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Η ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ϊναι γνωστόν δτι τό Πάσχα είναι Εβραϊκή εορτή. Τήν 
έώρταζον οι ’ Ισραηλϊται, κατά τήν II. Διαθήκην, εις 
άνάμνησιν τής σωτηρίας των «.τό τής δέκατης πλη
γής τοΰ Φαραώ.

’Έστενον υπό τό βάρος τής επαχθούς δουλείας οί ’Ισραηλϊται 
330 ολόκληρα έτη και ό Μωϋσής παρουσίασθείς ένώπιόν τον 
ΓΙλάστον παρεπονέθη αντίο.

— Διατί κατέθλιψας τόν λαόν τούτον; Διατί μέ έστειλες εμέ; 
ήρώτησεν.

Ό Θεός τότε έρριψε κατά τών Αιγυπτίων βαθμηδόν τάς 
δέκα πληγάς, ών ή τελευταία ήτο ή η οθεριοτέρα. Άπεφάσισε 
δηλαδή ό Θεός νά θανατώση δλους τονς πρωτοτόκους τής Αίγύ- 
πτου, Ανθρώπους, ζώα κ.λ.π. Έκάλεσε κατόπιν ό Θεός τόν 
Μωϋσή και τον (όρισε πρώτον δπως δ μήν ’ Α6ί6 Ιό σήμερον 
Νισάν, καθ’ ήμάς δέ ’Απρίλιος) είναι δ πρώτος μήν τοΰ 
έτους.”Επειτα συνεβούλευσεν δπως τήν 10 τοΰ’Αβίβ κάθε οικο
γένεια προμηθενθή έν άρνίον άρσενικόν, τό όποιον νά φυλά
ξουν μέχρι τής 14 ήμέρας τοΰ Άβίβ, πρός τό έσπέρας δέ νά 
τό σφάξουν και νά βάφουν μέ τό αΐμά του τούς δυο παραστά
της τής θύρας των καϊ τό άνώφλιον, έξ άλλου δέ νά ψήσουν 
τό κρέας του και νά τό φάγουν τήν νύκτα μέ Άζυμα καί πικρά 
χόρτα. Κατόπιν δ,τι περισσεύσει νά τό καύσουν είς τό πΰρ, 
αυτοί δέ έζωσμένοι τάς όσφύας των, μέ τά υποδήματά των καϊ 
τιμ· βακτηρίαν άνά χεΐρας, νά μή έξέλθουν τών οικιών των, άλλά 
νά άναμένωσιν έτοιμοι.

Πράγματι τιμ· νύκτα <5 Θεός διελθιυν διά τής γής Αιγύπτου 
έξωλόθρευσε πάν δν πρωτότοκον, πλήν τών ’Ισραηλιτών, ών 
τάς οικίας έγνώριζεν έκ τον έπϊ τών θυρών αίματος.

Τότε έν μέσω τον νυκτερινού όλεθρον έγερθεϊς <5 Φαραώ 
έκάλεσε τον Μωϋσή καϊ τόν ίκέτευσε νά παραλάβη τόν λαόν 
του καϊ νά φύγη έξ Αιγύπτου καϊ πράγματι άπήλθον ουτοι τήν 
15 Άβίβ (1 ’Απριλίου καθ’ ήμάς) τοΰ 1491 π. X. καϊ άπηλ- 
λάγησαν τής δουλείας.

Είς άνάμνησιν λοιπόν τής σωτηρίας της ή φυλή τοΰ ’Ισραήλ 
καϊ τής έκ τής Αιγύπτου έξοδον καθιέρωσε τάς έορτάς τοΰ 
Πάσχα. ΊΙ λέξις μάλιστα Πάσχα, έκ τής Πεσάχ ή Πασά, ήν 
ήμεϊς μετεδάλομεν είς Πάσχα, σημαίνει έβραϊστί: Διάβασις 
τοΰ Θεοΰ.

’Από τότε οϊ ’Ισραηλϊται κατά τήν εσπέραν τής 14 τοϋ 
’Εβραϊκού Νισάν, δστις αντιστοιχεί μέ τόν ίδικόν μας ’Απρίλιον, 
έώρταζον τό Πάσχα (τήν σωτηρίαν των) καϊ έσφαζον τόν αμνόν, 
ψηνόμενον καθ’ ώρισμένον τύπον, έτρωγον δέ καϊ Άζυμα καϊ 
πικρά χόρτα. Σημειωτέον δτι δέν έφεραν πλέον περιβολήν ταξευ- 
δίου ούτε έκράτουν βακτηρίαν. "Ολα αύτά ήσαν άλλοιγορικά 
καϊ έσυμδόλιζον κάτι. Οΰτω ή ταξειδιιοτική περιδολή καϊ ή 
βακτηρία ύπεδήλου τήν υπό τόν Μωνσή πορείαν, τά Άζυμα ύπε- 
μίμνησκον τήν σπουδήν μεθ’ ής έφυγαν έξ Αιγύπτου, λησμο- 
νήσαντες νά άναμίξουν μετά τής ζύμης προζύμην, τά δέ πικρά 
χόρτα υπενθύμιζον τήν πικρίαν τής έν Αίγύπτφ διαμονής των.

Αί προετοιμασίαι ήρχιζον άπό τά μέσα τοΰ προηγουμένου 
μηνός έν Ιερουσαλήμ. Αί δδοϊ τής πόλεως έκαθαρίζοντο, οί 
έξω τάφοι έλευκαίνοντο διά κονιάματος, αί οίκίαι έκαθαρίζοντο. 
’Ανέβαιναν δέ πρώτοι είς τήν Αγίαν Πόλιν οί έγοντες Ανάγκην 
έξαγνισμοΰ καί είτα δ λοιπός λαός. ’ Υπολογίζουν δτι σννεκεν- 
τροΰτο έκεϊ έν έκατομμύριον ’Ισραηλιτών.

-1' μεγαλήτεραι ήμέραι τοΰ Πάσχα ήτο ή πρώτη, δηλαδή ή 
14 Νισάν καϊ ή 21, μολονότι Πάσχα άκριδώς ήτο τό τέλος τής 
14 τοΰ Νισάν. ΊΙ κυρίως προετοιμασία ήρχιζεν άπό τής 13, 
μέ τιμ· δύσιν τοΰ ήλιου. Κάθε οικογενειάρχης άνήπτε τόν λύχνον 
του καϊ άφοΰ έπεκαλεϊτο τήν ευλογίαν τοΰ (θεοΰ ήρεύνα τά 
σημεία τής οικίας, δπου συνήθως έφύλασσον τήν ζύμην καϊ 
δσην εΰρισκε τήν έκουπτεν είς μέρος ασφαλές λέγων:

— Πάσα ή ζύμη ήν έχω καϊ ήν εϊδον θεωρηθήτω ώς κόνις 
γ,ϊς:

Άφοΰ δέ άνέτελλεν ό ήλιος τής 14 έπαυεν ή χρήσις τοΰ 
ένζυμου Άρτου καϊ τήν μεσημβρίαν έκαιον τήν ζύμην. Κατά 
τήν ήμέραν αυτήν δέν έπετρέπετο νά άρχίση τις εν έργον, πάσα 

δέ Άλλη έργασία κατέπαυε, έν Γαλιλαίο. μέν άπό πρωίας, έν 
Ιουδαίο δέ άφ’ ής κατεστρέφετο ή ζύμη καϊ έν Ίεροσολύμόις 
τό Απόγευμα δτε κατεστρέφετο καϊ ή ζύμη. ’Έπειτα ήγόραζε 
κάθε οικογένεια τόν αμνόν της αύθημερόν καϊ ούχί 10 ήμέ
ρας πρό τής 14 — έντός τοΰ ίεροϋ, ήλικίας μικροτέρας τοΰ 
ένός έτους καϊ μεγαλητέρας τών έπτά ήμερών καί τόν έσφαζον 
έντός τοΰ θυσιαστηρίου. Ίερεΐς παρατεταγμένοι μέ λεκάνας 
άργυρος καϊ χρυσάς, ας έθεταν πλησίον τοΰ λαιμού τοΰ σφα
γίου συνέλεγον τό αίμα κα! τό έχυναν έντός οπής τον θυσια
στηρίου, ένώ οί. Αευΐται έψαλλαν τήν δοξολογίαν Χαλλέλ, οί δέ 
θυσιάζοντες έξεφτάνουν ’Αλληλούια .

Είτα έκρέμων τούς αμνούς άπό τούς οπισθίους πόδας, έξέ- 
βαλλον τά σπλάγχνα, καϊ τό λίπος, δπερ έκαιον άλατίζοντες έν 
τώ θυσιαστή ρίφ, μεθ’ δ άπήρχοντο είς τά ίδια καϊ έψηνον 
αύτούς. Καϊ δταν πλέον έδυεν ό ήλιος, ήρχιζεν ή πρώτη τών 
άζύμων (15 Νισάμ) και άπηγορεύετο αύστηρότατα πάσα έργα
σία καί τήν νύκτα παρεκάθηντο είς τό Πασχαλινόν δεΐπνον, 
πλουσιοπαροχώτατον, έστολισμένοι, έπϊ προσκεφαλαίων, τρώγον- 
τες αμνόν Απτόν, πικρά χόρτα, άρτον Άζυμον, ΰδωρ αλατισμέ
νου, δξος, έμβαμμα (χαροσέθ), οίνον έρυθρόν, ένώ παρά τήν 
τράπεζαν είχον πυράν, έφ’ ής έθέρμαινον δοχεϊον μεθ’ ΰδατος, 
ά</οΰ προηγου/ιένως ένίπτοντο, έπινον δλίγον οίνον εύχαρι- 
στοΰντες τόν Θεόν, ό δέ. πατήρ άφηγέϊτο τήν ιστορίαν τής φυλής 
των σνντόμως καϊ έξήγει τήν σημασίαν τών άζύμων κ.λ. Τέλος 
ένίπτοντο Άλλας δύο φοράς, οΰτω δ’ έληγεν ι) πρώτη τών άζύ
μων. Κατά τήν δευτέραν προσεφέρετο τό προετόλειον τής κρι- 
θής, ώς καϊ κατά τάς ακολούθους τέσσαρας ήμιεορτάς, τήν δέ 
έβδόμην συνηθροίζοντο πάντες είς τον ναόν διά. νά Ακούσουν τόν 
Νόμον καϊ τούς Ποοφήτας.

«
Κατά τούς πριότους χρόνους τοϋ Χριστιανισμού, οί πρώιτοι 

έξ ’Ιουδαίων καταγόμενοι χριστιανοί, διατηροΰντες τά Εβραϊκά 
έθιμα έώρταζον τό Πάσχα τήν 14 τοΰ μηνός Νισάν, άλλά μέ 
κάποιον χριστιανικόν χαρακτήρα, θεωροΰντες τήν διά τοΰ αίμα
τος τοϋ άμνοΰ σωτηρίαν τιόνπρογόνων το»·’Ιουδαίων, ώς προ- 
μήνυμα συμβολικόν τής διά τοΰ αίματος τοϋ Κυρίου άπολυτριό- 
σεα>ς τοΰ άνθρωπίνου Γένους. Άφ’ ετέρου οί έξ έθνικών (ειδω
λολατρίαν) χριστιανοί έώρταζον κατά τήν μίαν τών σαββάτων, 
ήτις κατόπιν έκλήθη Κυριακή, τήν μνήμην τήςΆναστάσεως τοΰ 
Κυρίου καϊ ίδίφ τήν μετά τήν 14 τοΰ μηνός Νισάν Κυριακήν 
καϊ έθεώρουν ώς ήμέραν πένθους τήν Παρασκευήν καϊ ιδία 
τήν έπέτειον τοΰ πάθους τοΰ Σωτήρος.

Και τοιουτοτρόπως έν τή Θρησκεία καϊ τή’Εκκλησία διεμορ- 
φώθησαν δύο έορταί, μία πένθιμος καϊ μία χαρμόσυνος, είς μνή
μην τοϋ Πίθους καϊ. τής ’ Αναστάσεως τοΰ Σωτήρος. Κατ’ άρχάς 
μόνον ή τού Πίθους επέτειος έλέγετο Πάσχα. Βραδύτερον δμως 
διά τής λέξεως Πάσχα συλλήβδην ΰπενοεΐτο καϊ τό Πάθος καϊ 
ή Άνάστασις.Έως δτου κατά τόν Δ' αίτόνα—καί εφεξής πλέον— 
εύρίσκομεν τήν λέξιν Πάσχα σημαίνουσαν μόνον καϊ άποκλει- 
στικώς τήν Άνάστασιν.

ΔΙεταξύ τιόν ιϊποστολικών διαταγών εύρίσκομεν τήν έπέτειον 
τοΰ Πάσχα ώς ήμέραν πένθους και νηστείας έν άιντιδιαστολή 
πλήρει άπό τής έορτής τής Άναστάσεως, ήμέρας χαράς καϊ 
ευφροσύνης.

Ό χρώ>ος τοΰ εορτασμού τοϋ ΙΙιίσγμ διά τάς διαφόρους 
έκκλησίας κατήντησε μετά καιρόν νά ποικίλλη. Έξηρτήθη ή 
έορτή έκ τής μετά τήν J4 τοΰ Νισάν ήμέρας τής έαρινής ιση
μερίας, δτε κατά τήν έν Αιγύπτιο δεκτήν χρονολογίαν έξέπνεν- 
σεν ό Κύριος, έωρτάζετο δέ η μέν Σταύρωσις Παρασκευήν ή 
δέ Άνάστασις Κυριακήν. Άλλ’ οί ’Αλεξανδρινοί κατά τόν J' 
αίιονα έθεώρουν τήν 21 Μαρτίου ώς ήμέραν τής έαρινής ’Ιση
μερίας, ένφ οί Ρωμαίοι έθεώρουν τήν 1S Μαρτίου. ’Εκ τούτου 
προέκυπτε διαφορά ώς πρός τόν εορτασμόν τοΰ Πάσχα, ενίοτε 
καί μηνός, μεταξύ τονν ’Εκκλησιών.

Είς τήν Μ. ’Ασίαν ήτο περιεργότατος ό τρόπος καθ’ δν 
έιόρταζον οί Χριστιανοί τά Πάσχα. Νηστεύοντες μίαν ήμέ-

("Ορα σελ. Μ)

Ο ΔΙΑΣΗΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ κ. JOSEPH A. AMANN

Ή Λ. Μ. ό Βασιλεύς Απένειμε τόν χρυσούν Σταυρόν τού Σωτήρος εΐς τόν έν Μονάχω καθηγητήν τής γυναικολογίας κ. Joseph A. Amann. Ό κ. Amann είναι 
μία μορφή έ^έχουσα είς τήν έπιστή|ΐην. Νεώτατος άκόμη, μέ έξωτερικόν πολύ έπιβάλλον, βαθύς επιστήμων, ερευνητής έμ’βριβέστατος, διδάσκαλος Απαράμιλλος, έχει 
παράσχει μέ τά; άπειρους πρωτοτύπους έργασίας του τοααϋτας ύπηρεσίας είς τήν Μαιευτικήν καί Γυναικολογίαν, ώστε καταλέγεται δικαίως μετάξι' τών έπιστηαονι- 
κών κορυφών, αϊτινες προήγαγον τήν ’Επιστήμην έν Γερμανία. Τέσσαρας διάσημους γυναικολόγους Αριθμεί ή Γερμανία- ό είς είναι ό Amann. ΟΙ Γερμανοί συνά
δελφοί του τόν άποκαλούν -Brillanter Operateur ,

Διευθύνει άπό δεκαπέντε έτών καί πλέον τήν Γυναικολογικήν Κλινικήν τού Πανεπιστημίου τού Μονάχου καί τόν Έρυθρόν Σταυρόν, δπου χειρουργεϊ καί τήν 
Ιδιωτικήν πελατείαν του, συγκεντραισας δλον τό γυναικολογικον ύλικόν τής Βαυαρίας. Ή κλινική του αύτή έχει καταντήσει αληθής κολυμβήύρα’ Σιλωάμ καί συρ
ρέουν _ δπως χειρουργηθώσι παρ’ αύτοΰ δλαι αί έκ γυναικολογικών νοσημάτων πάσχουσαι. Έπί πλέον είναι μαΐευτήρ - γυναικολόγος τοϋ Βασιλικού οίκου τής Βαυα
ρίας, δοτις τον περιβάλλει δΓ δλως Ιδιαιτέρας έκτιμήσεως. Άλλ’ δπερ κυρίως ενδιαφέρει ήμάς τούς Έλληνας : Μάς άγαπά. Είναι κατ’ έξοχήν φιλέλλην καί έκδηλοΐ 
τά αίσθήματά του αύτά προσλαμβάνων ώς βοηθούς του έν τή διασήμω κλινική τον "Ελληνας σπουδαστάς, προσφέρων οΰτω μέγιστος ύπηρεσίας είς τήν έλληνικήν 
επιστήμην. Μέ πολλήν ύπερηφάνειαν ή .Εικονογραφημένη· δράττεται τής εύκαιρίας τής παρασημοφορίας διά νά γνωρίση είς τό Πανελλήνιον τήν μορφήν τοϋ ύπε- 
ρόχου έπιστήμονος καί θερμού φίλου τοΰ Γένους μας.



84 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1910

ρα>’ πρότερον έώρταζον τό Πάσχα μετά τών ’Ιουδαίων τήν 14 
Νισάν, οίανδήποτε ημέραν και άν Ετύγγανεν αύτη τής εβδομά
δας· Είς τινα μέρη κατά τήν 3 μ. μ. ώραν τής 14 τον Νισάν, 
τήν ώραν καθ' ήν (κατ’ άλλους τήν 6 τής Εσπέρας) ό Θεάνθρω
πος άπέδωκε τό πνεΰ/ια είς Κύριον είπα»· τό Ιίιίτερ, εις χέϊ- 
ρας που κ.λ. διέκοπτον τήν νηστείαν, έτέλουν δέ πανηγυρικόν 
δείπνου κοινόν μετά μεταλν/φεως πρός πανηγυρισμόν τής Σωτη
ρίας τοΰ ’Ανθρωπίνου Γένους διά τοΰ θανάτου τοΰ Σωτήρος. 
Καί τοιουτοτρόπως ή ήμερα εκείνη ήτο κατά τό ήμισυ πέν
θιμος και κατά τό ήμισυ χαρμόσυνος.

Άλλά τούτο εσκανδι'ιλιζε τούς λοιπούς χριστιανούς. Πώς ήτο 
δυνατόν Χριστιανοί νά συνεορτάζωσι μετ’ ’ Ισραηλιτών, απογό
νων δηλαδή εκείνων, οίτινες έσταύρωσαν τόν θεμελιωτήν τής 
(θρησκείας, τόν Σωτήρα τοΰ Κόσμου;’ Εχαρακτήρισαν λοιπόν 
τούς Μικρασιάτας ώς σχισματικούς, υΰς και ώνόμασαν τεσσα- 
ρασκαιδεκατίτας έκ τής 14 τοΰ Νισάν. Τό Ζήτημα τούτο προσ- 
ήχθη και ενώπιον τής έν Νικαίφ α Οικουμενικής Συνόδου 
τώ 325 μ. X. Άπεφτασίσθη τότε άπαντες οί Χριστιανοί νά 
έορτάΖουν μίαν ημέραν τό Πάσχα καί άνετέθη εις τήν εκκλη
σίαν τής Αλεξάνδρειάς, δπου ήκμαξε τότε ή Αστρονομία, νά 
καθορίξι/ τήν ημέραν τής εορτής.

’Ιδού και περικοπή τής επιστολής τοΰ Κωνσταντίνοι· πρός 
τάς εκκλησίας: "Εδοξε κοινή γνώμη καλώς έχειν, έπί μιας 
ήμέρας πάντας τούς απανταχού τό ΙΙάσχα έκτελεΐν .

Έν τούτοις ούτε ή άπόφασις τής έν Νίκαια Οικουμενικής 
Συνόδου έπέφερε τό ποθσύμενον. Κατά τό επόμενον άπό τής 
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ΑΡΙΣΤ. ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

6 φονευτείς έν μονομαχία άντιπλοΐαρχης

ήν θ’Απριλίου είς τάς 3.45 μ. μ. 
Εφονεύθη έν μονομαχία διά πιστο
λιού, κατά τ'ην θέσιν Γουδή, <> Αντι- 
πλοίαρχος τοΰ πολεμικού ναυτικού 

Αριστοτέλης Γιωτόπουλος, βληθείς υπό τής 
σφαίρας τοΰ αντιπάλου του κ. Αυκούργου 
Τσουκαλά, πλωτάρχου τοΰ πολεμ. Ναυτικού.

'Ως μάρτυρες τού Γιωτοπούλου παρέστη
σαν οί πλωτάρχαι κ. κ. Άθ. Μιαούλης καί 
Αγ. Γέροντας, τοΰ δέ κ. Αυκ. Τσουκαλά 

οί πλωτάρχαι κ. κ. 1. Ραζηκότσικας καί 
Γ. Καλαμίδας.

Ώς αφορμή τής μονομαχίας έχρησίμευ- 
σαν τά έξης: Πρό καιρού πολλοί· δ τότε 
πλωτάρχης κ. I. ’ΙΙπίτης καί δ τότε υπο
πλοίαρχος κ. Α. Τσουκαλάς περιεπλάκησαν 
είς Επαγγελματικήν έριδα εν σχέσει μέ τά 
άντιτορπιλλικά μας, ήτις κατέληξεν είς προ
σωπικός διενέξεις.'Ο κ. Τσουκαλάς τότε κατήγγειλε τόν κ..’ΙΙπί- 
την καί ανακρίσεων έπελήφ θη κατά διαταγί/ν τού ' Υπουργείου 
ό τότε πλωτάρχης Γιωτόπουλος.

’Ολίγος ήμέρας κατόπιν, ώς βεβαιοΰται, ό Γιωτόπουλος έξε- 
φράσθη δυσμενώς περί τού· κ. Τσουκαλά καί έπειδή, ώς λέγε
ται, τοΰτο θά επηρέαζε τ'ην έκβασιν τώ»' Ανακρίσεων ό κ. Τσου
καλάς έμήνυσε καί τόν Γιωτόπουλον ώς ένεχόμενον είς τήν 
υπόθεσιν αυτήν.

