ποΰ θ’άφήση νά τοϋ 
φυγή μιά λέξις περιπλέον, μιά συλλαβή Απλή, εκείνου ποΰ Οά χαμογελάση 
πειρακτικά σά νά μοΰ λέη τό ξέρω αύτό ποΰ φοβάσαι μήπως μάθω’ 
Οά τοϋ φυτέηιω στό στήθος μιά σφαίρα, Ατό τής έξη τοΰ ρεβόλβερ μου.

Κ« — “Α ! οχι αύτό δέν τό θέλω !.. . Μά γιατί;
Π. — Διότι.. . διότι ή μήτηρ τοΰ Καίσαρος δέν αρκεί νά είναι μόνον 

τιιιία άλλά πρέπει καί νά φαίνεται. ’Ιδού· σάς προειδοποίησα.
ΐΕιτιέοχετιυ ό υπηοέτης άναγγέλωνΙ

ΥΠΗΡ.-Ό κ. Ντέ Νίβ (εξέρχπα,).
ΝΤΕ ΝΙΒ Ιατόν Πέτρο).— Καλημέρα αγαπητέ μου φίλε.
II. — Καλημέρα φίλε μου.
ΝΤΕ ΝΙΒ Ιείς τήν Α'“νή.— Κυρία μου (καί τά λοιπά).

ΑΥΛΑΙΑ

Η ΓΥΝΗ ΕΝ Τ«> ΠΑΓΚΟΧΜΙΩ. ©ΕΑΤΡΩι
V.ίννβχΐηα άπο τό προηγοΰμενον τεδχος)

σεις". Ό . _ , ν,___ ——·
έσκοπει νά προσβάλη ούτε τιήν δραματικήν τέχνην, ούτε τούς έριιη- 
VFt’Tir ίη'τΐΐΓ * tl't 'ttl Λτιιιιη- »· Τ/Τ»·τ· » I » I «ΓΐΜ

ηθοποιοί έν γένει άμφοτέρων τών φύλων ήσαν καί νόμοι 
άτιμοι 1 καί κοινωνικώς τοιοΰτοι ·. ΊΙ αυστηρά αΰτη κρίσις 
τοΰ νομού καί τής κοινωνίας θιί φανή ίσως άδικος, πρό 
πάντων είς τούς γνωρίζοιπας δτι οί Ρωμαίοι δέν έσκέφθη- 
σαν ποσώς κατ’ άρχάς νά ψέξωσι τάς θεατρικός παραστα- 
νομος εν τούτοις, πλήττων δΓ άτιμίας τούς ήθοποιούς δέν 

νευτάς αυτής ‘, άλλά κατεδίκαζε δΓ άτιμίας τιήν τάξη· τών ήθοποιών 
(πάντων άνεξαιρέτως στρατολογουμένων έκ τής τελευταίας υποστάθ
μης τών πολιτών καί κυρίως έκ τής τάξεως τών δούλοιν καί τών 
ξένων"), οϊτινες ώς έκ τής διαγωγής των, καί άν δέν άνήρχοντο τήν 
σκηνήν πάλιν Ι)ά έθεωροϋντο άτιμοι, καθόσον έκ τών ηθοποιών, οί μέν 
άνδρες, μηδ’ αύτών τών έπί σκηνής διαπρεψάντων έξαιρουμένων “. ήσαν 
ως επί τό πλεΐστον έκ τών « ήταιρικότων » τούτέστιν έκ τών · ύπομει- 
νάντων έν τώ ,οίκείφ σώματι τά τών γυναικών », αί δέ γυναίκες προήρ- 
χοντο πάσαι έκ τών πορνείων. Τούτου ένεκα μιμάς ιός εκαλείτο ή 
ήθοποιός’ — καί εταίρα έσήμαινε τό αύτό πράγμα8. Άμφότεραι αί 
τάξεις ,αύται διεκρίνοντο τών άλλων γυναικών έκ τοϋ ενδύματος, καθ
όσον αί μέν μψάδες καί έταϊραι έφερον ζωηρών χρωμάτων ή καί έκ 
διαφανούς ύφασματος έσθητας, αί δέ niaterfamilias κατά γενικόν 
κανόνα διεκρίνοντο έκ τής άπλότητος τής περιβολής των.

Άλλά σύι· τή διαφθορά, τών ήθών, έπήλθε καί σπουδαία μεταλλαγή 
τοϋ ενδύματος τών γυναικών. Αί έντιιιοι θεωρούμενοι γυναίκες, βαρυν- 
θεϊσαι τιήν Απλότητα τής περιβολής των καί τιήν κομψότητα τής ενδυ
μασίας τών μικάδων ζηλώσασαι, έζήτησαν καί έπέτυχον τιήν έκδοσιν 
νόμου δΓ ού Απηγορεύετο είς τάς μιμάδας νά φέρωσι χρυσοϋφεϊς καί 
πολυποίκιλους έσθήτας πρός δέ νά κοσμώιπαι διά πολυτίμων λίθων °.

Ύπό τήν επίδραση· δέ τών χριστιανικών ιδεών, άπηγορεύθη συγχρό
νως είς τάς μιμάδας καί έταίρας αϊτινες, είτε έκ περιφρονήσεως πρός 
τόν, χριστιανισμόν, είτε πρός δελεασμόν τών νέων, έφόρουν ενδυμασίας 
εκκλησιαστικών παρθένων (habitu earum virginum, quae <leo dica- 
tae sunt), νά φέρωσιν έφεξής τοιαύτας'°. Αργότερου ό 'Ιουστινια
νός διά τής Νεαρός ΡΚΓ' Ατηγόρευσε τό αύτό ού μόνον εις τούς ηθο
ποιούς άμφ οτέρων τών φύλων άλλά καί -πάσι τοίς έν κοσμικοί ανα- 
στρεφομένοις " · .

Αί γυναίκες, άνερχόμεναι τήν σκηνήν έν Βιιζαντίφι, έφρόντιζον ν’ άλ- 
λάζωσι τό οικογενειακόν αύτών όνομα, κατ' άρχάς μέν δΓ άρχαίου 
ελληνικού, κατόπιν δέ, δταν ή εκκλησία ήρχισε ν' άνέχηταί πως τό Οέα
τρον, καί διά -χριστιανικού, προήρχοντο δέ αί περισσότεραι έξ αύτών έκ 
Φοινίκης ήν, ένεκα τούτου, ό Χρυσόστομος Ατοκαλεϊ «παρανομωτά- 
την πόλιν >.

Ό νόμος εν τούτοις, δστις γενικώς έίρρενας καί Οήλεις ήθοποιούς 
έθεωρησεν άτιμους, καθιόρισε καί τά τής καταστάσεως αύτών. "Οπως 
δέ οί τεχνϊται πάντες δέν ήδύναντο ν’ άλλάξωσι επάγγελμα, ούδέ τά 
τέκνα αύτών ν’ άκολουθήσωσιν άλ.λο τοιοΰτο άπό τοΰ τών γονέων των, 
οΰτω καί τά τέκνα τών ήθοποιών ώφειλον ν’ άκολουΟήσωσι τό αύτό 
επάγγελμα, τοΰθ’ όπερ δύναταί νά θεωρηθή ώς άνήκουστος σκληρότης, 
καί ιδίως διά τάς θυγατέρας τών ήθοποιών, άφοΰ τό επάγγελμα τών 
ηθοποιών έθεωρείτο ιϊτιμον. Τό χείριστον δέ ήτο ότι, έαν μία τις 
γυνή ήσπάζετο τό τής ήθοποιοϋ επάγγελμα, όχι μόνον δέν ιήδύνατο

1 Καί οί μέν νόμοι οί παρά τών ‘Ελλήνων γραφέντες άτιμους αύτους βούλον’ 
ται Είναι». Ίωάν. Χρυσόστ. τόμ. VII. σελ. 421. Infames, qtios lex notavit 
qui infamia notantur . — .Άτιμος καί ό διά παιγνικήν τέχνην προβλΟών τής 
σκηνής». (11<ινδ. 3 2. 43 § ·'.. Βασιλικ. XXI. τιτλ. II. Coil. 2. 12).

2 Ύφίσταντο δηλονότι έκτος τής νομικής άτιμίας ( infamia juris) και τήν 
πραγματικήν τοιαύτην ( infamia facti ) ήτις πηγάζει < έκ τής Αορίστου κρίσεως 
τοΰ κόσαου περί τής τιμής τοΰ κατ’ ιδίαν άνΟρώπου ». ( Παχαρρηγ. Γενικ. 
’Λρχαί, Βιβλ Β Κεψ. Α' περί προσώπων).

3 Martial, XIV, 215 Juvenal, Satir, VI, 73, 77.
4 Τό εναντίον ήδύνατο τις νά ουμπεράνη >κ τοΰ έζής Λποσπάοματος τοΰ Κικί- 

ρωνος: · Οί Ρωμαίοι τόσον περιεφρόνουν τήν δραματικήν τέχνην καί πάν τό 
πρός τήν σκηνήν σχετιζόμενον, ώστε όχι μόνον έστέρησαν τούς μετερχομένους τό 
έπάγγελμα τού ηθοποιού πασών τών τιμών, ών άπελάμβανον οί λοιποί πολίται, 
άλλα καί τούς άπέπβμψαν τής φυλής διά τής nola τού τιμητού ». (Ciceron. de 
Kepubl., IV 10).

5 Τουναντίον συνέβαινεν έν ΓΕλλάδι. Είς τούς χορούς τών τραγωδιών μόνον 
πολιται έντιμοι έλάμβανον μέρος, ά.τοκλεισΌίντων διά νόμου τών ξένων, (ΔημοσΟ. 
κατά Μειδ. καί κατά Λε ττΐν. 572) τών άτιμων ή δυσφημισμένων, (ΔημοσΟ. κατά 
Μειδ. 612) και τών δούλ«·- · (Ξενοφ ’Αθηναίων Πολιτεία I § 13).

6 Ό περίφημο; ήύο?. Πάρις ύπηρζεν έρωμένος τοΰ Νέρωνος, δ δέ ΒαΟύλ* 
λος δι’ οΰ ιρόπου ύπεκ^-. έπί σκηνής τήν Λήδαν, ούδεμίαν άφινεν άμφιβο- 
λίαν περί τής διαγωγής του. (Juvenal, VI, 63). — Καί έπειδή ό λόγος περί Λήδας, 
σημειούμεν ότι είς τοσοΰτον βαθμόν άχρειότητος είχε φύάσει το Οέατρον έπί 
Αύγουστου, ώστε παριστανον έπί σκηνής τήν Λήδαν παραδιδομένην είς τάς 
θωπείας τοΰ κύκνου καί τήν Πασιφάην ένδίδουσαν είς τάς έρωτικάς περιπτύξεις 
τον κρητικού Ταύρου.

7 Έπί Θεοδοσίου τού Β’ ή μιμάς έλέγετο καί μαινάς καί ύρχηστρίς Ό Άρι- 
στηνός έρμηνεϋων τόν ΙΗ κανόνα τών 'Αποστόλων καθ’ δν ό λαβών σύζυγον 
έταίραν ή τών έπί σκηνής · οΰ δύναταί είναι έπίσκοπος ή πρεσβύτερος ή δλως 
τοΰ καταλόγου τών Ιερατικών · τήν φράσιν : έταίραν ή τών έπί σκηνής · άντι- 
καθιστρ διά τής λέξεως: μαινάς.

8 Proximo confinio qiiippe cohaerent Scenica et Mcrctrix.
ό Codex Thcod. 15 7. 11. ’Επετράπη έν τούτοις είς τάς μιμάδας νά φέρωσιν 

έσθήτας έκ δικτυωτών μεταξωτών υφασμάτων καί περιδέραια, βραχιόλια καί 
ζώνας άνευ πολυτίμων λίθων.

10 Codex justin. 1.4-4-
11 Νεαρά ΡΚΓ', κεφ. XLIV : -ΓΙάσι δέ καθάπαξ τοϊς έν κοσμικφ άναστρεφομέ- 

νοις καί μάλιστα τοίς τά σκηνικά μετερχομένοις άνδράσι τε καί γυναιξί, καί μήν 
ταϊς προϊσταμέναις άπαγορεύομεν κεχρήσθαι σχήματι μοναχού ή μοναστρίας ή 
άσκητρι,ας ή οίφ&ήποτε τρόπο» τούτο μιμεϊσθαι·. 

