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ΦΟΥ πλέον τό νησί το»·, έγκατ αλειΐ/ θέν από όλους είς 
την τύχην τον ίπατήθη άπό τόν τρομερόν Χοσρέι/ 
πασάν, μία δριιξ γιγάντων έμενε υπερασπίζουσα τό 
πατρώοι· έδαφος. ΊΙ διαταγή τού Σουλτάνου ήτο 

κατηγορηματική : Νά ίπιστρέφτ) ό ναύαρχός του Καπετάν
Πασάς κομίζων χάρτην γεωγραφικόν μη σημείοΰντα τόν προ
μαχώνα του Αιγαίου. Ό Σουλτάνος όταν διά δεκάτην φοράν 
τον άνέφερεν ό Χοσρεφ καταστροφές δικρότων καί ναυαρ
χίδων άπό Ψαριανούς, αποτυχίας πολεμικών επιχειρήσεων τον 
τιτάνας στόλου του άπό τά μικρά σκάφη των ΙΙαπανικολή, 
Κανάρη, Βρατσάνων, Νικοδήμου, εζήτησε τόν χάρτην νιί ίδή 
τά Ψαρά καί έσκυψε πολύ διά νά ίδή τό μικρό σημαδάκι κοντά 
είς τήν Χίον. «Ντινί σιχτίμινι» έφώναξεν έξαλλος καί με τό 
νύχι τον έσχισε τό σημαδάκι εκείνο.

Μάτην έζήτησαν βοήθειαν άπό τήν Κεντρικήν Ιιεύθυνσιν τοΰ 
Αγώνας. Αυτοί οί τούς πάντας βοηθήσαντες, οί τούς πάντας 
σώσαντες, οί τά πάντα διευθετήσαντες ίγκατελείφθησαν είς την 
τύχην των. Καί όταν πλέον άπό πουθενά δεν ήτο δυνατόν νά 
ελπίσουν σωτηρίαν, καί όταν μία θεϊκή οργή, μία άπελπιστι,κή 
άπνοια, έκάρφωσε τά σκορπίζοντα τόν θάνατον, τήν σύγχυσιν 
και τήν πανωλεθρίαν πυρπολικά τιον, είς τΐ/i’ θέσιν τιον ακίνητα, 
ανίκανα, άβλαβή, Ακίνδυνα, τότε, όπως ό σκόρπιός ό κτύπων 
δεξιά και Αριστερά με τό δηλητηριώδες άγκιστρό)1 του, όταν 
ίδή ότι. δεν έχει, ελπίδα σωτηρίας, πλήττει εαυτόν διά τής ουράς 
του, έτσι καί ή φοΰκτα ίκείνη ή άπομείνασα επάνω είς τήν 
δοξασμένην ράχιν, άιπεφιίσισε νά προσφέρη έαυτήν ολοκαύ
τωμα είς τόν βωμόν τής "Ελευθερίας.

Καί τότε οί εν τω ΙΙαλαιοκάστρφ» μαχόμενοι άνετινάχθησαν 
πρώτοι. Τό πυρ έθεσεν είς τάς πυριταποθήκας ό νεαρός Άντιό- 
νιος Βρατσάνος, αφού ίζήτησε τήν εύχήν τοΰ πατρός του 4i)/tij- 
τρίου Βρατσιίνου, τοΰ επί σειράν ετών μέλους τής Βουλής τιον 
Ψαρών (Κνβερνήσεως), τυφλού πλέον καί είς βαθύ γήρας φθά- 
σαντος. Ταυτοχρόνως ό μπαρμπα - Σιδερής έθετε καί αυτός πΰρ 
είς τάς άποθήκας τοΰ κανονοστασίου. Κυριακή 22’ Ιουνίου 1824.

Μόνον είς τό Δασκαλειό καί είς τί»·"Λγ. Νικόλαον άντεΐχον 
ακόμη. Και οί μεν έν τή νησίδι τοΰ Άγ. Νικολάου στερούμενοι 
άρτου καί υδατος, κανονιών κ.λ. ήναγκάσθησαν νά παραδοθοΰν 
είς τόν κυβερνήτην μιας φρεγάτας τουρκικής.ΊΙσαν οΰτοι οί Δημ. 
Μιχάλμπεης, Βροΰλος, Λιανής, Πουρλέτος Ψαριανοί καί άλλοι εξ 
(άρ. 6). Κυβερνήτης τής φρεγάτας, ήτις ετήρει τόν Αποκλεισμόν, 
ήτο ό Ρουμελιιότης’Αχμέτ μπέης καί ιατρός ό Λαζαράκης.

Τό Δασκαλειό όμο>ς άντειχε. 'Ο Νάνος, ό οπλαρχηγός τραυ
ματισμένος, ό Μαμούνης, δ Βελισάριος επίσης.’Αλλά μάχονται 
σαν λεοντάρια.Ί) κυβερνήτης τής φρεγάτας’Αχμέτ στέλλει προς 
αυτούς προτάσεις παραδόσεως μέ τόν έκ τών επί τοΰ Άγιου 
Νικολάου παραδοθέντων Σμυρλήν. Τόν οδηγούν προ τών τραυ
ματιών καί ό Νάνος, άκούιον αυτόν προτρέποντα αυτούς νά 
παραδοθοΰν, τοΰ κενώνει κατάστηθα τήν πιστόλαν του. Καί 
/χετ’ ολίγον ό Βελισάριος καί ό Μαμούνης θέτουν και αυτοί 
πΰρ είς τήν πυριταποθηκην πληροΰντες τό κοινόν χρέος.

’ Υπάρχουν όμως άκόμη Ψαριανοί. Άπό μιας εβδομιίδος 
πυρπολούν καί δηούν οί Τούρκοι καί ζοΰν άκόμη έπι'ινω είς 
βράχους μαχόμενοι. Κάθε βράχος έχει γίνει πρόμαχό»· ενός 
λεονταριοΰ. Σάββατον 28 ’Ιουνίου. Είκοσιέξ Ψαριανοί, οί τελευ

ταίοι, ό Δημήτρης Καλημέρης, Γιάννης Μάκρος, Δημήτρης 
Μόρτης, Δημήτρης Γ. Σαρής, Νικολής Κ. Λουμάκης, Άντριάς 
Κοτζακάς, Άντριάς Κουτσοΰκος, Γίάννης Βροΰλος, Κωσταν
τής I. ΙΙαπακωσταντής, Γιώργης Ίσαρης, δεκαέξ άκόμη καί 
άλλοι ένδεκα προσφυγές ώχυριόθησαν είς μίαν χαράδραν είς τό 
Φτελιό καί έμάχοντο. Μάτην οί Τούρκοι τούς προσέβαλλαν 
ήμύνοντο γενναίως εκείνοι. "Ενα πλοιάριο)· μέ Τούρκους οπλο
φόρους διετάχθη νά τούς προσβάλη άπό θαλάσσης, άλλ’ οί έπι- 
βαίνοντες, μόλις τούς άντεπετέθησαν έκ τής χαράδρας, έγκατέλει- 
ψιιν τό πλοιάριον καί έσώθησαν είς τήν ξηράν. Καί μόνον τήν 
νύκτα οί έν τή χαράδρα Ψαριανοί έπέβησαν τού πλοιαρίου καί 
άποβιβασθέντες είς άλλο σημεϊον τής νήσου κατέφνγον είς τό 
«’Απάνω Μοναστήρι» όπου καί ώχυριόθησαν. Οί Τούρκοι τούς 
προσέβαλαν καί πάλιν τήν Κυριακήν καί τήν Δευτέραν άλλ’ άπέ- 
τυχον, έως ότου τήν Τρίτην διήλθον δύο γαλλικές γκαμπάρες 
καί διά τιον λέμβων των παρέλαβον όλους τούς ΰπο/.ειφθέντας 
έπί τών βράχων, έκατόν όγδοήκοντα τόν άριθμόν καί τότε 
μόνον έγιναν κύριοι τής νήσου οί Τούρκοι.

”.ί< άπαθανατισθοΰν τιάρα οί μαζύ μέ τά Ψαρά πεσόντες όσοι 
εύρον τόν ένδοξον θάνατον επάνω είς τήν δοξασμένην ράχιν 
τοΰ νησιού των: Δημήτρης Βρατσάνος, Άντιόνης Βρατσάνος, 
I. ΙΙαπανικολής, I. I. Φιλήνης, X. .1. Φιλτ’ινης, Α. Μαυρογένης, 
Κ. 1. ΙΙαπανικολής, Ν. Α. Καλημέρης,Ά. Μιλαιτης, Κ. Γ. Φιλή- 
νης, Γ. Φιλήνης, .1. Κατσουλέρης, -I. Τζιότζης, Λ. Σαρής, I. Κ. 
Μαιιούνης, Κ. .4. Μαμούνης, X. .1. Μοναρχίδης, Ν. Κ. Βελι
σάριος, Κ. I. Μαμούνης, I. /’. Λ'. Κοτζιάς, .4. Μαμούνης, 
Γ. II. Μ. ΙΙαγκάρας, Γ. Δομεστίνης, Θ. Άδριάνας, I'. Άνα- 
γνώστης, Ν. J. Άναγνιάστης, Γ. Παπά - Μικές, Ν. Μαυρο- 
γιιίνης, X. Κ. Χούλης, 1. Γ. Μυτάρας, ΙΙαπα - Γαβριήλ, Α.’Ιω. 
Μυτάρας, Μ I. ΔΙυτάρας, Ίω. .1. Μυτάρας. Κ. I. Μαυρογιάν- 
νης, Κ. X. Λεοντής, .1. Μπονρέκας, Α. ίιοματάρης, ζΐ. ΙΙατζή- 
τζας, 1. Κ. Γιαλουράκης, I. Γ. Άγγελικάρας, Σ. Σκαρλέτος, 
Γ. Ν. Μπουρέκας, Ν. Κασέτας, 11. ί. Κουταγιώτης, ’ Ιω. 
Μπαρ/ιπαρέσος, Γ. Κουρπάς, Α. Κουρπάς, Δ. Κουρπάς, Ν. 
Μισοπαίδης, Ν. I. Φραντζόξας, Μ. I. Ιιοματάρης, Γ. I. Δομε
στίνης, Ν. I. ίομεστίνης, Ν. Σαρηγιάννης, I. Ν. Σαρηγιάννης, 
.4. Σαρηγιάννης, Κ. Σαρηγιάννης, I. Κ. Σαρηγιάννης, I. Μ. 
Άναγνοιστης, Γ. Σαρής, Γ. Δημητρέλης, Ν. Καρλατζήκης, 
Ν. Νικήτας, Δ. Κ. Λουμάκης, I. Κούρπικας, Ν. Χιλιάδας, 
Γ. Δ. Μακρυάς, ’Ιω. Καραουλιίνης, Κ. Φιλιππής, I. Κ. Φιλιπ- 
πής, Λ. ΙΙαπίιΑνδρέου, Κ. Κεράνης, Ν. Τζιότζης, 1. Λέι'ος, 
.4. Καραμιχάλης, .4. I. Στοματάρας, I. Κ. Σιδήρου, I. Μ. Μετί- 
λιας, -.V. I. Κυπαρίσσι/ς, Κ. Ν. Κυπαρίσσης, Ν. Κ. Καρύδας, 
Δ. Γ. Κοττιας, J. -4. Σπανός, I. Γ. Ξένης, 4. Σκαρλέτος, 
Κ. Ευγενικής, Ν. Πέτρενας, Γ. I. Μαρίνος, Κ. X. Σαξιλής, 
Δ. Ζερβός τοΰ Γιαννίτση, Δ. Κολοκύθας, .4. Σερβετάκης, I. Γ. 
Μπάμπαλος, 1. Μόρτης Καρακωσταντής, .4. Ιίαγιόνης, Κ. Στέ- 
ριος, Γ. Διακογιάινης, Γ. I. Σαρής, J. Στέριος, Ν. Δ. Μίκα- 
ρος, I. Στέριος, I. Κ. Καλαφάτης, Α. Κουρλάη της, I. Κοτζα
κάς, Ν. Λιός, II. Μπέλος, I. Τρικούβερτης, Γ. .4. Κομνηνός, 
Α. Κόκκινος, Δ. Τυφλογεώργης, Γ. ’Ορφανός, 1. Ιίοβεζής, 
Ν. Μπούτζαρας, A. X. Α. Καμπούρης, I. Γ. Άράπης, Νικό- 
λικας, Δ. Μπουρέκας, I. Δ. Μπουρέκας, Α. ΙΙαντεστοΰς, Σ. 
Ροδίτης, Κ. Ήδριωτικός, Δ. Κανδελιώτης, Γ. I. Παπαμιχάλης, 

.4. Καλούδι/ς, Ν. I. Κε/ίτης. Λ. I. Μανιάτης. Ν. Κ. Ίζουμπής, 
Κ. Μ. Κεφάλας, 1. Καρανικόλας, <-). I. Κοκώνης, Γ. 1. Κουρ
κούτης, .1. I. Βύγιος, Κ. .4. Δούκας, Κ. Καρλατζήκης, Γ. 
Παληοκαστρίτης, /. Κλι'ιβαρης, .4. .1/α£οι'τ«ς, ’Ιω. Καράλ.ης, 
Μ. Γιαννάρας. J. Τζερεμές, Κ. Μ. Λεοντής. I. 1. Ζαννής, Ν. 
Δρακκότης, Γ. Τζώρτζης, 1. Γ. Μυτάρας, I. Γ. Κουτέπας,

I. Κ. Χούλης, Κ. Σπανός, 1. "Ισαρης, .4. Ιιοματάρης, Λ. Γ. 
Τζαπής, I. Μαυρογένης, .4. .4. Σταματέλος, Μ. Μελέτιος,
Γ. Κ. Κρητικός, A. I. Καμπούρης, I. .V. Χειλάς, Ν. I. Μαστρο- 
κωνσταντής, Γ. Κ. Μαυρογιιΐννης. Ν. Γάντζος, Ν. 1. . 1ε6»·)·τ?- 
>·ι>ς, .4. Λ. Γιάντας. Κ. Μαρκής, I. I. Ποδάρας. I- Χεότης, 
1. Κερατζής, 1. Κονδύλος, I. I. Παπαχατζής Γεωργίου. Λ. .1. 
Καμπούρης, Γ. Α. λίανιόλαοος. I. I. Φράγκος. I. Μεγαμικές, 
I. Έμ. Ζέχας, Γ. Κ. .Ι/ό;, /. Γ. Καβύλιας, Κ. Παπαβαλάς, 
I. 1 Ιαπασίδερης, Γ. Παπασίδερης, I. Π ατούς, II. I. Πατούνας, 
I. Πογιόγιας, I. Γ. Καλαφιίτης, I. Στ. Κεριίσης, I. Χασαν- 
δριανός, Κ. Λ. Ζέβλης, Γ. ΙΙιτζούνης, .1. Στέριος, I. Κ.’Αγα- 
πούσης, Μαρκής Α. Μαρκής, I. Γ. Άτδρέοι', Α. .4. Κουρκού
της, Μ. .4. Τρικονβέρτίίς, Ν. Κοντομίχαλος, Γ. Κοντομίχαλος, 
Γ. Παπαμαυροθέρης, I. Παπαμαυροθέρης, <-). I. Φριίγκος, 
Γ Μόρτης Καρακωσταντής, Μ. Κατζουλέ^ης, Ν. X. I. ,1<><·- 
μάκης, I. Διάκος, Γ. Μπουρέκας, I. Κουτσοδόντης, Α. .4. Κου- 
τσοδόντης, Ν. X. Καμπούρης, Γ. .4. Κοής, Γ. Σταματέλλος,

I. Κούμης, Σιδέρης Αθηναίος, I. Συντεκλής, I. Γ. Κεράνης, 
Γ. I. Κεράνης, X. 1. Σαλτέλης, Γ. .4. Κουτρούλης. Γ. I. Μπουρ- 
Ι'οΰς, Κ. Γ. Μηλιάς, I. Γ. Λιονής, Γ I. .Ιζοιο],-. Γ. Χαρανός, 
Μ. Μουριίτι/ς, Ν. Χούλης, Μ. Ζέχας, <-). Μπουρνοΰς, II. 
Συμειύν. Ν. ΙΙαπουλήδης, .1. Τζακάλης, Γ. Τζακάλης, Α. Σκια
θίτης. Κ. I. Καλογέρου, θ. ί. Καλογέρου, Γ. .4. Ξένης, Α. Λ. 
Τζετζερές, Γ. Κ. Τζετζερές, .4. Κ. Τζετζερές, 1. Κυπαρίσσ>ις, 
I. Φράγκος, .4. Μπούζουνας, Ν. I. Μπουρλέτος, Γ. I. Μπουρ- 
λέτος, Ν. Μπεήνας, .4. /. Μαχοΰτας, I. Τοΰμπος, .4. Γ. Βαρ- 
βιικης, I. .4. Μισεγιάννης, 1. Ν. Ξένης, I. /'. Μιχι'ιλμπεης, 
1. Γ. Ξένης, I. X. Μυτάρας, .1. Φιϋκιαλης, Γ. I. Κομνηνός, 
1. Μαρίνος, I. ΙΙατζήτζας, I. Στεφάνής, Γ. Κ. /'. Γαλά- 
νης, Γ. Ν. Ξκαρλέτος, I. Α. Κουρπάς, Ν. I. Τζηλίκης, Γ. I. 
Σαρής, I. Μ. Κυπαρίσης, Λ. Μ. Κυπαρίσης, I. Γ. Κοιινηνός, 
Ν. Σιμός, I. Παπαβαλάς, I. .4. Βροΰλος, I. Γ. Βροΰλος, I.
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Γεβεντζής, Ν. I. Μανιάτης, I. Βραχούσας, Κ. Ν. Βραχούσας, 
Μ. Ιιδύμας, I. Γιάνναρης, Μ. Βούκινος, Ν. J. Παπάς, Κ. 1. 
Μαρούκης. Μ. Μαρούκης, I. Μαυροθέρης, I. Αιασάκης, Ν. I. 
Καμπούρης, Α. Κασέτας, Μ. I. Μυτάρας, Κ. Λεοντής, Ν. Μαρ- 
γαριόνης, Ν. Μ. Καμπούρης, 1. Γ. 1 Ιαπασιδερής, I. Γ. Κου- 
τουμπάς, Γ. X. Σιδήρου, I. Γ. Βαη ιίϊς, Γ. 1. Κουρκοιιτης,

I. Γ. Κουρκούτης, Κ. Ξίδερος, Κ. Α. Χικορτζής, A. I. Κου
τσοδόντης, .4. 1 it'Zs, I- Γ. Καμπουράικης, Κ. Γ Μπρουζής, 
I. (-). Μπουρνοΰς, .4. Μ. Κυπαρίσης, Κ. Γ. Κωνσταντάιρης, 
Α'. /. Βροΰλος, Ίω. Βροΰλος, I. Γ. Κουτέπας, .4. Καρλαντζή- 
κης, Γ. Κυριάκός, Γ. Μηλιάς, Γ. Ν. Μαρούκης, I. Γ. Στα- 
μάτης, Μ. Ζέχας, Γ. 1. Μπαρμπαρέσης, I. X. Μανιάτης, .1. Α’. 
Μανώτης, .4. ΔΙανιάτης, Γ. Μανιτζόγαλος, I. Μπαρμπαρέσος,

I. /. Φραντζιίιζας, Κ.Ίωιίννου, Φίλιππος Σπανός, I. I. Άρά- 
πης, Γ. Κ.Αρβανίτης, Γ. Μπουζοΰνας, I. Iίουπής, I Παπα- 
κτοσταντής, Γ. ΙΙαπακωσταντής, 1. Καλημασιώτης, Κ. Κύπρης, 
Γ. Κοτρόζος, Κ Γ. Μυτιίρας, I. Κα/ιπούρης, I. Νιάτιαρης, 
Άθ. ΙΙολίτης, 1. Μ. Λεοντής, I. Μ. Μετίλιας, Κ. Κουρλάη της,

I. Μώοος, Κ. Γιιίννος, Γ. 1. Λαδερός, Α. Λ. Μ. Μυτιίρας, 
X. Καραγιαννέλος, Κ. I. Ζέχας, Κ. Μ. Γιαλούρης, .4. Μπου- 
ζούνης, .4. Κοτρόζος, I. Μ. ’Αναγνιάστης, Κ. Καλιιγέρας, Α 
Κωσταντής, I. Καρύδας, I. Μανιόλης, Γ. Σταμάτης, I. Μ. 
Μετίλιας, Κ. Τοΰμπος, .4, 1. Μυτιίρας, Μ. I. Μυτάρας, Μ. 
Καραγιιόργης, Ν. Καραγιιόργης, Κ. Καραγιιόργης, Κ. Τρικου- 
βέρτης, Ν. Τρικούβερτης, . 1. Λ’. Σι γάς, <-). Μ. Ζέχας, Κ. I ίιίν- 
ναρης, 4. I ίιίνναρι/ς. I. Γ. Παυλοποΰλης, Λ. Μαμάρας, 1. Βου- 
ριιότης, X. Κ. Ζαγοριανός, Γ. Βουριιότης, Μ. 1. Ιιοματάρης, 
4. Α. Φριιντζόζας, Μ. Ρέμπελος, Κ. Τσουμπής, Ίω. Καρα- 
γιάννης, I. Κυπαρίσης, I. Βροΰλος, Γ. Στοάγκος, Ν. Ι.Άνα- 
γνιόστής, Γρ. Μαυροθέρης, ’Ιάκ. Μαυροθέρης, I. Μ.’Λναγνιό- 
στης, Παπά Μελέτης, Πιίτερ Κωνστάντιος, X. Παπά Χρηστο- 
ι/ής άρχιμανδρίτης, I. Κ. Μανιιίτι/ς, I. Καρακωσταντής, 4. 
Κουνάς, Παπά Γαβριήλ, Ιανιί/λ. ίερεύς, Παπ. .4. Σέχας, Δ. 
ΙΙαπανδρέου, Γ. Κομνηνός. I. Κομνηνός, Κ. Νικολέρης, Γ. 
’Αθανασίου, Ν. I. ’/Ιρό’αΓζη/ς, .4. τής Κουεζούδενας, Γ. Τεν- 
τζερές, Γ. Μήτρικας, ’ Ελ. Μακαοιτζής, Π. Α. Πάνος. Ν. Ιίαν- 
νιίκενας, Γ. Ιίαννιίκενας, .4. Ιίαννιίκενας.

Έν όλοι τετρακόσιοι δύο. Αιώνια 'ίς είναι ή μνήμη των !
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ΟΙ ΑΕΡΟΛΙΘΟΙ

: τοΰ Βόλου τίποτε δέν 
περί ππϋσεως μετεωρόλιθου,

ιιΗΝ 6 Μαίου. κατά τήν 1 1 ,, τοΰ μεσονυκτίου οί κατοικοϋντες 
τήν εύτυχή αύτήν γωνίαν τής Γής. ήτις λέγεται Ελλάς, εϊδον 
τεοαστίαν λάμψιν φωτός νά διασχίζη τήν ατμόσφαιραν μέ 
καταπληκτικήν ταχύτητα. Ταυτοχρόνως ήκουσαν φοβερόν 
κρότον όμοιάζοντα μέ συμπυροκρότησιν πολλών τηλεβόλων 

καί... δλοι κατελήφθησαν ύπό πανικού. Είς τόν Βόλον δπου έφαίνετο 
κατευθυνομένη πρός τάς Μηλέας — ή ούρανία λάμψις, οί άνθρωποι 
έπεσαν πρηνείς καί συνεκλονίσθησαν ολόκληροι μέ τήν εκρηξιν ήτις 
έσεισε καί τό έδαφος.

