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fid .gTto δέκατη πέμπτη Αύγουστου τοί· 1909 υπήρξε μεγάλη ημέρα βέβαια διά τόν σύγχρονον'Ελληνισμόν.Ή ημέρα αντή ήτο 
& 14 PC* η αυγή τής έπαναστάσεοις.’Αλλά μεγαλητέρα είναι ή δεκάτη έβδομη Μαρτίου τοΰ 1910.’Η ήμέρα αντή ήτο ή δΰσις τής 
® LI I re έπαναστάσεως. Πρέπει νά τό εϊπωμεν άπεριφράστως: ’ Ο κόσμος μετ -Ανυπομονησίας άνέμενε τό τέρμα τής έπαναστάσεως, 

t&EPj δια νά έπαναλάβη τά έργα τής εΙρήνης, διά νά κινηθή ή σταματήσασα άτέρμων δλυσσις τής Ιμπορικής συναλλαγής, διά 
''ΊΓ’’ νά έμπεδωθή τέλος ή τάξις κα'ι ή πίστις τοΰ Κράτους.
ΊΙ έπανάστασις δέν έπετέλεσε πλήρες τό έργον της. Αυτό άνωμολογήθη παρά πάντων, πρέπει δέ νά σημειωΟή και εις τάς 

σελίδας ταύτας, αϊτινες Οά άποτελέσονν τήν 'ιστορίαν των ήμερών μας. "Ισιος μάλιστα άπετράπη τοΰ σκοπού της κάπου κάπου και 
διέτρεξε και κίνδυνους πολλούς και σοβαρούς. Δέν έλειψαν εννοείται καϊ οί μωροί και οΐ παράφρονες καί οί έκμεταλλενταί. 
Άλλ’ δλα έτέθησαν έκποδτόν διά νά χοιρήση πρός τά πρόσω ό άνορΟωτικός άγιόν. Αυτά δέν είναι δυνατόν νά λείγουν. Πρέπει 
μάλιστα νά εϊμεθα εόχαριστημένοι διότι δέν ειδομεν καϊ μεγαλήτερα γεγονότα. Τοιοΰτοι δέ κίνδυνοι μας ήπείλουν μέχρι τής 
τελευταίας στιγμής. ’Ιδού διατί ή 17 Μαρτίου υπήρξε μεγαλειτέρα ήμέρα διά τήν ' Ελλάδα.

'Οπωσδήποτε ή έπανάστασις, αν δέν έκαμε μεγάλα πράγματα, πάντοτε ώφέλησε. Μερικά κακώς κείμενα τά έθεσεν είς την 
θέσιν των, κάποιον φόβον ένέπνευσε καϊ τέλος, διά νά τό εϊπωμεν καθαρά, άπεσόβησε θυελλωδεστέραν έξέγερσιν τοΰ Λαοΰ.

Jti’ έλειψαν βέβαια καϊ τά Αδικήματα. Άλλ’ ας δεχθώμεν δτι ή έπανάστασις ήτό τι καλόν, ούδέν δί καλόν αμιγές κακοΰ."Αλλως 
τε τιϊ αδικήματα δέν υπήρξαν σοβαρά. Δέν ήσαν Αδικήματα κατά τής ζωής καϊ τά πλεΐστα δύνανται νά έπανορθωθοΰν, άφοΰ έθεω- 
ρήθησαν καϊ ώς συνέπειαι τών πρώτων παραφορών ένθουσιασμοΰ.

’ Επανερχόμεθα λοιπόν, δπως οί μαθηταί είς τά θρανία των, είς τά έργα μας. Κάθε κατεργάρης στον μπάγκαν του, δπως 
λέγει τό ναυτικόν παράγγελμα τών Βυζαντινά»·. ’Ιδία αύτό πρέπει νά γίνη. "Εκαστος νά ενρεθή είς τήν θέσιν του μετά τόν σάλον 
αυτόν, οστις έφερε τήν ίλ'υν είς τήν έπιφάνειαν καϊ έθόλωσε τό ΰδωρ. 'Ο άγιόν παραδίδεται είς τόν λαόν διά νά συντελεσθή διά 
τής εκλογής ικανά»' Αντιπροσώπων, οί όποιοι διά νομοθετημάτων συνετά»· και καταλλήλανν Θά έπισφραγίσωοι τό έργον τής 
15 Αύγουστου 1909.

’Επϊ κεφαλής τοΰ ύπέρ τά»· δλων τούτου άγάινος τοΰ έθνους συσσώμου είναι ό Βασιλεύς. Μορφή ύπέρογος ό Γεώργιος. Jir 
ιΐπεθαρρύνθη, δέν άπεγοητεΰθη, δέν έπτοήθη. Καί είς τάς ευτυχίας μας μαζί μας καϊ είς τάς πονηρός ήμέρας. Είδε σφαγιαζό
μενα τά βασιλικά Του παιδιά είς τόν βωμόν τής έπαναστάσεως καϊ έθεσε τήν βασιλικήν Του ύπογραφήν είς τά Αποστερούντο αύτά 
τών στρατιωτικών βαθμό»· τιον Β. Διατάγματα. Ιιήλθε ήμέρας, διά τόν άλλον κόσμον χαρμόσυνους, έν πλήρει οικογενειακή 
μονιάσει. Άπεστερήθη πάσης κοινωνικής κινήσεως καϊ διήλθε χειμώνα εκτάκτως δριμύν είς θερινήν έπαυλιν. Έπϊ πλέον είδε τήν 
κατοικίαν Του, τό σπίτι Του, καταβιβρωσκόμενον ύπό τοΰ πυρός. Τί τραγτοδία Ασύλληπτος!

’ Εδοκιμάσθη ό ευτυχής Βασιλεύς, ό μακαριζόμενος ύπό πάντων. Άλλ’ ή δοκιμασία αύτή τόν άναδεικνύει μεγάλον καϊ τόν 
έξυφιόνει είς παράδειγμα αυτοθυσίας. Καϊ άντί νά μνησικακήση δπως ό ήρωϊκός τοΰ ΙΙηλέως υίός, αναλαμβάνει τάς ήνίας τής 
άνορθώσεως διά νά όδηγήση τόΈθνος είς τιμ· οδόν τής’Ισχύος καϊ τής Ακμής. Τιάρα <5 Βασιλεύς θά άγαπηθή ύπό τοΰ Λαοΰ 
Του, καϊ έπϊ τής αγάπης αυτής θά στήριξή τόν θρόνον Του.

Λ~7 ΜΑΡΤΙΟΥ

ijV.iA τήν 'Ιστορίαν ΐις άπαθανατισθώσι τά γεγονότα τής μεγάλης αύτής 
^ήμέρας. Συμφώνως πρός τό ύπό τής Κυβερνήσεως συνταχθέν πρό
γραμμα. στρατός παρετάχθη άπό τής πλατείας μέχρι τοΰ Βουλευτηρίου 
άπό ενωρίς, ένφ κόσμος καϊ Ιδίφ κυρίαι προσήρχοντο είς τήν Βουλήν 
διά νά καταλάβουν θέσιν. Οϊ επίσημοι καί οί βουλευταί προσήλθον 
κατά τήν όρισθεϊσαν ώραν, τήν δέ 10 ακριβώς, ότε κατέφθασε καί ό 
πρωθυπουργός κ. Δραγούμης μετά τών λοιπών μελών τής κυβερνήσεως, 
ο κ. Τσαμαδός, πρόεδρος τής έκπνεούσης Βουλής, άνελθών είς τήν έδραν 
του κηρύσσει τήν εναρξιν τής συνέδριάσεως. Παρόντες βουλευταί 118.

Τήν στιγμήν αύτήν κλητήρ τής Βουλής ανακράζει στεντορείως :
— Κύριοι βουλευταί, ό Βασιλεύς έρχεται !
Ό πρόεδρος τής Βουλής κατέρχεται τοϋ Προεδρείου καί εΐς τήν 

θέσιν τής προεδρικής έδρας τοποθετούν τόν Βασιλικόν θρόνον. Πράγ

μα™ ή Βασιλική άμαξα, ής προηγούνται αί τών υπασπιστών καί μία 
ίλη ιππικού, έπιται δέ άλλη ίλη, διασχίσασα τήν οδόν Σταδίου ύπό τάς 
οΰρανομήκεις ζητωκραυγάς τοϋ πλήθους φθάνει εις τόν περίβολον τής 
Βουλής.

Τό θέαμα τοϋ περιβόλου τής Βουλής ήτο έξόχως ώραίον. Συνετέλεσεν 
άλλως τε καί ό καιρός. Πλήθος καί αξιωματικοί έν μεγάλη στολή καί 
έφιπποι καί μουσικαί. Τό σύνολον ξεσπάζει είς ένα ενθουσιώδη χαιρετι
σμόν πρός τούς Βασιλείς.

Αι A. Α. Μ. Μ. έπέβαινον ανοικτής άμάξης καί δ μέν Βασιλεύς έφερε 
στολήν Ναυάρχου ή δέ Βασίλισσα ίόχρουν έσθήτα.

Είς τά προπύλαια τής Βουλής, άθλίως διακοσμηθέντα δι’ ολίγων 
μύρτων, ένφ σκορπούν άφθόνως άλλου τό χρήμα, δεξιοΰνται τάς Μεγα- 
λειότητάς Των ό Μητροπολίτης μετά τής Ίερας Συνόδου, δ πρόεδρος 

τής Βουλής, τό Υπουργικόν Συμβούλων καί οί λοιποί επίσημοι καί ό 
μέν Βασιλεύς προχωρεί εΐς τήν αίθουσαν τών συνεδριάσεων καί Ανέρχε
ται εΐς τό Προεδρεΐον, ένώ ή αίθουσα έπληροϋτο άσφυκτικώς ύπό βου
λευτών καί άξιωματικών καί ζητωκραυγιιί διάτοροι καί χειροκροτήματα 
έχαιρέτιζον τήν έμφάνισιν τής Α. Μ., ή δέ Βασίλισσα άνήΐ.θεν εϊς τό 
Βασ. θεωρεϊον.

Ό Βασιλεύς τότε περιστοιχούμενος ύπό τών Υπουργών καί Βου
λευτών άνέγνωσε τό Διάγγελμα, δπερ ένεχείρησεν Αύτφ ό Ιίρωθυπουρ- 
γός, έχον οΰτω :

Κύριοι Βουλευταί,
Είνε είς Υιιϊίς καλώς γνωστοί οί οροί, ύφ οΰς επειγόντως εν Έκτάκτιο 

Σι νόόω εκϊ.ίι'Ιιιτε, ο·α κατά τάς νπιιγορεύαεις τον ΙΙολ,πεΰματος εργασΟητε 
είς έργα ιιεταρρνθ/ιΐοεως πρός τό καί ίσωτερικως καί εξατιερικιος τελεσφό
ρον τώι1 όρισμών αύτοΰ κανονικώς λειτοι·ργοϋντος.

'ΕξηκολούΟει άπό τών μέοων Αυγούστου ό οάλ.ος ό έξ όύυυρρας αφορμής 
ΐΙΙνικοΰ προοκόμματος αίρ νιίιίιος ίκοαγείς. Εΐς άδιέξοάον δ' εφέρετο ή μεγάλη 
πολιτειακή κρίσις, εν ή καί δι άνιομιίλον δράσεο,ς εςεδηλό,Οη ή πρόθεσις τοΰ 
εξενερβέντος δημοοίου η ρονίμιατος, ϊνα επιΐΐιϊλρ μεταβολήν πολιτικιάν μεθόδων, 
πρός επιτυχίαν ίπανορθωπεων τών ήμετεριον πραγμάτων καί ατερέωσιν τοΰ 
καθεστώτος καί τών μετ’αυτού άρρήκτως συνδεδεμένων εθνικών προσδοκιών.

Μία μόνη διέξοδος έφαίνετο ΰπολειπομένη. Καί ταύτην, έπί if] παραινήσει 
ταιν τότε ' Υπουργών -Ι/or, υπέδειξαν περιστοιχίσαντές Με οί κορυφαίοι του· 
έν τή fiootf πολιτευτών.

Κύριοι Βουλευταί,
Ευτυχής λογίζομαι ότι καί τής Βουλής ή γνώμη σχεδόν έν παμφηφία σύμ

φωνος εξε&ηλώθη, φηφιοάσης τή Ϊ8θ Φεβρουάριου τήν ΰποβληθεϊσαν αυτή 
πρόταοιν άναθεωρήσειος τών μή θεμελιωδών διατάξεων τον Συντάγματος.

Τό ηιήφισμα 'Υμών τοΰτο υπόσχομαι ότι έγκαίρως θέλει έκτελεσθή, συγκα- 
λουμένης διά Βασιλικόν Διατάγματος, τή προτάσει τών υπευθύνων Συμβούλων 
Μου, τής κατά τό αρθρον 107 τού Συντάγματος ’Αναθεωρητικής Βουλής, 
ήτις θέλει άιποη ασίσει έπί τών άναθεωρητέων διατάξεων.

Κύριοι Βουλευταί,
Ι-ίερμάς έκφράζω πρός ' Υμάς τάς Βασιλικός Μον ευχαριστίας έπί τε τιμ 

εύγενεΐ ζήληι καί έπί τή πρός τήν Πατρίδα καί τήν Δυναστείαν αφοοιο,σει, 
μεθ’ ιόν βιεξάχοιπες τά ΰμέτερα έργα κατά τήν έκτακτον ταύτην Σύνοδον, 
ουνεδράμετε τήν Κνβέρνησίν Μου είς επιτυχίαν οριστικής διενθετήσειος τών 
πραγμάκον τής χο'ιρας καί έπαναφοράν έν μέσηι ήμών γαλήνης έπ’ άγαθώ 
τής Πατρίδος.

Ό Βασιλεύς ήτο σνγκεκινημένος βαθύτατα, καθ’ ήν στιγμήν άνεγίνω- 
σκε τό Διάγγελμα, τόσον μάλιστα, ώστε καί ή φωνή Του ήτο ήλλοιω- 
μένη, αί δέ χεΤ,ρες Του έτρεμον καί αί διόπτραι Του έπεσαν.

Μετά ταΰτα ό Βασιλεύς επευφημούμενος φρενιτιωδώς κατήλθε τοϋ 
προεδρείου καί συνοδευόμενος ύπό τών έπισήμων άπήλθε μετά τής Βα-

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ
Τό χρονικόν τοΰ καιρού.— Ή άνοιξις στάσιμος.—‘Χελιδόνες και άηδόνες.— Πολιτική αίίέρία.— Αί ιστορικοί ήμερομηνίαι.
Τό τέρμα τής Έπαναστάσεως.— Τό σύμβολον τής έκκαύέαρίσεως.—Ή Μακρά Βουλή— Ζάν Μωρεάς.—Ή 1 Σεπτεμβρίου.

Evn τό παράγγελμα άπό Θεοΰ άρχεσθαι > ΐσχύη δΓ δλα τά άλλα 
τράγματα, διά τά χρονογραφήματα ισχύει τό ·άπό καιρού άρχε- 
σθαι». Έν γένει δέ ό καιρός είνε τό σύνηθες προοίμιον είς πάσαν άργο- 

λογίαν, τό πρώτον εύκολοι* καί προσιτόν θέμα, τό άγον άνεπαισθήτως 
είς δλα τά λοιπά.

Άλλ’ εφέτος έξαιρετικώς τό θέμα τοϋ καιρού είνε άξιον καί καθ’ εαυτό 
Ιδιαιτέρας έξετάσεως, διότι ό αθηναϊκός χειμιον έπαρουσίασε κατά τό 
παρόν έτος μίαν τών περιεργοτέροιν αύτοΰ φάσεων. Ό χειμιον έν Άθή- 
ναις είνε όψιμος, έγνωμάτευσεν δ μακαρίτης Ιούλιος Σμίθ. ό σοφός 
διευθυντής τοΰ ’Αστεροσκοπείου μας καί έπί πολλάς δεκάδας έτών σπου- 
δάσας τάς ιδιοτροπίας τοΰ αττικού κλίματος, άπεδείχθη δέ ορθή καί 
εφέτος ή παρατήρησις τού σοφού έπιστήμονος. Ό χειμών ύπήρξεν έν 
άρχή άρκετά ήπιος μέ όλί
γας μόνον παρενθέσεις κα
κοκαιρίας περί τά μέσα 
αύτοΰ, συνισταμένας κυρίως 
εϊς όμβρους άουνήθως ραγ
δαίους καί άσυνήθως παρα- 
τεταμένους.

Ό Φεβρουάριος ένεφανί- 
σθη μέ μορφήν ακραιφνώς 
εαρινήν, μέ διαύγειαν άτμο- 
σφαίρας, μέ λάμψιν περισ
σήν ήλίου, μέ θάλπος καί 
μέ ήμερότητα. Τά ωδικά 
πτηνά ήρχισαν νά τονίζουν 
τούς χαρωπούς των ύμνους 
καί μέ αύτούς συνήνωσαν 
τούς ίδικούς των χαιρετί- 
ζοντες τήν άνοιξιν οί ποιη- 
ταί καί οί χρονογράφοι τών 
εφημερίδων, έσπευσανδέ νά 
περιβληθούν τά όπωροφόρα 
δένδρα, προεξαρχούσης τής 
άνυπομόνου αμυγδαλής, τήν 
ιυμφικήν των στολήν. Άλλ’ 
εϊς τάς διαθέσεις τοΰ καιρού Ηί ΕΝ ΔΙΚΕΛΕΙΑι ΒΑΣ. ΕΠΑΥΛΙΣ ΟΠΟΥ ΔΙΕΧΕΙΜΑΣΕΝ ΕΦΕΤΟΣ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

σιλίσσης εκ τής Βουλής καί μέσφ νέων έκδηλιόσεων καθ’ οδόν έφθασαν 
εϊς τι'ι Ανάκτορα. Είτα ό κ. Πρωθυπουργός ηύχαρίστησε τίρ· Βουλήν 
δΓ ήν συνδρομήν παρέσχεν είς τήν Κυβέρνησιν αΰτη, έπεκυρωθησαν τά 
πρακτικά τής συνεδριάσεως καί τήν 11 ακριβώς έλύθη ή συνεδρίασις.

Τήν νύκτα ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος έξέδωκεν εΐς παράρτημα τήν 
κάτωθι δήλωσιν καί έτέθη τέρμα πλέον είς τήν ανώμαλον κατάστασιν.

II εκδοσις τοΰ Βασιλικού Διαγγέλματος καλοΰντος τόν Ελληνικόν Δαόν 
είς έκλογάς πληρεξουσίων πρός άναΟειϋρησιν τοΰ Συνταγματικού ήμών Χάρ
του, ιιποτελεϊ το επιστέγασμα τοΰ άνορθιοτικοΰ άγώνος, είς τον όποιον ιιπό 
έπτά μηνών ό Στρατός καί ό Στόλος άφιοσιώθη.

Ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος χμιρακτηρίζων τό Β. Διάγγελμα ό,ς επιστέ
γασμα τοΰ άγώνός τον, δεν άπατάται η αιπαζόμενος οτι τό έργον του σι·νε- 
πληρόιθη ή ίίτι άσηιιλώς τοΰτο εισήλθεν είς όδόν οριστικής άνορθιί,οεο,ς. 
Τουναντίον, ό Στρατιωτικός Σύνδεσμος γιναΐσκει καλ.ώς όπόσον μικροί 
μέχρι σήμερον ύπήρξαν οί καρποί τής 'Επαναοτιιοεως καί όπ,ίοον εΰρί· 
πρό τον Ελληνικού 'Έθνους ανοίγεται τό ατάδιον τής ’Αναγεννήσεως. 'Ομολό
γων όμως & Στρατιωτικός Σύνδεσμος κατά τήν επίσημον οημερινΐιν ήμέ
ραν οτι τό μεΐζον μέρος τοΰ άνορθαιτικοΰ άγϋτνος εύρίσκεται είσέτι πρός τά 
έμπρός. αισθάνεται τήν υποχρέωση· να δηλό,ση οτι τήν αναίμακτοι' καί ύιμη- 
λόη ρονιι Επαΐ'άστασιν άποτελέσαΟαν ιήν έκρηξιν πεντηκοιπαετοϋς Εθνικού 
πόνου διά ταπεινιόσεις τής Πατρίδος δεινάς καί πολλαπλάς, πιίντες ανεξαιρέ
τως οί Πολιτειακοί παράγοιπες έζήτησαν είθΰς νά παραλ.ύοουν. 'Αλλά τήν 
πολιτείαν έκαστοι1 δεόντεος θά κρίνη καϊ τό “Εθνος καί ή Ιστορία. Ό Στρα
τιωτικός Σύνδεσμος νομίσας οτι, διά λόγους υηιίοτονς έπεβ<ίλ.λετο μετριο
πάθεια καί μετριοη ροσύνη έν τή εξελίξει τής Έπαναστάσεως καί πιστευτόν 
ίίτι οί ένοχοι τής κατιιστάσειος ήσαν καί ουτοι θύματα αί-τής, τήν βελτίωση· 
τοιν κακώς κείμενο»· έπεδίοιξαν ανστηρώς μέν καί έπιμόνοις, κατά τρόπον 
δμως έπιτρέποντα καί τώ μάλλον πρός τό άθλιον καθεστιός δεσμενμένφ νά 
σοιφρονήση καί άναβαπτισθή.

Καί δέν τολμά μέν ό Στρατιωτικός Σύνδεσμος ■ νά ίσχνρισθή δτι άλ,ανθά- 
στως περί τούτου έσκέφθη, έχει δμως τήν πεποίθηση·, ίίτι τάς δεινάς περι
στάσεις καί τάς ανάγκης τοΰ δλον Ελληνισμού αείποτε άνιιλογιζόμενος, εϊλ.ι- 
κρινοις αύτάς έξυπηρέτησε διά τής Στρατιωτικής μετριοπάθειας.

Ό Στρατιωτικός Σύνδεσμος γινωσκων δτι συμφέρει τή Πατρίδι ή επά
νοδος τοΰ Στρατοΰ καί Στόλου είς τά ίδια αυτών καθήκοντα, βέβαιος άρ ’ ετέ
ρου δτι ούδείς θ άνα/.ογισθή νά ματαίωση πανθ δσα ή Επανάστασις, έν όι·ό- 
ματι τοΰ 'Ελληνικού Ααοΰ, έθεσεν έν τή όδώ τής βελτιώοεως, δηλοΐ ίίτι, 
κατόπιν τοΰ Βασιλικού· Διαγγέλματος, θεωρεί καί αποδέχεται τήν έπέμβασιν 
τοϋ Στρατού είς τά τής Πολιτείας ώς λήξασαν.

νΚρίνων δμως ό Στρατιωτικός Σύνδεσμος έκ τών δυσχερείων, έκ τής 
διαρ θορας καί έκ τών άντιδράσεοιν τάς όποιας ήναγκάσθη μετριο.παθιϋς έπί 
έπτάμηνον ν αντιμετώπιση, έπικαλ-εύται σύντονοι* τήν προσοχήν τοϋ'Ελληνικοΰ 
Λαοΰ έπί παιπός συνδεόμενου πρός τήν μέλλουσαν τύχην αυτού, και διατνποι 
τήν πεποίθησιν δτι διαλυόμενου σήμερον τοϋ Στρατιωτικού Συνδέσμου», 
παραμένει άγρυπνος τής ιδίας του τιμής καί τών Εθνικών ονείρων φρουρός 
ό 'Ελληνικός Στρατός .

έπήλθεν αϊφνιδίως μεταβολή. Ό Φεβρουάριος έσκυθρώπασε περί τά 
τέλη του, μυστικόν δέ πρόσταγμα έσταμάτησε τάς ζωογόνους τής 
Φύσεως έκδηλώσεις.

Καί ήλθεν δ Μάρτιος άγριος καί απειλητικός, τόσον άγριος, ώστε 
αμφίβολον είνε άν εύρέθησαν πολλοί καί πολλαί νά φορέσουν κατά τήν 
πρώτην του ήμέραν τήν πατροπαράδοτον κλωστήν, τόν μόρτην, τόν 
προφυλάσσοντα τό δέρμα άπό τό καύμα τοΰ ήλίου. Ό μήν ούτος είνε 
περιβόητος διά τήν αστάθειαν καί τήν παλιμβουλιαν του, καί ή νεοελ
ληνική λαογραφία γέμει θρύλων καί παροιμιών άναφερομένων είς τήν 
κακοτροπίαν τού Μαρτίου, δστις εφέτος έδικαιολόγησεν ύπέρ ποτέ τήν 
κακήν του φήμην μέ βροχάς κατακλυσμιαίας καί θυέλλας καί τρικυμίας 
δεινάς καί στιβάδας χιόνων, έξ ών έσκεπάσθη ή στεφάνη τών όρέων μας 

καί έναλλαγάς καί μεταπτώ
σεις αποτόμους τής θερ
μοκρασίας επικινδύνους είς 
τήν υγείαν.