πλέον ν’ Ατοσυρθή τής σκηνής, άλλά καί αν Α.λος τις τιήν Ατέσυρεν έξ 
αύτής ύπέκειτο είς πρόστιμον πέντε λιρών ’.

'Οπωσδήποτε τό 371 οί χριστιανοί αύτοκράτορες είσήγαγον εξαιρέ
σεις τινάς υπέρ τών χριστιανών ήθοποιών άμφοτέρων τών φύλων, έπι- 
τρέψαντες αύτοϊς νά έγκαταλείπωσι τό Οέατρον. εϊς περίπτωση· καθ’ ήν 
κινδυνεύσαντες ν’ Αποθάνωσι καί μεταλαβόντες τών άχράντων μυστηρίων 
διέφευγον κατόπιν τόν θάνατον -. Εΐδικώτερον δμως έφρόντισαν διά 
τάς άσπαζομένας τόν χριστιανισμόν μιμάδας, είς άς έπέτρεψαν νά έγκα- 
ταλίπωσι jii ατιμωτικόν επάγγελμά των ή εκτός έάν περιέπιπτον είς 
αισχρούς έρωτας καί προέδιδον τήν θρησκείαν ήν ήσπάσθησαν, ότε τάς 
υπεχρέουν νά έπανέλθουν καί μείνουν έν τή σκηνή μέχρις εσχάτου γήρα
τος ‘. Έπίσης αί θυγατέρες τών ήθοποιών, αϊτινες διήγον έντιμον βίον 
άπηλλάγησαν τής ύποχρεώσεως ν’ άνέρχωνται τήν σκηνήν. "Αν δμως 
έβεβαιοΰτο τό εναντίον ή έξαίρεσις αΰτη έπαυε'·. Άλλ’ ή τοιαύτη προσ
τασία τών δυστυχών αύτών πλασμάτων πολύ ολίγον διήρκεσε καθόσον 
τό 114 ό Όνώριος τάδε έγρ,αφεν έκ Ραβένης πρός τόν Tribunus νοίιι- 
ptatuni,: «Άπεφασίσαμεν ν’άνακαλέσωμεν κατεπειγόντως είς τό παλαιόν 
αύτών επάγγελμα τάς δυνάμει διαφόρων αύτοκρατορικών διαταγμάτων 
άπελευθερωθείσας μιμάδας, όπως αί απολαύσεις τοΰ λαοϋ καί αί έορτά- 
σιμοι ήμέραι προσλάβουν τήν συνήθη λάμψιν των" .

Πεντήκοντα περίπου έτη ύστερον, ό αύτοκράτωρ Λέων συνέστησε 
• τοίς κατά τόπον άρχουσιν ή τοίς θεοφιλεστάτοις έπισκόποις. .. μή 
ακόυσαν γυναίκα δούλην ή έλευθέραν συνείναι συγχωρεϊν ιιίμοις ή 
χοροϊς ή άλλην θέαν έν τοίς θεάτροις έκτελεϊν άναγκάζεσθαι 7 .

Άλλά καί ό ’Ιουστινιανός ούκ ολίγον έπροστάτευσε τάς γυναίκας τοΰ 
θεάτρου, καθόσον δίς κατεχώρισεν έν τφ Κόιδικι αύτοΰ διάταξιν, δΓ ής 
άπηγόρευετο νά έξαναγκάζωνται αί μιμάδες, εϊτε έλεύθεραι ή δοϋλαι, νά 
παραμένωσιν έν τή σκηνή ή νά κωλύωνται ν’ άποσυρθώσιν αύτής. Διά 
τής πρώτης τών διατάξεων τούτων “, δχι μόνον άπηγόρευσε τιήν διά 
τής βίας παραμονήν τών μιμάδων έν τή σκηνή, άλλά καί τούς έγγυητάς 
αύτών οπό τής καταβολής τής έγγυήσεως Ατήλλαξε “. Διά τής δεύτερος 
διατάξεως,10 έπαναλαμβάνων τά αύτά δ ’Ιουστινιανός προσθέτει καί 
ταϋτα: Έάν τις τών εγγυητών ή αύτή ή μιμάς έξηναγκάσθησαν νά κατα- 
βάλωσί τι, διπλοϋν ν’ άναί.αμβάνωσι τοϋτο ". Άλλ’ έπειδή οί τοΰ θεά
τρου εργολάβοι δέν ήδύναντο πλέον νά ζητώσιν έγγυητάς παρά τών 
μιμάδων, έξεϋρον δέ έτερον μέσον 15 έξαναγκάζοντες αύτάς νά όρκίζων- 
ται ίϊτι ούδέποτε ήθε/.ον έγκαταλείψει τήν τέχνην αύτών, ό ’Ιουστινια
νός διά τής 51 Νεαρός έπέτρεψεν είς αύτάς νά παραβιάζωσι τόν ίίρκον 
αύτόν καθόσον «αί τοιαϋται παραβάσεις μάλλον άρέσκουσι τφ θεφ 
παρά τάς τών όρκων τηρήσεις -. Είς τόν τοιοΰτον ίίρκον αίτήσαντα ό 
Ιουστινιανός επέβαλλε ποινήν δέκα λιρών χρυσών ·3, τό δέ ποσόν τοϋτο 
διέταξε νά δίδεται είς τιήν δυστυχή.

Εκτός τών διατάξεων τούτων, άρχικώς ό νόμος άπηγόρευσε τόν 
γάμον μεταξύ συγκλητικού καί τών έξ άρρενογονίας κατιόντων αύτοΰ 
μέχρι τρίτου βαθμού ·■ μέ άπελευθέραν ή τοιαύτην, ήτις ή ιδία ή ό 
πατήρ ή ή μήτηρ αύτής μετέρχεται ή μετήλθε τιήν σκηνικήν τέχνην 
μηδέ συγκλητικού θυγάτηρ ή έγγόνη έξ υίοΰ ή δισέγγονη έξ έγγόνου 
γεννηθεϊσα μετ’ Ατελευθέρου ή τίνος, δστις ό ίδιος ή οδτινος ό πατήρ 
ή ή (ΐήτηρ μετέρχεται ή μετήλθε τοιαύτην τέχνην Έν τούτοις, έάν ή 
κόρη συγκλητικού τίνος έγένετο ήθοποιός, ήδύνατο νά ΰπανδρευθή ηθο
ποιόν. Έάν ο σύζυγος ήτο συγκλητικός καί ή σύζυγός του ήθοποιός ή 
τελευταία έθεωρείτο παλλακίς 'λ Πλήν ό προαναφερθείς νόμος δέν 
άφεώρα μόνον τάς οικογένειας τών συγκλητικών, άλλά καί τάς τών 
ελευθέρων πολιτών, οϊτινες δέν ήδύναντο νά νυμφευθώσιν ήθόποιόν ι(ι.

4
5
6
7
8
9 < ΆλΚ’ f.t τι τοιοϋτο γένοιτο, κωλΰεσΦαι ταϋτα παρά τε τών λαμπρότατων

r-2-3 Cod. Thcod. 15. 7. 1.
• Cod. Thcod. 15. 7. 8.

Cod. Theod. 15. 7. 11. 
Cod. Theod. 15. 7. 13. 
Cod. Justin. I. 4. 14. 
Cod. Justin. 1. 4. 33.

τών έπαρχιών άρχόντων καί παρά τών έν ταϊς πόλεσι θεοφιλέστατων έπισκόπων 
δόντες άδειαν τοίς θεοφιλεστάτοις έπισκόποις άμα τώ λαμπροτάτω τής έπαρχίας 
ώρχοντι καί άκοντας άγειν πρός εαυτούς τούς βιασαμένοις ή τούς άπαλλάττεσθαι 
τής έργασίας κωλύοντας καί δημοσίαν μέν αύτών ποιεϊν τήν ούσίαν, έκείνους δέ 
τής πόλεως έξελαύνειν . Έάν ό έξαναγκάζων τήν μιμάδα ήτο αύτός ό άρχων - ό 
τήν έπαρχίαν ιθύνων» ό ’Ιουστινιανός έπέτρεψεν είς μόνους τούς έπισκόπους νά 
τήν προστατεύσωσι, έν άποτυχία ν’ άπευθύνωνται πρός την βασιλείαν « ώστε έξ 
ήμών τήν προσήκουσαν έξενεχθήναι ποινήν .

10 Cod. lustin. I. 4. 29.
11 ·. . . ’Εξουσίαν έχοντος τού επισκόπου έάν 6 τής έπαρχίας άρχων έστίν ό 

βιαζόμενος έναντιούσθαι αύτώ καί άζημίους φυλάττειν τούς έγγυητάς· εί δέ μή 
ένδίδωσιν ύ άρχων, έξέστω τώ έπισκόπω μηνύειν, ώστε τόν άρχοντα άποστήναι 
τής Δρχής καί δημευθήναι καί διηνεκώς έξορισθήναι ».

12 < ’Επειδή γάρ αύτούς έγγυητάς λαμβάνειν έκωλύσαμεν, έξευρεϊν έκείνους 
έτέραν όδον είς άσέβειαν άγουσαν μείζονα, όρκον γάρ αύτάς άπαιτεΐν ώς ούδε- 
ποτε παϋσονται τής ασεβούς καί άσχήμονος έργασίας Νεαρ. 51 προοίμ.

13 · Dcccem librarum auri >.
14 Ιΐανδ. 28. 2. 44.
15 ΙΙαν 23. 2. 42.
Ιό Κατά περίεργον διάταξιν τού Άοκαδίου καί ’Ονωρίου, άπηγορεύετο είς τούς 

άρτοποιούς καί τούς κατιόντας αύτών νά νυμφεύωνται ήθοποιούς ή γυναί
κας ύδηγούσας άρματα είς τά ιπποδρόμια. — Κατά τό έκκλησιαστικόν ήμών 
δίκαιον ό νυμφευόμενος ήθοποιόν «αποκλείεται τοΰ καταλόγου τών Ιερατικών». 
• Ό χήραν λαβών ή έπιβεβλημένην ή έταίραν, ή οίκέτιν ή τών έπί σκηνής, ού 
δύναταί είναι έπίσκοπος ή πρεσβύτερος ή διάκονος ή όλως τού καταλόγου τών 
Ιερατικών >. (’Αποστόλων ΙΗ κανών). — Τ’ αύτά έπανέλαβεν ή έν Τρούλλφ 6κτη 
Οικουμενική σύνοδος διά τού Γ κανόνας αύτής.
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Έάν μετά τόν γάμον συγκλητικού τίνος ή σύζυγος αύτοΰ έγένετο ηθο
ποιός έθεωρεϊτο αΰτη διεζευγμένη *.

Έάν μετά τόν γάμον έλευΟέρου τινός πολίτου ό πατήρ ή η μήτηρ 
τής συζύγου του έγίνοντο ηθοποιοί, δέν υπήρχε λόγος διαζυγίου καθ
όσον ό γάμος είχε συναφθή έγκύρως < καί ίσιος έγεννήθησαν ηδη 
καϊ τέκνα ’ >.