Κατά τής παρατηρήσεις τής έφημερίδος Αθήναι» ή λάμψις είχε 
διεύθυνση· έκ τών άνω πρός τά κάτω μεταξύ τής Μεγάλης "Αρκτου καί 
Πολικού άστέρος. Ήτο — πάντοτε κατιϊ τάς Αθήνας» — υπέροχος 
διάττων δστις διερράγη είς τρία. ’Εννοείται οτι μολονότι ή κατεύθυνσις 
τοϋ ουρανίου σώματος ήτο πρός τάς Μηλέας τοϋ Βόλου τίποτε δέν 
εύρέθη κατόπιν. Προφανώς πρόκειται Γ";: - ' . . .
άγνωστον ποΰ πεσόντος. Οί μετεωρό
λιθοι ήσαν γνωστοί, είς τούς άρχαιοτέ- 
ρους χρόνους- ’Αναφέρεται ύπό τής 
ιστορίας τών Σινών δτι παρετηρήθη- 
σαν μετεωρόλιθοι ή άερόλιθοι μετά 
τήν Την π. X. εκατονταετηρίδα. I Ιέρί 
άερολίθων όμιλεϊ καί τό άρχαιότατον 
’Ινδικόν βιβλίον Μαχαβαράτα. Επί
σης δ Πλούταρχος καί ό Π λίνιος άνα- 
φέρουσι τήν πτώσιν αερολίθου, έχον- 
τος μέγεθος δύο μυλοπετρών, κατά 
τό 466 π. X.

Οί άερόλιθοι ή άλλως καί μετεω
ρόλιθοι, καί μετεωρϊται καί βολίδες 
καλούμενοι είναι σώματα στερεά, τήν 
σύστασιν τής γής περίπου έχοντα, άρ
κετά ογκώδη, τό. όποια φαίνονται 
πίπτοντά έκ τών άνω πρός τά κάτω, 
μέ ταχύτητα καταπλήσσουσαν, ώς έκ 
τής οποίας αναπτύσσεται μεγάλη τριβή 
μέ τά μόρια τής ατμόσφαιρας μας, 
ήτις πυρακτώνει τόν αερόλιθόν καϊ 
διά τοΰτο γίνεται ούτος σώμα φωτει
νόν. ’Ενίοτε — συχνότατα μάλιστα — 
βλέπομεν τήν νύκτα είς τόν σκοτεινόν 
θόλον κάτι τι φωτεινόν σάν νά τρυπφ 
τόν ούρανόν, νά κατευθύνεται πρός 
άλλο σημεΐον τοϋ Ούλου καί νά χάνε
ται, νά σβύνι;. ’Άλλοτε έκρήγνυται, 
θρυμματίζεται είς τεμάχια, σβύνει. 
Είς ήμάς φαίνεται σάν νά έξεκόλλησε 
κάποιο άστρον άπό τό κατάστικτον 
στερέωμα. Ένφ είναι μικρά ουράνια 
σώματα άτινα πλανώμενα σκοτεινά είς 
τό διάστημα καί συναντώντα τήν άτμό 
σφαίραν τοΰ πλανήτου μας, πυρακτοΰν- 
ται έκ τής λόγφ τής (ΐεγάλης ταχύτητάς 
των τριβής των πρός τήν ατμόσφαι
ραν, δταν εϊσέλθουν είς αύτήν καί 
σβέννυνται όταν έξέλθουν. ’Ενίοτε έκ τής μεγάλης θερμότητος διαρρή- 
γνυνται μετά κρότου καί πίπτουν είς τόν πλανήτην μας.

Υπολογίζουν δτι ή ταχύτης των κυμαίνεται μεταξύ 40 καί 70 χιλιο
μέτρων κατά δευτερόλεπτον. Φαντασθήτε τιάρα ποιαν άντίστασιν συναντά 
είς τήν ατμόσφαιραν μας ό αερόλιθος, άν έρχεται πρός ήμάς άντιθέτως 
τής περιστροφικής φοράς τοϋ πλανήτου μας, ού ή ταχύτης είναι 29,500 
μ. κατά δευτερόλεπτον. "Εχομεν 40 X 29,500, ήτοι 70 περίπου χιλιό
μετρα κατά δευτερόλεπτον, ήτοι είκοσιπέντε έως είκοσι έξ χιλιάδας χιλιο
μέτρων καθ’ ώραν.

Είς τούς αρχαίους χρόνους έπίστευον δτι τά σώματα ταΰτα ήσαν λίθοι 
καταπίπτοντες έξ ούρανοΰ, πρό δισχιλίων δ' έτών οί "Ελληνες έσέβοντο 
ώς θειον άντικείμενον τόν περίφημυν άερόλιθον, δστις έπεσεν είς τούς 
Αίγός Ποταμούς. "Αλλοτε ώνομάζοντο κεραυνόλιθοι ούτοι. διότι έπι- 
στεύετο δτι έξηκοντίζοντο ύπο κεραυνών. Βραδύτεροι· έπεκράτησεν 
άλλη θεωρία, καθ’ ήν έπιστεύετο δτι οί αερόλιθοι ήσαν σώματα έκσφεν- 
δονιζύμενα ύπό ηφαιστείων καί άνυψούμενα ύπό σιφώνων είς τό υψη η 
παραγόμενα έκ συμπνκνώσεως υλών γήινων έν τή άτμοσφαίρφ.

"Εως δτου κατά τό 1803 ό Biot άνεκοίνωσεν είς την Ακαδημίαν τών 
Έπιστημών έν Παρισίοις τιϊ πορίσματα του έκ τών παρατηρήσεων, ας 
έκαμεν έπί τοϋ κατά τό έτος έκεϊνο πεσόντος έν Λέγλ τού Όρν τής 
Γαλλίας μετεωρόλιθου. Πολυάριθμοι θεαταί έβεβαίωσαν δτι «μετά τινα 
λεπτά άπό τής έμφανίσεώς τοΰ άερολίθου ήκούσθη φρικαλέα έκπυρσο- 
κρότησις, τήν οποίαν έπηκολούθησαν μικρότεροι, δμοιαι πρός κρότον 
τηλεβόλου ή συμπυροκρότησιν πεζικού. Αύται προήλθον ιιπό μαύρου 
νέφους μεμονωμένου έν εύδιωτάτφ ούρανφ. Είτα πολυάριθμοι λίθοι 
κατέπεσαν είς τήν Γήν, οΰς συνέλεξαν καπνίζοντας έτι έπί έκτάσεως 
μήκους τριών χιλιομέτρων». Τό μεγαλήτερον τών θραυσμάτων τούτων 
είχε βάρος δύο χιλιογράμμων. Εννοείται οτι έγιναν εμβριθείς χημικαί 
αναλύσεις διά νά έξακριβωθή ή σύστασις τών σωμάτων τούτων καί τό 
αποτέλεσμα ήτο δτι ούδέν απολύτως άγνωστον σώμα είς ήμάς τούς κατοί

Ο ΠΡΟ τον ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΜΑΞΙΜΙΛΙΑΝΟΥ ΠΕΣΩΝ ΑΕΡΟΛΙΘΟΣ

κους τής Γής περιέχεται έν τοΐς μετεωρολίθοις. Εΐκοσιδύο γνωστότατα 
στοιχεία είς διαφόρους ενώσεις περιλαμβάνουν, ήτοι Σίδηρον, Πυρίτιον. 
Όξυγόνον, Άντιμονιον, Νικέλιον, Κοβάλτιου, Χράηιιον, Μαγγάνιον, 
Τιτάνιον, Κασσίτερον, Χαλκόν,’Αργίλιον, Κάλλιον, Νάτριον. Αρσενικόν. 
Φώσφορον, Άζωτον, Θειον, Χλώριον, ’Άνθρακα, Ύδρογόνον, Άσβέστιον.

Είναι δέ πυκνότερα ή σύστασις τών αερολίθων άπό τήν τών εξωτερι
κών στρωμάτων τής σφαίρας μας καί μάλλον πλησιάζει πρός τά εσω
τερικά στρώματα αύτής κατά τήν πυκνότητα. Σημειωτεον δτι έκ τών 
άνω άναφερομένων στοιχείων, άτινα άποτελοΰσι καί τόν φλοιόν τοϋ 
πλανήτου μας, πλεονάζει ό Σίδηρος, μειονεκτεϊ δέ τό Χλώριον, ευρι
σκόμενον είς ίχνη. Καί έκ τής περιέκτικότητος εΐς σίδηρον οί αερό
λιθοι διαιρούνται είς τέσσαρας κατηγορίας : Είς όλοσιδήρους, άποτε- 
λουμένους έξ ολοκλήρου άπό σίδηρον δυνάμενον νά σφυρηλατηθή. είς 
συσσιδήρους, άποτελουμένου; έκ σιδήρου καί λίθινων προσμίξεων, όμοια- 
ζοιισών πρός σκωρίαν, είς σποραδοσιδήρους, συνισταμένους έκ πετρώδους 

ουσίας μέ άφθονοι· σίδηρον είς ψήγ
ματα έγκατεσπαρμένον καί είς άσιδή- 
ρονς, μή περιέχοντας μέν σίδηρον, 
άλλά σπανιωτάτους όντας.

Άπό ποΰ μάς έρχονται τέλος πάν
των ; "Εκαμαν καί τούς έξής συλλογι
σμούς : Άφοΰ οί άερόλιθοι έχουν τήν 
αυτήν σύστασιν, ήν καί τά εσωτερικά 
στρώματα τοΰ πλανήτου μας, τά ύπό 
τά γρανιτικά, είναι προφανές δτι προ
έρχονται άπό τά σπλάγχνα πλανητών 
σχηματισθέντων, δπως καί ύ ήμέτε- 
ρος πλανήτης, άλλά μή ώριμασάντων 
άκόμη. οΐτινες εξακολουθούν είσέτι 
νά διαμορφώνονται είς πλανήτας.

Άλλ’ ή όμοιότης τής συστάσειός 
των πρός τήν τής Γής οδηγεί καί είς 
άλλην θεωρίαν: Μήπως τάχα όταν 
διεμορφοΰτο ό πλανήτης μας. τότε ποΰ 
έγίνοντο φοβεραί έπ’ αύτής αλλοιώ
σεις, εκρήξεις, έξεσφενδονίσθησαν έξ 
αύτής λάβαι, σκωρίαι, όγκόλιθοι είς 
τεράστιας αποστάσεις, οΐτινες ύπό τής 
έλξεως ήναγκάσθησαν νά διαγράφωσιν 
περί τόν "Ηλιον τροχιάς χιλίων, δεκα- 
κισχιλίων, έκατοντακισχιλίων έτών; 
Καί είναι πιθανόν έν τοιαύτη περι- 
πτώσει νά τούς συναντά ·’ πλανήτης 
μας κατά τήν άνά τό Άπειρον πορείαν 
του, δτε τινές μέν έλκυόμενοι πίπτου- 
σιν έπ’ αύτοΰ ώς αερόλιθοι, άλλοι δέ 
διέρχονται απλώς τήν ατμόσφαιραν 
μας ώς βολίδες. Δέν είναι απίθανοι· 
αί βολίδες νά προέρχωνται καί άπό 
άλλους πλανήτας, ώς έπίσης καί οϊ 
άερόλιθοι εκείνοι, ών τά συστατικά 
δέν όμοιάζουσι μέ τά τής Γής. ’Ενδέ
χεται, άν παραδεχθή κανείς δτι ύπάρ 
χουν έπ’ αύτής ηφαίστεια έν ένερ- 
δορυφόρον τής Γής τήν Σελήνην, 

ή ελξις τής Σελήνης είναι τοιαύτη. 
ί έ? ni’irnr ιιέ τανύτυτα ιιείΤσνα τών 

τόν
ΟΤΙ

γείφ, νά προέρχωνται άπό 
Πράγματι έχουν υπολογίσει ................. ...
ώστε άν σώμα τι έκσφενδονισθή έξ αύτής μέ ταχύτητα μείζονα τών 
1688 μ. κατά δευτερόλεπτον. αΰτη δέν έχει τήν _ δύναμιν νά τό έλξη 
πρός έαυτήν καί νά ύπερνικήση τήν ταχύτητα, ώστε τοΰτο δέν πίπτει 
πάλιν εις τό έδαφος της, άλλά διευθυνόμενον πρός τό "Απειρον, δπου 
λόγω τής ελλείψεως ατμόσφαιρας δέν υπάρχει καί τριβή και συνεπώς 
ούτε άντίστασις. θιι πέση είς τόν πρώτον πλανήτην, δν ήθελε συναντή
σει κατά τήν πορείαν του. Ό Λαπλάς ό θεμελιωτής τής θεωρίας τής 
Κοσμογονίας και ό Βερζέλιους παρεδέχοντο αύτήν ττήν γνώμην.

Αερόλιθοι πίπτουν συχνά έπί τής Γής. "Ενας τεράστιος έχων βάρος 
47 χιλιογράμμων έπεσε τή “/„ Ιουλίου τφ 1872 είς Βλοά, κατά τινα 
ώραίαν πρωίαν, καί είσέδυσεν έντός τοΰ έδάφους εΐς βάθος 1 μ. 60 μέ 
κρότον, δστις ήκούσθη είς άπόστασιν 80 χιλιομέτρων. Τή Απριλίου 
1873 έπεσεν άλλος πλησίον τής Ρώμης, μέ τοιοΰτον κρότον, ώστε οϊ 
αμαθείς ένόμισαν δτι έκρημνίζετο ό &όλος τοΰ ούρανοΰ. Είχε ταχύτητα 
59.550 μ. κατά δευτερόλεπτον καί συνετρίβη εΐς τεμάχια κατιϊ τήν έκρη
ξή· του. Έφάνη άνωθεν τής Αιώνιας Πόλεως κατιϊ τάς 5.15 τής πρωίας 
είς κάθετον Βψος 184 χιλιομέτρων. Άλλος έπεσε τή Μαΐου 1864 είς 
Όργκέϊγι τής Γαλλίας, άλλος τή Ιανουάριου 1879 είς Δουν Λέ 
Πελετιέ, τρίτος είς Σανδποϋρ τών ’Ινδιών τή 6 Απριλίου 1885. δστις 
μάλιστα συνωδεύετο ύπό άστραπής καί βροντής όμοιας τή τοϋ κεραυνού. 
Τόν άερόλιθον τούτον οί ’Ινδοί κατάπληκτοι έτρεξαν καϊ εύρον έκεΐ 
δπου έπεσεν. Εϊχεν είσδύσει είς τήν Γήν καί ήτο έπί ώρας διάπυρος. 
Άλλος αερόλιθος κατέπεσε τή 7 ’Ιουλίου 1885 είς τό Βάλ τής ’Ισπα
νίας μέσα είς τάς φύλακας. Άλλ’ οΐ περιεργότεροι ήσαν οί-είς Ρωσσίαν 
πεσόντες έν Νουόβο Ούρέϊ τού κυβερνείου Πένζα κατά τήν 22 Νοεμ
βρίου 1886 οΐτινες περιείχαν άδάμαντας. "Αλλοι πάλιν προΰξένησαν 
φοβερός ζημίας. Κατά τά σινικά χρονικά τφ 616 μ.Χ. ένας αερόλιθος 
κατέστρεψε πολλάς άμάξας καί έφόνευσε 10 άτομα. "Αλλος τφ 944

έπυρπόλησεν οικίας. Τφ 823 έν Σαξωνία έπυρπολήθησαν 35 χωρία 
ύπό ιΐερολίθου. Φαίνεται δμως δτι τούτο οφείλεται ούχί είς ένα. άλλά 
είς σμήνος διάπυρων λίθων. "Ενας άλλος εϊς τό Παρίσι'τή 7 Μαρτίου 
1618 έπυρπόλησε τό δικαστήριον. Άλλος τώ 1647 έφόνευσε δύο άνθρώ- 
πους είς τήν θάλασσαν καί τώ 1654 ένας άλλος εΐς τό Μιλάνον ένα 
Φραγκισκανόν μοναχόν. Τώ 1803 έν Aigle τής Νορμανδίας κατέπεσαν 
2 έως 3 χιλ. μικρών αερολίθων. Τφ 1879 είς τήν Καλλιφορνίαν έφο
νεύθη ένας χωρικός άπό άερόλιθον. δστις κατέστρεψε καί εν δένδρον.

Ακούσατε τώρα καί τούς σπουδαιοτέρους λογο» βάρους καί όγκου 
άερολίθου; : Ό τού 1866 δστις πεσών είς Χιλήν είχε βάρος 104 χιλιογρ. 
Φυλάσσεται είς τύ Μουσεϊον τών Ιίαρισίων. Ό τοϋ 1858 δστις έπεσεν 
εϊς τήν Μουρκίαν τή; ‘Ισπανίας έχων βάρος 114 χιλ. Φυλάσσεται είς τό 
Μουσεϊον τής Μαδρίτης. Ό τού 1492 δστις έπεσεν είς Ένστουρχάϊμ τής 
Γερμανίας πρό τοϋ Αύτοκράτορος Μαξιμιλιανοϋ ηγουμένου έπί κεφαλής 
τοΰ στρατοΰ του. Έθεωρήθη διά τούτο ώς προοιωνιζόμενος νίκην καί

ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ : Φ ΚΑΡΑΤΑΣΦΣ

Ο ΛΟ τό χωριίι ήταν καλεσμένο στό αρχοντικό 
τοϋ γέρω - Κοκκάλα. "Ομορφες καί παλλή- 

καροι, νιόνυφες καί νιόγαμπροι, κιάπό τά γύρω 
χωριά ακόμα, ήταν έκεΐ συναγμένοι, σάν σέ με
γάλο παιιρ,'ύρι. 'Όλο τό χωριό κατάκλυζε, μέσα 
κΓ οξο», ταρχοντικό τοΰ προΐτου στό βιός καί 
στήν πραγμάτια άρχιτσιέλιγκα, γέρω - Κοκκάλα. 
Έκανε τές χαρές τοϋ γιοΰ του. τάκουστοΰ Κα- 
ρατάσου. Πενήντα σφαχτάρια μαγερέβονταν καί 
στριφτογυρίζονταν στή θρακόβολη. Πέντε ζυγές 
παιχνήδια κρατούσαν τό χορό καί βοηθούσαν 
τά τραγούδια. Τό χωριό, σάν κείνο τό γάμο, δέ 
θυμήθηκε άλλον στά χρόνια του. Οί γεροπαλαιϊ- 
κοί, μοναχά στόν πόλεμο τοΰ χωριού άκουσαν νά 
βροντήξουν τόσα καρυοφύλλια. Συγγένεβαν δυό 
μεγάΐ,ες κιάκουστές γενιές. Έδινε ό γέρω Μαγ- 
κλάρας νύφη, τήν άκριβι'] του Λαμπρούλα, στό 
μονάκριβο γυιό τοΰ γέρω-Κοκκάλα, Καρατάσο.

ΊΙ Κυριακή έκείνη, ξημέρωσε καί νύχτωσε, 
μέ χαρές, τραγούδια καί χορούς. Τήν ήμέρα κείνη, 
δλη ή λεβεντιά κιδλη ή ομορφιά τοΰ χωριοΰ, 
μέ τές γιορτινές φορεσιές καί τά βαριά στολί
σματα, πέρασαν άπό τό νοικοκυριό τοϋ χαρού
μενου γέρω-Κοκκάλα. Χορευτές καί χορεΰτρες, 
τραγουδιστές καί τραγουδϊστρες, παραβγήκαν σέ 
κείνη τϊ| χαρά, στή λευτεράδα καί στή λαλιά, 
στό χορό καί στό τραγούδι.

Έφτασε τό μεσονύχτι, κ’ οί καλεσμένοι, τρα- 
βιΐχτήκαν στά δικά τους, γιά νά ξανάρθουν τήν 
αύγή, νά ξαναρχίσουν τές χαρές. "Ολοι πλάγια
ζαν κείνι] τή νύχτα στό χωριό. Τίποτα δέ γροι- 
κιώταν. Μοναχάή θειάΚοκκάλενα, δξω στό βορό, 
μέ μάννας δάκρυα καί περικάλετα, μέ φωνί] 
σιγάλή καί σκοτωμένη, τραβούσε τά μαλλιά της, 
όμπρός στό γιό της, τόν Καρατάσο.

- Παιδάκι μου. τένε τοΰτο ποϋ κάνεις;... Θά 
φρίξη τό χωριό, θά γενοΰμε μόλογο. παιδάκι 
μου ! ... Ποιος άλλος έκανε τέτοιο πράμμα;. .. 
Ακόμα, παιδάκι μου, στέκει ή χαρά, καί σύ ση
κώνεσαι νά φύγης γιά τά πρόβατα;... Δέκα 
τσιοπάνοι τιϊ φυλάν. Τί σκιάζεσαι;... Δέν ξέρεις 
γιοΰλι μου, πώς οί νιόγαμπροι δέ βγαίνουν άπό 
τό χωριό, ούτε περπατούν τές νύχτες, γιατί τούς 
τριγυρνοϋν ούλα τά ξωτικά; Άμ ή νύφη, τί 
φαρμάκια θά πιή, παιδάκι μου; Πώς θά τό 
πάρη ; Πώς θά βγή ταχιά στόν κόσμο; Μέ 
ποιόν Οά σούρη τό χορό ;. . . Τό σόι της, δέ 
θά πεισμώξη ποΰ σηκώθης κέφυγες έτσι;... 

Μάννα! μή σκούζεις, μή δέρνεσαι, καί μάς γροικήσουν. Μή χάνεις 
τά λόγια σου !... Θά φύγω, μάννα, θά φύγω 1.. ■ Κάτι μέ διώχνει! . . .

— Σέ καλό σου παιδάκι μου I... πρώτ»| βολά σέ γλέπω έτσι. Γιά 
κρίνε μου, Τάσο μου, τί σοΰ συνβαίνει; . ..

— Τί νά σοΰ κρίνω, μάννα, τί νά σοΰ ιιυλοήσω . - -Νά· δέ μέ χωράει τό 
σπίτι .. . Μοϋ φαίνεται πώς τό χωριό μάναγελάευ πώς μοϋ βουγκουνίζει 
γύρω μου χίλια δυό!... Νά φύγω, μάννα μου, νά φύγω, πριν χαράξη, 
πριν φέξη καί μέ δοκηθοΰν.

Δέ νοιώθω, παιδάκι μου τά λόγια σου!. . Γιά κρίνε μου πιό ξάστερα ; 
Μή σέ μάγεψεκαμμιάσκύλλα;... Μή σούκαμαν,παιδάκι μου, μποδέματα;...

— "Ox1; μάννα, όχι ! . . . άσεμε νά φύγω. Νά, ή Πούλια βασιλεύει... 
κιδπου νάνε χάραξε. Θά ξυπνήση τό χωριό . . .

— Έλα Παναγιά μου!... Άμ τότε γιατί φεύγεις έτσι άξαφνα καί 
ντροπιαστά; ...

— Είδα 'νά όνειρο καί τό ξηγάω γιά κακό ...
— Τί όνειρο παιδάκι μου ;. . .
— Νά· πριν νά μέ πάρη καλά ό ΰπνος, είδα ολοφάνερα, πώς πίδηξε 

τάχα στό σπίτι μας ο Διάτανος, κέβαλε φωτιά στές τέσσερες γωνιές. Τό 
νερό πούρριχνα νά σβύση, μεγάλωνε περσότερο τές λαμπάδες. - . "Ετσι 
τάχα, κατακάηκα καί γώ μούλο τό νοικοκυριό. Καί τό ξηγάω γιά κακό. 
Σκιάζουμε τές στάνες μας, τιϊ γιδοπρόβατά μας !...