Διά τής άπροσδοκήτου 
ταύτης επανόδου τοΰ χει
μώνας έν πάση αύτοΰ τή 
δριμύτητι, ή άνοιξις, μολο
νότι άστρονομικώς εδικαι
ούτο ν’άιαλάβη τά σκήπτρα 
άπό τής έαρινής ισημερίας, 
έκηρύχθη καί αύτή στάσι
μος, ώς νά ήτο αξιωματικός 
τοϋ στρατοΰ ή άντεισαγγε- 
λεύς. Εύρισκόμεθα είς τό 
τρίτον ήδη δεκαήμερον τοϋ 
Μαρτίου καί αί χελιδόνες, 
τών δποίων τό χαρμόσυνοι* 
τερέτισμα άποτελεϊ τό επί
σημον ούτως είπεΐν μήνυμα 
τής έγκαταστάσεως τοΰ εα- 
ρος, δέν άνεφάνησαν άκόμη 
είς τούς ελληνικούς αίθ έρας. 
Μιά τών τελευταίων τούτων 
ήμερών — τών τελευταίωΑ
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νυκτών κάλλιαν βΐπεΐν— διεδόθη ή φήμη ότι κάποια τολμηρά Αηδών 
άνεφάνη είς τά παριλίσσια καί ότι «λίγεια μινύρεται χλωραϊς ύπό 
βάσσαις· εντός τών συνηρεφών αλοών τοϋ ’Ανακτορικού Κήπου. Ή 
εϊδηοις παρήγαγε μεγάλην συγκίνηση· είς τούς ρομαντικούς κύκλους 
καί πολλοί Αθηναίοι ξενύκτηδες, έκ τών διαιτωμένων εΐς τά περί τήν 
πλατείαν τής Όμονοίας νυκτερινά κέντρα έξεστράτευσαν πρός εξα
κρίβωση· τοϋ έκτακτου γεγονότος. Άλλ' ή κατόπιευσις δέν άπέληξβν 
είς πειστικά πορίσματα" ήκούσθη κάποιον κόασμα μονήρους βατρά
χου κάποιο; υλακή άπομεμακρυσμένοιι κυνός, κάποιον γοεριιν παρά- 
πονον υποζυγίου ταπεινού, άγρυπνοϋντος εϊς τινα σταΰλον τής πλησιό
χωρου συνοικίας τής Πλάκας καί άναλογιζομένου Ισως μελαγχολικώς 
τούς αναμένοντας αύτό μόχθους τής ημέρας, άλλά μέλος άηδόνος δέν 
ήκούσθη. ΊΙ Φύσις τηρεί τό απόρρητόν της καί αναμένει έπί τοϋ 
ζητήματος τής άνοίξεως άνωτέρας Αποφάσεις. 3

«

Το φαινόμενον εϊνε αξιοπαρατήρητοι· καί πρέπει ν’αναγραφή είς τήν 
κατηγορίαν τών άλλων έπιδείκτων καί αξιομνημόνευτων γεγονότων, 

ιίσα έ.σημειώίίησαν είς τήν χώραν μας άπό τών μέσων τοϋ παρελθόντος 
έτους καί έντεΰθεν.

Ίσως μάλιστα αυτός δ δισταγμός τής Φύσεως καί ή εφεκτική στάσις, 
ήν τηρεί ό καιρός, σχετίζεται αμέσως μέ τήν τόσην άπό μηνών είς τόν 
τόπον μας εκκρεμή καί ανώμαλον πολιτικήν κατάστασιν. Όπως έκρα
ξαν εφέτος οί εστεμμένοι ξένοι καί οί περιηγηταί, οί συνήθως έπισκε- 
πτόμενοι τήν χώραν μας κατά τήν ώραν ταύτην τοΰ έτους, ουτω καί ή 
άνοιξις μετά τής τιμητικής εΰλάλου συνοδίας της, τών χελιδόνων καί τών 
άηδόνων, ανέβαλε μέχρι τοϋδε τήνέλευσίν της, άναμένουσα τήνπροαναγ- 
γελλομένην αιθρίαν τοΰ πολιτικού μας όρίζοντος.

Εύτυχώς ή αιθρία έπήλβεν. Ή μεγάλη άπόφασις περί τής άναθεωρή- 
σεως τοΰ Συντάγματος έψηφίσβη κατά τρόπον όσον τό δυνατόν έκ τών 
περιστάσεων συνταγματικώτερον. Τό ποθητόν Βασιλικόν Διάγγελμα άνε- 
γνώσθη αυτοπροσώπως πρό τής 'Εθνικής Αντιπροσωπείας ύπό τοΰ 
"Ανακτος, ζωηρώς έπευφημηθέντος, καί. ή έναγωνίως Αναμενόμενη άπό- 
φασις περί τής αυθορμήτου διαλύσεως τοϋ Στρατιωτικού Συνδέσμου 
έξεδόθη καί έδημοσιεύθη. Ουτω δέ κηρύσσεται τό τέρμα τής άπό μηνών 
έπικρατούσης Ανωμαλίας καί τό πολίτευμα επανέρχεται εϊς τήν κανονι
κήν αύτοΰ τροχιάν, πρός μεγάλην χαράν τοΰ λαού καί πρός εύχαρίστη- 
σιν τού παρακολουθοΰντος μετ' ενδιαφέροντος τά έν τή χώρρ ημών 
τελούμενα ξένου κόσμου.

Τό Αξιομνημόνευτοι· γεγονός έλαβε χώραν τήν 17 Μαρτίου, άνεγράφη 
δέ εΐς τά χρονικά καί ή ή μέρα αυτή μετά τών άλλων, ας κατέστησαν 
διαοήμους τά τελευταία τής χώρας ημών πολιτικά συμβάντα. Μέχρι 
τοϋδε εις τήν εθνικήν ημών ιστορίαν έσημειοΰντο δύο η τρεις ημερο
μηνία!. όνομασταί διά τά συντελεσθέντα κατ’ αύτάς μεγάλα ιστορικά 
γεγονότα, ή 25 Μαρτίου, ή ημέρα τής’Εθνικής ημών ’Ανεξαρτησίας, ή 3 
Σεπτεμβρίου, ή ημέρα τοϋ Συντάγματος, ή to ’Οκτωβρίου, ή ημέρα τής 
λαοσωτηρίου Μεταπολιτεύσεως. Τώρα έν διαστήματι ολίγων μηνών 
προσετέθησαν άθρόως είς τόν πίνακα τών ιστορικών ημερών ή 15 
Αύγούστου, ή ήμερα τής έκρήξεως τοΰ στρατιωτικού κινήματος, ή ιη 
Σεπτεμβρίου, ή ημέρα τοϋ μεγάλου παναθηναϊκού συλλαλητηρίου, ή ιό 
’Οκτωβρίου, ή άποφράς ημέρα τών θλιβερών έν Σαλαμϊνι γεγονότων 
και ή 17 Μαρτίου, η ημέρα τοΰ Διαγγέλματος.

Εύτυχώς έπήλβεν εγκαίρως ή λήξις τής περιόδου τής ανωμαλίας 
— άς τό έλπίσωμεν τουλάχιστον — διότι άλλως, μέ τόν κατήφορον τόν 
όποιον εΐχον λάβει τά πράγματα, ήτο κίνδυνος ν’ άποκτήση τό χρίσμα 
τής ιστορικής έπισημότητος ολόκληρον τό ήμερολόγιον, άπό τής ι Ια
νουάριου μέχρι τής 31 Δεκεμβρίου ιηιο.

«

Η Έπανάστασις έληξεν; Ή ημέρα τής ι? Μαρτίου έσημείωσε τό
, τέρμα αυτής τό οριστικόν ή προσωρινήν μόνον ανακωχήν;

Ό χρόνος θά διαλευκάνη τό ζήτημα τοΰτο, έφ’ ου υπάρχουν διάφοροι, 
γνώμαι. Άλλά τό άληθές εϊνε ότι, άν όντως έπήλθε τό τέλος αυτής, ή 
Έπανάστασις {υπήρξε πολύ βραχύβιος, μία τών συντομωτέρων έξ όσων 
μνημονεύει ή Ιστορία.

Κατά τό όλιγοχρόνιον διάστημα τής ζωής της, μέ όλην τήν αγαθήν 
πρόθεσιν έξ ής ένεφορεϊτο, δέν ήτο βέβαιον νά έπιτελέση μεγάλα κατορ
θώματα. Δέν έπέστη άκόμη ό καιρός, όπως κριθή απαθώς καί άμερο- 
λήπτως τό έργον της- δύναται τις όμως άπό τοϋδε νά εϊπη ότι ικανά έκ 
τών όσων έπραξεν ή έξ όσων έγένετο αφορμή νά πραχθοΰν θ’ Αποτελό
σουν δι’ αύτήν τίτλους τιμής απέναντι τής ιστορίας.

Η Έπανάστασις έχει υπέρ αυτής άρνητικώς τοΰτο: "Οτι δέν άπέληξεν 
όπως συνήθως συμβαίνει, είς τήν μονιμοποίηση· έκθέσμου εξουσίας 
τινός καί ότι δέν έγέννησε τήν δικτατορίαν ύπό οίανδήποτε μορφήν. 
Περί αυτής δέν θά ήδύνατο νά έπαναληφθή τό σαρκαστικόν επίγραμμα 
τοΰ Νοδιέ περί τής Μεγάλης Γαλλικής Έπαναστάσεως καταλυθείσης 
ύπό τής αυτοκρατορίας τοΰ Ναπολέοντος :

Partisans de la Reptlblique.......
Venez assister en famille
Au grand convoi de votre iille, 
Norte en couclie d’un empereur.

Θετικώς δέ έχει υπέρ αυτής ότι καθήρεσε πολλά είδωλα καί έδωκε 
τό σύνθημα τής άνακαινίσεως. Όπως ό Επαμεινώνδας θνήσκων έκαυ- 
χατο ότι κατελίμπανε δύο θυγατέρας, τήν έν Λεύκτροις καί τήν έν 
Μαντινείιι μάχην, ουτω καί ή Έπανάστασις τής ijns Αύγούστου δύνα
ται νά καυχηθή ότι άφίνει όπισθεν της τήν έκκαθάρισιν, ένα άθλον, 
οΐος δέν συνετελέσθη ίσως άφ’ ής εποχής δ μέγας Ηρακλής έστρεφε 
τό ρεύμα τού ΆλφειοΟ όπως καθαρίση τούς σταύλους τοΰ Αΰγείου. Τό 
έργον τής έκκαθαρίσεως, άρξάμενον ήδη ύπό τήν γενικήν επιδοκιμα
σίαν, μέλλει νά περιλάβη πάιτας τούς κλάδους τής δημοσίου υπηρεσίας, 

έάν δέ συνετώς διεξαγόμενοι· εύοδωθή, βεβαίως προώρισται νά συντέ
λεση είς τήν εύκταίαν εθνικήν Αναγέννησιν.

Καί τότε τό σύμβολον τό μάλλον άρμόζον δπως στηθή έπί τοϋ τύμ
βου τής Έπαναστάσεως. θά ήτο εϊς φοϊνιξ έχων τό σχήμα ... σαρώθρου.

«

Μαζί μέ τήν λήξιν τής Έπαναστάσεως έσημειώθη καί ή λήξις 
τής Βουλής.

Θαύμα θαυμάτων ή Βουλή αΰτη τής Ι1Γ περιόδου. Εϊνε ή μόνη ίσως 
άπό τής εφαρμογής τοϋ κοινοβουλευτικού πολιτεύματος έν Έλλάδι, ήτις 
κατόρθωσε νά διανύση ολόκληρον τό έκ τοϋ Συντάγματος όριζόμενον 
στάδιον τοΰ βίου της καί ν’ άπόθάνη έκ φυσικού θανάτου.

'Υπήρξε δέ όχι μόνον ή μακροιάιη τήν διάρκειαν, άλλιί καί ή έργα- 
τικωτάτη πασών. Τό νομοθετικόν της έργον καθ' όλην τήν περίοδον 
άποτελεΐται έκ 4°° νόμων, κατά μόνην δέ τήν τελευταίαν αυτής έκτα
κτον σύνοδον έψήφισεν είς 32 συνεδριάσεις 177 νομοσχέδια-' Έάν καί 
τό ποιόν τής νομοθετικής τούτης εργασίας άποδειχθή έν τή πρακτική 
εφαρμογή άνταποκρινόμενον είς τό ποσόν, βεβαίως ή Βουλή μας δύνα
ται νά σεμνύνηται, καθότι ούδέν άλλο νομοθετικόν σώμα είς τόν κόσμον 
έξετέλεσε ποτέ παρόμοιον μεγαλούργημα.

Παρουσιάζει δέ καί τοΰτο τό αξιοσημείωτου φαινόμενον ή Βουλή 
αΰτη, ότι μολονότι έγεννήθη κεκηρυγμενη υπέρ ενός έκ τών πολιτικών 
άρχηγών, άνέδειξε πρωθυπουργούς πάντας έκ περιτροπής τούς έν αρχή 
επιφανείς κομματάρχης καί έστερξε νά έργασθή ύπό τήν οδηγίαν των.

Διήλθε δέ, ιδίως κατά τό τελευταϊον τής ζωής της στάδιον, διά δεινών 
δοκιμασιών. Ή ϋπαρξίς της πολλάκις ήπειλήθη, ήναγκάσθη δέ νά έργα
σθή ύπό τήν μάστιγα τοΰ δαμαστοϋ ώς τιθασσευμένον θηρίον.

Ό βίος της ομοιάζει καταπληκιικώς έν πολλοϊς πρός τόν τής ιστορι
κής Αγγλικής Βουλής, ήτις άπεκλήθη Μακράν Κοινοβούλιον. Συγκλη- 
θεΐσα έπί τής βασιλχίας Καρόλου τοϋ Α’ ή τελευταία αΰτη, έν έτει 1640, 
έβίωσεν έπί μίαν εικοσαετίαν ύπηρετήσασα ύπό τόν άτυχή αυτόν ηγεμόνα, 
ύπό τόν άποκεφαλίσαντα αυτόν Κόμβελ καί ύπό τόν υιόν αύτοΰ. Ό 
απηνής Κρόμβελ. τήν έταπείνωσε, τήν ήκρωτηρίαοε. τήν άπεδίωξεν 
αίσχρώς καί ίίλας ταύτας τάς ταπεινώσεις εκείνη ύπέστη μετά θαυμα
στής άνεξικακίας. Διά τήν άκραν αύτοΰ εύπείθειαν τό Μακράν Κοινο- 
βούλιον τό θέσαν έκουσίως τόν φιμόν είς τό στόμα του, ένωνομάσθη 
χλευαστικώς Όρροπύγιον (Rump - Priliament). . .

Πόσον ορθόν εϊνε τό λόγιον δτι ή ιστορία συχνάκις έπαναλαμβάνεταύ
«

Και μία θλιβερά φιλολογική εϊδησις.
Ό Ζάν Μωρεάς, ό εμπνευσμένος ποιητής, άπέθανεν έν Παρισίοις 

μετιι αίφνιδίαν καί βρα-χεΐαν νόσον.
Κανείς "Ελλην βεβαίως δέν αγνοεί τό δνομα τοΰτο, τό όποιον Απο

τελεί δόξαν κοινήν διιι τήν Γαλλίαν καί διά τήν Ελλάδα. Διότι ό ποιη
τής, τού όποιου τήν Απώλειαν πενθεί εΐλικρινώς ό έν Γαλλίφ κόσμος 
τών γραμμάτων, ήρχισε τό φιλολογικόν του στάδιον έν Άθήναις, ένθα 
έγεννήθη καί ένθα έδημοσίευσε τά ποιητικά του πρωτόλεια έν συλ
λογή ήτις έφερε τόν περίεργον τίτλον ■ Τρυγόνες καί Έχιδναι . Πρό 
τριάκοντα δύο έτών νεώτατος ακόμη, φέρων ώς εφόδια τήν θερμήν 
αύτοΰ ποιητικήν φύσιν, τήν ζωηρόν φαντασίαν καί τά μεγάλα όνειρα 
έξ ών ένεπνέειο, μετέβη καί έγκατεστάθη είς Παρισίους, Ανυπόμονος 
ν' άγωνιοθή καί νά διαπρέψη είς τήν μεγάλην εκείνην καί παγκόσμιον 
παλαίστραν τής Τέχνης. Μαζί μέ τήν μητρικήν του γλώσσαν μετήλλαξε 
καί τό ίδιον όνομα καί ό ’Ιωάννης Παπαδιαμαντόπουλος — έν όνομα τό 
όποιον οσον οίκογενειακώς έντιμον καί σεβαστόν καί αν ήτο, ήτο 
μακροσκελές διά τούς χάλκινους πίνακας τής ’Αθανασίας— άνέλαβε τό 
βραχύτεροι· καί εύτρχότερον δνομα Ζάν Μωρεάς. Ύπό αυτό ήγωνίσθη 
καί διέπρεψε καί άνεγνωρίσθη ώς κορυφή έν τή Τέχνη. Ό κόσμος τών 
γαλλικών γραμμάτων άνεκήρυξεν αυτόν ένα τών τετιμημένων ηγετών 
του, ή Γαλλία, ή θετή πατρίς του, τόν έπολιτογράφησε μετά τιμής, τό 
γαλλικόν θέατρον ήνοιξε τάς πύλας του είς τόν ποιητήν τής Ιφιγέ
νειας·, βεβαίως δέ εντός ολίγου καί τό τέμενος τής Ακαδημίας, τό 
φιλοξενούν πάσαν δόξαν τών γαλλικών γραμμάτων, θά ήνοίγετο δι’αύτόν. 
έάν ό θάνατος δέν διέκοπτε τόσον άποτόμως τό ένδοξον στάδιον του.

Γάλλος γενόμενος καί τήν γλώσσαν καί τήν υπηκοότητα ό Ζάν Μωρεάς 
έμεινεν "Ελλην Ακραιφνής τήν ψυχήν. "Ελλην δέ ύπηρξε πάντοτε καί 
κατά τό πνεύμα, λάτρις τής αθανάτου ελληνικής άρχαιότητος, έξ ής ένε- 
πνέετο καί ήν διηρμήνευε μέ τόσον βαθύ αίσθημα, "Ελλην Αγαπών τήν 
γενέτειράν του γήν, τήν όποιαν συχνάκις έπεσκέπτετο καί συγχρωτιζόμε- 
νος μετά τών ομοεθνών του, οΐτινες τόν έθαύμαζον. Διά τούτο τοϋ έκδη- 
λωθέντο; έν Γαλλία πένθους έπί τφ θανάττρ του συμμετέσχεν είλικρι- 
νώς καί ή ιδιαιτέρα του Πατρίς. ΊΙ Ελληνική Κυβέρνησις καί τό Ελλη
νικόν Πανεπιστήμιον διηρμήνευσαν τήν λύπην τής ελληνικής κοινωνίας 
καί τήν βαθεΐαν έκτίμησιν, τήν όποιαν έτρεφον οί συμπολίται του πρός 
τόν ποιητήν, τόν τιμήσαντα τόσον περιφανώς τό έλληνικόν δνομα έν 
ΠζΙ/ΊΙ-

Τό σκήνος τού ποιητοΰ δέν θά μεταφερθή δπως άναπαυθή είς τήν 
γήν ήτις τόν έξέθρεψε, παρά τό νάμα τοΰ Ίλισσού, δπερ ένέπνευοεν είς 
αυτόν τάς πρώτος ποιητικός του μελωδίας. Ποιητής μέχρι τής τελευ
ταίας πνοής του ό Ζάν Μωρεάς καί θαυμαστής τής άρχαιότητος άπή- 
τησε διά τών τελευταίων του θελήσεων ν' άποτεφρωθή τό σώμά του 
μετά θάνατον καί ή επιθυμία του έξεπληρώθη. Τί καλόν θά ήτο αν τήν 
ιδίαν επιθυμίαν εξέφραζαν μερικοί άλλοι ποιηταί δχι διιι τό σώμά των 
άλλά. .. διά τά έργα των !

«

Το τελικόν λόγιον μάς τό παρέχει καί πάλιν ή πολιτική. Ό έξης διά
λογος έλήφθη έκ τοΰ φυσικού :

— Λοιπόν πώς σού φαίνεται ή σύγκλησις τής ’Αναθεωρητικής Βουλής;
— Δηλαδή ή μετακόμισις, θέλεις νά είπής. ..

Μετακόμισις !... Γιατί;
— Μά άφοϋ θά γείνη τήν I Σεπτεμβρίου....

ΠΩΣ ΒΑΠΊΊΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ©ΑΛΑΣΣΙΑ ΚΗΤΗ

g^=S«51· ΐ'έ.τεσε ι·ά γίν/ι τήι· .πσοτε/.εΐ'τα/αι· ι//<έραυ τοΰ </»ίό’οοι·α- 
οί'ΐν ev Λιβόρνιρ ή τον νέον Οιηρηκτοΐ·
//ας, άίσπ ι·ά /ιή Διτι/ΘΛ/ιη· /ιαζν /ιί την τίκόνα την 
ό.Ύο/αι· έΛη/ιοοιννσαιικν, νά δώοωμεν και αίαν περι- 

γραρ ικι/ν νικόνα της καθνλκί'στως, ί/τις παρονοιάζνι αληθώς 
ωραία καί περίεργα πράγματα.

Το Ζήτημα τής κα/Ιελκνοεαις έν πρτότοις άιά τό νανπηγέϊον 
είναι κερ άλαιον πποι·άαιότατον, το οποίον άπααχολεΐ τΐ/ν σχετι
κήν ίπηρεσίαν τον ονκ έ>λίγον/Ολόκλη
ροι μαθηματικοί απολογισμοί πρέπει νά 
γίνονν όιά νά ενρεΒή πρώτον ή εέστιιθεια 
τοϊ· σκάη ονς κατι'ι τ'ην ι'ιιολίσθησιν και νά 
έξοιίάετερωβή οσον τ<ι όννατόν περισσότε
ρον ή προστριβή αύτοΰ έπ'ι τής ενίίνντηρίας 
τής κοιτι/ς τοι>.

”.4ς παρακολονθήσαιμεν ιιπό τήν αρχήν 
τήν καθέλκνσιν. Γό σκάρος ί·ι/>ονται πελιό- 
ριον έπιίνω είς την έ.σχάοαν τον. Κάτω 
όί'ο έπιμήκεις δοκοί άρχικως τοποθεπημέ- 
ναι και διήκονσαι μέχρι τής θαλάσσης, εντός 
τής οποίας βνθίζοντεμ άρκετ.ά μέτρα.'Εκα
τέρωθεν τούτων άνά έν στηθαΐον και κατό
πιν τά στηρίγματα, σάν σκαλωσιές οικο
δομήματος, άπειρα, άποτελονντα ένα δίκτν 
πνκνότατον. Καί άπό κάτω άπό τής πριό- 
ρας μέ·χρι τής πρύμνης, είς τι/ν κοιλιά τον 
σκάη ονς ή εσγάρα μέ μίαν διαμτ/κη έγκο- 
πήν ίντός τής οποίας εισδύει ή τρόπις.

ivo ή τρεις ήμέρας πρό τής καθελκν- 
σεως σταματά κάθε άλλη έργασία διά νιι 
γίνονν αϊ σχεπικαι προετοιμασίαι.1 Εν πριό- 
τοις ιϊη αιροννται δλα τά στηρίγματα και τό 
σκάρος προσδένεται άπό τον έδάρονς και 
στερεονται διά χονδρών σχοινιών. "Αλλα 
σχοινιά χονδρότατα άπολήγοντα είς έν ση- 
μεΐον—πλησίον τής εξέδρας δπου θά ισταν- 
ται οϊ έπίσημοι - τό σνγκρατονν διά νά μή 
ολίσθηση τό σκάρος πρός τήν θάλασσαν. 
'Αλείφουν κατόπιν τά παραπέτα (στηθαία) 
τής κοίτης και τάς ενθνντηρίας διά λίπους 
άρ θόνου Ιπιμελως. Τόνοι όλόκληροι ιιπο- 
τίθενται."Αλλα σχοινιά κατόπιν, τών όποιων 
τά άκρα στερεοΰνται εκατέρωθεν τοΰ σκά
φους έπ'ι τον έδιιρονς. Κιϊθε σχοινί άπό 
αυτά άρχίζει άπό τ'ην δεξιάν πλενράν τον 
σκιίρ ους, εκτείνεται πρός τήν πρνμναν πάν
τοτε παραλλήλως τοϋ σώματος τον πλοίου 
καί κατόπιν άπλοϋται έπί τής έπιρανείας 
τής θαλιίσσης, διαγράφει τμήμα κύκλου καί 
ρ θάνει πάλιν είς τήν ξηράν αριστερά πλέον 
τον σκάρους, δπου καί στερεσϋται έπί τοϋ 
έδιίρ οι·ς. "Επειτα καϊ άλλο σχοινί υπάρχει, 
τό όποιον μέσα είς τήν θιίλασσαν ρ θάνει 
μακρΰτερα τοϋ πρώτου καί άλλο ακόμη 
μακρύτερα καί άλλο, όκτόι εννέα περίπου. Αιά νά μή βυθίζων- 
ται μέσα εις τήν θάλασσαν αύτά τά χονδρότατα σχοινιά έχουν 
κατά διαστήματα κομμάτια φελλοί’ ή μικρά βαρελάκια άδεια.