Άργότερον όμως καί οί νόμοι αύτοί έτροποποιήθησαν. Ούτως ό 
νόμος δΓ ού άπηγορεύετο ό γάμος έλευΟέρου πολίτου μετά μιμάδος 
έτροποποιήΟη ύπό τοΰ αύτοκράτορος ’Ιουστίνου χάριν του ανεψιού του 
’Ιουστινιανού, οστις, ώς γνωστόν, μετήλλαξε τήν ψευδή τής μιμάδος Θεο
δώρας πορφύραν δΓ αληθινής τοιαύτης. άναβιβάσας αύτήν έπϊ τόν 
αύτοκρατορικόν θρόνον καϊ γενόμενος ούτως ό επίσημος διάδοχος τών 
πολυαρίθμων αύτής εραστών 1

Έκτοτε επετράπη εΐς τάς ηθοποιούς νά υπανδρεύονται καϊ τά σπου
δαιότερα τοΰ κράτους πρόσωπα, άφοΰ προηγουμένως έλάμβανον τήν 
άδειαν τοΰ άρχοντος

Διά τοΰ αύτοΰ νόμου έπετρέπετο τό αύτό εϊς τάς θυγατέρας των 
μιμάδων τάς γεννηθείσας καθ’ήν έποχήν ή μήτηρ των έξήσκει τό επάγ
γελμά της. "Οσον άιρορά τάς γεννηΟείσας μετά τήν ύπό τής μητρός 
των έγκατάλειψιν τής σκηνής, δέν εθεωροΰντο ώς θυγατέρες μιμάδων

ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ
fis τό καθεστώς τών αθηναϊκών θεαμάτων έπήλθεν άπό τίνος 

καιρού αξιοσημείωτος μεταβολή. Έπί μακράν, σειράν έτών 
ή χειμερινή περίοδος τής πρωτευούσης μας παρήρχετο άπ’αρ
χής εως τέλους μέ ϊσχνότητα καί πτωχείαν νυκτερινών δημο
σίων θεαμάτων, άποτελοΰσαν περίεργον άντίθεσιν πρός τόν 

θεατρικόν πλούτον καί τό σφρίγος τής θερινής εποχής. Διά λόγους 
τούς οποίους δέν άρμόζει ένταΰθα νά έξετάσωμεν τό αθηναϊκόν κοι
νόν, άλλος τέρψεις προτιμών, δέν συχνάζει είς τά χειμερινά θέατρα, 
τουλάχιστον εΐς άριθμόν Ικανοποιούντο τούς θεατρώνας. Πασαι αί 
Ενόμεναι μέχρι τοΰδε άπόπειραι, πλήν εύαρίθμων εξαιρέσεων, ών ή 

ιτυχία Οφείλεται είς ιδιαιτέρους λόγους, περί προσελκύσεως τού κοινού 
διά τής τελειότητος καί τής ποικιλίας τών θεαμάτων, άπέτυχον, τό πέν
θος δέ τής έρημώσεως βασιλεύει συνήθως εΐς τάς αϊθούσας τών παρα
στάσεων καί ό παγετός είς τά ταμεία τών θεάτρων.

Έξαίρεσιν άποτελοΰν οί κινηματογράφοι, όσημέραι πληθυνόμενοι έν 
Άθήναις καί όσημέραι ποιούμενοι γιγαντιαίας κατακτήσεις έπί τής προ- 
τιμήσεως τού κοινού. ΊΙ εισαγωγή τού θεάματος τούτου είς τήν πόλιν 
μας είνε σχετικώς πρόσφατος· άλλ* ή διάδοσις αύτοΰ υπήρξε ταχεία καί 
καταπληκτική. Ή πρώτη ένταΰθα έμφάνισις τοΰ κινηματογράφου πρό 
όλιγίστων έτών προσείλκυσε τά πλήθη άμέσως διά τής περιεργ'είας τού 
καινοφανούς θεάματος, κατόπιν δέ βαθμηδόν διά τής τελειοποιήσεώς 
του έπαγιιόθη ή επικράτησές του καί έξησφαλίσθη ή επιτυχία του., Ή 
πρόχειρος σκηνή τού κινηματογράφου— μία οθόνη δηλαδή καί έν ηλε
κτρικόν μηχάνημα διά τήν προβολήν τών εικόνων,,— έπήχθη εϊς δλας 
τάς πλατείας και εΐς δλα σχεδόν τά κεντρικά καί τ’ άπόκεντρα καφενεία 
τής πόλεως, καθώς καϊ είς τά εξοχικά θερινά κέντρα, κατά χιλιάδας δέ 
συνέρρεον μικροί καί μεγάλοι θεαταί άπό πάσης συνοικίας τής πόλεως 
είς αύτά κατά πάσαν εσπέραν περί λύχνων άφάς, δπως έντρυφήσωσιν 
εΐς τήν διασκέδαση·, τήν ολίγον μέν δαπανηρόν διά τούς καθη μένους 
θαμώνας, έντελώς δέ ανέξοδον διά τούς κύκλφ ιπταμένους όρθιους. Ή 
ίεγάλη διάδοσις τοΰ κινηματογράφου άνεκόπη όπωσοΰν έκ τής άνοήτου 
φαρμογής τοϋ επαχθούς καϊ βαρβάρου φόρου έπί τών θεαμάτων καί 

είς τήν άθώαν ταύτην καϊ λαϊκήν υπαίθριον τέρψιν. Άλλά καί μετά 
τοΰτο τό θέαμα παρέμεινεν αρεστόν είς τό κοινόν, ηύδο-ζ.ίμησε δέ ύπέρ 
πάν άλλο καί έπέζησε μόνον αύτό καί κατά τόν χειμώνα, άποκτήσαν 
ίδια τεμένη, πάγια καϊ έστεγασμένα. Άπό τοΰ παρελθόντος φθινοπώρου 
μέχρι σήμερον τρία θεατρίδια κινηματογράφων λειτουργούν καθημερι
νώς έντή όδώ Σταδίου, είς τάς παραστάσεις δέ αύτών, αϊτινες χάρις είς 
τήν βραχεϊαν σχετικώς διάρκειαν έκάστης επαναλαμβάνονται πολλάκις 
καί συνεχώς άπό τών πρώτων εσπερινών ώρών μέχρι τοΰ μεσονυκτίου, 
συρρέει διαρκώς άρκετόν πλήθος θεατών. Ούτως οί Αθηναίοι απέκτη
σαν διά τοΰ κινηματογράφου νέαν εύχάριστον καί σχετικώς έντονον δια
σκέδαση', παρέχουσαν τέρψιν καί είς τούς σοβαρούς καί είς τούς αφε
λείς, συνεχή καθ' δλας τάς όίρας τού έτους, διαρκώς ένδιαφέρουσαν καί 
αξιοθέατου διά τής άδιακόπου άνανεώσεως καί τής ποικιλίας τών εικό
νων, μή φοβουμένην δέ ύπό εμπορικήν έποψιν τόν συναγωνισμόν τών 
άλλων θεαμάτων, χάρις εϊς τήν απλήν καί εύκολοι· λειτουργίαν της.

Άλλά δέν παρατηρεϊται μόνον έν Άθήναις ή μεγάλη καί όλονέν αύξά- 
νουσα διάδοσις τού κινηματογράφου. Ό θρίαμβος τής τερπνής ταύτης 
καί ωφελίμου άμα έφευρέσεως είνε παγκόσμιος. Έν Ευρώπη καί καθ’ 
άπαντα τόν πεπολιτισμένον κόσμον ή χρήσις τοΰ κινηματογράφου έγε- 
νικεύθη δχι μόνον χάριν τής δημοσίας αλλά καί χάριν τής ιδιωτικής τέρ
ψεως, Τό φαινόμενου δέ τής,τοιαύτης έπιτυχίας του εξηγεί ώς έξής άγγλι
κόν τι περιοδικόν, παρέχον άμα διαφόρους περιέργους πληροφορίας περί 
τοΰ έν γένει συστήματος τής λειτουργίας του.

Ή ζωή, λέγει, καί ή κίνησις μεγάλου κόσμου διέρχονται ταχέως έπί 
λευκής μικρός οθόνης. Διά μερικούς ίσως είνε τούτο απλή παιδιά έν 
ώρφ σχολής, άλλά διά τούς σκεπτομένους είνε τι θαυμαστόν, άφθιτον 
ένθύμιον τής ζωής οϊα είνε το'ιρα, οϊα θά είνε πάντοτε καί άφοΰ,οί έπί 
τής σκηνής κινούμενοι άνθρωποι άποθάνωσι καί άφοΰ άκόμη ή άναπα- 
ριστωμένη σκηνή, έάν έλειπεν ή έφεύρεσις τοΰ κινηματογράφου, ήθελε 
λησμονηθή παρ’ αύτών εκείνων οΐτινες τήν εϊδον.

1 ΙΙανδ. 23. 2. 44 S 7.
2 Πανί). 23. 2. 44 § «.
3 Cod. Justin. 5. 4. 23. 

καϊ επομένως ήδύναντο νά συνάψωσι νόμιμον γάμον, τής προηγούμενης 
απαγορευτικής διατάξεως μή άφορώσης αύτάς '.

Άργότερον διά τής 117 Νεαρας (κεφ. VI) κατηργήθη καϊ ή ύποχρέω- 
σις τής ήθοποιοΰ νά ζητή τιμ· άδειαν τοΰ άρχοντος, προκειμένου νά 
ύπανδρευθή ελεύθερον πολίτην, ούχί όμως τούς « άξιώμασι κεκοσμημέ- 
νους ·> δι’ ούς άπητεΐτο προηγούμενη αδεια '■'.

Νόθον τέκνον μιμάδος δέν ήδύνατο νά νομιμοποιηθή παρά τοΰ 
πατρός αύτοΰ. πλήν καί τοΰτο κατήργησεν ό 'Ιουστινιανός ’.

ΊΙ μι μάς δέν ήδύνατο νά κατηγορηθή έπϊ μοιχεία δπως αί λοιπαϊ 
γυναίκες, άλλά καί ή διάταξις αΰτη κατηργήθη άργότερον

Έν γένει δέ οί ήθοποιοί, άρρενες και θήλεις, ειχον περιορισμένα τά 
αστικά αύτών δικαιώματα. Ούτως είχον περιωρισμένην τήν ικανότητα 
τοΰ παρίστασθαι ενώπιον τοΰ δικαστηρίου κα'ι ύποβάλλειν εΐς αι·τό 
αιτήσεις λ δέν ήδύναντο νά παρουσιασθώσιν ώς μάρτυρες έν τοΐς δικα- 
στηρίοις, οΰτε κατά τήν σύνταξιν ιδιωτικής διαθήκης “. Τά κληρονο
μικά αύτών δικαιώματα ήσαν έπίσης περιορισμένα, μή δυναμένων νά 
κληρονομήσωσι διά διαθήκης τούς γονείς αύτών, έκτός δν καί εκείνοι 
ήσαν ήθοποιοί ’.

NIK. I. ΛΑΣΚΑΡΗΣ

Είς τό προσεχές : Ή γυνή εν τφ Γαλλικφ ϋ·εάτρφ.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Τοιοΰτος είνε ό κινηματογράφος, ή όντως θαυμαστή μηχανική έφεύ- 
ρεσις, ή σχεδόν καταπληκτική έν τή άπλότητί της.

Σειρά, φωτογραφιών ληφθεισών ταχέως καί άνοπαριστωμένων μετά 
τής αυτής ταχύτητος ή μία μετά τήν άλλην αποτελεί τήν μόνην βάσιν 
τοΰ κινηματογράφου, ό σκοπός τοΰ οποίου είνε ν’ άπεικονίζη γεγονός τι 
μέ τήν ευκρίνειαν τής πραγματικότητος.

Σήμερον δέν εΐνέ τι σπάνιον ή έγκατάστασις κινηματογράφου είς Ιδιω
τικός οικίας, ούσα ούχί πολύ δαπανηρά. Δέν ύπάρχει δέ μέσον τέρψεως 
μάλλον εύχάριστον εϊς τε τούς οικοδεσπότας καί τούς συχνάζοντας είς 
τόν οίκον φίλους. Βεβαίως διά τοΰ χρόνου ό κινηματογράφος θά θεωρή- 
ται εΐς πάσαν εΰπορον καί καλώς έφωδιασμένην οίκίαν ώς έφόδιον απα
ραίτητον, οϊον εϊνε σήμερον τό σφαιριστήριον.

Τό πνεύμα τών σημερινών καιρών τείνει πρός τήν χρήσιν παντός μέσου 
κατανικώντος τήν άπόστασιν καί τόν χρόνον. Ό τηλέγραφος, τό αύτο- 
κίνητον καί τό τηλέφωνον περιώρισαν ήδη τάς έπί τής γής αποστάσεις. 
Ό κινηματογράφος έχει τήν δύναμιν νιι μεταφέρη σκηνάς συμβάσας εΐς 
μακρυνάς χώρας καί αύτάς ταύτας τάς χώρας εΐς τήν αίθουσαν τού 
εστιατορίου μας.

