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ΓΙΑ TC ΤΡΑΠΕΖΙ



ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΝ

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΟΥΡΑΝΙΩΝ ΟΚΩΝ
'Αφροδίτη κυί Εοως.

Α. — Γιατί, παιδί /tor 'Έριοτα, άφου ?1ς ιόν αιθεοα 
άπ τονς θεούς ανίκηιον κανεναν δεν άγηκες, 
κι αφοί' νπο τί» κράτος οον υπέταξες τί»»· Ιια, 
καί τογ πε/.ά’·ους τ·»ι· θεά, ιό»· ΙίΜπΛιΰνα, ε.εγτο, 
καί τόν λαμπρόν Απόλλωνα, ri/v σεβάσμια Pea, 
κί εμένα τήν μητέρα σον, γιατί, ίξήγηαέ μον 
μόνον εκείνη Aev τολ/ιι/ς τήν ΆΟηνά νά πλήξης, 
καί ίίταν μόνον πρόκειται γιά τή θεά εκείνη, 
οβνσμένη ή λαμπάδα σον καί δίχως φλόγα μένει, 
ωσάν ιίς τήν φαρέτρα συν νά μήν υπάρχουν βέλη, 
καί ώς άπό το χέρι σον τό τόξο σον νά λείπ//, 
καί στέκεις ιός νά έχασες τον σκοπεντον τ'ην τέχνη ; 
Ε. — Μητέρα μου, μητέρα μοι·, πολύ τήνε φοβούμαι, 
βλέπω πώς είνε φοβερή καί άγρια στήν ι'ίψι, 
καί ανδρική στό πρόσωπο. "Οταν λοιπόν τό τόξο 
έγίο ένιει'νω καί δεινός επάνω της όρμήσω, 
τήν περικεφαλαία της μόλις εκείνη σείο//, 
φόβος καί τρόμος με κρατεί, και δίχως νά τό θέλω, 
μοΰ πέφτουν απ’ τά χέρια μον ανωφελή τάτόξα.
Α. ΙΙλήν μήπως φοβεριότερος δέν ήτανε ό "Αρης I 
Και όμως τόν ξαρμάτωσες, καί νικητής τον είσαι. 
Ε. — Άλλά εκείνος θέλοντας μέ πλησιάζει πρώτος, 
ή ΆΟηνά δέ πάντοτε ιός νά κατασκοπεν//.
Καί μιά φορά ποΰ βρέθηκα ίξαφνικά σιμά της, 
κί είχα καί τήν λαμπάδα μον στο πλάγι αναμμένη : 
. Μή πλησιάσης, λέγει μον, ευθύς ύποϋ μέ είδε, 
ά/ά.ως μά τόν πατέρα μον, τον ουρανού τόν Αία, 
αμέσως σέ διαπερνώ μέ τούτο μον τό δόρυ, 
ή μέ τό χέρι μον αυτό σέ πιάνω άπ* τό πόδι, 
καί μιά καί δνό στόν 7'άρταρο καταμεσής σε ρίπτω, 
ή εις τήν γή σκορπίζω σον τά σπαραγμένα μέλη*. 
Κί ά/J.a πολλά επρόσθεσε μ' άγριιομένο βλέμμα. 
Φέρνει καί είς τό στήθος της μιά η ρικαλέα όι/Ί, 
μέ κάτι ξέπλεγα μαλλιά ποΰ είνε όλα φειδία, 
πον τήν καρδιά μον πάγωοεν ή θέα τονς καί μόνη. 
Κί όπως με βλέπει άγρια, ό·αν τήν αντικρνζω, 
μέ τά φτερά ιόσάν τρελλός καί μέ τά πόδια φεύγω. 
Α.—’Εάν καλά σ' ένόησα, τήν ’ Αθήνα φοβείσαι, 
καί τής Γοργόνας ή μορφή τό αίμα σου παγαίνει. 
ΙΙλήν πώς δέν έφοβήθηκες τόν κεραυνό τού Αία; 
Καί διατί τά βέλη οου δέν φθάνουνε ταϊς Μονσαις, 
καί άπό σέν άπρόσβληταις στόν "Ελικώνα ζοΰνε : 
ΊΙ μήπως σειούνε κί αΰταίς τήν περικεφαλαία; 
"Η μέ Γοργόναις δείχνουνε τά στήθη ιόπλισμένα ; 
Ε. II Μοΰοακ είνε αυστηρές, μητέρα· ταΐςφοβοΰμαι. 
Καί κάτι τι η ραντίζουνε είς όλη τή ζωή τονς, 
καί μέ τραγούδια καί χορούς περνούνε τόν καιρό τους. 
Κί εγώ είς ταΐς χορειαις των πολλές φορές πηγαίνω, 
καί τ,ά γλυκά τραγούδια των μοΰ τίρπουνε τά στήθη. 
Α. ΤαϊςΜονσαιςίίςάφήοωμε,εΐί αύοτηραίς τωόντι- 
αλλά γιατί ιήνΆρτεμι, είπέ μου. δέν πληγώνεις f 
Ε.—1Ιριοτονάπ όλα,πώςμποριο τήν". \ρτεμι νάφθάϋο>; 
'Εκείνη φεύγει πάντοτε μεα ιών βουνών τούς λόγγους· 
έπειτα τήν αγάπη της έκείνη σ' άλλα στρέφει.
Α. — Σάν ποια, πές μον.