Αιετάχθησαν τότε ιινακρίσεις και κατά τού Γιωτοπούλου, 
άλλά παρήλθεν εν έτος χωρίς νά δοθή έν τέρμα είς ταύτας. 
Καί έν τώ μετάξι· ίγράφοντο καί έδημιουργοΰντο είς τάς έη η
μερίδας σκάνδαλα καί διεσΰρετο ή νπόληψις άξιωματικιυν καί 
εδνση ημεϊτο ένα σώμα ολόκληρον καί έκλονίξετο ρ έπί τόν 
στόλον πεποίθησις τοΰ έθνους, καί μόνον ό άναλαβάιν τάς ανα
κρίσεις δέν συνεκινεΖτο.

Ούτως είχον τά πράγματα δτε ημέραν τινά τήν 7 ’Απρι
λίου—συνέπεσε νά κατέρχιονται διά τού αυτού τραίνου είς Πειραιά 
καί ό Γιωτόπουλος καί ό κ. Τσουκαλάς. Κάποιος τότε, Αημαράς 
ι’/νόματι, σννομιλών μεγαλοφώνως μεπά τίνος φΊλον τον έθιξε καί 
τό ζήτημα τής καταχρήσεως τών άντιτορπιλλικών. Ό Γιω- 
τόπουλος δέν ήδυνήθη νά συγκρατηθή καί ύβρισε τόν κ. Τσου
κάλαν, δστις πάλιν τόν ύβρισε δριμύτερον. Τότε ό Γιωτόπουλος 
τόν ίρράπισε πρΙν ή Εκείνος τοΰ επιτεθή. ’Αντήλλαξαν αμέσως 
μάρτυρας καί τό αποτέλεσμα υπήρξε θλιβερώτατον. 

συγκλήσειός της έτος οί Ρωμαίοι έιόρτασαν τό ΙΙάσχα άλλην 
ήμέραν άπό τούς’Αλεξανδρινούς. Καί κατά τό 387 μ. X. έτος 
υπήρχε διαφορά 5 εβδομάδα»·. ’ Αφ’ ετέρου τεσσαρεσκαιδεκατί- 
ττιι εσώζοντο έν Μ. Άσίι/, και μετά τό 400 έτος, άνεφ άνησαν 
δέ τοιοΰτοι καί οί Λΰδιανοι έν Μεσοποταμία. Καί σημειωτέου 
δτι καί τών εθνικών ακόμη τά σκώμματα προΰκά/.εσαν αί διά
φορά) αύται. Έως δτου μόλις κατά τόν Σ' αιώνα μ. X. χάρις 
είς τούς υπολογισμούς Ιιονυσίου τοΰ Μικρού, έκανονίσθη οπωσ
δήποτε τό Ζήτημα.

Καί σήμερον δμως μεγάλη διαφ ορό υπάρχει μετάξι· τής ήμέ
ρας τοΰ ΙΙάσχα τής ’Ορθοδόξου ’Ανατολικής ’Εκκλησίας καί 
τής Αστικής. Οϋτω ή <ιέ>' ήμετέρα έκκλησία έορτάΖει τό ΙΙάσχα 
τήν πρώτην Κυριακήν μετά τήν πανσέληνον τής εαρινής ισημε
ρίας, θεωρούσα ιός ημέραν ισημερίας τ'ην 2!) Μαρτίου, καθ’ ήν 
συνέπεσεν ή ισημερία δτε συνήλθεν ή έν Νικαίφ. Σύνοδος, ένώ 
οί Αατίνοι εορτάζουν τό Πιίσγα τήν πρώτην Κυριακήν μετά 
τήν πανσέληνον τής πραγματικής εαρινής ισημερίας, ήτις κατά 
τι/ν εποχήν μας συμπίπτει τΐμ· 9 Μαρτίου. Έκ τούτου μεγάλη 
διαφορά ένίοτε παρατηρεΐται, δπως και εφέτος συνέβη, δτε οί 
μέν Αατίνοι έιόρτασαν τό Πιίσγα τήν 14:27 Μαρτίου, ημείς δέ 
τήν 18 ’ Απριλίου. Σημεωιτέον δέ δτι ή ’ Α νατολική έκκλησία 
όσάκις ή προ'ιτη μετά τήν πανσέληνον τής έαρινής ισημερίας 
Κυριακή συμπίπτει μέ τήν 11 τοΰ μηνάς Νισάν, ΐνα μή συνεορ- 
τάιζωμεν μετά τών ’ Ιουδαίων, Αναβάλλει τήν εορτήν τοΰ Πιίσγα, 
ένώ ή Αυτική δέν την αναβάλλει.

Τό σώμα τού πολεμικού ναυτικού θρηνεί 
ένα συνάδελφων εύγενή άπό φυγ_ής καί άγω- 
γής, νύπαίδευτον, προσηνέστατον. ίπποτικόν 
καί γενναίοι·.'ΙΙτο ό-πό τους μάλλον ευπαι- 
δεύτους αξιωματικούς τοΰ πολεμικού ναυτι
κού. Έκ Κέρκυρας καταγόμενος κατετάχθη 
είς τήν σχολήν τώ»· Ν. ίοκίμων άμα τή 
ίδρύσει αυτής, κατά τό 1884, διά διαγωνισμού 
μετ’ άλλων είκοσι όμηλίκο»·, εξ ής ίξήλθε 
τώ liiiSS' μέ τόν βαθμόν τοΰ σημαιοφ όρου. 
Έκτοτε προήγετο μετά τώ»· συμμαθητι»ν του 
καί νεώτατος έφ ίίασεν είς τόν βαθμόν τού 
ι’ιντιπλοιάρχου, δηλ. τοΰ άντισυνταγμ-ατάρχου.

Τ'ην τιγάπην του τό σώμα καί τ'ην έκτί- 
μησιν πρός τάς ι’ιρετάς του έξεδήλωσε κατά 
τήν Εκφοράν τοΰ νεκρού. Τρεις εκ τών συμ
μαθητών του έν τή ναυτική σχολή οί κ.κ. 
Φ. Κανελ.λόπουλος, 1. Βρατσάνος καί ’.lr.

ΧατΖηκυριάκος άντιπλοίαρχοι καί ό πλωτάρχης κ. Άλ. Αουροΰ- 
της άνεϊχον τάς ταινίας τοΰ φέρετρου, τίλλοι δέ άξιοιματικοί 
άνιότεροι οί κ.κ. ’-1ι·τ. Βρατσάνος, .1. Κοιεζής και J. Μπεράτης 
παρηκολούθησαν τ'ην έκφιοράν ώς άντιπρόσοιποι τοΰ σώματος, 
ένιμ πλεϊστοι κατετέθησαν στέφ ανοι. Τόν νεκρόν άπεχαιρέτησαν 
μέ συγκινητικούς λόγους ό πλωτάρχης κ. Β. Αοπρέστης κατα- 
θέτιον στέφ ανοί' καί είς τόν ναόν ό πλωτάρχης κ. ίουρούτης, 
ενώ τάς τιμάς άπέδιοκε ναυτικόν άγημα.

«
Είναι έξηκριβωμένον δτι δ κ. Τσουκαλάς προσεπάθησε παντί 

σθένει, ακόμη καί μέ τής άξιοπρεπείας του κίνδυνον νά άπο- 
φ ΰγη τήν μονομαχίαν, κρίνονται δέ αυστηρότατοι οί δροι ούς 
ήξίοισαν οί μάρτυρες τού Γιωτοπούλου, ήτοι μία βολή άπό 25 
βημιιτων μέ 1Θ δευτερολέπτων σκόπευσιν.

Εκείνο δμως δπερ δέν άμφισβητετται είναι ή ένοχέ/ τής Πολι
τείας είς αυτήν τήν υπόθεσιν.’Επ'ι εν έτος μέ τ'ην άδράνειάν 
της διετήρει έν άμφιβόλιρ τήν ύπόληι/·»· ένός αξιωματικού· καί 
δέν έθετε τέρμα είς τάς ιινακρίσεις.

Τιάρα μία οικογένεια ι’ιπορφ ανισθεΐσα, ένα σώμα ι’ιποστερη- 
Θέν πολυτίμου παράγοντος του, μία κοινο»·ία άπολέσασα εγγε
νές μέλος της καί ένα έθνος στερηθέν ένός στρατιιότου του θρη
νούν ιίπαρηγόρητα. Μόνον ή Πολιτεία δέν κλαίει, διότι αυτί/ 
τόν έφ όνευσεν.Άς είναι τό χώμιι σου απαλόν, πολύκλαυστε Τέλη. 
Ό (θεός άς σου σταλάξη παρηγοριά δύσμοιρη χήρα.
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Παρά rip1 μεσημβρινοανατολΐκί)ν τον Καθολικόν πλευράν
. (ΐι/'οΰται ό πανταχοΰ τής Οικουμένης περίοπτος Γολγοθάς, 

δστις άναντιρρήτως άλλοτε περιελαμβάνετο εντός τής Βασιλικής 
τον -V. Κωνσταντίνου, άποτελών τάς μεσημβρινοανατολικάς άνω- 
γείους τε και κατωγείους τον Λαοΰ παραστάδας, περί ιόν όμι- 
λεΐ <5 Ευσέβιος. Ό Γολγοθάς είναι τήν σήμερον υψηλόν παραλ
ληλεπίπεδου έξέχον τον Ναόν 4 1 μέτρα. ’ Αναβαίνομεν δ’ είς 
αυτόν διά τεσσάρων κλιμάκων, εξ ιόν ή μέν μία κεΐται αμέσως 
πρός τά δεξιά τής 'Αγίας Πόρτας, ή δέ δευτέρα απέναντι τής 
μεσημβρινοανατολικής πλευράς τοϋ Καθολικοί·. Αί Άλλαι δύο 
είσίν ένδοθεν τον Καθολικοί·. ΊΙ κυριωτέ.ρα κλίμαξ δ/' ής συνή
θως αναβαίνομεν είναι ή απέναντι τής μεσημβρινής πλευράς τοΰ 
Καθολικού, συγκείμενη έκ 17 βαθμιδών έκ πορφυρίτου λίθου. 
Λί εντυπώσεις, ας ή άνάβασις αΰτη εμπνέει παντί Χριστιανοί, 
είσί τώ δντι απερίγραπτοι. ’Λναθαίνομεν έπ'ι τον λοφίσκου εκεί
νον, έφ' ου έτελέσθη ποτέ τό Υπέρτατου τών Μυστηρίων. ΙΙατοΰ- 
μεν έπ'ι. τον Γολγοθά, ένθα έσφραγίσθη ή μεταξύ Θεόν και 
Ανθρώπων Νέα Διαθήκη, 
δυνάμει τής οποίας άνέλα- 
βεν <5 Χριστιανισμός τήν 
κατάκτησιν τοΰ κόσμου. 
Ίστάμεθα τέλος εκεί, δπου 
έστησαν οι πόδες τον Κυ
ρίου και δπου τό ζωήρ- 
ρυτον αίμα, τό τόν κόσμον 
εξαγόρασαν, έρρευσεν.

Τί> παραλληλεπίπεδον 
τοΰ Γολγοθά, ουτινος τό 
μεν μήκος σύγκειται έκ 
12 37/ιοο πλάτος έκ 
12 1/., μέτρα. Είνε πρός 
δυσμάις ύποκάτιοθεν κε
νόν, ενώ πρός άνατολάς 
εδράζεται έπί βράχου. 
Στεγάζεται δ’ υπό θόλου 
καί διαιρείται διά δυο 
πενσών εις δύο μέρη, εις 
βόρειου καί νότιον, ή, 
κατά τήν συνήθη έκφρα- 
σιν, είναι τετρακάμαρον 
θολωτόν, καί τό μέν βό
ρειον ανήκει άποκλειστικώς ήμΐν, τό δέ νότιον τοϊς Αατίνοις. Τό 
βόρειον μέρος Άνω καί κάτω καί πέριξ είναι πεποικιλμένον καί 
καθωραϊσμένον μετά πολυτελών καί βαρυτίμων λυχνιών, εικόνων 
καί άλλων κειμηλίων. Πρός τήν Ανατολικήν τοΰ μέρους τούτου 
πλευράν είναι ή έν τώ βράχοι οπή, έν ή έν καιρφ τής Σταυροτσεως 
έπηξαν τόν σταυρόν τοΰ Σωτήρος, περικυκλονμένη ύπό άργυ
ρός πλακάς. "Ανωθεν τής δπής ταύτης ύψοΰται Άγια Τράπεζα, 
μονόλιθος καί έστηριγμένη έπί όκτι'ο κιονίσκων, ώστε οί προσ- 
κυνοΰντες, κύπτοντες υπό ταύτην, προσέρχονται πρός τ'ην όπήν. 
Πέριξ τής Άγιας Τραπέζης είναι γεγλυμμένον τό τροπάριου 

Θεορρύτφ αΐματι, κενωθέντι, Δέσποτα Χριστέ, έκ τής άχριίν- 
τον πλευράς και ζωοποιού, θυσία μέν πέπαυται είδωλική, πάσα 
δέ ή γή σου τής αίνέσεως τήν θυσίαν άναφέρομεν», ήτις, καθάις 
καί δλα τά πέριξ, περικαλύπτεται ύπό μαρμάρου. Κατέναντι 
πρός άνατολάς τής οπής ισταται σταυρός φέρων είς μέγεθος 
άνδρόμηκες τόν έσταυρωμένον, κατι'ι τόν αυτόν τρόπον, καθώς 
καί είς δλας τάς τών 'Ορθοδόξων εκκλησίας ισταται ό σταυρός 
πρό τής άγιας Τραπέζης.

Παρά τόν σταυρόν τούτον ΐστανται είς μέγεθος ωσαύτως 

Ο ΓΟΛΓΟΘΑΣ |Φωτ Ε. Κοντοπούλου]

άνδρόμηκες άφ ’ ενός μέν ή Θεοτόκος, άφ' ετέρου δέ ό έπιστήθιος 
μαθητής. Όπισθεν τοΰ σταυρού καί τών εικόνων τούτων προσή- 
λωται έπί τοΰ τοίχου λαμπρόν καί βαρύτιμον είκονοστάσιον, 
ενώ είσί τοποθετημένοι μία είκι'ον μεγάλη, παριστώσα τόν 
Κύριον έλκόμενον είς τό Πάθος, καί έξ έκατέρων τών μερών 
έτεραι εικόνες παριστώσαι τι'ι Πάθη τοΰ Κυρίου.

Μικρόν πρός μεσημβρίαν καί δεξιή τής 'Αγίας Τραπέ
ζης υπάρχει έπί τού μαρμάρου κατεσκευασμένον ρήγμα, οπερ 
διήκει μέχρι τής βιίσεως τοΰ λόγου. Τό ρήγμα τούτο πιστεύεται 
δτι είναι τό έν καιρώ τής Σταυρώσεως έκ τοΰ σεισμού προελθόν 
σχίσμα τών πετρών.

Ταϋτα δέ πάντα, τό βήγμα δηλονότι, ή οπή, ό σταυρός καί αί 
παρακείμενοι εικόνες κεΐνται έπί τίνος εξέδρας κατεχούσης δλην 
τήν ανατολικήν πλευράν τού βορείου μέρους τοΰ Γολγοθά καί 
έξεχούσης άπό τού εδάφους 50 έκατοστόμεπρα. "Ανωθεν τής 
Άγιας Τραπέζης άνάπτουσιν ένδελεχώς 15 λυχνίαι. Πρός τ' άρι
στερά τής Άγιας Τραπέζης κεΐται ή Άγια ΙΙρόθεσις έδραζομένη 
έπί μαρμάρινων κιόνων καί φ έρουσα έν τοϊς πέριξ τό Σωτη
ρίαν είργάσω έν μέσοι τής Γής Χριστέ, ό Θεός. 'Επί Σταυρού 

τάς'Αχράντους σου χεΐ- 
ρας έξέτεινας κτλ. Παρά 
τήν Άγ. ΙΙρόθεσιν υπάρ
χει πύλη άγουσα είς τό 
"Άγιον Βήμα τοΰ Καθο
λικού καί πρός δυσμάς 
τής πύλης ταύτης Ιάμβων, 
καί παρ’ αυτόν έτέρα με
γάλη πύλη φέρουσα είς 
τά κατηχούμενα καί είς 
τό Σκευοφυλάκων.

'Π δλη δροφή τοΰ βο
ρείου μέρους το ν Γόλγοθά 
είναι έζωγραγισμένη καί 
ίστόρηνται έν αυτή τιί τού 
Κυρίου Πάθη άπαραλλά- 
κτως, ώς ήσαν έζωγραφι- 
σμένίιπρό τοϋ έμπρησμοΰ 
τοΰ 1808. Τό έδαφος είνε 
έστρωμένον κομψώς διά 
λευκών, μαύρων καί έρυ- 
θρών μαρμάρων.

Τό νότιον μέρος τοΰ 
Γολγοθά άτήκει, ώς εϊπο- 

μεν, τοϊς Αατίνοις καί έν αύτώ πιστεύεται δτι έγένετο ή έπί τοϋ 
Σταυρού προσήλωσες τού σώματος τού Σωτήρος. Πρός άνατολάς 
αύτοΰ υπάρχει είκιόν τής’ Αναλήψεως έκ μωσαϊκού, ή μόνη έκ 
τών πρό τού έμπρησμοΰ εικόνων περισωθεϊσα.'Επί τής μεσημ
βρινής πλευράς τοΰ μέρους τούτου υπάρχει παράθυρον βλέπον 
εΐς τι Λατινικόν παρεκκλήσιον τής Μαρίας Δολορόζας λεγόμενον. 
Τό παράθυρου τοΰτο είναι ή Άλλοτε έξωτερική τού Γολγοθά 
πύλη, δι ής λέγεται δτι είσήλθεν ό Αύτοκράτωρ'Ηράκλειος, δτε 
έφερε τόν Σταυρόν είς Ιεροσόλυμα, τιφ' ου ήλευθέρωσεν αυτόν 
άπό τών Πυρσών.

Γ© ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΑΔΑΜ
μέσως ΰποκάτωθεν τοΰ βορείου τμήματος τον Γολγοθά κεΐται 

■Ek παρεκκλήσιον σκοτεινότατον, λεγόμενον Παρεκκλήσιον τού 
'Αδάμ·». Πρός άνατολάς τού παρεκκλησίου τούτου ύψοΰται Άγια 
Τράπεζα καί έπί τοΰ μύακος ταύτης, μικρόν τι πρός μεσημ
βρίαν, υπάρχει όπισθεν κιγκλιδωτής πτυχής κοίλωμά τι έπί βρά
χου διερρηγμένον, ουτινος τό ρήγμα συγκοινωνεί μετιι τοΰ έπάνω 

ΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΤΟΤ ΑΔΑΜ ΙΦωτ Ε. Κοντοπονλον)

παρά τ'ην οπήν τοΰ σταυρού. 
Έν τώ κοιλώματι τούτω, δπερ 
έχει ύψος ενός περίπου μέτρου, 
πλάτος δέ καί βάθος 90 1Ι)(Ι λέγε
ται δτι έκειτο τό πάλα; τό κρα
νίου τού' Αδάμ, έξ οί- καί ό Γολ
γοθάς έλαβε τό όνομα ! Γολγο
θάς έβραϊστί σημαίνει Κρανίου 
Τόπος). ΊΙ στέγη καί οί πέριξ 
τής Άγιας Τραπέζης τοίχοι είσίν 
έζωγραη ημέι·οι.

Παρά τήν νότιον πλευράν 
τοΰ παρεκκλησίου τούτου έκειτο 
Άλλοτε τάη οςτις λεγόμενος τοΰ 
Μελχισεδέκ, άλλιί κατά τόν εμ
πρησμόν τοΰ Α'αοΰ καταστρα
φείς ήρθη μετά ταϋτα έκεϊθεν 
ώς αμάρτυρος καί μηδεμίαν 
άποχρώσαν υπέρ τής γνησιότη- 
τος αύτοΰ άπόδειξιν έγων. Παοά 
τήν θύραν τού παρεκκλησίου 
τούτου πρό τής πυρκαϊάς έκειντο οί τάφοι τού Βαλδουίνου καί 
τού Γοδοφρείδου, ιόν τά δοτά έξαγαγόντες οί κατι'ι τό 1211 τήν 
Ιερουσαλήμ έκπορθήσαντες Χοβαρέσμιοι κατέκαυσαν καί τήν 
κόνιν αυτών έσκόρπισαν. Οί τάφοι ουτοι, σαθρωθέντες υπό τής 
πολυκαιρίας, έξηλείι/ θησαν έν καιρώ τού έμπρησμοΰ.

Τό παρεκκλήσιον τοΰ 'Αδάμ μνημονεύεται ί>φ δλων τών 
αρχαίων περιηγητών τής Άγιας ΙΙόλεως, τινές έκ τών όποιων 
λέγουσιν δτι είδαν και τό αίμα τοΰ Σωτήρος έπί τοΰ βράχον. ΊΙ 
δέ γνιόμη, δτι ενταύθα έκειτο τό κρανών τοΰ ’Αδάμ, Ανάγεται 
είς τάς άρχαιοτάτας τών παραδόσεων καί μνημονεύεται ύπό πολ
λών επισήμων Πατέρων καί διδασκάλων τής 'Εκκλησίας, οίσν 
τοΰ Τερτυλλιανοΰ, τού Ώριγένους, τοΰ Κυπριανού, τοΰ 'Αθανα
σίου, τοΰ'Αμβροσίου, Βασιλείου τοΰ Μεγιίλου, τοΰ 'Επιφανείου, 
τοΰ Ιερωνύμου, τοΰ Χρυσοστόμου, τοΰ Αυγουστίνου, καί τού 
Θεοφυλ'ίκτου. Κατά τι άρχαΐον συριακόν χειρόγραφον, τό κρα
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νίου καί τι'ι οστά τοϋ'Αδάμ έτέ- 
θησαν ένταΰθα υπό τοΰ Νώε, 
έπ'ι δέ τής Σταυριόσεως τον' Ιη
σού Χριστού τό έκ τής πλευράς 
Αυτού αίμα έρρευσεν έπί τοΰ 
κρανίου τοΰ προπάτορος και 
άπέπλυνεν αύτό άπό τοΰ ρύπου 
τής αμαρτίας. ΓΙαραλλήλως καί 
πρός μεσημβρίαν τοΰ Παρεκ
κλησίου τού'Αδάμ υπάρχει κελ- 
λίον είς δ είσερχόμεθα διά τού· 
Παρεκκλησίου τούτου. Έν τφ 
κελλίω τούτφ ό τού αγίου Τάφου 
Σκευοφύλαξ υποδέχεται τούς 
τόν Ναόν τής'Αναστάσεως έπι- 
σκεπτομέτ’ους ξένους.