Οί φιλοξενούμενοι έν έξοχική έπαύλει δέν θά πλήξουν ποτέ αν τυχόν 
έχουν εΐς τήν διάθεσίν των τοιούτο μέσον διασκεδάσεως, τού όποιου ή 
δαπάνη εϊνε κατά πολύ μικρότερα άλλων χυδαίων τέρψεων. Ό κινημα
τογράφος έχει πόρους παγκοσμίους είς τήν διάθεσίν του καί διά νά λει- 
τουργήση δέν έχει άνάγκην είμί) ένός δωματίου, ολίγου φωτός καί μιας 
λευκής οθόνης. Τή βοηθείφ τών άπλουστάτων τούτων πραγμάτων, δυνά
μεθα νά μεταβώμεν πανταχοΰ καί νά Ιδωμεν τά πάντα. Ή οπτική πλάνη) 
εϊνε σχεδόν πλήρης. Οί ίπποι φαίνονται ερχόμενοι κατ’ έπάνω μας καί 
βλέποντες αύτούς συγκρατούμεν σχεδόν έκ φόβου τήν αναπνοήν μας. 
Βλέπομεν τούς θαυμαστούς καταρράκτας τοΰ Νιαγάρα καί νομίζομεν 
δτι άκούομεν τόν πάταγον και δτι αίσθανόμεθα νά μάς ραντίζουν τό 
πρόσωπον αί ψεκάδες τοΰ καταπίπτοντος ΰδατος. Βλέποντες τά χυτήρια 
τοΰ χάλυβος νομίζομεν δτι αίσθανόμεθα τήν θερμότητα τών φλέγόμε
νων κλιβάνων. Εΐς τήν φαντασίαν μας ελάχιστα υπολείπονται πρός συμ
πλήρωση·.

Ή τελειοποίησις τής φωτογραφίας κατέστησε τελείαν καί τήν λει
τουργίαν τού κινηματογράφου, ήτις έχει τήν αύτήν βάσιν μέ τά μικρά 
έκεϊνα βιβλιάρια τών φυτογραφιών τά όποια ξεφυλλίζομεν διά ταχυτά- 
της κινήσεως. Όταν άναλογισθώμεν ότι εϊς κύλινδρος films, τούτέστι 
μικροσκοπικών εικόνων φωτογραφικών, περιέχει πολλάκις Ιό χιλιάδας 
τοιούτων εικόνων καϊ δτι ή διάρκεια τής προβολής έκάστης έξ αύτών 
συνίσταται είς τό διακοσιοστόν καί πεντηκοστόν ένός δευτερολέπτου, ότι 
δέ ή μικροσκοπική αΰτη εϊκών πρέπει νά εϊνε τόσον τελεία όίστε ν’ άντέχή 
είς μεγέθυνση· δύο χιλιάδων φορών, πρέπει νά παραδεχθώμεν ίίτι μόνον 
διά τής τελειότητος τών νεωτέρων μηχανών καί φακών τής φωτογρα
φίας κατορθοΰται αύτό τό θαύμα. Φαντασθήτε σειράν κυλίνδρου έχου- 
σαν μήκος 1200 ποδών καί συγκειμένην έκ φωτογραφικών εικόνων, ών 
έκάστη έχει διαστάσεις 1X ;1τοΰ ΰφεκατομέτρου, άναπαριστφ δέ μέ 
δλην αύτής τήν σμικρότητα είς τήν έντέλειαν τ’ αντικείμενα, καί άν 
ήμπορήτε μή θαυμάσετε τό έργον τής φωτογραφίας 1 Αύτό πρέπει νά 
συλλογίζεται ό θεατής βλέπων τόν βίον ώσεί διά μαγείας νά παρελαύνη 
ένώπιόν του έπ! τού λευκού πανιού. Άλλά πρέπει έν ταύτφ ν’ άναλογί- 
ζηται καί ύπό τίνος περιστάσεις πολλαί τών φωτογραφιών εκείνων 
έλήφθησαν.

Οί φωτογράφοι οί εργαζόμενοι χ.άριν τοΰ κινηματογράφου δέν είνε 
μόνον καλλιτέχναι, εϊνε καί τολμηροί άμα καϊ πεπειραμένοι ταξειδιώται. 
Μεταβαίνουν πολλάκις είς μέρη ένθα διατρέχει κίνδυνον ή ζωή των. 
Γνωρίζουν έκ τοΰ σύνεγγυς τούς κινδύνους τούς άπειλοΰντας καϊ τόν

1 Cod. Justin. 5· 4. 23 § $.
2 « ΟΙ δέ λοιποί παρά τούς τοΐς μεγάλοις άξιώμαβι κεκοομημένοις άδειαν έχέ- 

τωοαν τάς τοιαΰτας γυναίκας λαμβάνειν ·.
3 Νεαρ. «9. XV.
4 Cod. Justin. 9. 9. 22 καί 29.
5 ”Ιδε συνέπειας έν Γενικαίς ΆρχαΙς τοΰ έν Έλλάδι Ισχύοντος *Αστ. δικαίου 

ύπό Π. Παπαρρηγοπούλου, Βιβλ. Β Κεφ. Α' περί προσώπων § ϊ30.
β Τό έναντίον φρονεί ό Κρασσάς ( Κληρονομ. τών Ρωμαίωνδίκαιον § 158 ).
7 · ΕΙ παρά γνώμην τών γονέων μεταξύ κυνηγών ή ιιίμων έαυτοΰ ό υίός 

έγκαταλέξειε καί έν τούτφ τφ έπιτηδεύματι διαμείνειε, εί μη τυχόν καί οι γονείς 
τής τοιαύτης έπιτηδεύσεως γεγόνασι > (Ν’εαρ. ΡΙΕ κ. III). 

στρατιώτην καϊ τόν εξερευνητήν. Έγνωρίσαμεν κατ’ αύτάς πράκτορά 
τινα κινηματογράφον, οστις εϊχε περιελθει σχεδόν πάσαν τήν γην πρός 
άνεύρεσιν καταλλήλων θεμάτων. Είς Τουρκίαν είχε σιά,/.ηφθή καί 
φυλακισθή ώς κατάσκοπος, διήλθε τάς ερήμους τής Κίνας, έκρεμάσθη 
διά σχοινιού άνωθεν τού κρατήρος τού Βεζούβιού, διά νά φωτογρα- 
φήση τήν κοχλάζουσαν έκεΐ λάβαν, έκ παντός δέ ταξειδίου του επι
πόνου καϊ επικινδύνου άπεκόμιζε μόνον κυλίνδρους τινας φωτογραφιών. 
Τό έργον τούτο απαιτεί κάτι τι πλέον τής φωτογραφικής ικανότητας, 
κάτι τι πλέον τής όξυδερκείας και τής έτοιιιότΐ)τος περί τήν άνεύρεσιν 
ένδιαφερόντων θεμάτων πρός άπεικόνισιν, απαιτεί πρό πάντων νεύρα 
ισχυρά καϊ άντοχήν καί λογισμόν ταχύν καϊ δρασιν καϊ ίίλα τέλος τά 
προτερήματα δΓ ών έξαση αλίζει τήν επιτυχίαν πάν άτομον έξέχον έν 
οίφδήποτε βιωτικ.φ σταδίψ. Πάντα ταΰτα άναλογιζόμενοι, όφείλομεν 
νά προσφέρωιιεν φόρον σιωπηλού θαυμασμού πρός τόν άνθρωπον, 
δστις αντιμετώπισε καϊ κόπους καϊ κινδύνους δπως μάς τέρψη.

Άλλ’ <ί.ν τύ έργον παρέχη κινδύνους, είνε ενίοτε καί διασκεδαστικύν 
καθ’ εαυτό. Αϊ κωμικοί σκηναϊ τοΰ κινηιιατογράη-ου είνε βεβαίως 
τεχνητοί, έκτελούμεναι έπίτηδες 
πολλάκις δημοσίφ είς τήν οδόν 
καϊ φωτογραφούμεναι. Συνή
θως οί παρεστώτες έννοοΰν περί 
τίνος πρόκειται καί τέρπονται. 
Άλλά κάποτε ή προσποίησις 
εκλαμβάνεται ώς πραγματικό- 
της καί τότε συμβαίνουν άστεϊα 
επεισόδια. Κάποιος ύποδυόμε- 
νος ποτέ τόν άγγλον ττολίαμαν, 
συνελήφθη ύπό παρατυχόντος 
πραγματικού άστυφύλακος, καί 
διέτρεχε τόν κίνδυνον νά φυλα- 
κισθή ώς φέρων παρανόμως 
τήν άστυνομικήν στολήν, άπηλ- 
λάγη δέ τή παρεμ βάσει τοΰ 
φωτογράφου. “Αλλοτε κατά τήν 
φωτογράφησιν πλαστής σκηνής 
διασώσεως πνιγομένου έντός 
ποταμού, τό πλήθος έδραιιε νά 
προσφέρη τάς πριότας βοή
θειας, ό ύποκρινόμενος δέ τόν 
σωτήρα μετά κόπου συνεκρά- 
τει τόν γέλωτα, δστις θά ήτο 
τόσον άνάρμοστος κατά τήν 
τραγικήν εκείνην περίσταση· καί 
Οά ήλλοίωνε ολον τό ενδιαφέ
ρον τής φωτογραφίας.

Έν τούτοις καϊ τό κωμικόν 
μέρος τής τέχνης δέν εϊνε πάν
τοτε'εύχάριστον, καθότι ό κα
θείς δέν στέργει εύχαρίστως νά 
ύποστή μίαν ψυχρολουσίαν ή 
νά κολυμβφ ένδεδυμένος έντός 
ποταμοΰ. Άλλ’εϊτε πλαστα'ι είτε 
πραγματικοί εϊνε αί εικόνες τοΰ 
κινηματογράφου, πάντοτε αύται 
φωτογραφία δέν ψεύδεται. Βλέπετε άνθρωπον τρέχοντα είς τήν 
οδόν καταδιωκόμενον ύπό πλήθους. Είνε αύτός πραγματικός 
άνθρωπος, πραγματική δέ εϊνε καί ή οδός καί πραγματικόν τό 
πλήθος. 'Όπως αποφυγή τήν καταδίωξιν ό άνθρωπος ρίπτεται 
άπο τίνος παραθύρου, καί εξαφανίζεται, αναφαίνεται εΐς άλλην 
οδόν, εμφανίζεται εΐς άλλην οδόν, εμφανίζεται έντός βαγονιού 
αμαξοστοιχίας τρεχούσης. "Ολα ταΰτα εϊνε, πραγματικά καί 
αύτή προσέτι ή αμαξοστοιχία ή διανύουσα εκατόν μίλλια τήν 
ώραν. Κυττάξετε τόν άνθρωπον εκείνον δστις σμικρύνεται 
βαθμηδόν μέχρι τών διαστάσεων ποντικού καί έπειτα μεγεθύ
νεται καϊ αυξάνει ώς γίγας, ένφ πάντα τά περί αύτόν αντικεί
μενα διατηρούν τάς φυσικάς των διαστάσεις. Εϊνε σκηνή φαν
ταστική ; Ποσώς- είνε φωτογραφία πράγματος αληθινού. Κυτ
τάξετε τόν ίππον έκεϊνον δστις καταβροχθίζει έν παιδίον 
ένώπιόν σας. Ό 'ίππος υστέρα διαμελίζεται, δ θεατής βλέπει 
τάς πλευράς του γυμνάς, βλέπει τούς άνθρώπους εξετάζοντας 
τά έντόσθιά του καϊ εξάγοντας έξ αύτών τό καταβροχθισΟέν 
παιδίον. Ό 'ίππος εϊνε πραγματικός καϊ πραγματικά τά έντό- 
σθια, καί δμως ! . . . Θαυμαστή όντως ή ταχυδακτυλουργική 
ούτως εΐπεϊν τέχνη τοΰ κινηματογράφου, ήτις μάς κάμνει 
βάλλωμεν περί τών ιδίων ήμών αισθήσεων !