Φθάνει έπ'ι τέλους ή παραμονή τής καθελκύσεως. Τοποθετείται 
πρότής πριόρας τοϋ σκιίρ ους ή όποια είναι έστραμμένη πρός τήν 
ξηράν - ενώ ή πρύμνα πρός τήν θάλασσαν — μία ράβδος χαλύ
βδινη ελαστική, κατακόρυρ ος, είς τό άνω άκρον τής όποιας 
προσδένεται ανεστραμμένη μία φιάλη σαμπάνιας στολισμένη μέ 
μικράς ταινίας χρωματιστιίς. Ή ριίβδος αύτ'η προσδένεται με 
μίαν κορδελίτσα από τ'ην έξέδραν είς τρόπον ώστε άμα κόψουν 

'Αντί πόσης άλλης έξάροεως τοΰ έργου τού 
Σπύρου Ματσούκα παρα&έτομεν τήν έπιστολήν 
μέ τήν όποίαν συνώδευσβ το πρός τήν κυβέρ
νησήν έμβασμά του έκ 200 000 <ρρ. έχουσαν οϋτω :

ΠΡΟ! ΤΗΝ A Ε.ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΑΟΣ

Άσπαζόμενος τήν δεξιάν Σου, ώς πατρός 
καί κυβερνήτου τής άναγεννωμένης Ιίατρίδος, 
καταθέτω εΐς τάς διαταγής τής Κυββρνησεως 
φρ. 200,000 διά τήν κατασκει»ήν τής πυροβολαρ
χίας τής Νέας Γενεά;. Καί είναι ταϋτα, * Εξοχό
τατε, Ιδρώς καί δάκρυ, καί αίμα, τών νοσταλγών 
Ελλήνων τής 'Αμερικής, τών όποιων ευχή καί 
παράκλησις είναι, δπως άναγγείλη ή Έξοχάιης 
Σας παραγγελίαν πυροβολαρχίας Νέας Γενεάς, 
έχουσα έχέγγυον τό Ανωτέρω ποσόν καί το 
ύπάρχον έν τή Εθνική Τραπέζη τής Ελλάδος. 

*Έμπλεως ένϋουσιασμοΰ Αναγγέλλω έναρξιν 
έράνου πολεμικού πλοίου Νέας Γενεάς.

Μετά άτβασμού rnypoI ΗΑΤΙΟΪΚΑΙ

τή>· κορδέλλα νά κτυπήση έπιίνω είς τήυ πριυραν. Καί τέλος είς 
τό ποιοραΐον καί πρυμναΐον μέρος τής εσχάρας στερεοΰνται τά 
στηρίγματιί της διά σχοινιών, τά οποία διέρχονται κάτωθι τής 
τρόπιδας, άπό τής ιιιάς πλευράς πρός τή»· άλλην καί τήι· ΐ’ΐ'κτα 
τά βρέχουν αύτά τά σχοινιά διά νά τεντωθούν καί νά σφίξουν 
τό σκάρ ος. 'Επακολουθεί κατόπιν γενικόν σημαιοστόλισμα καϊ 
είναι δλα έτοιμα.

Οί άντιπρόστυποι τοϋ Κράτους τοϋ σκάφους, οί κεκλημένοι, 
άξαηματικοί, οί άνθρωποι τοϋ εργοστασίου 
καϊ ό σχετικός παπάς έπιίνω εις τ'ην έξέ
δραν. Ί'άλλεται ό άγιασμός καί προηγείται, 
τό βάπτισμα.'Ο άντιπρόσωπος τιής κνβερ- 
ι·»;σεως εκφωνεί τό όνομα τοϋ σκάρ ους 
καϊ μέ ενα ρ’αλλιδιίκι κόπτει τήν κορ
δέλλα τής σαμπανιορ όρου ράβδου. 'Ελα
στική δπως είναι αυτή κτυπά τήν σαμπά
νια έπάνω είς τό σκάφος, σπάζει ή φιάλη 
καί τό υγρόν άφρίζον ραντίζει τι'ις χαλύ
βδινος παρειάς τοϋ θαλασσίου γίγαντας. 
Άντί ράβδου έχουν ένίοτε σχοινί κρεμα
σμένου ό,πό τήν κονπαστϊ/ν τοϋ σκάφους 
καί έπιίνω είς αύτό δένουν τήυ σαμπάνια. 

1ίτ· μένει τώρα παρά ή καθέλκυσις. 
ΙΙυρετώδη τρεχάματα, μία μυρμηκιά έργα- 
τιυν ιϊνακυκωμένη καί πάλιν έτοιμα. "Εν 
ηλεκτρικόν κόμβων πιέζει ό άνάδοχος καί 
δι' ηλεκτρισμού κόπτονται δλα μαζί’ τά 
σχοινιά ποϋ συγκρατοϋν τό σκάρος. Τότε 
ενα τρίξιμον ιϊκούεται, ό γίγας ξεκολλ.ΰ. 
καί ολισθαίνει πρός τά κάτω σι.γά-σιγιί. 
Κόπτονται τι'ι πρώτα σχοινιά που τόν συγ
κρατοϋν έν ίσορροπίτμ μέ δοϋπον ύπόκω- 
φον καϊ γλυστρα αύτός άκόμη.'Αλλ' αίφνης 
ιίναπηδοϋν φλόγες καί καπνός άπό τήν 
κοιλιά του. Άπό τήν τριβήν έπήρε φαίτιά 
ή έσχιίρα. 'Αρχίζουν αί (ίντλίαι τδιρα νά 
σβύνουν τό πϋρ καϊ τό λίπος τήκεται και 
τρέχει σαν λάβα μέσα είς τήν κοίτην. Κό
πτονται καί άλλ.α σχοινιά παρακιίτω καί 
άλλα, σιγά σιγά δλα καί τό σκάφος μαζ'υ 
μέ τήν έσχάραν τον κατρακυλά. "Επειτα 
ένας παφλασμός άκούεται, τιί νδατα ανα
πηδούν δεξιά καί αριστερά ιιαζ'ΐ' μέ καπνούς, 
και τέλος τό σκάφος χιόνεται είς τό νερό 
ταλαντενόμενον καί η εϋγον, ένώ ή ξύλινη 
έσχάρα φέρονσα μέταλλα ιιποσπάται τού 
σκάφους καί βυθίζεται.

"Εξαφνα τό πρώτο σχοινί μέ τούς φελ
λούς τενταινεται καί κόπτεται καί πετφ 
νερό έπάνο>. Άλλιί τό σκάφος έξακολουθεΐ 
νά τρέχη καϊ ευρίσκει τό άλλο σχοινί και 
τό κόπτει καί αΐ'τό και ό,λλο κατόπιν. Κό
πτει περίπου έξ έως έπτά σχοινιά, άλλ' έπί 
τέλους άνακόπτεται καί αύτοΰ ή φορά καί 

σταματά. Ό Άβέρωι/ έσταμάτησεν είς τό προτελευταΐον 
σχοινί. Τό δένουν τότε έπιίνω είς σημαντήρας καί τήν έπο- 
μένην διπλαρώνουν οί ίστοθέτται καί τά βαρούλκα, τά όποια 
θά τού βάλουν τους λέβητας, τάς μηχανάς, τούς θωρακωτούς 
πύργους κ.λ.π.

'Ενίοτε συμβαίνει καί τοΰτο. "Οταν τό σκάφος είναι έστραμ- 
μένον ιιπό Β πρός Ν έπί τής έσχάρας τον, ιιπό τι'ι σφυροκο- 
πήματα μαγνητίζεται καϊ έλκει μικρά αντικείμενα σιδι/ρΰ, δπως 
μαγνητίζεται ράβδος χαλύβδινη δι' έπικρονσεως, δταν είναι 
έστραμμέΐ’η άπό Β πρός Ν. ε. β.

ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΝΝΙΝΟΣ
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ΜΟΝΗ ΒΑΡΛΑΑΜ

ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ

γνωστός αρχαιολόγος καί άρχαιοδίηης— μέ τό Βυζαν
τινό μάλλον ώς πρώτον συνθετικόν — κ. Νίκος Βέης 
έκαμε πολύ ένδιαφέρουσαν διάλεξιν κατά τάς άρχάς 
Φεβρουάριου είς τήν αίθουσαν τής’Αρχαιολογικής Σχο

λής, τό θέμα τής οποίας άφειόρα τήν βιβλιοθήκην τών κυριω- 
τέρων μονών τών Μετεώρων.

"Ολοι έχουν ακούσει, περί Μετεώρων άλλ’ ολίγοι τά γνωρί
ζουν καί ολιγιότεροι άκύμη τά έπεσκέ.φθησαν. "Εφθασα κάποτε 
μέχρι Μετειόρων άποτελών μέρος εκλεκτής άποστολής υπό τόν 
πολιτευτήν κ.Κ. Μαυρομιχάλην, μεταβαινούσης είς Κουτσούφλια- 
νην ολίγους μήνας μετά τήν συνθήκην τοΰ 97, διά νά διανείμη 
τό έξ εράνων συλ- 
λεγέν ποσόν μεταξύ 
τών ανέστιων τότε 
Κουτσουφλιανιτών.

Τά Μετέωρα είναι 
είς τήν Καλαμπά
καν, άπ’ εξοε από 
την πάλιν. Τεράστιοι 
βράχου μία συστάς 
βράχων πελωρίων. 
Νομίζει κανείς ότι 
Τιτάνες έπαιζα ν πεν
τοβολά καί άφηκαν 
τά βότσαλά των, ή 
ότι όντα ύπερφυσικά, 
γίγαντες, εξέλεξαν 
τήν πεδιάδα εκείνην 
διά νά κάμουν πε
τροπόλεμον. 'Οπωσ
δήποτε είναι πολύ 
περίεργοι αυτοί οί 
βράχοι και περιερ- ΚΑΛΟΓΗΡΟΙ ΣΤΡΕΦΟΝΤΕΣ ΤΟΝ ΕΡΓΑΤΗΝ

γότερον τό
’Επάνω _ _ ........... ___ ..........

μοναστήρι. Μή νομίσετε ότι είναι κανένα έκκλησιδάκι, ή καμ- 
μία σκήτη δυναμένη νά περιλάβη ένα ή δύο άσκητάς. Πρόκειται 
περί μοναστηριών μεγάλων, περιλαμβανόντων 30 - 80 μοναχούς.

"Οπως όλα τά μοναστήρια, έπαιξαν, άκύμη από τής εποχής 
τής αυτοκρατορίας μας, σπουδαιότατου ρόλον, όχι μόνον είς τήν 
διασωσιν τής θρησκείας, άλλα είς την περίσωσιν αυτής τής 
φυλής μας, χρησιμεύοντα ιός προπύργια κατά τών επιδρομέων. 
’Εντεύθεν είναι ευεξήγητος καί δ λόγος δί ον έκτίσθησαν επάνω 
είς τους βράχους αυτούς, οί όποιοι, ώς θά ίδωμεν παρακάτω, 

είναι έντελώς απρό
σιτοι. "Ισως δέ διά 
τόν αυτόν λόγον,διότι 
δηλαδή είναι κτισμέ
να έκεϊ επάνω, καί 
μακρόθεν φαίνονται 
λευκάζοντα τά μονα
στήρια μέσα εις τόν 
πράσινον κάμπον 
σ&ν νά αίωροΰνται, 
— ιδία τήν νύκτα τό 
σκοτεινόν διάστημα 
τό στίζουν τά φώτα 
των σαν μετέωρα — 
νά ώνομάσθησαν 
Μετέωρα. 'Υπάρχει 
καί ή δοξασία ότι 
οί δγκιιβραχοι αυτοί 
είναι αερόλιθοι, δη
λαδή μετέωρα.

'Ένα πελώριον καί 
Απότομον βουνόν, 

σχήμά των καί ακόμη τό πώς εύρέθησαν εκεί, 
είς τάς κορυφιίς αύτών είναι κτισμένου άπό ένα

σάν να είναι κομμένου μέ μαχαίρι, σάς 
</ ράζει τόν δρόμον μόλις κατέλθετε από 
τ<ί τραίνου αλλά καί σάς καθίζει είς τό 
στήθος. Παρά τούς πρόποδας είναι κτι
σμένη η Καλαμπιικα. Προχωρείτε πρός 
τα ενδότερα απερχόμενοι καί περνάτε από 
μίαν στενωπόν ΰπερθεν τής όποιας όρ- 
θοΰνται βαρείς καί απότομοι δύο τοίχοι 
πελώριοι, δύο βουνά τιάρα, διότι εκείνο 
τό απότομον βουνόν εδώ σχίζεται είς δύο. 
Γλυστράτε έπάνω είς τό βραχοκαλντερίμ 
μέσα από σπητια καί σπητάκια καί εύρί- 
σκεσθε άπό τό άλλο μέρος τής πόλεως 
κάτωθεν τής όποιας ιίπλιόνεται ή περίη η- 
μος πεδιάς τής Καλαμπάκας καί δρθοϋν- 
ται τά Μετέωρα.

Βράχοι, άπορρώγες μη έπιτρέποντες 
καμμίαν προσπέλαση·. Είναι τόσον υψη
λοί, ιί'ιστε άν άπό κάτω έκπυρσοκροτήση 
όπλου, δέν Ακούεται ό κρότος του έπάνω. 
'Εννοείται ότι δέν έχουν όλα τά μονα
στήρια τό αυτό ϋψος,
"Οταν τά άντικρύσετε διά πρώτην φοράν 

σταματάτε απότομα καί λέγετε καθ’ εαυ
τόν: Πώς έκτίσθηκαν έκεϊ επάνω; Πράγ
ματι δε είναι απορίας άξιου πώς ανέβη
καν διά πρώτην φοράν επάνω άνθρωποι, 
άη οΰ άκύμη καί σήμερον ή άνιίβασις ■_ 
είναι τόσον επίπονος και επικίνδυνος.

Φαντασθήτε νά σάς βάζουν είς ένα δικτυωτόν σάκκον, τόν 
όποιον ρίπτουν άνωθεν κρεμασμένου διά σχοινιού, τό όποιον 
είναι, τυλιγμένου είς μίαν τροχαλίαν, είς ένα τέλειον άργάτην 
καραβιού, στρεφόμενου διά μοχλών ύπό καλογήρων. Τό δίκτν 
σάς αναγκάζει νά στρυμωχθήτε καί μόλις υψωθήτε ολίγα μέτρα 
ύπέρ τό έδαφος αίσθά,νεσθε εκείνο τό λίκνισμα καί τήν ανατρι

ΠΩΣ ΦΘΑΝΕΙ Ο ΣΑΚΚΟΣ ΕΠΑΝΩ ΕΙΣ ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ

χίλα τής τρικυμίας. Άλλοίμονον άν κοι
τάξετε κάτω. "Επειτα ιίρχίζει ή ταλάντευ- 
σις. Κινείται άπ εδώ καί άπ’ έκεϊ ό σάκκος 
καί μιά σάς άπομακρύνει άπό τόν τοίχον 
τοΰ βουνού καί μιά σάς φέρει πρός αυτόν.
Ιιά νά μή προσκρούσετε τότε επάνω εις 

τόν βράχον καί... τόν ξεγδάρετε, ανάγκη 
νά τόν άπωθήτε μέ μίαν ράβδον, μέ τήν 
οποίαν σάς ίφοδαϊζουν.

’Εννοείται ότι ύπάρχει και σχοινίνη κλί- 
μαξ κρεμασμένη από την κορυη ήν, αλλά 
δέν είναι και δί αυτής ενκολωτέρα ή άνά- 
βασις /} κατάβασις. Ταλαντεύεται καί αυτή 
καί*σάςικτυπά είς τόν βράχον καί τέλος 
πιίντων όσοι ζαλίζονται ίίς προτιμούν τόν 
σάκκον. < )ί μοναχοί η υσικά είναι έξοικειω- 
μένοι καί είς τοί’ς δύο τρόπους. Οί περισ
σότεροι μιίλιστα προτιμούν, διιι λόγους 
γυμναστικής—τήν κλίμακα καί το'υς βλέ
πετε νά άναρριχώνται σαν ναΰται άριιενι- 
σταί είς τήν σκαλιέραν είς τό παράγγελμα·' 
θωρακϊται έίνωιοω.'

7'ά μοναστήρια αυτά έν όλω είναι επτά, 
ήτοι τό τοΰ Βαρλαάμ, όπερ φ έρει τό έΐνομα 
τοΐ· ίδρυτου, τό τι)ς Μεταμορφώσεοι-. τό 
τής 'Αγίας Τριάδας, όπερ είναι καί τό 
κυρίως μετέωρον, το τοΰ'Αγίου Στεηά- 
νου, τό τής Μεταμορι/ ιόσειος τού Δ'σιτΓ/- 
καί τό τοΰ Άγιου Σικολάου τοΰ ’.Ινα- 

τά σπουδαιότερα 
τά δέ λοιπά τρία είναι τελείως έγκα-

ρος, τής 'Υπαπαντής 
παυσα. ’Αλλά τά τέσσαρα πρώτα μόνον είναι 
καί κατωκημένα σήμερον, 
ταλελειμμένα. 'Π μονή τής Μέταμορφιόσεως περιλαμθι'ινει δύο 
εκκλησίας, ιόν ή μεγαλητέρα κοσμείται ύπό βαρυτίμου εικονο
στασίου καταχρύσου, γέμει δέ τοιχογραφιών, αί όποίαι παρι-

ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΟΣΕΟΣ
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στάνουν τάς βασάνονς τα»· κυριωτέρων μαρτύρων τοΰ Χρι
στιανισμού. "Εχει πολλήν μεγαλοπρέπειαν τό μοναστήρι αυτό 
μέ τον σεμνόν καί αρχαϊκόν διάκοσμόν τον. μέ τόν βαθυκύα
νοι· ουρανόν τής εκκλησίας καί μέ τάς πλήρεις Αγαθότητας μορ- 
φάς των άγιων. Άπ’ έξω άπό τήν εκκλησίαν κρέμονται τά 
ξύλινα καί σιδηρά σήμαντρα, αρχαία, έπέχοντα τόπον καμπά
νας, τά όποια επικρουόμενα διά σιδη
ρών πλήκτρων καλούν τούς καλογήρονς 
είς προσευχήν.

Εκείνο πού προκαλεΐ τήν προσοχήν 
όχι βέβαια τού τυχαίοι· επισκέπτου— 

είναι ή βιβλιοθήκη τής Μεταμορφ ιόσεως, 
ήτις συνίσταται έκ σειράς σκοτεινών συνε
χομένων θαλάμων, γεμάτων άπό παμ
πάλαια χειρόγραφα. "Επειτα έρχεται τό 
σκευοφ υλάκιον τής μονής, εντός τού 
όποιου φυλάσσονται ξύλινα κιβωτίδια 
περικλείοντα παλαιά χρυσοΰφή Άμφια, 
μεγάλης αξίας, λειψανοθήκαι καί κράνη 
αργυρά περικλείοντα κρανία, κατά τάς 
διαβεβαιώσεις τών μοναχών, άνήκοντα 
εις οσίους καί μάρτυρας τής Πίστεως. 
"Εν άπό αυτά τά αργυρά κράνη περι
κλείει, ώς πιστεύεται, τήν κάραν τού 
"Ελληνας αύτοκράτορος 'Ιωάνναν τοΰ 
Καντακουζηνοΰ, όσης κατά τάς δυσμάς 
τού βίοι· του αντήλλαξε τήν βασιλικήν 
πορφύραν μέ τό μοναχικόν ράσον.

’ Η μονή έχει όποες όλαι καί τό έστια- 
τόριόν της, σκοτεινόν καί στενόν διαμέ
ρισμα, μέ μίαν λιθίνην τράπεζαν κυκλι
κήν είς τό μέσον, παραπλεύρως δέ τοΰ 
εστιατορίου είναι ή οίναποθήκη.

Ή μονέ) τού Βαρλαάμ κεΐται επί 
βράχοι· υψηλοτέρου τού τής Μεταμορ- 
φώσεως, καλύπτει δέ όλην τήν κορυφήν 
του.’Ο βράχος όμως ταύτης είναι έντε- 
λώς μεμονωμένος. Εις παλαιοτέραν επο
χήν υπήρχε γέφυρα ξύλινη ένοΰσα τόν 
βράχον τούτον μετά τών λοιπών, άλλ’ 
ήδη αυτή είναι κατεστραμμένη.Έχει καί 
ή μονή αύτη ιδίαν έκκλησίαν, ήτις όμως 
στερείται τοΰ πλούτου τού μεγάλου ναού 
τής Μεταμορφώσεως. Γέμουν όμως καί 
τούτου οί τοίχοι άπό εικόνας καί παρα
στάσεις, ών δεσπόζει τό μαρτύριαν καί 
ό θάνατος τοΰ άγιον Εόφραίμ.

’Επίσης μεταξύ τών Ιερών λειφάνων 
τά όποια φυλάσσονται έν τώ θησαυρο
φυλάκιο τής μονής είναι καί ή χειρ 
— πάντοτε κατά τούς οσίους πατέρας 
τού Μεγάλου Χρυσοστόμου.

«
Δικαίως όθεν <5 κ. Ν. Βέης ύπώπτευ- 

σεν ότι καί άλλα πολυτιμότερα έγγραφα 
καί λείψανα καί κειμήλια, παραπεσόντα, 
καταχωσθέ-ντα ή κρνβέντα υπό τών μο
ναχών, θά περικλείωνται έκεϊ μέσα.

’ Εξεστράτευσε λοιπόν ό βυζαντινοδί- 
φης, έκλ.είσθη μέσα εις τά μοναστήρια, 
έπί πολύ έξαφανισθε'ις άπό προσώπου 
τής γής, είσέδυσε μέσα είς τάς βιβλιο
θήκες καί τάς κρύπτας των καί έπέτυχεν. Ek φως έφερε Αλη
θινόν θησαυρόν χειρογράφων, ίίτινα καί μεγάλην αξίαν έχουν 
καί φ>ώς έπιχέουσιν είς τόν έξερευνητήν τής λαμπροτέρας έπο- 
χής τού ’Ελληνισμού. μ

« * «
* Μάθετε νά κρύπτετε τάς στενοχώριας οας καί τά βάαανά οας νπό 

ευχαρι μειδίαμα. Ούδεϊς ένδιαφέρειαι ή είναι ύπόχρεως νά μάθη αν ίχητε 
κεφαλαλγίαν, πονόδοντον ή ρευματισμούς.

* Μάθετε νά ίνδύεοΰε κομφως καί άπερίτττος. Τιμάτε καί τήν Ιδικήν 
οας καλαισθησίαν καί εκείνων ποΰ σάς βλέπουν.

. * ήΐάθετε νά άφηγήσ/λε κάτι τι μέ χάρο·. Αέν σας χρετυστεϊ κανείς τίποτε 
διά νά τον κουράζετε με πολυλογίαν άσκοπου καί όχληράν.

ΓΚ1Σ ΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΝ

Η ΕΝ ΕΠΤΑΝΗΣΟ. ΕΠΙ ΓΑΑ. ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ1Σ1

(1807-1S14.)

Οθεοτόκης έξηκολούθησε >'ά είναι <5 έφορος τής έν Έπτα- 
νήστρ δημοσίας έκπαιδεύσεως μέχρι τοΰ 1810, ότε παρρ- 

τήθη, ένεκα τών πολλών ιδιωτικών καί 
δημοσίων φ ροντίδων. Ί1 ΚυβέρνηΟις 
τότε διιΰρισε τόν Στυλιανόν Προσαλέν- 
δην, έτερον λόγων Κερκυραίον πολυ
μαθή, Αντί τοΰ (θεοτόκη

Οΰτος έπιστέλλων τώ Άνθιμο) Γαζή 
τα) διευθύνοντι Έρμήν τόν Λόγιον έν 
έτει 18Γ2, έκτίθησι τά τής σχολής κατά 
τό έτος έκεΐνο, ούτω πιος :

Είς τό δημόσιον σχολείου διδάσκον
ται αί αρχαί τής φιλοσοφίας, τών έπι- 
στημών καί αί γλώσσαι καθώς φαίνεται 
άπό τόν ακόλουθον κατάλογον τών διδα
σκάλων : Ίερεύς Άνδρέας Ίδρωμένος, 
διδάσκαλος τής ελληνικής διαλέκτου, δι
δάσκει τά γραμματικά και τά ποιητικά. 
Ό ελλόγιμος οΰτος άνΐ/ρ είναι Αξιέπαι
νος όχι μόνον διά τήν προκοπήν του, 
αλλά καί διά τά χρηστά του ήθη. Πανα
γιώτης, υίός τοΰ αυτού, γυμνάζει τούς 
πρωτοπείρους είς τάς άρχάς τής γραμμα
τικής. Νικόλαος Μανρομμάτης, διδά
σκαλος τών μαθηματικών, έλληνικής τε 
καί απλοελληνικής φ ιλολογίας, ανήρ όλ
κιμος καί γνωστός είς πάντας τούς 
έκπαιδευ μένους όμογενεΐς διά τάς γνώ
σεις του, τιμά τον τόπον, είς τόν όποιον 
διατρίβει καί ύποθάλπει τής σπουδής 
τόν έρωτα είς τάς φυχάς τών νέων. 
Ιωάννης Καρανδηνός, ύποδιδάσκα- 
λος είς τά μαθήματα καί διδάσκαλος είς 
τήν μηχανικήν, διδάσκει τό σύστημα τοΰ 
Λακροά, Λαπλάς καί τών νεώτέρων Γάλ- 
λων. Ιγνάτιος Βάν Μαρούχοβιν, διδά
σκαλος τής λατινικής διαλέκτου, παλαιός 
τε καί νέας ιστορίας. Άββάς Κανδώνης, 
διδάσκαλος τής λογικής, μεταφυσικών καί 
ηθικής καί παραδίδει τά στοιχεία Φραγ
κίσκον Σοαβίου. Κανονικός Ξανίνης> 
διδάσκαλος έκκλησιαστικής ιστορίας κα'( 
κανονικού δικαίου. Μόρδος, διδάσκαλος 
τής μαιευτικής. Λαρόζας, διδάσκαλος 
τής γαλλικής καί ιταλικής διαλέκτου.