— Στάγρια κέρημα βουνά, παιδάκι μου νά στρέξη!... Καί γώ, παι
δάκι μου, είδα πώς μούφερες, τάχατις, μιά πετροπέρδικα ζωντανή. Καί

ΘΕΟΔ. Δ. ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ

\

Ό κ. θεόδ. Κΐηςιονόμος εϊναι Δ γνωαιότατος συλλέκτης 
καί μελειηιής τής άγραφου δημοακής μας φιλολογίας 
καί Μελφ&ίας. ΛΙ πολλαί καί πολύτιμοι δημοσιεύσεις τον, 
εΐς εφημερίδας καί περιοδικά, έκαμαν τήν άρίστην έντύ- 
.πωσιν, και παρουσίασαν αύτόν ώς τόν μοναδικώτατον 
καίείδικώτατον διά τήν πολύτιμον και Ακανθώδη αύτήν 
έργασιαν. Δυνάιίεΐία νά εϊπωμεν, δτι ό κ. Κληρονόμο.-, 
είναι είς ά.το τούς πρωτουργούς τής Εθνικής καί πολυ
τίμου αυτής έργασϊας, είς έξ έκίΐνων, οΐτιννς έκίνηααν 
το δυνατόν ενδιαφέρον, καί τήν ειλικρινή έκτίμησιν καί 
προσοχήν προς τά δημοτικά μας τραγούδια κλπ Είναι 
συλλέκτης κ<·ί κάτοχος πλείστης δσης πρωτοφανούς και 
Ανεκδότου γλωσσικήν δημοτικής ύλης, ή όποια Αναμένει 
τώρα τόν Αρωγόν της πρός δημοσιευσιν Ό κ. Κληρονό
μος, άριστα γνωρίζων τόν βίον καί ιά έθιμα τού έλληνι 
κού λαοΰ, μάς δίδει μέ τόν Καρατασον-, μίαν εικόνα πι
στήν τή; χωρικής ζωής καί φαντασίας, γραμμένην, είς τήν 
ζωντανήν καί πραγματικήν -όχι μαλλιαρήν δημοτικήν 
γλώσσαν, τής όποιας είνε άριστος χειριστής καί γνώστη;

φυλάσσεται είς τό Μουσεϊον τής Βιέννης. Επίσης είς τό αύτό Μουσεϊον 
φυλάσσεται ο τοϋ 1866 άερόλιθος. δστις έπεσεν έν Ουγγαρία, ζυγίζων 
293 χιλιόγρ. Τφ 1866 άνευρέθη καί άλλος είς τάς Θαλάσσιος Άλ-τεις, 
δστις άπό άμνημονεύτων χρόνων έχρησίμευεν ώς κάθισμα παρά τήν 
Αύραν έκκλησίας τινός. καί δστις φυλάσσεται νΰν έν τφ Μουσείφ τών 
Παρισίων. έχων βάρος 625 χιλ. Έπίσης σπουδαίος εϊναι ό τοϋ 178S, 
οστις πεσων έν 'Αργεντινή φυλάσσεται έν τφ Μουσείο» τού Λονδίνου, 
έχων βάρος 635 χιλ. Εϊς τύ Μουσεϊον τών Παρισίων φυλάσσεται καί ό 
τοΰ 1749, οστις έπεσεν έν Σιβηρία έχων βάρος 7(Χ) χιλ. Ώς καί ό τοϋ 
1811). δστις έπεσεν έν Μεξικώ έχων βάρος 780 χιλ. Είς δέ τοΰ Λονδίνου 
τό Μουσεϊον φυλάσσεται ό τοϋ 1861. δστις έπεσεν έν Μελβούρνη. Ούτος 
κατιϊ τί|ν πτώσιν του διερράγη είς δύο καί τό μέν έν τεμάχιον εύρίσκεται 
έν Λονδίνο» ζυγίζον 3000 χιλ. τί» δ' έτερον έν Μελβούρνη. Ό μεγαλήτε- 
ρος δμως δλων των άερολίθων είναι ό τοΰ 1816. δστις πεσι'ον έν Βραζι
λία φυλάσσεται έν τφ Μουσείο» τοϋ Ρίου Ίανεΐρου έχων βάρος 5.360 χιλ.

κεϊ πού πήγα νά τήν χαϊδέψω, γένηκε μιά μαύρη 
Καλλιακούδα, καί τήν ιϊπόληκα !...

Ό Καρατάσος, αγύριστος στής μάννας του τά 
περικάλετα, ξεκίνησε γιά τά πρόβατα, ποΰβο- 
σκαν πέντε ώριες άλάργα, άπάνου στά έλατα, στή 
μαυρίλα. \έν πήρε τήν ίσια στράτα. Ξέκοψε άπό- 
ζερβα, καί περπατούσε μονοπάτι σέ μοτοπάτι, 
καί φυλαχτά φυλαχτά, γιά νά μήν ιίπαντΐ]θή 
μάνθρώπους. Φυλάγονταν σά νά τόν κυνηγούσε 
βαρύ κιάγριο φονικό, ή μεγάλη ντροπή. Τό κε
φάλι του βούιζε σά μύλος. Τοΰ φαίνονταν πώς 
άνθρωπος δέν ήταν, πώς χάμου δέν πατούσε. 

Ήταν φεγγάρι σάν ημέρα, καί τοΰ φαίνονταν 
πώς στέκονταν άπάνουθέ του, καί τόν κυνηγούσε 
σά σιοιχιό, σάν ανεμικό, ένα μαύρο σύννεφο. 
Έφτασε στό στανοτόπι του. χωρίς νά κοντοζι- 
γώση τιϊ πρόβατά του, ούτε νά τόν δΟκηθοόν οί 
πιστικοί του. ΓΙίσω, άπονα ριζολίθι, ξεπρόβαλε 
τό κεφάλι του, σάν κλέφτης, σά νά κατατόπιαζε 
κάπιον ») κάτι, κέβλεπε τήν πραμμάτια του ποΰ 

πλάγιαζε κατάλακκα έκεΐ στήν πλευρά, στή γραμ
μένη πλάκα. Ντρεπόταν νά ξαγκρίση τό βιός 
του, όπως ντρεπόταν κιάτός του νά τηραχτη ... 

"Ετσι, συδιπλωμένος. σφυχτά σιρυχτά, στή φλω- 
κάτα του, σκυφτός καί ζαρωμένος, ό Καρατάσος, 
μέ τό λαμπαδένιο του κορμί, τή λιγερή του 
μέση, τό μάτι τού πετρίτη, ό Καρατάσος. ό πρώ
τος τού Βαλτετσιού παλλήκαρος, ποϋ γιαύτόν 
μιλούσε, παινετικά, ούλο τό χωριό, γύριζε στό 
χωριό, σκιαχτά καί φυλαχτά. Τό μαύρο κρυφό 
πού τόν έδιωχνε, ποϋ τοΰ σάλευε τό χώμα ποΰ 
πατούσε, δέν τό μαρτύρησε τοΰ γονιού του. 
Ταιριάστηκε άντάμα τον . . .

’Ηταν μεσονύχτι. “Ολο τό χωριό πλάγιαζε 
βαθιά. Τίποτα δέ γροικιώταν. Μοναχά, κάπου 
κάπου, γαυγίσματα σκυλιών άκούγονταν καί στα
ματούσαν, γιά λίγο, τό περπάτημα καί τήν ανάσα, 
εκείνων, ποΰ κρυφά ή φοβισμένα, μπέναν ή περ
νούσαν στό χωριό. Ήταν νέκρα! Ούτε φύλλο 
κλαριού δέ σειώταν. Ό Καρατάσος. κατεβαίνον
τας άπό τό Στατήρι καί περνώντας ταλώνια, 
πατώντας χώμα σέ χώμα καί στά νύχια, έφτασε 
άδόκητος στό σπίτι του. "Εσπροξε τήν παρειά 
τής αύλόμαντρας, καί μπήκε μέσα. Ό Καπλάνης, 
τό σκυλί του. τόν καρτέρεσε στήν αυλή, άναγλύ- 
φοντας καί κουνώντας τήν ούρά του. Τό χαΐδεψε 
καί τούοριξε λίγο ψωμί. Φτάνει στήν όξώσκαλα. 
Στό πρώτο λιθοπάτι, τό σκυλί τόν τράβηξε φιλικά

άπό τί; φλωκάτα του. Δέν τόν άφηνε νάνέβη. Έκεΐνος, σήκωσε τή ράβδα 
του καί τό χτύπησε πεισμωτά. Τό σκυλί, παραμέριασε, ούρλίζοντας, 
λυπερά. λυπερά!... Ό Καρατάσο;. άμπόδιστος τότε, άνέβι; στόν ξώοτη, 
καί χτυπούσε βιαστικά τήν πόρτα. ΊΙ μάννα του. άπλωήθη άπό μέσα.

— Τώρα, τιάρα,... νύφη, έ νύφι;η ...
—Ήρσεε.. .
— Σήκω κΓ άνοιξε . . . γύρισ’ ό γαμπρός καί βροντάει.
ΊΙ νύφη σηκώθη κέτρεξε στήν πόρτα. Στό άνοιγμα, ό γαμπρός 

σωριάστη στό κατώφλι, μισός κατιϊ όξω καί μισός κατιϊ μέσα. . .
Κείνη τήν ώρα, ό Διάτανος, βγήκε δλοφάνερος πιά όμπρός στόν 

Καρατάσο. Άρπαξε άπό τή μέση του τό δίκοφτο μαχαίρι του, καί τό 
κάρφωσε, ώς τή χούφτα, στήν καρδιά του.

Κι ό κλησάρης τοΰ χωριού, ό γέρω - Σουρλάντας, ποΰτρεξε νά κρούξη 
το σημαντήρι γιά τό σκοτωμό τοϋ Καρατάσου, καί κείνος τό μολοησε. 
Τραβούσε τό σκοινί, καί τό σημαντήρι δέν κουδούνιζε. Άνέβι; στό 
πουρνάρι, ποΰ κρέμονταν άπονα παρακλάδι του τό σημαντήρι, χτυπούσε 
τά πλάι του μέ τό γλωσσίδι, τίποτα, δέν κουδούνιζε. Τό βούλωνε ό 
Διάτανος, ποΰ τόν είδε ό γέρω Σονρλάντας σάν τραΐ θεριό ! Κέτσι τό 
φονικό, μαθέφτει κείνη τί; νύχια στό χωριό, ώπό τιϊ δυνατά καί λυπη
τερά μοιριολόγια τής θειά - Κοκκάλενας καί τοϋ γέρω - Κοκκάλα.

Τόν Καρατάσο. τόν σκότωσε ό Διάτανος, γιατί βγήκε τή δεύτερη 
μέρα τοΰ γάμου του άπό τί» σπίτι του καί τό χωριό του.

Έτσι μολογάνε στό χωριό. Θ. Δ. ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ο«.τΕτχΙΟ,„£



Η ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑ. “ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΥΛΗ,, (PORTA REALE)
(ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΦΕΙΣΑ ΚΑΤΑ

ΒΑΣΙΛ'ΚΗ ΠΥΛΗ,, ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

■·<—f :. :ι τών Πυλών τών δύο φρουρίων ή πόλις τής Κέρκυρας είχεν 
it · έτέρας πέντε : Τιήν Βασιλικήν Πύλην, ήτις, άμα τή δευτέρα κατα- 
-Αί»ν λήψει τής Κέρκυρας υπό τών Γάλλων, έκλήθη Πύλη τής Γαλλίας 
(Porte de France), τιήν Ρωμαϊκήν Πύλην (Porta Romana) κατεδαφι- 
σθεϊσαν κατά τό 18117. τιήν Πύλην Άγ. Νικολάου (Porta Sail Nicolo), τήν 
καί άρχαιοτέραν ιιετ' εκείνος τών Φρουρίων καί σωζομένην ετι. λαβοΰ- 
σαν δέ τ’ όνομα έκ τοΰ παρ’ αύτή και έπί τής ΒΛ ακτής τής νΰν βασι
λικής αποβάθρας κειμένου ομωνύμου Ναού, τήν τής Σπηλαίας, έφ' ής 
έκτίσθη ή οικία ΙΙάλλιου και τιήν "Υπερ&Βν Πύλην, (Porta Avairzata), 
ήτις έκειτο είς τό ι’ίκρον τών οχυρωμάτων τής Βασιλικής Πύλης καί 
κατηδαφίσθη περί τό 1815.

II Βασιλική Πύλη έκλήθη βασιλική έκ λανθασμένης μεταφράσεως 
τοϋ ύπό τών Ενετών άποδοίΐέντος αύτή ονόματος Porta Reale, διότι, 
καθ' ήμας κοιτάς. ή λέξις Reale ι’ν τή περιπτιόσει τούτη δέν σημαίνει 
βασιλική, άλλιί Κυρία, καί είς τό συμπέρασμα τοΰτο κατελήξαμεν. διότι 
αύτη ήτο ή κυρία είσοδος τής πόλεως, αί δέ λοιποί πάλαι ήνοίγοντο 
μόνον έν ανάγκη. Καί προκειμένου περί Πύλης, δυνάμεθα νά καλέσω- 
μεν αύτήν άπταίστως Πύλην Κυρίαν, ώς καλοΰμεν τήν κυρίαν είσοδον 
ή θύραν μεγάρων κ. λ. π.

"Αλλως τε ή Ένετική Πο
λιτεία, ώς τοϊς πάσι γνω
στόν, δέν είχε βασιλέα, ΐνα 
πρός τιμήν αύτοΰ όνομά- 
ζωνται Βασιλικοί, αί είς τάς 
διαφόρους ύπό τήνΈνετικήν 
Δημοκρατίαν πόλεις άνεγερ- 
θεΐσαι Πόλοι.

Ό Λ. Βροκίνης έν τφ 
ποιηματίφ του ό έπί 'Ενε
τοκρατίας τειχισμδς τοΰ 
κερκυραϊκοΰ "Αστεως άνα- 
φέρει, οτι ό Κερκυραϊος 
Ισραηλίτης άσκληπιάδης καί 
συγγραφεϋς Μόρδος, γρά- 
φων ίταλιστί περί τής Πύλης 
ταύτης, καλεϊ αύτήν άξιο- 
σημείωτον (rim area bile) καί 
μέγαν ίλόλον, έν παρενθέσει 
δέ — όπερ καί άρμοδιώτε- 
ρον Πύλην Κυρίαν (Porta 
Reale), καί αύτός δέ έτι ό 
Βροκίνης Πύλην Κυρίαν 
μετέφρασεν. Ούδεμία υπάρ
χει αμφιβολία δτι ό όχλος 
διέφθειρε τάςόνομασίαςτών 
Κερκυραϊκων Πυλών, διότι 
τήν Porta Romana (Ρωμαϊ
κήν Πύλην) μετέτρεψαν είς 
Πύλην Ραϋμόνδου (I’orta 
Remunda), Πύλην δί Ραϋ- 
μόνδην καί Ρεμούνδην οί περί πολιορκίας τής Κέρκυρας γράψαντες. Ό 
Βροκίνης νομίζει ότι Πύλη Ραϋμόνδου έκλήθη ίσως έκ τού ονόματος 
τού άνεγείραντος αύτήν Μηχανικού. Άλλά κατά τήν έποχήν τού τειχι- 
σμοϋ τοΰ Κερκυραϊκοΰ Άστεως, καθ’ ήν καί αί ΙΙύλαι άνηγέρθησαν, 
ούδείς τών Μηχανικών, οΐτινες άνήγειραν αύτάς, εκαλείτο Ραΰμόνδος. 
κατά δέ τά έν τοϊς άρχειοφυλακείοις τής Βενετίας ευρισκόμενα έγγραφα, 
ή Πύλη αύτη έκαλεϊτο Ρωμαϊκή (Porta Romana).

Είς έκάστην τών είρημένων Πυλών ήτο τεταγμένος φρουρός καθήκον 
έχων νιι έπιτηρή, άνοίγη καί κλείη αύτήν συμφώνως πρός τά ύπό τού 
Βαΰλου ή τοΰ Διοικητηρίου κανονισμένα. Αύται ήνοίγοντο περί τήν 
ανατολήν τοΰ ήλιου καί έκλείοντο μετά τήν δύσιν, αί δέ κλείδες αύτών 
κατετίΟεντο καί)' έκάστην εσπέραν παρά τφ Βαΰλφ.

Έπί Αγγλικής προστασίας ή υπηρεσία αύτη έξετελεϊτο μόνον είς τήν 
Κυρίαν Πύλην (I’orta Reale), είς τήν όποιαν άπεστέλλετο στρατιωτική 
φρουρά ύπό αξιωματικόν, είς τόν όποιον ήτο άνατεθειμέιον τό άνοιγμα 
καί κλείσιμον αύτής, άν δέ τις είχεν άνάγκην νά είσέλθη είς τήν πόλιν 
μετά τήν κανονισμένην ι’όραν τοΰ κλεισίματος ή πρό τοΰ άνοίγματος, 
έδει νιι ή εφοδιασμένος διά σχετικής άδειας διελεύσεως (passo) ήτις έξε- 
δίδετο ύπό τοΰ φρουραρχείου προσωπική τή συστήσει τής Αστυνομίας. 
Είς τόν φέροντα τήν άδειαν ήνοίγετο μία τών ρινοθυρών τής πρός τά 
προάστεια άπόψεως τής Πύλης καί έτέρα τής πρός τήν Πόλιν καί τάνά- 
παλιν.’Λλλά καί τό σύστημα τοΰτο μετ’25ετίαν άπό τής 'Αγγλικής προστα
σίας κατηργήΟη, έφρούρει δέ τήν Πύλην, διαρκώς ανοικτήν, εΐς άστυφύλαξ.

Ή Κυρία Πύλη άνηγέρθη θολωτή πρός τό ΝΔ τής πόλεως δριον 
κατι'ι τόν ι’ιπό τοΰ 1576 - 1588 διαρρεύσαντα χρόνον, καθ’ δν καί τά τοΰ 
πεοιτειχισμοΰ τής πόλεως έργα έξετελέσθησαν, καί έπί Ενετού Προ- 
βλεπτοΰ καί Καπετάνου Κερκύρας Ίωάννου Κονταρίνη καί τοϋ Βαΰλου 
Ίωάννου ’Αντωνίου Φοσκαρίνη. Ούδείς δμως τών ιστορικών ορίζει τό 
έτος τής άνεγέρσεως τής Πύλης ταύτης, μόνον δέ τήν θέσιν έν ή άνη
γέρθη αναφέρουν καί οτι έν αύτή έκειτο δ Ναός της Άγ. Μάρτυρος Νίκης.

Ύπό άρχιτεκτονικήν έποψιν ή Πύλη αύτη ήτο ή στερεωτέρα, ωραιό
τερα καί μεγαλοπρεπεστέρα τών λοιπών τής Κερκύρας Πυλών. Είχε δύο 
προσόψεις, τιήν πρός άρκτον, ήτοι τήν πρός τήν πόλιν, καί τήν μεσημ
βρινήν πρός τιί προάστεια, έκοσμοΰντο δ’ αύται δΓ άρχιτεκτονικών 
έξωραϊσμάτων, επιγραφών καί οικοσήμων, άλλ’ ή μεσημβρινή, τήν
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όποιαν καί ή ανωτέρω φωτογραφία παριστφ. ί’πβρηχε τής (ίρκκόας 
κατά τήν έπικόσμησιν, διότι ήτο κατασκευασμένη κατά τόν ρυθμόν τοΰ 
έκ Βεριόνης περιωνύμου Μηχανικού Μιχαήλ Μικιέλη Σαμμικιέλη. δστις 
καί τό σχέδιον τής Πύλης έξεπόνησεν. έξετέλεσε δ’ αυτό ό διαπρεπής 
μεταξύ τών Στρατιωτικών καί Πολιτικών Ενετών Μηχανικών καί αρχι
τεκτόνων Φραγκίσκος Φερδινάνδος Βιτέλλη.

Δέν θεωροΰιμεν περιττόν νιι μεταφέρωμεν ώδε οσα περί Σαμμικιέλη 
έγραψεν ό αείμνηστος Κερκυραϊος μηχανικός καί καθηγητής μας 
Ίω. Χρόνης. Κατά τούτον ό Σαμμικιέλης ήτο είς τών έξοχωτέρων διδα
σκάλων τής αστικής καί πολεμικής αρχιτεκτονικής, οΐτινες ήκμασαν 
κατά τιήν έν τφ 16 αίώνι άνιιγέννησιν τής Τέχνης, είς αύτόν δέ καί ή 
Ένετική Πολιτεία άνέθηκε τιήν έκπόνησιν τού σχεδίου τοϋ .τεριτειχιομοϋ 
τής ιδιαιτέρας πατρίδας του. Οί έπισκεφθέντες τιήν Βεριόνην ειδήμονες 
άνομολογοΰν οτι ή ένΚερκύρρ. Κυρία Πύλη (I’orta Reale) ώμοίαζε κατά 
πολύ πρός τιήν έκεϊ ύπάρχουσαν Πύλην τοϋ Πάλλιο (Porta del Pallio), 
τήν υπέρ πάντα τά αριστουργήματα τού Σαμμικιέλλη Οαυμαζομένην.

Ό Σαμμικιέλη ήτο ό πρώτος εφευρέτης τής κατι'ι τιήν έποχήν του 
νεωτέρας όχυροετοιΐας, έδίδαξε δέ τήν τέχνην ταύτην εΐς τούς εύρω-

παίους διά τών οχυρωματι
κών έργων τής Βεριόνης καί 
τής Κρήτης, τά όποια έσχε- 
δίιισε καί άνήγειρεν 80 έτη 
προτού έτεροι συγγραφείς 
γράψουν περί οχυρωτικής. 

Ή Ένετική Πολιτεία άπέ- 
στειλέ .τότε τόν Σαμμικιέλη 
είς τάς έν I Ιελοποννήσφ καί 
Ανατολή ένετικάς πόλεις 
πρός όχύρωσιν αύτών, έκεϊ 
δέ ούτος έμελέτησεν έκ τοΰ 
πλησίον τά μνημεία τής άρ- 
χαίας Έλλην. Τέχνης. ΕΙτα 
έπεσκέφθη τάς Αθήνας καί 
ένδιέτριψε περί τήν μελέτην 
τών αναλογιών τών διαφό
ρων αρχαίων μνημείων, ίδίρ 
δέ τοΰ άετώματος τοΰ Παρ
θενώνας. Έπί τή βάσει τών 
μελετών του τούτων έπενό- 
ησε νέον ρυθμόν, δστις, κατά 
τάς κρίσεις τών είδημονε- 
στέρων, συν τή άρχιτεκτονι- 
κή έμβριθείφ, περιλαμβάνει 
καί τήν τεχνικήν μεγαλοπρέ
πειαν. Οί έπισκεφθέντες τό 
έν Βενετίρ Μέγαρον Ρετζό- 
νικο (Palazzo Rezzonico) 
άνομολογοΰν οτι ή κατεδα- 
φισθεϊσα Κυρία Πύλη είχε 
τόν αύτόν μέ εκείνο ρυθμόν. 