0 ΔΥΤΙΚΟΣ ΜΥΑΞ ΚΑΙ ΤΑΦΟΙ
ΤΟΥ ΑΠΟ ΑΡΙΜΑΟΑΙΑΣ ΙΩΣΗΦ 

μ ύαξ ούτος κεΐται κατέναντι 
τοΰ παρεκκλήσιον τών Κο- 

πτών ί·π' αυτόν δέ υπάρχει παρεκκλήσιον σκοτεινόν, έν τώ μέσοι 
τού· όποιου ΰη’οΰται θυσιαστήριον. Πρός τό μεσημβρινόν μέρος 
αι’τού είναι σπηλαίου μικρόν καί χαμηλόν, είς ο είσερχόμεθα διά 
μικοάς καί στενής πύλης. Εντός τοϋ σπηλαίου τούτου βλέπομεν 
κατέναντι ημών δύο τάη οι·ς λελαξευμένους έπ) τοΰ βράχου.

Κατά τ'ην παράδοση·, Ίωσήη ό άπό 'Αριμαθαίας, ό τόν Κύ
ριον κηδεύσας, κατεσκεύασε τούς τάφους τούτους, δπως έν αύτοΐς 
ένταη ιασθώσιν αυτός τε καί. Άπαντα τά μέλη τής οικογένειας του. 
'Έμπροσθεν τών τάφων τούτων έπί τοΰ εδάφους όρώμεν ετέ
ρους δύο λαξευτούς τάφους. Τό σπήλαιον τοΰτο, ένθα οί τάφοι, 
τό έξωθεν παρεκκλήσιον και τά ιίνωθεν αύτοΰ οικήματα άνήκον 
άλλοτε τοϊς Σύροις, οΐτινες δμως πτωχεύσαντες παρεγώρησαν 
αύτά τοΐς 'Αρμενίοις έπί τή συνθήκη τοΰ νά λειτουργώσι ένταΰθα 
μόνον καθ' έκιίστην Κυριακήν καί νά έχωσι τό δλον υπό τήν 
έξουσίαν των καθ' δλον τό διάστημα τής Μεγάλης Εβδομάδας.



Η ΕΝ ΕΠΤΑΝΗΣΩι ΕΠΙ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΛΕΥΣΙΣ 1807-1814
[Συνέχεια Από τό προηγσύμενον τεύχος)

Ατυχώς οί κόποι αύτοΰ έκαρποφόρησαν καί ίδρύθη ή 
Ίόνιος ’Ακαδημία, ή δποία Αρκούντως ώφέλησε καί 
έδρασεν. ’ Ιδού αί ώραίαι διατάξεις αυτής ■’
«Α' Πνενμα. Το πνεύμα τό ζωοπαροχοΰν τήν’Ακα- 

δημίαν και διευθύνον τάς εργασίας της και διεγεϊρον τήν κοινήν
Άμιλλαν είναι δ έρως τής πατρίδος. Αύτό δίν περιορίζεται μόνον 
εΐς τά εντός τής Κερκύρας, Αλλά και. διαχέεται καθ’ δλας τάς 
λοιπάς Νήσους, ώς δηλονται Ικ τοΰ έπωνύμου. ’Επεκτείνεται 
δε καί επί τής Μεγάλης Αυτοκρατορίας. Έχει τήν Αφοσίωσιν 
πρός τήν Α. Μ. τόν Αύτοκράτορα και Βασιλέα Ναπολέοντα 
πρώτον, τόν Μέγαν, έκ τοΰ οποίου αί Νήσοι αύται προσδο- 
κώσι νέαν ζωήν καί Αΐδιον ευημερίαν. Επιδιώκει φιλομαθώς 
έπιστήμας καί γράμματα, τών δποίων ή καλλιέργεια δύναται 
νά συντέλεση δραστηρίως είς εύτνχίαν καί δόξαν τών χωρών 
τούτων. Β'Άντικείμενον. Προαιρείται ή Ιόνιος’Ακαδημία 
άντικείμενον τήν τελειοποίησιν γεωργίας, βιομηχανίας, εμπο
ρίας, τήν αϋξησιν δημοσίου καί ιδιωτικού πλούτου έν ταΐς 
Νήσοις καί τήν προαγωγήν έπιστημών, αϊτινες φωτίζουσι 
γεωργούς, τεχνίτας, εμπόρους, τήν πρόοδον των γραμμάτων, 
τά όποια ένωμένα μέ τάς έπιστήμας κα&ιστώσιν αύτά άξιε- 
ραστότερα, ένώ αύται επωφελέστεροι.

κΑί πρώται έργασίαι τής 'Εταιρείας, αϊτινες είναι αί βάσεις 
δλων τών άλλων, θά σκοπεύσωσιν είς τήν καταστατικήν (sta
tistical τών Νήσων. Γ' Καταστατικόν. "Απαντα τά μέλη τής 
‘Ακαδημίας είναι ισοβάθμια άλλήλοις. Τίτλοι καί παραγγέλ
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ματα τής πολιτικής κοινωνίας οίαδήποτε δέν παραχωροΰόι 
δικαίωμα συμπαραλαβής είς τό ’Ακαδημαϊκόν Σώμα. Ούδεμία 
υπεροχή κατά τάς αποφάσεις' επειδή συντίθεται τό σώμα μονα- 
δικώς έξ έραστων τών ’Επιστημών καί Τεχνών. 1 Κανο
νισμός. /ον Ό Αριθμός τών ’Ακαδημαϊκών ορίζεται είς 28 έπί 
τοΰ νΰν τοΰ έξής δμως δύναται νά αύξήση. 2ον ΊΙ παραδοχή 
νέου μέλους γίνεται διά κρυπτής ψηφοφορίας καί πλειοψηφίας 
τών παρευρεθέντων μελών, ίΤ"' ΊΓ Ακαδημία έχει άντεπιστέλ- 
λοντα μέλη έκ τών άλλων χωρών τής Αυτοκρατορίας καί τών 
λοιπών πολιτισμένων τής Εύρώπης. ’ Επί εκλογή αύτών διατη
ρείται δ τύπος ό αύτός περί τών συνεδρευόντων. 7ον Ή’Ακα
δημία έχει ένα Αιευθυντήν, υποδιευθυντήν, γραμματέα, βιβλιο- 
φύλακα καί θησαυροί/ έλακα ταμίαν. Διευθυντής μέν καί υπο
διευθυντής καί ταμίας ανακαινίζονται μετά έξ μήνας, δ δε 
γραμματευς καί βιβλιοφύλαξ μετά έν έτος. "Απαντες δμως 
δύνανται νά έπικυρώνται έν τή αύτή θέσει. 5ον Ό Διευθυντής 
συγκαλετ τήν’Ακαδημίαν καί προεδρεύει.’Επαληθεύει καί έπι- 
κυροΐ τους λογαριασμούς τοΰ ταμίου. 6m Ό υποδιευθυντής 
αντικαθιστά τόν διευθυντήν επ’ απουσία. ~ον Ό γραμματευς 
κρατεί τήν ρητογραφίαν πάσης συνεδριάσεως, ήτις θά διαλαμ- 
δάνη έν συνάψει τάς συζητήσεις, τό κείμενον τών Αποφάσεων, 
τήν Ανάλυση· τών συγγραμμάτων, κρατεί τήν Αλληλογραφίαν 
καί δίδει πληροφορίας περί πάντων πρός τήν διδασκαλίαν. 8ον Ό 
Οησαυροφύλαξ κατέχει τό ταμεϊον, συνάγει, πληρώνει ή δίδει 
λογαριασμόν πρός τήν ’Ακαδημίαν, ήτις αποφασίζει περί παν-

ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΤΟΥ ΣΟΤΗΡΟΣ Η ΤΑΦΗ ΕΡΓΟΝ τον ΙΤΑΛΟΥ ζωγράφου CISERI

τός έξοδον. ·9ον ' Ο βιβλιοφύλαξ είναι επιτετραμμένος τήν διά
ταξη· τής βιβλιοθήκης καί τ’ην Αγοράν βιβλίων. 10°'' ΊΙ ’Ακα
δημία θά σννέρχηται Ανά δεκαπέντε ήμέρας. Πάσα συνεδρίασις 
άρχεται έκ τής άναγνώσεως τής ρητογραφίας τής παρελθούσης 
συνεδριάσεως καί Αλληλογραφίας. Είτα ή 'Εταιρεία έπασχολεΐ- 
ται είς τάς υποθέσεις τής διαχειρίσεως καί ακολούθως τα μέλη 
τά έχοντα έτοιμα ποιήματα, Αιναγινώσκουσιν αύτά. ΊΙ συζήτησις 
θά περιστρέφηται εύθύς έπί τών ποιημάτων τούτων καί ή Ακα
δημία θά έκλέξη είς συνεδρίαση· διαρκή, δσα πρέπει νά άνα- 
γνωσθώσιν έν δημοσία συνεδριάσει ή θά έπιφορτίση είς έπι- 
τροπήν, ήτις θιι δώση λόγον περί αυτών. 11ον ΊΙ 'Ακαδημία 

τριμηνίαν θά συγκαλή δημοσίαν καί έπιφανή συνεδρίαση·, 
δπου θά παρευρίσκηται καί τό κοινόν διά προσκλητηρίων καί 
θά άναγινώσκαρ'ται τά έπίδοκιμασθέντα ποιήματα. 12’"' ΊΓ Ακα
δημία διακηρύττει έτησίως διαγωνίσματα έπί βραβείω καί 
ταΰτα δσα διακρίνονται έπί ειδική ώφελεία τών Νήσων. Joo δε 
έξ αύτών θ’ άποβλέπωσιν Αντικείμενα οικονομίας ή ρητορικής 
καί ποιήσεως. 13'"' τριετίαν διορίζεται έκτακτον βραβεΐον 
είς τό καλλίτερου πόνημα, δ θιι δημοσιευθή κατιϊ τό διάστημα 
τοΰτο, έπί Αντικειμένου κατ’ ιδίαν χρησιμωτάτου είς τάς Νήσους. 
14'"' Άνά εξαμηνίαν δημοσιεύεται τόμος τών έργασιών τής 
‘Ακαδημίας. Τά πονήματα, ού θά συντελώσι μέρος, έξετάζον- 
ται πρότερον ύπό έπιτροπής καί άναγινώσκονται κατά δύο ιδιαι
τέρας συνεδριάσεις, είτα κυροΰνται. Ιΰ'"' Έτησίως ή ‘Ακαδη
μία, άφοΰ διατάξη τά αντικείμενα τών διαγωνισμάτων επί βρα
βεία), εύθύς θά έκλέξη έπιτροπήν έξετάζουσαν καί έπικρίνουσαν 
τά άξιοβραβεύσεως πονήματα και θά διανείμη τά βραβεία είς 
τούς άξιους. Μέλη τής έπιτροπής έξαιροΰνται δσοι συντρέχουσιν 
είς τό διαγώνισμα ή συγγενείς τών διαγωνιζομένων πρός αμε
ρόληπτοι· κρίση· τών δικαστών. 1 /ον Πρός χρήση· τής Ακαδη
μίας θά ύπάρχη βιβλιοθήκη, συλλογή φυσικής ιστορίας καί 
βοτανικός κήπος. 17m Θά ιδρυθώσιν έν τφ περιβόλω τής’Ακα- 
μίας καθέδραι τινές έπί δημοσία διδασκαλία τών έπιστημών, 
καθ’ ας θά έργάζωνται οΐ‘ Ακαδημαϊκοί. 18m Έτησίως θά 
έκλέγηται μεταξύ τών μαθηματευόντων είς τά δημόσια σχο
λεία ό τελειόφοιτος τών σπουδών, ό άριστεύσας είς τάς εξετά
σεις καί αυτός, ονομαζόμενος μαθητής τής’Ακαδημίας, θά έχη 
τό δικαίωμα νά παρευρίσκεται είς τάς συνεδριάσεις τής ’Ακα

δημίας ώς ακροατής καί μετά δύο έτη θά άναδεικνύεται μέλος 
αυτής, έάν τύχη έγκρίσεως καί ύπολήψεως τής 'Ακαδημίας 
κατ’ αύτό τό διάστημα. 7·9°ν Τά μέλη άπαντα μηνιάϊον χορη- 
γοΰσι. διά δαπάνας τής Εταιρείας. 2θ°'/ 'Η ' Ακαδημία παρα
δέχεται, έγκρίσει τής Κυβερνήσεως, δωρεάς και κληροδοτήματα 
χορηγούμενα πρός αυτήν, έπί σκοπώ αντικειμένων, πρός Α ορί
ζονται καί έκ τοΰ όποιου ούδέποτε θά έκτραπώσιν ή μεταβλη- 
θώσι τά χορηγούμενα. Τά ονόματα δωρητών καί διαθετών 
καταγράφονται έπί πίνακας έκτιθεμένου έν τή αιθούση τών 
συνεδριάσεων μέ τήν έπιγραφήν Εύεργέται τής ’Ακαδημίας 
τών'Ιονίων Νήσων. 21'"'Ή‘Ακαδημία εορτάζει έτησίως μέ 
μείζονα πομπήν τήν εορτήν τοΰ άγιου Ναπολέοντος.

Θεωρη&έν χαι επιχυρω&έν
Ό αύτοκρ. έπίτροπος παρά ταΐς Ίονίοις Νήσοις ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ ΒΕΣΙΕΡ

Ό γραμματευς τής ’Ακαδημίας ΙΩΣΗΦ ΑΚΡΑΤΗΣ 1 »

.-1< λαμπραί αύται διατάξεις συνετάχθησαν υπό τοΰ Γάλλου 
Καρόλου Dzipin. Καθυπεβλήθη τώ Κυβερνήτη στρατηγφ Don- 
gelot, ό όποιος τό παρέπεμφε πρός τόν υπουργόν τών Στρα
τιωτικών κόμητα d’Huneboiirg, δπως έπικυρωθή καί έγκριθή 
ύπό τοΰ Μεγάλου Ναπολέοντος. ΊΙ Αύτοΰ Αύτοκρατορική 
Μεγαλειότης τήν έπισημοποίησε καί άμέσως ό υπουργός άπέ- 
στειλε τώ στρατηγώ Dongelot τό έξής έγγραφον, τό όποιον 
παρουσιάζομε)· εΐς τούς Αναγνιόστας μας, ώς έγράφη έν προτύπω.

Paris, le 3 Oclobre 1808,
General, Je vons ai inform^, par ma depeche du 5 de ce mois, 

nue j’avais mis sous les yeux de sa Majestii ΓArrets d’organisation 
de I’Acad^mie Jonienne.’L'Empereur ayant reconnu que cette insti
tution ne pouvait que procurer 'Jes resultats les plus satisfaisants 
par les lumibres qu'clle repandra parmi les habitants des Sept 
Iles, et pour le perfectionnement des arts et de ^agriculture, a 
donne son approbation ά la formation de cette societe et h I’Arrete 
de son organisation. Je lOus prie, General, de vouloir bien en prf·- 
venir Messieurs les membres qui le composent, et de leur faire 
part que sa Majesty attend tout de leur xele pous la prosperity des 
Iles Joniennes. Recevex, Giineral etc.

Le Ministre de la guerre Cte D’HUNEBOURG

A. M. le general Donzelot, Gouverneur g^miral des Iles Joniennes*.
("Επεται συνέχεια! ΣΠ. ΔΕ ΒΙΑΣΗΣ

1 "Ορα: Mercurio Letterario Κερκύρας 1808 καί Π. Χιώτη :'Ιστορικά 
άπο/ινημονεύματα 'Επτανήαον τόμος έκτος σελ. 230.

* G. Pauthier'. Les Iles Joniennes pendant /'occupation francaise 
et le protectorat Anglais. Paris, 1863 σελ. 29-30.
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(Συνέχβια άπό τό προηγούμζνον τεύχος ι

παίρει τοΰ Βουκολέοντος τάξας ώς πρωτόπλουν τόν . "Αγιον 
Θεόδωρον τόν Σρατηλάτην» καί σχηματίσας τά πλοία του 
είς τριπλέμβολον. Κτυπι; πλευρικώς τούς ’’Αραβας έκεϊ δπου 
κάμνουν τάς μεγαλειτέρας προόδους. Οί νέοι δρόμωνες σπεί
ρουν πανταχοΰ τόν όλεθρον. Οί πολέμιοι, απροσδοκήτως 

προσβληθέντες, στρέφουν ν’ άμυνθούν καί τότε περιέρχονται είς άπερί-
γραπτον σύγχυσιν. Ό Μελιγοΰας είσορμρ είς τό πυκνότερον τών πολε
μίων καί άφοΰ ένέπρησε δύο διαδοχικώς έμίρας, έπιπίπτει κατ’ αύτής 
τής ναυαρχίδος τού νέου άρχιναυάρχου 1'εζίδ, ό όποιος φονεύεται. Ούδείς 
αξιωματικός έξετέλεσεν εκείνην τήν ήμέραν λαμπρότερον τό καθήκον 
του. Άλλ' είς εμίρης φεύγων τήν πρώραν τού Αύτοκράτορος πίπτει έπί 
τοΰ Μελιγούα καί τόν ρίπτει έπί τής καιομένης αραβικής ναυαρχίδος, 
ητις τοΰ μεταδίδει τό πΰρ. Δέν υπάρχει τότε πλέον διά τόν «"Αγιον Θεό
δωρον τόν Στρατηλάτην σωτηρία καί ό Μελιγοΰας, μέ ετοιμότητα συγ- 
κεντρώσας ταχέως τό πλήρωμά του, εΐσπηδφ ξιφήρης είς τό σκάφος τοΰ 
έμίρου. "Αλλος δμως Σαρακηνός προστρέχει καί ό άγων μεταβάλλεται 
είς τρομερόν πεζομαχίαν έπί τών καταστρωμάτων. Ό Μιχαήλ πίπτει 
πρηνής βαρέως πληγωθείς, ένώ ή λεία του καταποντίζεται. Οί ναΰται 
του τόν σώζουν διά μικρού έφολκίου έπί τοΰ δρόμωνας τοΰ Αύτοκράτο
ρος οστις επαναπλέει έν θριάμβφι είς τόν Βουκολέοντα. Ή νίκη είχε 
κριθή υπέρ τών "Ελλήνων καί ήτο πλήρης. Ή Κωνσταντινούπολις πανη
γυρίζει. "Ολα τά τείχη είναι φωταγωγημένα· χιλιάδες στομάτων ψάλ
λουν : Τή ύπερμάχοι Στρατηγφ τά νικητήρια, ώς λυτρωθεϊσα τών 
δεινών ευχαριστήρια... καί χιλιάδες στομάτων κραυγάζουν Λέοντος 
πολλά τά έτη . Οί Βαράγγοι ζητούν τήν άδειαν νά υψώσουν έπί τής 
ασπίδας τόν Αύτοκράτορα ώς τούς γίαρλ τής πατρίδος των έπιστρέφον- 
τας έκ τής νίκης. Τέσσαρες γιγαντόσωμοι Σκανδιναυοί αϊρουσιν έπί τών 
ώμων των μακράν θυρεόν έφ’ ού καθίζει Λέων ό "Ισαυρος κρατών 
υψηλά τήν σπάθην άπό τής λεπίδος καί έπιδεικνύων τήν είς σχήμα σταυ
ρού λαβήν. Οΰτω φέρουν τόν ηρώα εις τό Παλάτιον έν μέσοι κυμάτων 
λαμπαδηφοροϋντος καί έπευφημούντος λαοϋ.

Είς μίαν σκοτεινήν άκραν τοΰ κρηπιδώματος ή Ύπατία καί ό γέρων 
Άλύπιος δέχονται άπό τών χειρών τοΰ Θεοφίλου καί τών ναυτών τόν 
ημιθανή Μιχαήλ καί μετά προφυλάξεων άπεριγράπτου στοργής μεταφέ
ρουν αυτόν είς τό μετόχιον τής μονής τών Στρουθιών, δπου τήν επαύ
ριον ό μέγας Μάγιστρος έρχεται νά μάθη περί αύτοΰ έκ μέρους τοΰ 
βασιλέως.