Είναι όλοι είς χρέος νά διδάσκωσι 
καθ’ ημέραν, έξαιρουμένων τών έορταιν. 
Κατά δέ τόν Αύγουστον μήνα εξετά
ζονται οί μαθηταί καί βραβεύονται οί 
φιλομαθέστεροι .

^'ι έχη παρατηρήσει ό Αναγνώστης 
ότι τά μαθήματα, ίίτινα έδιδάσκοντο είς 
τήν κερκυραϊκΐρ· σχολήν Αρκετά ήσαν 
και ιύφέλιμα. Μόνον δέν έδιδιίσκετο ή 
καλλιτεχνία, ή τόσον ι’οφέλιμος καί ώς 
στολισμός τού ανθρώπου μορφωμένου 
καί ώς χρήσιμος είς τόν πρακτικόν βίον 
τοΰ τεχνίτου. ΊΙ έλλειητς αϋτη Ακολού
θως συνεπληριόθη διά τον διορισμού 

τραί>ν διδασκάλων, τοΰ Παύλου Προσαλένδου διά τάς ’Ωραίας 
Ί’έχνας, Γερασίμου Πιτξαμάνου διά τήν πολιτικήν Αρχιτεκτο
νικήν καί τοΰ Άντ. Βίλλα διά τήν καλλιγραφίαν8. Οί διδά
σκαλοι οί όποιοι έδίδασκον δέν ήσαν ίίνδρες τυχαίοι, διότι τότε 
δέν έζήτει ό Ανθρωπος τήν θέσιν, άλλ’ ή θέσις τόν άνθρωπον. 
Ήγνόουν τότε είς αυτήν τήν σημασίαν τής λέξεως συναλλαγή. 

Ό ίερεύς Άνδρέας Ίδρωμένος ήτο έκ ΙΙάργης καί ότε έπέ-

' Συνέχεια- ίδε προηγούμενόν τεΰχοί.
’ .1. Σ. Βροκΰνη : Βιογραφικά Σχεδάρια. Κερκνρφ .ί 1877 αελ. 240.
3 Α. Μ. Ίδρωμένον : Ή πρώτη εν Κέρκυρα Δημοοία Στολή. ΆΐΙή- 

vais 1890. οελ. 9—12.

πρώτο νιι συσταθή ή πριϋτη δημοσία σχολή έν Κερκύριμ ώς 
πρωτευούση τής Έπτανήσου, προσεκλήθη ί'να έν τή σχολή ταύτη 
Αναδεχθή τήν καθηγεσίαν τών ελληνικών γραμμάτων έχων 
βοηθόν Χριστόφορον τόν ΙΙερραιβόν, έφ’ ώ περί τάς άρχάς τοΰ 
18114 πανοικεί μετέβη είς Κέρκυραν.’Ο ίερεύς Ίδροιμένος ήτο 
άνήρ τά μάλιστα ίκανός, φ ιλόπατρις, καί υπερβολικά ωφέλησε 
τήν Κέρκυραν διά τών γνιύσειίιν του. Πλεϊστοι υπήρξαν οί 
τών δημοσίων παραδόσειόν του άκροαταί και πλεϊστοι έμαθαν 
παβ αυτού τά αρχαία ελληνικά, διό 
κατέχει έπίζηλον θέσιν μετάξι' τών 
Αιδασκάλων τοΰ Γένους, οϊτινες είς 
τάς δεινάς έκείνας έθνικάς ημέρας 
διέδιδον τά ελληνικά φώτα είς τήν 
φιλομαθή νεολαίαν, ήτις έπρεπε νά 
δράση καί είς τήν έθνικήν ημών επο
ποιίαν τοΰ είκοσι-ένα.’ Ο Ίδρωμέ- 
νος έγραιμεν είς πεζόν καί ποιητικόν 
λόγον διάφορα καλά έργα ·.

’() Νικόλαος Μαυρομμάτης, ια
τρός, έν Κατούνη τής ’Ακαρνανίας 
γεννηθείς, συγκαταλέγεται μεταξύ τών 
ολίγων εκείνο»·, οίτινες ήθελον νά 
έ.νώσοισιν είς τάς Ιπιστημονικάς αύτών 
σπουδάς, τήν γνώσιν τής Αρχαίας σο- 
φίας καί άλίας έπιστημονικιίς καί 
φ ιλολογικάς γνώσεις. Άφίκετο είς 
Κέρκυραν τώ 1807 έξ ’Ιωαννίνων, 
■έν συνοδείρ τοΰ Μητροπολίτου"Αρτης 
’Ιγνατίου. "Εγραψε καί οΰτος καλά 
■έργα είς τήν άρχαίαν καί νεωτέραν 
ήμών γλώσσαν

’ Ο .Ιάςαρος Μόρδος, ό Κανδώ
νης καί ό Ξανίνης ήσαν έκ τών Κερ- 
κυραίων λογάδων σχόντων τήν ι/·ύ- 
χιοσιννά μορφο'ισωσιν τήν κοινωνίαν. 
’Ο πρώτος ίατροι/ιιλόσοφος διάσημος, 
γράψας πολλά καί καλιι μελετημένα*. 
Οί δύο άλλοι Ανήκουν είς τόν δυτι
κόν κλήρον, θεολόγοι δράσαντες. Ό 
μεν προϋχειρίσθη έπειτα Αρχιεπίσκο
πος Νάξου. Ήτο γλωσσομαθής. ’() 
δέ διηύθυνε καί τό δυτικόν ίεροσπου- 
δαστήριον Κερκύρας καί διεκρίνετο 
ώς δεινός ίεροκήρνξ. Ό ’Ιωάννης 
Καρανδηνός, Κεφαλλήν, έπιστή/ιων 
διάσημος, πολλά καλά γράψας, διε- 
κρίθη έπειτα ώς καθηγητής καί έφο
ρος τοΰ’Ιονίου ΙΙανεπιστημίου*.

’Εν ταΐς λοιπαΐς νήσοις οί Γάλλοι, 
ώς ει'δομεν, όλίγον έμειναν, και συνε
πώς δέν ήδυνήθησαν νά Ιπιφέρουν 
τά δέοντα Αποτελέσματα είς τά σχο
λεία. "Ομως ήρχισαν νά τά βελτιώ
νουν.’Εν’Ιθάκη, μάλιστα, ή ελληνική 
γλώσσα ένεψυχτύθη 5.

Ό’Η).. Τσιτσέλης ιστορεί ότι προ 
τοΰ 1801 έλειτούργει έν Ληξουρίω 
κοινόν σχολεϊον περιέχον έξ τάξεις, είς 
ό έδιδιίσκετο ή Αρχαία καί νέα έλλη- 
νική, ή λατι νική, ή Ιταλική, τά μαθημα
τικά, γεωμετρία, τριγωνομετρία, φ ιλο
σοφίας στοιχεία, φυσικαί έπιστήμαι, 
θρησκευτικά, ιστορία ή μηχανική. Ιυσ- 
τυχιος περί τής σχολής ταύτης είσέτι στερούμεθα λεπτομερειών.

Έν Ζακύνθφ οί ι’ιείμνηστοι Ζωσιμάδαι ήθελον νά ίόρΰοωοι 
σχολήν, έπί σκοπώ νά έκπαιδευωνται μόνον οί γείτονες Πελο- 
ποννήσιοι καί έζήτησαν τ'ην άδειαν από τ'ην ’Επτανησιακήν 
Κυβέρνηση’. ΊΙ Αριστοκρατία Ζακύνθου ήμπόδισε τήν ΐδρυσιν

1 // Βοιμανοΐ·: Βιογρ. Ανδρεου I. Ίδρωμένον, έν Ήανδώρα, Φε6ρ. 18,1.
1 Λ’. Ιε/.βιηώτον : Per la morte di Nicolo Mavromati, Μιλάνψ 1821) 

— ,\'. Tommoseo: It Secondo Esilio, τόμος H 451-407.—Ό Έρανι- 
■στής, Κέρκυρας A', αελ. .'188—890.

Λ Σ· δε Βιάζη : Αάζ. Μόρδος ί>· Ν. Παρ&ενωνΓΑθηνιόνί Οκτωβρ. 1900. 
' ’ΙΙλία'Ταιτοέλη : Κεφαλληνιακά Σύμμικτα αελ. 190-199.
’· Ν. ΚαραΙϊΙα Γρίβα : 'Ιστορία τής νήσον Ί&άκης σελ. 74. 

τής σχολής διά τόν φόβον μήπως δυσαρεστηθή ή Τουρκία καί 
νομίση ότι διά τής μορφ ιόσεως οί βαγιάδες θά λάβουν τά όπλα 
έναντίον της. Μαθό»’ τούτο ό Γύλφορδ έξέφ ρασε τήν λύπην του 
πρός τόν Αημήτριον Κομϊϊντον διά τ'ην διαγωγήν ταύτην

’() Κερκυραίος ’ Αλταβίλλας Χαλικιόπουλος Βιλλ.έτας νομομα
θής σπουδάσας έν Παβίμ, είχε προσκληθή νά αναλάβη τήν 
χηρεύουσαν έν Πίζη έδραν τής Πολιτικής οικονομίας. ’. Ιλλ’ οΰτος 
ένόμισεν όρθότερον νά έπανακάμιι'η είς τήν γενέτειραν αυτού

ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ: ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ

πατρίδα, παρά >·ά καθέξη επικερδή αμα δέ και τιμητικήν Θέσιν. 
ί«>, τ<7» 1807, έπανήλθεν είς Κέρκυραν καί συνέλαβε τήν πρώ

την ιδέαν περί ίδρύσεως φιλολογικού συλλόγου. Ή Ιδέα αυτού 
ελαβε σάρκα. ’Εννοείται ότι πρός επιτυχή έκβασιν τοΰ σκοπού 
τούτου ίδρυσε, πρώτον μέν, μετά τού ρέκτου ευπατρίδου ’Εμμα
νουήλ (θεοτόκη, α,κολούθως δέ, μετά τοΰ λογίου ’Ιταλού ’Ιωσήφ· 
Άγοράτη, τώ>ν πεπαιδευμένων Γάλλο»’ Αξιωματικών τής φρου
ράς καί τών εύπαιδεύτων Κερκνραίων.

("Επεται συνέχεια) ΣΠ. ΔΕ ΒΙΑΖΗΣ

“ Δ', δε Βιάζη: Coltura Donia έ>· Tfj Αθηναϊκή : Rassegna Ellenica, 20 
Φεβρουάριον 1884 αελ. 70—71.
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ΪΙΣ τό έργον τοΰτο διεκόπησαν άπο
τόμως μίαν εσπέραν άπό δύο ζωηρά 
κτυπήματα, τά οποία συνεκλόνισαν τήν 

αύλειον Αύραν. Εϊς αξιωματικός τών 
Έξκουβιτόρων οδηγούμενος ύπό ερέτου 
τοΰ αύτοκρατορικου πλωΐμου έζήτει τόν 
Μελιγούαν.Ό Αύτοκράτωρ εϊχε σημειιό- 
σεις καί περί τοΰ μικρότερου τών άξιω
ματικών του, ό δέ κένταρχός μας εΐς 
τινα πρό τοΰ Άμορίου μικρόν επιχεί
ρηση·, είχε δείξει ότι ήτο δεξιός καί 
πρό πάντων ατρόμητος στρατιώτης. 
Διετάσσετο δθεν νά έπιβή τοΰ Άγιου 
Θεοδώρου τού Στρατηλάτου διά τήν 
κινδυνώδη εκδρομήν, τήν όποιαν άφη- 
γήθημεν. Ήλθε λοιπόν ή ώρα νά έξέλθη 
τής σκιάς καί ό τελευταίος τών Μελι- 
γούα! "Εξαλλος έκ χαράς εκτυλίσσει τό 
χρυσόβουλλον, άπό τοΰ όποιου τήν ερυ
θρόν ώς τό αίμα υπογραφήν ή Ύπατία 
δέν δύναται ν’ άποσπάση τούς οφθαλ
μούς, τρέμουσα ιός τό φύλλον. Θ' άκο- 
λουθήση καί ό Θεόφιλος. Παλαιός αξιω
ματικός τοΰ θεματικού πλωΐμου, αύτός 
τόν εϊχε μυήσει είς τά ναυτικά τόν Μι
χαήλ. Ήτο τέλειος πλοηγός διά τά. ------ _ ........
πονοι αντί ενός διά τήν πτωχήν Ύπατίαν.

Τρεις ημέρας, μετά ταΰτα’γέρων ασκητής, εϊς άγιος έκ Βιθυνίας, ό 
θείος τής Ύπατίας Άλύπιος, ερχεται νά τήν παραλάβη.

Δύο άκατοι αποσπώνται συγχρόνως τής Κυπαρώδους ακτής- ή μέν 
φέρει τούς πολεμιστάς είς τό Χρυσούν Κεράς, ή δέ πλέει πρός τό Κον- 
τοσκαλιον, οπού μετοχιον τής έν Βιθυνία μονής τών Στρουθιών. Ή δρό
σος της νιικτός, πολύ περισσότερον ή θλΐψις, κάμνουν τήν Ύπατίαν νά 
ριγή. Γυρμένη είς τόν ώμον τού άγιου πατρός, σφίγγει έπί τής καρδίας 
της τήν μικράν της Σύνοψιν τών προσευχών καί τών όνείρων της.

«
Ή τολμηρά ερευνητική έκδρομή τού Μελιγούα έξετιμήθη πολύ έν 

Κωνσταντινουπόλει καί ό Αύτοκράτωρ έμεινε πολύ ευχαριστημένος μέ 
τήν έκλογήν του. Άναδιοργανών στρατόν καί στόλον, έδωκε καί είς τόν 
Μιχαήλ,πέντε καλούς δρόμωνας, μεταξύ τών όποιων καί ό «Άγιος Θεό
δωρος ό Στρατηλάτης», έπισκευασθείς. Προήγαγεν ούτως αύτόν είς μοί
ραρχον, δρουγκαροκόμητα, καί τόν έταξε μάλιστα έπί τής φυλακής τοΰ 
Βουκολέοντος. Ηρχισε λοιπόν ό Μιχαήλ νά γίνεται προσωπικότης καί 
οί Βουκιλλάριοι — εϊνε περιττόν νά σάς τό εϊπω, — καθίσταντο πολύ 
περιποιητικοί πρός αύτόν διά κάθε, ενδεχόμενον. Δέν ήτο δμως καιρός 
δι ίδιοτελεϊς σκεψεις τόρα. Ό Αύτοκράτωρ εϊχε συναρπάσει πάντας, 
καλούς,καί κακούς, είς μίαν πνοήν ενθουσιασμού καί ένεργητικότητος, 
ώστε νά |ΐή σκέπτωνται πλέον, ή περί τής κοινής σωτηρίας καί νά έργά- 
ζωντ,αι πάντες διά την συμπλήρωσιν τής άμύνης τής πόλεως. ήτις κατέ
στη έν άπέραντον στρατόπεδον, όπως ό Κεράτιος κατέστη ό ευρύτατος 
τών ναυστάθμων. Καθ’ έκάστην λίαν πρωί δ Αύτοκράτωρ έξήρχετο διά 
τής Χρυσής ΙΙυλης διά νά επιθεώρηση τά έξω τοΰ τείχους στρατόπεδα 
καί ολόκληρος σχεδόν ή Κωνσταντινούπολις, ήτις είργάζετο είς τά προ- 
τειχίσματα καί τήν τάφρον, έρριπτε τό πτύον καί τήν σκαπάνην διά νά 
τρέςη νά τόν ιδη καί νά_ τόν έπευφημήση- "Ιππευε μετά χάριτος θυμο
ειδή λευκόν ίππον, κρατών συνήθως διά τής αύτής χειρός καί ηνία καί 
χρυσούν δικανικιον, καί φέρων πολεμικόν κράνος — τήν πτερωτήν τρο- 
παιουχίαν — καί τήν πορφύραν χλαμύδα ύπό τήν όποιαν έλαμπεν ό 
θώραξ έπί χρυσοϋφάντου χιτώνος. Έφόρει τά ερυθρά τσαγγία μέ λίθων 
καί μαργάρων αετούς. II σέλλα ήτο μετ' άετών μαργαριταρεΐνων, 
έχουσα μαργέλλιον έμπρός καί όπίσω, άπό δέ τού μετώπου τής κεφαλα- 
ρέας έκρέματο τούφα μετά φοινίκων καί κόμπωσις. Τό δέ έπανωσκέπιον 
ήτο λευκός κάμπος γέμων κόκκινα αετόπουλα. Δύο πεζοί κούρσορες 
έκράτουν δεξιά καί άριστερά τούς χρυσούς χαλινούς, καί ό πρωτοκυνηγός 
έβάδιζε παρά τόν αριστερόν αναβολέα, ένφ δύο ρομφαιοκράτορες έφιπ
ποι έφερον έπίχρυσα δόρατα καί ασπίδας μέ τήν εικόνα τού Αΰτοκρά- 
τορος. Εϊς τινα άπόστασιν ήκολούθει ό μέγας Δομέστικος, μετά λαμπρού 
επιτελείου, καί μετ’ αύτόν ό Μάγιστρος τοΰ παλατιού, ήγεμών τών φρου- 
ρούντων τών βασιλέα, μετ’ άποσπάσματος Παλατίνων καί Σχολαρίων. 
Πλεΐστοι άλλοι, ήκολούθουν, οί Πρωτοστράτορες, δ Λογοθέτης, ό Πρω- 
τοβεστιάριος, ό Κουροπαλατης, ό Πιγκέρνης, άρχιοινοχόος, μέ πολυτε
λείς ίπενδύτας, τά σκαραμάγκια, καί μέ πράσινα πέδιλα, ό μέγας στρα
τοπεδάρχης, ό Παρακοιμώμενος έπί κεφαλής τών ΙΙαιδοπούλων καί 
Κοιτωναρίων μετά χάλκινων θωράκων, ό Πρωτοσπαθάριος, ό ΙΊρωτο- 
καραβος τοΰ βασιλικού δρομωνίου, ό Πρωτοπαπας, ό Πριμηκήριος 
άρχων τών βασιλικών σαλπιστών, ό Ρεφερενδάριος, ό Κυαίστωρ ’καί 
πλεΐστοι ,αυλικοί άξιωματικοί, μετά τούς όποιους αί σχολαί κατά λόχους, 
πελεκυφοροι Βαράγγοι, Βαοδαριώται, Νεμίτσοι, Τσάκωνες, Αρμένιοι, 
με ποικίλας στολάς καί στίλβοντα 
όπλα. Πάσης δέ τής μακράς ταύ
της παρατάξεως προηγούντο οί 
έβδομάριοι Έξκουβίτορες, χρυσά- 
σπιδες καί χρυσεολόγχαι, πά φλά- 
μουλα καί τά βάνδα, εύθύς δέ πρό 
τού βασιλέως οί Σιλεντιάριοι. «έπι- 
στάται τής άμφί τόν βασιλέα σιγής», 
καί οί Σπαθάριοι μέ τά ήμιπελέ-

Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΛΡΑΒΟΥ
ΙΣυνέχεια άπό τό προηγούμενων τεύχος) 

μικρασιατικά παράλια καί θά τόν συνοδεύση ώς πρωτοκάραβος. Δύο

ΟΙ δρόμωνες πρώτοι έκπλέουν βραδέως τοϋ Κερατίου . . .

κια καί οί εξ συρτοί 'ίπποι αλλαγής 
διά τόν αύτοκράτορα- Πολλάκις δ’έντός 
τής αύτής ήμέρας καί μετά οχτάωρον 
διηνεκή Ιππηλασίαν Λέων ύ Γ' έπέ- 
βαινε τοΰ δρόμωνος, δπως επιθεώρηση 
τά έργα τοΰ έπιΟαλασσίσυ τείχους καί. 
παρακολούθηση τοΰ στόλου τά γυμνά
σια. συνοδευόμενος τότε άπό ανώτε
ρους αξιωματικούς τών πλωΐμων, δρουγ- 
γαρίους καί άμηραλίους καί κόμητας, 
μεταξύ τών οποίων εϊχε τήν θέσιν του 
καί ό Μιχαήλ.

Δέν θά διηγηθώμεν έδώ τήν μακράν 
καί ένδοξον πολιορκίαν καί πώς σιγά 
σιγά ό Λέων κατεπόνησε καί τέλος 
κατέστρεψε τίιν στρατόν καί τόν στό
λον τών Αράβων καί έσωσε τό Βυζάν
τιον δι’έπτά αιώνας, τήν αύτήν έποχήν 
καθ' ήν Κάρολος δ Μάρτελος τούς 
άπώθει έκ τής Γαλλίας. Τόν στόλον 
των ιδίως ήθελε νά εξαφάνιση· ό στρα
τός των τότε θά έμενεν εΐς τό έλεος 
του. "Οταν έθειόρησε κατάλληλον τήν 
στιγμήν διά τό οριστικόν κίνημα, άνα- 
καλεσας τάς άνιχνευτικάς γαλέας, ύψω
σε ν έπί τής άκροπόλεως, κατά τό νΰν 
Σαρά'ί-μπουρνού, τό σήμα τής άπάρ-

σεως και οί δρόμωνες πρώτοι εκπλέουν βραδέως τοΰ Κερατίου, παρακο
λουθούν αί ού'ςίαι τών μαυροθαλασσιτών, αί πάμφυλοι και τά βαρέα χε- 
λάνδιίΐ. "Ολαι αί μοϊραι είς πυκνή ν φάλαγγα προσπαθούν ν’ αναπτυχθούν 
είς τ’ ανοικτά τής Προποντίδας. Άλλ' ήδη οί άγρυπνοι Αγαρηνοί κατα
φθάνουν εξ όλων αύτών τών ορμητηρίων ύπό τήν ώθησιν κωπών καί 
λατινιων. Επιπίπτουν στροβιλίζοντες καί ιδρυόμενοι περί τήν μάζαν τοΰ 
ελληνικού στόλου. Ζητούν νά κλονίσουν τόν άντίπαλον, νά τόν διασπά- 
σουν, να τον συντρίψουν είς τελικήν έφοδοί’. Οί δρόμωνες αναμένουν 
ψυχραιμως τήν πρώτην σύγκρουσιν, λικνιζόμενοι κανονικώς ύπό τοϋ 
κύματος, ένώ επί τών ξυλοκάστρων αύτών σελαγίζουν οί θώρακες τών 
οπλιτών καί αί στίλβουσαι παλίντονοι πολεμικοί μηχαναί. Έκ τών αρα
βικών σκαφών έρχεται κατά διαλείμματα θύελλα βελών, τά όποια 
πίπτουν συρίζοντα έπί τών δρομώνων καί καρφώνονται μ’ ενα ξηρόν 
ήχον επι τών προασπιστήρίων καί τών ασπίδων. Ή άπάντησις δέν βρα
δύνει, φοβερά καί κεραυνοβόλος. 'Έν σήμα κυματίζει έπί τοΰ έπιστη- 
λίου τοΰ μεγάλου Δρουγγαρίου καϊ έκ τών μέ άγριον μορφασμόν χασκόν- 
των στομάτων τών έπιχρύσων λεόντων τών πρωρών μακρα'ι φλόγες 
εξακοντίζονται συρίζουσαι. Πύρινη βροχή πίπτει έπί τών σαρακηνών 
σκαφών μέ, λάμψεις άποτυφλωτικάς, μέ τριγμούς απαίσιους. Ματαίως οϊ 
Μουσουλμάνοι έθωράκισαν μέ μετάλλινα ελάσματα τά πλοϊά των 
ματαίως έκάλυψαν διά στρωμάτων άμμου τά καταστρώματά των. Τίποτε 
δέν δύναται νά σταματήση τήν μανίαν τοϋ καταχθονίου ρευστού. Τό 
ασβεστον αύτό πΰρ προσκολλάται έπ’ αύτών καί τούς ακολουθεί καί 
φεύγοντας. Άλλ’ είναι πολλοί, ατελείωτοι, καί ό βυζαντινός ναύαρχος, 
βλέπει τήν γραμμήν τών δρομώνων διασπωμένην. Δευτέρα καί τρίτη 
έπίθ,εσις τούς κλονίζει καί άρχεται ή σώμα πρός σώμα συμπλοκή, ένώ 
μέ ύπόκωφον βόγγον αί μηχαναί εξακολουθούν έκτινάζουσαι. βαρέα 
βλήματα καί σωρούς λίθων· Μέγας δρόμων τής αριστερός πτέρυγος 
κυκλοΰται ύπό δέκα εχθρικών. Προσπαθούν νά τόν κυριεύσουν, ένφ 
διακόσιοι ρωμαλέοι κωπηλάται είς δύο έκατέρωθεν σειράς αγωνίζονται 
νά τόν απαλλάξουν καί τό έπί τοΰ καταστρώματος άγημα μάχεται λυσ- 
σωδώς. Ό σιφωνάρχης, χαρακωμένος μετά τών πυροτεχνιτών του δπι- 
οθεν τοΰ πρωραίου προασπιστηρίου, χειρίζεται έπιτυχώς τούς μάκρους 
καί εΰλυγίστους αύλούς, ών ή κάτω άκρα βυθίζεται έντός τών λεβήτων 
του καταστρεπτικού μίγματος. Πας πολέμιος διερχόμενος πρό αύτών 
πάραυτα συναρπάζεται είς στρόβιλον πυρός. “Άλλοι πλευρικοί σίφωνες 
έξερεύγανται τό υγρόν πΰρ γύρω· αί βαλίστραι καί οί Οναγροι τό σφεν- 
δονίζουν έντός ευθραύστων άγγείων. Τολμηρότερον τών άλλων, εν 
άραβικόν σκάφος πίπτει μέ τήν πλευράν έπί τού δρόμωνος· βέλη, λίθοι, 
οιδήρινα βλήματα διασταυροΰνται χαλαζηδύν. Οί χειροσίφωνες υπερι
σχύουν ό βυζαντινός πυράρχης μεταχειρίζεται καί τά πλήρη ζέοντος 
έλαίου καί λίπους αγγεία. Άπό τού ένός άκρου είς τό άλλο τής έλληνι
κής παρατάξεως τό πΰρ αστράπτει, κροταλίζει, τρίζει ώς χιλιάδες σχι
ζόμενων όθονών· έκκωφαντικός θόρυβος καί ασφυκτικός καπνός πληροί 
τήν ατμόσφαιραν, αληθής θρίαμβος πυρός. Τά πλοία καίονται είς γιγαν
τωθείς πυράς ή καταπίνονται έν μέσφ απερίγραπτου ιαχής κραυγών καί 
βλασφημιών. Πίπτουν τό εν έπί τοΰ άλλου· άναφρικιοΰν υπό τόν κλο
νισμόν τών συρράξεων καί τών εκρήξεων. Οί πύραυλοι λάμπουν ώς 
πύρινοι δφεις καί μέ τάς θαμβωτικός εκρήξεις των καταλάμπουν διά 
μορίων χρωμάτων τούς στιλπνούς θώρακας τών Σκανδιναυών μισθοφό
ρων συμπλεκόμενων μετά τών μαύρων ώς δαιμόνων πολεμιστών τής 
Νουβίας. Τό πάν προσλαμβάνει διαστάσεις φανταστικός, σχήματα παρά
δοξα, ένφ ή νύξ όλονέν καταβαίνει. Καί γύρω-γύρω τής απειρομεγέθους 
συμπλοκής, έν τή φρικώδει βροντή τής μάχης ή θάλασσα μέχρι τών 

ακτών τού Βοσπόρου καί τής Προ
ποντίδος ύπό τόν άστερόεντα ουρα
νόν χύνει έν τφ έλαφρφ κυματισμφ 
της μυριάδας ποικιλοχρώμων άν- 
ταυγειών.Ή νίκη εντούτοις άμφιρ- 
ρέπει καί ιδού νΰν καιρός διά τόν 
Αύτοκράτορα νά έπέμβη μετά τής 
ισχυρός εφεδρείας του.