Ε Άγαπφ κυνήγια καί ελάφια, 
καί ή τά πιάνει ζωντανά ή τά κατατοξεύει. 
Καί είς αυτά ολόκληρο εχει τό νοΰ δοσμένο.
Άλλ’ όμως τόν Απόλλωνα, αν κί αδελφός της εινε, 
και μέ τά τόξα άπό μακράν γνωρίζει νά σκοπεί·//, 
Α. Ηξεϋρω τί τον έκαμαν τά ίδικά σου βέλη, 
καί πώς πικρά τόν τόξενσες είς τής καρδιάς τά βάθη.

ΑΡΧΑΙΩΝ ΟΚΩΝ ΕΙΚΟΝΕΣ
Αφροδίτη καί "Ερως

Α. — Τί εχεις πάλι κί έρχεσαι κατακοκκινισμένος, 
άπ’ τόν Ιδρώτα κάθνγρος. Τί έκαμνες: Που ήσουν ; 
Αέν αποκρίνεσαι λοιπόν; Τί έχεις καί σιωπαίνεις; 
Κάτι κακό θά έκαμες καί νά τό π/'/ς φοβάσαι.
Ε.— Ναι- πλήν έγίο δένει/ ταιξα γιάκείνο πον συνέβη. 
Αίτια πρώτη τού κακού καί αφορμή ' νε κείνος, 
πού πρώτος ιιέ επρόσβαλε· ίριότηοε νά μάθης, 
γιατί μεταμορφώθηκε ή νεαρή εκείνη.
Α.— Κάτι μεγάλο φαίνεται κακό θ' ακούσω πάλι. 
Πές μου λοιπόν τί έτριξε ; ΙΙοιός είν’ εκείνος ; Λέγε.’ 
Καί ποιά μεταμορφώθηκε, καί μή μου τάποκρύψης, 
γιατί αλλοίμονο σ’ έσέ, έάν σέ πιάοω ψεύτη.
Ε. Καί πότε είπα φέμματιι; Καί τί κακό τουςκάμνω, 
καί όλοι μέ πειράζουν! καί μέ κακολογούνε ;
Α. — Φαίνεται δέν σοΰ έ/ρκεσε το χθεσινό τό ξύλο,

πονφαγες, σαν ιί έπλήγιοσες ιιέ τί πικρό οου βέλος. 
Ε. -—'ίλσάν νά μή σοΰ άρεσε.. .

Α. — Ίσως αλήθεια λέγει... 
Πέ; ιιου λοιπόν όγλήγιορα τά κατορθώματά σου. 
Ε. Νά. ό Ά.τόλλοιν έφταιςι;· εκείνος είν αΐιϊα, 
ποΰ τήν μορφή της έχασε τού Πηνειού ή κόρη. 
Α.—'Αχ,τίκακόμον έφερες στήν κεφάλι/ καί πάλι, 
πού η ίλο ιόν Απόλλωνα μοΰ οίμφερνε να έχω. 
Ε.—’--Ιρ ον λοιπόν μέ ξεύροννε,άς μή ιιέ προκαλούνε. 
Νά, ιιέ τό τόξο έτυχε νά παίζω είς τά Τέμπη, 
κί έντρ τά βέλη έ'ρριπτα, έπροβαλ' ό Απο/Α.ιον, 
καί ιιόλις /ί είδε, ήρχισε, μητέρα, νίι ιιέ βρίζη, 
ότι ιόν τίτλο τον εγώ τού χρυσοτόξου κ/.επτω, 
οτι δέν εινε έργο ιιου τά τόξα καί τά βέλη, 
οτι μ' άρκούνε γιά ιιιιή τών γάιιων ή λαμπάδες, 
καί τόσα άλλα πρόσθεοε, πού δέν τά ενθυμούμαι. 
Καί άτ δέν είχα τά φτερά, μητέρα μου, νά ι/ίγω, 
τά όπλα θά μού έ'περνε, καί δέν θά είχα βέλη 
γιά νά κτυπώ είς τό έξης τών εραστών τά στήθη. 
Α. — Καί υστέρα τίέκαμες ;