Ή Ύπατία κλεισμένη άπ’ αρχής τής πολιορκίας είς τήν Κωνσταντι
νούπολη', έδειξε πολλήν καρτερίαν ψυχής διά νά μή άπομακρυνθή τού 
πεδίου τού άγώνος, δπου τά πάντα τήν έκράτουν. Λύτοκρατορικόν διά
ταγμα εξέβαλε τής πόλεως πάσας τάς άργάς γαστέρας καί ή Ύπατία 
μετεβλήθη είς εργάτιδα τοΰ χιλιοστήλου πυροτεχνουργείόυ, διά νιι μεΐνη, 
θυσιάζουσα πρός ώραν τήν λευκότητα τών χειρών της είς τήν ζύμωσιν 
του νίτρου, τοΰ θείου, τής ρητίνης τοΰ άνθρακος καί τών άλλων εύφλε
κτων υλών, έκ τών οποίων κατεσκευάζοντο αί εμπρηστικά! σκευασίαι 
τών Βυζαντινών. Αργότερα έγένετο δεπουτάτα, διά νά βοηθή εΐς τό 
ύπό τοΰ γερασμίου μοναχού Άλυπίου όργανωθέν θεραπευτήριον, διερ- 
χομένη στιγμάς άπογνώσεως καί τρόμου, οσάκις διέκρινεν έκ τοΰ τεί
χους τήν μοίραν τών πέντε δρομώνων τοΰ Μιχαήλ έκπλέουσαν τοΰ 
Βουκολέοντος. Τήν ήμέραν τής τελευταίας μάχης άπό πρωίας εύρίσκετο 
έπί τών επάλξεων παρακολουθούσα τάς λάμψεις καί τάς βροντάς τής έν 
τώ πελάγει (ίακράν συγκροτούμενης μάχης, δταν δέ είδε τούς αύτοκρα- 
τορικούς δρόμωνας νά παραπλέουν τό τείχος, ήρχισε τρέχουσα, τρελλή 
καί λυσίκομος, έπί τών τειχών μέχρι τοΰ Έπταπυργίου, ώσείνά ήδύνατο 
νά άκολουθηση αύτούς, σύρυυσα μαζί της ώχρόν καί άσθμαίνοντα τόν 
ταλαίπωρα Άλύπιον. Τότε είχε καί τήν ατυχίαν είς τόν τρελλόν αυτόν 
δρόμον νά χάση τήν Σύνοψίν της, τό ώραϊον ένθύμιον τής αρχόντισσας 
Μελιγούα, τοΰ όποιου τό περιθώριον είχε γεμίσει άπό τάς σκέψεις της 
καί τά όνειρά της.Ήτο πάντοτε απαρηγόρητος διά τήν άπώλειαν αύτήν.

Ή θεραπεία τοΰ Μιχαήλ υπήρξε μακρά· μετά φρικώδεις άλγηδόνας 
εβυθίσθη είς πολυήμερον ύπνον. Ό Αύτοκράτωρ έπισκεφθείς αυτόν 
έφάνη τελείως άπηλπισμένος καί άσπασθεΐς αύτόν άπέθηκε παρά τό 
προσκεφάλαιόν του τό χρυσόβουλλον, δΓ ού τόν προήγεν είς Μέγαν 
Δρουγγάριον. Τέλος βοηθείφ τής ισχυρός αύτοΰ κατασκευής άνέρρωσε 
τελείως· δταν δέ οί ιατροί έκριναν ακίνδυνους τάς συγκινήσεις, ή Ύπατία 
μέ τό μειδίαμα είς τά χείλη, έξετύλιξε πρό αύτοΰ τό διάταγμα, τό όποιον 
μετά τοΰ βαθμού τοΰ ναυάρχου τοΰ έδιδε καί τήν Δωροθέαν Βουκιλ- 
λαρίου. II γενναία κορασίς κατώρθωσε νά κάλυψη έπιμελώς τό άλγος 
τό όποιον έξέσχιζε τήν καρδίαν της.

, θ Μιχαήλ έλαβε τό δίπλωμα μετά χαράς, ώμίλησε περί τής εύκαι- 
ριας νά βοηθήση τόν Αύτοκράτορα είς τό έργον του καί δέν είπε τίποτε 
περί τής ωραία: Δωροθέας.

«
Δύο σχεδόν έτη έχουν παρέλθει άπό τής μεγάλης ναυμαχίας. Οί Μου

σουλμάνοι ούτε δρεξιν, ούτε δυνάμεις είχον πλέον νά έμφανισθοΰν είς 
τάς ελληνικός θαλάσσας. Κενώσαντες δέ καί τήν Μικρόν ’Ασίαν έχου- 
σιν αποσυρθή είς τήν Συρίαν καί τήν Μεσοποταμίαν δπου καταγίνονται 
είς οικογενειακός έριδας. Έν Κωνσταντινουπόλει καί καθ’ άπασαν τήν 
Αυτοκρατορίαν τά έργα τής ειρήνης ύπό τήν προστασίαν τοΰ προοδευ
τικού Αύτοκράτορος λαμβάνουν νέαν άνάπτυξιν καί επουλώνουν τάς 
πληγάς τοΰ πολέμου. Οί ύπό τών Όψικιανών καταδιωχβέντες εισέρχον

ται καί πάλιν είς τήν κυριότητα τών κτημάτων των καί παντοιοτρόπως 
βοηθοΰνται όπως έπανορθώσουν τάς ζημίας των. Λέων ό "Ισαυρος θέλει 
πρό παντός νιι άνταμείψη καί περιθάλψη τούς συμμαχητάς του. Ούδείς 
λησμονεϊται* πολύ όλιγώτερον ό Μιχαήλ Μελιγούας, δστις, Μέγας Δρουγ- 
γάριος τοΰ στόλου, λησμονεί έντελώς εαυτόν διά νά φροντίζη μόνον 
διά τούς ύπ’ αύτόν. ’Αλλ' ό Αύτοκράτωρ, οστις έννοεΐ ν’ άνασυγκρο- 
τήση και ένισχύση τήν αριστοκρατίαν τής αυτοκρατορίας καί σχημα- 
τίση εύρωστον καί νοήμονα διευθύνουσαν τάξιν, δέν δύναται νά παρίδη 
τοιαΰτα στοιχεία- ’Αναθέτει είς τόν Θεόφιλον, κληθέντα έπί τούτοι είς 
τό Τρίκλινον. τήν φροντίδα τής άνοικοδομήσεως τοΰ ΙΙύργου τών Μελι- 
γούα καί τήν παλινόρθωση· τών καταστραφέντων κτημάτων των, παρέ- 
χων άφθονα τά μέσα. Ό Θεόφιλος είναι νΰν πλούσιος άνήρ καί ανώτε
ρος αξιωματικός τών καταφράκτων Λωρικάτων. Μετά τήν ένδοξον 
καταστροφήν "Αγίου Θεοδώρου τοΰ Στρατηλάτου καί τόν μηδενισμόν 
τών ναυτικών δυνάμεων τοϋ πολεμίου, μή έννοών νά μέ.νη άργός, είχεν 
άποβή είς τήν ξηραν καί κατετάχθη είς τό ιβ' νούμερου τών καταφρά
κτων διά νά πολεμήση κατά τών λειψάνων τής στρατιάς τοΰ Μωλεσμά· 
είχε δέ τήν τύχην νά πέση είς χεϊρας του ό εμίρης Σείφ, συγγενής τοΰ 
Καλίφου, έξαγορασθείς μετά τόν πόλεμον διά γενναίων λύτρων. Ό 
Θεόφιλος έτέθη είς έργον μέ τήν αγάπην, τήν οποίαν έχουν οί παλαιοί 
στρατιωτικοί πρός τήν οικοδομικήν καί τήν οικοκυροσύνην Ό πύργος 
ύψωσε τά τεράστια τείχη του άκρίβώς έπί τοΰ αρχαίου σχεδίου. Έσω- 
τερικώς άνεπτύχθη μεγάλη πολυτέλεια. Δάπεδα, φατνώματα καί τοίχοι 
άπήστραπτον έκ τών λαμπρών ψηφιδωτών, άτινα έξετελεσαν οί λεπτό
τεροι καλλιτέχναι τοΰ Βυζαντίου. Ό πρόδρομος τής αιθούσης τής δεξιώ- 
σεως, τής οποίας ή μακρά ζωοφόρος παρίστα τούς άθλους τοΰ οίκου 
τών Μελιγούα, κατεκοσμήθη διά πανοπλιών καί σημαιών αραβικών, 
λαφύρων τοΰ τελευταίου πολέμου. 'Ανάλογος ύπήρξεν ό διάκοσμος καί 
τών λοιπών διαμερισμάτων. Έκανονίσθησαν αί στολαί τών θυρωρών, 
τών οίκετών, τών φρουρών, πάσαι κοσμούμενοι μέ τά διασταυρούμενα 
ξίφη, τό έμβλημα τών Μελιγούα. Τά περί τόν πύργον άνεδασιόθησαν* 
τά καταστραφέντα ύδραγωγεία καί οί πίδακες ήνωρθώθησαν καί τό παν 
άνεκαινίσθη. Μόνον ή πενιχρά αγροικία τοΰ καιρού τής άφανείας διε- 
τηρήθη άθικτος. Ήτο η γνώμη τής Ύπατίας, τήν οποίαν συνεμερίσθη 
καί ό Μιχαήλ. Είς τήν επίπλωση· καί διακόσμησιν έν γένει τού εσωτε
ρικού του μεγάρου έπεστάτει ή Ύπατία. Ήτο άκόμη έν καθήκον, τό 
όποιον ένόμιζεν δτι ο’φειλεν είς τόν οίκον Μελιγούα, είς τήν σκιάν τών 
παλαιών της κυρίων, εις τό βαθύ καί κρυφόν της αίσθημα διά τόν 
Μιχαήλ, τοΰ όποιου νΰν παρεσκεύαζε τήν οικίαν διά νά δεχθή άλλην! 
Διότι ήδη έκοινολογοΰντο πολλά ευχάριστα καί οί Βουκιλλάριοι άφιναν 
νά λέγωνται. Είσήρχοντο μάλιστα ούτοι καί έξήρχοντο είς τόν ξένον 
πύργον μέ ένα αέρα άπεριγράπτου οίκειότητος καί σχεδόν έπετήρουν τό 
έργον τοϋ Θεοφίλου μέ ύφος οικοδεσπότου. Ή Ύπατία έκυριαρχεϊτο 
τόρα άπό μίαν νέαν σκέψιν. Πώς θά ήτο δυνατόν νά έπανέλθη μίαν 
ήμέραν άπό τό (ίοναστήριον, δπου ήθελε καταφύγει, διά ν’ άφοσιωΰή 
είς τήν άνατροφήν τών τέκνων τοΰ Μιχαήλ καί νά έξακολουθή νά τόν 
άγαπρ. είς αυτά τούλάχιστον. "Ω, πώς θά τά ήγιίπα Καί μέ τό δνειρον 
αυτό είς τό κεφάλι όλονέν άφινε τό παλάτιον διά νά μεταβαίνη είς τήν 
μικράν άγροικίαν καί νά κλείεται ώρας ολοκλήρους μέ τάς άναμνήσεις 
της τάς όποιας άνεκάλει μίαν-μίαν είς τόν νοΰν της, άφοΰ δέν είχε 
πλέον τήν ώραίαν Σύνοψίν της, είς τό περιθώριον τής όποιας είχε γρά
ψει δλην της τήν άγάπην, δλην της τήν ζωήν.

Ή Ύπατία δέν ήτο πλέον ή αφελής κορασίς, τήν οποίαν εϊχομεν γνω
ρίσει. Μέ τόν καιρόν είχεί' έξελιχθή είς άβράν βυζαντινήν κυρίαν, μ’ επι
μελημένους τρόπους, μέ ολίγον άγέρωχον στάση·, ώς κόρη ήρωος, πολυ
τελής τήν άμφίεσιν, διότι, μ’ δλην τήν άπείστισίαν της, ήτο ολίγον φιλά
ρεσκος. Είναι αληθές δτι είχε χάσει ολίγον τό ώραϊον χρώμα τής 
άλλοτε- άλλ’ ή ώχρότης αύτής, πλαισιουμένη άπό θαυμασίαν έβενίνην 
κόμην, έξήρε τήν Ιδεώδη καλλονήν της — καί ό πλέον αδιάφορος διαβά
της ιστατο διά νά τήν θαυμάσ)]. Αί χεϊρες της, αΐτινες πρό πολλοΰ είχαν 
άφήσει τά εργά της αγροικίας καί τοΰ χιλιοστήλου, ήσαν χεϊρες βα’σι- 
λίσσης. Ήτο εύσωμος, είχε τό βαθύ βλέμμα, τό ώραϊον στόμα, τήν 
λεπτοφυή ρίνα τών Έλληνίδων τοΰ Βυζαντίου, τά όποια συναντάς άκόμη 
είς τάς κόρας τών Ψαμαθειών καί τών Ταταύλων.

Άλλ’ ήδη τά πάντα είς τόν πύργον είναι έτοιμα καί ή ήμέρα τών 
εγκαινίων επέστη. Πρό τών πυλών έχουν συρρεύσει δλα τά χωρία τοϋ 
Βοσπόρου· έντός δέ τοΰ παλατιού δλοι οί άρχοντες τών περιχώρων καί 
δλοι οί Μελιγούα. Φυγόντες έκ Ρόδου κατά τήν στάσιν τών Όψικιανών, 
άκολουθήσαντες τόν Λέοντα είς τό Άμόριον, διαπρέψαντες είς τόν 
άγώνα κατά τών Αράβων, οί γενναίοι Μελιγούα, συνέρχονται τόρα, - δλον 
τό συγγενολόγιον, - νά εορτάσουν τήν άνόρθωσιν τού οίκου των. Αί λαμ- 
προστόλιστοι αύτών γυναίκες, λαμβάνουσιν έκ τών βραχιόνων τήν παρά
μερα ίσταμένην Ύπατίαν καί έρχονται νά τοποθετηθούν είς τό δεξιόν 
τοϋ χρυσοκεντήτου ουρανού, ύπό τόν όποιον κάθηται ό Μιχαήλ μέ τήν 
άφαντάστου πολυτελείας στολήν τού Μεγάλου Δρουγγαρίου, φέρων τό 
χρυσοκέντιτον σκαραμμάγγιον, μέ τήν εικόνα τοΰ Αύτοκράτορος έπί τοΰ 
στήθους. Πλησίον του ΐσταται δ Θεόφιλος τραχύς καί άρήϊος, λάμπων 
εΐς τόν θώρακα του. Αριστερά ϊστανται οί άνδρες, μεταξύ τών όποιων 
κ“' οί Βουκιλλάριοι καί άλλοι γείτονες μεγιστάνες, στηριζόμενοι άλλοι 
είς τά ξίφη των καί άλλοι είς χρυσά δικανίκια. Μεταξύ τών κυριών δια- 
κρίνεται ή Δωροθέα, άποστράπτουσα έξ άδαμάντων καί χαιρετφ δχι μέ 

τό σύνηθες προστατευτικόν ύφος της, άλλά μέ βαθείας υποκλίσεις καί 
πολλά μειδιάματα, τήν Ύπατίαν, ήτις τρέμει ώς τό φύλλον. Πάντες έν 
τούτοις τήν θεωρούν καί ομιλούν περί τής καλλονής της. Εισέρχονται 
οί ιερείς* ό Μιχαήλ εγείρεται, ψάλλεται ή δοξολογία καί ό οίκος αγιά
ζεται. Τής ευκαιρίας αύτής δράττεται ή Ύπατία διά νά έξολισθήση 
σιγά-σιγά έξω τής άπεράντου αιθούσης. Λέν δύναται ν' άνθέξη πλέον. 
Έγγίζει ή στιγμή βέβαια, καθ' ήν ό Μιχαήλ θέλει οδηγήσει εΐς τό εγγύς 
αύτοΰ κενόν εδώλιον τήν Δωροθέαν, εΐς τήν όποιαν τό άξίοιμα τοΰ 
γένους χαρίζει τοιαύτην ευτυχίαν. Είναι δίκαιον. Είθε νά είναι πάντοτε 
ευτυχείς! Άλλ' αύτή θά φύγη. Εισέρχεται είς τό ένδιαίτημά της. 'Απορ
ρίπτει τήν πολυτελή αύτής περιβολήν καί ένδύεται φαιόχρουν ταξειδιω- 
τικόν ένδυμα. Ό πιστός καί πονετικός γέρων Άλύπιος τήν αναμένει καί 
πάλιν μέ τήν λέμβον είς τήν Κυπαρώδη ακτήν. Άλλά θέλει ν’ άποχαι- 
ρετίση άκόμη μίαν φοράν τήν μικράν άγροικίαν. δπου είχε διέλθει τάς 
μόνας της εύτυχεϊς ήμέρας καί αναμένει νά σκορπίση τό πλήθος τών 
κεκλημένων διά νά έξέλϋη. Ή μεγαλοπρεπής σύναξις άρχεται ι»·τως 
διαλυομένη. 'Ακούονται οί κρότοι τών πτερνιστήρων καί τών ξιφών 
τών καταβαινόντων τάς καλλιμαρμάρους κλίμακας καί κατόπιν έξω αί 
ζητωκραυγαί τοΰ πλήθους καί τά «είς πολλά έτη . αί φωναί τών θερα
πόντων καλούντων τά φορεϊιι τών δεσποινών, ό ποδοβολητός τών ίππων 
τών απερχομένων μεγιστάνων. 'Έπειτα άκούεται ό θόρυβος καί ή οχλο
βοή τής ρόγας, τής διανομής δηλαδή τών φιλοδωρημάτων είς τούς χωρι
κούς. Τέλος δέν άκούεται τίποτε πλέον. Αρχίζει νά κατέρχεται ή νύξ. 
Ή Ύπατία σπογγίζει τά δάκρυά της καί εξέρχεται πλαγίας πυλίδος καί 
βαδίζει πρός τήν άγροικίαν. Εκπλήττεται βλέπουσα τήν θύραν, τής 
όποιας αύτή κρατεί τόν κλειδίον. ήμιάνοικτον καί φώς έν τφ Οαλάμφ. 
Άλλ’ είναι αρκούντως θαρραλέα είς τά τοιαΰτα. I Ιροχωρεΐ όιθεΐ τήν 
θύραν καί εισέρχεται. Έπί τής τραχείας τραπέζης, ήτις άλλοτε έχρησί- 
μευεν είς τό λιτόν των δεϊπνον, ό Μέγας Δρουγγάριος στηρίζων τήν κεφα
λήν έπί τής δεξιάς, είναι βυθισμένος είς τήν άνάγνωσιν τής Συνόψεως, 
τοΰ μικρού ώραίου δώρου τής μητρός του πρός τήν Ύπατίαν. Ό Μιχαήλ 
δέν έχει τό πρό μιας ώρας έπίσιμιον ΰφος καί φέρει τήν παλαιάν τοϋ 
κεντάρχου στολήν, καθώς τήν ήμέραν κατά τήν οποίαν τόν εύρον έν 
μέσοι τών έρειπίων. Ή Ύπατία μόλις συνέχει τρόμου κραυγήν. Πρός 
στιγμήν νομίζει δτι είναι παίγνιον τής φαντασίας της.

Τό βιβλίον είχε φέρει πρός τόν Μιχαήλ πρό καιρού εΐς ... Βουκιλλά- 
λάριος! Φρουραρχών έν τφ Έπταπυργίω καί έπιθεωρών μέ τήν ακρί
βειαν αξιωματικού τοΰ αύτοκρατορικοΰ στρατού τούς θαλάμους τών 
Βαρδαριωτών, εΰρεν εντός τής ι'ιποσκευής ένός αύτών τό καλλιτεχνικόν 
βιβλιάριον, τό όποιον ό στρατιώτης είχεν εΰρει τήν ημέραν τής μεγά
λης ναυμαχίας έπί τοΰ τείχους. Άναγτ·ωρίσας ό Βουκιλλάριος έπί τού

ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΘΕΤΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΑΣ

Εικονογραφημένη , άλλοτε, ώς θά ένθυμούνται οί παλαιοί 
συνδρομηταί της, είχε προσπαθήσει νά φέρη εις επικοινω
νίαν τόν κύκλον τών άναγνωστών της μετά τής έν Πράγρ 
διασήμου Βοημίδος χειρομάντιδος τής γνωστής ύπό τό ψευ
δώνυμον Masque Noire, ήτις τιθεμένη είς τήν διάθεση· τού 

περιοδικού ήδύνατο έπί τή βάσει φωτογραφίας τής χειρός, στελλομένης 
πρός αυτήν, νά διαγινώσκη τά μέλλοντα νά συμβώσι είς έκαστον άτομον, 
μετά περισσής σαφήνειας καί διαύγειας.

Άτυχώς ή προσπάθεια μας έκείνη προσέκοψεν είς πολλάς δυσχερείας 
τότε. Σήμερον δμως θεωρούμεθα εύτυχεϊς έξασφαλίσαντες τήν τακτικήν 
συνεργασίαν τής όνομαστής χειρομάντιδος Masque Noire, ήτις διά σει
ράς άρθρων της θά μεταδώση τά μαντικά φοίτα της είς τούς άναγνώ- 
στας τής Εικονογραφημένης . Διά πολλής μεθοδικότΐ|τος θά τούς όδη- 
γήση είς τά άδυτα τής χειρομαντίας είς τρόπον ώστε νά δύναιπαι τού 
λοιποΰ μόνοι των νά αναγινώσκουν είς τάς γραμμάς τής χειρός ένός 
προσώπου τό μέλλον του. Τής δίδομεν λοιπόν τόν λόγον.

«
Είς μερικά λεξικά ή χειρομαντεία φέρεται ώς τέχνη άξιοΰσα ότι μαν

θάνει τό μέλλον είς τάς «γραμμάς τής χειρός. Πάντοτε τό ανθρώπινον 
πνεύμα έφ’ όσον δέν αντιλαμβάνεται τι τό παραγνωρίζει καί τό κατα
διώκει καί τό άφορίζει. Ό Παπϊνος μέ τόν λέβητά του, ό Στέφενσον μέ 
τήν ατμάμαξάν του, ό Φούλτων μέ τό ατμόπλοιου του, ό Μουρδόν μέ τό 
αεριόφως του, οί άδελφοί Μογγολφιέ μέ τήν άερόσφαιράν των, ό Φραγ- 
κλϊνος μέ τό άλεξικέραυνόν του, δ Μόρς μέ τήν τηλεγραφικήν συσκευήν 
του, ό Κολόμβος, ό Γαλιλαίος, δλοι αύτοί είς τούς οποίους έστηρίχθη 
ή σημερινή πρόοδος τής άνθρωπότητος, έφθονήθησαν, έσαρκάσθησαν, 
έπροπηλακίσθησαν, κατεδιώχθησαν.