("Επεται συνέχεια) Κ. ΡΑΔΟΣ

Γ') ΕΝ ΤΩι ΝΕΩΤΕΡΩι ΘΕΑΤΡΩι
1> ΕΝ ΓΑΛΛΙΑι

Ό άπό τής κυρίως σκηνής άποκλεισμός τής γυναικός, δστις έπεκρά- 
τησεν, ώς ειδομεν, κατά τό άρχαίον θεατρον έν γένει, έξηκολούθηοεν 
υφιστάμενος έπί μακράν καί είς πάπα άνεξαιρέτως τά νεώτερα θέα
τρα, καίτοι αί γυναίκες πάσης σχεδόν χώρας, λίαν ένεργόν μέρος έλάμ- 
βανον εΐς πάσας τάς άλλος έορτάς καί εΐς τά έκτός τής σκηνής θεά
ματα, χωρίς τό τοιοΰτον νά θεωρήται άνήθικον ώς ή έπί τής σκηνής 
έμφάνισις αύτών. Έν τούτοις, μεθ' δλας τάς προλήψεις, αϊτινες δυστυ
χώς έπεκράτησαν κατά τού θεάτρου, άκόμη καί μετά τήν άναγέννησιν 
αύτοΰ. αί γυναίκες, πού μέν ένωρίτερον ποΰ δέ άργότερον, άνήλθον 
τέλος είς τήν σκηνήν, προσδιόσασαι εΐς αύτήν τήν ζωήν, ής έστερεϊτο 
μέχρι τής επ' αύτής έμφανίσεως αύτών. Τήν έξέλιξιν τής περιέργου 
αυτής ιστορίας θ’ άκολουθήσωμεν κατά τόπους. Καί πρώτον έν Γαλλία.

Μετά τήν έξαφάνισιν ιών κυρίως δραματικών παραστάσεων κατόπιν 
τής εισβολής τών βαρβάρων έν τή Δυτική Εύριύπη, οί μίμοι έξηκολού- 
θησαν ούχ ήττον, ώς ειδομεν άλλαχοΰ'. τάς παραστάσεις αύτών. Έν 
τούτοις, ολίγον κατ' ολίγον έξέλιπον καί αύτοί, έπεκράτησαν δέ μόνον 
οί λεγόμενοι jongleurs, είδος ραψφδών, παντομιμών καί θαυματουργών, 
μεταξύ τών οποίων συναντώμεν καί γυναίκας αϊτινες έ.ξετέλουν έν ταΐς 
όδοϊς χορούς καί δή ασέμνους·’. Γυναίκας έπίσης συναντώμεν καί κατά 
τήν έπικρατήσασαν καθ' δλον τόν μεσαίωνα εορτήν τών τρελλών, ήτις 
έτελεϊτο έν μέρει μέν έν τή έκκλησίας έν μέρει δέ έν ταΐς όδοίς έν αϊς 
περιέφερον τόν έν τή έκκλησίφ έκλεχθέντα πάππαν τών τρελλών αδον- 
τες τιϊ αχρειότερα τών ιϊ,σμάτων. "Οτε μεταγενεστέρως ή τρελλή αΰτη 
έορτή είσήχθη καί είς τά μοναστήρια άμφοτέρων τών φύλων, αί καλο- 
γραΐαι μετημφιέζοντο «μετά τής μεγαλειτέρας άναιδείας» Όποιος ό 
ρόλος τών γυναικών κατά τήν μνημονευθεϊσαν έορτήν μανθάνομεν έκ 
τής κατά τόν ένδέκατον αιώνα εκδοθείσης εγκυκλίου τοΰ Πάππα Ευγε
νίου 11 δΓ ής παρηγγέλλοντο οί κατά τόπους ιερείς νά είδοποιήσωσι 
τούς τε άνδρας καί γυναίκας, οΐτινες συνηθροίζοντο έν τοΐς ναοΐς κατά 
τάς ήμέρας τών έορτών, νά μή έκτελώοι χορούς πηδώντες καί ψάΐ.λον- 
τες άσματα άσεμνα κατ' άπομίμησιν τών εΐδωλολατρών. Φαίνεται δμως 
δτι ή παραγγελία αΰτη τοΰ Πάππα δέν έλήφθη ποσώς ύπ' δψιν καθόσον 
καί κατά τούς επομένους αιώνας μέχρι τοϋ δεκάτου πέμπτου, διάφοροι 
σύνοδοι άπηγόρευσαν τούς χορούς αύτούς έπί ποινή άφορισμού ‘. χωρίς 
νά έπιφέρωσιν έν τούτοις ούδέν αποτέλεσμα. Μόνον έπί Καρόλου τοϋ 
VII κατορθώθη νά έφαρμοσθή ό κανών τής έν Bale κατά τό 1453 
συνόδου, δΓ ού διετάσσοντο οί αρχιερείς καί οί ιερείς έπί ποινή καθαι- 
ρέσεως νά μή έπιτρέψωσιν εΐς τό μέλλον τούς άσεμνους αύτούς χορούς 
τών άνδρών καί γυναικών.

Έν τούτοις. άπό τά μέχρι τοΰ δεκάτου έβδομου αίώνος έπικρατή- 
σαντα Μυστήρια, τάς ’Ηθοποιίας καί τάς παρόμοιας φύσεως θεατρικός 
παραστάσεις, εϊνε έν ταΐς έκκλησίαις έδίδοντο αύται, είτε έν ταΐς όδοίς, 
είτε καί έν ίδιαιτέροις κατόπιν θεάτροις, αί γυναίκες ιίπεκλείσθησαν 
καθ’ ολοκληρίαν5 διά τόν λόγον δτι ή έπί σκηνής έμφάνισις^ αύτών 
έθεωρειτο ώς έκπόρνευσις τού φύλου των". Φαίνεται δμως δτι. ό λόγος 
ούτος δέν ϊσχυε προκειμένου περί τών λεγομένων «mvsteres sans 
paroles ή mysteres mimes” διότι βλέπομεν νά παρουσιάζωιται εΐς 
αύτά γυναίκας καί μάλιστα όλογύμνους ’ χωρίς τό πράγμα να φαίνεται 
παντάπασιν αισχρόν, έξ ού άγεται τις νά πιστεύση δτι ή άνηθικότης 
ένέκειτο είς τήν άπό σκηνής απαγγελίαν μόνον !

Ό κανών δμως τής άποχής τών γυναικών άπό τά κυρίως Μυστήρια 
φαίνεται δτι έσχε καί μερικός εξαιρέσεις, καθόσον τρις μνημονεύεται

1 ·Τό βέατοον άνά τούς αΙώνας ύπό Ν. I. Λάοκαρη, έν τί> ύπ’ άριύ. 1 παραρ- 
τήματι τών «’Αθηνών».

2 Eugene Linlilhac : Histoire giiifrale <lu theatre en France. Π. La comedie, 
αελ. 18 καί 19. — At «jonglercsscs · κατά τόν δέκατον τέταρτον αΙώνα κατώκη- 
σαν »1ς μίαν καί τήν αύτήν όδόν τών Παρισίων, ήτις ώνομάσύη έξ αύτών : Όδός 
τών jongleresses. .Τούτο πληροφορούμενα έκ τίνος διαταγής τον Γονλάλμου de 
Gemiond, Δημάρχου τών Παρισίων, ύπό ημερομηνίαν Μ Σεπτεμβρίου 1311, όΓ ής 
άπηγορεύετο εϊς τε τούς jongleurs καί τάς jongleresses νά στέλλωσιν άλλους 
άντ' αύτών είς περίπτωσιν καθ’ ήν έμισϋοϋντο νά παίξωοιν είς τινα συγκέντρω- 
οιν>. (Alex Dumas : Souvenirs draniatiques, 1. σελ. I). "Ιδε καί Dictionnaire du 
theatre ύπό A. Pongin εις λέξιν : jongleur.- ΙΙλήν τών jongleresses αύτών ύπηρ- 
χον καί πλανόδιοι όργανοπαΐκτριαι, vielleuses ονομαζόμενοι, έκ τοΰ είδους τοΰ 
όργάνου ίίπερ ίπαιζον.’ Αύταί καί οι άλλοι πλανόδιοι σαλτιμπάγκοι προεκάλουν 
τόσον πλήθος έν ταΐς όδοίς δσον δέν κιιτώρύου ποτέ νά συναύροίση ένας καλός 
ίεροκήρυξ. (Rabelais, βιβλ. 1. κεφ. XVII).

3 G. Maugras : Les comidiens hors la Ιοί, σολ. 62.
•1 At περί ών ό λόγος σύνοδοι ήσαν at έξής: ΊΙ έν Βορδώ (1215), ή έν Βούδα 

(12711), ή έν Κολωνίρ (1280), ή έν Ntmes (1281), ή έι llayeux (1300) καί ή έν 
Στρασβούργιμ (1310).

6 Αΰτη είναι ή γενικώς παραδεδεγμένη γνώμη παρά πάντων άνεξαιρέτως τών 
ΐστοοιογριίφων τοΰ -θεάτρου· έν τούτοις, έκτός τών περιπτώσεων άς άναιρέρομεν 
κατωτέρω, 6 Bapst (Essai sur l'histoire du theatre, σ. 177-178) άναφέρει δτι άνεκαλύ- 
φθη συμβόλαιον τοΰ 15-15 διά τοΰ όποιου ή Μαρία Fairet, σύζυγος τού θαυματοποιού 
(baleleur) Fairet, ύποχρεοΰται ν’άκολουθήση ένα κάποιον I'Esperonniire καί νά 
παίξιι έπί έν έτος «des anliquaillcs de Rome on autres histoires, farces etc..

8 Eug. Rigal : Le th. francais avant la periode classique σελ. 181.
7 Κατά τήν κατά τό 1461 είσοδον έν Παρισίοις τοϋ Λουδοβίκου XI οτε έδόθη 

παντομιμικόν τι μυστήριον, δ βασιλεύς δρριψε τό βλέμμα του <sur trois belles 
filles en scraines (sirines) Mutes Hues, et ieur voyoit - on le beau tetin droit 
separd, rond et dur. qui estait chose bien plaisanie-. (E. Lintilhac : hist. gen. 
dn th. francais : I. Le theatre serieux du moycn age, σελ. 62). 

δτι έλαβον μέρος είς αύτά γυναίκες χωρίς έν τούτοις τό πράγμα νά 
θεωρηθή αισχρόν. Κατά τήν μίαν τών περιπτώσεων αύτών, τφ ι,|68. ή 
άναλαβοϋσα τόν γυναικείοι· ρόλον νεάνις τόσον συγκινητικά άπήγγειλε 
τούς 2300 στίχους τοϋ μέρους της, ώστε έπροκάλεσε τά δάκρυα πολ
λών, ών εϊς εύγενής τήν καταγωγήν, τήν ένυμφεύθη χωρίς ποσώς νά 
λάβη ύπ’ δψει του τήν κακογαμίαν. Έπίσης, καθ’ ά άναφέρει ό Royer, 
ή βασίλισσα τής Ναβάρας και αδελφή τοΰ Φραγκίσκου πρώτου έγρα- 
φεν ήθοποιΐας καί φάρσας, ας έπαιζον αί δεσποινίδες τής αυλής της.

Τέλος, άπό τής έποχής τού Ερρίκου IV ήρχισαν ν’ άνέρχωνται τήν 
σκηνήν καί γυναίκες ‘, πράγμα τό όποιον έτάραξε τά νεύρα έκείνων 
οΐτινες δχι μόνον μάρτυρες παρίσταντο, άλλά καί αυτουργοί έγένοντο 
τών τερατωδεστέρων άνηθικοτήτων αϊτινες έλάμβανον χώραν κατά τήν 
μακράν έποχήν καθ' ήν τούς γυναικείους ρόλους ύπεδύοντο πάντοτε 
νεανίσκοι ". Σημειωτέοι- ίίτι, δταν πρό δεκάδων τινών έτών, τώ 1577> 
έγκατεστάθη έν Παρισίοις ό ιταλικός θίασος τών Gelosi, έσχε καταπλη
κτικήν επιτυχίαν 3 καί δΓ άλλους μέν λόγους καί διότι έν τφ θιάσω 
αύτών ΰπήρχον καί γυναίκες αϊτινες καί «συχνά καί ύπέρ τό δέον έξε- 
δύοντο έπί σκηνής» 4.

Έν τοσούτφ, καίτοι ή γυνή έγκατεστάθη όριστικώς πλέον έν τώ θεά- 
τρω, οί διευθύνοντες τά θέατρα άπέφευγον νά δίδωοιν είς τάς γυναίκας 
τούς ρόλους τών άσχημων ή γελοίων γραιών καί εκείνους εΐς οΰς ήσαν 
έκτεΟειμέναι νά εϊπουν ή ν'άκούσουν βάναυσους φράσεις1'. Ή έπιφύλαξις 
αδτη έπεκράτησε καί μέχρι τής έποχής τού Λουδοβίκου XIV. οπότε οί 
ρόλοι τών γραιών έν ταΐς κωμφδίαις τού Μολιέρου έπαίζοντο άκόμη ύπό 
άνδρών3.'Οπωσδήποτε, πλήν τής έξαιρέσεως ταύτης, άπό τής έποχής τού 
Λουδοβίκου XIV, τούς γυναικείους ρόλους πάντας ύπεδύοντο πάντοτε 
γυναίκες. Τό περίεργον είναι δτι, ένφ πολύς χρόνος είχε παρέλθει άπό 
τί)ς έποχής καθ’ ήν αί γυναίκες ένεφανίσθησαν άπό σκηνής έν τε τφ 
δράματι καί τφ μελοδράματι ή τούς γυναικείους ρόλους εΐς τά μπαλλέτα 
μέχρι τού 16S1 άνελάμβανον πάντοτε άνδρεςΆΟ λόγος τής τοιαύτης 
άποχής τών γυναικών άπό τά μπαλλέτα είναι άγνωστος, εΐς έμέ τούλά- 
χιστόν. Κατά πάσαν πιθανότητα τό τοιοΰτον έγένετο ίσως, ϊνα θεωρηθή 
ώς προνόμιον τών εύγενών μόνον η έκτέλεσις τών μπαλλέτων, καθόσον 
άπό τής έποχής τοΰ ’Ερρίκου IV εΐς τά έν ταΐς αύλαϊς διδόμενα τοιαΰτα 
δχι μόνον αί αύλικαί καί αί άλλαι εύγενεϊς έλάμβανον μέρος είς αύτά, 
άλλά καί αί βασίλισσαι άκόμη”. Άπό τοΰ ιόδι δμως, δτε παρεστάθη έν 
Saint - Germain - en - Lave, παρουσίφ τοϋ βασιλέως, τό μπαλλέτο «'Ο 
θρίαμβος τοϋ έρωτος» καί εΐς δ έλαβον μέρος ό διάδοχος, ή σύζυγός 
του, ί) πριγκήπισσα de Conti καί άλλαι κυρίαι τής αυλής, έπετράπη εΐς 
τάς γυναίκας νά λαμβάνωσι μέρος είς τά δημόσια μπαλλέττα. ΊΙ άπό- 
φασις αυτή τοΰ Λουδοβίκου ΙΔ' έρχεται εϊς έπίρρωσιν τής άνωτέρω 
έκτεθείοης γνώμης, δτι πιθανώς έθεωρειτο προνόμιον ή ύπό τών ευγε- 
νών κυριών έκτέλεσις τών (ΐπαλλέιτων, καθόσον ώς γνωστόν μέχρι τής 
έποχής τοΰ Λουδοβίκου XIII, τό επάγγελμα τοΰ ηθοποιού καί ιδίως τής 
ήθοποιού έθεωρειτο άτιμωτικόν. Διά νά. καταρρίιρη λοιπόν τήν πρόληψιν 
ταύτην ό Λουδοβίκος δχι μόνον έπέτρεψε καί εΐς τάς μή εύγενεϊς γυναί
κας νά λαμβάνωσι μέρος είς τι’ι δημόσια μπαλλέτα, άλλά καί ό ’ίδιος πολ
λάκις άνήλθε τήν σκηνήν, τό δέ παράδειγμά του δέν ήργησαν ν’άκολου- 
θήσουν καί οί πρίγκηπες καί αί πριγκήπισσαι καί αί άλλαι εύγενεϊς κυρίαι. 
“Εκτοτε έν Παρισίοις ίδρύθησαν πλεΐστα δσα ιδιωτικά θέατρα έπί τών 
σκηνών τών όποιων έτρελλαίνοντο ν’ άνέρχωνται αί άριστοκράτιδες. 
Λύτη ή διάσημος κυρία δέ Σεβινιέ πολλάκις έλαβε μέρος ε’ις θεατρικός 
παραστάσεις διακριθείσα μάλιστα ώς κωμφδός. Πλήν άναφέρουσα περί 
τών έπιτυχιών τής διασήμου τότε ηθοποιού Cliampele, γράφει περί 
έαυτής τά έξής: -Κ’έγόι ήν θεωρούν άρκετά καλήν διά τό Οέατρον, δέν 
είμαι άξια ουδέ τά κεριά τής σκηνής ν’ ανάψω, δταν εμφανίζεται αύτή ".

(Έχεται ουνίχίΐα) NIK. I. ΛΑΣΚΑΡΗΣ

1 Ή -τρός τά θέατρα μανία, ήτις et/t καταλάβει τούς γάλλους κατά τήν έπο
χήν ταύτην μετε&όιΐη καί εΐς τά μοναστήρια τών γυναικών. Τώ 1595 αΐ μοναχαΐ 
τοϋ Saini-Antoine έπαιξαν τήν Κλεοπάτραν, ΰποδιώεϊσαι καί τούς Ανδρικούς 
άκόμη ρόλους. Κατά δε τούς πρώτους χρόνους τοΰ δεκάτου έβδόμου αίώνος at 
μοναχοί του Maubuisson έπαιζον συχνά κωμφδίας.

2 -Τό έκ.τληκτικώτερον είναι παρατηρεί ό Zola (Le naturalisme au theatre, 
σελ. 107) — δτι ή μεταμόρφωσις τών νέων καί αΐ γυναικείοι έσΰήτες, άς έφύρουν. 
προεκάλουν άνηδικότητας καί τερατώδεις έρωτας, οΐτινες έφαίνοντο δτι δεν έπε(- 
ραζαν κανένα».

3 Ή συρροή είς τό Οέατρον ήτο τόσον μεγάλη, οϊαν ούδέποτε εϊδον όμοΰ 
καί οί τέσσαρες καλλίτεροι Ιεροκήρυκες τών Παρισίων δταν έκήρυσσον τόν -Βεΐον 
λόγον». (Registre - Journal de l’F.toile, 19 Juin 1577. Έν τή Nouvelle collection 
de memoires pour servir a riiistoire de l-'ranee, ύπό .Michaud καί Ponjoulat).

I Ν, M. Berriardin : I.u comildie Itnlieune en France, σελ. 12.
5 E. Rigal : προαναφ. σύγγραμ. σελ. 181.
il Eug. Despois : Le th. friuiQais sous Louis XIV. σελ. 57.
7 Τό μελόδραμα έν Γαλλία μέχρι τοΰ 1615 ήτο άγνωστον. Τύ έτος αύτό ύ 

Μαζαρϊνος μετεκάλεσεν έξ ’Ιταλίας θίασον άοιδών άμφοτέρων τών φύλων καί 
έδωκεν ένώπιόν τοΰ βασιλέως τό μελόδραμα : La festa della finta pazza. Τήν 18 
Μαρτίου 11171 έδόίΐη τό πρώτον γαλλικόν μελόδραμα έν Παρισίοις, έλαβε δέ μέρος 
είς αύτό ή πρώτη γαλλίς άοιδός δεσποινίς Cartilly, ήτις κατά τό έν τή έίΐνική 
βιβλιοθήκη τών Παρισίων σωζόμενον χειρόγραφον τοΰ Parfait (Histoire de l'opera. 
No 2335) ήτο -ύψηλή καλοκαμωμένη, άλλ’ άρκετά άσχημος».

8 Τώ 1680 έπ’ εύκαιρία τών γάμον του Λουδοβίκου ΙΔ’ καί τής Μαρίας θηρε
σίας τής Αυστριακής, παρεστάθη έν τοΐς άνακτόροις τό μελόδραμα l'Ercole 
amante μέ intermezza χορού, εΐς fl έλαβον μέρος και ύ βασιλεύς καί ή νεαρά βασί
λισσα. Γενικώς περί τών έν τή αΰλή μπαλλέτων, ΐδε Ρ. Lacroix, Ballets et Masca- 
rades de Cour, Geni-ve et Turin, 1868-70, τόμ. 6.

9 Lettres choisies de madame de Sivignd, σελ. 13S. Paris 1878.
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Η ΑΥΊΌΚΡΑΤΕΙΡΑ
(ROBERT-BARR>

λί.Ε-Χ άναφέρεται εΐς πρόσωπα υψηλά και 
έίμέπίσηιια ή παρούσα διήγησις, ζαίτοι γίνε
ται έν αυτή μνεία τού ονόματος τού δόκτο- 
ρος Μοντέλλη, δστις μεταξύ τών ιατρών δέν 
έχει εφάμιλλου ώς πρός τήν πείραν, τήν 
ικανότητα καί τήν φήμην. Ό δόκτωρ Μον- 
τέλλη άπεκλήθη ό σωτήρ τών ηγεμόνων, 
δντως δέ οί πλεϊστοι τών πελατών του δια
μένουν είς τάς διαφόρους εύρωπάίκάς αυλός.

Ή παρούσα ιστορία περιστρέφεται περί 
τινα νεάνιδα, ζώσαν μακράν τής γενεθλίου 
αυτής χώρας καί διάγουσαν βίον ταπεινόν είς 
τήν θετήν αυτής πατρίδα. Ή ήρωΐς της εϊνε 
πτωχή νεάνις όφείλουσα νά πράττη δ,τι τήν 
διατάσσουν, γερμανίς θαλαμηπόλος, υποχρε
ωμένη νά ύπηρετή τούς πεινασμένους καί 
διψασμένους δσοι εμφανίζονται εΐς τό ξενο
δοχείου Στάϊμπεκ, καταστήματος ρωμαντι- 
κώς φωλεύοντας είς τήν κορυφήν άπορρώγος
βράχου καί έγειρομένου καθέτως εΐς ύψος τριακοσίων μέτρων άπό τής 
έπιφανείας τής κυανής Μεσογείου έν τή τερπνή νήσφ τής Καπραίας.