’Εννοείται δτι τά ταχυδακτυλουργικά ταΰτα παίγνια εϊνε 
σμένα διά τούς θέλοντας νά γελάσουν. Διά τούς θέλοντας δμως νά 
διδαχθούν, καί μάθουν έχει ό κινηματογράφος πολλά άλλα θαυμάσια. 
Οΰτω δέ ό αστός ό μή άποιιακρυνθείς ποτέ άπό τής γενεθλίου αύτοΰ 
πόλεως καϊ αύτός άκόμη ό ασθενής, ό μή κινούμενος πέραν τού δώμα 
τίου του, δύνανται νά αΐσθάνωνται τήν αύτήν τέρψιν ήν αισθάνονται 
καί οί περιηγηταί οί περιερχόμενοι πάσαν τήν οικουμένην. Όλος ό 
κόσμος έμπερικλείεται έντός ένός δωματίου. Τοΰτο εϊνε τό μέγα κατόρ
θωμα καί τό μέγα θαύμα τού κινηματογράφου

Περί τών κόπων καί τών κινδύνων εϊς οΰς υποβάλλονται οί πράκτο
ρες τοΰ κινηματογράφου μαρτυρούν καϊ αί περιπέτειαν έκδρομής γενο- 
μένης πρό διετίας εντολή και δαπάνη εταιρείας κινηματογράφων εϊς μίαν 
τών νήσων τοΰ Ειρηνικού Ωκεανού πρός άπεικόνισιν σκηνών τοΰ βίου 
καϊ ήθών τών αυτόθι κατοικούντων άνθρωποφάγων. Ό άρχηγός τής 
αποστολής Λεοπόλδος Σοΰττο άνεχώρησεν έκ Μασσαλίας κατ’ ’Ιούλιον 
καί έφθασεν εΐς Σίδνεΰ τής Λύστραλίας μετά 3ΰ ημερών πλοΰν, έκεϊθεν 
δέ μετά ταξείδιον ετέρων 12 ήμερών άπεβιβάσθη εΐς Γουδουαλκανάρ, 
μίαν τών νήσων τοΰ συμπλέγματος τοΰ λεγομένου τοΰ Σολομώντος έν τή

Πώς φωτογραφούν τόν κρατήρα τοΰ Βεζούβιού.

παριστώσι τήν αλήθειαν. Ή

ν’ άμφι-

προωρι-

Πώς κρημνίζονται Από παράθυρα τρίτου πατώματος.

ουτοι οί κατοικοΰντες παρά τί|ν παραλίαν, δέν εϊνε πλέον άνθρωποφά-

Πολυνησία. Η νήσος αΰτη, μία τών όλιγώτερον γνωστών τοΰ νησιπελά- 
γους εκείνου, έχει σχήμα έπίμηκες, περιφέρειαν δέ διακοσίων καϊ επέ
κεινα χιλιομέτρων. Εΐς τό έσωτερικόν αύτής έ'-είρονται όρη δχι πολύ 
ύψηλά, άλλ’ άδιάβατα ώς έκ τής πυκνής βλαστήσεως, αύτόθι δέ κατοι
κούν πολυάριθμοι η υλαί άγριων Καννιβάλων. Πέντε ή εξ μόνον λευκοί, 
Εύρωπάϊοι, κατοικούν εΐς τά παράλια μεμονωμένοι καϊ είς μακράν άπ’ 
ά/.λήλων άπόστασιν, καλλιεργοΰντες τά πλούσια τής νήσου προϊόντα, 
μετ’ αύτών δέ συζώσι καί τινες σχετικώς έξημερωθέντες ιθαγενείς, έξί- 
σου φοβούμενοι κα'ι αύτοί τούς έν τώ έσωτερικώ άγριους ομοφύλους των.

Εΐς τό παράλιον κτήμα τού άγγλου Χάρδιγκ διωργανώθη ή εΐς τό 
εσωτερικόν έκδροιιί] ύπό τήν αρχηγίαν τοΰ Σοΰττο. Τής έκδρομής μετέ- 
σχον εϊκοσιν έν όλφ άτομα, ήτοι πλήν τοΰ άρχηγοΰ, δύο φωτογράφοι, 
εϊς χρυσοθήρας τό έπάγγελμα. γνώστης τοΰ τόπου καί τών κατοίκων 
του, εϊς εύρωπαΐος κτηματίας, εϊς τροφοδότης καϊ προμηθευτής τών 
μέσων τής μεταφοράς καί δεκαπέντε μαύροι ιθαγενείς. Αί άποσκευαϊ 
συνίσταντο εΐς φωτογραφικός μηχανάς, περίστροιρα καί τουφέκια καί 
τρόφιμα διάφορα. Ώς ιιεταγωγικά μέσα έχρησίμευον τρεις λέμβοι καί 

έν μονόξυλον. Έγένετο δέ τό ταξείδιον διά πλωτού τίνος ποτα
μού, μή όπαρχούσης άλλης όδοΰ έν τή νήσφ. Τούς συνοδίτας 
ιθαγενείς έπρομήθευσεν ό κ. Χάρδιγκ, διευκολύνας παντοιοτρό- 
πως τήν τολμηρόν έκδροιιήν.

Αίσιον υπήρξε τό ταξείδιον έν άρχή, ένόσφ τό βάθος τοϋ 
ποταμοΰ, έχοντος πλάτος κατιϊ μέσον όρον δεκαπέντε μέτρων, 
έπέτρεπε τίιν πλοΰν, άλλ’ άπέβη δυσχερέστατου κατόπιν ένεκα 
τών συ^νά συνανταιμένων μικρών καταρρακτών. Οί λευκοί έπι- 
βάται ηναγκάζοντο ν’ ιϊποβιβάζωνται καί νά περιπατώσι παρά 
τήν όχθην βαδίζοντες έντός τής ΐλύος, ένφ οί μαύροι κατεγί- 
νοντο νά σπρώχνουν τάς λέμβους όπως ύπερβώσι τά έιιπόδια. 
"Αγρια ζφα έν τή νήσω δέν υπάρχουν άλλα έκτός άγριοχοίρων 
καί οφεων. Άλλ’ οί μέν αγριόχοιροι δέν έφάνησαν, μικροί δέ 
τινες δφεις έξιμρανίζοντο άμέσως έπί τή θέφ τών εκδρομέων. 
Ώστε ευκαιρία κυνηγίου άξιολόγου δέν ύπήρχε. Συνήντων όμως 
οί εκδρομείς διαφόρους ιθαγενείς καθ’ οδόν, παρετήρι]σαν δέ 
τούτο τό περίεργον ώς πρός τάς διαθέσεις των : Είς άπόστασιν 
δέκα χιλιομέτρων ιιπό τής παραλίας οί ιθαγενείς έμειδίων, εΐς 
άπόστασιν είκοσι χιλιομέτρων εφαινοντο αδιάφοροι καί είς 
άπόστασιν τριάκοντα χιλιοιιέτρων ειχον τό ήθος έχθρικόν. 
Όθεν οί άποτελοΰντες τήν εκδρομήν ηρχισαν νά ουναισθάνων- 

ται ότι πέραν τοΰ ορίου τούτου 
>1 ζωή των διέτρεχε κίνδυνον.

Τό ταξείδιον διήρκεσε τέσ
σαρας ήμέρας, ήδη δέ άπό τής 
δευτέρας ήμέρας ό Σοΰττο έμα- 
θεν ότι είσήλθον είς ζώνην 
ένθα ούδείς λευκός πρότερον 
εϊχεν εισχωρήσει. Ύπερέβησαν 
τό σημεΐον δπου πρό οκταετίας 
πέντε τολμηροί εύρωπαΐοι πε
ριηγηταί είχον εΰρει οίκτρότα- 
τον θάνατον. Ήσαν οΰτοι Αύ- 
στριακοί έπιστήμονες, γεωλό
γοι, άποβιβασθέιπες παρά τίνος 
πολεμικού πλοίου τής χώρας 
των, έκτελούντος επιστημονικόν 
πλοΰν, ύπήρξαν δέ θύματα τής 
απερισκεψίας των. Διότι προσε- 
φέροντο οίκείως πρός τούς συν
οδεύοντας αύτούς μαύρους ιθα
γενείς. οΐτινες άκομη τότε δέν 
ήσαν άρκούντως έξημερωμένοι 
καί έφιλοδώρουν αύτούς μέ διά- 
φορα άντικείμενα ευρωπαϊκά 
εΐς άντάλλαγμα άντικειμένων 
εγχωρίων, οί δέ δόλιοι μαύροι 
συνωμόσαντες έπ'ι σκοπφ λη
στείας, περιεκύκλωσαν έξαίφνι,ς 
τούς Εύρωπαίους καί έθανάτω- 
σαν πέντε έξ αύτών διά ροπά
λων και δοράτων.

Διί.< οί λευκοί οί άποτελοΰν
τες τήν ύπό τόν Σοΰττο άποστο
λήν έφέροντο αύστηρώς πρός 
τούς μαύρους. Εϊνε βέβαιον ότι 

γοι, είνε δμως κλέπται καϊ αρπαγές καϊ μόνον διά τοΰ φόβου άπέχουν 
™.ΐ "?—“.■‘Ίξ· Ως έκ τούτου φοβούμενοι άφ’ ένός τούς Εύρωπαίους καί 
άφ_’ ετέρου τούς έν τφ εσωτερική) άνθρωποφάγους, ύπηρέτησαν πιστώς 
τούς εκδρομείς, οΐτινες έξεκίνουν καθ’ έκάστην άπό τής 5Ί5 πρωινής 
ώρας, ά\·επαύοντο κατά τήν ΙΙην κα'ι έπειτα έπανελάμβανον τήν έργα- 
σίαν των μέχρις έσπέρας.

Οί μαύροι κατέπλησσον τούς Εύρωπαίους διά τής φιλεργίας καί τής 
αντοχής των. Άφοΰ ώδοιπόρουν δΓ όλης τής ήμέρας, τήν εσπέραν 
έκοπτον κλάδους καϊ κατεσκεύαζον τό κατάλυμα πρός διαηικτέρευσιν. 
Άντϊ δέ νά κοιμηθώσι, συνδιελέγοντο μεταξύ των δΓ δλης σχεδόν τής 
νυκτός, φαιδροί καί λάλοι, διηγούμενοι τάς έντυπιόσεις των και έκφρά- 
ζοντες τόν τρόμον καί τόν θαυμασμόν των διά τά ευρωπαϊκά άτμόπλοια, 
τά όποια άπεκάί.ουτ· τέρατα πυρίπνοα· . άτινα έβλεπαν άπό τής παρα
λίας των έκάστοτε καπνίζοιτα εΐς τόν όρίζοντα. Τά καταλύματα ήγεί- 
ροντο πλησίον τών συναντωμένων παρά τάς όχθας τού ποταμοΰ χωρίων 
τών Ιθαγενών, έκαστον τών όποιων δέν ήρίθμει πλείονας τών 20 καλυ
βών μετά 200 μέχρι 250 κατοίκων.

"Εν τών χωρίων τούτων έπεσκέιρθησαν κατά τήν δευτέραν νύκτα οί 
έκδρομεϊς. Οί κάτοικοί του διενυκτέρευσαν ήδοντες μονότονα φσματα

τής αρπαγής. Ώς έκ τούτου φοβούμενοι άφ’ ένός τούς Εύρωπαίους καί
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καί έκφέροντες άπό καιρού είς καιρόν άγριας κραυγής. "Οτε είδον τό 
πρώτον τούς ξένους, έπτοήθησαν καί ήρχιοαν νά φωνάζουν καί νά 
ψιθυρίζουν μετά τρόμοι'. Οί μαύροι τής ακολουθίας προσεπάθηοαν νά 
τούς καθησυχάσουν, βεβαιοΰντες τάς άγαίΙάς διαθέσεις τών ξένιον, 
οΐτινες σΐ'νέρρευσαν εκεί όπως παρευρεΰώσιν είς τήν τελετήν τών 
ιθαγενών κηδευόντων ενα νεκρόν σύντροφόν των. Διά φιλοδωρημάτων 
συνισταμένων εΐς καπνόν καί τινα εύρωπαϊκά αντικείμενα, καί διά νευ
μάτων ειρηνικών οί ξένοι κατόρθωσαν όπως τοϊς επιτροπή νά ϊδωσι 
τόν νεκρόν, ίίστις ήτο έξηπλωμένος εντός καλύβης καί περιστοιχιζομενος 
ύπό γυναικών, οΐτινες έκοπτον τήν κόμην αύτοΰ καϊ τήν έσκόρπιζον έπί 
τού σώματός του. ΙΙέριξ τού νεκρού εύρίσκοντο πέντε ή έξ χοίροι, 
οΐτινες εμελλον νά θυσιασθοΰν πρός συμπλήρωση· τής νεκρικής τελετής.