Έπρεπε λοιπόν καί ή χειρομαντεία νά πλήρωσή τόν φόρον της είς 
τήν άνθρωπίνην δεισιδαιμονίαν. Καί βέβαια δ άνθρωπος είναι δεισιδαί- 
μων, δταν θεωρή ώς τι υπερφυσικόν τό άναγινώσκειν είς τάς γραμμάς 
τής χειρός. Σήμερον ή χειρομαντεία δέν είναι τίποτε άλλο παρά τελεία 
γνώσις τού σχήματος καί τών γραμμών τής χειρός. Δέν είναι πλέον 
μαγεία, μαγγανεία, γοητεία. Είναι άπλούστατα έπιστήμη. "Οπως ύπάρ-. 
χουν έπιστή μονές άναγινώσκοντες ιερογλυφικά, άφοΰ κατέγιναν καί έκα
μαν παρατηρήσεις, οΰτω καί ή χειρομαντεία, διά μακρών πειραμάτων 
καί παρατηρήσεων κατώρθωσε νά θεμελιώση κανόνας. Ή άι·θρωπότης 
οφείλει τοΰτο είς τούς ομογενείς Βοημούς, οΐτινες καί μόνοι έξήσκουν 
τό έπάγγελμα τού χειρομάντεως έν Αίγύπτφ, Έλλάδι καί Ρώμη.

Είναι λοιπόν ή χειρομαντεία έπιστήμη αληθής. "Οπως ό ιατρός δύνα
ται νά διαγνώση έπί τού ασθενούς τά συμπτώματα τής άσθενείας ήτις 
θά τόν όδηγήση είς τόν τάφον, πριν ακόμη αύτη έκδηλωθή καί νά προ- 
ίπη άκόμη πώς καί πότε θά έπέλθη τό μοιραϊον τέλος, χωρίς ούτος νά 

είναι μάντις ή δν υπερφυσικόν, μόνον διότι στηρίζει τά προγνωστικά 

έλεφαιτοστοΰ τά εμβλήματα τοΰ οίκου τού Μεγάλου Δρουγγαρίου καί 
τ’ αρχικά γράμματα τοΰ ονόματος τής μητρός αύτοΰ, έτρεξεν ύποχρεω- 
τικώτατος πρός τό σέκρετον τού Ναυστάθμου μέ τό εύρημα είς τάς 
χεϊρας. Έκ τών σελίδων αύτοΰ έμαθεν ό Μιχαήλ ιστορίαν, τήν όποιαν 
δέν είχεν ΰποπτεύσει. Ήρώτησε τότε τήν καρδίαν του καί τήν εύρεν 
έντελώς κενήν τού πρός τήν Δωροθέαν αισθήματος, όπερ είχε πρό πολ
λοΰ έξατμισθή. “Η μάλλον ποτέ δέν υπήρξε σπουδαίοι·. Έφ’ όσον έζη 
μέ τήν ιδέαν, δτι άπεκρούετο ώς στερούμενος τιμών καί πλούτου, τό 
πείσμα τοΰ έξήπτε τήν φαντασίαν καί τοϋ έσκότιζε τήν διάνοιαν. Άλλ’ 
άφ’ δτου έγινε Μέγας Δρουγγάριος, ή ταπεινότης τών Βουκιλλαρίων, τά 
μειδιάματα καί οί άκκισμοί τής Δωροθέας. άπευθυνόμενοι πρός τήν 
θέσιν του καί τόν πλούτον του, τοΰ ένεποίουν αηδίαν καί ούτε έσυλλο- 
γίζετο πλέον τό συνοικέσιον αύτό. Τήν Ύπατίαν είχεν αγαπήσει μέ 
άληθή άδελφικήν στοργήν ήδη δμως άπό μηνών είναι πλήρης έρωτος 
δΓ αύτήν. Άπαύστως άνακινεϊ εΐς τόν νοΰν του σχέδια διά τήν ευτυχίαν 
της καί έχων τήν συγκατάθεση· τοΰ Θεοφίλου παρασκευάζει τόν γάμον. 
"Ολοι είναι εΐς τήν συνωμοσίαν καί οί γενναίοι Μελιγούα δέχονται 
μ' ενθουσιασμόν τό πράγμα. Μέχρι τών Βουκιλλαρίων έχουν φθάσει τά 
νέα. οΐτινες δέν άφίνουν νιι φανή καμ)ΐία συγκίνησις καί σύντομα κάμουν 
τήν άπόφασίν των· διατί νά τά χαλάσουν μέ μέγαν καί ισχυρόν οίκον! 
Ή Δωροθέα ετοιμάζει όλόκηρον όχημα άνθέων διά τήν μελλόνυμφον. 
Μόνη ή Ύπατία οϋδέν ήδύνατο νιι διακρίνη, ούτε τό πάθος τό ζωγρα
φισμένοι· είς τά δμματα τοΰ Μιχαήλ, ούτε τά πονηρά μειδιάματα τοΰ 
πατρός της. Τόσον τής έφαίνετο αδύνατος αύτή ή εύτυχία. . . .

Άλλά πρός τί νά συνεχίσω τό διήγημα, άφοΰ οί ήρωές μου είσήλθον 
πλέον είς τό παλάτι τής εύτυχίας; Ή 'Υπατία μεθυσμέιη έκ χαράς είναι 
είς τάς άγκάλας τοΰ Μιχαήλ. Οί Μελιγούα έχουν πλυμμυρήσει τήν αύλήν 
μέ πυρσούς εΐς τάς χεϊρας ψάλλονιες: «Ό Θεός ό άγιος τούς νεονιίμ- 
φους φύλαξον. Χαρά είς τό ζεύγος τίι χρυσόν.. . ένώ ό τραχύς πρωτο- 
κάριιβος κλαίει ώς μικρόν παιδίον. Καί δ γέρων Άλύπιος ακόμη είναι 
έκεϊ υψών τάς χεϊρας είς εύλογίαν. Ή εϊδησις έκυκλοφόρησε πανταχοΰ 
μετ' άστραπιαίας ταχύτητος καί τήν επαύριον άπό βαθείας πρωίας οί 
πυλώνες καί οί πρόδρομοι τού πύργου δονοΰνται άπό τάς φωνάς τών 
χωρικών «πολλά τά έτη τής κύρος μας».

Τήν δέ νύκτα τών γαμων ό Βόσπορος έκάη κυριολεκτικώς. Ήσαν οί 
σιφωνάτορες, έννοούντες νά εορτάσουν κατά τόν τρόπον των τήν χ_αράν 
τού ναυάρχου των. Ουδέποτε ώραιότερα πυροτεχνήματα έξήλθον τού 
χιλιοστήλου. Οί κρότοι καί αί άναλαμπαί τού υγρού πυράς ήσαν τοιού- 
τοι, ώστε άν μή Λέων δ "Ισαυρος ήτο εγκαίρως ειδοποιημένος, ήθελε 
πηδήσει άπό τήν κλίνην του καί τρέξει νά δράξη τό νικηφόροι· ξίφος 
του, νομίζων δτι καί πάλιν έπήλθον οί "Αραβες.

Κ. ΡΑΔΟΣ

του έπί σπουδής, παρατηρήσεων καί γεγονότων έξηκριβωμένων, οΰτω 
καί ή χειρομαντεία στηρίζεται έπί θετικών γεγονότων, βαθείας έρεύνης, 
εμβριθούς σπουδής καί ενδελεχών παρατηρήσεων.

«
Είναι πολύ παλαιό ή καταγωγή τής χειρομαντείας. Είναι σύγχρονος 

αύτη μέ τήν ΰπαρξιν τοΰ ανθρώπου. Άφ’ ής έγινεν δ άνθρωπος ήθέ- 
λησε νά μάθη τί τόν περιμένει. Διά τοΰτο άνευρίσκομεν πολύ πρό τής 
γεννήσεως τοϋ Χριστοΰ τούς χειρομάντεις γνωρίζοντας καί έξασκοΰντας 
καλώς τήν έπιστήμην μας. Υπήρχε συνήθεια τότε νά εξετάζουν ειδικοί 
χειρομάντεις τάς χεϊρας τών αρτιγενών, διά νά. κανονίζουν τήν άγωγήν 
ή μόρφωσίν των συμφώνως πρός τά ύπό τών γραμμών τών χειρών ση- 
μειούμενα καί ιίποσοβώσι καί καταπολειιώσι τάς ολέθριας ροπάς καί 
κλίσεις. Είς ’Ινδικόν τι δράαα τοΰ 400 έτους π. X. εύρίσκομεν βραχ- 
μάνα κληθένταπρό τοΰ Μονάρχου δπως έξετάση καί μελετήση τάς γραμ
μάς τών χειρών όλων τών παιδιών τής επικράτειας του, μεταξύ τών 
οπόίων θά έξελέγετο δ άξιος διάδοχος θρόνου.

Άλλά καί αύτή ή Αγία Γραφή περιέχει άπειρους υπαινιγμούς άναφε- 
ρομένους είς τήν χειρομαντείαν. Μεταξύ αύτών εύρίσκομεν είς τό στόμα 
τοΰ ’Ιώβ τήν φρασιν : Ό Θεός έχάραξε σημεϊά τινα είς τάς χεϊρας δλων 
τών άνθριίιπων. διά νά δύτ'ανται ούτοι νά γνωρίζουν τά έργα των. Καί 
τήν εξής: Ή μακρότης τών ημερών είναι σημειωμένη είς τήν δεξιάν 
χεϊρα, τά πλούτη καί αί τιμαί είς τήν άριστεράν.

Άλλά μήπως δταν ή ένδοξος πατρίς σας 'Ελλάς, ήτο είς τούς εύτυχεϊς 
χρόνους της, δταν ήτο τό πνευματικόν κέντρον δλου τοΰ κόσμου, δέν 
έθεωρεϊτο ή έξέτασις τής χειρός κάτι τι άπαραίτητον άμα τή ένάρξει τής 
άγωγής καί μή μόνον καλλιτέχναι, σοφοί καί δλοι οί ίερωμέΐ’οι δέν ήσχο- 
λούντο περί τήν Χειρομαντείαν; Έξέλιπε δέ ή χειροματ-τεία μετά τόσων 
άλλων σπουδαίων κλάδων τής επιστήμης μέ τήν πτώσιν τής αύτοκρατορίας.

«
Έχομεν λοιπόν δεδομένον: Πάσα φυσική κλίσις τού άνθρώπου είναι 

πιστώς καί έναργώς χαραγμένη, έπί τής παλάμης του ευθύς άφ’ ής έγεν- 
νήθη. Ή χειρ δεικνύει σαφώς τά γεγονότα τής ζωής καί τάς φυσικός 
κλίσεις. Νομίζουν δτι παίζει ρόλον είς τήν διασκευήν τών γραμμών 
τής χειρός τό έπάγγελμα. "Αν είχεν οΰτω έπρεπε ή παλάμη ενός άβρο- 
διαίτου νέου νά μή έχη ούδόλως γραμμάς καί ή χειρ ένός χειρώνακτος 
νά παρουσιάζω δίκτυον αληθές άπό γραμμάς. Καί όμως δέν συμβαίνει 
τοιοΰτόν τι. Εξετάσατε τήν παλάμην ένός χειρώνακτος καί θά πεισθήτε. 
Όπως οί οφθαλμοί είναι, ώς έλέχθη, τό κάτοπτρον τής ψυχής, οΰτω ή 
χειρ είναι ή άντανάκλασις τοΰ έγώ μας.

Κάθε σημεϊον καί δλα τά σημεία τής χειρός διά τόν πεπειρα^ιέτ-ον χει- 
ρομάντιν είναι λέξεις σαφείς, αΐτινες συναρμολογούμεναι αποτελούν 
σελίδας ολοκλήρους τοΰ βιβλίου τής ζωής. Διά νά μάθωμεν τήν σήμα- 
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αίαν τών γραμμών καί τέλος νά δυνηθώμεν νά άναγινώσκωμεν έλευθέ- 
ρως έξετάζοντες τάς γραμμάς prima vista ανάγκη νά διεξέλθωμεν πέντε 
κεφάλαια, εις ά υποδιαιρείται ή χειρομαντεία.

Τό ουσιωδέστερου δλων είναι τό σχήμα τής χειρός. Ή χειρ τοϋ όκνη- 
ροϋ καί τοΰ φιλήδονου είναι βραχεία καί ευτραφής, ή τοΰ έγωϊστού 
είναι επιμήκης καί λευκή, ή τοΰ φιλάργυρου είναι βραχεία και ισχνή, ή 
τοΰ ύγειοϋς καί μέλλοντος νά ζήση πολύ είναι σαρκοϊδης καί στερεά. 
Ό καλλιτέχνης καί ό έμπορος δέν έχουν τήν αύτήν χεϊρα, ούτε ό φιλάρ
γυρος καί ό γενναιόδωρος.

Παίζουν ρόλον άκόμη καί τά δάκτυλα. Φυλαχθήτε άπό γυναίκα μέ 
μυτερά χέρια καί μέ μυτερά νύχια αμυγδαλωτά. Τό αριστοκρατικόν αύτό 
χέρι μέ τά στιλπνά καί άτρακτοειδή δάκτυλα. |ΐέ τά ώραϊα καί ρόδινα 
νύχια, προδίδει φύσιν καλλιτεχνικήν, ποιητικήν, νοήμονα, άλλά έστε- 
ρημένην παντός ήθικοΰ, εύμετάβολον είς 
ιδέας, άπιστον είς τήν φιλίαν καί τόν 
έρωτα, έπιπολαίαν, αίθεροβάμονα. Μή τήν 
λάβετε ώς σύζυγον. Είναι ηδονική ώς 
ερωμένη, άποτροπαία ώς σύζυγος.

Καλή φύσις ελέγχεται έκ τών συμμέ
τρων δακτύλων. Άχαρις καί αγροίκος έκ 
χονδρών ώς λουκάνικα δακτύλων. ’Απο- 
μεμακρυσμένοι άλλήλων δάκτυλοι προδί
δουν ελαφρότητα, περιέργειαν, εγωισμόν, 
τούναντίον δέ σωφροσύνην καϊ οικονομίαν.

«
Αύτά έν γενικαϊς γραμμαϊς. "Ας ίδω

μεν τώρα τούς επτά κλασικούς τύπους 
τής χειρός.

α'. Ό πρωτογενής. Διακρίνει τοΰτον 
μεγάλη χειρ μέ τούς δακτύλους βραχείς 
καί τόν άντίχειρα βαρύν καί πολύ ηνω
μένου μετά τοϋ επίλοιπου μέρους τής 
χειρός. Ό κάτοχος τοιαύτης χειρός άνή- 
κει είς τήν μάλλον ταπεινήν τάξιν τής 
διανοητικής ιεραρχίας. Τά ένστικτα καί 
αί έπιθυμίαι του δέν είναι σχεδόν άνώτε- 
ραι άπό τοΰ κτήνους. Τό κάλλος, ή μου
σική, αί άλλαι Τέχναι δέν έχουσιν ούδε- 
jiiav επιρροήν, δέν άσκούσιν οΰδεμίαν 
ελξιν δι’ αυτόν. Εύτυχώς ό τύπος ούτος 
τής χειρός ήρχισε νά έκλείπη έπί τών 
ημερών μας διά τής έλευθέρας αγωγής 
καί φυσικής, τής θεραπευούσης τόσον τό 
σώμα όσον καί τήν ψυχήν (Τύπ. 1).

β'. Ή τετράγωνος χειρ. ’Εκείνοι οΐτι
νες κατέχουσι τοιούτου είδους χεϊρα, άγα- 
πώσι τήν πειθαρχίαν, τήν τάξιν καί είναι 
αυστηροί φ ύλακες καί τηρηταί τών νόμων. 
Είναι πάντοτε ακριβείς, μεθοδικοί, τίμιοι, 
φιλόνομοι καί φιλοδίκαιοι, είτε άνδρες 
είναι είτε γυναίκες, διαβλέπουσιν έν πάση 
υποθέσει τό πρακτικόν μέρος, άν καί
έχουσι διά τάς άποκρύφους έπιστήμας έκπεφρασμένην προτίμησιν. Είναι 
κομψότατοι είς τό ένδύεσθαι. Δέν έχουσι πνεΰμα έφευρετικόν, άν καί 
έπιτυγχάνουσιν ώς λαμπροί μηχανικοί, ώς έμμισθοι διευθυνταί, ώς δια
κεκριμένοι ιατροί, ώς τίμιοι δικηγόροι κεκτημένοι προσοχήν, έρευνώντες 
τά πάντα μέχρι καί αύτών τών ελάχιστων λεπτομερειών. Τό μεγαλήτερον 
αύτών ελάττωμα είναι ότι κρίνουσι τά πράγματα ύπό τό ίδικόν των 
μόνον πρίσμα, καί πιστεύουσι τυφλώς είς παν δ,τι είναι συναφές πρός 
τήν ιδιαιτέραν φύσιν των (Τύπ. 2).

γ'. Ή σπα&ιδόμορφος χειρ. 'Π έχουσα δηλαδή άκριβώς τό σχήμα 
τής σπαθίδος (σπάτουλας), ήν μεταχειρίζονται συνήθως οί φαρμακοποιοί. 
Οί κάτοχοι τοιαύτης χειρός είναι τής δράσεως, τής ένεργείας καί τής 
μάλλον απολύτου Ανεξαρτησίας. Είναι ή χειρ τοΰ κατ’ εξοχήν πρωτοτύ
που παρατηρητοΰ, ή χειρ τοΰ μεγάλου εφευρέτου. Ό κάτοχος τοιαύτης 
χειρός, έάν είναι καλλιτέχνης, ήθοποιός, συνθέτης μουσικός, δέν θά 
είναι ποτέ δούλος τών καθιερωμένων ιδεών καί τών πεπατημένων μεθό
δων, άλλά θά παρατηρή πάντοτε, θά σκέπτηται καί θά δμιλή καί θά 
ένεργή δΓ εαυτόν, συμφώνως δηλαδή πρός τό έσώτερον εγώ. Πάντες οί

ΚΕΡΑΥΝΟΣ
Μες ητών νεφών τάνιίερα λίκνα <5 κεραυνός 
χρνσόσπιθος στά νπέρψηλα ζαστράφτει 
και λες στά αιθέρια, σά σπαθί φλογόσταχτον, 
απ άκρη σ’ άκρη πυρκαγιάν άνάφτει . . .

Στό στέναγμά του βοοΰν τής γής τά θεμέλια 
κι’ ή ρίζες τών βοννώνε συγκλονιώνται 
κι' ή Νύμφες, ή Αρνάδες, μέσα στδντρα τους 
τάνθόλονστα τή νύχτα μαζενώντσι . . .

Νεράιδα σύ, μες οτάντρο τής αγκάλης μον 
έλα καί κρύψου. ’Ο κεραυνός αστράφτει' 
φοβίσου τοΰ χειμώνα τά τρισκόταδα.

"ύίλα κι’ ή νύχια τά στοιχειά ξεθαφτεί... 
Μήν τρέμεις, άν είν κεραυνός ό πόθος μον. . . 
.-1έ>· καίει, μά μεθάει σαν άνάφτε: . . .

ΜΗΤΣΟΣ ΔΟΥΡΑΚΗΣ 

ΟΛΟΜΑΥΡΑ ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ

Άφιερούται τή εύγεντατάτη 
κ. ΛΙκ. Ράλλη.

Τώρα π ολόμαυρα φορείς
Σν τή μαυρίλα τους στολίζεις 

μέ χάρι θεϊκή'
μέ τή ματιά μιας πάλλενκης Ψυχής 
Σν στους τριγύρω σελαγίζεις 

μ ακτίνα μαγική.

Με φωτοστέφανο λαμπρό 
κι ύλόσωμο, αστράφτεις 

μέσα σέ λάμψι ουράνια 
και βρίσκω πώς ο έστύλισεν ό πλάστης 

— δικό του ιδανικό — 
μ’ δλύμανρα διαμάντια

JEAN LE MARIN

μεγάλοι έξερευνηταί τής γής, οί μεγαλοφυείς έφευρέται έχουσιν είς τούς 
δακτύλους ή έν τή παλάμη τόν τύπον τής σπαθίδος (σπάτουλας) (Τύπ.3).

δ'. Ή φιλοσοφική χειρ. Ή φιλοσοφική χειρ είναι μακρά, γωνιώδης, 
Οστεώδης καί μέ τούς αρμούς άνεπτυγμένους, κάτοχοι δ’ αύτής είναι οί 
βαθεϊς τής ’Επιστήμης καί τής Φύσεως ερευνηταί, οί άοκνοι μελετιέται 
καί έξοχοι φιλόσοφοι. Έκεϊ·.οι οΐτινες κατέχουσι τοιαύτην χεϊρα, είναι 
άπληστοι διά τήν μάθησιν καί τήν σπουδήν, άλλ’ ολως αδιάφοροι 
είς τά πλούτη. Νέοι Διογένεις θιϊ κατοικούν εύτυχεϊς εΐς ένα πίθον καί 
θά ήδύναντο νιι παραδοθώσιν είς τήν μάλλον λεπτομερή έρευναν περί, 
τής κατοικίας των ταύτης, άλλά χωρίς ποτέ νά φροντίσωσιν δπως τήν 
έγκαταλείψωσι καί βελτιώσωσι τήν τύχην των. Άγαπώσιν έπίσης τάς 
άποκρύφους έπιστήμας καί πάν ό.τι είναι μυστηριώδες, άλλά μόνον ύπό 
τήν επιστημονικήν καί ούδεμίαν άλλην, έποψιν (Τύπ. 4).

ε'. Ή κωνική χειρ. 'Η κωνική χειρ 
είναι μικρά, μέ τούς δακτύλους εύρεϊς είς 
τήν βάσιν καί κωνικούς είς τήν κορυφήν. 
Είναι ή χειρ τοΰ ορμητικού ανθρώπου, 
τοΰ οποίου όμως αί σκέψεις δέν είναι 
βαθεϊαι. αί δέ ίδέαι εναέριοι. καί άνευ 
θετικής τίνος βάσεως ή βαρύτητος. Άνιι- 
πόπονος τόν χαρακτήρα, μεταβάλλεται 
καί αηδιάζει τά πάντα· μετά τής μεγα- 
λειτέρας ευκολίας. Ύπόκειται εΐς συγκι
νήσεις καί έπηρεάζεται λίαν ευκόλως έξ 
αύτών. 'Ρήτορες, καλλιτέχναι. ήθοποιοί, 
κατέχοντες τοιαύτην χεϊρα, επιβάλλονται 
είς τό κοινόν μάλλον διά τοϋ Σαιξπη- 
ρείου συνθήματος Λόγοι, λόγοι, λόγοι·, 
καί τής υποκριτικής τεχνοτροπίας ή διά 
τής αύστηρας λογικής καί τής άκαταμα- 
χήτου ίκανότητος. Είναι έν ένΐ λογφ 
άγύρται τοΰ είδους των (Τύπ. 5).