‘Η Γρέτλιχ εύρίσκετο μόνη παρά τό χείλος τού εύρέος έξώστου τής 
βορείου πλευράς τού ξενοδοχείου καί στηριζομένη έπί τού δρυφάκτου 
έμποδίζοντος τούς λίαν ένθερμους λάτρεις τού Γαμβρίνου νά κρημνι- 
σθώσι. κάτω τού βράχου, έθρήνει πικρώς.

• "Ιδετε τήν Νεάπολιν καί κλαύσατε φαίνεται δτι ήτο τό ρητόν δπερ 
ήκολούθει ή ταλαίπωρος Γρέτλιχ. Διότι άν έκύτταζεν απέναντι τις θά 
έβλεπεν έν τών ώραιοτάτων πανοραμάτων τού κόσμου μέ τήν Νεάπολιν 
καί τόν Βεζούβιον είς τό τέρμα τού όρίζοντος. 'Ολόκληρος ό πληθυσμό; 
τής Καπραίας ένόμιζέ τις δτι είχε συγκβντρωΟή κάτω εΐς τήν Μεγάλην 
Προκυμαίαν, ή λύπη δέ τής Γρέτλιχ προήρχετο έκ τοΰ δτι δέν τής εΐχεν 
επιτροπή ν’ άποτελέση καί αύτή μίαν μονάδα τής πυκνής εκείνης 
άνθρωπομάζης. Είχε καθικετεύσει τόν προϊστάμενον καί ομοεθνή της 
νά τής χορηγήση άδειαν ολίγων ωρών, άλλ’ αυτός ήριήθη. Διότι ήτο 
ενδεχόμενον ξένος τις νιι είσέλθη είς τό ξενοδοχείου διψασμένος καί νά 
ζητήση νά πίή εν ποιήριον ζύθου τού Μονάχου ή τοΰ ΙΙίλσεν. ό δέ 
Στάϊμπεκ δέν ήθελε νά χάση τήν πιθανότητα ούδέ τού έλαχίστου 
αυτού κέρδους.

Έκ διαλειμμάτων ό θρήνος της διεκόπτετο, άλλ’ δτε προσήλωσε τό 
βλέμμα πρός τά εμπρός καί είδε τό ώραϊον άτμόπλοιον μεγεθυνόμενου 
όλονέν καί πλησιάζον ταχέως διά τών ύδάτων τού κόλπου τής Νεαπό- 
λεως. ή λύπη της κατέστη μεγαλειτέρα. Διότι έγίνωσκεν, δπως δλος ό 
κόσμος, δτι τού γερμανικού εκείνου άτμοπλοίου έπέβαινεν ή αύτοκρά- 
τειρα τής Γερμανίας, επιθυμούσα νά έπισκεφθή τήν μαγευτικήν νήσον. 
’Εκεί επάνω δέ εΐς τόν βράχον έμενεν ή δυστυχής Γρέτλιχ, έρημος καί 
μεμονωμένη είς ξένην γήν, μάχην ποθούσα νά ϊδη καί αύτή διακαώς τήν 
αύτοκράτειράν της. Ήτο ή μόνη έκ τών κατοίκων τής νήσου ή αδυνα
τούσα νά έκπληριόση τόν πόθον της τούτον, έμποδιζομένη έκ τού κέρ
δους ενός φαντασιώδους ποτηριού ζύθου, τό όποιον κανείς δέν θά 
έζήτει, άφοϋ, ώς προείπομεν, δλοι εΐχον συρρεύσει είς τήν Μεγάλην 
Προκυμαίαν.

Διιι νιι εΐπωμεν δμως άκεραίαν τήν άλήθειαν δέν εΐχον συρρεύσει 
δλοι. Ήτο καί εΐς άλλος δστις κατ’ εκείνην τήν ήμέραν δέν κατήλθεν 
εΐς τήν Προκυμαίαν. Ήτο δέ ουτος πρόσωπον πολύ επιφανέστερου ή ή 
Γρέτλιχ. ήτις μέ τήν κόμην πλεγμένην δπως ή ήρωΐς τού Φάουσι, έστε-. 
κεν ιός άπαρηγόρητος Ίουλιέττα έπί τού έξώστου έκείνου.

Ό δόκτωρ Μοντέλλη, δστις έπεριφρόνει τό πλήθος οσον καί τ’ άπο- 
τελούντα αύτό άτομα, διηυθύνθη πρός τό άϋμθετον τής νήσου μέρος, 
πρός τήν Μικρόν Προκυμαίαν τήν εύρισκομένην εΐς τό νότιον μέρος, 
πηδών τούς έπιπροσθοΰντας είς τήν οδόν σωρούς χωμάτων καί λίθων. 
Κρίμα δτι άνθρωπος τόσον ικανός ήτο ένταυτώ τόσον παράξενος καί 
κάποτε μάλιστα τόσον σκαιός. Άλλ’ είς τόν κόσμον τούτον πρέπει κανείς 
νά στέργη τά πράγματα ώς έχουν, καλόν δέ εϊνε νά λέγωμεν, οσάκις 
ήμποροΰμεν, τήν άλήθειαν. Οί βασιλείς εϊνε βέβαια έκ φύσεως φιλό- 
φρονεφ, εϊνε όμως ευτύχημα δι’ αύτούς νά ύποβαλλωνται είς τήν θερα
πείαν τού δόκτορος Μοντέλλη. Διότι άν τυχόν καί ό ισχυρότερος άκόμη 
τών μοναρχών τής γής δέν ήθβλεν άκολουθήση πιστ.ώς τάς οδηγίας τού 
δόκτορος Μοντέλλη, ή ήθελε τολμήσει νά τού εΐπη μίαν όπωσοΰν 
ζωηρόν λέξιν, δ δόκτωρ θά ήρπαζεν άμέσως τήν θήκην τών χειρουργι
κών του εργαλείων, θά έγκατέλειπε τήν αύλήν. όλη δέ ή άκολουθία καί 
δλα τά πεζά καί έφιππα στρατεύματα τού βασιλέως δέν θά ϊσχυον νά 
τόν επαναφέρουν.

Ό δόκτωρ είχε μεταβή είς Καπραίαν δπως άναπαυθή, καί ουδέ 
έπ’ άμοιβή ενός εκατομμυρίου θά έδέχετο νά μεταβάλη τό σχέδιόν του. 
Καί δμως είχε θεαθή ύπό τό θαμβόν φώς τής αύλής έξερχόμενος έκ 
πενιχρού τίνος οίκίσκου' πολλοί δέ χωρικοί έκ τών μή δυναμένων νά 
καταβάλουν ούτε εν φράγκου πρός πληρωμήν τής ιατρικής έπισκέψεως 
ηύλόγουν τό όνομα τού σκαιού ιατρού, οστις είχε σώσει τήν σύζυγον 
ή τό τέκνου του.

Τήν ήμέραν εκείνην τήν επίσημον διά τήν Καπραίαν ό ιατρός Μον
τέλλη εύρίσκετο έξηπλωμένος ανάσκελα έπί τών βράχων. Μέ τήν 
ενδυμασίαν του έκ χονδροειδούς ύφάσματος καί τό πλατύγυρου μαλακόν 

καπέλλον του κατεβασμένον μέχρις ι’ιφρύων έφαίνετο ώς κοινός τις 
έργάτης. Έχων τάς χεΐρας συμπεπλεγμένας όπισθεν τής κεφαλής ώνει- 
ροπόλει δ,τι ονειροπολούν οί μεγάλοι άνδρες όταν άπεχθάνονται τήν 
ανθρωπότητα. Τόν άπεχοιριζεν ολόκληρον τό μεσημβρινόν πλευράν τής 
νήσου καί ήτο βέβαιος δτι δέν θά εφθανον μέχρι τής άκοής του έκεϊ είς 
τήν γρανιτώδη ακτήν αί ενθουσιώδεις κραυγαί τού ήλιθίου πλήθους, 
διά νά ταράξουν τήν ρέμβην του.

"Ωστε άφ’ ενός ή ταπεινή Γρέτλιχ, έστραμμένη πρός βορράν δέν 
έβλεπεν έπίσης τίποτε έξ αιτίας τών δακρύων της, άφ’ ετέρου δέ ό διάση
μος δόκτωρ Μοντέλλη πρός νότον δέν έβλεπεν έπίσης τίποτε, διότι είχε 
καταβιβάσει τόν γΰρον τού καπέλλου του μέχρι τών όιρθαλμών του. 
Άλλ’ ή ειμαρμένη έμελέτα νά έμπαίξή άμφοτέρους.

«
Ό δόκτωρ Μοντέλλη ήτο άνθρωπος τόν όποιον τίποτε δέν έξίππαζεν. 

Όθεν όταν έντονός τις φωνή άντήχησεν αίφνης άπευθυνομένη πρός 
αυτόν, δέν άνίπήδησε ποσώς έξ έκπλήξεως.

— Αϊ τού λόγου σου, καλέ μου άνθρωπε, δέν μάς λέγεις πού ήμπο
ροΰμεν νά ευρωμεν κανέν’ αμάξι;

Ό δόκτωρ έχόιρισεν ώ’ πόση άταραξίφ τάς συμπεπλεγμένας χεϊράς 
του καί ανύψωσε μέχρι τού μετώπου τόν γύρου τοϋ μεγάλου καπέλλον 
του. ΕΙδεν είς τό πέλαγος μίαν λευκήν θαλαμηγόν μέ δύο λεπτούς "ιστούς 
καί μέ μίαν χονδρόν καπνοδόχην. Έξ αυτού προφανώς εΐχεν άποσπα- 
σθή ή λέμβος ήτις είχε μεταφέρει διά κωπηλασίας δύο γυναίκας είς 
τήν παραλίαν, εύρίσκετο δέ μέ τήν πρώραν έστραμμένην πρός τόν βρά
χον τής ακτής είς σπόστασιν τριάκοντα περίπου βημάτων, ένφ αί δύο 
γυναίκες έστεκαν απέναντι του.

Άνεγνώρισεν άμέσως τήν κυρίαν ήτις άπηύθυνε πρός αυτόν τόν 
λόγον. Ήτο ή Αΰτοκράτειρα* άλλ’δ ιατρός δέν έκινήθη έκτής θέσεώς του.

— Καλή μου γυναίκα, άπήντησε, δλα τ’ αμάξια εύρίσκονται είς τό 
άλλο μέρος της νήσου. Λέγουν ότι πρόκειται νά έλθη ή αΰτοκράτειρα 
τής Γερμανίας μ’ ενα ατμόπλοιου Γερμανικόν καί όλοι οί χάχηδες τοϋ 
νησιού εύρίσκονται συναγμένοι έκεϊ είς τήν παραλίαν διά νά τήν ίδοΰν.

Τά δμματα τής ακολούθου κυρίας έξήστραψαν έπί τή ασεβεί ταύτη 
απαντήσει. Προέβη κατά εν βήμα ώς νά ήθελε νά τιμωρήση τόν αυθάδη 
διά τήν απρέπειαν του, άλλ’*ή αΰτοκράτειρα τήν άνεχαίτισε δι’έλαφροΰ 
νεύματος, ενώ φωτεινόν μειδίαμα διεγράφετο έπί τών χειλέων της.

— Τότε θά έχης τήν καλωσύνην νιι ύπάγης είς τό άλλο μέρος τής 
νήσου καί νά μάς φέρης εδώ έν’ αμάξι;

— Κυρία, άπήντησεν ό Μοντέλλη, έξακολουθών νά μενη έξηπλωμέ- 
νος καί άτάραχος, ύπάρχονν δύο λόγοι σοβαροί, οί όποιοι μ’ εμποδίζουν 
νά προσφέρω τήν έκδούλευσιν όπου μού ζητείτε. Ό πρώτος εϊνε δτι 
δλα τά αμάξια έχουν μεταβή εΐς τήν Μεγάλην Προκυμαίαν. Καθένας 
άπό τούς αμαξάδες έλπίζει δτι θά παραλάβη αυτός τήν Αύτοκράτειράν. 
καί θά γείνη σκοτωμός ποιος νά τήν πρωτοπάρη κατά τήν άποβίβασιν* 
τής Μεγαλειότητός της. "Οσα πολλά χρήματα καί άν έχετε, κυρά μου, 
δέν θά ήμπορέσετε νά προσελκΰσετε ένα καί μόνον άπ’ αύτούς τούς 
αμαξάδες καί νά τόν κάμετε νιι παραιτηθή τής έλπίδος δτι θά πάρη. 
αύτός μέ τό αμάξι του τήν Αύτοκράτειράν.

Ό ιατρός έσιώπησεν όκνηρώς ώς νά έθεώρει επαρκή τήν έξήγησίν 
του. Ή Αΰτοκράτειρα βλέπουσα ότι δέν είχε σκοπόν νά έξακολουθήση,. 
ήρώτησε:

— Καί ό δεύτερος λόγος ποιος εϊνε;
—Ό δεύτερος λόγος εϊνε ό εξής: άκόμη δέν έγεινε δρόμος, ώστε νά 

ύπάρχη συγκοινωνία μεταξύ τής κυρίας οδού καί αύτοΰ έδώ τοϋ μέρους. 
'Όταν έλθετε καμμίαν άλλην φοράν έ8ο>, κυρία, ίσως ό δρόμος θά 
έχη γείνη. _ , „ ,

Νέφος θλίψεως επεσκίασε την οψιν τής Αυτοκρατειρας. Ουδεις είχε 
ποτέ τολμήσει νά τής όμιλήση τοιουτοτρόπως, πρός στιγμήν δ’ έλησμό- 
νησε τήν ανεπίσημον ιδιότητα ύφ’ ήν έταξείδευεν. Άλλά τό κατηφές 
πρόσωπον τής συνοδευούσης αύτήν κυρίας έπί τών τιμών τής υπενθύ
μισε*', δτι εκείνην τήν στιγμήν δέν ήτο παρά γυνή έκ τών κοινών καί 
συνήθων καί δτι ό έργάτης εκείνος μέ τό κυνικόν μειδίαμα ίσως έσκέ-

πτετο ίίτι θά ήτο προτιμιότερον δΓ αύτήν νά έπεδίδετο εΐς ωφέλιμόν τι 
έργον παρά νά περιπλανάται άσκόπως είς τήν νήσον. Έν τούτοις ο άνήρ 
εκείνος τήν ένέβαλεν είς μεγάλην περιέργειαν ένεκα τής σκαυΐτητος 
ήτις ήτο ασυμβίβαστος πρός τό ύφος τής γλώσσης ήν έλάλει καί ένεκα 
τής άναμφισβητήτου έκφράσεως τής δυνάμεως ήτις ήστοαπτεν είς τήν 
μορφήν του.

Καί δέν ήτο τούτο μόνον. Είχε τήν αόριστον άνάμνησιν ότι τόν είδε 
καί άλλοτε κάπου καί δτι ή έντύπωσις ή έναπομείνασα έν αύτή έκ τής 
πρώτης των συναντήσεως ήτο άνάμικτόν τι αίσθημα εύγνωμοσύνης καί 
θλίψεως. Ήτο όμως τόσον άπίθανον τό πράγμα τοΰ νά συνηντήθη 
ποτέ μετά τοϋ ανθρώπου έκείνου. ώστε δέν τό έσκέφθη έπί πλέον καί 
κατηύνασε μέ δύο ευμενή λόγια, εΐςγλώσσαν γερμανικήν, ήτις. ώς ένόμι- 
ζεν, ήτο ακατάληπτος εΐς τόν παρά τούς πόδας της εκτάδην έξη.πλωμέ- 
νον άγνωστον, τήν ζωηρόν δυσθυμίαν τής συνοδευούσης αύτήν κυρίας.

Ό δόκτωρ Μοντέλλη ηύφραίνετο έκ τής σκηνής ταύτης, έφ’ όσον δ 
μελαγχολικός χαρακτήρ του τοϋ έπέτρεπε νά χαίρη. Τόν διεσκέδαζε 
μεγάλως ό έρεθισμός τής ακολούθου κυρίας, ήτις μολονότι ευχαρίστως 
θά τοΰ έβγαζε τά μάτια ήτο έν τούτοις υποχρεωμένη νά οιγιΐ άξιοπρεπώς. 
Διελογίζετο δέ ό Μοντέλλη πώς νιι έξαναγκάση τήν Αύτοκράτειράν νά 
φανερωθή. όταν αΰτη τού άπέτεινε πάλιν τόν λόγον μέ πολλήν αταραξίαν.

Άφοϋ δέτ δύναμαι νά εΰρω αμάξι, ήμπορώ τούλάχιστον νά έχω 
ένα ξεναγόν;

Εϊνε δλοι κάτω είς τήν Μεγάλην Προκυμαίαν, κυρία.
— Μοϋ φαίνεται Ομως ίίτι σεις, δστις κατ’ έξαίρεσιν όλων τών άλλων 

δέν ΰνδιαφέρεσθε νά ΐδήτε τήν Αύτοκράτειράν, θά ήμπορούσατε νά 
λάβετε τήν καλωσύνην νά μάς συνοδεύσετε είς τά μάλλον αξιοθέατα 
μέρη τής νήσου.

- Δέν ήμπορώ νά τό κάμω μέ λιγώτερα άπό δέκα φράγκα.
— Θά σας δώσω ευχαρίστως είκοσι.
— Πολύ καλά, είπεν ό δόκτωρ εγειρόμενος. Ελάτε μαζί μου.
Καί ώδευσε πρός- τόν απόκρημνοι* λόφον διά ιού πετρώδους άνηφό- 

ρου. Οί τρεις άνερριχήθησαν έν σιωπή έως δτου έφθασαν εΐς τό ύψηλό- 
τερον σημειον τής κυρίας οδού τής νήσου, ένθα άπο τής πόλεώς τής 
Καπραίας αρχίζει άναβαίνουσα έλικοειδώς καί φ θάνει είς τό χωρίον 
Άνακάπρι. Αί ξέναι έσταμάτησαν πρός στιγμήν διά νά ξεκουρασθούν 
σιμά είς τήν βόρειον κοιλάδα καί νά παρατηρήσουν τό πανηγυρικόν 
θέαμα δπερ παρίστα μακρόθεν η Μεγάλη Προκυμαίαν Αναρίθμητοι 
σημαϊαι έκυμάτιζον. ή παραλία δέ καί ό μικρός μώλος καί αί απόκρη
μνοι οδοί, ui ατραποί αί χαραγμένοι εΐς τόν βράχον καί οί τοίχοι καί 
αί στέγαι τών οικιών έβριθον πλήθους. Χρώματα λαμπρά άπήστραπτον 
παντού. Ό νω^ελώς άνερχόμενος καπνός τοΰ Βεζούβιού έφαίνετο λευ
κός είς τόν έν άπόπτιο βαθϋν κυανούν ορίζοντα, ένφ ό εγγύτερος καπνός 
τού άτμοπλοίου έφαίνετο μέλας έπί τής γαλανής Τυρρηνικής θαλ.άσσης. 
Ή Αΰτοκράτειρα έγέλασεν ελαφρώς βλέπουσα τό πλήθος καί άναλογι- 
ζομένη δτι ένέπαιξε τούς αναμένοντας αύτήν.

— Έχετε δίκαιον νιι γελάτε, κυρία, εΐπεν ό οδηγός, δι’ αύτό τό θέαμα 
τής ανθρώπινης ανοησίας. Εμένα δμως μού προξενεί οίκτον.

Και ι> δόκτωρ έξέφερε βαθΰν στεναγμόν. Ή Λυτής Μεγαλειότης διε- 
νοήθη. κατι’ι τό φαινόμενον, δτι ύ ξεναγός έλησμόνει τήν μισθωτήν 
αύτοΰ υπηρεσίαν καί διά νά τόν τιμωρήση ιίφήκεν άνευ άπαντήσεως τήν 
παρατήρησιν καί ήρώτησέ μετά ποιάς τίνος ταχύτητος.

— Αύτή έδώ άπ’ επάνω εϊνε ή πόλις τής Καπραίας;
— Μάλιστα, κυρία.
— Τό Άνακάπρι εϊνε επάνω είς τόν δυτικόν λόφον;
— Μάλιστα, κυρία.
— Νά πάμε πρώτα εΐς τήν Καπραίαν.
— Πολύ καλά, κυρία.
Όξε ναγός ώδήγησε τάς δύο ξένας μέχρι τής ερήμου πλατείας. "Επειτα 

άνήλθον τάς απέναντι τής έκκλησίας βαθμίδας καί είσέδυσαν εϊς εϊδός τι 
στοάς, εκατέρωθεν τής όποιας εύρίσκοντο μαγαζεϊα κλειστά, κατόπιν 
δ’ εΰρέθησαν εΐς τήν ασκεπή στενήν οδόν, άπό τής όποιας ή θέα εϊνε

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ

Ωραιότατον λεύκωμα, μοναδικόν ίσως διά τόν τόπον μας, εΐχεν ή 
ιάξιότιμος κυρία Ιουλία Λάσκαρί], ή σύζυγος τού πολυτίμου καί άγα- 

πητού συνεργάτου μας κ. Ν. Λάσκαρη. Όλοι οί λόγιοι, δλοι οί ποιηταί, 
δλοι οί μεγάλοι μας έγραψαν κάτι- Μίαν ήμέραν δμως έχάθη. Αί κακαί 
γλώσσαι λέγουν ότι τό εχασε ό σύζυγος αυτής διότι είχε καταντήσει πλέον 
τό λεύκωμα αύτό έξάψαλμός του καί αν κρίνη κανείς άπό τά παρατιθέ
μενα — διότι εΰρέθη εύτυχώς - αί κακαί γλώσσαι δέν έχουν άδικον.

Ή ιι'<κτα ή Οεοακότεινη γιά rSy_n φώς χ ίκείνη 
παίρνει iiaCi'i της ονηροτ/ιια την άγρυπνη οελήνη 
καί κάνει τά η τωχόα.ιιτα νά φΟίνωνται παλάτια.

Ξόρω αιά νύκτα όλόιιανρη κρυμμένη αν ΰυό μάτια 
πονχει την , πειό παράξενη καί ζηλε/ιμ.ενη χ&ρι 
νά λάμπη, νά φεγγοβολή καί όίχως καν φεγγάρι.

Ρώτηη άν ΙΙέλης νά 'ς τό πβ κι αυτός πυϋ σ’ εχει πάρει.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΕΜΗΣ

Άλλ’ αύτός πού τήν έχει πάρει , φουρκισμένος μέ τήν φασαρία ποΰ 
άνοιξεν ή γυναίκα του μέ τό λεύκωμά της, έν τφ όποίφ καί ό Σουρής 
γράφει τά εξής :

Άγαπητη κουμπάρα μου, τοϋ Λάακαρη κυρία, 
παραΐτα τιι λευκώματα γιατ εϊνε φασαρία.
Σοϋ φίίάν ή λάτρα τοϋ οπητιοΰ καί τά μικρά θηρία.. . 

θαυμαστή έπί τής νήσου καί τής θαλάσσης, τοσούτφ μάλλον δσφ τό 
θέαμα παρουσιάζεται άπροσδόκητον είς τόν περιηγητήν έξερχόμενον 
έκ τής σκοτεινής διόδου. Αί δύο κυρίαι άφήκαν επιφωνήματα έκπλήξεως 
οτε στηριχθεϊσαι επι τού λίθινου θωρακίου άπήλαυον τοΰ τερπνοτάτου 
θεάματος, τοϋ πολύ οικείου είς τόν Μοντέλλη, δστις διά τούτο ΐστατο 
σιωπηλός όπισθεν μέ τό ύφος ανθρώπου άνιώντος.

Τόν έξήγειρεν έκ τής άπαθείας του ή έπιτακτική φωνή τής κυρίας ήτις 
άφοϋ έξεμίσθωσε τάς υπηρεσίας του ένόει νά τάς χρησιμοποιήση οσον 
ήδύνατο κάλλιον:

- Πλησίασε, τού είπε, καί δείξε μας τά μάλλον αξιοσημείωτα μέρη.
Ό δόκτωρ έπλησίασε μέ τόσην απροθυμίαν, ώστε βεβαίως καθίστα 

πολύ αμφιβόλους τάς ελπίδα, του—άν έτρεφε τοιαύτας περί τής μελ- 
"λούσης εύδοκιμήσεώς του εΐς τι’ι επάγγελμα τοΰ ξεναγού καί περί γεν
ναίου φιλοδωρήματος Φανερόν ήτο ότι ή κυρία ήτο δυσηρεστημένη 
άπό τόν τρόπον του, ή δέ κυρία τής τιμής ήτο τόσον σιωπηλώς μανιώδης, 
ώστε μετά κόπου συνεκρατεΐτο νά μή τόν άρχίση είς τής κατακεφαλιαίς!