ΊΙ πρός νότον πρόσοψις τής Κυρίας Πύλης έφερε καί μέγαν πτερω
τόν Λέοντα τοΰ Άγ. Μάρκου μέ τιήν έπιγραφήν Pax tibi, δστις τά νΰν 
εύρίσκεται έν τφ ένταΰθα νεοτεύκτφ Μουσείω. Έφερεν έπίσης καί 
μακροσκελή έπιγραφήν άναφέρουσαν τά ονόματα τών Ίωάννου Κοντα
ρίνη. Προβλεπτοΰ καί Καπετάνου Κερκύρας, Βιτέλλη Μηχανικού καί 
τάς λέξεις Senatus Consultant. Τό λοιπόν τής επιγραφής ήτο δυσανά- 
γνωστον, πλαγίως δέ ταύτης έφαίνοντο τά ίχνη 4 ένίετειχισμένων οικο
σήμων. δύο τών οποίων έκειντο έφ’ έκατέρας τών παραπυλίδων καί τά 
όποια έτέθησαν είς άνάμνησιν τών κατι'ι τήν έποχήν τής άνεγέρσεως 
τής Πύλης, πολιτικών καί στρατιωτικών διοικητών Ενετών καί τών 
Συμβούλων Κερκύρας, τών οποίων τά ονόματα άνεφέροντο κατά πάσαν 
πιθανιίτητα είς τήν ύπό τοΰ πανδαμάτορος καί τών βροχών καταστρα- 
φεϊσαν έπιγραφήν.

Σύμβουλοι—ή "-μέλη τοΰ Διοικητηρίου—κιχτά τήν έποχήν έκείνην 
ήσαν οί Βικέντιος Διέδος καί Άλοίζιος Βενιέρης, ή δ’ έγχώριος άρχή 
άπετελεϊτο έκ τών Κερκυραίων Συνδίκων Δήμου Καρτάνου, Ιππότου 
Κόκκινη, Στεφάνου Πετρεττίνου καί Σάντου Βουρλιώνου, είς τούς 
οποίους, κατά Βροκίνην, πιθανώς άνήκον τά άνωθεν τών πρός νότον 
παραπυλίδων 4 μικρά — καί δυσδιάκριτα οικόσημα, τά δέ μεγαλή- 
τερα άτήκον είς τά μέλη τής Διοικήσεως. Έπί τής προσαρκτιόας δέ 
(τής πρός τήν πόλιν) προσόψεως τής Πύλης καί άνωθεν σφυρηλατηθεί- 
σης έπιγραφής εύρίσκετο μικρότερος άντωπός Λέων.

Ή Πύλη αυτή, άνεξαρτήτως έκείνων τών δύο φρουρίων, έθεωρεϊτο τό 
σπουδαιότερου τών έν Κερκύρφ μνημείων τής Ενετοκρατίας, διότι, ού 
μόνον άνεαίμνησκε τά κατι'ι τήν πολιορκίαν τοΰ 1716 καί τά μετ’ αυτιήν 
άνδραγαθήματα συμπολιτών μας, τά όποια άλλοτε καί έν περιγραφή 
τής έτησίας Λιτανείας τής 11 Αύγουστου είς τήν «Είκονογραφη- 
ιιένην» άνεφέραμεν, ά?,λά καί βεβαμμένη ήτο, ώς αί πέριξ αύτή έπάλ- 
ξεις καί οί παρ’ αύτήν προμαχώνες, διά τοΰ αίματος τών καρτεροψύχων 
προγόνων μας. Κατά τήν είρημέιην πολιορκίαν ή Πύλη αύτη έχρησί- 
μευσε καί ώς κατάλυμα τού Στρατάρχου Σχουλεμβούργου, όπόθεν ούτος 
κατά τάς κρίσιμους τής πολιορκίας στιγμάς έδιδε διαταγάς, ήρατο δ’ έν 
τέλει τήν περί βόητον κατά τών Τούρκων νίκην, καθ’ήν κατετρόπωσεν 
αύτούς καί μεθ’ ήν τι'ι ονόματα αύτοΰ καί τών συμπολεμιστών του 
Κερκυραίων αείμνηστα έν κλέει διαμένουσιν.

Κέρκυρα

ΕΛΛΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
> * * * ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΟΙΟΠΙΑΝ

T'l> ''ΤΙ ή Ί'λ·>1 Εικονογοατι η-
J.7-1 ιιένη , τοΈΟνικόν /ιας τοΰτο ^εριοήικόν, ι".Ύεο 

διαη.-τείρεται ηαυτοΰ η·α οτολίσ/ι δχι ιιι'ινι»· τιι; 
αΙΘοναας, 'U./Λ και τήι· t/'i'/i/r παντού "Ελληνας, 
θέλει η ιλοςενήοη είς τάς κοιιι/'ι'ις καί πολντάιοί'ς 
αίτής στήλας τάς ι’λίγας αΰτας γοα/ιιιάς ιιον, 
ΐργοιιαι ΐνα γνωρίαω είς τους άι·α;·> ιόστας αί-τής 
την έντανθα αι/ ιξα· τοΰ πρώτον"Ελληνας Μητοο- 
πολίτον τοΰ ιιγ.'Λξιόιιης ίίατις είκονίζεται ιιεταξν 
τών δόο κληρικών έν τη .ταρατιθε/ιένη είκόνι.

Ο ΙΥΙΕΝΕΛΙΚ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ ΤΟΝ ΘΕΜΕΛΙΟΝ 

ΛΙΘΟΝ ΤΟΥ ΝΑΟΥ

'11 άγια και όρίλί- 

δοξος ’ Εκκλησία τής 
Αλεξάνδρειάς, ήν τό
σοι οοφο! ϊεράργαι 
έλάμπονναν,ώς ό κλει- 
ΐ’ός’Αθανάσιος <> Μέ
γας, διιι τών νπερό- 
χων αν-'ήςτέκνων,οίος 
ό Φρονμέντιος, έγκατέστησεν έν 
κέντριο τής ’Αφρικής πρό αιιόνιον 
τάς υψηλοί/ ρονας καί </ ιοτοθιιλονς 
,ιθ7.'1' το<’ Εριστιανισμοΰ, δέ ών ώς 
νπο ιιστέρο»· εξεπέμψθησαν αί η ιοτο- 
ίϊόλοι αντοιν ιίκτϊνες, αί όποϊαι έηιό- 
τισαν τ'ην έν τώ οκότει και ιίμαθεία 
περιπλανιομένην τότε Αίθιοπϊαν καί 
ίδρυσε δέ αί'τοΰ τούτον τοΰ πιριότου 
έκχριστιανιστοΰ' αυτής τ'ηνευκλεά τότε 
τής’Αξιΐιμης Μητρόπολιν. Αιέρρευσαν 
έκτοτε αιώνες μακροί, αιώνες διοιγ- 
μών καί ’Εκκλησίας καί Γένους καί ή 

ένδοξος τής’Αξιόμης Μητρόπολις έ.γκατελείφθη εις τ'ην τύχην της.
’Ήδη ή μεγαλοη υ'ία ή υπέροχος καί ή διάνοια ή μεγαλεπίθο- 

λος τοΰ έπαξιώς έπί τοΰ έκλάμπρον τών Άθανασία>ν θρόνου 
καθηιιένου πεπνυμένον καί κλεινόν Πρωθιεράρχου τής’Αλε
ξανδρινής ’Εκκλησίας Φωτίον, έπανιδρόει, μνημών τοΰ ιιεγάλου 
ήμών έν τή ίστοοίι/. έθνικον έινόματος πρός συνέχισιν τοΰ εκπο
λιτιστικού καί Αναμορφωτικού έργον τοΰ πρώτον τής Αιθιοπίας 
"Ελληνας 'ιεράρχου Φρονμεντίον, έκλέξασα ιός διάδοχον εκείνου 
ενα έξ έκείνων, οΐτινες δικαίιυς καλούνται τής'Ελλ.ηνικής ’Ορθο
δόξου ’Εκκλησίας κοσμήματα καί ι’ιδάμαιπες, τόν γλνκνν Χρι
στόφορον, τοϋ οποίον ή έν τή πρωτενονση τής Αιθιοπίας είσο
δος δεν ήτο ιιπλώς ένθονσιτόδης καί θριαμβευτική υποδοχή, 
ι’ιλλά μία έιποθέωσις κνριολεκτικώς. Άρχιερευς έξοχος ό "Αγιος
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τιίι ’Αξιόμης πολύγλωττος, κέκτηται ευρεΐαν θεολογικήν μόρφωσιν 
καί είναι συνάιια έμβεβαπτίσμένος είς τιί νάματα τάς Αρχαίας 
προγονικής ιμιών σοφίας γιναισκοιν καί τάς ιικροτάτας πτυχάς 
τής έκλαμπροι· ήμών ιστορίας, κατέχων δέ τιι δώρον τοΰ λόγου 
έν ί·η·ίστο> βαθμώ καί όμιλο»· μετιι σπανίας ευφράδειάς, ρητο
ρικής δεινότητας καί θεολογικής αυθεντίας, ένθουσια, διδάσκει, 
πείθει, σαγηνεύει τούς Ακροατάς του, φέρει αι’τονς εις κατάνυξιν 
καί αναβιΐίάξει αέτοΰς υψηλτί πρός τιί (-)εϊον.

Κατι'ι τήν πριότην είσοδόν τον είς τόν ενκτήριαν οίκον ιίπαν- 
τών είς προσφώνησα· τοϋ γράφοντας τάς γραμμάς ταύτας, έλαβε 
θέμα τ'ην σημασίαν τον Ελληνισμού διά τόν Χριστιανισμόν, 
έξάρας καί άναπτόξας ιδίως τι> ιστορικόν τής έκχριστιανίσεως 
τής Αιθιοπίας παρά τοΰ πατρός Φρον/ιεντίου, έτόνισε τ'ην πρός 
τόν (θεόν πίστιν καί εί’σέβειαν καί συνεβοόλευσε τί/ν έμμονήν 
ήμών είς τιί πάτρια καί τήν Αγάπην πρός τί/ν πατρίδα.'Π .1.2’. 

ό"Αγιος’Αξιίιμης άνεχώρησεν εντεύθεν μέ τι/ν διαβεβαίωση· τής 
ενταύθα'Ελληνικής παροικίας, ότι ι'> μικρό· 
αϋτη πρό σμικροΰ ΐδρνσεν θέλει κατα- 
στή έντός δλίγον υπέρλαμπρος καίμεγα- 
λοπρεπής ναός τής Έλλη νίκης ιιρθοδο- 
ξίας έν τή πρωτευούσ/] τής Αίθιοπίας 
καί ή έδρα τής ενδόξου μητροπόλεοες 
’.Αξιόμης έν τώ κέντρω τής ’Αφρικής.

Τήν νψίστην ’Εθνικήν σημασίαν 
τής έν .Αίθιοπία Αποστολής τής ’ Ορ
θοδόξου Εκκλησίας πας τις Αντιλαμ

βάνεται καί διά τούτο έχω 
πεποίθηση· ότι τούς βιο- 
παλαιστάς "Ελληνας τής 
Άδίς-Αμπαμπα, τους σκα
πανείς τούτους τοϋ πολιτι
σμού καί τής προόδου τής 
Αίθιοπίας, θέλουν συνδριι- 
μει είς τήν ευγενή αυτών 
πρόθεση· καί οί τής Αίγυπτου ομογενείς καί ιδίως 
ό ιιεγαλοϊδεάτης καί ιιεγαλόδωρος όσον καί μεγαλό- 
φρων ομογενής Γ. Ζερβουδάκης, τού όποιον τό όνομα 
έχει ήδη συνδεθή /ιέ τήν ιστορίαν τής Αιθιοπίας ώς 
έκ τοΰ έκπο'λιτιστικον έργου, τό όποιον προ καιρού 
ήρχισεν ένταΰθα διά τών κολοσσαίων έργασιών του.

ΆΔί; Άμπαμπά, Μάιος 1910. A. Ε. Κ.

Ε.τΐ if/ ινκαιούι ταύτι/ ύημοοιενομιν καί τάς παααιιΐίειιένιις 
εικόνας, αιϊινες εληφΟτ/ηαν κατά τήνκτίσιν τοϋ έν Αδι'ς '.άιι.ταιιπιϊ 
πρωτενοί·ο/ι της Αβνσαινίας ναοΰ τοΰ 'Αγ. Γεωργίου. 'Ο ναός 
οΰτος είναι ό πρώτος ίαΟόκτικιος έν if/ ΑΙΟιοπϊρ, ή δέ κτίσις 
τοι· έπερατώΟη πρό τίνος. Έχρειάοθηοαν Β έτφ ιιλόκληρα 
καί 300 χι/.ιάόες ταέά.ι/ρων διά τή>· οϊκούόμησιν αίποΐ·.’Εκείνο 
δέ οπερ έχει ΐάιάζονοαν οημαοίαν δι’ ι/ιιιις, είναι δτι έκτίοΟη 
δαπάναις μέν τοΰ Αιίτοκράτορος ΑΙενε/.ίκ, ιίζζά διά χειριον 
ίλ/.ηνικών καί δι’ έργοληι/ηας τοΰ έν ’Αδίς’Αμπαμπα έγκατε- 
οιηιιένον έγκριτον όμογενοϋς κ. II. Μυριαλή, οοιις μά/.ιοτα είς 
τήν μίαν εικόνα ϊαταται μετιι τοΰ αύτοκράτορος Μενε/.ΐκ καί 
τοΰ μητροπολίτου Ματθαίον κατά τήν θεμελίωοιν τον καοΰ.

ς ευκτήριος οίκος, ον

ΠΑΝ. ΜΥΡΙΑΛΗΣ

Ιργολήπτης αύτοκρ. ίε>Υων *ν Άβνασινίφ.

Ν. Γ. ΜΑΥΡΟΧΗΣ



Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΣ ΤΩΝ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ,,

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΙ
"Τ'

ΓΕΝΙΚΗ

Al ΝΑΥΤΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ

Η ΟΜΑΣ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

η εςεαρλ

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ KAI ΑΙ ΚΡΥΠΤΑΙ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΤΩΝΟ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΕΝ ΤΩι ΠΕΔΙΩ. ΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΡΙΟΥ

ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΡΙΟΥ

ΒΟΛΗΣ ΤΟ ΥΠΟΧΤΕΓΟΝ ΤΩΝ ΣΚΟΠΕΥΤΩΝ

Η ΟΜΑΣ ΤΟΝ ΕΥΖΩΝΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΣΚΟΠΕΥΤΩΝ ΟΙ ΣΗΜΕΙΩΤΑΙ ΜΕΤΑΒΑΙΝΟΝΤΕΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΚΡΥΠΤΑΣ ΤΩΝ

■Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΑΙ Οι ΕΝ ΤΕΛΕΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΑΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΥΠΟΣΤΕΓΟΝ ΤΟΥ ΟΠΛΟΝΟΜΕΙΟΥ

τοΰ ’Ασιανού έπήλυδος,έγειναν θέατρου αίματηράς μάχης, κατά τήν οποίαν 
τήν διοίκησιν παρήδοικεν αΰτώ δ Ξέρξης, μετά τήν έν Σαλαμϊνι πανωλεθρίαν

Trii 480 π. X. αί Πλαταιαί, δηφμέναι, ήρειπωμέναι άπό την επιδρομήν
έκρίθη ή τύχη τής Ελλάδος.' Ο Μαρδόνιος ήγούμενος 300 χιλ. στρατού, ου , , , ......
του,άφοΰ διεχείμαοεν έν Θεσσαλία, έπήλθε κατά τής Αττικής, καταστρέηιας τάς 'Αθήνας καί προσχωρεί πρός τήν Βοιωτίαν. Ό'Ελληνικός στρατός έξ 
’Αθηναίο»·, Σπαρτιατών, Τεγεατών, Κορινθία»·, Μεγαρέων υπό ιόν ’ Αριστείδη»· καί Παυσανίαν τόν ήκολούθηοε καί έπολέμησε μάχην λυσσαλέου μεταξύ 
’Ασωπού καί Κιθαιρώνος, καθ’ ήν ’Αθηναίοι, Σπαρτιαται καί Τεγεάται έπολέμησαν ώς λέοντες. Ή στρατιά τών ΓΙερσών κατεστράφη. Αυτός ό Μαρδόνιος 
έβλήθη θανασίμως καί δ Άρτάβαζος έφυγεν εις τήν ’ Ασίαν με μόλις 43 χιλ. υπόλειμμα τής μεγάλης στρατιάς. Ταυτοχρόνως οί "Ελληνες κατήγον τήν 
περίφημου κατά θάλασσαν νίκην τής Μυκάλης.

Οί "Ελληνες τότε, θριαμβευταϊ, εκήρυξαν ουδέτερον έδαφος τάς Πλαταιάς, αΐτινες, άφ~ ής έπέδραμον οί ’ Ασιανοί κατά τής 'Αττικής, ετάχθησαν σύμ
μαχοι τών Αθηναίων, καθιέρωσαν δε κατά πενταετίαν τά Ελευθέρια, ήτοι αγώνας μετά σπονδών επιμνημόσυνων προς τούς νεκρούς τής περίφημου 
μάχης. ’Επειδή δε οί’Αθηναίοι ήριζον πάντοτε πρός τούς Σπαρτιάτας, ώρίσθησαν αί Πλαταιαί καί ως ουδέτερον έδαφος καί ώς τόπος τής μάχης, δια τους 
αγώνας τούτους. Κατά τήν εποχήν τών ’Ελευθερίων, ό "Αρχών τών Πλαταιών, όστις δί όλου τοΰ έτους δεν είχε τό δικαίωμα να φέρη σίδηρον καί όπλα

Μεγαρέων ΰπό τόν ’ Αριστείδην καί Παυσανίαν ■ τόν ήκολού0ηοε~καί έπολέμησε μάχην λυσσαλέου μεταξύ

ΑΙ
ΕΙΣ

ΚΙΚΗΤβΝ
Έυχος

έν γένει, φέρων τήν πανοπλίαν του, καθιέρωνε τούς αγώνας, περιερχόμενος τούς Τάφους τών ηρώων τής ’Ελευθερίας, επάνω εις τούς όποιους έκαμνε σπονδάς.
Είς τήν προσφυα σύλληψιν ενός αιθέριου ποιητον, τού Αροσίνη, είς τήν χαλύβδινη»· θέληοιν ενός μεγαλοΐδεάιου * Υπουργού, τοΰ Παναγιωτοπούλου, 

καί είς τάς ένεργείας ενός ενθουσιώδους πατριώτου, τοΰ Νομάρχου Πατριών Αασίου, οφείλεται ή παλινόρθωσις τών πρώτων άπό τής ’Εθνικής’ Αποκατα- 
στάσεως 'Ελευθερίων εις άνάμνησιν τής ’Απολυτρώσεως τής έλευθέρας 'Ελληνικής γωνίας. Αια τούτο ώρίσθη όπως τά «’Ελευθέρια» τελούνται — έξαιρέσει 
τών πρώτων—τήν 25 Μαρτίου, τήν επέτειον τής Μεγάλης 'Ημέρας, είς διαφόρους δε πόλεις τής 'Ελλάδος, διά νά φρονηματίζωνται οί νέοι καί δοθή οΰτω 
ώθησις άοκήσεως καί έξοικειώσεως με τά όπλα.

Ίδέτε τήν πρώτην εικόνα, με τήν όποιαν διεψημίσθησαν τά πρώτα τ’ Ελευθέρια». Είναι μία άντανάκλασις τής πατριωτικής ψυχής, πού έφανιάοθη 
μέσα είς τά δάση καί τούς δρυμούς τούς έφηβους άγρότας, άσκουμένους είς τά όπλα, υπό τάς όψεις τών γηραιοτέρων.

Οί αγώνες προεκηρύχθησαν με οπλον Ι’κρά, διότι αυτό είναι όπλου κοινής χρήοεως, ώρίσθησαν δε τά εξής μεγάλα χρηματικά βραβεία: 10,000 δρ. 
διά τόν πρωταθλητήν, 2,000 δρ. διά τόν δεύτερον καί 1,000 δρ. διά τόν τρίτον, επίσης 5,000 δρ. διά τήν πρωτεύουσαν όμάδα, 2,000 δρ. διά την 
δευτέρου καί 1,000 διά τήν τρίτηυ. Πλήυ τών επάθλων τούτων τοΰ Κράτους άπενεμήθησαν καί πολλά άλλα έπαθλα είς χρήματα καί είς είδη.
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Μαχεδονϊας, /ιέ πρόσοψη· πρός τήν θιίλασσαν, 
έρειδομένη έπί ένός βουνού βραχώδους, τό 
όποιον τήν κλείει σ</ ιγκτύι μέσα είς τήν ξηράν Αγκάλην του.

Καπνός τό έμπόριον της. Καπνός όμως <5 οποίος μεταβάλ
λεται είς λίραν /ιέ τουραδες και γλυφ'άς τοΰ Κορανίου."Αν λιίβ)/ 
κανείς ύπ’ δι/·ει ίου τά παγκοίνως γνωστά, ότι δηλαδ'η ίξιίγει 
έτησίως 40 έκ. δρ. περίπου καπνόν καί ότι διιί τί/ν επεξεργασίαν 
τοΰ προϊόντος της Απασχολεί περί τάς 20 χιλ. εργατών ’ Οθω- 
ιιανών, 'Ελλήνων καί ’Ισραηλιτών, δικαιούται νά φαντασθή ότι 
ή Καβάλλα διιί νι'ι βγάζ// αυτόν τίιν καπνόν έπρεπε νι'ι έχι/ 
απείρους, Αμετρους καπνοδόχους ή έστω καί μίαν, πελωρίαν, 
γιγαντόσωμου, ούρανοί'φή.

Καί δμως Αντί κάτι τοιοΰτον νά ελ.κύση τόν οφθαλμόν, τόν 
άπό τό άντίκρυσμα τοΰ Αγίου "Ορους νυσταλέου, ό όποιος 
εμφανίζεται πρωί - πρωί, 
επάνω είς τί, κατάστρωμα 
τοΰ· είσπλέοντΟς είς τόν λε
γόμενον λιμένα τής Καβάλ- 
λας, σοϊ· ελκύει τό //«τ/ 
ένα πελώριον οικοδόμημα, 
περίκομι/’ον.

— Τί είναι αύτό παρα
καλώ); έρωτας τίιν πρώιτον 
έπιβαίνοντα έλληνόφωνον 
βαρκάρην.

Ή Λέσχη μας.' σοΰ 
άπαντα ύπερηφ ιινως.

Παρέκει τρία τέσσαρα 
μέγαρα όρθοΰνται, αθη- 
ναϊκιότατα, ποΰ θι'ι τά έζή- 
λευον ό κ Σταθ&τος καί 
ό κ. Π. Καλλίγάς. Είναι 
τοΰ· κ. Εύγεν. ’ Ιορδάνου, 
τοΰ' κ. /'. ΙΙρωτοπαπά, τοΰ' 
κ. .4. Λημητρακοποΰλου. 
’. ίλίμενος δμως ή Καβάλλα,

Η ΜΕΓΑΛΗ ΛΕΣΧΗ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΛΑΣ

χωρίς Αποβάθραν, χωρίς προκυμαίαν καί εις άντίθεσιν γραφι- 
κωτιίτη τήν ΰποψιν. Iffwi όρθοΰτύι λόφος όχυριότατος, όπου 
άλλοτε περιωρίξετο ή πόλις. Τείχη ισχυρά τριγυρίζουν τόν Μα- 
χαλιΐν, όπως καλείται σήμερον ή συνοικία αυτί/.'Έξω πυκνοκτι- 
σμένα τά σπήτια μέ στενότατα και σκολιά δρομάκια, σπήτια 
μονόροφα, διόροφα, ακανόνιστα, έδώ ίξέχοντα, εκεί είσέχοντα, 
σπήτια μέ καφάσια, μέ μικρά παράθυρα, με Ακανόνιστους τοί
χους κα'ι Ακανόνιστοι· σχήμα, όλα επάνω είς τ'ην πλαγιάν τοΰ 
αμφιθεατρικού· λόφου, σίίν νιι αναρριχώνται πρός τ'ην κορυφήν.