ς'. Ή ψυχική χειρ Ή ψυχική χειρ 
είναι ωραία, άλλά δέν είναι ευτυχής, είναι, 
ή χειρ τών προγεγραμ μένων. Έν τφ άπο- 
λύτφ τύπιρ της είναι σπανιωτάτη. "Οταν 
εύρίσκηται. είναι μακρά, στενή, καί έν 
ταύτφ λεπτότατη. 0ί κάτοχοι τής χειρός 
ταύτης όέν έχουσιν ούτε δύναμιν ούτε 
ένέργειαν. Έχουσι πλήρη πίστιν καί τυ
φλήν έμπιστοσύνην είς τά ιδανικά καί τάς 
έμπνεύσεις των. Τά πρώτα είναι έξοχα, 
αί δεύτεραι υπέροχοι. Είναι έρασταί τής 
μουσικής, τών τεχνών καί παντός ώραίου, 
είναι αισθηματικοί καί συμπαθείς, άλλά 
στερούνται παντελώς πρακτικού πνεύμα
τος. Ό πνευματισμός, ό μαγνητισμός, ό 
υπνωτισμός, πάν τό μυστηριώδες καί 
άγνωστον τούς γοητεύει, άλλ’ ούδέποτε 
δύνανται νά άξιωθώσι θετικής τίνος έπι- 
τυχίας, διότι στερούνται τής ’ισχύος, τής 
θελήσεως. Είναι όντα άδύνατα είς τό νά 
παλαίσωσι κατά τών απαιτήσεων του

κόσμου, καί συνήθως γίνονται υποχονδριακοί, καί πάντοτε δέ σχεδόν 
φαίνονται τοιοΰτοι, ώς έπί τό πολύ δέ τελευτώσιν αύτόχειρες (Τύπ. 6). 

ζ’· Ή μικτή χειρ. Ή πλειονότης τών άνθρώπων έχει τόν τύπον τού
τον τής χειρός. Παρουσιάζει κατι'ι τό μάλλον ή ήττον, κατά τούτο ή 
εκείνο, ένα έκ τών υποδειχθέντων τύπων, ή άθροισμα όλων αύτών. Εΐς 
δάκτυλος δηλαδή δύναται νά έχη τό σχήμα σπαθίδος (σπάτουλας), είς 
άλλος δύναται νιι είναι κωνικός, είς τρίτος τετράγωνος καί οί άλλοι 
νά φαίνονται φιλοσοφικοί ή ψυχικοί. Ή ποικιλία αΰτη τών τύπων 
σημαίνει προφανώς καί ποικιλίαν ιδιοφυίας. ’Εκείνοι οΐτινες κατέχουσι 
τοιαιαην χεϊρα, είναι εύμετάβολοι, μεταβάλλουσι καθ’ έκάστην ιδέας, 
αισθήματα, λόγους, δράσιν καί ενέργειαν, ό δέ χαρακτήρ αύτών είναι 
άλλοπρόσαλ λος.

Μέ αύτά τελειώνομεν τό, πρώτον τών κεφαλαίων τής Χειρομαντίας, 
οπερ αποτελεί τήν εισαγωγήν. Είς προσεχή τεύχη θά ίδωμεν τήν γεωγρα
φίαν τής χειρός τήν σημασίαν τοΰ σχήματος καί τής διασκευής τών 
δακτύλων, τών ονύχων κλπ. καί τήν έξήγησιν τών γραμμών τής τύχης, 
τοΰ γ'άμου κλπ. ν.)πτ.

LA MASQUE NOIRE

=-

ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΔΙΑ

Τήν ώρα ποΰ σ' αγκάλιαζα παράφορα 
καί ο’ έφιλοΰσα δυνατά στό στόμα, 

άνέβηκ’ ή ψυχή μου ώς τά χείλη μου, 
έπέραοε και τά δικά σου ακόμα 

και βιαστική κατέβηκε στά στήθη σου, 
νά ’δή αν έχης φλόγα στήν καρδιά σου- 

νά ’δή αν έχουνε κρυφό Αντίλαλο 
καϊ μέσα κεϊ τ’ άναστενάγματά σου.

ΚΤ ιιπό τότε έμεινα δίχως ψυχή.
Στήν άβυσσο κατέβηκε, στον 'Άδη, 

κι’ έχάθη δίχως ν' άκούαι/ τίποτε, 

δίχως νά βρή οντε καρδιάς σημάδι.

I. ΔΙΑΝΕΑΑΟΣ

Η Α Υ Τ Ο Κ Ρ Α Γ Ε I Ρ Α
(ROBERT-BAUR)

Συνέχεια ώ,τό τό προηγούμενον τη'χος.

'f’l ίΖον φ θάσει εΐς είδος τι σκοπιάς, όπόθεν έη αίνοντο αί στέγαι όλης 
ρ τής πόλεώς. καί έπί τινα; στιγμάς άλλη συνομιλία δέν έλαβε χω- 

-Α_| ραν. Έπειτα ό οδηγός ώδήγησε τάς δύο κυρίας διιι σκαλιών τινων 
δρομίσκων, όπου δέν υπήρχε ψυχή ζώσα. Ήτο αισθητόν ίίτι αί ξέναι 
κατείχοντο ύπό αορίστου τινός φόβου διά τήν επικρατούσαν σιγήν καί 
έρημίαν, άλλιί καί διιι τούς λόγου; καί διά τήν άλλόκοτον συμπεριφοράν 
τού αύτοσχεδιου ύδηγοΰ των. όστις δέν έφαίνετο έχων φρονήματα πολύ 
ορθόδοξα. Ένθυμήθησαν άμ<(ΐότεραι πολύ ιϊργιι ότι οί μάλ/.ον επικίν
δυνοι αναρχικοί προέρχονται εξ ’Ιταλίας.

— Φαίνεται ώς άλλη Πομπηία ακέραια άκόμη· είπε μετά νευρικότη- 
τητος ή Αΰτοκράτειρα.

— Νά σάς οδηγήσω είς τήν Πλατείαν; Νομίζω ότι σάς έδειξα ό,τι 
άξιοθέατον υπάρχει εΐ; τήν πόλιν.

—' Ας ύπάγωμεν είπεν ή Αΰτοκράτειρα.
"Οταν έφθασεν εΐς τήν πλατείαν, ή ακόλουθος κυρία έζήτησε τήν 

άδειαν νά πληρώση τόν ξεναγόν καί νά τόν άποπέμψη. Ούτος όμως 
έμειδίασε καί έσεισε τήν κεφαλήν άρνούμενος τήν αμοιβήν. Τό μει
δίαμά του ήτο συμπαθές, έκ νέου δέ ή Αΰτοκράτειρα έξεπλάγη διά την 
ομοιότητα τοΰ ανθρώπου έκείνου μέ κάποιον άλλον, τόν όποιον εΐχεν 
ήδη ποτέ συναντήσει. 'Αλλά και πάλιν ι’θεώρησε παράλογον τήν ιδέαν 
ότι ήτο δυνατόν νά είνε αυτό; έκεϊνος.

Τό μειδίαμα όμως παρίστα τόν πραγματικόν Μοντέλλη, οΐον οι ολί
γοι στενοί του φίλοι έγνώριζον καί έμείωνε πολύ τήν πρώτην έξ αύτοΰ 
έντύπωσιν τής σκαιότητος.

Μέ συγχωρεϊτε. κυρία, είπεν, άλλά νομίζω ότι έπιθυμεϊτε νιι έπι- 
σκεφθήτε τό Άνακάπρι.

— Ναι. άλλά θά ύπάγωμεν μόναι· δέν εχομεν πλέον άνάγκην οδηγού.
—Ό δρόμος είνε αρκετά άνηφορικός καί ένας άπό τούς πλέον περιέρ

γους τής Εύρώπης. Ήμπορεϊτε νά έπισκεφθήτε μόναι σας τό Άνακάπρι, 
τό όποιον θά εΰρητε έρημον όπως καί τήν Καπραίαν. Έγι'ο ώστόσον 
θά σάς Ακολουθήσω καί θά σάς περιμένω είς τό δψωμα, είς τό ξενοδο- 
χεϊον τοΰ Στάίμπεκ. Εΐς τήν επιστροφήν σας έκεϊνο πού θά επιθυμή
σετε θά είνε εν ποτήριον δροσερός μπίρας τοϋ Μονάχου, ίσως δέ καί 
μίαν φέταν ψωμί άσπρον μέ ολίγον ελβετικόν τυρί. Κατά τό διάστημα 
τής έκδρομής πας εΐς Άνακάπρι έγιίι θά κυριεύσω τιί έγκαταλελειμμένον 
φρούριον τοΰ Στάίμπεκ καί θιΐ σάς προετοιμάσω τό πρόγευμα. Ό Στάϊ- 
μπεκ. εϊνε καί αυτό; — είμαι καυχησιάρης και τό λέγω — ένας άπό τούς 
φίλους μου. Θά τοϋ άφήσω επάνω είς τό τραπέζι ολίγα χρήματα διά νά 
μέ συγχωρήση διιι τήν διάρρηξιν τοΰ καταστήματος του. Τότε θά εΐπώ 
ότι (κέρδισα πραγιιατικώς τιί είκοσι φράγκα όποΰ θά μοϋ δώσετε, 
αλλέως άρνοΰμαι νά τά δεχθώ.

Ή Αΰτοκράτειρα (χαμογέλασε, θέλουσα οίονεί να έξουδετερώσρ τήν 
απειλητικήν έκφρασιν τής συντρόφου της. ήτις διόλου δέν κατενύγη έκ 
τής νέας ήπιότητος τών λόγων καί τής συμπεριφοράς τοϋ οδηγού των.

— Δέν είχα εννοήσει καλά τήν χρησιμότητα σου· είπεν ή Αυτής Μεγα- 
λειότης. Ή μπίρα καί τό ψωμί είνε τώ δντι πολύ ελκυστικά, έλησμόνουν 
δέ καί ότι εί'ρίσκομαι είς νήσον έρημον. Πολύ καλά θά μάς όδηγήσης 
είς Άνακάπρι.

Κατήλθον άπό τής πλατείας εΐς τό κατώτερον σημειον τής ορεινής 
όδοΰ, έπειτα δέ (προχώρησαν ήσύχως πρός τό Άνακάπρι. Ή ημέρα ήτο 
ωραία, άλλ’ όπωσοϋν θερμή. Διά τούτο έβάδιζον ήρέμα, καθ’ όσον δέ 
άνήρχοντο. τό θαυμάσιου πανόραμα καθίστατο εύρύτερον.

Ή Αΰτοκράτειρα έσταμάτα συχνά διά νά τό θαυμάση καί ό δδηγός 
(δείκνυε τά πλέον άξιοθέατα σημεία, ΰπενθυμίζων τήν αύτοκρατορικήν 
λαμπρότητα τής νήσοι' έπί τής βασιλείας τοϋ Τιβερίου. Τό μέγα γερμανι
κόν άτμόπλοιον εύρίσκετο κατ’ (κείνην τήν στιγμήν έξωθεν τού λιμένος, 
άλλ’ ούδεμία ένδειξις έπικειμένης άποβιβάσεως έφαίνετο έν αύτφ, μολο
νότι αντηχούν άπό τοϋ έν τή παραλίρ άναμένοντος πλήθους ένθουσιώ- 
δεις έπευφημίαι.

— Ό ενθουσιασμός τοΰ πλήθους είνε άκαιρος· θά μείνουν γελασμένοι· 
είπεν ό δόκτωρ μετ’ άφελείας.

Ή Αΰτοκράτειρα τόν προσέβλειρε κατά πρόσωπον, άλλ’ αύτός έξηκο- 
λούθησε χωρίς νά φανή προσεχών:

— Τό άτμόπλοιον θά περιπλεύση τήν νήσον μέχρι τού Κυανού "Αντρου, 
τό όποιον ή Λύτης Μεγαλειότης βέβαια θά θέλη νά έπισκεφθή. "Ωστε 
θά περάση μισή ώρα πριν άποβιβασθή.

— Ποΰ είνε τό ξενοδοχείου όπου έλεγες; ήρώτησεν ή κυρία άλλά- 
ζουσα θέμα συνομιλίας.

Εϊμεθα άκριβώς είς τά μισά τοΰ δρό|ΐου· τό ξενοδοχεϊον εύρίσκεται 
σιμά είς τήν κορυφήν.

Ή άνάβασις έξηκολούθησεν έως ότου έφθασαν είς τήν πλευράν τήν 
αντίθετον (κείνης ένθα έκειτο τό περιώνυμον ζυθοπωλεϊον τοϋ Στάί
μπεκ. ΊΙ πορεία έγίνετο όλονέν βραδύτερα.

— Είνε και τό Άνακάπρι τόσον εύμορφον όσον καί ή Καπραία; 
ήρώτησεν ή Αΰτοκράτειρα.

— Όχι καί τόσον νά σάς είπώ τήν άλήθειαν.
— Τότε είνε καλλίτερον νά σταματήσωμεν.
Ή ημέρα ήτο θερμή καί ό ζύθος τοϋ Μονάχου, όταν φυλάσσεται 

καλά, είνε δροσερός.
— Μέ συγχωρεϊτε μίαν στιγμήν, κυρία· πηγαίνω νιι ίδώ τί ήμπορεϊ 

νή γείνρ έν άπουσίρ. τοΰ Στάίμπεκ.
Καί ό οδηγός έξηφανίσθη άνερχόμενός τινας βαθμίδας.
— Μοϋ φαίνεται ότι ό οδηγός μας καλλιτερεύει· παρετήρησεν ή 

Λύτοκράτειρα είς τήν σύντροφόν της. Άλλ’ όμως αΰτη δέν έφαίνετο 
σύμφωνος. Έκ τής βραχείας δοκιμασίας άπεκόμισε σφοδράν προκατά- 
ληψιν αυτί] ή κάτοικος τών βορείων Χωρών κατά τής χυδαιότητος τών 
μεσημβρινών. Έν τφ μεταξύ ό Μοντέλλη έπανήλθεν.

εΐς τραπέζι είς τό όποιον νά ήληρώση τόν λογαριασμόν μία γυναίκα. Μέ

— Ένόμιζα ότι κάθε οδηγό; έχει τό δικαίωμα νά φάγη και νά πίη
~ · - -..... — - — — I ■ ■ -- --------------3............ * ’
τειρα μετά μειδιάιιατος. διασκεδάζουσα μέ τήν φιλοφροσύνην τοΰ άλλο-

— Τό σχεδίάν μου περί διαρρΐ|ξεως άπεδείχθη περιττόν, κυρία- είπεν. 
Ό προνοητικός κύριος Στάϊιιπεκ άφηκεν έδώ μίαν ύπηρέτριάν του. 
Ήμπορώ νά σάς συνοδεύσω εως είς τον εξώστην τοΰ ξενοδοχείου ; Τό 
θέαμα άπ' έκεϊ (πάνω είνε μαγευτικόν.

Ο δόκτωρ ώδήγησε τήν κυρίαν νά παρακαθίση σιμά είς τραπέζιον 
τοποθετημένοι- παρι'ι τό χείλος τού κρημνού. Ή νεαρά Γρέτλιχ έξηκο- 
λούθει νά στέκη είς τήν γωνίαν στρέφουσα πρός αύτούς τά νώτα, ώς 
νά μή ήδύνατο ν’ άποσπάση τό βλέμμα άπό τοΰ λευκού άτμοπλοίου, 
σταθμεύοντας μακράν απέναντι τοΰ Κυανού "Αντρου, πράγματι δμως 
όπως μή φ ανή δακρύουσα εΐς τού; άπροσδοκήτους έπισκέπτας.

— Έδώ. έδώ, Μαϊδχεν ! έφώναξεν ό οδηγός έπιτακτικώς. Τί κάθεσαι 
αύτοΰ ζαρωμένη; Φέρε μπίραν, ψωμί καί τυρί καί κάιιε γρήγορα.

Ή νεάνις έρριψε βλέμμα περίφοβοι· πρός τίιν ιατρόν, τοϋ όποιου 
(γνώριζε τόν ιδιότροποι· χαρακτήρα καί δραιιοΰσα εΐς τό εσωτερικόν 
τού ξενοδοχείου., επέστρεψε μετ’ολίγον κοιιίζουσα τά ζητηθέντα είδη. 
Επειτα έπέστρεψεν είς τήν προτέραν θέσιν της παρι'ι τήν γωνίαν τοϋ 

έξώστου. όπόθεν κατηφ ής έξηκολούθησε νά κυττάζη τό άτμιίπλοιον.
Μετά τό πέρας τού λιτού προγεύματος ή Αΰτοκράτειρα ένευσε πρός 

τήν ακόλουθόν της νά πλΐ]ρι·>σ]), αΰτη δε σύνοφρυς έξήγαγε τό 
βαλάντιον.

Κυρία, είπεν ό ξεναγός μετ’ αξιοπρέπειας, ποτέ μου δέν έκάθησα 
είς τραπέζι είς τό όποιον νά πληρώση τόν λογαριασιιόν μία γυναίκα. Μέ 
συγχωρεϊτε· τά έξοδα είνε ίδικά μου· στις φιλοξενώ εγώ.

— Ένόμιζα ότι κάθε οδηγός έχει τό δικαίωμα νά φάγη και νά πίη 
άνεξόδως κατά τήν έξάσκησιν τοϋ επαγγέλματος τον είπεν ή Αύτοκρά- 
τειρα μετιι μειδιάιιατος. διασκεδάζουσα μέ τήν φιλοφροσύνην τοΰ άλλο- 
κότου έκείνου ξεναγού.

Άλλ’ ή ακόλουθος κυρία εγεινεν έτι μάλλον δύσθυμος.
— Φραονλιΐϊν, έλα έδώ, είσαι μία ιιαϊδχεν πολύ αμελής, καί θά κάμω 

παράπονα είς τόν προϊστάμενόν σου έάν δέν έχης τόν νοϋν σου ! άνέ- 
κ.ραξει· ό ιατρός·

Ά, όχι, όχι! είπε διαμαρτυρομένη ή Λύτοκράτειρα. Δέν έκαμε 
τίποτε ή νέα. Δέν βλέπεις ότι κάτι έχει ποϋ τήν κάμνει νά στενοχωρήται;

— Τί έχεις πάλιν; Τί σοΰ κατέβηκε στό κεφάλι, άνόητη ; Γιατί δέν 
κλαϊς μιρ καί καλή ; Υποθέτω πώς στενοχωρεϊσαι διότι ό Στάϊιιπεκ δέν 
σοΰ έδωσε τήν άδειαν νά υπάγης νά προσθέσής καί σύ μίαν μονάδα είς 
τόν οχλον έκεϊ κάτω, αϊ;

Δέν συνεκρατήθη πλέον ή νεάνις καί οί καταρράκται τών δακρύων 
της έρρευσαν άφθονοι.

— Σιγά, σιγά', έφώναξεν ό δόκτωρ. Ό μέτριος κλαυθμός ώφελεϊ τά 
μάτια, άλλά έσίι τό παρακάνεις. Καλλίτερα νιι χρησιμοποιής τά ιιάτιιί 
σου παρά νά τά φθείρης. Νά' Κάθηται (μπροστά σου ή Αΰτοκράτειρα 
τής Γερμανίας, καί άν παύσης τι'ι δάκρυα καί κυττάξης καλλίτερα, θά 
είσαι ή μόνη κάτοικος τής Καπραίας όποΰ τήν είδες, έκτός τοϋ υποφαι
νομένου. "Λ' βλέπω τώρα πώς τ’ άνοιξες καλά τά μάτιά σου !

Ή νεάνις άφήκε νιι καταπέση έκ τής χειρός της ή ποδιά μέ τήν 
οποίαν άπέμασσε τά δμματα καί έβλεπε μέ όλην τήν δύναμιν τής 
όράσεώς της.

— Ώ, δόκτωρ Μοντέλλη ! ανέκραξε φοβισιιένη. Δέν είνε άλήθεια! . . 
Δέν ήμπορεϊ νά είνε άλήθεια !. ..

— Είνε άϊ.ήθεια, άφοϋ σοΰ τό λέγω εγώ. Δέν είδες τόσαις φοραίς τήν 
εικόνα της; Είνε κρεμασμένη είς ένα τοίχον τοΰ ξενοδοχείου σας. Σύρε 
νιι τήν κυττάξης άλλην μίαν φοράν καί όταν βεβαιωθής περί τής ταυ- 
τότητος, φέρε έδώ τό βιβλίον τών έπισκεπτών. άν έχετε, ή κανένα φύλ- 
λον χαρτί, πένα καί καλαμάρι. Ύστερα δέ ό Στάίμπεκ άφ.ού ίδή τήν 
υπογραφήν θά θέση τό γερμανικόν στέμμα είς τήν είσοδον καί θά 
πρόσθεση μέ ΰπερηφάνειαν είς τήν επιγραφήν: Προμηθευτής τής 
Αύτής Μεγαλειότητος τής Αύτοκρατείρας τής Γερμανίας·.

Ή νεάνις έγονυπέτησε πρό τής Αύτοκρατείρας· άλλ' ήγέρθη έν τφ 
άμα δπως ύπακούση είς τήν παραγγελίαν του δόκτορος.

— Λοιπόν είσθε ό ιατρός Μοντέλλη; είπεν ή Λύτοκράτειρα. Ήμουν 
βεβαία ότι σάς είχα συναντήσει άλλοτε, άλλ’ αύτή ή ενδυμασία. . .

— ’Λ, Μεγαλειοτάτη ! "Οποιος πηγαίνει εΐς τήν βασιλικήν Αύλήν δέν 
ήμπορεϊ νά ένδυθή όπως θέλει. Είς τό Βερολϊνον είμαι ιατρός, άλλά 
είς τήν Καπραίαν χωρικός.