— Μάλιστα, κυρία, βλέπετε έκεϊνο τό σπιτάκι έκεϊ κάτω; Έκεϊ 
κατοικεί ό Ραφ αήλ Κερτίνος. ό όποιος καλλιεργεί τό άμπελάκι του καί 
κατασκευάζει ένα κρασί, τό όποιον ονομάζει οίνον Καπραίας. καί 
ζημιώνει τοιουτοτρόπως τήν φήμην τοΰ εκλεκτού κρασιού τής νήσου. 
Κάμνει καί αυτός ο κακομοίρας ο,τι ήμπορεϊ. άλλά τί νά σοϋ κάμη ! .. 
Σάματις κάνομεν κ’ ημείς οί άλλοι τίποτε περισσότερον; Είς τό σπιτάκι 
ιό παρακεϊ κάθηται μία γρηι’ι πλύστρα, πού τήν λέγοί’ν Άσσούντα 
Φαλάρι. Νά. φαίνεται ό κόπος της όλης τής έβδοιιάδος όποΰ κυματίζει 
απλωμένος σ’ ένα σχοινί άντικρύ εΐς τήν θύραν τοϋ σπιτιού της. ’Ολί
γον άριστερά ....

— Είσαι πολύ αΰθάδης χωρατατζής! άνεβόησεν ή ακόλουθος τής 
Λύτοκρατείρας, τής όποιας έξέσπα έπί τέλους η συγκρατουμένη άγανά- 
κτησις. Ή ϋιρηλή ξένη δέν τήν άνεχαίτισεν. Άλλ’ ή μορφή τού ιατρού 
προσέλαβε τήν έ’κφρασιν τής προσβληθείσης άθωότητος, καί τό βλέμμα 
του τήν έκφρασιν ιής απορίας διιι προσπάθειαν παραγνωρισθεΐσαν.

-Ά ’ . . δέν θέλετε νά σάς κάμω λόγον δι’ αύτούς;. .. ήρώτησε μέ 
φωνήν ήτις προσέλαβεν κάα,ψιν ικεσίας... Καί δμως είναι καλοί άνθρωποι 
όποΰ δουλεύουν καί κοπιάζουν διά τό τίποτε, χωρίς νά παραπονούνται...

Ούδεμία τών δύο κυριών άπήντησεν, άλλά διηυθύνθησαν σιωπηλαί 
πρός άλλο σημειον.

"Αν θέλετε νά σας δείξω τά σπίτια τών πλουσίων, έξηκολούθησεν ό 
Μοντέλλη μέ τόνον μετάνοιας, ώσε’ι άνθρώπου ποθοΰντος νά τύχη συγ
γνώμης διά τό σφάλμα του, Ιδού εΐς τά άριστερά ή έπαυλις Καστέλλο, 
αληθινόν βασιλικόν παλάτι, όπου κατοικεί ό άντιπρόσωπος μιας δημο
κρατίας, ό άμερικανός υποπρόξενος....

— Είναι καί «ύτός φίλος σου ωσάν τήν πλύστραν; είπε διακόπτουσα 
αυτόν ή κυρία τής τιμής.

— Μάλιστα, κυρία, έπεβεβαίωσεν ό ιατρός μετ’ έπάρσεως. καί έκεϊ 
πάλιν πρός τά δεξιά εϊνε ή έπαυλις Καστι λλιόνε, όπου κατοικεί <> άγγλος 
υποπρόξενος, ό όποιος εϊνε καί αύτός φίλος μου, αν μού επιτρέπετε νά 
προλάβω τήν έρώτησίν σας.

Δέν ύπάρχει γερμανικόν προξενεϊον είς Καπραίαν; θέλουσα νά 
καταπραΰνη τήν ιπαπειλουμένην τρικυμίαν, διότι ήδη ή κυρία έπί τών 
τιμών έσειε τήν κεφαλήν μέ μεγάλην άγανάκτησιν άκούουσα τάς καυ
χήσεις τοϋ οδηγού, διακηρύσσοιπος τάς στενάς αύτοΰ σχέσεις μεθ ’ δλων.

— "Α, κυρία* δέν χρειάζεται προξενεϊον έκεϊ δπου οί Γερμανοί έξου-
σιάζουν. Ένα γερμανικόν άτμόπλοιον κάμνει τώρα άποκλειστικώς τά 
ταξείδια άπ’ έδώ, τά όποια έγίνοντο πρωτήτερα μέ τά ίδικά μας 
καΐκια. Οί Γερμανοί γεμίζουν τό. ξενοδοχεία μας καί τά γερμανικά 
ακούονται άπό τήν μίαν ώς τήν άλλην άκρην. Όλοι τώρα πίνομεν τήν 
μπύραν τοΰ Μονάχου άντί διά τό κρασί τής Καπραίας καί ή είκών τοΰ 
αύτοκράτορος Γουλιέλμου ευρίσκεται κρεμασμένη μέσα είς τό καφε- 
νεϊον Χιδδιγκαϊγκάϊ. Σήμερα πού θ’ άποβιβασθή η Αΰτοκράτειρα είς 
τήν νήσον, θά περιπατή είς χώραν ίδικήν της όποΰ τήν έκατάκτησεν ή 
δραστηριότης τού λαού της. ["Επβται συνέχεια] 

έσκέφθη νά έκδικηθή όλους τούς συνενόχους τής γυναικός του καί 
έγραιρεν έν αύτώ :

ίίαμπόνηρο ποϋ είσαι, μελαχρινό μου ταίρι, 
καί πόσα τό μυαλό σου >*ά κατεβάση ξέρει.'

Γιά νάχης μέ τό χρώμα σου κί άλλους πολλούς ακόμη
καί όή άπό τους γράφοντας που γέμισαν οί δρόμοι, 

ξεφούρνισες τΰ λεύκωμα με πλήρη τήν ελπίδα, 
πώς θά ίδής . . . Μελαχρινούς σε κάθε του σελίδα 1

Ν. I. ΛΑΣΚΑΡΗΣ

Είς έκδίκησιν διά τ’ ανωτέρω ό Μπάμπης "Αννινος έγραψε τά εξής :
Όταν, άγαπητή κυρία, κατά Γην ήμέραν τής έσχατης κρίσεως, έμφανι- 

σθητε καί σείς, όπως ολοι οί ζήσαντες έπί τοΰ άθλιου τούτον κόσμον, ενώ
πιον τοϋ φοφεροΰ βήματος τής θείας αικαιοσυνης και ακουσητε το κατηγορη
τήριου τών αμαρτιών σας δύνασθε νά είπηιε πρός απολογίαν σας :

— Είμαι σύζυγος τοΰ Νίκον Λάσκαρη, συνίξηοα μεί αυτού έπί τόσα έτη, 
ουνιομίλουν καθημερινώς μει αυτόν, ηκουα καθημερινώς τους λόγους, τας 
αστειότητας του, τα λογοπαίγνια τον . . .

rH όφις τού ανστηροΰ έπουρανίου Κριτοϋ θά αίθριάοη καί μέ μειλίχιον 
μειδίαμα θά σάς εΐπη τότε :

—Ίίσθε λοιπόν καθ' ίίλην σας τήν ζωήν καταδικασμένη ν ακούετε τά 
καλαμπούρια τον συζύγου σας .' II τιμωρία σας αύτή ύπήρξεν άρκετή διά τά 
παραπτιόματά σας, τά όποια δέν εϊνε δά καί μεγάλ,α. Άφίενται νμϊν αί άμαρ- 
τίαι. Είσέλθετε άπ' ευθείας είς τόν Παράδεισον . . .
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Η ΜΟΝΗ ΔΑ ΑΥΤΗ

Δέν δυνάμεθα νά παρασιωπήσωμεν τό πράγμα. Τό Δημοτικόν Συμβούλιον 
Αθηνών έψήφισε εφέτος χιλιόβραχμον έπιχορήγησιν πρός τήν Είκονο- 
γραφημένην ώς ένίσχυσιν εις τάς τόσας δαπάνας της. Τήν πρότασιν ύπε- 
στήριξεν δ έκ τών Συμβούλων κ. θ. Τσόχας, δ διακεκριμένος ιατρός τής 
πόλεώς μας. έκθόμως, έπεκρότησε δέ δ Δήμαρχός μας κ. Μερκούρης, καί 
ό πρόεδρος τοΰ Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ίω. Σόλων καί έψήφ-.σαν οί εκλε
κτοί τού λαού κ.κ. Άντ. Παπαγεωργίου, δ γνωστός δικηγόρος, Γ. Κατε- 
λοΰζος, δ γνωστός μεγαλέμπορος. Β. Τουφεξής, δ διακεκριμένος ιατρός, 
Άλ. Γέροντας, δ συμπαθής αντιπρόσωπος τοΰ Δήμου, Γ. Βλαχάνης, δ 
μεγαλοβιομήχανος. Σ· Βαρβιτσιώτης, δ επίσης μεγαλέμπορος, Γ. Καλισπέ- 
ρης, δ συμπαθής φίλος μας, Χρ. Βουρνάζος, δ σεβαστός πρώην πρόεδρος 
τού Δημοτικού Συμβουλίου, Κ. Χρηστοφής, επίσης φίλτατός μας κ.λ.π.

Τό πράγμα έχει έντελώς ιδιαιτέραν σημασίαν. ’Εφέτος τά οικονομικά τοΰ 
Δήμου Αθηναίων, ανεξαρτήτως τής σώφρονος καί οίκοκυρικής διαχειρί- 
σεως, λόγψ τής ανωμάλου καταστάσεως, Υπέστησαν καί αυτά σοβαράν 
επήρειαν, δΓ 3 καί δ νομάρχης Άττικοβοιωτίας κ. Άλ. Διομήδης γνωρίζων 
τάς οίκονομικάς δυσχερείας περιέκοψεν είς 800 τήν πίστωσιν. Ακριβώς δέ, 
μολονότι τό ποσόν δέν καλύπτει ουδέ ένός τεύχους μας τάς δαπάνας, ή 
«Εικονογραφημένη- αισθάνεται Υπερηφάνειαν διότι καί αί θυσίαι της καί 
ή αποστολή της καί αί πρός τόν Δήμον ΰπηρεσίαι της 
Αναγνωρίζονται. Αύτήν τήν σημασίαν έχει τό πράγμα 
δΓ ήμάς καί ή «Εικονογραφημένη» επειδή αυτή είναι ή 
μόνη ένίσχυσις, ήν έχει έκ πηγής επισήμου, αισθάνεται 
βαθεϊαν ευγνωμοσύνην πρός τε τόν Δήμαρχον καί πρός 
τούς άντιπροσώπους τού Δήμου Αθηναίων. Έπιφυλασσο- 
μένη δέ νά διατρανώση πρός όλους τά εύγνώμονα αίσθή- 
ματά της σπεύδει νά γνωρίση είς τό πανελλήνιον τήν 
μορφήν τού σεβαστού προέδρου τού Δημοτικού Συμβου
λίου κ. Ίω. Σόλωνος, τοΰ γνωστού ίδρυτού μεγάλης βιο
μηχανίας τών έλληνικών οίνων, δστις διά τών γνώσεών 
του, τής πείρας του, τής περιωπής του, τού ονόματος 
του, τού χαρακτήρας του είναι δ πολυτιμότερος παρά
γων έν τψ Δημοτική! Συμβουλίφ.

«
Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Καί εφέτος πρός ευκολίαν τών έν Μ. Άσίφ, Πόντφ 
καί Καυκάσφ συνδρομητών τού περιοδικού θά έπιχειρή- 
σωμεν τήν συνήθη αποστολήν μέ τόν σκοπόν τής εδρυτέ- 
ρας διαδόσεως τής «Εικονογραφημένης» άνά τάς άκμα- 
ζούσας κοινότητας τών άνωτέρω μερών. Τήν άποστολήν 
άνέλαβε καί πάλιν δ κ. Παν. Χαϊδόπουλος, δστις καί 
Αναχωρεί προσεχώς έξουσιοδοτημένος νά έγγράψη νέους 
συνδρομητάς, ένεργήση εισπράξεις κ.λ. Παρακαλοΰμεν
λοιπόν τούς κ. κ. συνδρομητάς τού περιοδικού καί τούς φίλους του τούς 
άκραιφνεΐς, οϊτινες έδειξαν έως τώρα ότι έκτιμούν τόν σκοπόν του νά 
βοηθήσωσι τόν κ. Χαϊδόπουλον πρός έπίτευξιν τού σκοπού του.

«
01 ΝΕΟΙ

Ένα άπό τά μεγάλα καλά, τά όποια έκαμεν εις τόν τόπον ή έπανάστα- 
σις είναι καί τό τών νομαρχών. Μάς έδωκε νομάρχας έπιστήμονας, διαβα
σμένους, χρηστούς, ενσυνειδήτους, αγνούς. Δέν θέλομεν νά εϊπωμεν ότι 
τό παρελθόν έστερείτο τοιούτων, άλλά οί Κονδάκαι του, οί Δάσιοι καί οί 
Φαρμακόπουλοι ήσαν τρεις. Οί ση
μερινοί νομάρχαι είναι καί έκ τών 
παλαιών καί νέοι. Ό Δάσιος, ιδανι
κός είς χρηστότητα, ονειρώδης είς 
δραστηριότητα, θησαυρός εις γνώ
σεις διετηρήθη έκ τών παλαιών. Μέ

ΙΩ. Γ. ΣΟΛΩΝ

Πρόεδρος τοΰ Δ. Συμβουλίου ’Αθηνών

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟ

Στενοί τον ΑΝΑΡΙΑΝΤΟΧ ΤΟΥ ΑΒΕΡΩΦ

Η ΕΝΑΡΞΙΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ.— Η ΚΕΡΚΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ

τά προσόντα του αύτά, καίτοι είχε 
διρισθή Υπό θεοτοκικής κυβερνήσεως 
κατέστρεψε τό θεοτοκικόν κόμμα 
έν Κεφαλληνίφ, άλλ’ εύηργέτησε τό 
Άργοστόλιον. Ό Διομήδης, πάλιν 
άλλος έπιστήμων, μή γνωρίζων τί 
θά είπή κόμμα, άλλά γνωρίζων μόνον 
βιβλιοθήκην, άρχάς, δίκαιον, ουνεί- 
δησιν. Διετηρήθη έπίσης ύπό τής τε
λευταίας κυβερνήσεως, άλλ’ είναι 
καί αύτός τής έπαναστάσεως άφρός.

Τί είναι δέ οί νέοι; Ίδέτε τήν 
εικόνα ένός. Νεαρότατος, άλλ’ έν 
άντιθέσει σοβαρός, εμπειρότατος, κο
λοσσός δέ χρηστότητος καί αδέκα
στος καί ακούραστος ό κ. Περ. Άλ. 
Άργυρόπουλος ό νομάρχης Λαρίσ- 
σης. Κλάδος μεγάλης Φαναριωτικής 
οικογένειας προσενεγκούσης ύπηρε- 
σίας είς τό γένος, φέρει ϋπερηφάνως 
τάς υποχρεώσεις του, άλλ’ έχει καί 
ιδίας περγαμηνάς, Ας απέκτησε τα
χθείς οπού έκλήθη ύπό τής ΙΙατρί- 
δος. Ακριβώς δέ λόγφ καί τής ειδι
κότητάς του αυτής έτοποθετήθη έν 
Λαρίσση, όπου είναι σοβαροτάτη καί 
πολύτιμος ή αποστολή του έν δέοντι 
χρόνφι. ’Εσχάτως δ κ. Άργυρόπου
λος εις τό τελευταίου ζήτημα τών 
τσιφλικίων, τό όποιον μέσφ τής έπα- 
ναστάσεως είχεν άπειλήση άλλην 
έπανάστασιν, έδειξε πώς αντιλαμ
βάνεται τήν αποστολήν του. "Ελαβε 
νησιν 
τάξιν

ΠΕΡ. ΑΛ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Νομάρχης Λαρίσσης

γενικάς δδηγίας άπό τήν κυβέρ- 
καί έν βραχυτάτφ κατέστειλε τήν έξέγερσιν άποκαταστήσας τήν 
καί έπιβαλών τόν νόμον.

«
ΠΕΡΓΑΜΗΝΑΣ

Πρό εξ ετών εις τήν Άμισσόν δέν Υπήρχε προστα
σία Ελλήνων Υπηκόων καί έδέησε νά ίδρυθή τό έκεϊ 
έλληνικόν προξενεϊον τό όποιον έστάλη νά διευθύνη δ 
κ. Μιχαήλ Συνέσιος, άρχαϊος προξενικός υπάλληλος καί 
δοκιμώτατος.

"Εξ δλόκληρα έτη διέρρευσαν άφ’ ής άνεπετάσθη έκεϊ 
ή γαλανόλευκος καί έδειξε προσόντα πολύτιμα δ κ. Συνέ
σιος. Άνεπτέρωσε τό γόητρον τών δμογενών καί τών 
Ελλήνων ύπηκόων, έτήρησε φιλικωτάτας σχέσεις άκόμη 
καί κατά τό όξύτερον στάδιον τών μετά τής Τουρκίας 
σχεσεών μας μετά τής Διοικήσεως, έλυσε τοπικά ζητή
ματα έπ’ άγαθφ τών ήμετέρων, ένέπνευσεν εθνισμόν είς 
τούς ϊδικούς μας, συνέστησε συλλόγους κοινωφελείς, 
σωματεία συνεκρότησε καί συνήσπισε τάς γείτονας έν 
Αποσυνθέσει κοινότητας καί μετά τών άλλων προξένων 
έτήρησε εγκαρδίους σχέσεις κ.λ.π.

Άλλ’ Υπηρεσιακοί λόγοι έπέβαλον τήν αλλαχού τοπο- 
θέτησίν του καί διωρίσθη έν Άμισσφ Υποπρόξενος ό 
κ. Άγ. Ζαννέτος, δοκιμώτατος καί διακεκριμένος τής 
καρριέρας διπλωμάτης, άπό τόν όποιον πάρα πολλά 
περιμένει ή υπηρεσία.

Τόν κ. Συνέσιον απερχόμενον έκ Σαμψούντος προσε- 
φώνησεν έν τή τραπέζη Αθηνών δ πρόεδρος τής έλληνικής Κοινότητος 
κ. Γ. Αυγερινός, διευθυντής τής Τραπέζης Αθηνών.

Κύριε Πρόξενε,

Η έντανθα’Ελληνική παροικία μετά λύπης προσβ/.έπονοα την εξ Άμισ
θοί· άπομάκρυνσιν υμών συνέρχεται σήμερον εν τώ ελληνικοί τούτοι ίδρύματι 
τής Τραπέζης 'Αθηνών καί αισθάνεται επιβεβλημένοι· καθήκον νά έκφραση 
υμΐν τά ειλικρινέστερα αισθήματα συμπάθειας έπί ταΐς άπηρεσίαις, ας προσε- 
φέρατε είς τόν έντανθα ’ Ελληνισμόν διαρκοί'σης τής εξαετούς έν τή πόλει 
τούτη προξενικής υμών υπηρεσίας. Κατευοδοΰσα αϋτη ίμάς καί άναπέμπουσα 

τάς ειλικρινέστερος αυτής είιχάς υπέρ τής ΰμετέρας 
υγείας εύχεται υμΐν μακράν σταδιοδρομίαν καί συνέ
χειαν τής πατριοιτικής ί·μών εργασίας.

Είς έλάχιστον δέ τεκμήριου τής πρός υμάς έκτι- 
μήσεως καί αγάπης ή αυτή ελληνική παροικία παρα- 
καλεϊ υμάς οπιος ευαρεστούμενος δεχθήτε τό μικρόν 
τούτο αναμνηστικόν δώρου, ΐνα έν μέσφ τών διαφο
ρών Αναμνήσεων τής εξαετούς έντανθα διαμονής 
σας έχετε μακρόθεν γλνκεΤαν τήν ενθύμιων τών 
ειλικρινών σας φίλα»·’Ελλήνων τής’Αμισσοϋ, οίτι- 
νες θά άναμιμνήσκωνται πάντοτε τοΰ ίινόματος 
τού κ. Συι-εσϊοιι.

Έν Άμιοσώ τή 7 Μαρτίου 1910.

Τήν άνωτέρω προσφώνησιν, εις ήν συγκεκινη- 
μένος άπήντησεν δ κ. Μ. Συνέσιος, έπέδωκαν καί 
έγγραφον, είς δέ τήν περγαμηνήν ταύτην άναγι- 
νώσκονται αϊ Υπογραφαί τών κ.κ. Γ. Αυγερινού, 
διευθυντού τής έκεϊ Τραπέζης Αθηνών, Γ. Μαυ- 
ρίδου, Άλ. Γεωργιάδου, Άθ. Μιχαλοπούλου, Γ. 
Σταματιάδου', Γ. Δημητριάδου, Σ. Γιαλίστρα, Δ. 
Καλλιάρχη, Μ. Έμποράκη, Ν. Τεμπονήρα. Γ. Μα- 
κρίδου, Α. Γεωργιάδου, Σ. Δημητριάδου, Δ. Καμ- 

παρίτου, Άλ. Κοκρή, Δ. Κωνσταντινίδου, Κ. Μελαχούρη, Άθ. Μπρέβν, 
Δβ°« Άδ. Άντωνιάδου καί Δ. Μακρή. Τό δώρον είναι ώρολόγιον χρυσοΰν, 
μεγάλης άξίας, έχει δέ χαραγμένην άναμνηστικήν επιγραφήν.

«
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΩΝ

Όσοι θέλουν νά σηκωθούν αϊ τρίχες των άπό τόν τρόμον τό όποιον 
προξενεί κάθε τι Υπερφυσικόν, άς διαβάσουν τό άκόλουθον γεγονός, τό 
όποιον ώςέξής άφηγήθη ή πρό χρόνων άποθανούσα πριγκήπισσα τής Σουη
δίας Ευγενία, Αδελφή τοΰ Βασιλέως Όσκάρ τού Β’. Εσπέραν τίνά τού Μαρ-

τίου τοΰ 1871 ολίγον πριν έπισυμβή ό θάνατος τής ρασιλίσσης Lavisa 
εύρισκόμην εις τά διαμερίσματα τής μητρός μου Ίωσηφίνης. Ειμεθα και 
αί δύο πλήρεις χαράς έκ τής ρελτιώσεως τήν όποιαν παρουσίαζεν ή κατά- 
στασις τής βασιλίσσης. Ήτο ήδη άργά καί έσκεπτόμην νά καλήνυκτίσω 
τήν μητέρα μου καί νά άποσυρθώ εις τά δωμάτιά μου, οτε είς έκ τών θαλα
μηπόλων τής Υπηρεσίας μα; άνήγγειλεν δτι μεγάλη πυρκαΐά έξερράγη 
πλησίον τού Ανακτόρου. Ή μητέρα μου πολύ ανήσυχος μέ ήρώτησε άν 
ήθελα νά τήν συνοδεύσω έως τήν μεγάλην στοάν διά νά παρακολουθήσω- 
μεν εκεΐθεν τό θέαμα τής πυρκαϊάς. 'Υπηρέτης προπορευόμενος ήμών «φώ
τιζε τά διαμερίσματα δΓ ών διηρχόμεθα καί τοιουτοτρόπως έφθάσαμεν εις 
τήν μεγάλην στοάν όπόθεν έπί πολύ άπεθαυμάζομεν τό μεγαλοπρεπές όσον 
καί φρικτόν θέαμα τό όποιον έξειλίσσετο πρό ήμών. Μετά παρέλευσιν ήμι- 
σείας ώρας — έπλησίαζεν ήδη μεσονύκτιον — ειμεθα έτοιμαι νά άποσυρθώ- 
μεν είς τούς κοιτώνάς μας δτε ή μητέρα μου «ζήτησε νά διέλθωμβν διά 
τών διαμερισμάτων Καρόλου τού 15ου διά νά πληροφορηθώμεν περί τής 
καταστάσεως τής ασθενούς βασιλίσσης. Εϊχομεν φθάσει πλέον εις τήν αίθου
σαν, άφ’ ής αρχίζει ό διάδρομος, ό όδηγών εις τά δωμάτια τής βασιλίσσης, 
δτε ακριβώς κάτωθεν τού μεγάλου θόλου είδα μίαν λευκήν κυρίαν Υψηλήν 
μέ εύγενή χαρακτηριστικά όρθίαν εις τό μέσον τής αιθούσης. Έφορούσε 
φόρεμα έκ λευκής μετάξης καί μέγα περιλαίμιου άπό εξαίσια τρίχαπτα 
ήπλοΰτο έπί τών ώμων της. Ένόμισα πρός στιγμήν δτι ήτο μία τών κυριών 
τής τιμής, ή όποία πιθανόν θά είχε λάβη εντολήν νά άναμείνη τήν επιστρο
φήν τής μητρός μου, όπως τής δώση ειδήσεις περί τής ασθενούς. ΊΙ κυρία 
δμως αύτη μάς παρετήρει χωρίς νά στρέφεται καί χωρίς νά μεταβάλη 
θέσιν. ’Επειδή δέ δέν τήν είχα ίβεί ποτέ είς τήν Αυλήν ήθέλησα νά έρω-

είς τήν αυλήν καί δτι

καί

τήν 
τά

Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΧΝΗΣ ΑΝΘΟΚΟΜΟΧ Κ. ΑΡ. ΤΣΟΥΤΣΟΣ

τήσω τήν μητέρα μου ποια ήτο. Άλλά ήλλαξα γνώμην διότι έσκέφθην δτι 
ή μητέρα μου διερχομένη πρό αύτής θά τής άπηύθυνε τόν λόγον καί θά 
τήν παρουσίαζε πρός έμέ. Μεγάλη δμως Υπήρξεν ή έκπληξίς μου δταν ή 
μήτηρ μου διήλθε πρό αυτής χωρίς κάν νά τήν πλησιάση ένιρ εκείνη 
άφ’ έτέρου παρέλειψε νά Υποκλιθή ένώπιόν μας, όις έπέβαλλεν ή έθιμο- 
τυπία τής αύλής. Ήναγκάσθην ώς έκ τούτου νά παραδεχθώ δτι ή έν λόγφι 
κυρία δέν είχεν εισέτι παρουσιασθή έπισήμως 
έπομένως ή μήτηρ μου προσεποιήθη δτι 
δέν τήν παρετήρησε. Παρ' δλα αυτά έθεώ- 
ρουν λίαν παράδοξον πώς συνέβαινεν ώστε 
ούτε έγώ ούτε ή μήτηρ μου νά γνωρίζω- 
μεν τήν νέαν αύτήν κυρίαν τής τιμής. 
Καί δμως επειδή ή μήτηρ μου δέν έφαί- 
νετο διατεθειμένη νά σχολιάση τό γεγονός 
έσιώπησα. Άλλ' δταν έφθάσαμεν πρό τής 
θύρας τής έξόδου τής αιθούσης έστρά- 
φην άποτόμως και είδον τήν λευκήν κυ
ρίαν πάντοτε ακίνητον είς τήν αύτήν 
θέσιν. Τήν έξήτασα πρός στιγμήν διά 
τού βλέμματος, έλκυσθεϊσα άγνωστον Υπό 
τίνος δυνάμέως, καί τότε μόνον αύτή 
έκαμε βήματά τινα πρός ήμάς.