"Εξω εις τό τελωνείου τίποτε τό έκτακτοι· δέν σοΰ συμβαίνει. 
Μία κανονικέ/ έπιθεώρησις τοΰ διαβατη
ρίου καί τιόν άποσκευοεν καί είναι κανείς 
ελεύθερος όσον καί όταν Αποβιβάζεται είς 
τόν Πειραιά. "Επειτα καλντερίμ δύσβα
τοι·, οδυνηρόν διά τους κάλους. Απαίσιοι·. 
Μία σειρά Αραμπάδων, κατάφορτων από 
δέματα καπνού, καταλασπαιμένων, τονς

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΩΝ ΚΑΒΑΛΛΑΣ ΕΞΟΔΟΣ ΤΩΝ ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑΣ ΑΠΟΘΗΚΑΣ

ΜΙΑ ΠΟΛΙΣ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΤΟΝ ΚΑΠΝΟΝ ΛΙΡΑ

εςλ έκεΐ είς ένα μυχόν .-τοΰ σχηματίζει ό 
τελευταίος βραχίων τής Χαλκιδικής είναι 

χωμένη ή Καβά/.λ.α, ή Ι/Μ/νικωτάτη πόλις τής
ΑΠΟΨΙΣ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΛΑΣ

όποιους σύρουν ρωμαλέοι βόνασοι, σέ αναγκάζει αίφνης ιά χωθής 
είς τό πρώτον κατάστημα ποΰ ευρίσκεις εμπρός σου. Παρέκει 
όμιλος παιδιών σέ ξεκουρ αινεί. Παιδάκια μικρά, ξυπόλητα, 
ρακένδυτα, κοριτσάκια χωσιιένα είς μίαν ποδήρη βράκα, ήμί- 
γυ/ινα, τουρκάκια αύτά. καί γυη τάκια, έρίζοντα γιά ένα μεταλλίκι 
καί έβραιόπουλα καί ρωμηάκια, τά όποια καταχερίζουν τους 
άλλους είς τό τέλος.

— Κέ κέρες;
— Χτι'ι μί ντός κουρούς.
Καί ζέστη αφόρητος, ζέστη υγρά, ασφυκτική, πνιγηρά ι’ιφει- 

λομένη είς τ'ην αένναον ακτινοβολίαν τών γύρω ι/αλακρών καί 
βραχωδών βουνών καί είς τήν γειτνίασα· τής άεννάσις έξατ/ιιζο- 

μένης ύγρας έπιφανείας.
«

Μετά τινα ιόραν ήμουν 
τελείως προσανατολισμέ
νος' ήμουν έ.ν μέσω ομο
γενών?. ’Από τό έπί τοΰ 
μεγάλου δρόμου μοναδι
κόν ξενοδοχείο)· Grand 
Hotel τοΰ κ. (~). Ζησιάδου 
ή Μεγάλη Λέσχη Απέχει 
μόλις τρία τέσσαρα λεπτά 
τής όίρας. Εύρέθην είς ένα 
θαυμάσιον μέγαρον, μεγα
λοπρεπές, ευάερου καί η
χούσα τάς μαθήτριας τοΰ 
όπισθεν παρθεναγωγείου 
μας νά ι/’άλλουν θούρια 
ασματα.

Προσέξατε τώρα είς με- 
ρικά πράγματα. Τό κτίριον 
ανήκει είς τήν έν Καβάλλα

Φιλόπτωχου ’Αδελφότητα τώιν Κυριώιυ, πρόεδρος τής όποιας 
είναι ή κυρία Μαριγάι Κ. ΙΙουλίδου. "Εχει μεγάλην περιουσίαν 
τό σωματείου αύτό, καί θά τήν αύξήση τώρα μέ τήν οικοδομήν 
αύτί/ν. Ζαλίζεται κανείς άν παρακολούθηση τάς κυρίας αύτάς τοΰ 
ιδρύματος είς τους Επιχειρηματικούς των υπολογισμούς' διότι 
έκτισαν τήν Λέσχην με επιχειρηματικόν σκοπόν. ’Ενοίκιασαν τό 
επάνω είς τήν Λέσχην καί τά ίσόγαια καταστήματα είς τήν Τρά
πεζαν’ Αθηνών διά τά γραφεϊά της." Οταν ήμουν είς τήν Καβάλ- 
λαν αί κυρίαι τής Φιλοπτιόχου ήτοίμαζον χορόν. Τάς είδα είς τό 
καθήκον των. Έγύριζαν μέσα είς τόν ήλιον ιιπό γραφείου είς 

γραφείου διά νά πλασάρουν μπιλιέτα.
Τί είναι δέ έκείνη ή έπίπλωσις τής Λέσχης; 

"Ας τρίψουν τι'ι μάτια των τι'ι σωματέΐά μας 
μέ τά εντευκτήριά των. Τι'ι έπιπλά της κατε- 
σκευάσθησαν είς τήν Κωνσταντινούπολιν. Τό 
ιματιοφυλάκιο!' διά διακόσια πρόσωπα είναι 
θαύμα τελειότητας, ή αίθουσα τών τελετώιν με 
παρκέτο καί τό Αναγνωστήριου πριότης τάξεως. 
Παραπετάσματα βαρύτιμα, καναπέδες άπό μα
ροκινόν εγγλέζικοι. καί έδραι καί καρέκλαι. καί 
τραπέζια τού καφενείου θαυμάσια, μέ κρύ
σταλλον έπάνο) καί τραπέζια τού πόκερ Ανα
παυτικά, έξοχα. Φωτισμός δέ δι' ηλεκτρικού, 
τόν όποιον παράγει μικρά γκαζομηχανή είς 
τά υπόγεια τής Λέσχης.’Επίπλωσις καί έγκα- 
τάστασις ίστοίχισαν περί τάς 2 χιλ. λιροιν.

Πρόεδρος τής Λέσχης ό κ. .4. Λημητρακό- 
πουλος, από τούς μεγάλους τής Καβάλλας, 
Γραμματευς ό κ. Κ. Λαμπρίδης, ό αυτόθι 
διευθυντής τού παγκοσμίου καπνεμπορικοΰ 
οίκου Β. Μουράτη και Ταμίας ό κ. Γ. Πρω- 
τοπαπάς, Κροΐσος.

Κυριακή. "Ενα γαλανόλευκον πανί πτυχοΰται, ριπίζεται έκεΐ 
πέραν. Μία ελληνικέ/ σημαία επάνω είς ένα ύπερύψηλον κον
τόν σάν νά θέλη ιά </ ωνάξι/ γύρω της καί ιά προστατεύση τούς 
έν διωγιιώ υπηκόους της. Πρόξενος ό κ. Εύγ. Καθαλλιεράτος, 
Από τούς ολίγους καί τούς καλοί'ς προξενικούς /ιας. Ιύο προ
ξένους ηύτύχησε ιά άποκτήσ// ή Καβάλλα : Τόν Καθαλλιεριίτον 
καί τίιν ”.4ννινον.

α

rίίραία ή ζωΐ/ είς τί/ν Καόάλλαν. Τό πρωί άπό τάς '■> έως 
τι'ις 11 1 ., εργασία κα'ι Από τάς 2 1 , έιος τιίς ό ιι. ιι. Κυριαρχεί 
τό έμπόριον τοΰ καπνού· καί όλα τά ίίλλα είναι δευτερεύοντα.

' Εμέτρησα περί τάς 
τριακοσίας άποθήκας 
καπνού, αί'τινες Απα
σχολούν άπό είκοσι έως 
διακοσίους έργάτας καί 
έργάτιΰας έκάστη καί 
υπολογίζουν ότι εν όλοι 
ίργάζονται είς αύτάς 
ί> - (> χιλ. ’ Οθωμανοί, 
7 - S χιλ. "Ελληνες καί 
2-.Ί χιλ.’Ισραηλϊται καί 
I 'ύφ τοι. Πρέπει ιά ίδήτε 
τιι θέαμα αύτοΰ τοΰ έρ· 

Γ. ΜΠΟΥΦΕΤΗΣ

Εΐς έκ τών διευθυντών τής ’Αθηναϊκής Τραπέζης 
έν Κπ|1άλλα. Μία Ιδιοφυία εΐς τά τραπεζιτικά. 
Τά ζωηρά μάτια του, τά άεννάως κινούμενα μέθα 
εΐς τάς βαθείας κόγχας των καί τά άδρά χαρα- 
κτηριοτικά τής μορφής του, προδίδουν άνθρωπον 
μεγάλης θελήσεως. Άπό νεαρά; ηλικίας κατα
γίνεται εΐς τά τραπεζιτικά καί τά εμπορικά καί 
άπέκτησεν έφόδια διά νά διβυθύνρ μεγάλην τρα
πεζιτικήν έπιχείρησιν. Πράγματι δέ άποτελεϊ τόν 

Ιδεώδη τύπον τοΰ Αιευθυντοΰ Τραπέζης.

γατικού πληθυσμού έξερ-χο/ιένου περί 
τήν δείλην άπό τήν εργασίαν του. Πλημ
μυρίζουν τόν κεντρικόν δρό/ιον, προερ- 
χόμενοι άπό κάθε σοκάκι καί νομίζει 
κανείς δτι κάτι έκτακτον συμβαίνει.

Αί 8 χιλιάδες έργατώη· Ελλήνων 
έχουν άποτελέσει σωματείου. Τό φαν- 
τάζεσθε; Πληρώνουν άπό έξ γρόσια, 
1.25 δρ. έκαστος κατά μήνα, ώστε τό 
σωματεϊον έχει μηνιαίαν εϊσπραξιν 10 
χιλ.φρ. Καί έχει ένα τεράστιον’Άναγνω- 
στήριον, είς τό όποιον συγκεντροΰνται 
μετά τί/ν εργασίαν των οί έ.ργάται 
καί αναγινώσκουν καί μορφώνονται.

Ή έπεξεργασία τοΰ καπνού γίνεται 
είς μεγάλας Αποθήκας διορόφους ή τριορόφους."Εκαστος όροφος 
είναι αρκετά ευρύς καί περιλα/ιδάνει άπό 20 έως 2!>θ έργάτας. 
Ή έπεξεργασία συνίσταται είς τί/ν επιλογήν—είς τό διάλεγμα— 
και είς κατάταξιν τώιν φύλλων τοΰ καπνού κατά ποιότητας. Ή 
ποιάτης δέ έξαρτάται άπό τό μέγεθος καϊ Από τό χρώιμα τοΰ φύλ
λου. Ία μικρότερα η ύλλα τά πρός τήν κορυφήν τής καπνιάς είναι 
τι'ι Αρωματικώτερα, ή κρέμα τοΰ καπνού. Καί πάλιν δσον πειό

Η ΦΟΡΤΗΓΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ Γ. ΠΡΟΤΟΠΑΠΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΣΑ ΚΑΠΝΑ

ΕΡΓΑΤΑΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΔΕΣ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΕΣ ΠΡΙΜΑ ΦΥΛΛΑ ΚΑΠΝΟΥ

κίτρινοι· είνε τιί η ύλλο τόσον καλ.ητέρας ποιότητας είνε ό καπνός.
Καθόις έρχονται λοιπόν Απ' έξω Από τιί χωρά·/ ια οί άρα- 

μπάιδες κατάφορτοι μέ δέ/ιατα. τά αποθηκεύουν είς τιί υπόγεια 
διά να διατηρήται δροσερός έ> καπνός. Παίζει σπουδαίοι· ρόλον 
ή δροσιά. Φαντασθήτε ίίτι, άντιθέτως πρός ήμάς, κατά τόν 
Καβαλιιότην καπνέ/ιπορον, δέν επιτρέπεται ιά καπνίσετε καπνόν 

κοπέντα έστω καί πρό όΰο ήμε- 
οώιν. διότι από τί/ν τριβήν τού 
μαχαιριού· αναπτύσσεται τόση 
θερμότης, ιόστε στεγνατνει καϊ 
Ανάβει ό καπνός. Πρέπει λοι
πόν νά μείνη μερικός ήμέρας 
ό φρεσκοκομμένος καπνός διιί 
ιά ι’ιπορροη ήση πάλιν, ώς ύγρο- 
σκοπικόν σιο/ια τήν υγρασίαν 
του. Ί'ί δέ κάιινουν οί ίδικοί 
μας έν Ελλάδι.; Τόν μουσκεύ
ουν είς τό νερό καί σάς τό ν σερ
βίρουν νά τόν καπνίσητε τόν 
φρεσκοκομμένου καί μαυρίζει 
τό σιγαρόχαρτον και πνίγεσθε 
διά ιά τραβήξετε ολίγον καπνόν.

1 Ιοιότη λοιπόν έργασία είναι 
νά έξετασθή <5 καπνός. Κάθε 
κατάστημα, κάθε καπνέμπορος 
έχει τόν πραγματογνιό/ιονά του, 
τόν expert του — μερικά με
γάλα γραφεία, έταιρίαι, έχουν

ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΩΝ

πολλοιις, έχουν δέ καί chef
expert, άρχι πραγ/ι ατογνώ- 
μονα — τόν όποιον ακριβο- 
πληροίνουν. Είναι τόσον συν- 
ειθισμένοι οί experts ιόστε μέ. 
τό μάτι καί /ιέ τήν Αι/ιήν κατα
τάσσουν τόν καπνόν, σπανίως 
δέ καταφεύγουν είς τήν γεΰ- 
σιν, δηλαδή είς τό κάπνισμα.

ΊΊ έξέτασις τοΰ καπνού 
γίνεται ώς έπί τό πολύ είς 
τάς άποθήκας, δπου τόν φέ
ρουν οί χωρικοί ’ Οθωμανοί. 
"Αμα παραληφθή, έμπειροι 
έργιίται τόν χωρίζουν είς ποιό
τητας άνοίγοντες τά δέματα, 
κατόπιν δέ παιδιά καί κορι
τσάκια παρατάσσουν έπάνω είς σανιδάκια ή πανεράκια στρογ
γυλά καί ταξινομούν φύλλον πρός φύλλον τόν καπνόν γύρο) 
γύρω. .Ιι’τά τά καπνοφόρα σανιδάκια τι'ι παραθέτουν πλάϊ είς 
τούς έργάτας, οί όποιοι πλέον έμπειρότεροι ταξινομούν τά φύλλα 
κατά μέγεθος καί ποιότητα είς δρθογώνια διαμερίσματα, δπου τά 
σφίγγουν κατόπιν καί περνούν τήν λινάτσα καί κάμουν τό δέμα.

|"Επβται συνέχβια]. Λβ

ΓΡ. Ν. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ

Είναι ό έτερος τών Διευθυντών τοΰ έν 
Καβάλλα υποκαταστήματος τής Τραπέζης 
'Αθηνών. Είναι έν ταύτώ καί καπνέμπο
ρος άρχαΐος γνωρίζων καλώς τό έμπόριον 
τοΰ καπνού. Τά έμπορικά του έφόδια καί 
ή πείρά του ή μεγάλη τόν άναδεικνύουν 
πολύτιμον εΐς τό έμπορικόν μέρος τής Τρα
πέζης. Προσηνής άφ* έτέρου καί άβρότατος 

καί είς άκρον συμπαθής.



Η ΕΝ ΕΠΤΑΝΗΣΩ. ΕΠΙ ΓΑΛΛΙΚΙ1Σ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ 1807-1814 Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ
(Συνέχεια άπο τ<> ;«οοηγο»'·ιι»νον τεύχος

ΙΙΤΕΙΤΑΙ ή βιογραφική εϊδησις τής ζωής και των συγ
γραμμάτων ίίλων τών πεπαιδευμένα»· Γραικών, ίίσοι 
ήκμασαν άπό άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως έως 
τών καθ' ήμΰς χρόνων." Οσοι θέλ.ονν να συνεισφέρωσιν 

είς τ!μ· λι'σιν τούτων τιον ζητημάιτων παοακαλοΰνται νά διει.’θύ- 
νωσι τά γράμματα πρός τους έν ’ Ιωαννίνοις και ΓΙάτραις γενι
κούς Κονσόλους τής Γαλλίας έπιγράη οντες δμως καί δευτέραν 
επιγραφήν : Πρός τόν Γραμματέα τής ’Ιονίου ’ Ακαδημίας »

Τοιοϋτον έργον δέν έπαρουσιάσθη είς τήν'Ιόν.' Ακαδημίαν. Τώ 
ZS'6'.ϋ, τό'Εθν. 1 Ιανεπιστήμιον προέτεινε παρόμοιον άΟλοΟέτημα 
καί τώ ZW 7 έβραβεΰθη ό Κ. Σάθας διιι τάς βιογραφίας τών 
έν τοϊς γράμμαοι διαλαμψάντων ’Ελλήνων. Περ'ι σχολείων 
έγραψεν ό 1 Ιαρανίκας καί περί Τυπογραη είων ό 11. Λάμπρος.

Οί Γιϊλλ.οι πάντοτε προσεπάθουν νά ηανώσι χρήσιμοι δίδον- 
τες τήν παιδείαν είς τάς έπιστήμας, τάς φυσικός Ιδίως. Οντως 
έπί τώ σκοπώ τούτφ ό Κερκυραϊος ΙημήτριοςΆρλωιτης συνέ- 
ταξεν υπόμνημα περί τής δημοσίας έκπαιδεΰσεως έν τοϊς Ίονίοις 
τή εντολή τής 'Ακαδημίας, τήν όποιαν έπήνεσεν ό Dttpin, 
άντέγραψε και προσέθεσε παρατηρήσεις τον. 'Επειδή έπρόκεηο 
νά σταλή πρός τόν υπουργόν τών Στρατιωτικών, τό έγραψε 
γαλλιστί καί άπεφάνθη ό Diipitt ότι: Son style est plus celut 
d’un franpais ι/ite d'tm etratigcr, it est simple, souvent 
elegant et presque toujours convenablc. ’() Άρλιώτης κατ' 
άρχάς εξαιρεί τήν σημασίαν τιον δημοσίων έκπαιδεντηρίων, 
παρατηρεί τ'ην τότε έλλειψιν είς τάς Νήσους μας ή εξετάζει τήν 
εκπαίδευση· τών Νήσων έπί 'Ενετοκρατίας καί Γαλλικής Αημο- 
κρατίας. Ώς πρός τήν έκπαίδενσιν έπί'Επτάνησον Πολιτείας, 
παρατηρεί ότι, ώς πρός τήν νηπιότητα τής Κυβερνήσεως εκείνης, 
δεν ήδύνατο νά παράγη σοβαρά πράγματα. Οίχ ήττον όμως 
(δημοσίευσε έκκλησιαστικάς τινάς περιουσίας υπέρ τιον σχο
λείων, τά όποια έπρεπε νά γίνουν είς τάς μεγαλειτέρας Νήσους, 
τοΰ γυμνασίου τής Κεη αλληνίας, τό όποιον δέν έγεινε. Προτείνει 
είς τήν Κέρκυραν έν Αύκειον, μίαν Δημοσίαν Βιβλιοθήκην καί 
έν τυπογραφείο)' καλόν καί σχολεία είς ολας τάς Νήσους. Είς 
τό τέλος δίδει σχέδιον τής διδασκαλίας έν γίνει καί του τρόπου 
τής διαδύσεως τής έκπαιδενσεως 1 2 * 4.

1 'Ερμής <> λόγιος, 1812 αελ. 1!)8.
‘ Alciini vnrsi inediti di Demetrio Arliotti. Κερκΐ'ρμ 18βΟ αελ. X/li. 

'Ο Ν. Μάνεοη; τήν έν αρχή βιογραφίαν τοΰ Άρ/.ιιότου οννέταςε.
8 ΙΙρβλ. Monitorr /onio Άρ. 28 τοϋ 18/1.
4 Lettere di i/histri itnliano a Mario Pieri. Firenze 18(>8 αελ. 817.

Οί Γάλλοι δέν έη ράντισαν μόνον περί τής μορφώσεως τών 
Ίονίων, άλλά καί περί τής γεωργίας παράπολν, ώς εϊπομεν.

Είς τά 18/0 ό Bessieres διορισθείς είς άλλην θέσιν, άνεκα- 
λ.ε'ιτο υπό τής Κυβερνήσεως αύτοΰ, διεδέχετο δέ αυτόν ώς αύτο- 
κρατορικός έπίτροπος, ό Ματθαίος Lesseps ό πατήρ τοΰ γνω
στού καταστάντος Φερδινάνθου Lesseps διά τής ύπ' αυτόν 
γενομένης διορύξεως τον ’ Ισθμόν τοΰ Σουέζ. Καί ό Lesseps 
έδειξε ζήλον όπερ τής ευημερίας τής χώρας μας. Τή ένεργεία 
τούτου, έσυστήθη έν Κερκύρρ. ώς κτήμα τής'Ιονίου'Ακαδημίας, 
Αγρονομική 'Εταιρεία, τής όποιας πρόεδρος έξελέγη <ί ίδιος 
Lesseps καί αντιπρόεδρος ό Frank, μέλη δέ διακρινύμενοι έν 
Κέρκυρα διά τά γράμματα καί διά γεωργικός γνώσεις.'Π 'Εται
ρεία αύτη έρρωμένως εΐργάσθη είς τήν βελτίωση· καί έμψύχωσιν 
τής γεωργίας 8, άμα δέ δίδουσα οδηγίας καί νουθεσίας άφορώ- 
σας τήν γεωργίαν, προέτεινε διαγωνίσματα επ' αμοιβή πρός 
πρακτικήν διδασκαλίαν τής γεωργίας καί πρός συγγραφήν πονή
ματος περί τής Γεωργίας. Οντως ήρχισεν έν Κέρκυρα ή καλ
λιέργεια τιον γεωμήλων τιον, ντομάτων καί άλλα»· πρός μέγα 
σκάνδαλο? τιον γερόντων, οΐτινες τά ένόμιζον επιβλαβή.'

Αιορισθείς γραμματείς τής 'Ιονίου'Ακαδημίας ό Κερκυραϊος 
Στυλιανός 1 Ιροσαλένδης έσκέφθη νά έφαρμόση τό 14 άρθρον 
τοΰ Κανονισμού τής 'Ακαδημίας πρός δημοσίευση· τών Πρα
κτικών αυτής έπί σκοπώ ίδια τού νά συνενώση παν ο,τι άφεώρα 
τ'ην ’Ελλάδα *. ζίίό έγραψε πρός τά άντεπιστέλλοντα μέλη τής 
'Ακαδημίας, πρός περισυλλογήν πονημάτων καί γνωστοποίηση· 

τής ιδέας του. Συνεπώς έγραψε καί πρός τόν Κοραήν, οστις 
άπήντησε διιι τής ώραίας ταύτης έπιστολής, λίαν άξιαναγνώστου.

'Εκ ΙΙιιρισιιον .ΊΟ EraTriilioior 1810.
• Τιμιώτατε κύριε Πορσαλέντη,

»Είς τήν έ.τιητι,λήν οηι· τής III Ιοί'/.ίον ιιι .τροοκιύ.εΐς νά συνεργήσιο είς 
τΐμ· έκϋοοιν τό>ν υπομνημάτων ιής 'Ακαδιμιίας- άλλά Λ.;ι· είςεόρεις οτι 
ποοοκαλεΐς άνδρα βασανιζόμενοι· α.το γερονιικας αοΟενίας. Εξω τούτων ά.τί 
άναριΟμήτονς ασχολίας, αί ό.τοΐαι άποίίλέ.τοι ν, ιός καί τής Ακαδημίας οί 
κό.τω, είς ιής κοινής αατρίδος ιήν ιοι/έέ.ειαν - Εργα νέων, βουλαί δε 
μέοων, εϋχαΐ γερόντων . 'Αλλά διά τοΰτο ιιόλιστα έχω δίκαιον νά .ταρα- 
καλώ τους ομογενείς μοι·, εαν δεν κρίνωσι τα έργα μοι· ανωι/ ε/.ή, να ιιή τα 
.τολί'.-τλαοαΈωηι διά νά ιιή ,τανιά,τασι τά παύσωοι.