Οί κάτοικοι τοϋ χωρίου εκείνου διεκρίνοντο τών άλλων ώς φέροντες 
ώς μόνον κάλυμμα τής γυμνότητος έν ψύλλον βανανέας. Οί παρά τό 
παράλιον οΐκούντες μαύροι άπεναντίας φέρουν περί τήν όσφύν τεμάχιον 
ποικιλοχρόου υφάσματος-

Έξακολουθήσαντες τήν πορείαν των οί εκδρομείς συνήιπησαν άλλους 
ιθαγενείς εντελώς γυμνούς. Οί επίφοβοι Καννίβαλοι εύρίσκοντο ήδη 
εγγύς. ’Από τοϋ απέναντι όρους έφαίνοντο άνυψούμεναι έλικες καπνού, 
σημαίνουσαι ότι οί άγριοι έψηνον τό φαγητόν των, Κύριος οιδε δέ οίον 
φαγητόν ! Έν τούτοις ή πορεία έξηκολούθησε. Τήν Τετάρτην ημέραν 
εΐχον ύπερβή τό οριον τών τριάκοντα χιλιομέτρων. Οί άπεσταλμένοι 
παρά τού παρισινού οίκου φωτογράφοι εύρίσκοντο έν πλήρει γή παρ
θένιο. μέ τάς μηχανάς αύτών έν διαρκεϊ ένεργεία. ένφ οί συνοδεύοντες 
αυτούς μαύροι συνεταράσσοντο έκ τού φόβου. Εις μικρόν άπόστασιν 
έ'κειτο χωρίον άνθρωποφάγων. Οί φωτογράφοι έπροχώρησαν έως έκεΐ. 
Τό σπουδαιότεροι· μέρος τής εργασίας των τότε πραγματικούς ηρχιζε. 
ΊΙ είς τό χωρίον άφιξίς των έπροξένησε περίεργον έντύπωσιν. Οί εϊκο-

ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠ’ ΟΛΑ

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Καθ’ δλον τόν Φεβρουάριον πλε’σται φιλολο
γικά! καί καλλιτεχνικά! ήμερίβες έδόθησαν είς 
τήν περίκομψον αίθουσαν τοΰ Συνδέσμου τών Συν
τακτών, τάς οποία; έτίμησαν διά τής υψηλής 
παρουσίας των αί Α. Β.Τψηλότητες οί πρίγκηπες.

Είς τήν μοναδικήν επιτυχίαν τών ημερίδων αυτών 
συνετέλεσαν κατά μέγα μέρος αί κ.κ. Βασενχόφεν- 
Κρέμμερ, ή συμπαθής μα; άρπίστρια, ή κ. Άλ. 
Βρατσάνου τού διευθυντσΰ τή; «Εικονογραφημέ
νη;». αί δεσποινίδες Σμαρ. Γεννάδη καί Χρ. Κορό
μηλά αϊ όποίαι μέ τό γλυκύτατο·/ τραγούδι των 
έμέθυον κυριολεκτικώς τό ακροατήριου καί οι 
κ. κ. Βασενχόφβν μέ πιάνο, Μπουστινδούϊ μέ τό 
μαγικό βιολί του, δ Σπανδωνής μέ τάς έπιτυχε- 
□τάτας διαλέξεις του, τό ζεΰγος Βρατσάνου μέ 
τήν απαράμιλλου διάπλασιν δύο ρόλων παλαιμά
χων ηθοποιών είς ένα έργον τοϋ Λαβντάν καί δ 
κ. Β. Ζήνων μέ τήν απαγγελίαν του καί τήν ΰπό- 
κρισίν του εϊς ένα άλλο διαλογικόν έργον τού 
Λαβντάν «τόν "Αγρυπνον υίδν» εις τό όποιον διε- 
κρίθη καί πάλιν διά τήν χάριν κα! τήν φυσικότητα 
τής ύποκρίσεω; ή κ. Άλ. Βρατσάνου, κα! τό 
όποιον δημοσιεύομε·/ εϊς τό παρόν τεύχος.

Αϊ κομώσει; τών κυριών τών δποκριθεισών δια
φόρους ρόλους κατά τάς ημερίδα; ταύτας οφεί
λονται εϊς τό λεπτόν γούστο καί τήν τέχνην τής 
γνωστής κομμώτριας κ. Κλάρα; Στίνη, ή όποια 
ήμπορεϊ νά εϊπή κανείς ότι άνήγαγε τήν τέχνην 
τής κομώσεως εΐς περιωπή·/ αληθινής έπιστήμης.

«
ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Άπό τούς στατιστικούς πίνακα; τοΰ ΰπουργείου τών Εσωτερικών παρα- 
λαμβάνομεν χάριν περιεργείας τούς κάτωθι αριθμού; οί όποιοι φανερώνουν 
τήν βαθμιάίαν αΰξησιν τών κατοίκων τών Αθηνών άπό τή; πρώτης άπο- 
γραφής τοΰ 1853 μέχρι τής τελευταία; τού 1907. Κατά τού; πίνακας 
λοιπόν αύτούς οί Αθηναίοι τού 1853 άνήρχοντο μόνον εϊς 30 χιλιάδας, 
κατά τό 1861 άνήλθον είς -11,898, άπό τοΰ 1861 μέχρι τοΰ 1870 δέν παρε- 
τηρήθη μεγάλη αΰξησις τού πληθυσμού, τοΰ αριθμού τών κατοίκων άνελ- 
θόντος μόνον είς 44,510, ένφ άπεναντίας κατά τό 1879 έφθασαν τάς 
65,499. 'Ομοίως καϊ κατά τό 1889 άνήλθεν δ αριθμός εϊς 110,262. Τό έτος 
1896 οϊ κάτοικοι τών Αθηνών έφθασαν τάς 123,000 καί τέλος ή άπο- 
γραφή τοΰ 1907 άνεβίβασε τόν αριθμόν τών Αθηναίων εϊς 167.4799. 
Δηλαδή άπό τοΰ 1853 μέχρι τού 1907 ό πληθυσμόν τών Αθηνών ηΰξήθη 
κατά 136,889.

«
ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ή έν Άθήναις ασφαλιστική έταιρεία ή «Ανατολή» προκηρύσσει διαγω
νισμόν διά τήν ύποβολήν καλλιτεχνικού σχεδιαγραφήματος διά τό 5π’ αυτής 
έκδοθησόμενον ήμερολόγιον τοϋ 1911.

Τά σχεδιαγραφήματα δέον νά παραδοθώσιν είς τά γραφεία τής 'Εται
ρείας μέχρι τής 15 Απριλίου έ. έ., εϊς τό έγκριθησόμενον δέ δοθήσεται 
βραβεΐον δραχμών πεντακοσίων (500).

0! βουλόμενοι νά συμμετάσχωσι παρακαλούνται νά ζητήσωσι σχετικάς 
πληροφορίας εϊς τά γραφεία τής 'Εταιρεία; (πλατεία Συντάγματος). 

ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Φ. ΖΗΝΩΝΟΣ

σιν άνδρες, ώπλισμένοι μέχρις όδόντων εΰρον τούς άγριους ιθαγενείς 
έπτοημένους. "Εκαστος αύτών συνωμίλει μετά τού πλησίον του. ΐσταντο 
δέ βλέποντες περιδεώς τά όπλα καί τάς φωτογραφικός μηχανάς καί 
κυμαινόμενοι μεταξύ τής έπιθέσεως καί τής επιθυμίας τής φυγής.

Ή τοιαύτη άβεβαιότης των διήρκεσεν ολίγον. Οί φωτογράφοι άπεπε- 
ράτωσαν τό έργον των, είτα δέ χωρίς νά φανούν φεύγοντες έκ φόβου, 
άπεσύρθησαν είς τό κατάλυμά των. "Οταν ένύκτωσεν. οί λευκοί συνο- 
δευόμενοι ύπό τών μάλλον έμπιστων μαύρων, μετά φανών έπεχείρησαν 
περιοδείαν κατοπτεύσεως. ί)τις κατέληξεν είς άπροσδόκητον άνακάλυψιν. 
Τό χωρίον είχε κενωθεί. Ούδείς έκ τών κατοίκων του είχε μείνει είς τήν 
καλύβην του. Πού μετέβησαν άρά γε; Μήπως ειχον σπεύσει νά ειδο
ποιήσουν τούς κατοίκους τών γειτονικών χωρίων; Οί μαύροι τής συνο- 
δίας υπέδειξαν δτι ή θέσις αύτών τε καί τών εκδρομέων ήτο επικίνδυνος. 
’Από στιγμής είς στιγμήν ήτο ενδεχόμενον νά κατέλθουν άπό τών όρέων 
στίφη Ιίαννιβάλων έν τώ ιιέσφ τής νυκτός. Καί τότε πλέον πού φωτο
γραφία! '. Οί άνθρωποφάγοι θά τάς έτρωγον καί αύτάς.

’Αλλως τε ό σκοπός τών φωτογράφων εΐχεν ήδη έπιτευχθή. Όθεν 
άπεφάσισα/ νά επιστρέφουν είς τό παράλιον. Έπανέκαμψαν μετά μίαν 
καί ήμίσειαν ημέραν καί τό αγροτικόν κτήμα τοϋ Άγγλου έφάνη είς 
αυτούς παράδεισος μετά τά βάρβαρα θεάματα οσα εΐχον ΐδη. Ό — ούττο 
καί οί σύν αύτφ αφού έπλήρωσαν τόν φόρον των πρός τό νοσηρόν 
κλίμα τής νήσου παθόντες έπί δεκαπέντε ημέρας έξ ελωδών πυρετών 
έπέστρεηιαν είς Παρισίους κομίζοντες πλουσίαν συλλογήν φωτογραφιών, 
αίτινες άναπαρεστάθησαν ύπό τού κινηματογράφου. Ούτω δέ καθείς 
δύναται ν’ άντικρύση τούς άνθρωποφαγους καί νά παρατηρήση τά 
περίεργα αύτών ήθη χάρις είς τόν κινηματογράφον, χωρίς νά ύποβληθή 
είς κανένα κόπον και πρό πάντων χωρίς νά διατρέξη τόν κίνδυνον, 
δπως οί εκδρομείς τής νήσου Γουαδαλκανάρ. νά καταβροχθισθή ζών.

Γδ Quinton άποτε- 
λεϊται άπό πέντε χορ- 
δάς. Ό κ. Μ. Casade- 
ms καλλιτέχνη; τή; 
viole de ganibe ορ
γάνου άναλόγου πρός 
τήν πασαβιόλαν, δ κ. 
Henri Casadesus τοϋ 
viole d’amour οργά
νου έκ τών καλλιτέ- 
ρων κα! γλυκυτέρων, 
κατά τι δέ μεγαλει- 
τέρου τής basse de 
viole άποτελουμένου 
έξ έπτά χορδών, κα1. 
τεθέντος πρό πολλοΰ 
εί; άχρηστίαν μέχρι; 
ϋτου δ Meyerbeer τό 
επανέφερε πάλιν είς 
χρήσιν διά νά συνο- 
δεύση μέ αύτό τήν πε-

Η ΔΙΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Φ. ΖΗΝΩΝΟΣ

Η Δ1? Ανδρομέδα Φ. Ζήνωνος Βυγάτηρ τού έν 
Χοόορωσσίσκη καλλίστου προξένου τή; "Ελλάδος 
κ. Φ. Ζήνωνος ύποστάσα πρό τινο; έν τή Βασιλική 
Μουσική Άκαδημίφ τού Μονάχου τάς διπλωματι
κά; αύτή; εξετάσεις ήξιώθη μόνη αύτή μεταξύ 
δλων τών εΰρωπαίων συσπουδαστώ·/ της τού βαθ
μού άριστα, συντελέσασα ούτω; εϊς τό νά άπη- 
χήση άπαξ έτι εΰφήμω; τό ελληνικόν δνομα εις 
έν άπό τά μεγαλείτερα μουσικά ιδρύματα τής 
Ευρώπης. ΙΙλήν τής σπανία; μουσικής τη; ιδιο
φυία; ή Δ·? Ζήνωνος κέκτηται τελείαν εγκυκλο
παιδικήν μόρφωσιν δμιλοΰοα καί γράφουσα άπται
στο; πλήν τή; μητρική; καί τρεις ξένα; γλώσσας.