Όταν έφθάσαμεν είς τό συνεχόμενον 
πρός τήν αίθουσαν δωμάτιον άπηύθυνα 
τόν λόγον πρός τήν μητέρα μου καί τήν 
ήρώτησα ποια ήτο ή ωραία εκείνη κυρία.

— Περί ποιας κυρίας δμιλείς ; ήρώτη- 
σεν έκπληκτος ή μητέρα μου.

— Περί αύτής τής κυρίας μέ τά λευκά 
φορέματά, ή όποία έστέκετο όρθή κάτω
θεν ακριβώς τοΰ μεγάλου θόλου καί ή 
όποία δέν μάς έχαιρέτησεν.

Ή μήτηρ μου έστάθη άποτόμως 
μέ ήρώτησε διά φωνής τρεμούβης.

— Είδες μιά λευκήν κυρίαν είς 
αίθουσαν αύτήν ή όποία φέρει είς 
διαμερίσματα τής βασιλίσσης;

Χωρίς νά δύναμαι νά έξηγήσω τό αίτιον 
ήσθάνθην δτι αγωνία μέ κατελάμδανε.

— Ναι’ άπήντησα. Έστέκετο όρθή κάτω άπό τόν μεγάλον θόλον. Έφο- 
ροΰσε θαυμάσιο φόρεμα άπό λευκό μετάξι, μέ ένα μεγάλο περιλαίμιον έκ 
τριχάπτων. Άλλά Αληθώς δέν τήν είδατε : Περιμένετε θά Ανοίξω τήν θύραν 
μήπως είναι άκόμη έκεϊ. Ή μήτηρ μου τότε μέ έπήρε άπό τό χέρι και με

ήμπόδισε λέγουσα:
—Ιίερίμενε, μήν πάς 

καί πρός τό παρόν 
μήν είπής είς κανένα 
τίποτε άπό δ,τι είδες. 
Είνε ή λευκή κυρία καί 
άν είνε αύτή, κάποιο 
μεγάλο κακό θά μάς 
συμβή.'Π βασίλισσα θά 
πεθάνη χωρίς άλλο.

Άπεσύρθην είς τό 
δωμάτιόν μου πλήρης 
Αγωνίας. Προσηυχή- 
θην μετά θέρμης Υπέρ 
τής βασιλίσσης καί τού 
Αδελφού μου Όσκάρ 
και παρήλθον ώραι 
δλόκληροι πρό τοΰ 
κατορθώσω νά κοιμη
θώ. Τήν έπομένην ή 
κατάστασις τής βασι
λίσσης άποτόμως έχει- 
ροτέρευσε καί μετά 3 
ήμέρας παρέδιδε τό 
πνεύμα είς τόν θεόν.

ΒΑΧ. ΑΝΘΟΚΟΜΕΙΟΥ Κ. ΑΡ. ΤΣΟΥΤΣΟΥ

ΑΙ ΑΠΟΚΡΕΩ

ΤΟ ΒΡΑΒΕΥΘΕΝ ΩΡΑΙΟΝ ΣΤΕΜΜΑ ΤΟΥ

ΑΙ ΑΠΟΚΡΕΩ.— ΟΙ ΠΡΙΓΚΙΠΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΞΕΔΡΑΝ

ΣΩΦΡΑΤΖΕΤ ΚΙΝΕΖΑΙ

Καί είς τήν Κίναν παρουσιάσθησαν Σώφρατζετ. Έξεδόθη ήδη ύπό γυναι
κών περιοδικόν σκοπούν τήν προάσπισιν τών γυναικείων δικαιωμάτων. Ή 

.πρώτη πολεμ-κή τήν όποιαν διεξάγει τό 

.περιοδικόν τούτο είναι κατά τοΰ άπαισίου 
εθίμου τής στρεβλώσεως τών ποδών πρός 
παρεμπόδισιν τής αύξήσεως αύτών. Είς 
τήν Καντώνα πάλιν νεάνιδες συνεκρότη- 
σαν 
τοΰ

ΑΙ

σύνδεσμον σκοπούντα τήν κατάργησιν 
σκληρού έγχωρίου νόμου περίγάμων.

«
ΑΠΟΚΡΕΩ

Ή πρωτεύουσα οφείλει χάριτας εις τόν 
• Σύνδεσμον τών Συντακτών» διότι καί 
εφέτος δέν έστερήθη θεάματος καί μέσων 
διασκεδάσεως κατά τάς Άποκρέω έξ αι
τίας του. Αί έφετειναί μάλιστα Άποκρέω 
είχον έντελώς εξαιρετικόν χαρακτήρα, 
άπετέλεσαν δέ άληθινήν δασιν διά τήν 
άποστυγνωθείσαν ψυχήν τοΰΆθηναίουύπό 
τοΰ πολυμήνου εφιάλτου τής 15 Αύγού- 
στου. Πράγματι τό λαμπρόν σωματείου 
έδειξεν δτι αντιλαμβάνεται τών ύποχρεώ- 
σεών του καί πείραν έχει μεγάλην. Καί ήτο 
δντως μεγάλη ή επιτυχία καί τών παρε
λάσεων καί τών αμφιέσεων καί τοΰ χορού 
τού Δημοτικού θεάτρου, άν μάλιστα λάβη 
κανείς ύπ' δψει τόν χρόνον δστις έμεσο- 
λάβησε άφ’ ής άποκατεστάθη σχετική 
γαλήνη μέχρι τών Άποκρέω. Τήν επιτυ
χίαν διατρανώνει καί ή παρουσία τών 
πριγκίπων Άνδρέου καί Χριστοφόρου έπί 
τής εξέδρας τής όδοΰ Κοραή κατά τήν 
τελευταίαν Κυριακήν.

Πρέπει νά όμολογηθή δτι ή επιτυχία οφείλεται εις δεξιωτάτην συγκέν- 
τρωσιν όλων τών καταλλήλων στοιχείων έν τή μεγάλη επιτροπή, ήτις άπε- 
τελέσθη εκ τών κ.κ. Άλ. Βλάγκαλη, διευθυντού τοΰ σιδηροδρόμου Αθη
νών - Πειραιώς, Μιλτ. Νεγροπόντη, Γ· ΙΙεσματζόγλου, Ν. Άθανασιάδου, 
Άθ. Φίλωνος, Γ. Κωνσταντινίδου, I. Κολλινιάτου, αρχιμηχανικού τοΰ 
Δήμου, Μιλτ. Άξελοϋ, άρχιτέκτονος, Δ. Μενάνδρου, Κ. Κωνσταντινίδου, 
άνωτέρων Υπαλλήλων τής Δημαρχίας. Χρ. Σπηλιοπούλου, Β. Κασδόνη, μεγα- 
λεμπόρων, Β. Τουφεξή. Άντ. Παπαγεωργίου, Γ. Καλησπέρη. Άλ. Γέροντα, 
Γ. Κατελούζου, Δημοτικών Συμβούλων, Ρ. Ρώσση, Αμαξοποιού, Ν. Πιλαβίου, 
μηχανικού, I. Μπούμπουλη, Αξιωματικού τού ναυτικού, I- Πάσχου, Αξιω
ματικού τοΰ μηχανικού, θ. Οικονόμου, Άλ. Νικολούδη, Αρχιτεκτόνων, 
Μ. θειάφη, προέδρου τών έμπορορραπτών, I. Φαραντάτου, ιατρού κ.λ.π.

Ή έπιτροπή αύτη συνελθούσα επανειλημμένοι; έν τψ μεγάρφ τοΰ Συνδέ
σμου τών Συντακτών Υπό τήν προεδρείαν τού Δ. Συμβούλου κ. Δ. Βρατσάνου 
Διευθυντού τής «Εικονογραφημένης», καθώρισε τό πρόγραμμα τών έορτών.

Καί κατά τάς δύο όρισθείσας ήμέρας παρήλασαν Αρκετά Αρματα και 
σάτυραι ϊκ τών όποιων τά πρώτα βραδεία έκ δρ. 600 καί έκ δρ. 400 έλα- 
βεν δ Αριστοτέχνης άνθοκόμος κ. Άρ. Τσοΰτσος. Τόσον τό πρώτον του, ένα 
ϊόχρουν Αμάξι τέθριππον, δσον καί τό έλληνικόν στέμμα μέ τούς Ήρα- 
κλεΐς. ήσαν θαύματα άνθοδετικής.

Ό χορός άφ’ ετέρου τού Δημοτικού θεάτρου Υπήρξεν άφθαστος είς έπι- 
τυχίαν. Κόσμος εκλεκτός, αμφιέσεις πολυτελείς, ζωηρότης άπτωτος, καί 
εισπράξεις ίκανοποιητικώταται παρ’ δλην τήν κρίσιν τοΰ τόπου.

«
ΤΑ ΑΝΘΗ ΣΑΣ

Όταν έχετε ένα ώραΐον άνθος καί θέλετε νά τό διατηρήσητε φρέσκο 
άρκετάς ήμέρας ρίψατε μέσα είς τό νερό τοΰ βάζου ή τής ζαρντινιέρας 
σας χλωριοΰχον άμμώνιον μέ αναλογίαν 5 γραμ. είς 1 χιλιόγρ. ύδατος.
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ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ

Πρό τίνος ή τράπεζα 'Αθηνών έκ.-εί- 
νουσα τάς εργασίας της ίδρυσε καί 
άλλα υποκαταστήματα έν Τουρκίφ 
πρός έξυπηρέτησιν τών Ελληνικών συμ
φερόντων. Μεταξύ τών άλλων ίδρυσε 
υποκατάστημα καί έν Άμισσφ, δπου 
σπουδαίως θά εξυπηρετηθώ^·. τά συμ
φέροντα τών έκεϊ Ελλήνων.

Τήν διεύθυνσιν τούτου άνέβεσεν εΐς 
τόν κ. Γ. Αυγερινόν, τραπεζιτικόν δει
νότατου, πατριώτην αγνόν, άνδρα δρα
στήριου, εϊς ον κυρίως οφείλεται ή 
έν Άμισσφ ϊδρυσις τοϋ ϋποκαταατή- 
ματος. Ό κ. Γ. Αυγερινός ήτο πρό 
τριών έτών διευθυντής τής ’Οθωμανι
κής Τραπέζης έν Μερσίνη, όπου παρέ- 
σχεν σπουδαίας υπηρεσίας εΐς τά Ελλη
νικά συμφέροντα. Είχε δημιουργήσει 
έκεϊ έμπόριον ελληνικόν, έβοήθησε 
"Ελληνας έμπορους, άλλ’ δπερ σπου
δαιότερου, είχε γίνει θερμός απόστο
λος έκεϊ τοδ Ελληνισμού. ’Ακριβώς 
έξ αιτίας τούτων έζητήθη ή έκεϊθεν άπομάκρυνσίς του καί επειδή δέν ήθέ- 
λησε νά μεταβή εΐς τήν έν Χαλεπίψ θέσιν του έμεινε μακράν πάσϊ.ς εργασίας.

Έκτοτε έμελέτησε τό ζήτημα τής συστάσεως τοϋ έν Άμισσφ υποκατα
στήματος τής τραπέζη;'Αθηνών καί ϋπέδαλε μακροσκελή υπομνήματα 
καί εκθέσεις πρός τήν Λιεύθυναιν τής Τραπέζης. Πράγματι δέ τό μέν υπο
κατάστημα παρέχει πολυτίμους δπήρεσίας καί εΐς τήν Τράπεζαν καί είς 
τούς έκεϊ εμπόρους, αύτός δέ φαίνεται πρόθυμος εΐς τά; έθνικάς άνάγκας 
καί εΐς τάς τής κοινότητος.

Φαντσσθήτε δτι ή Άμισσός δέν είχε νεκροταφείου τών Χριστιανών καί ό 
κ. Αυγερινός συνήψε δάνειον πρός τήν Κοινότητα έκ χιλίων λιρών διά τόν 
σκοπόν τοδτον. "Ιδρυσεν άκόμη έκεϊ καί εμπορικήν λέσχην τής όποιας τόν 
εξέλεξαν πρόεδρον, δπως τόν έξέλεξαν καί τής Κοινότητος τοιοδτον.

Τοιοϋτος ό διευθυντής τοϋ έν Άμισσφ υποκαταστήματος τής Τραπέζης 
'Αθηνών, διά τήν εκλογήν τοδ όποιου πρέπει εϊλικρινώς νά συγχαρή κανείς 
τήν Γενικήν Λιεύθυναιν τής Τραπέζης ’Αθηνών καί τήν ιδιαιτέραν του 
πατρίδα Κεφαλληνίαν.

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΟΥΣ

Δοκιμάσατε αύτήν τήν συμβουλήν, όσοι είοθε παχύσαρκοι. Μάς τήν δίδει 
ένας δόκτωρ τής Λωζάνης. Άντί καφέ ή γάλακτος τό πρωί συμβουλεύει 
κρύο κρέας — έκτος πάπιας, χοιρινού καί κυνηγιού — 15 γραμμάρια μόνον 
ψημμένο ψωμί καί τσάι, άν θέλετε, μέ μίαν καραμέλα ζακχαρένια καί μιά 
φέτα λεμόνι. Τό μεσημέρι κρέας ψητό τής σχάρας ή ψητό χωρίς σάλτσαν, 
ολίγα βρασμένα χόρτα μέ πολύ όλίγον βούτυρον, φρούτα δέ ψημμένα. Τό 
απόγευμα τσάι μέ ζακχαρίνην κα! λεμόνι. Καί τό βράδυ — μόνον κα! 
αύστηρό-.ατα — μισό παγωτό. Εννοείται δτι ή δίαιτα δέν απαιτεί διόλου 
κίνησιν, πρέπει δέ νά κοιμάσθε ένωρίς καί νά έξυπνάτε αργά πολύ. Άν ή 
δίαιτα σάς φέρει δυσπεψίαν μεταχειρισθήτε λάδι, δν δέ σάς βλάπτει τό τσάι 
αντικαταστήσατε το μέ χαμομήλι ή άλλο ζεστό.

«

ΊΙ παρατιθέμενη εϊκών δεικνύει μίαν χρήσιμον όσον καί άπλουστάτην 
μη-χν,ή·" εσχάτως έπινοηθεΐσαν, μέ τήν όποιαν κάθε άνθρωπος ήμπορεϊ νά 

ψαρεύοη μέ δλην του τήν άνεαιν 
καί μέ δλην του τήν τουαλέττα 
εϊς τό μέσον τής θαλάσσης. "Ολη ή 
συσκευή απαρτίζεται άπό ένα φελ
λόν μέ κούφωμα αρκετόν, ώστε νά 
ήμπορή νά κάθεται ένας άνθρωπος. 
’Ο φελλός αύτός έχει γύρω - γύρω 
περίβλημα άπό καουταού καί άπό 
κάτω πάλιν άπό τό καουτσοϋ έχει 
δύο μεγάλα μανίκια εϊς τά όποια 
μπαίνουν τά πόδια τοΰ άλιέως. ’2ς 
κινητήριος δύναμις τής μηχανής 
αύτή; χρησιμεύουν τά πόδια τοΰ 
ανθρώπου τά όποια μεταχειρίζεται 
σάν κουπιά-

’Εννοείται ότι ή συσκευή αύτή 
δέν είναι καμωμένη διά τόν ώκεανόν

ΜΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΕΠΙΝΟΗΣΙΣ

ΚΑΙ ΟΛΙΓΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

Κροκέτες μέ ηουλί. Παίρνετε λίγο πουλί βρασμένο τό κόπτετε είς πολϋ 
μικρά τεμάχια καί ρίπτετε δλας, πιπέρι, μοσχοκάρυον. Ρίπτετε κατόπιν εΐς 
μίαν κατσαρόλαν 1 κουταλιά βούτυρο νά κάψη καλά, κατόπιν μιά κουτά
λια αλεύρου νά καβουρδισθή καί προσθέτετε 100 δράμια γάλα, όλο μαζϋ 
διά νά μή κάμη βόλους. Άμα δέση αύτή ή σάλτσα ρίπτετε καί τό πουλί, 
έπειτα όλίγη παρμεζάνα ή κεφαλοτύρι, νά δέσουν καλά. Τό κατεβάζετε 
άπό τή φωτιά κι’ όταν κρυώσουν τά πλάθετε είς κροκέτες, τά αλείφετε 
μέ αύγό καϊ κοπανισμένη γαλέττα καί τά τηγανίζετε μέ μπόλικο βούτυρο.

Ή κροκέττες αύταί γίνονται έπίσης μέ βραστό κρέας άντί πουλιού ή 
καί μέ ψάρι βρασμένο. 

«
ΜΑΝΤΕΙΩΝ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Ή περιβόητο; κυρία de Th6bes εϊς τό προφητικόν της βιβλίον δπερ 
έξέδωκε διά τό 1910 αναφέρει τά έξής είδη μαντείας : Άερομαντείαν διά 
τοδ άέρος,— τήν άλεζτορομαντείαν διά τοϋ άλέκτορος,— τήν άλευρομαν-

τείαν διά τοδ αλεύρου,— τήν άλατο- 
μαντείαν διά τοϋ άλατος,— τήν άμνιο- 
μαντείαν διά τής κεφαλής μικρού 
παιδιού, τήν άνθρωπομαντείαν δι’ 
ανθρωπίνων σπλάγχνων. — τήν αριθ
μομαντείαν διά τών αριθμών, — τήν 
άστραγαλομαντείαν διά τών αστραγά
λων, — τήν αστρομαντείαν διά τών 
αστέρων,-- τήν βελομαντείαν διά τών 
βελών,— τήν βοτανομαντείαν διά τών 
βοτάνων, — τήν όνειρομαντείαν διά · 
τών ονείρων,—ιήν καπνομαντείαν διά 
τοϋ καπνού,— τήν κατοπτρομαντείαν 
διά τών κατόπτρων, — τήν κηρομαν- 
τείαν διά τοδ κηρού,—τήν χειρομαν
τείαν διά τών γραμμών τής χειρός, 
τήν κοσκινομαντείαν διά τοϋ κόσκινου, 
— τήν κρομμυομαντείαν διά τών κρομ- 
μύων,—τήν δακτυλομαντείαν διά τών 
δακτύλων, — τήν γαστρονομαντείαν 
διά ποτηρίων πλήρων ΰδατος. — τήν 
γεωμαντείαν διά τήςγή;,— τήνγυρο- 
μαντείαν διά στροφών πίριξ ένός κύ
κλου, - τήν ήπατοσκοπίαν διά τών

τών ζώων, — τήν υδρομαντείαν διά τοϋ ϋδατος.— τήν ίχθυο- 
τήν κεφαλονομαντείαν διά κεφαλής όνου,—τήν λαμπαδομαν 
λεκανομαντείαν. τήν λιθομαντείαν. τήν μαργαριτομαντείαν, τήν

έντοσθίων 
μαντείαν, 
τείαν, τήν 
μετωποσκοπείαν, τήν νεκρομαντείαν διά τών νεκρών.— τήν νιγρομαντείαν, 
τήν θινομαντείαν. τήν πλακομαντείαν διά τών πλακών τών κυνών. τήν 
ώμονομαντείαν διά τών ώμων τών ιερέων,— τήν όνομομαντείαν διά τών 
ονομάτων.—τήν όφεομαντείαν, τήν όρνιθομαντείαν. τήν πνιγομαντείαν, τήν 
ραψωδομαντίαν, τήν σκιαμαντείαν διά τών σκιών τών νεκρών. — τήν 
σιδηρομαντείαν, τήν οπονδομαντείαν, τήν στερνομαντείαν, τήν αυκομαντείαν 
διά τών φύλλων τής συκής, τήν τερατοσκοπείαν, τήν θεομαντείαν, τήν 
πυρομαντείαν διά τοϋ τυρού, — τήν ξυλομαντείαν διά τοϋ ξύλου. Καί 
έδώ πλέον σταματά ευτυχώς ή κ. de Thebes τήν άπαρίθμησιν τών ειδών 
τής μαντικής τέχνης.

Σ’ ΑΓΑΠΩ

Όταν ό κόσμο; στον βα&ΰ τόν νχνο τον 
ον μαγεμένα όνειρα πλανιέται, 
εσένα έχω ’γό> γιά μόνο μον όνειρο, 
εσένα ή Ί’νχή μον σνλλογιέται.

Κι όιαν κοιιιαιαι ό κόσμος καί ό Ανεμος 

τόν άγριό τον τραγονόάει οκο.τό, 
τόν ημερεύω καί στόν στέλνω ο όνειρο 

γιά νά οοβ τράγοι ό’ίονι : Σ* ιίγαιιόι.
7..

Η ΜΠΥΡΑ

Δέν είναι τίποτε νέον ή μπύρα. Φαντασθήτε δτι τήν αναφέρουν καί δ 
’Ηρόδοτος καί δ Αριστοτέλης, πλεϊστοι δέ άλλοι "Ελληνες καί Λατίνοι συγ
γραφείς. Κατά τόν Ηρό
δοτον δ ζύθο; έφευρέθη |· —------2“=ττ - .: —π
εϊς τό ΙΙηλούσιον, ού ένε- 
κεν οί Ρωμαίοι τόν ώνό- 
μασαν Πηλουσιανόν πο- 
τόν, έκεϊθεν δέ έγενικεύθη 
έν Αΐγύπτφ. Ό θεόφρα- 
στος τήν μπύρα τήν ονο
μάζει κριΟίτην οίνον. Εϊς 
Γαύγους, κατά τόν Πλί- 
νιον ώνομάζετο Cerovisia 
δηλ. διΰρον τής όι'ιμητρος, 
ό δέ σπόρος ό χρησιμεύω·/ 
πρός παρασκευήν αύτοΰ 
ώνομάζετο ξνθοποιός.

Μεγάλην χρήσιν ζύθου 
έπριοδντο ανέκαθεν οί 
Γερμανοί, οί Γαλάται καί 
οί Ισπανοί καί αύτοί δέ 
οί Νορμανδοί, οί όποιοι 
καυχώνται διά τόν μηλί- 
την το»·, μέχρι τοΰ δεκά- 
του τετάρτου αίώνος δέν 
είχαν άλλο πατάν παρά 
τόν ζύθον. «
Ό οικογενειακός φίλος.

— Μαρίκα, χθές τό 
βράδυ στήν σουαρέ σας ή αδελφή σου μοϋ ϋπεσχέθη νά γίνη γυναίκα μου. 
Δέν θυμώνεις ποΰ θά σάς τήν πάρω.

Μαρίκα. — Κάθε άλλο, έμεϊς γι’ αύτό δώσαμε τήν σουαρέ.
«

ΠΟΥ ΘΑ ΦΘΑΣΗι Η ΜΟΔΑ ΤΟΥ ΚΤΕΝΙΣΜΑΤΟΣ

Μεταξύ φίλων.

— Εεύρεις, ό παύμένος £ Βρανδς δέν πήγαινε1, καθόλου καλά οίκονομι- 
κώς. θά τοΰ έκανες εύεργεσία αληθινά άν τού έδινες νά πληρώση ένα 
χρέος του άπό χίλιες δραχμές, ποΰ δέν επιδέχεται αναβολήν.

— Τίνος τής χρωστεϊ ;
—’Εμένα!

«
Ό κατακλυσμός προεκάλεσε τήν δευτέραν έκδοσιν τής άνθρωπότητος- 

Ό θεός εϊνε δ ποιητής, δ Νώε δ εκδότης καί ή κιβωτός τό τυπογραφεΐον- 
Άπό τότε δέν έγινε νεωτέρα έκδοσις, ένφ άνεκαλύφθησαν τόσα τυπογρα
φικά σφάλματα ώστε νά είνε άναγκαιοτάτη.

Έν Αθήναις, Τυπογραφεΐον .'Εστία. Κ. Μά'ίσνερ καϊ Ν. Καργαδούρη — 7βθι>