— ιιγχοιρί/σαιέ με λοι.’ίάν να κατευί/ΰνω είς μεν τήν 'Ελλάδα γενικώς 
τά γεροντικά μου άσ&ενή έργα είς δέ τήν ' Ιόνιον Ακαδημίαν (μέρος 
καί μέλος τής Ελλάδος ιιμιώτατον) τάς αρχάς μου, γεροντικός και 
ταύτας, άλλ' δμως έλερμάς. Μειαςί· ιών έργων καί τών εί·χών έμειναν 
αί βουλαί. Αί εΰχαΐ είναι δικαίωμα καί προνιίιιιοι· τής ηλικίας /ιοι·· ιά 
ηαιί ηλικίαν έργα, ίιποτέλεοιια τον π’μ.οι· μον. 'Αλλ' εις τον αύτόν ίίμως 
ζήλον παρακαλώ νά συγχώρησης καί την εξής συμβουλήν.

".Ίν καί μή εΰρισκόιιενος ιώτοΰ, μηδ'ε γνωρίζων κατά μέρος τά μέλη τής 
'Ακαδηιιίας, κρίοιν άπταισιον. είναι τών άδονιϊτων να κάμω· μ οι.ον τοΰτο ή 
καθ' ΰξάιιηνον ένός τόπου τών υπομνημιϊτοιν έκδοσις ιιοί ραίνεται τόσον 
ιιάίμ.ω· υπέρτερος δι ' Ακαδηιιάιν εΰριοκοιιένην ι'ικόμη, να είπω ούτως, ως 
ιά σπάργανα, όσον μηδ' ιιίτάις τής φωτισμένης Ευριόπης αί πολυετείς 'Ακα- 
δηιιίαι, δεν έδειξαν τόσην γονιιιόιηια. Φοβούμαι μή ό έ.ταινετός τής 'Ακαδη
μίας ζήλος τ'ην άναγκιώ/ι νά γιμίζ// τους τόμους της με πονήιιαια μικροί· 
επαίνου άξια. 'ίλη ιλιιιΰιτερον, κατά τήν κρίοιν ,ιιοι·, ήθελεν εισΙΙαι, είς δόξαν 
τής Ελλάδος, άπό τήν όποιαν 1/ δόξα τής ‘ Ακαδημίας πρέπει νά είναι 
αχώριστος, νά περιορίσετε κατά τό παρόν, καί νά κατευί/ΰνετε όλας 
οας τάς δυνάμεις, είς τό νά καταστήσετε οσον είναι δυνατόν κοινήν 
είς τήν ' Επτάνησον τήν ε'ίδησιν τής προγονικής γλώσσης.

Τοΰτο δε γίνεται, εάν θέσετε νόμον νά μή δέχεσθε. μετά ιιέν έξ έτη απο 
τής σήμερον, μέλη τής ' Ακαδηιιίας, πλήν τους: οσοι έχουν όπωσοϋν γνώ- 
οιν τής παλαιάς Ελληνικής. Μετά δέ ΰκτο, πλήν τους ίίσοι μετέφρασαν 
είς τΐμ· κοινήν ήμών γλώσσαν, καν'εν Ελλτμικόν βιβλίου, ή τουλάχιστον κάνΐν 
άπό τά αξιόλογα βιβλία τιον σημερινών πεηποτισμένων εΙΙνο,ν. 'Ελληνικής 
'Ακαδημίας, ό πρώτιστος σκοπός πρέπει νά είναι ή γνώσις τής προ
γονικής γλώσσης καί ή διόρ&ωσις τής οποίας τήν σήμερον λαλοϋμεν. 
Χωρίς τούτου νά δοξασ&ή ή ’Ακαδημία σας (εννοώ κα&ό ’Ελληνική 
Ακαδημία), μή ελπίσετε ποτέ. Αίτοΰ έχετε νέους πο/π.οΰς μέ φυσικά 
προτερήματα στολισμένους, ϊιατί δέν τούς διεγείρετε είς συνερισίαν ; διιιτι 
δέν τους προετοιμάζετε είς τό νά γίνωοι συνεργοί καί βοηθοί τιον κόπων τής 
'Ακαδημίας ; διατί δέν τούς πληροφορείτε οτι ή άνάστααις τής Ελλά
δος κρέμαται άπό τάς ίσχυρίοεις tsforsi) αντόίν ; Ιιατί Λέν τους πείθετε, 
οτι είς τό>· ένδοξον τοΰτον άγοτυα ή ’Ελλάς αΰιή άνακαί.ύπτει είς αυτούς τά 
στήθη της καί τοί·ς προσκαλεϊ είς θεραττείαν τών πληγών της, μέ αμοιβήν 
αθανασίας, άν υπακοΰοωοι καί, καταισχύνης αιωνίου, αν καταη ρονήσωσι 
τάς γοερΐις φωνίις τής δυστυχούς αιτιών Μητρός καί ΙΤατρίδος;

'Από τους νέους τούτους /γνώρισα ιι'ε πολλί/ν ενχαρϊστηαιν τόν Α. Μου- 
σιοξΰδην, νέον καί διά τήν προκοπήν καί διά του ί·πέρ τής ΙΙατρίδος ζήλον, 
καί ιά χρηστά του ήθη .πολύτιμον. Ιίτ έξεύρω αν είναι /ιέλος τ,ής’Ιον.'Ακαδη
μίας- έάι· ακόμη δεν έγινε, πρέπει νά τόν προσλάβετε όις άξιόν σας συνεργάτην.

"Εξω τής'Επτάνησου εί’ρΐοκονται καί είς τ'ην λοιπήν 'Ελλάδα νέοι καί 
πρεσβύτέροι άνδοες επιστήμονες, ιίπό ιοί'.- όποιους είμαι βέβαιος ότι θέλετε 
λάβει άπροοδοκι'μους βοήθειας, εύθί-ς όταν μάθωσιν ότι καταγίνεσθε προηγου
μένως είς τών προγόνων τήν σοφίαν. Αλλ έν όσοι καταφρονείτε τήν'Ελλη
νικήν γλιοοσαν, μήν έλπίζετε 'Ελληνικήν βοήθειαν, ίννατόν είναι νά δοξα- 
οθήτε ίσα μέ τής φωτισμένης Ευρώπης τάς πλέον λααπρίις 'Ακαδημίας, 
άλλ ί; δόξα πας .τοττ· ύτ>’ θέλει κοινοινηθή εις τονς λοιπούς αδελφούς σας 
"Ελληνας. Ή 'Ελλάς δέν ήμπορεΐ νά δοξασίέή πλήν άπό 'Ελληνικός, 
καθώς μηδ // 'Ιταλία πλήν άπό Γαλλικας ' Ακαδηιιίας.

Σνγχιόρηοον καί είς τό γήρας καί είς τόν ζήλον μου, τΐμ· οποίαν έλ.αβον 
ελ.ει·θερίαν νιι σάς είπω όσα παρ' έ/ιε καίλίτερω· καταλαμίιιίνετε.

Σας εύχομαι υγείαν καί προκοπίμ· είς τά καλά. ΚΟΡΑΗΣ,,
Ό Προααλένδης Πργάζαο δοαπτηρίως νά πραγματοποιήοη, 

τοΰ σοφού διδασκάλον τοΰ Γένους, τάς πολυτίμους σύμβουλός. 
'Λλλαις τε και τό Ιδεώδες τοΰ Ποοσαλένδου ήτο ή Ελλάς καί 
τά ίλληνικά πράγματα, ώς πιστοποιοΰσι τά συγγράμματα αυτού 
καί τό περιοδικόν, τοΰ όποιου καί τήν άγγελίαν είχε δημοσιεύσει 
πρός σκοπόν νά περισυλλέξη ειδήσεις περί Ελληνικής ’Ιστορίας 
καί βιογραφικά σημειώματα διάσημων Ελλήνων καί δι/ Έπτα- 
νησίων ζ\υστυχώς άσθενήσας έκ δεινής νόσου, απίθανε, μετά 
δύο έτη, μόλις δγων τό εικοστόν δεύτερον τής ηλικίας έτος

("Εχηαι συνέχεια) ΣΠ. ΔΕ ΒΙΑΣΗΣ

1 Ο Μουοιοξύδης επραγματοποίησε τ'ην ιδέαν τοΰ Προσαλεντον διά τοΰ 
Έλληνσμνήμονος. · ΙΙρβλ. Μ. Pieri: Opere. Firenze 18Γ10, τόμος A', 
σελ. 271-272, .1. —Ηοοκίνη : Ένθ' άνωτ. σελ. 28(1 - 2H2.

fll εξ ολοκλήρους μήνας ή Άνθρωπότης έζησεν ύπό τόν 
τρομερόν έφιάλτην τοΰ τέλους τοΰ Κόσμου.'Εη' δσον 
έπλησίαζε πρός τόν πλανήτην μας ό κομήτης τοΰ Νάλ- 
Ζτϋ οί φόβοι έπετείνοντο.'Αλλ' ή 5 18 Μαώυ παρήλθε 

Ρ'11 Ί Γή εξακολουθεί νά ζή καί νιι τρέχη δαιμονιωδώς είς τό 
Απειρον περί τό μέγα άστρου καί ημείς... έζΐ/σαμεν καλήτερα. 

Ίου φόβου αύτόυ τοΰ Τέλους άυέκαθεν έχει ή άυθρωπύτης. 
Μολουότι τόσοι αιώνες έχουν παρέλθει, ό άνθρωπος έν τούτοις 
δέν είναι βέβαιος άν θι'ι έξηιιεριόση δώ τ'ην Γήν. Οί'Ινδοί 
έχουν ένα δυνατόν έν τή άηελεία του ποίημα:

'Ο "Ιΐλιος, ό καλός "Ηλιος, έχάθηκε στήν Αύσι. ί-ΐι'ι τόν 
ξαναϊδοΰμε τάχα αύριο στήν Ανατολή ; Κι' ίίν δέν γυρίσι/ πειά .' 
Ούτε η ώς, ούτε θερμότης ! ΊΙ νύκτα, ή κρύα νύκτα, ή σκοτεινΐ/ 
θά σκεπάση τόν κόσμο ! Πώς θι'ι ξανα- 
βροΰ/ιε τό η ώς πού χάσαμε; ΙΙοιός θι'ι 
γίΐ'ΙΙ ό ευεργετικός"Ιΐλιος καί το ουράνιο 
ηώς του: Τά άστρα ψηλά απ' τόν ουρανό 
ρίχνουν τή /ιελαγχολική τους λάμψι. Τό 
φεγγάρι σκορπά στον άέρα τό ασημένιο 
του ηώς, που χύνει τόση μαγεία στί/ν 
άποκοιμισμένη Φύσι, μά δέν είναι ό'ΊΙλιος, 
δέν είναι ή ημέρα. ”4, νά- ή .1 ύγή προ
βαίνει σιγά-σιγά. Νά τό φώς.' Nil ή ημέ
ρα! "ΙΙλιε, Βασιληα τοΰ ουρανού νά είσαι 
ευλογημένος! "Ω! μή ξεχάσης ποτέ νά 
ξαναγυρίσης.'

Εϊδομεν είς προηγούμενα άρθρα πο- 
σιικις ένομίσθη έπικεί/ιενον τό τέλος τής 
Γής καί ποσάκις προεσημάνθη ύπό το»· 
κατά καιρούς σοφών ή άγυρτο»·, χωρίς 
ουδέ ή παρα/ιικριι άναηιιαλία νιι σημειωθή 
έπί τής έπιφανείας αύτοΰ.

ΊΙ Γή μας — κατι'ι τ'ην κοσμικήν έκ
φραση· — έγεννήθη, έλαμψε, ζή καί... θά 
άποθάνη. Βεβαίως θι'ι άποθάνη- ούδείς 
διαφεύγει τόν γενικόν νόμον."Ας ϊδωμετ· 
λοιπόν πώς έγεννήθη ή Γή πρώτον.

' Υπήρξαν πολλαί θεωρίαι, άλλ' ή έπι
στήμη έδέχθη τήν τοΰ Λαπλάς. Κατ'αύτόν 
ή Κοσμογονία έξετυλίχθη ώς εξής: Τό
Ιιάστημα, παντού, τό”4ττειρον έπλήρουν 

άτ/ιοί υπέρθερμοι, οί όποιοι άνεκυκώντο 
άγνωστου πόσα έτη. Βαθμηδόν ήρχισαν 
οί ιϊτμοί να χάνου)' θερμότητα καί νά συστέλλωνται καί σιγά 
σιγά έλαβου κάποιαν περιστροφικί/ν κίνησιυ καί έσχημάτισαν 
ένα σφαίρωμα έξ ατμών, τό όποιον πεοιεστρέφετο περί εαυτό. 
ΊΙ ψύξις έξηκολονθησε καί οί ατμοί μετεβλήθησαυ είς μάζαν, 
ρευστήν πλέον καί διάπυρου. ’.17.2’ άπό τήν περιστροφικήν 
κίνηση· άπεσπάσθησαν έκ τής πολτώδους σφαίρας δακτύλιοι έκ 
τής αυτής διάπυρου μάζης, οΐτινες, άφ' ένός έχοντες /ιίαν κεκτη- 
μένην ταχύτιμα, άφ' έτέρου δέ έλκυσθέντες νπό τής κεντρικής 
σφαίρας, ήρχισαν νά στρέφωνται περί αύτήν. Καί άλλοι μέν 
έψύγησαν έξωτερικώς καί έσχημάτισαν φλοιόν, άλλοι δέ κατε- 
ψύγησαν έντελώς. "Ενας άπό τους δακτυλίους αύτούς είναι ή 
Γή μας. 'Εψύγη έξωτερικώς, έχασε τό ηώϋς, τό όποιον είχε, 
έσχημάτισε φλοιόν καί άπέκτησε ζοιήν. ΊΙ Σελήνη έπίσης ήτο 
έκ τών δακτύλιο»· καί τήν είλξε ή Γή καί τήν ήνάγκασε νά 
στρέφεται περί ημάς. "Ισως είχε καί αύτή ζωήν, όπως είχε καί 
αι’τη φώς. Τώρα όμως σβυσμένη έντελώς άντανακλά έπάνω 
μας τό ηλιακόν φώς πού προσπίπτει έπ' αύτής, ΰπως καί ήμείς, 
ετερόφωτοι· σώμα, τής ρίπτομεν τό φώς, πού προσπίπτει έπί 
τής έπιφανείας μας τήν ήμέραν.

Εκατομμύρια ετών έχρειάσθησαν διά νά συντελεσθοΰν ίίλα 
αυτά. ΙΙώς είναι λοιπόν δυνατόν νά φαντασθή κανείς, ιίταν λάβη 
ύπ’ όψει του τήι· οικονομίαν τοΰ Σύ/ιπαντος, μέ πόσην σοφίαν 
τά πάντα έποιήθησαν, άτι έν ιιιά νυκτί καί μόνη θά καταστρα- 
φώσιν ίίλα αυτά τά άριστοτεχνήματα τής Ιημιουργίας ; Θά άπο- 

Ή τελβυιαία οΐχογένεια τής Ι’ής έξεψύχησε μέσα είς 
τούς πάγους μέ Ενα άνανριχιαστικόν έναγκαλιβμόν.

θάι·>] ή Γή, βέβαια, άλά.ά θά χρειασθοΰν εκατομμύρια πάλιν ίτών. 
ΙΙολλαί θεωρίαι υπάρχουν. Κατά τούς ιιέν, ή θάλασσα, ήτις 

διαρκώς διαθιβριόσκει τί/ν χέρσοι· καί τό ύδωρ, δπερ διάοκώς 
παρασύρει χώμα καί ίλί’>· πρός αυτήν καί αναβιβάζει τήν στάθ- 
μην της, θι'ι κατακλύση τ'ην ξηράν. Τότε ή ζωή καί ή βλάστη- 
σις θι'ι καταη ύγουν είς τιί Αψηλότερα σημεία καί τέλος θά 
ίκλείψουν. Τιάρα ή Γή έχει εκτασιν άΙΙ,ΙΙΟΘ,ΟθΟ τετραγωνικών 
χιλιομέτρο»·, έξ ών τα 384,000,001) τετρ· χιλ.. καλύπτονται υπό 
τής θαλάσσης. Μέχρις δτου καλυφθούν καί τά υπόλοιπα 
Γ2Τ,θ0ί),000 τετρ. χιλιόμ. -χρειάζονται όκτι'υ έως δέκα εκατομ
μύρια ετών. Καί άν καλυφθούν.

’Άλλη θεωρία είναι ή εξής: Θι'ι έξατμισθοΰν, λέγουν, τι'ι 
ί'δατα, ίίτινα, ώς παρετηρήθη, έλαττοΰνται όλονέν, θά έκλειψη 

συνεπώς ή βλάστησις καί ώς άναγκαΐον 
επακολούθημα θά έλθη καί ή έξαφάνισις 
τής ζωής. 'Ενδέχεται βαθμηδόν νι'ι έλατ- 
τωθοΰν καί τά άποτελοΰντα τήν άτμο- 
σφαίράν μας, τόν αέρα πού ι’ιναπνέομεν, 
στοιχεία, τό όξυγόνον, τό άζωτον, τό διο
ξειδίου τοϋ άνθρακας, οπότε ή ημείς θά 
ιίποθάνωιιεν πρώτοι, ή τιι φυτά πρώτον 
άμέσοες δέ καί ήμεΐς.’Υπολ.ογίσατε πάλιν 
καμμιά δεκαριά εκατομμύρια έτη.

Κατ' άλά.ηι· θεωρίαν θά άποθάνωμεν 
έκ ψύξεοις. Ούτε άπό έλλειι/'ΐν ΰδατος, 
ούτε τϊέρος, ούτε γής θά ιιποθάνωμεν. 
Εϊπομεν (ινοιτέρω δτι ή γή μας έσχη- 
μάχισε φλοιόν. Ύπ αυτόν είναι διάπυρος- 
τά έγκατά της είναι είς ρευστήν υπέρθερ
μου κατάστασιν.'Αλλ.ά διαρκώς χάνει θερ
μότητα καί ψύχεται. Θά έλθη λοιπόν 
ημέρα, καθ' ήν ή γηγενής αύτή θερμό
της δεν θά δύναται νά συντηρΰ τήν ζωήν 
έπί 1--------- '--------- ’Γί ■ ----------
ειπό 
δας 
νον.
δον είς τά μεσημβρινά, είς τά θερμότερα 
κλίματα καί τέλος είς τήν διακεκαυμένην 
ζώνην, αί άπό τούς Πόλους πρός τόν 
'Ισημερινόν πόλεις βαθμηδόν θά κοιμη
θούν τόν αιώνιοι· ύπνον καί ή τελευταία 
οικογένεια θι'ι άποθέινη άπό τό ψύχος 
τό μηδέν — μάτην ζητούσα ι'ιλίγην θαλ- 

τής επιφάνειας της. Τά χιόνια τότε 
τά βουνά θά άπλωθοΰν είς τάςπεδιά- 
κα'ι τάς πόλεις σί'ιν άτελείωτον σάβα- 
Οι άνθροτπΌΐ θά καταφύγουν βαθμη-

27.7 βαθμών ύπό 
πωρήν εις ένα άνατριχιαστικόν εναγκαλισμόν. Βάλτε 12 εκα
τομμύρια ετών.

Τέλος υπάρχει καί ή πιθανότης οτι θά σβεσθή πρώτου ό 
"Ηλιος. ΙΙράγματι παρετηρήθη οτι καί αύτή ή πυριφλεγής 
σιμαίρα χάνει θερμότητα όλονέν. ’ II θερμότης τήν όποιαν σκορ
πίζει αρκεί διά νά βράσόυν 2,900,000 κυβικά μυριάμετρα ΰδα- 
τος, κατά πάσαν ώραν, έχοντος τήν θερμοκρασίαν τοΰ πάγου. 
ΊΙ θερμότης αΰτή χάνεται εις τό Άπειρον. Ψύχεται δε άη ’ ετέ
ρου ό "Ηλιος. Αυτό έξακριβοΰται άπό τάς παρατηρουμένας έπί 
τής Ιπιφανείας του κηλίδας, αΐτινες δέν είναι τίποτε άλλο, ώς 
λέγουν, παρά φλοιός άποψυχθείς. Θά έλθη λοιπόν, ώς πιστεύε
ται, έποχή, καθ' ί)ν ή ηιυχομένη επιφάνεια θά είναι τόση, ι'όστε 
καί τό φιί>ς του νά μειωθή έπαισθητώς καί ή θερμοβολία του. 
Τότε, τό ψύχος θά καταλάβΐ] δλην τήν έπιφάνειάν του, αί τελευ
ταίοι ώχραί άκτΐνές του θά έξαφανισθοΰν καί ή έπιφάνειά του 
θά σκοτισθή. 'Ίσως επακολουθήσουν τότε έπ' αύτοΰ καί τιον 
άλλα»· πλανητών τρομερά γεγονότα. Οί άνθρωποι, άφοΰ, χάνον- 
τες την θαϊ.πο)ρήν τοΰ άστρου τής ήμέρας, σκάψουν τήν γήν, 
ζητοΰντες είς τους κόλπους της θερμότητα καί ζωήν, θά άπο- 
θάνουν πάλιν άπό τό ψύχος. Τριάντα εκατομμύρια έτη.

Και δταν σκότος, σιγή καί ψύχος καλύψουν τό Σόμπαν, νέοι 
κόσμοι θά δημιουργηθοΰν καί νέοι ήλιοι θά άνατείλουν καί νέα 
ζωή 0ά στολίση τήν νέαν δημιουργίαν. Αυτός είναι ό αιώνιος
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νόμος. • Ουδέν ίν τή Φύσει Απόλλυται .’Εναλλάσσεται ή νλη, 
άλ,λάσσει μορφήν, άλλώ. δέν χάνεται. Τά μόρια τά οποία άνα- 
πνέομεν, πίνυμεν. τριόγομεν καί είσάγιιμΐν εις τόν οργανισμόν 
μας άπετέλεσαν ήδη μέρος τών προγόνων μας. Τό μόρων vol· 
οξυγόνου, όπερ προέρχεται έκ τΐ]ς καταστροφής μιας γηραιός 
δρυός, προσκολλαται έπί άρτιγενούς βρέη ους. Ί'ό μόριόν τού· 
άυθρακικού οξέος, όπερ αποπνέει μέ τόν τελευταίου του ρόγχον 
πρεσβύτης φυχορραγών. θά ζωογόνηση σφριγηλόν άνθος. Την 
Αιώνιον Χωήΐ' συντηρεί ό Αιώνιος (θάνατος.'() θάνατος ανα
παύει διηνεκώς την ζωήν είς τόν τάφον, άλλ’ επί τής κόνεως 
αυτής άνανεούται διαρκώς ή ηλόξ τής ζωής.

’/'ό Χύμπαν (1<ι άυαζήση, άλλά διά νά άναζήση πρέπει νά 
ιίποθάνη. Αέχονται ότι μίαν ημέραν, ίσως όταν δεν ί'πάρχΐ) 
τίποτε πλέον από ζωήν, η ιός, θερμότητα, θά γαλαρωθή αι’τή ή 
διέπουσα τούς σημερινούς κόσμους αρμονία, θά χαλαριοθή ή 
παγκόσμιος έλξις. Φαντάζεσθε τό πανδαιμόνιου πού Ha έπακο- 
λουθήση ; ’() ένας πλανήτης θά πέση επάνω εις τόν άλλον, ί'ιπό 
τ'ην θερμότητα nol· (hi άναπτυχθή κατά την σύγκρουσιν θά 
πυρακτωθούν καί θά μεταβληθούν εις φλόγας καί ατμούς, πυρ- 
καϊά (hi έκοαγή απ' άκρου εις άκρου εις τό". άπειρου, όμοΙίρω·- 
τίαι, εκρήξεις, τεράστιοι φλόγες (hi κυματίζουν εις τό Αιάστημα.