ΔΙΑ ΤΟΝ ΣΤΟΛΟΝ

Τό γραφεϊον τοΰ Λαχείου τοΰ 'Εθνικού Στόλου 
άπηύθυνε εσχάτως εγκύκλιον πρός τούς έπαρχια- 
κού; ταμίας τού Κράτους συνοψίζουσαν τάς δια
φόρους διατάξεις τοΰ νέου περί λαχείου οργανισμού 
ώς καί τά πλεονεκτήματα τοϋ οργανισμού τούτου. 
Έκ τών πλεονεκτημάτων τούτων τό μεγαλείτερον 
καί καταφανέστερο·/ είναι δ περιορισμός τών έν 
τή κληρωτίδι τιθεμένων κλήρων, άπό 1,000,000 
είς 100,000 μόνον, περιορισμός δ όποιο; παρέχει 
τώρα είς τούς αγοράζοντας λαχνού; πολύ μεγα- 
λειτέρας ελπίδας κέρδους. Διότι έν τή κληρωτίδι 
πλέον θά εύρίσκωνται μόνον πωληθέντες αριθμοί 
ένφ άλλοτε οί περισσότεροι τών έν τή κληρωτίδι 
αριθμών έμενον άπώλητοι κα! τά κέρδη ώς έπί τό 
πλεϊστον έμενον εϊς τό ταμείον τού Στόλου.

«
Ο Κ. Ε. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

'ίέρισμένως δ καλλιτέχνης φωτογράφος μας κ. Ξανθόπουλος δέν είναι 
άνθρωπος άπό τούς συνειθισμένους. Διά νά πεισθή κανείς περί άύτού δέν έχει 
παρά νά ρίψη μιά ματιά εϊς τάς φωτογραφοβριθεϊ; προθήκας του. μέσα είς 
τάς όποια; φιγουράρουν δλαι α'. σύγχρονοι προσωπικότητες τών γραμμά
των, τοΰ θεάτρου, τής μουσικής καί τής καλλιτεχνίας έν γένει. Καί βεβαίως 
δ καθένας δύναται νά φαντασθή τί κόπους, τι θέλησιν, τί έπιμονήν καϊ ΰπο- 
μονήν εχρειάσθη δ άνθρωπος αυτός διά νά ήμπορέση νά καταφέρη δλους 
αύτούς τούς συγγραφείς, τούς καλλιτέχνας κα! τούς ζωγράφους νά παρε- 
λάσουν πρό τοΰ φακού τής μηχανής του, εϊς τρόπον ώστε νά μεταβληθή τό 
έπ! τής δδοΰ φωτογραφείου του εϊς αληθινόν μουσικοφιλολογικοκαλλιτε- 
χνικόν Πάνθεον. Είναι δέ όντως θαυμαστή ή τέχνη του.

ΓΑΛΛΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΙ

Τήν πρώτην έβδομάδα τού Φεβρουάριου διήλθεν έξ Αθηνών καϊ έδωσε·/ 
είς τό Βασιλικόν θέατρον δύο πρώτης τάξεως συναυλίας ένώπιον εκλεκτό
τατου οσιρ καί πολυπληθούς άκροατηρίου ή περίφημος «Societe de con
certs des instruments anciens de Paris», ή διατελούσα ύπό τήν προεδρείαν 
τοΰ μεγάλου τής Γαλλία; μουσικοσυνθέτου Saint - Saens. Ή Societe 
απαρτιζόμενη έκ τή; Δ°5 Regina Patorni καί τών κυρίων Maurice 
Hewitt, Henri Casadesus, Maurice Devilliers καϊ Marcel Gasadesus, 
κατεμάγευσε τό Αθηναϊκόν κοινόν τό όποιον παρηκολούθησε τήν άπαρά- 
μιλλον έκτέλεσιν έκλεκτών συνθέσεων παλαιών μουσικοδιδασκάλων έπ!

οργάνων έπίσης παλαιών κα! παραδόξων. Είς 
τάς δύο παρατιθεμένας εικόνας διακρίνεται 
εύκρ-.νώς έκαστος καλλιτέχνης μετά τοϋ ορ
γάνου του. Εϊς τήν πρώτην ή Δ1» Regina 
Patorni ή περίφημος μύστρια τοΰ Clavecin 
—οργάνου δμοιάζοντος πολύ πρός τά πιάνα 
μέ ουράν. Αί χορδαί του εϊνε κατά τόν αυτόν 
τρόπον διατεταγμέναι δπως καί τοϋ πιάνου" 
πιστεύεται δτι ή έπινόησί; του συμπίπτει μέ 
τάς άρχάς τοϋ 1ό°" αίώνος. Κατ' άρχάς είχε 
μόνον τρεις οκτάβες, έπειτα πέντε, κατόπιν 
εξ κα! κατά τό τέλος τού 18ου αίώνος είχε·/ 
τέσσαρες οκτάβες. Κατ' άρχάς έκαστη νότα 
δέν είχε παρά δύο μόνον χορίάς μέχρι τή; 
έπο’χής καθ' ήν προσέθεσε καί τρίτη·/ δ Haus 
Ruckers. Ο! διασημότεροι clavecinistes ήκ- 
μασαν εϊς τήν "Ιταλίαν, τό Βέλγιο/ κα! τήν 
Γαλλίαν, δ Haus κα! ό Άνδρέας Ruckers, δ 
Pascal Taskins. δ Painpes, δ Dulken, δ 
Marinos, ό Schuell, δ Cristofori κ.λ.π. Εϊς 
δέ τήν δεύτερα·/ εικόνα έξ αριστερών πρός τά 
δεξιά ό κ. Hewitt καλλιτέχνη; τοϋ Quinton 
οργάνου κατά πάντα όμοιου πρός τήν βιόλαν. 
τή; όποιας ήμπορεϊ νά θεωρηθή τελειοποίησις-

Μ. HEWITT, Μ. CASADESUS, Η. CASADESUS, Μ. DEVILLIERS

REGINA PATORNI

apprecies sent les nouveaux dessins de 
Foulards et Damas qui se pritent asouhait 
pour Robes de ville.

I.es nuances qui tiennent le record 
sout spieialement les tons:

Kilns clair digradant de teinte jusq’au 
gris violaee fonce. or de Kaki an brun 
fonce. sautnon au vieux rose fonce, bleu 
ciel au vieux bleu fonce. marine et gris 
fonce dans toutes les variations de teintes. 
I.es soies noires out line grande attraction 
et son! ties demandees.

Pendant la saison cliaude la nuance en 
vogue est toujours la robe blanclie brodee 
avec effet de couleur dont notre colle
ction dispose des nouveautes les plus ori
ginales. Les maisons cicatrices des mode- 
les nouveaux de Paris donnent comme 
obtenaut toujours un succes sans prece
dent les broileries et dentelles. I.e gout 
du jour est avant tout pratique et favo- 
rise specialement les robes brodees sur 
Batiste. Cacbemire. Toile. Shantung, Tulle 
Ponge, Mousseline de Sole, Chiffon et 
Crepuscule. lesquelles sout envoyees de 
meme que les soieries franco de port a 
domicile.

Demandez aujourd'hui meme nos eclian- 
lillons de nouveautes en soieries, ainsi 
brodees avec gravure qui vous serontque des robes et blouses 

envovis gratis et franco sur demande.

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Άπό τό 'Ηράκλειον τή; Κρήτης μάς ήλθε δ δεύτερος τόμος τής «Κρη
τικής Στοάς», ένα είδος φιλολογικής έτησίας έπιθεωρήσεως τήν όποιαν 
έκδίδει δ κ. Ί. Μουρέλλος. Τό ριβλϊον δμολογουμένως είναι άξιον πολλής 
προσοχής, μέ μεγάλην φιλοκαλίαν τυπωμένο·/ έπί έκλεκττοΰ χάρτου καί μέ 
ποικιλίαν ύλης έξόχω; φιλολογικής. Ίσως ίσως ήμπορεϊ κανείς νά εϊπή, 
ούδεμιάς άναλογία; τηρούμενης, δτι είναι τό τελειότερον έλληνικόν βιβλίον 
πού έκυκλοφόρησεν έφέτος.

ρϊφημον ρωμάντσαν τή; Α" πράξεως τών 
Ούγεννότων καί τελευταίος δ κ. Μαυρί
κιος Devilliers καλλιτέχνης τή; γνωστής 
πασαβιόλας. β

ECHO DE LA MODE

I.a maison d’exportation en soieries 
connue du monde entier: Schweizer 
i?e Co., Fournisseurs de la Cour Rovale 
a Lucerne X. I I (Suisse) nous fait part 
des dernieres donuies avant attrait a 
la mode actuelle.

Λ peine les fe-tes de fin d’annee 
envoices et tons les plaisirs que nous 
offre I'biver soul ils goutes que le desir 
de cliacun est de voir apparaitre le 
Printenips, saison parftnnee, avec ses 
beaux jours ensoleilles et son ciel ra- 
ilieux. La nature desireuse de rayonner 
et charmer les veux se revet de ses 
plus beaux atours. les prairies appa- 
raissent dans toute leur splenileur sous 
leur belle robe verte et les arbres com- 
plfetent ce tableau enchanteur pur leur 
floraison sans pareille. Ce changenient 
apportant des idees nouvelles se fait 
ressentir sur les toilettes de nos gran- 
des elegantes. La mode printanniire 
laisse de cfite les genres favorisesjusq'a 
lors pour donncr la preference aux 
tissus nouveaux soit comme couleur 
et tissage. Four toilette de ville, cere- 
tnonie et soirees les etoffes de soie 
sont les jirefirees et tiennent la place 
d'honneur. Diagonales, Surah. Moires 
et Coteles. Tussor,Tissus Crepes, Mous
seline, Voile et Gripe de Chine sont 
en grande consideration. Les Soieries 
unies sont toujours tres goutees, les 
glacis quality sottple en uni de meme 
qu'a ravures sont en grande faveur. 
Ne passant pas inaperiju et surtout

TO ΕΡΓΟΝ ΤΩΝ ΙΕΡΩΜΕΝΩΝ ΜΑΣ ΕΝ ΤΗι ΑΦΡΙΚΗι

ΊΙ δπισθεν παρατιθέμενη ε!κών παριστάνει τόν Έλληνα άρχιμανδρ. Δαμιανόν 
Α. Έρμογένην ίερουργοΰντα έν τφ έν Durban Άγγλικφ ναφ τοΰ άγιου 
Κυπριανού, πρώτου έπισκόπου τής Καρχηδόνος καί διακονούμενον ύπό 
ιθαγενούς προσηλυτισθέντος ύπό τής έν Αφρική Αγγλικής προπαγάνδας. 
Είς τό πρόσωπο·/ τού ιθαγενούς προσηλύτου δύναται τις νά διακρίνη έζω- 
γραφισμένον δλον τόν ιερόν τρόμον δστις κατέλαβε τήν ψυχήν τοΰ ήμια-

ΑΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ1
TOY ΚΑΙΡΟΥ

7ϋ/ι· I veoQwaQiov tv Καΐρφ, 
άκιιιΐϋοτνροι· Se ir Ήλιουπόλει, 
νλαβον jriagav αί ztooun'Qvy/lfiocu 
aefjoSooiiiiu iiovfztiucSuiv καί Si- 
.tf.rzri.itSo»· νίς ας έλαβον ,ι/tooi 
αλεΐοτοι αεροπόροι. Α! άεροβρο-

Η ΠΤΠΤΙΣ ΤΟΥ ΜΟΡΤΙΜΕΡ-ΣΙΓΓΕΡ

αίαι επέτυχαν πληρέατατα, βυγκειτρώαα- 
ααι άπειρους θεατάς- Πλην Ά·α βντπύχημα 
αννεβη εϊς τον ΜΛρτιμερ - ΣΙγγερ, τό 
όποιον παρ’ ολίγον νά τοϋ στοιχίοη την 
ό'οήν. Εντι-χώ: τοΡ παρεαχέθη εγκαίρως 
πάαα ιατρική οννΆρομή καί οϋιω ίαώθη.