Ή Γρέτλιχ (κόμισε τό βιβλίον τών έπισκεπτών, έφ’ ού έσημειώθη 
τό αύτοκρατορικόλ· αύτιίγραφον.

Ή Αΰτοκράτειρα έξεκρέμασεν άπό τόν τράχηλόν της ταινίαν έφ’ ής 
ήτο προσδεδεμένον πολύτιμον κόσμημα καί φιλομειδής τό προσέφερεΛ 
ώς δώρον είς τήν υπηρέτριαν.

Ή Μεγαλειότης του σοΰ έδωσε χρυσόν, έγιίι θά σοΰ δώσω άργυ
ρον. Ιδού, πάρε είκοσι φράγκα τά οποία (κέρδισα διότι υπήρξα καλός 
καί φίλεργος καί φιλόφρων- είπεν <’> δόκτωρ Μοντέλλη (γειρόμενος καί 
άποθέτων τά χρήματα έπί τοϋ τραπεζίου. ’Ακολούθησε τό παράδειγμά 
μου καί μή κλαίης ποτέ, διότι δέν υπάρχει τίποτε είς τόν κόσμον τό 
όποιον νιι εϊνε άξιον δακρύων. Δέν βλέπεις πόσον ήσουν άνόητος νά 
κάθησαι νά κλαίης κατά τό μεγαλήτερον μέρος τής εύτϋχεστέρας ημέ
ρας τής ζωής σου; Καλά θά κάμης νά μή είπής τίποτε είς τόν Σταϊμ- 
πεκ καί νά κρύψης τήν υπογραφήν μέχρι τής έπιστροφής μου. Τότε θά 
τοΰ αναγγείλω έγώ τήν εϊδησιν μέ τάς δεούσας προφυλάξεις καί άν όργι- 
σθή, θά είμαι έγώ έδώ νιι σέ προστατεύσω εως νά τοΰ περάση ό θυμός. 
Πρόσεξε νά μή μοϋ χαλάσης τήν χαράν μου’ θά εύχαριστηθώ πολύ νά 
παρευρεθώ είς την λύσσαν τοΰ Στάίμπεκ. όστις τώρα ξελαρυγγίζεται 
είς τήν προκυμαίαν μαζί μέ τό πλήθος τών ηλιθίων! Μεγαλειοτάτη, 
τό άτμόπλοιον έπιστρεφει άπό τό Κυανοϋν "Αντρον είς τό σημειον δπου 
είνε συνηγμένον τό πλήθος. "Αν καταβώμεν άμέσως, θά φθάσωμεν 
έγκαίρως ώστε ν’ άκούσωμεν τάς κραυγάς τοϋ άπατηθέντος πλήθους.

Ή Λύτοκράτειρα ήγέρθη καί έλαβε τόν βραχίονά του.
— Μοϋ φαίνεται, δόκτωρ Μοντέλλη, τοϋ είπεν, ότι δέν είσθε καί 

τόσον σκληρός όσον θέλετε νά φαίνεσθε. ..
Άλλ' ή εκφρασις τοϋ προσώπου τής ακολούθου κυρίας έξηκολούθει 

νά είνε τρικυμιώδης.
(Έκ τοϋ Γαλλικού) X.
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Είναι ήδη πολλαχώς έπιβεβαιωμένον δτι ό ιθαγενής τής 
Αιγύπτου πληθυσμός καίτοι πολύ ύστερών κατά τον πολιτι
σμόν κα'ι τήν διανοητικήν άνάπτυξιν, ένεκα τών συνθηκών ύφ? ας 

μέχρι τούδε έζησε, έν μέρει δέ καί τον περιορισμού δν έπιβάλ- 
λει αύτώ ιδία, κα'ι αύστηρότερον, είς τό θήλυ γένος ή θρησκεία, 
άναμεμιγμένου μετά προλήψεων ών ή έκρίζωσις ουκ ολίγον 
άπαιτεΐ είσέτι χρόνον, δέν μειονεκτεί μδλα ταΰτα, κατά τήν 
φυσικήν εύφυΐαν και τί/ν άντίληψιν τών άλλο»· λαών τών δια- 
βιούντων έν μέσω της πρόνοιας τών νόμων υπέρ τής έκπαι- 
δεύσεως αυτών, έχει δέ συγχρόνως τό σπάνιον προσόν τής 
άντιλήψεως καί άπομιμήσεως είς έπίζηλον βαθμόν είς τρόπον 
ώστε μέριμνα πατοιωτικωτέρα τών Κυβερνήσεων, καί εξοστρα
κισμός τιόν προλήψεων, ήθελε καταστήσει τούτον έν οϋ μακρώ 
χρόνιο κατάλληλον να καθέξη θέσιν, αν ουχί μεταξύ τών πεπο- 
λιτισμένων εθνών, τουλάχιστον μετάξι' τών πρώτο»’, τών ένδει- 
κνυόντων σημεία προόδου καί τάσιν πρός τίιν πολιτισμόν καί 
τήν έκπαίδευσιν.

’Εκτός πλείστων άλλων παραδειγμάτων υπάρχει πρόσφατον 
και υφιστάμενον έν Μανσούρα τής Αίγυπτου πιστοποιούν Λναμ- 
φισβητήτως τ’ άνιοτέρω.

Έν μεμακρνσμένο) χωρίο) καλούμενη) Έσβετ - ελ - Μπούργ 
τής περιφέρειας Δαμιάτης, κείμενο) παρά τάς έκβολάς τού Νεί
λου, άποβιώσας ιθαγενής ναυτικός, κατέλιπε χήραν μετιι τεσ
σάρων ανηλίκων τέκνων, 
τριών θηλέων κα'ι ένός 
αρρενος έν έσχάτη πενία. 
" II μήτηρ δπως δυνηθή 
ν άνταποκριθή είς τάς πριό
τας καί άπολύτους άνάγ- 
κας τής συντηρήσεως τής 
οικογένειας ταύτης, μετήρ- 
χετο τό έπάγγελμα τής 
πλυντρίας, ιδία κατά τό 
θέρος, μεταβαίνούσα είς τό 
ιίντικρυ τού χοιριδίου της 
γνωστόν ακρωτήριου Ράς- 
ελ-Μνάρ, ένθα χάριν τών 
θαλασσίων λουτρών παρα
θερίζουν πλεϊσται οικογέ
νεια! έκ τού εσωτερικού 
τής Αίγυπτου ίδια.. Κατιϊ 
τό έτος 1894 δ έκεϊσε έπί 
τούτα) παραθέριζα»· Βρετ- 
τανός μέν τήν καταγωγήν, 
άλλ' έξ ίσου "Ελλην κατά 
τε τήν γλώσσαν κα! τα 
αισθήματα, ατε έν" Ελλάδι ΑΙ ΤΡΕΙΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΙ ΜΑΝΔΟΛΙΝΙΣΤΡΙΑΙ

ΣΤΗ ΔΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΩΜΟΡΦΙΑ
&δα νά κλαΐη ή ι!ι/ιορφιά, ατό όάκρυ της πνιγμένη,

κ' ήταν σάν ήλιος /ιέ βροχί/.. . Κι' ή λύπη τή ‘μορφαίνει... <1
Λέι· πρέπει νά διικρΰζοννε τά οιμορη α τά ιιιιτιιυ 
μιίνι νά κρυτ/ οΙΙλέποννε, νά κάνουν καί -/ινάτια . . .

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΗΣ
Από τήν ιστορίαν μανβάνθ|ΐεν δτι πλεϊσται γυναίκες, έξ εκείνων αΐτι- 

νες έμειναν όνομασταί διά μέσου τών αιώνων, οφείλουν τήν σαγηνευ- 
Γ;1κ,Ίν Γι"ν. ΐό'ότητα εΐς τό ιδιαίτερον καϊ χαρακτηριστικόν άρωμα, δπερ 
ανέδιδε τό σώμα των. Οΰτω ή Άνιές Σορέλ. ή περίφημος φίλη τοϋ Καρό
λου Ζ' εύωδίαζεν δπως τό Γον. Τής Ντιάν Ντέ Ποατιέ, τής όνομαστής 
ευνοούμενης Ερρίκου τοϋ Β' τό σώμα ανέδιδεν οσμήν ήλεκτρου. ΤΙ 
Μαντάμ Μαιντνόν έπλήρου τό διάστημα μέ όσμϋν μόσχου.

όύτά λέγει ή 'Ιστορία καί ή Έπιστήμη δχι μόνον τά έπιβεβαιοΐ άλλά 
καί τά εξηγεί. Ή άναδιδομένη ύπό τοΰ γυναικείου σώματος δσιιή λέγει, 
δέν προσομοιάζει απλώς πρός γνωστήν οσμήν, άλλ’ είναι αΰτη αΰτη ή 
χαρακτηριστική οσμή. Οΰτω ή οσμή ή όποια νομίζομεν δτι προσομοιά
ζει πρός τό χαρακτηριστικόν άρωμα τοΰ ϊου, δέν προσομοιάζει ι'ιπλώς, 
άλλ’ είναι άρωμα πραγματικόν ϊου.

Σήμερον εχει πλέον εξακρίβωσή οτι τά αρώματα δέν είναι τίποτε 
άλλο παρά εξατμίσεις πτητικών ελαίων και άλλων οργανικών ενώσεων, 
ων τήν σΰστασιν ή Έπιστήμη κατώρωσε νά καδορίση καί νά γνωρίσ|). 
Ολα τά αρώματα τοϋ ρόδου, τοϋ ίου. τοϋ Ιάσμου κλπ. είναι όργανικαί 

ενώσεις άτ·9ρακος, υδρογόνου, όξυγόνου εις διάφορον περιεκτικότητα, 
δλα εϊναι πνεύματά εύεξάτμιστα.

Άλλά τί εϊναι ό άν&ρωπος; Μία-χημική συσκευή, έν χημικόν έργα- 
στμριον, έν είδος ύψικαμίνου, έν τμ όπου/ έκκαμινεύεται δΓ όγρών, ώς 
επί τό πλεΐστον οδών. δπως δι’ ΰγράς όδοΰ γίνεται ή κατεργασία τών 

γεννηθείς καί διανέμων τήν αγάπην μεταξύ τής εαυτού και τής 
θετής πατρίδος του. κ.’Αλβ. "Γόμφων, έγνώρισε τήν άτυχή ταύ
την οικογένειαν έξ υπηρεσιών τής ιιητρός παρ' αύτώ, συμπα- 
θήσας δέ. πρός τήν τοσούτον μοχθούσαν, ϊνα έντίμως κερδίζη 
τόν άρτον της, άγρότιδα ταύτην, παρέλαβε)' αύτήν μετά τών 
τέκνα»·, είς τήν έν Μανσούρα οίκίαν του, ώς υπηρέτριαν. . 1ε>· 
Ιβράδυνε ν' άντιληη θή δτι τά τέκνα και Ιδία τά θήλεα, ή 
Ζανούμπα δηλαδή, ή Χαμπίμπα καί ή Μαριάμ, δέν έστερούντο 
ευφυΐας καί επομένως ήδύνατο νά διδάξη ταύτα έργον τι δι’ ού 
θι'ι ήδύναντο συν τώ χρόνιο νά προσπορίζονται άνέτιος τι'ι πρός 
τό ζήν. Άπεφάσισε λοιπόν νά διδάξη ταύτα μουσικήν (!) καί 
μουσικήν ευρωπαϊκήν. .1/ άξεστοι άγρότιδες τού Μπούργ μου
σικήν .'.' Οϊα τόλμη κατιϊ τήν άπόφασίν του .' Καί δμως, προσ- 
λαβάιν κατάλληλον Γερμανόν μουσικοδιδάσκαλον, καχώρθιοσε, 
συντελούσης καϊ τής διακρινοΰσης τήν φυλήν του έπιμονής, δ 
κ. ’Αλβέρτος Τόμψων νά κατάρτιση τριάδα μουσικών έπί μαν- 
δολίνου, ήν θι'ι έζήλευον οί διασημότεροι δύναται τις είπεϊν μου
σικοί τής "Εσπερίας. Οί έξοχιότεροι συνθέται. ιδία οί Γερμανοί, 
είς τούς δακτύλους τών άπαιδεύτων τούτων κορασίδα»· είσίν 
δ,τι είς μαθητήν προκεχωρημένον δ συλλαβισμός.' Πολλοί έπε- 
σκέφθησαν τό μικρόν ωδεϊον τού κ. ’Αλβ.Ίόμψων, καί έκ τών 
έγκριτωτέρων έν Μανσούρα, καί έ.θαϋμασαν άνυποκρίτως τό 
τάλαντου καί τήν πρόοδον τής τριάδος ταύτης, αυτός δε ό διοι

κητής τής πόλεως έπανει- 
λημμένοις έπισκεφθείς, ώς 
μουσοτραφής καί εύρείας 
ευρωπαϊκής μορφώσεως 
ίίτομον, έδυσκολεύετο νά 
πιστέ ύση δτι <5 στενός έκεΐ
νος χώρος κατήρτισε τήν 
άπαράμιλλον έκείνην τρι
άδα. Καί έν Καίριο καί 
έν ’Αλεξάνδρειά έκλήθη ό 
κ. Γόμφων είς συναυλίας, 
έξ ιυν άπεκομίσθησαν αί 
εύαρεστότεραι τών έ.ντυ- 
πιόσεων. ’ Εν Μανσούρα 

συναυ
λίας ό διεθνής πληθυσμός 
τήν ευκαιρίαν νά διέλθΐ] 
ωραίας καί αληθείς γοη
τείας ώρας.

"II παρατιθεμένη εϊκών 
παριστα τάς έν λόγιο τρεις 
αδελφός έν ίθαγενεΐ περι- 
βολή, μετά τιϊ»· οργάνων 
της δέ έκάστην.

πολλάκις έσχεν είς

ΝΕΙΑΤΑΣΤΑ ΧΡΥΣΑ
οΖί/ιτα τά νειάτα τά χρνοα! Μές τά γηυάιιατά σον, 
στο νοΰ σου Ι)ενά τριγνρνοΰν, γιά μόνη ζεστασιά σου.. . 
Είναι τά νειάτα ζηλευτά .. . ’Εκείνος πού τά έχει.
δέν ξέρει Ί άξίζοννε .. . κι’ ό νούς του μπροστά τρέχει...

ΑΝΔΡΕΑΣ Δ. ΝΙΚΟΛΑΡΑΣ

διάφορων ουσιών, ή εναλλαγή τής οργανικής ΰλης είς τό φυτόν — 
ανθραξ, ζωικός άν^ραξ, είς διαφόρους ενιόσεις. Κατά τήν διαφόρισιν 
λοιπόν καί κατά τήν έναλλαγιήν τής ΰλης έν τιΐι άνϋρωπίνιμ σώματι συμ
βαίνει ποσότητες ελάχιστα, άνθρακας νά ένοϋνται έν αναλογίρ μετ’ 
άλλων ουσιών καί οΰτω τά ’ίχνη ταΰτα τών μεΟυλικών πνευμάτων, 
προσδίδουτ' είς τάς διά τοϋ δέρματος έκκρίσεις ώρισμένον άρωμα'

Εννοείται ίίτι κατά τόν αύτόν τρόπον αί έκκρίσεις ένίοτε άναδίδουσι 
καί δυσάρεστοι· οσμήν. Δέν έννοοΰνται οί άνθρωποι οί παραιιελοΰιτες 
τήν στοιχειώδη καδαριότητα τοΰ σώματος, άλλ’ έκεϊνοι οΐτινες εκ φύσεως 
άναδίδουσι τοιαύτην όσρήν. Τοιαύτας περιπτώσεις ό ιατρό; συναντφκαθ’ 
έκάστην είς τούς ανθρώπους εκείνους καί πρό πάντων είς τάς γυναΐκιτς, 
αϊτινες δέν χαίρουν άκρας υγείας καί συνεπώς στερούνται τοΰ άοιόιιατος 
τής οργανικής καβαριότητος, εϊς ήν οφείλεται ή δροσερότης τοϋ άτόμου'.

"Οσοι υποφέρουν άπό κακήν λειτουργίαν τοϋ στομάχου καί τών σπλάγ
χνων δέν εϊναι δυνατιϊν παρά νά άναδίδουν δυσάρεστον οσμήν. Τά ύπο- 
λείμιιατα τής άτελοΰς πέψεως παραμ,ένοντα έντός τοϋ στομάχου καί 
σ>|πομενα προξενούν δυσιισμους έρυγάς. αναπτύσσουν τοξίνας και σχη
ματίζουν ζυμώσεις δυσόσμους, έξ ών καί αί έκκρίσεις τοΰ δέρματος 
καθίστανται όδμηραί. Άκίιιιη κα'ι οί πάσχοντες έξ άτονίας τών εντέρων, 
έκ δυσπεψιών, δυσκοιλιότητας, πράγματα τά όποια προδίδονται άπό 
εξανθήματα, πονοκεφάλους, εκζέματα, άΰπνίας, όξύτ·ους έρυγάς (ξυι·ίλες) 
είς τάς παθήσεις των πρέπει νά άναζητήσουν τήν δυσώδη άπόπνοιάντων

Ό Ιατρός X.

Η Α. Μ. 0 ΒΑΣΙΛΕΥΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε'

(Γ

ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠ’ ©ΛΑ

Ο ΑΠΩΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

Τόν άγιον Γεώργιον θεωρεί ή εκκλησία έκ τών τοϋ ’Απριλίου, έορτά- 
ζουσα μεγαλοπρεπώς τήν μνήμην του κατά τήν 23 ιίίου. Ό Γεώργιος έζη- 
σεν έπ! Διοκλητιανοϋ, τοϋ ώμοϋ διώκτου τοϋ Χριστιανισμού, ήτοι κατά τό 
296 μ. X. Κατήγετο έκ Καππαδοκίας, έκ λαμπρά; καί εύγενοϋς οικογέ
νειας, διεκρίθη δέ έν τή τάξει τών Τριμπούνων, άνελθών καί εϊς τό αξίωμα 
τοϋ κόμητος. Άλλ’ αίφνης δ Διοκλητιανός αρχίζει τόν διωγμόν άπονέμων 
τιμάς καί τίτλους εϊς τούς άπαρνουμένους τόν Χριστόν, άποκεφαλίζων δέ 
καί βασανίζων άπανθρώπως τούς έμμένοντας εϊς τήν αληθινήν Πίστιν.

Ό κόμης Γεώργιος τότε, μή φοβηθείς τάς ρασάνους καί τόν θάνατον, 
περιφρονήσας δέ τάς τιμάς καί τά αξιώματα, διεκήρυξεν έαυτόν Χριστια
νόν, παρουσία τοϋ διώκτου Βασιλέως καί τής συζύγου του βασιλίσσης Αλε
ξάνδρας. Μάτην ό Βασιλεύς, έκτιμών τήν ανδρείαν τοϋ γενναίου κόμητος 
προσπαθεί νά τόν μεταπβίση καί τόν δελεάση διά νέων τιμών καί αξιωμά
των. Τότε ό Βασιλεύς διέταξε καί τοϋ έτρύπησαν τήν κοιλίαν δι’ ακοντίου 
καί έτρεξε πολύ αίμα, άλλά ή αιχμή τοϋ δόρατος έστρεβλώθη, 4 δέ βασα
νιζόμενος δέν άπέθανε. Μετά τούτο τόν έδεσαν εις τόν τροχόν μέ τά αιχ
μηρά σίδηρα καί άφήκαν τήν συσκευήν νά κυλίση είς τόν κατήφορον. Τό 
σώμα τοϋ γενναίου μάρτυρος κατεκόπη, άλλ’ αίφνης διά θαύματος δ βασα
νιζόμενος άνέζησε καί παρουσιάσθη πρό τοΰ Διοκλητιανοϋ. '0 Βασιλεύς καί 
δ συμβασιλεύς Μαξιμιανός έθυον εϊς τά είδωλα καί ίδόντες τόν νεκρανα- 
στάντα κατεπλάγησαν. Οί παριστάμενοι τότε έπίστευσαν είς τόν Χριστόν 
καί πρώτη ή σύζυγος τοϋ Διοκλητιανοϋ ’Αλεξάνδρα. Ό Βασιλεύς άπεκε- 
φάλισε τούς άλλους, έφυλάκισε δέ τήν βασίλισσαν. Άλλά τά βάσανα τοϋ 
Γεωργίου δέν είχον τελειώσει. Τόν έρριψαν έντός λάκκου πλήρους άσβε
στου καί έμεινεν αβλαβής, έπειτα τοϋ έκάρφωσαν σιδηρά ϋποδήματα εϊς 
τούς πόδας καί τόν έδειραν ανηλεώς διά βουνεύρου χωρίς νά πάθη τι.

Όχι δέ μόνον έβασανίζετο, άλλ’ έν τφ μεταξύ έθαυματούργει. Παρουσίφ 
τού συμβασιλέως Μαξιμιανού άνέστησε νεκρόν, δστις καθ' ά ώμολόγησβν, 
εϊχεν άποθάνει 400 έτη πρό Χριστού. Ένός 
άλλου αγρότου, τοΰ Γλυκερίου, άνέστησεν 
ένα βοΰν. Άλλοτε πάλιν είσελθών έντός 
ναού εϊδωλολατρικού έκαμε τά είδωλα νά 
δμιλήσουν καί άφοϋ (ομολόγησαν δτι μόνος 
θεός είναι 4 Χριστός, έπεσαν καί συνετρί- 
βησαν. ’Εννοείται δτι δλα αύτά έκαμαν 
άπειρους νά προσέλθωσιν εϊς τόν Χριστια
νισμόν, ού ένεκα οί φανατικοί είδωλολά- 
τραι άπήτησαν παρά τού Βασιλέως τόν 
θάνατόν του. Πράγματι κατά διαταγήν τοϋ 
Διοκλητιανοϋ άπεκεφαλίσθη, ή δέ έν τή 
φυλακή βασίλισσα Αλεξάνδρα, ής διετάχθη 
ή άποκεφάλισις, προσευχηθεϊσα παρέδωκεν 
εΐς Κύριον τήν ψυχήν της. Καί ή Εκκλη
σία τόν καρτερικόν καί θαυματουργόν με
γαλομάρτυρα Γεώργιον κατέταξε μεταξύ 
τών άγιων, ώς καί τήν βασίλισσαν Αλε
ξάνδραν (21 Απριλίου) καί τούς ϋπηρέτας 
τηςΆπολλώ, Ίσαάκιον καί Κοδράτον, οϊτι- 
νες έπίστευσαν έπίσης εϊς Χριστόν, ή δέ 
λαϊκή φαντασία τόν έζωγράφησεν ώς ρω- 
μαΐον δπλίτην, έφιππον, κτυπώντα διά δόρα
τος παμμεγέθη δράκοντα, δστις συμβολίζει 
τήν εϊδωλολατρείαν.