Τό προέβλεη·αι· και τούτο.·’Ο Κάντ, ό μεγάλος τής Καν- 
νιξβέργ φιλόσοφος, έρριφε πρώτος τήν ιδέαν τής δι' άλληλο- 
συγκρούσεως άιναγεννήσεως τού —όμπαντος καί ό ΙΤσ// υπέ
δειξε τόν έκ τής χαλαριόσεως τής παγκόσμιόν έλξεως, συνέπεια 
ήλεκτρομαγνητικώυ και έξ επαγωγής έπηρειών, κίνδυνον καί 
έπέστησε τ'ην προσοχήν των αστρονόμων επί τής μηχανικής 
άσταθείας τών πλανητικών συστημάτων. '(> // . Thomson καί 
<ί (’roll έθεσαν τάς βάσεις υπολογισμοί’ μιας τοιαύτης σνγκρού- 
σεως. Ό δεύτερος υπελόγισεν ότι, άι· δύο μάζαι στερεαί καί 
φυχραί, ί’σαι πρός τό ήμισν τής ιιάζης vol· ’ I Ιλίου, έπιπταν ή 
μία επί τής άλλης μέ ταχύτητα 325 χιλιομ. κατά δευτερόλεπτου, 
εκ τής συγκρούσεως θά άνεπτύσσετο θερμότης 50 εκατομμύρια 
φοράς μεγαλητέρα τής υπό rol· ' 1 Ιλίου έκπεμπομένης έτησίως 
είς τό Ιιάστημα. Άμφότεραι θά έξητμίζοντο άκαριαίως. Κατά 
τόν Thomson, αν δύο σφαίραι τής μέσης πυκνότητας τής γής, 
διαμέτρου Ίσης προς τό ήμισν τής τού Ήλιου, στερεαί καί 
φυχραί, ευρισκόμενοι εις άπόστασιν διπλάσιάν τής τού Ήλιου 
από τής Ί ής, πέσουν ή μία έπί τής άλλης, (hi συγκρουσθοΰν 
μετά έξ μήνας. II σύγκρουσις θά διαρκέση ήμίσειαν ώραν καί

ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ

Φαντάζεσθε βέβαια τήν χαράν μας. Σας τό άναγγέλλομεν πλέον: "Αν 
δέν μεσολαβήσουν γεγονότα δννάμενα νΰ έπηρεάσονν καί τόν έσω καί 
τόν έξω 'Ελληνισμόν ί)ά έχετε τήν - Είκονογραφημένην» άπό τού 
προσεχούς Νοεμβρίου κατά δεκαπενθήμερον, άνευ οϋδεμιάς αΰξήσεως 
τής συνδρομής.

Πρός τούτο σννενοήβημεν μετά τού άπαραμίλλου τυπογραφείου τών 
κ. κ. Μάϊσνερ καί Καργαδούρη, οπού έκτυπούται άπό τής έκδόσεώς της 
ή Εικονογραφημένη», διά τήν σύστασιν ίδιου τμήματος.

"Εκαστον τεύχος αντιστοιχούν πρός έν δεκαπενθήμερον τοΰ μηνάς θά 
περιλαμβάνη εις εικόνας καί άρθρα επίκαιρα τά γεγονότα τού αντιστοί
χου δεκαπενθημέρου, οΰτιο δέ τό πρώτον τεύχος έκαστου μηνάς μέ ήμε- 
ρομηνίαν 1ί> θά κυκλοφορή τήν 20ήν, τό δέ δεύτερον μέ ημερομηνίαν 
30 ή 31 ίδιου θά κυκλοφορή εις τάς ό τού έπομένου μηνός.

Είναι προφανές οτι, τούτο γίνεται, διότι θά εϊμεθα υποχρεωμένοι, 
μόνον αφού κλείει έκαστον δεκαπενθήμερον νά θέτωμεν έπί τού πιεστη
ρίου τό φύλλον, διά τού οποίου πάλιν τήν έκτύπωσιν, τό στέγνωμα. τό 
τό πατινάρισμα, τήν βιβλιοδέτησιν καί τήν διεκπεραίωσιν χρειάζον
ται πέντε ήμέραι.

Εϊμεθα βέβαιοι οτι οί κ.κ. συνδρομηταϊ καί εκείνοι πού άπ* αρχής 
υποστηρίζουν τό περιοδικόν μας καί εκείνοι πού τώρα ένεγράφησαν 
εκτιμούν τήν εργασίαν μας καί τήν άπόφασίν μας, ήτις δέν έχει κανένα 
άλλον λόγον παρά τό νά δείξωμεν ότι καί ημείς συναισθανόμεθα καί 
άντιλαμβανόμεθα τήν στοργήν πού δεικνύοι·ν πρός τό έργον μας καί μέ 
κάθε τρόποι- προσπαθοΰμεν νά φανώμεν αντάξιοι αυτών τώνεκδηλώσεων.

Εις αύτοΰς τούς συνδρομητάς μας, πού έδειξαν οτι αγαπούν τό έργον 
μας καί ότι θέλουν νά ζήση καί ότι εκτιμούν τήν αποστολήν του. θά 
υπομνήσωμεν καί τάς άνάγκας του, αίτινες μέ τήν δεκαπενθήμερον 
έκδοσιν διπλασιάζονται. Τούς παρακαλούμεν λοιπόν εφεξής νά μή περι
μένουν νά ΰπενθυμίζωμεν εις αύτούς τάς υποχρεώσεις των απέναντι 
μας, άλλά νά προσπαθούν νά μάς διευκολύνουν καί έμβάζουν ήμϊν εγκαί
ρως τά δικαιώματα μας. Μία παραδείγματος χάριν δυσκολία είναι ή έκ 
Κύπρου καί Γαλλικών αποικιών αποστολή επιταγών τών εγχωρίων 
ταχυδρομείων, α'ίτινες δέν έξαργυρούνται αλλαχού. ’Επίσης δυσκολία 
είναι ή αποστολή τραπεζικών τσεκιών έπί Μασσαλίας, Βάρνης, Λίβερ- 
πουλ κ.λ. Πρέπει να τά δίδωμεν πάλιν ημείς εις τινα τράπεζαν Άθη- 

άμη ότεραι θά μεταβληθούν είς μάζαν ρευστήν καί διάπυροι·, 
σι/ οδρώς άνακυκωμένην, ήτις θά άνατιναχθή πρός τά έξω καί 
θά λάθη όγκον διπλάσιαν τού τών δύω σι/ αιρών. (-hi διαρκέση 
ή κίνησις α'ύτη εξ μήνας περίπου, μεθ’ οί'ς θά καταπέση πρός 
τό κέντρου η μάζα. ’Αλλά μετά έι· έτος θά άνατιναχθή καί 
πάλιν πρός τα σημεία, άφ’ ώ>· προήοχοντο at δύο σφαίραι, 
έπειτα θά πέση έκ νέου πρός τό κέντρου και μετά τινας κυμάν- 
σεις σμίκρυνα μένος, άλλ’ έ.πιταχυνομένας, καί μετά 2 - 3 έτη 
θά λάθη σχήμα σι] αιροειδοΰς αστέρας έχοντας λαμπρότητα καί 
θερμότητα ιός τ'ην τού Ήλιου, μ'η έχοντας όμως περιστροφικήν 
κίνηση·.Άν αί δύο σφαίραι έχουν ταχύτητα 2 μ. κατά δευτε
ρόλεπτο!·, θά συμθαϋν όσα καί πρίν. άλλ' ό νέος άστήρ (hi στρέ
φεται καί περί άξονα εντός 2ό ήμερυιν καί θά είναι απαράλ
λακτος ό "Ηλιος μας.

— υνέθησαν δέ εκεί ίπάνοι έίς τό Ιιάστημα τοιαϋτα φαινό
μενα, τά όποια δεν Υποπίπτουν εις τ'ην άντίληφιν ημών λόγοι 
τών τεραστίων άποστάισεων. ’Από τού 'Ιππάρχου, 134 π. X. 
μέχρι σήμερον ένεη ανίσθησαν αιη νηδίως 25 πρόσκαιροι αστέ
ρες. Τώ 1572 μ. X. ό Τύχων παρετήρηαεν εις τόν άστερισμόν 
τι); Κασσιεπείας τοωύτον, ου η λάμφις υπερέθη τ!μ· τού Ιιός 
καί ’ Αί/ ροδίτης. Άλλ’ εκείνος όστις ενισχύει τήν θεωρίαν τής 
αναδημιουργίας είναι ό άστήρ Χέος τού ’Ηνιόχου,, ον ό . I ntfrrson 
είδε πρώτος, ιός αστέρα 5“" μεγέθους τώ 1^Θ2.’() Χέος ι’πέστη 
πολλάς μεταθολάς, αίτινες πείθουσιν ότι, προήλ.θεν εκ τής συγ
κρούσεως δύο αστέρων καί τής κατόπιν πτιόσεως έπ αυτού δια- 
δοχικώς άλλο»· πλανητόιν τού συστήματος μεθ'οί· συνεκρούσθη. 
Κατ' άλλους τό η αινόμενον ώφείλετο εις προσέγγιση· δύο πλα
νητικών συστημάτων καί ημείς ειδομεν μακρόθεν αυτήν τήν 
πνρίνην τραγιοδίαν τών δύο κόσμων, ιός ιίστέρα 5ου μεγέθους!

Μία τοιαύτη πυρκαϊά έκ συγκρούσεως θά μεταθάλη καί τόν 
πλανήτην μας καί όλον τό σύστημιϊ μας εις μαινομένην πυρο- 
νεφέλην, έξ ής συμπυκνουμένης, καθ’ όν τρόπον ειδομεν υπο
λογίζοντας τούς Thomson καί ( roll, θά άναδημιουργηθούν 
κατά τό Ούδέν έκ τού Μηδενός», τόν άλλου νόμον τής Φύσεως, 
νέοι κόσμοι, όπως δέχεται ό πολύς .Ια.-τΛας εις τ'ην θεωρίαν τής 
Κοσμογονίας του.

’Εν τώ μεταξύ ή Ι'ή άκολουθεί τόν ’Ήλιον εις τήν τρελλήν 
άνά τό 'Άπειρον πορείαν του, μέ τήν ιλιγγιιόδη του ταχύτητα 
τών 1500 χιλιομέτρων κατά λεπτόν, καί κάθε της βήμα τ'ην 
φέρει πρός τόν Θάνατον καί τήν Αιωνιότητα.

ΚΑΙ ΑΠ’ ΟΛΑ
ναϊκήν διά νά τά στέλλη πρός εϊσπραξιν. ’Εννοείται δέ ότι αί άνάγκαι 
τοΰ Περιοδικού δέν περιμένουν 20 ήμέρας καί ένα μήνα διά νά μάς 
εξαργυρωθούν. Διά τούτο ας τραβούν οί εμβάζοντες χρήματα έπί τρα
πεζών Αθηναϊκών καί έπ’ όνόματι τοΰ Διεί'ίίυντοΰ μας, όχι έπ’ όνόματι 
τού Περιοδικού μας.

Τοιουτοτρόπως άναλαμβάνομεν κοινάς υποχρεώσεις απέναντι άλλή- 
λων. άπό τήν έκπλήρωσιν τών οποίων έξαρταται τό μέλλον καί ή ζωή 
τής «Εικονογραφημένης·. Διότι βέβαια, άν εις τήν κεκτημένην φοράν 
της δέν άνταποκρίνεται καί ή υλική τροφοδότησίς της, προφανές είναι 
ότι κατ’ ανάγκην θά έπανέλθωμεν εις τό πρφην καθεστώς, δηλαδή 
εις τό μηνιαϊ,ον.

«
ΔΕΝ ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΟΜΕΝ

Άπό τίνος μερίς τι; τού Αθηναϊκού τύπου, ένφ προθύμως ϊιαφημίζε·. τά 
περιεχόμενα πάσης έκίιδομένης φυλλάδας, οϋ8έ άναφέρει κάν τήν έκδοσιν 
έκαστου τεύχους τής «Εικονογραφημένης».

Έςαίρεσιν, είναι αληθές, αποτελούν αί εφημερίδες «Εστία», · ΆΑήναι» καί 
-Εμπρός», αί ίποϊαι εύφήμως πάντοτε δμιλούν περί τού Περιοδικού μας.

Καταντφ ή στάσις τών άλλων είδος μποϋκοτάζ κατά τής «Εικονογρα
φημένης» τό όποιον ευτυχώς δμως δέν παραβλάπτει διόλου τά συμφέροντα 
τοΰ Περιοδικού, διότι οί παροικοΰντες τή Ίουδαίφ γνωρίζουν καλά τήν 
κυκλοφορίαν τών πρωτοστατουσών είς τόν αποκλεισμόν τούτον.

’Εν τούτοις έχομεν καί τήν διάθεσιν νά πιστεύσωμεν ότι δέν γίνεται έκ 
προθέσεως τούτο υπό τινων έξ αύτών. Καί περί αυτού μόνον τά πράγματα 
6ά μάς πείσουν.

«
ΩΡΑΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ

Εις άλλην σελίδα γράφομεν, επ’ εΰκαιρίφ τής κατά τήν 22 Ιουνίου 
επέτειον τής καταστροφής τής ενδόξου νήσου, έν έκτάσει περί τής τρα- 
γφδίας τών Φαρών. Μίαν ώραίαν σχετικήν παράδοσιν αναφέρει 4 αείμνηστος 
ναύαρχος-πυρπολιστής Κ. Νικόδημος εις τό περί Ψαρών υπόμνημά του. Όμι- 
λών περί τού κλίματος, τών ήθών καί εθίμων τής νήσου λέγει καί περί εδά
φους ότι δέν ύπάρχουν έρπετά εις τά Ψαρά. Κάποτε, προσθέτει. Ψαριανοί 
μετέφεραν ένα δφιν καί τόν άφήκαν εις τό έδαφος. Τό έρπετόν μόλις ήγγι- 
σεν εις τό χώμα ήρχισε νά συσπάται καί νά συστρέφεται καί τέλος έμεινε 
νεκρόν. Πώς ήτο λοιπόν δυνατόν τέτοιο έδαφος νά δεχθή άλλα έρπετά ;

ΙΑΚΩΒΟΣ ΔΡΑΓΑΤΣΗΣ

ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ

Είς τάς 2'.) ’Ιουνίου ή Μ.’Εκκλησία τελεί τήν 
μνήμην τών ’Αποστόλων Πέτρου καί Παύλου. 
Οί δύο οΰτοι μαθηταί τοΰ Χριστού είναι οί 
κυρίως πρωταπόστολοι, οϊτινες έδρασαν καί 
έθεμελίωσαν τήν νέαν θρησκείαν.'<> πρώτος ήτο 
υίός τού Ιωνά, τής φυλής τού ΙΙατριάρχου Συ
μεών. αδελφός δέ Άνδρέου τού Πρωτοκλήτου 
καί κατήγετο άπό τήν Βηθοα’ίδά. Ήτο πτωχός 
καί έζη λιτότατα εις τήν επαρχίαν του, μέ αρ
χιερέα τών Ιουδαίων τόν Ί’ρκανόν. "Οταν ό 
πατήρ του άπέθανεν ένυμφεύθη τήν θυγατέρα 
τού ’Αριστοβούλου, αδελφού τού αποστόλου 
Βαρνάβα καί απέκτησε τέκνα, ένιδ δ αδελφός 
του Άνδρέα; έμεινεν άγαμος.

Ή μέ τόν Ίησούν συνάντησές των έγένετο, ώς 
γνωστόν, παρά τάς δχθας τή; λίμνης Γενησαρέτ, 
όπου έμβάλωναν οί δύο αδελφοί τά δίκτυά των.

Μετά τήν Άνάληψ-.ν τού Κυρίου δ Πέτρος 
έκήρυςε πρώτον τό Εϋαγγέλιον εις τήν Ίου- 
δαίαν καί ’Αντιόχειαν, έπειτα είς τήν Μαύρην 
θάλασσαν, Γαλατίαν, Καπαδοκίαν,’Ασίαν, Βιθυ
νίαν, έφθασε δέ μέχρι Ρώμης. Εκεί—κατά τόν 
Συναξαριστήν «νίκησε Σίμωνα τόν Μέγαν καί 
δΓ αύτό έσταυρώθη κατακέφαλα. Έπεσε καί δ 
απόστολος Πέτρος θύμα τών διωγμών τού Νέρω- 
νος. Καί είναι μέν αληθές δτι έφυγεν έκ Ρώμης, 
καθ'δδόν δμως ούρανία λάμψ-.ς τόν προσέβαλε καί 
πεσών κατά γής έφώνησε : Quo Vaflis doniine?

Ό θεός τού άπήντησεν οτι μεταβαίνει εις Ρώ
μην αφού αυτός φεύγει καί τότε δ Απόστολος 
ήναγκάσθη νά έπιστρέψη εις τήν άπιστον πόλιν 
όπου καί άπέθανεν έπί Σταυρού λέγων τό περί
φημου : Urbi et orbi.

Ό Παύλος ήτο 'Εδραίος, άπό τήν φυλήν τού 
Βενιαμίν, Φαρισαίος δέ τήν αϊρεσιν, μαθητής τού 
νομοδιδασκάλου Γαμαλιήλ, γνωρίζων καλώ; τόν
Μωσαϊκόν νόμον, κατώκει δέ εί; τό χωρίου Γίσχαλα τή; Ταρσού. Διώ
κτης φοβερό; τού Χριστού, έγέυετο παραίτιος τού θανάτου τού πρωτομάρ
τυρας Στεφάνου. Μεταβαίνων είς Ιεροσόλυμα έβλήθη τού; οφθαλμούς ύπό 
εκτυφλωτικής λάμψεως καί ήκουσε τήν φωνήν τού Κυρίου λέγοντο;: 
Σαούλ, Σαούλ τί μέ διώκεις ; Σκληρόν σοι πρός κέντρα λακτίζειν.

Έντρομος δ Παύλο;—πρώην Σαύλος — πίπτει πρηνής καί άναδλέψας 
γίνεται δ θερμότερος άπόστολος τοΰ Χριστιανισμού μαθητέυσα; παρά τφ 
Άνανίφ, άρχαίφ μαθητή τού ’Ιησού έν Δαμασκφ, παρ’ ού καί έβαπτίσθη.

Καί άρχιζε; κατόπιν δ Παύλος άληθή εκστρατείαν άνά τήν δφήλιον 
κηρύσσων τόν λόγον τού θεού καί κατηχών, έω; δτου έφθασεν εί; Γ’ώμην 
δπου κατήχησε πολλούς Έλληνας. Έκεϊ τέλος, όταν ήρχισαν οί διωγμοί 
οί φοβεροί καί αί ωμότητες τού Νέρωνος, άπεκεφαλίσθη, λέγουν δέ ότι 
άπό τόν λαιμόν του έρρευσεν αίμα και γάλα.

Τήν 30'ϊν πάλιν ιδίου ή ’Εκκλησία τελεί τήν μνήμην όλων δμού τών 
’Αποστόλων, δΓ ο καί λέγεται τούτο Σϋναξις τών ’Αποστόλων.

«
ΟΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΙ

Οί έν Άθήναις Τυπογράφοι έχουν άπό ετών τήν ’Αδελφότητα των, εϋη- 
μερούσαν καί προοδεύουσαν καί έκπληρούσαν τούς σκοπού; της, ών δ 
κυριώτερος είναι ή παροχή περιθάλψεως εις τούς δεομένους έκ τών μελών 
της. Τήν 20θν Ιουνίου ή Άλληλοβοηθητική Αδελφότης τών Τυπογράφων 
έκαμε τάς αρχαιρεσίας της διά τό έτος 1910-1911, καθ’ ας άνεδείχθη 
Πρόεδρος δ Διευθυντής τού ήμετέρου Περιοδικού κ. Δ. Βρατσάνος, Αντι
πρόεδροι οί κ. κ. Δ. Κροντηράς καί I. Βασιλείου. Γεν. Γραμματεύς ό 
κ. Εϋθ. Ζωγράφος. Ειδικός δ κ.’Εμ. 1‘ώτας, Ταμία; δ κ. Ν. Αιοδαντωνάκης, 
Σύμβουλοι δέ οί κ.κ. Άντ. Γ. Βουκάκης. Γ. Μαυρομμάτης, Δημ. Μπελιός, 
Δ. Κουντούρης, Ν. Κυρμίρης, Άνδρ. Μαρκουλάκης, Άλ. Περαντωνάκης, 
Άνδρ. Χέλμης καί Δημ. Μπάλσης.

«
7'ό νά έχκωμιάζης τόν φίλον σον είναι ιϊπ/.οϋν άραγμα, άλλίι το να έιταινής 

τόν εχθρόν σου, νά τόν άναό’ιό’άξμ; ί-ιμηάά, τούτο ει'ι-αι μέγα.
’Ο ενάρετος ίνθρωπος Ά>τ· .τληοιάύει rh μεγαλεΊΐιν, .ταρά όταν αυτό τόν καλ/j.

ΤΟ ΔΡΑΓΑΤΣΕΙΟΝ

Ο; Αθηναίοι γονείς πρέπει νά χαρούν καί νά 
ακούσουν μέ ιδιαιτέραν προσοχήν τήν εϊδησιν.'Ο 
έν Πειραιεί γνωστός λυκειάρχη; κ.Ίάκ. Δραγά- 
τσης, δ τέως γυμνασιάρχη; ΙΙειραιώς. ί ιστορι
κός, δ κομφερανσιέ, δ παιδαγωγός, έρχεται νά 
ίδρύση λύκε-.ον έν τή πρωτευούση. Διέλυσε δηλαδή 
το τόσην δράσ-.ν δεΐςαν καί τόσους καρπού; άπο- 
δώσαν έν ΙΙειραιεΐ λύκειόν του καί ϊδρυσεν ενταύθα 
νέον, ή ακριβέστερου — διά νά μή παίζωμεν μέ 
τά; λέξεις — τό μετέφερεν ενταύθα, είς μέγαρον 
πρώτη; τάςεως, παραπλεύρως τού Ί’πουργείου 
τών Εξωτερικών.

Ή άλήθεια είναι ότι ήτο καιρός πλέον αί 
Αθήνα: νά αποκτήσουν ένα εκπαιδευτικόν ίδρυμα 

σοβαρόν, μέ όργάνωσιν, μέ άντίληφιν διευθύν- 
σεω; εύσυνείδητον, τέλος ένα εκπαιδευτήριου 
αντάξιον αύτών ώ; πρωτευούσης τού Βασιλείου. 
Διότι βέβαια δέν θά ύπαρξη δ άντιλέξων, δ ϊσχυ- 
ρισθησόμενος, ότι τά έν τή τρίτη σελίδι μερικών 
εφημερίδων ρεκλαιιαριζόμενα 'ιδρύματα πότε διά 
τήν πρόσληψιν έκ Βηρυττού τού κ. V. R. Φραγκο
λεβαντίνου ώ; - σοφού καθηγητοϋ ξένων γλωσσών 
έκ Παρισίων» καί άλλοτε διά τόν καταρτισμόν 
άνωτέρας τάςεως. είναι ιδρύματα έκπαιδευτικά, 
σοβαρά, στεκόμενα είς τό ύψος τής άποστολή; 
των. Εις τό κάτω - κάτω τής γραφής έχει νά 
κάμη εις τοιούτου είδους ιδρύματα καί τό όνομα 
τού ϊδρύοντος τοιούτον. Ό Δραγάτσης, γνωρί
ζομε·/ όλοι ότι, ήτο ένας εύσυνείδητος, τίμιος, 
τελείως κατηρτ-.σμένος, έπί σειράν ετών μόρφω
σα;, διδάξας. διαπα-.δαγωγήσας, έξανθρωπίσας 
ώς Καθηγητής, Γυμνασιάρχης, Λυκειάρχης έν 
Πειραιεΐ, ό όποιος ίδρύων τώρα έν Άθήναις 
Λύκειον έχει καί τήν πείραν, πείραν έτών μα
κρών, ώς έφόδιον.