ΤΟ ΜΟΝΕΠΙΠΕΔΟΝ ΜΠΛΕΡΙΟ

ΟΥ ΕΠΕΒΑΙΝΕΝ Ο ΓΟΥΣΜΑΝ

(At εΙκόνες έοτάληααν ήμιν ύπό τον 
κ. Όδ Ήλιοαούλον 

τον οίκον Χωρέμη - Μ/τενάκη)

ΤΟ ΔΙΠΛΕΠΙΔΟΝ ΤΟΥ ΙΥΙΟΡΤΙΜΕΡ-ΣΙΓΓΕΡ 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΤΟΣΙΝ
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ΜΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗΝ

γρίου αυτού ενώπιον τοΰ άγνωστου δΓ αυτόν θεού, εις τόν όποιον 
άρχιζε·, τώρα νά πιστεύη. 'Ο αϊδ. κ. Έρμογένης είχε τήν αύτα- 
πάρνησιν τήν ολω; χριστιανικήν νά διατρεξη απ’ άκρου εις 
άκρον τήν ’Αφρικήν καί εις τό έλάχιστον χωριουδάκι όπου εύρί- 
σκεται καί εις "Ελλην μόνον, υποβληθείς εις μυρίας ταλαιπω
ρίας καί φερόμενος τό πλεΐστον τής κοπιώδους πορείας του 
έπί τών χειρών ημιάγριων ιθαγενών καί καλύπτων ές ιδίων του 
τά έξοδα τού υπέρ τής θρησκείας καί τής Πατρίδας άγώνός 
του, γνωστού όντος ότι ή επίσημος Ελλά; ουδέ λεπτόν δίδει 
διά τά τοιαύτα.

Τό Αποτέλεσμα τού ιερού αυτού ζήλου τού Αρχιμανδρίτου 
Δ. Έρμογένους είναι ότι προσβληθείς ύπό τής γνωστή; νόσου 
τών πυρετών Μαλάρια ήναγκάσθη νά εγκατάλειψη τήν έν Cape 
Town θέσιν του καί εύρίσκεται ήδη ενταύθα νοσηλευόμενος.

Ευτυχώς ή Ιερά Σύνοδος τής Ελλάδος άναγνωρίζουσα τάς 
πρός τήν Ελληνικήν ‘Εκκλησίαν ύπηρεσίας τού αρχιμανδρίτου 
κ. Δαμιανού Έρμογένους καί άμείβουσα αυτόν τόν προήγαγεν 
εις αρχιμανδρίτην τής έν Βουένος "Αύρες τής Νοτίου Αμερικής 
Ελληνικής κοινότητας.

«
Η ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΕΜ

Κατά τάς άρχάς Φεβρουάριου άπεδήμησεν εις Κύριον δ 
στρατάρχης Έτέμ ό βδηγήσας κατά τό 97 τούς “Ελληνας 
μέχρι Δομοκοΰ.

Ή παρατιθέμενη εϊκών τής κηδείας του γενομένη έν Καίρφ 
δεικνύει καταφανώς τήν μεγάλην έκτίμησιν, ής άπήλαυεν ό 
στρατηγός παρά τφ Όθωμανικφ στοιχείφ τής Αΐγύπτου καί τήν 
θλϊψιν ήν 6 θάνατός του προυξένησεν εις αυτό. Άραγε τό αύτό αυθόρ
μητον πένθος θά ήσαν εις θέσιν νά έπιδείξουν οί "Ελληνες δΓ ένα ’.δι
κόν των Έτέμ;

«
ΤΑ ΞΕΝΑ ΜΑΛΛΙΑ

Τώρα πού ή νέα μόδα τοΰ κτενίσματος τών κυριών καθιέρωσε σχεδόν τά 
ψεύτικα μαλλιά, άπό τά όποια ώς έπί τό πλεΐστον κατασκευάζεται ή 
μαύρη ή ξανθή ή ή καστανή κοτσίδα, πού μέ τόσην χάριν αγκαλιάζει γύρω 
γύρω τά κεφάλια τών άτθίδων μας, δέν θεωρούμεν άσκοπον νά μεταφέρω- 
μεν έδώ τήν γνώμην τού ιατρού Λινδεμάν περί τών ξένων τριχών καί περί 
τού κινδύνου τόν όποιον έξ αύτών διατρέχουν αί φυσικαί τρίχες τής κεφα
λής. Αί ξένα·. τρίχες κατά τόν ρηθέντα ιατρόν είναι μολυσμέναι κατά 60 “ „ 
ύπό παρασίτου τινός όνομαζομένου «γρηγορίνη·.

Αί γρηγορϊναι τρίχες δμοιάζουν καθ' όλα πρός τάς λοιπάς τρίχας αλλά 
μέ τό μικροσκόπιο·/ ή ενίοτε καί μέ γυμνόν ακόμη όφθαλμόν, δν παρατη- 
ρήση τις προσεκτικά 
ήμπορεϊ νά διακρίνη 
είς τό άκρον των ένα 
κόμβον ή ένα μελα
νόν κύκλον. Αύταί 
είναι αί παράσιτοι 
τρίχες ή γρηγορϊναι. 
Αύται συνήθως εύρί- 
σκονται είς τό εσωτε
ρικόν τοΰ pedicnlus 
capitis καί δυσκό- 
λως καταστρέφον- 
ται καθ’ οτι άνθί- 
στανται καί είς τήν 
άποξήρανσιν καί είς 
τό θερμόν ύδωρ.

'Εναντίον αύτών 
ισχύουν ίσως μόνον 
τά οξέα, αί άλκαλι- 
καί ούσίαι καί δ αι
θήρ, αλλά ή χρήσις 

Ο ΜΕΘΥΣΜΕΝΟΣ

5 1. "Ενας μεθυσμένος έχασε τήν πόρτα τοΰ σπητιοϋ του 
καί έμβήκε είς τό κλυσταρειό, όπου μία κλώσσα έ.τάνω οέ 
μιά κάσσα μέ άχυρα {ζέσταινε τά αύγά της.

3. Me τά χάλια .τού Είχε liteae ίπάνω είς τήν κάσσα τής 
κλώοσας, ή οποία έτράπη είς φυγήν . .

τών φαρμάκων αυτών δύναται νά έπιφέρη βλάβην είς τάς φυσι
κά; τρίχας τής κεφαλής.

Αί κοσμικά’ συναθροίσεις εϊ; διαφόρους αίθουσας συντελούν 
λόγιο τής υψηλή; θερμοκρασίας εϊς τήν άνάπτυξιν τών γρηγο- 
ρινών τριχών καί αΰξάνουσι τά ύπό τού Ιατρού Λινδεμάν καλού
μενα σφαιροειδή σπέρματα, άτινα ολέθρια); έπιδρώσιν έπί τής 
γυναικείας κόμη;.

β
ΑΝΤΙΣΗΨΙΑ ΤΟΥ |Ι

Μολονότι επ'εσχάτων ή θεωρία των μικροβίων καί τής σήψεως 
έκυριάρχησεν, ϋπήρχον όμως πρό πολλού Αντισηπτικά, ών ήσαν 
γνωστά τά αποτελέσματα, κα'.τοι δεν έγνώριζον πού οφείλονται 
ταύτα. Ουτω εις κάποιον παλαιόν ριβλίον εύρίσκομεν τήν έξης 
δδηγίαν πρός καταρτισμόν συσκευής αντισηπτική; τού ΰδατος, 
ήν μεταφέρομεν έπί λέξει: «'Αρκεί, κατά κοινοποίησιν τού κ. 
Heboeuf. νά πιλήσωμεν καπνοφόρον σηφώνα (τζιμπούκιΙ γήϊνον 
διά χάρτου, διά τιλτού καί καθαρίων ρακών ή βαμβακιού. Εισ
πνέει τις τόν καπνόν, τόν όποιον εγχέει ύστερον διά τίνος 
σωλήνος καπνοφόρου σηφώνος εις λάγηνον ή αμφορέα γέμοντα 
νερού κατά τά τρία τέταρτα. Φροντίζει έμφυσών τόν καπνόν εις 
τήν λάγηνον, ώστε ό σωλήν τού καπνοφόρου σηφώνος νά εϊσδύση 
όσον δυνατόν βαθύτερου εις τό νερόν, καί μετά έκάστην έμφύ- 
σησιν πρέπει νά φροντίζη νά κινή τήν λάγηνον έμφράττων τό 
στόμιον διά τού δακτύλου. Ή δέ κίνησις έχει σκοπόν καί αποτέ
λεσμα νά διαλύοη καλώς εις τό νερόν τά ούσιώδη έλαια τά 

Η ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ ΕΤΕΜ [Φωτ. Σοΐιτς]

περιεχόμενα εις τόν καπνόν. Τό δέ ποσόν τών ουσιωδών ελαίων τών περιε
χομένων εις τόν καπνόν τόν παρηγμένον ύπό τοΰ καπνοφόρου σωλήνος 
άρκέσει νά μεταδώση εις τό νερόν τάς έναντίας τής σήψεως άρετάς τών 
ουσιωδών ελαίων.

«
ΤΟ ΚΡΕΑΣ ΤΟΥ ΙΠΠΟΥ

2. Ό με9υσμένος{ο6τε τήν κάσσα είδε, ούτε μιά γαβάθα 1 
|.ΤΟ® ήτο κάτω είς τό χώμα καί έσκόνταψε.

•1. Ένψ ό μεθυσμένος μέ τήν κοιλιά έσπαζε τά αύγά. 
Τότε βαϋμα συνετελέο-θη. Έξεκολάφθησαν άπειρα πουλιά 
καί ό μεθυσμένος τά έχασε.

Τώρα πού, εις τήν Ευρώπην τουλάχιστον, έγενικεύθη ή χρήσις τοΰ ίππείου 
κρέατος πρέπει νά μάθωμεν ότι δέν είναι τίποτε νέον καί τούτο.

Κατά τήν φοβεράν σιτοδίαν τού 1879 οί Παρισινοί έπί αρκετούς μήνας 
έφαγον κρέας ίππου. Άλλα καί εις παλαιοτέραν πολύ εποχήν άν άνατρέ- 
ξωμεν θά εΰρωμεν τό κρέας τοΰ ίππου ώς τήν έκλεκτοτέραν τροφήν τοΰ 
ανθρώπου. Οί κάτοικοι τοΰ Βορρά καί τής Δύσεως κατηνάλισκον τό κρέας 
τού ίππου όπως καί τό τού βοός καί τό τού αμνού. Ήτον μάλιστα καί άκρι- 
βώτερον τοΰ βοείου τό ϊππειον καί τόσον ώστε έν Σκανδιναβία ή σάρξ του 
έτρώγετο κατά τάς θρησκευτικά; τελετάς καί έορτάς ύπό τών ιερέων καί 

οπαδών τής τοΰ θεού 
Όδίνου θρησκείας.

Βραδύτερον όμως 
οί ΙΙάπαι θέλοντες 
νά έξαλείψωσι παν 
είδωλολατρικόν έθι- 
μον άπηγόρευσαν καί 
τού κρέατος τούτου 
τήν '/,ρήοιν μεταχει- 
ρισθέντες πάσαν τήν 
επιρροήν αύτών. Εί
ναι γνωστόν μάλιστα 
ότι 6 Πάπας Γρη- 
γόριος Γ- έγραψεν 
έπιστολήν πρός τόν 
"Αγιον Βονιφάτιον, 
’Αρχιεπίσκοπον τής 
Μαϋένσης συνιστών 
τήν αύστηράν τιμω
ρίαν τών τρωγόντων 
κρέας ίππου.

Έν Λάήναις, Τυπογραφείου «Εστία» Κ. Μάϊσνερ καί Ν. Καργαδοόρη—7651.