«
Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ

Τόν Απρίλιον ήνοιξεν ή έτησία εκθεσις 
τής Καλλιτεχνικής Εταιρίας είς τό Ζάπ- 
πειον. Ιδιαίτεροι λόγοι, πολύ σοβαροί κατά 
τήν άντίληψιν τών ιθυνόντων — διά νά ναυα- 
γήση ή [ϋπό Βονλγάοο»· καί έναντίον τών 
συμφερόντων τών Ελλήνων καλλιτεχνών] 
διοργανωθεΐσα ϋπό τοΰ Συνδέσμου τών Συν
τακτών έν τψ μεγάρφ αύτοΰ, ήτις καί εϊρή- 
σθω έπέτυχε πληρέστατα — έπέβαλλον τήν 
ένωρίτερον έναρξιν τής έφετεινής έκθέσεως 
τής 'Εταιρίας. 'Εννοείται δτι δλοι οί από
μαχοι τής πολιτικής καί οί διάφοροι τρα

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ —οι κερκυραιοι ραινουν με άνθη 
ΤΟΝ ΔΙΑΔΟΧΟΝ ΕΠΑΝΕΡΧΟΜΕΝΟΝ ΕΙΧ ΕΛΛΑΔΑ

Η Α. Μ. Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ
ΜΛ1ΡΗ

Η ΧΗΡΑ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

πεζιτικοί καί χρηματιστικοί οί όποιοι ήσαν ο!. έρασιτέχναι όργανωταί τής 
έκθέσεως δέν ήδυνήθησαν νά φθάσουν ένα Ροίλόν, οργανωτήν τής έκθέ
σεως τοϋ Συνδέσμου τών Συντακτών, είς δραστηριότητα, εϊς γνώσιν τής 
δουλειάς, εϊς συγκέντρωσιν έργων καί... δέν είναι άνάγκη νά εϊπωμεν 
μετά βαθείας θλίψεως διά τό γεγονός, δτι άπέτυχε, χαράς δμως άμετρου 
διά τό αποτέλεσμα, διότι συνελθοϋσα ή δλομέλεια έκτάκτως, καθήρεσεν έκ 
τών αξιωμάτων των δλους τούς έρασιτέχνας - προστάτας τής Καλλιτεχνίας.

Έν τούτοις άν έπταισαν οί όργανωταί τής έκθέσεως αύτής, δέν άπέτυ- 
χον δμως καί οί έκθέται. Οΰτω ή κυρία Φλώρα - Καραβία. εξέθεσε δέκα έν 
δλω έργα, διακρινόμενα μακρόθεν διά τήν χάριν, τήν έκφρασιν καί τό σχέ
διον. Έπίσης 4 κ. Βικάτος διακρίνεται μέ τά άρμονικά χρώματά του, τό 
καλόν του σχέδιον καί τό πολύ, τό χαρακτηριστικώς πολύ, χρώμα του. 
Προκαλοϋν παρακάτω τό ενδιαφέρον τοϋ έπισκέπτου μία σύνθεσις, πέντε 
προσωπογραφίαι καί ένα σκίτσο τοϋ κ. Β. Κοντοπούλου. Άλλ' ή σύνθε- 
σις τοϋ έκπνέοντος άγωνιστοΰ είναι πολύ δυνατή. Καί έρχεται κατόπιν 4 
καθηγητής κ. Μποκατσιάμπης μέ τής ωραίες του άκουαρέλλες καϊ τά 
γραφικώτατα λάδια του, ποιήματα άληθινά εϊς έκφρασιν καϊ 4 Μαθιόπου- 
λος μέ τά ιδιότροπα χρώματά του καϊ 4 Χατζής, 4 περίφημος Χατζής, 
μέ τής μαρίνες του. Ωσαύτως προκαλοϋν πολύ ενδιαφέρον τοϋ κ. Κοντιά- 
δου τρία - τέσσαρα έργα, τοϋ όποιου έπίσης είχον έκτιμηθή άλλα εϊς τήν 
έκθεσιν τού Συνδέσμου τών Συντακτών.

«
ΘΑΥΜΑΣΑΤΕ ΛΟΙΠΟΝ

Άπό κάποιαν γεωγραφίαν μόνον ένθυμούμεθα τήν Έρζερούμ, τήν ελλη
νιστί θεοδοσιούπολιν καλουμένην. Εκεί λοιπόν υπάρχουν 50 οικογένεια·, 
ομογενών αποτελούσα·, κοινότητα, ή όποια δχι μόνον σχολεία έχει, άλλά 
καί κοινωφελέστατον σύλλογον έχει Ιδρύσει άπό τοΰ 1905, τόν φιλεκπαι
δευτικόν σύλλογον θεοδοσιουπόλεως ή «'Ομόνοια».

Έχει 29 τακτικά μέλη τό σωματεϊον αύτό καί συντηρεί πλήν άλλων, 
αναγνωστήριο·/ διά τήν πνευματικήν μόρφωσιν τών μελών του. Τί δέ νομί
ζετε δτι σκοπεί νά κάμη άκόμη; Νά συστήση παρθεναγωγείο·/, διότι ή 
έκπαίδευσις καί ή πρός τήν οικιακήν οικονομίαν διαπαιδαγώγησή τών 

καρασίων είναι αδύνατος μετά τών άρρένων.
Αύτή είναι δράσις εθνωφελής. Εύγε δλων 

καί τοϋ προέδρου κ. Μ. Προυσανίδου καί 
τοϋ γραμματέως κ. Έπ. Κατινώφ, καί τοϋ 
ταμία κ. Λαζ. Χρυσοχοίδου καί τοϋ έφόρου 
τοϋ αναγνωστηρίου κ. Γ. Άηδονοπούλου 
καί τών συμβούλων κ. κ. I. X. Παρασκευά, 
Κ. θ. Λεοντίδου καί Π. Τσαλιγοπούλου.

«
ΜΕ ΤΑΣ ΕΥΧΑΣ ΜΑΣ

Έν Ίβραϊμίφ τής Αλεξάνδρειάς τήν 
Κυριακήν 25 Απριλίου ηύλογήθησαν ϋπό 
τής έκκλησίας ot γάμοι τής χαριτωμένης 
κόρης Καλλιόπης Χαϊκάλη μετά τού ζη
λευτών προτερημάτων φίλου μας κ. Άντ. 
Διγενή, έκ τών ίκανωτέρων ϋπαλλήλων τοϋ 
οίκου Χωρέμη Μπενάκη έν Μπενί - Σουέφ 
τής "Ανω Αιγύπτου. Τούς ραίνει μέ ανοι
ξιάτικα άνθη ή «Εικονογραφημένη» καί μέ 
εύχάς ειλικρινείς.

«
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΠΕΡΕΤΤΑ

’Ιδού τί μάς γράφει 4 έν Κερκύρφ αντα
ποκριτής τής «Εικονογραφημένης» περί 
τοϋ θιάσου τοΰ κ. Παπαϊωάννου.

Εϊναι ένας θίασος μέ καλούς ηθοποιούς, 
4 όποιος δμως άντί νά δίδη κωμφδίας 
τραγουδεί όπερέττας, δηλαδή δέν εύρίσκε
ται εϊς τό στοιχεΐόν του. Διά τόν λόγον 
αύτόν — ώς όπερέττα — πρέπει νά κριθή 
μέ έπιείκειαν.'Ο Παπαϊωάννου είναι άρκετά 
γνωστός καί δέν έχομεν τίποτε νά προσθέ- 
σωμεν. Ή Κανδύλη ηθοποιός καλή, με 
φωνήν εύχάριστον μέν, άλλά προδίδουσαν 
δτι δέν είναι πεπειραμένη άσιδός. Ό τενό
ρος Άφεντάκης έχει φωνήν γλυκείαν καί 
αξίαν προφυλάξεως καί καλλιέργειας. Μέ
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MIX. ΣΥΝΕΣΙΟΣ

ύ νέος έν Λαρδανεί.λίοις "Υποπρόξενος.

τόν καιρόν θά γίνη πολύ καλός. ΊΙ 
Δενδρινοΰ, ξενικής καταγωγής, είναι 
κατάλληλος δΓ όπερέτταν. Καί τά 
λοιπά πρόσωπα τού θιάσου καλά, 
έκτος μικρών εξαιρέσεων, ώς πρός 
τήν φωνήν εννοείται.

Ήραίος ό σκηνικός διάκοσμος 
καθώς καί αί ενδυμασία:. ΙΙαραστά- 
σεις τινάς έτίμησεν καί ή Βασ. Οικο
γένεια- Μολονότι ή εποχή δέν ήτο 
κατάλληλος, ένεκα τής τεσσαρακο
στής, έν τούτοις εις παραστάσεις 
τινάς τό θέατρον ήτο κομπλέ. Κάθε 
πράγμα είς τήν αρχήν του είναι 
δϋσκολον καί ή όπερέττα Παπα'ίωάν- 
νου ίδρύθη μόλις πέρυσι, ώστε δέν 
είναι άπίθανον. μέ τόν καιρόν, νά 
καταστή έφάμιλλος τών ευρω
παϊκών θιάσων όπερέττας.

5«
ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΑΜΟΙΒΗ I

"Ας γνωρίσουν οί άναγνώσται 
τής « Εικονογραφημένης» τήν 
μορφήν ένός χρηστού καί ικανού 
προξεν.κοϋ, ακραιφνούς δέ καί 
θερμού πατριώτου. Είναι ό κ. Μ. 
Συνέσιος, δ τέως έν ’Αμισσφ Υπο
πρόξενος τής 'Ελλάδος, περί ού 
έγράψαμεν εις τό προηγούμενοι/ 
τεύχος.ΊΙ υπηρεσία τού έπέτρεψε 
νά δεχθή τό ύπό τής έν Άμισσιρ 
Ελληνικής Παροικίας, είς ένδει- 
ςιν έκτιμήσεως τών πρός αύτήν 

ώρολόγιον μετά τής άλύσου. Καίυπηρεσιών του, άπονεμηθέν χρυσούν
άκόμη: Δι’έτέρας διαταγής τού Υπουργού τών 'Εξωτερικών έτοποθε- 
τήθη εΐς τό προξενείου Δαρδανελλίων. Καί είναι δλα αύτά δίκαια έκτίμη- 
σις καί αμοιβή τοΰ ζήλου καί τής ίκανότητος τοϋ χρηστού ύπαλλήλου.

«
ΑΛΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Μετά τόν θρίαμβον τού Μπλεριώ, δστις διέβη τήν Μάγχην μέ τό μονεπί- 
πβδον άεροπλάνον του, ή άεροδρομία έσημείωσε δυστυχήματα καί θρηνεί 
τρεις έκ τών σκαπανέων της. Ιδού δμως τώρα άλλος θρίαμβος. Ό ΙΙωλ- 
λάν εντός 4 ώρών καί 2' μέ διπλεπίπεδον Φαρμάν μεταβαίνει άπό Λονδί
νου εΐς Μάντσεστερ κερδίζων βραβεϊον 250 χιλ. φρ.

Δέν γνωρίζομεν μόνον άν κατά τήν μεγάλην αύτήν πτήσίν του, τόν συνό
δευε καί ή σύζυγός του, τολμηρά έπίσης αεροπόρος, ήτις πάντοτε επιβαί
νει τοϋ αεροπλάνου τοΰ συζύγου της. Είς τήν 
παρατιθεμένην εικόνα μας φαίνεται έτοιμη νά 
έπιβή τοϋ άεροπλάνου των διά νά καθήση παρα- 
πλεύρως τοϋ συζύγου της.

«
Ο ΚΟΜΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΚΟΤΤΕΣ

Tip 1860 πάλιν ένεφανίσθη φοβερός καί τρο
μερό: κομήτης, δστις όχι μόνον τόν κόσμον— 
καλή ώρα μας — έφόβισε, άλλά καί τής κότ- 
τες. Μία λοιπόν κόττα έγέννησεν αυγό, έπάνω 
εΐς τό όποιον ήτο ζωγραφισμένη ή είκών τού 
κομήτου. Καί εόρέθη είς τήν Εθνικήν Βιβλιο
θήκην τών ΙΙαρισίων έντυπον άναγράφον τά 
έξής: •’’Κκτακτον ΙΙαύμα! Έν Ρώμν μία βρνις 
έγέννι/οεν ιιι'γόν, έ.-τΐ τον οποίον είναι κεχαραγ- 
μένη ή είκων τον κομήτου!» Έπί τοΰ εντύπου 
ύπάρχει καί ή είκών τού περιέργου αΰγοΰ.Όπερ 
δέ περιεργότερον: Τό γεγονός έπιστοποίησε 
καί ό Πάπας καί ή Βασίλισσα τής Σουηδίας.

«
ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΑΤΡΑ

Δύο θέατρα ήρχισαν κιόλα. Είς τήν Νέαν 
Σκηνήν ή δεσποινίς Κοτοπούλη, ό Δεπενιώτης 
καί ό κ. Φύρστ μέ τά ζεύγη Λούη, ΙΙερίδου, 
Μυράτ, Ι’οζάν κ.λ. Είς τό Βαριετέ ή Κυβέλη 
καί ό Σαγιώρ μέ τά ζεύγη Γαβριηλίδου, Καλο
γερικού. Μαρίκου, Μουστάκα καί τήν κυρίαν 
Αλκαίου κ.λ. Και οί δύο θίασοι άρτιοι τήν 
σύστασιν. Δέν μένει παρά νά κρίνωμεν κατ’ άν- 
τίληψιν έκαστον καί νά ίδωμεν ποιας προόδους 
έκαμαν, τί έργα έμελέτησαν καί τί πλούτον 
διακόσμου θά μάς παρουσιάσουν.

«
ΟΙ ΚΑΘΩΣ ΠΡΕΠΕΙ Η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

1. Ό κύριος Ασκείται εΐς τήν πυγμαχίαν. 2. Ό ύπηρκτης: 
Ό ράπτης τοΰ κυρίου ήλ&ε διά νά πάρρ μέτρο.— Ό κύριος 
(χωρίς νά διακόγη τήν ι'ίσκησίντου): ”Ας είσέλύη. 3. Ό ρά
πτης χαιρέτα. 4. Ό κύριος έξακολουΟών πάντοτε τήν ώσκη- 
σίν του τόν Αντιχαιρέτα μέ μίαν κλωτσιά εΐς τά στήθος. 
5. Ό ράπτης τρέπεται είς φυγήν καί δ κύριος, κάθιδρος, 
σκουπίζεται. 6. Ό υπηρέτης κομίζει νερό διά νά συμπλή
ρωσή τήν τουαλέττα του δ κύριος, δστις είναι έντελώς Ατά
ραχος.—Ό κύριος (πρός τόν υπηρέτην): Καί ό ράφτης μου; 
Γιατί δέν μπαίνει τόση ώρα; -'() ύπηρέτης; Είπε δτι Οά 
ξαναπεράση δταν ό κύριος θά είναι όλιγώτερον άπησχολη μένος.

Έπρεπε καί κατά τό έτος αύτό νά μή λεί- 
ψουν οι καθώς πρέπει κύριοι, οί όποιοι κατε- 
χράσθησαν τής έμπιστοσύνης ήμών. Ευτυχώς 
είναι ελάχιστοι. Καμαρώσατε τους: Ό κ. Κο- 
μνηνός Πετρίδης, Ζέπος Βαμπάσης, Ε. Μπάος 
καί Ν. Γιαννόπούλος. Καί οί τέσσαρες είχον 
έγγραφή τή συγκαταθέσει των καί οίκείφ βου- 
λήσει. Τώρα δέ οί μέν δύο πρώτοι άρνοΰνται 

νά πληρώσουν ένός έτους συνδρομήν, ό τρίτος τριών ετών, αφού έπλήρωσε 
τακτικώς άλλα τρία έτη καί ό τέταρτος ένός καί ήμ'σεως έτους,

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Ένα πολύ καλόν περιοδικόν δεκαπενθήμερον ήρχισε νά έκδίδεται άπό 
τοϋ Μαρτίου έν Τραπεζοΰντι. ‘Ονομάζεται «’βηιθεώρησις», διευθύνεται 
δέ ύπό τού κ. '/>. Κτενίδον.

Ό κ. .1 /’ .1/«<».νοι·τζ<ή·ζοΐ' έςέδωκε μετάφρασιν τού I'e Prdfnndis, 
τοϋ Όσκαρ Οΰάϊλδ, είς πολύ μαλλιαρήν γλώσσαν.

Έξεδόθη καί τού ·ίϊ. Έλληνομνήμονος· τού περισπουδάστου τριμηνιαίου 
συγγράμματος τού καθηγητού κ. Λ.ν .Ιάι/,τροι· τό γ' τεύχος τοϋ , ’ τόμου.

Κομψόν τομιδιον μέ τόν τίτλον · Καινούρια Λύρα·, έκυκλοφόρησεν 
ώσαύτως, περιλαμδάνον όλα σχεδόν τοϋ γνωστού ύπό τό ψευδώνυμον Δόγης 
νεαρού ποιητοϋ κ. ’/ω. Βονγιουκλάκη τά ποιήματα.

«Ματωμέναις Αάφναις·. Ό τίτλος συλλογής ποιημάτων τού κ. Θ. 
A'Zf.v'./'p//. Μία άληθινή δέσμη άπό κλωνάρια ματωμένης δάφνης, πού κάθε 

ΑΕΡΟΠΟΡΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Η ΚΥΡΙΑ ΠΟΛΑΝ

κλωνάρι άφιερούται εΐς ένα άπό τούς λεβέντες τής Μακεδονίας.’Αρχίζειάπό 
τόν Μελάν καί περιλαμβάνει όλων τών τιμημένων παλληκαριών τάς εικόνας.

"Αλλο ώραϊον σύγγραμμα μηνιαίου, έμβριθές καί περισπούδαστου εΐς 
ύλην, είδε τό φώς έν Σμύρνη. ’Ονομάζεται Έρανιοτής , καί έκδίδεται ύπό 
τοΰ έκεϊ έλληνογερμανικού Λυκείου τοϋ κ. Λ/. Γιοντική.

’Αγγέλλεται έκ Δαρδανελλίων ή ύπό τοϋ κ. Az. Γ. Νέγρη προσεχής έκδο- 
σις τής πρώτης διά τόν Ελλήσποντον έλληνί- 
κής εφημερίδας. Τής εΰχόμεθα προκοπήν χάριν 
τής έξυπηρετήσεως τών εθνικών συμφερόντων. 

Έλάβομεν τόν πρώτον αριθμόν τοϋ νέου 
περιοδικού ! Οδηγός τής Μαγειρικής·, δπερ 
έκδίδεται ύπό τών κ.κ. /’- Στάγγελ καί —" τού 
γνωστού λιθογραφείου τής Β. Αυλής, διευθύνε
ται δέ ύπό τοΰ γνωστού άρχιμαγείρου κ. Λ’. Κ. 
Ταελεμεντέ. Είναι εις τό είδος του τέλειον, 
ύπέρ τό μέτρον δέ πλούσιον. Είναι τό μόνον πού 
δέν έχει ανάγκην νά τοΰ εύχηθώμεν νά ζήση, 
διότι είναι χρησιμώτατον είς κάθε νοικοκυράν 
καί ταχέως θά κατακτήση κάθε έλληνικόν σπήτι. 

•Μικρά Τραγούδια·. Παλαιός τής πέννας 
καί δόκιμος χειριστής ύπό τό ψευδώνυμον Γιάν- 
νης Μαράνος έξέδωκε συλλογήν ποιημάτων του 
μέ αύτόν τόν τίτλον. 'Εβδομήντα τέσσάρα έν 
βλφ ποιηματάκια περιλαμβάνει ό κομψός τόμος, 
τό ένα καλήτερον τοϋ άλλου, άλλα εύθυμα καί 
άλλα πένθιμα, άλλα μέ χιούμορ καί άλλα πού 
προδίδουν τόν πόνον διά τήν.. . οϊχομένην νεό
τητα. Σάς παραθέτομεν ένα σάν όρεκτικόν.

Ακονμπηο ό γιατρός επάνω 
ατά ατήΚαα της δειλά - δειλά, 
με τήν ελπίδα τή ζωή ν' ακούσε) 
άπ’ έκεϊ μέοα νά μιλίμ

Κι άκούει τή φωνή τού Χάρου 
να τον ιγιονάζη όισ-απί :

— Σύρε, γιατρέ μον, στή δουλειά OOV 
είναι δικά μον τώρ* αντά.

Ή έργασία, λέγει δ Άνδρέας Συγγρός είς τά 
απομνημονεύματά του, είναι παντού καί πάντοτε 
ή μόνη καταφυγή έν πάση θλίψει καί δυστυχία, 
ή μόνη πηγή λήθης δεινών καί παρηγοριάς.

*
ΝΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

Έν Κερχύρφ, εΐς μικράν άπόστασιν άπό τής 
βααιλ.κής έπαύλέως Mon Repos» ενοικιάζε
ται διά τήν θερινήν περίοδον κομψοτάτη villa 
επιπλωμένη, μέ κήπον. Διά πληροφορίας άπευ- 
θυντέον είς τόν κ. Καμηλέρην παρά τή ’Εμπο
ρική 'Γραπέζη τής 'Ελλάδος είς Κέρκυραν.

Έν ΑΦήναις, Τυπογραφείον «'Εστία· Κ. Μάϊσνερ καί Ν. Καργαδοΰρη 7751.