Δέν άπευθύνομεν εις τόν κ. Δραγάτσην τάς
συνήθεις καί τετριμμένα; περί εύοδώσεως τοΰ έργου του εύχά; κ.λ.π. Διά 
τόν Δραγάτσην κάθε εύχή θά ήτο κάτι τι μοιρολατρικόν. "Οτι θά εύοδωθή 
και θά έπιτύχη δέν χώρε: άμφιβολία. Συγχαρητήρια τού άπευθύνομεν, 
ειλικρινή, θερμά, διά τήν ιδέαν του καί διά τά; υπηρεσία; πού έρχεται νά 
προσφέρη εις τήν πρωτεύουσαν.

«
ΤΟ ΑΜΙΛΗΤΟ ΝΕΡΟ

Ανήμερα τού Άη Γιάννη, τοΰ φανιστή, μέ τής φωτιαις καί τά πηδή
ματα, ανοίγεται καί ό κλείδωνα; καί τό αμίλητο νερό λέγει είς τήν κόρην 
όσα μέλλουν νά τής συμβώσι. Τό μεσημέρι τής αυτής ήμέρας γίνε
ται καί ή κηγαδομαιτεία. Σκυμμένη εί; τό πηγάδι σκεπάζεται ή κόρη 
μ' ένα κόκκινο πανί, τό όποιον καλύπτει καί τό στόμιον τού φρέατος καί 
κυττάζει μέσα είς ένα καθρέπτην πού κρατεί, κατά τοιούτον τρόπον, ώστε 
νά άντανακλάται μέσα εις αυτόν τό νερό τοΰ πηγαδιού. Καί τότε—λέγουν 
— βλέπε: ή κόρη τόν άγνωστον ιππότην τών ονείρων της.

Τά έθιμα αύτά εϊνα·. γενικά καί παμπάλαια, παραδιδόμενα άπό γενεά; 
είς γενεάν. Ή μαντεία άλλως τε έν Άθήναις ήτο εί; τήν ήμερησίαν διάτα- 
ξιν. Χωρίς νά είναι παραμονή τού "Αη Γιάννη, ή Αθηναία κόρη — έπί 
Τουρκοκρατίας — ζώσα μέσα εί; τούς τέσσαρας τοίχου; τής πατρική; 
οικία; καί αγνοούσα μέχρι τής στιγμής τοΰ γάμου της, τόν άνδρα, δν τής 
προώριζεν δ πατήρ της καί δν ώφε-.λε ν’ άγαπφ, συχνά κατέφευγεν εί; τήν 
μαντείαν καί τά μάγια, επικαλούμενη άοράτους δυνάμεις, διά νά προμαν
τεύατε κάτι χαρακτηριστικόν, έξ οϋ νά γνωρίση τόν μέλλοντα σύντροφόν της. 

"Ι·.'η.τεοι·ε λοιπόν — λέγει ό κ. Δ. Γρ. Καμπούρογλους — τά κουκιά καί 
έτρωγε άρμυροκούλοι ρο. Τό άρμυροκούλαυρο τής τό ήτοίμαζε γραία συγ
γενής της, ή όποια έπρεπε τήν έσπέραν τή; τελευταίας Κυριακής τών Άπο- 
κρέω νά πάρη άπό τρία σπίτια, ή έπτά κατ' άλλους, μονοστέφανα καί 
άπίκρατα. αλεύρι καί άλάτι. Τήν έπομένην, δηλαδή τήν Καθαρόν Δευτέραν 
ή κόρη ήντλει άπό τό πηγάδι τή; οικία; άμίλητο νερό, τό όποιον έπαιζε 
σπουδαίον ρόλον εις τάς τύχας τή; οικογένειας, έζύμωνε τό ληφθέν άλεύρι 
καί άλάτι και κατεσκεύαζε μίαν στρογγυλήν πητίτσα, τήν όποιαν έψηνεν 
εί; τό μανταλιδι τής παραφοπιας τού σπητιοΰ. Τί ήτο αύτό τό μανταλίδι 
δέν γνωρίζομε·/’ ό κ. Δ. Γρ. Καμπούρογλους τό χαρακτηρίζει ώς άλλην



128 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 1910

*

μυστηριώδη δδόν έπικοινωνίας πρός τόν πνευματικόν κόσμον. Τέλος έτρωγε 
τό βράδυ τήν μισή πητίτσα, χωρίς νά φάγη τίποτε άλλο, τήν άλλην δέ 
μισή τήν έθετεν ύπό τό προσκεφάλαιόν της. άφοΰ έξεδύετο καί έλεγεν ι

— Έλα μοίρα τών μοιρών καί ή δική μου μοίρα καί πές μου ποιόν 
άντρα θέ νά πάρω ή νά τόν δώ στόν ύπνο μου ή νάκούσω τδνομά του.

Καί έκοιμάτο. Τά κουκιά πάλιν έσπέρνοντο ώς έξής: Εϊ; ένα μεγάλο 
πανέρι, τό όποιον έτοποθετοϋσαν τήν παραμονήν τών Άγιων θεοδώρων 
άπ’ έξω άπό τό ιερόν, άδειαζε δ παπάς τά πιάτα μέ τά κόλλυβα, τά όποια 
τήν έποχήν εκείνην έλέγοντο κουκιά. Ή γρηές μέ τρόπον έκλεπτον ολίγα 
κόλλυβα καί τά έδιδον εΐς τήν έν ώρφ γάμου κόρην. Τό κλέψιμον ήτο επι
βεβλημένου χάριν τή; έπιτυχίας τή; μαγείας. ΊΙ κόρη μέ τά κλεμμένα 
κόλλυβα άνέδαινε τό βράδυ εϊς τό λιακωτό (ταράτσα) ή εϊς τήν κουκούλα 
τοΰ φούρνου, άν δέν είχε λιακωτό ή πατρική οικία, έχουσα μεθ' έαυτής ένα 
μικρόν καθρέπτην καί μαστραπάν μέ αμίλητο νερό. Έδενε τήν ζώνην της 
άναλυτά εϊς τούς γοφούς καί άτενίζουσα τόν ούρανόν τήν κατεβίβαζε σιγά 
σιγά έως δτου έπιπτε κάτω είς σχήμα στεφάνου, τόν όποιον διεσκέλιζε 
τρις, δχι όμως άπό τόν κόμβον, έπάνω είς τόν όποιον έθετε τόν καθρέπτην 
καί τόν μαστραπά. Μέσα εΐς τόν στέφανον τής ζώνης έσπειρε τά κόλλυβα 
περιστροφικός λέγουσα τρίς:

— Έλα μοΐρά μου καί ριζικό δικό μου νά μοϋ φανερώσης ποιόν 
άντρα θέ νά πάρω.

Καί κατόπιν έτρεχε εϊ; τό δωμάτιον χωρίς νά όμιλή καί έπλάγιάζε. 
Εννοείται οτι οί φαρσέρ δέν έλειπαν καί τήν έποχήν εκείνην καί άντιλαμ- 
βανόμενοι δτι κάποια μελλόνυμφος έσπερνε κουκιά

Η ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

έφώναζον διάφορα ονόματα Τούρκων ή Εβραίων 
καί έχαλοΰοαν τής μανέστρες τής κόρης.

«
ΧΡΥΣΗΙΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Άπό τήν Σμύρνην μά; ήγγέλθη ό θάνατος ένα- 
ρέτου δεσποίνης τής Χρυσηΐδος Άργυροπούλου, 
μητρός τοϋ συμπαθοϋς φίλου μας κ. Μιχ.Άργυρο- 
πούλου, τοϋ έκεΐ γνωστού δικηγόρου καί λογίου 
καί τών διακεκριμένων έπιστημόνων κ. κ. Ίππο- 
κράτους, Φιλοποίμενος, Νικολάου καί Αναστασίου. 
Τήν εκφοράν της ήκολούθησεν ή εκλεκτή τής 
Σμύρνης τάξις τόν δμογενών, δ Γεν. Πρόξενος τής 
Ελλάδος κ. Ποττέν, δ έν Σέρραις κ. Ξ. Στελλάκης, 
τό άνώτερον προσωπικόν τοΰ Έλλ. Προξενείου, τό 
ιατρικόν, τό δικηγορικόν, τό φαρμακευτικόν σώμα, 
ύπέρ τούς εκατόν δέ στέφανοι κατετέθησαν καϊ 
λόγον έπικήδειον έξεφώνησεν δ σεβ. Μητροπολίτης 
Σμύρνης - πρφην Δράμας κ. Χρυσόστομος. Άλλ' 
έξόχως συγκινητική σκηνή ήτο όταν οί πέντε υίοί 
τής μετάστασης κατεβίβασαν τήν μητέρα των 
νέκραν άπό τό φορεΐον διά νά τήν άποδώσουν 
εϊς τήν μητέρα Γήν.

"Olar ό άνθρωπος σε φώή, πιθανόν νά νποκρύ 
νεται- δταν ί κνων σε λείγιι, είναι ειλικρινής.

Η ελπίς είναι ό επιούσιος άρτος τον ύνστνχονς.
Ίο νεανικόν aifi'iT.aa είναι <ιορτίον, τό όποιον 

γίρτι κανείς καθ’ δλην τήν ζωήν τον.

’ Ο ερως είναι οιγγύνεια κατ’ εκλογήν.

' ύλ τρρόνιιιος ζητεί ιιπό τόν ίαντόν τον τήν αιτίαν 
τών σφαλμάτων τον, ό ανόητος άπό τονς άλλ.ονς.

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

'Αγγέλλεται ή εκδοσις «Μεγάλου 'Οδηγού τών 
Αθηνών κα! περιχώρων». Εϊναι περιττόν νά συστή- 
σωμεν εϊς τούς συνδρομητάς τής «Εικονογραφη
μένης» πόσον χρήσιμον θά τοΐς είναι τό βιβλίον τοΰτο καί ποίαν έλλειψιν 
έρχεται νά πληρώση τούτο. Άλλο δέ «’Οδηγός τής Ελλάδος» τοΰ κ. Ν. 
Ίγγλέση δ πολύτιμος σύμβουλος παντός γραφείου, καί άλλο δ Μέγας 
'Οδηγός τών 'Αθηνών καί περιχώρων», δ όποιος θά είναι τό άπαραίτητον 
έγκόλπιον παντός θέλοντος νά γνωρίση έν λεπτομερεία τάς 'Αθήνας.

Έξεδόθη δέ ώ; συμβολή είς τήν Ιστορίαν τής Ηθική; «Ή θέσις τής 
γυναικός έν ταΐς θρησκείαις ύπό τοΰ κ. Δημ. Σίμου Μπαλάνου, ϋφηγητοϋ 
τής Δογματική; έν τφ Έθν. Πανεπιστημίφ. Άπό τό πολύτιμον αύτό 
βιβλιαράκι θά μεταφέρωμεν μερικά ώραΐα αληθώς τεμάχια εϊς τήν «Είκο- 
νογραφημένην» χάριν τών συνδρομητών της.

«

’Ενοικιάζεται τό άνω πάτωμα τής έπί τής όδοΰ 
Καρύτση ύπ’ άρ. 140 οικίας έζ 7 δωματίων, αιθούσης, 
μαγειρείου καί. . . λουτρού : ΓΙλι'ιροφορίαι έντός.

I) Ό ύπηρέτης πρός τούς έπισκέπτας : Έδώ 
είναι τό λουτρόν. 2) Ή κυρία: Αύιή είναι ή μπανιέρα; 
3)*Ο σκύλλος πρός τόν κύριον: Κι’αΰτό είναι τό νερό.

ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ

Έγινε καί έφέτος ή είς Καλάβρυτα, Λαύραν και Μ. Σπήλαιον τριήμερος 
έκδρομή, ήν διοργανώνε: κατ’ έτος ό έν Άθήναις Σύλλογος τών Καλαβρυ
τινών. Οί εκδρομείς, έκλεκτοί δλοι. άνεχώρησαν τήν πρωίαν τής 5 Ιου
νίου διά τοϋ συρμού τών Πατρών, έφθασαν εΐς Διακοφτό τήν 1 μ.μ.,
άνήλθον διά τοΰ όδοντωτοΰ είς Καλάβρυτα, δπου διενυκτέρευσαν, μετά 
πλούσιον γεύμα ύπό τούς πλατάνους τής πλατείας, τήν έπομένην πρωίαν 
έπεσκέφθησαν πεζή καί μέ ύποζύγια τήν ιστορικήν μονήν τής Λαύρας, δπου 
δ έκ τών συμβούλων τοΰ Συλλόγου κ. Γ. Τσίμας, διά μακρών έξιστόρησε 
τά έκεΐ συμβάντα κατά τήν ΚΕ’ Μαρτίου, τήν μεσημβρίαν δέ έπανήλθον 
είς Καλάβρυτα μέ τούς δπλοφόρους τής Ιίερπινής, οΐτινες παρέμειναν 
δΓ όλης τής ήμέρα; χορεύοντες καί πυροβολούντες. Τέλος τήν πρωίαν τής 
7 Ιουνίου διά τοϋ όδοντωτοΰ κατήλθον είς Ζαχλωροϋν, δπόθεν δΓ υποζυ
γίων άνήλθον είς Μ. Σπήλαιον, δπου πάλιν, μετά δοξολογίαν έν τφ περι- 
κόμψφ ναφ τής Μονής, δ κ. Τσίμας ώμίλησε περί τής δράσεως τής Μονής 
κατά τόν Αγώνα καί τό άπόγευμα κατήλθον είς Διακοφτόν, δπόθεν 
δΓ έκτάκτου άμαξοστοιχίας έπανήλθον είς Αθήνα; περί τό μεσονύκτιον.

Καί έφέτος χάρις εϊς τόν γραμματέα τοϋ Συλλόγου κ. I. Σαγιάν καί είς 
τόν έκ τών συμβούλων κ. Γ. Τσίμαν. δπως πάντοτε, διωργανώθη άρκετά 
καλά. Άτυχώς δμως, άπό μερικά παρατράγωδα ποϋ λαμβάνουν χώραν, 
φοβούμεθα δτι θά παύση νά εϋρίσκη θιασώτας πλέον ή εκδρομή. Καί προ- 
πέρυσι καί πέρυσι έγιναν μερικές προστυχιές καί μάτην προσεπάθησαν νά 
τάς προλάβουν οί κ.κ. Γ. Τσίμας καί 1. Σαγιάς, έπανελήφθησαν δέ καί 
έφέτος. Καταντφ τοιουτοτρόπως ή έκδρομή αύτή, άπό προσκυνήματος ποϋ 
ώφειλε νά είναι, είς μίαν εκλογικήν διαδήλωσιν. καθ’ ήν δέν άκούεται 
τίποτε άλλο παρά προπόσεις ύπέρ τοϋ Ζαΐμη τοϋ 21, ύπέρ τοϋ Ζαΐμη τοϋ 
62, υπέρ τοϋ Ζαΐμη τοϋ 910, ώς έάν μή κατά τό 21 ύπήρξαν οί Γερμανοί, 
οί Λόντοι, οϊ ΙΙετμεζάδες, οί Φωτήλαι κ.λ.π. Τοιαϋτά τινα έπανελήφθησαν 
καί έφέτος προκαλέσαντα σχόλια δυσμενή.

«
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ

Εϊς τήν Συμβολήν εϊς τήν Ιστορίαν τής Ήθικής τοϋ ϋφηγητοϋ τή; Δογ
ματικής έν τφ Πανεπιστημίφ κ. Δ. Σ. Μπαλάνου, ής αναγγέλλομε-» αλλα
χού τήν έκδοσιν, εύρίσκομεν ώραΐα ανέκδοτα περί τής δράσεως τής γυναι- 
κός έν τφ Χριστιανισμφ.

Πράγματι ή γυνή εύρίσκεται παρέχουσα ύπηρεσίας εϊς τόν Χριστιανισμόν 
άπό τάς πρώτα; ήμέρα; τής έμφανίσεώς τής νέα; θρησκείας. Οΰτω εϊς τά 
Ιεροσόλυμα εύθύς μετά τήν άνάληψιν τοΰ Σωτήρος, οϊ Απόστολοι προσηύ- 
χοντο έν τινι ύπερφφ μετά τής Ηεομήτορο; καί άλλων γυναικών καί 

μετ' οΰ πολύ ή μήτηρ τοϋ Εύαγγελιστοϋ Μάρκου 
Μαρία έκχωρεΐ τήν οικίαν της διά τάς συναθροί
σεις ταύτας, ήτις τοιουτοτρόπως ύπήρξεν ή πρώτη 
χριστιανική Εκκλησία. Εϊς τήν Κόρινθον πάλιν ή 
Χλόη, είς τάς Κεγχρεάς ή Φοίβη, εϊς τήν Ρώμην 
ή Μαριάμ, ή Τρόφαινα. ή Τροφώσα, ή ΙΙερσίς, ή 
Ιουλία καί άλλαι έδίδαξαν καί κατήχησαν, ή δέ 
Ίουνία άποκαλεΐται ϋπό τοϋ Παύλου έπίσημος έν 
τοΐς Άποστόλοις. Ή Πρίσκιλλα έπίσης ήτο διά
σημος Απόστολος κατηχήσασα τόν 'Αλεξανδρινόν 
σοφόν Άπολλώ. Ό σπουδαίος μάλιστα Γερμανός 
θεολόγος Harnack φρονεί δτι τήν πρός Εβραίους 
έπιστολήν, ής παρέμεινεν άγνωστος ό συγγραφεύς, 
έγραψεν ή Πρίσκιλλα. Έν Εύρώπη δέ δ πρώτος 
άνθρωπος ποΰ έβαπτίσθη χριστιανικός ήτο γυνή’ 
ή Λυδία. Τό μυστήριον έτελέσθη έν Φίλιπποι; τής 
Μακεδονίας, είς τόν οίκον της δέ κατέλυσαν οϊ 
Απόστολοι. Έκεΐ έπίσης συνήθλησαν μετά τοϋ 
Παύλου ή Ευωδία καί ή Συντύχη. Είναι δέ έπίσης 
γνωστόν δτι έν 'Αθήναις δύο έκ τών έθνικών έπίστευ- 
σαν μέ τήν διδαχήν τοϋ Αποστόλου ΙΙαύλου εις Χρι
στόν καί δτι έκ τούτων μία ήτο γυνή, ή Δάμαρις.

«
ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ

"Οταν ένας άνθρωπος έχη μέσα του φωτιά, δπου 
καί άν ταχθή θά διακριθή. Μανθάνομεν τώρα περί 
τοϋ εμπνευσμένου κληρικού, τοϋ αρχιμανδρίτου 
κ. Δαμιανού Έρμογένους, δστις άπό τό Κέϊπ 'Γάουν 
εστάλη είς τό Μπουενοζόϋρες. Τόν έδεξιώθησαν 
έκεΐ μέ ανοικτάς άγκάλας οϊ Έλληνες, τοϋ έστειλε 
μάλιστα ή κοινότης έξω τοϋ λιμένος τόν κ. Άντ. 
Δημητρίου, νά τόν προϋπάντηση, ένφ είς τήν παρα
λίαν τόν άνέμενον δλοι οί εκεί δμογενεΐς δακρύον- 
τες μέ τόν Πρόεδρον τής κοινότητας κ. Καραβίαν 
καί τό Συμβούλιον επί κεφαλής, τόν συνώδευσαν 
δέ μέχρι τοϋ ξενοδοχείου δπου κατέλυσε. Τήν έπο
μένην έλειτούργησεν δ Πανοσιολογιότατος καί 
έκαμε μέ τά χαρίσματα του, μέ τήν κατάνυξίν του 
τόσην έντύπωσιν, ώστε αί έκεΐ εφημερίδες έλαβον 
περί ορθοδοξίας, έδημοσίευσαν δέ καί εικόνας του.συνεντεύξεις μετ’ αύτοΰ

Σημειωτέον δτι μόλις 20 οϊκογένειαι καί 100 άλλοι δμογενεΐς αποτελούν 
τήν όμογενή κοινότητα. Άλλοι είναι ράπται, άλλοι ναυτιλλόμενοι καί 
άλλοι έχουν καφενεία. Έν τούτοι; είναι άρτίως συγκεκροτημένη καί έντός 
ολίγου οίκοδομεΐ καί σχολείου, εκκλησίαν καί νοσοκομείου, δΓ ά ή μέν 
κυβέρνησις εϊσέφερε 28 χιλιάδας πέσας δηλαδή 60 χιλ. φρ. περίπου καί θά 
δώση άλλας τόσα; εϊς τό τέλος τοΰ έτους, ή δέ δημαρχία διέθεσε τό κατάλ
ληλον γήπεδον. Αύτά δλα χάρις είς τόν πρόεδρόν τη; κ. Καραβίαν καί τά 
λοιπά μέλη τοϋ Συμβουλίου τή; Κοινότητο;. Φαντάζεσθε τώρα τί θά γίνη 
έκεΐ ύπέρ των δμογενών, μέ τήν έκεΐσε μετάβασιν άλλου παράγοντος, οϊος 
δ Πανοσιολογιότατος κ. Δαμιανός Έρμογένης.

".Οταν ό φίλος οας γελρ, .τρέπει αι'τός »’« ο«ς άποκαλίΊ/γ; ιήι· αιτίαν τής 
χαράς τον δταν κλαίη πρέπει σείς >·ά άνακαλύιμετε ιήυ αιτίαν τής λύπης τον·

"Οταν δλα τίι Δίκαια ϋίι είναι ίσα, δλα τά Δίκαια θά καταντήσανε ΰχρηστα.

«
ΟΠΩΣ ΤΟΥΣ ΑΞΙΖΕΙ

Ό Μητροπολίτης Άξώμης τή; Άόυσσινίας κ. Χριστόφορος, ό αρχηγός 
τής είς Αιθιοπίαν αποστολής τών Πατριαρχείων ’Αλεξάνδρειάς, έπανελθών 
εΐς ’Αλεξάνδρειαν έξέθεσε διά μακρών είς τόν Πατριάρχην Φώτιον τά τοϋ 
ταξειδίου του καϊ τά τής θερμής ξενίας, ής έτυχε παρά τών ομογενών δθεν 
βιήλθε καί ή A. Π. διέταξε καί έξεφράσθησαν εύχαί καί ευχαριστήσεις πρός 
πάντας, ιδία δέ είς τό έν Άδεν κατάστημα τοϋ μεγάλου έμπορικοϋ οίκου 
αδελφών Καρακαντά. εϊς τόν κ. Άγγελον Καλόν, διευθυντήν τοϋ έν Χον- 
τεΐδα καταστήματος Διβιεράτου, είς τόν έν Τζιμπουτί κ. Άνδρ. Καλόν, 
είς τόν έν Χάρραρ πρόξενον τής 'Αγγλίας κ. I. Γερολυματον κ.λ. Εϊς τούς 
γνησίους αύτούς "Ελληνας, οΐτινες πάντοτε πρωτοστατούν εϊς κάθε περί- 
στασιν καί ή «Εικονογραφημένη απευθύνει θερμά συγχαρητήρια.

Έν Αθήναις, Τυπογραφεϊον «Εστία» Κ. Μάϊσνίρ καί Ν. Καργαδούρη 78Μ