Ε. —’Επέταξα, ιός είπα. 
’Αλλά καί ατιμώρητο νά τόν άφήσοι πάλι ; 
Ένώ λοιπόν έκόμπαζε καί μεγαλοφρονούοε, 
παις νίκησε τόν’"Ερωτα, εγώ ιιέ ένα βέλος 
είς τήν καρδιά τόν πλήγωσα γιά κείνη π’ αγαπούσε. 
Α. — Τότε καλό τού έκαμες.

Ε. — Πλΐ/ν άκουσε καί τάλ.λο. 
'Αφού λοιπόν τόν κτύπησα, γιά νά τόν τιμωρήσω, 
μέ μιά βολή ενάντια επλήγωσα τήν κόρη, 
μ’ έν άπό τά βέλη δηλαδή τά κρνερά εκείνα, 
ποΰ αντιπάθεια χειτοϋι· ατά στήθη, ποΰ πληγιάσουν. 
Βέβαια τώρα έιτ'οεΐς τί υστέρα συνέβη.
Α.—Λίγες φορές, παλιόπαιδο,οου είπα νά προσέχης, 
κί ίίταν σοΰ λέγω μοναχά τά βέλη σου νά όϊχνης ; 
τ1ε^·ε λοιπόν, τι έγεινε ;

Ε. —’ Ο ένας φλογισμένος 
άπό τό βέλος τό θερμό, τήν άλλη κυνηγούσε, 
κί εκείνη τόν άπέφευγε, καί μέ ορμή μεγάλη 
λόγγουςπερνοΰοεκαίκρημνοΰς γιά νάιιή τήνουλ-λάβ//. 
Καί όταν τήν έπρόφθασε, εκείνη φοβισμένη, 
στον Πηνειό ευχήθηκε νά σπεύση νίι τήν οαισ//, 
κί ενώ ένόμιζ’ ό θεός πώς θά τήν άγκαλιάσ//, 
μιά ροδοδάφνη έξαφνα τοΰ βρέθηκε στα στήθη. 
Ή Ιάφνη ήτον π’ άλλαξε σέ δάφνη τή μορφή της· 
τό χρώμα πλήν τής έμεινε κί ή άνθηρότητά της. 
Α. — Καί τώρα τί θά κάιιωιιε ;

Ε. - Σείριο κί έγώ ; Σοΰ είπα, 
νίι μι/ μέ παροργίζουνε οσοι ποθούν σιόν κόσ/ιο 
καλά μ’ εμέ νά ταχουνε. Στο είπα καί στο λέ.γοι. 
Χθες ποΰ μέ τόν' Υμέναιο καί μέ τόν IΙόθο ήμουν, 
καί έτρεχα καί έπαιζα. ..

Α. — Μή φεύγι/ς απ’ τό θέμα. 
Πές ιιου πώς πήρε ό θεός τό πάθημά του ; Λέγε. 
Ε.—Αέν σκέπτεσαι, μητέρα μου, τ ’ην νεαρέ/ τήν κόρη, 
ποΰ είς τί;ν γή ριζο'ιθηκε, μόνο ό νοΰς σου τρεχει 
είς τοΰ θεού τό πάθημα καί πώς τό πήρ’ εκείνος ; 
Α.—Παιδί ιιου, δέν ανησυχώ γιά τήν όιοαία νύμφη. 
Ήθέλησ’ δ πατέρας της νά τήν μεταμορφώοη, 
καί τήν τιμή τής έσωσε μέ τήν απόφασί τον. 
Άλλά γιά τόν Απόλλωνα. . .

Ε. — Μά τί γί αυτόν οέ μέλει; 
Α. — Μήν τύχ/ι τ 'ηνμητέρα σον συνερισθή γιά τούτο. 
Ε.— Καί τί φοβάσαι απ’ αυτόν; "Ίς έλίΐη,άς τολμήση. 
Καί θά ιδή τά τόξα ιιου καί τά πικρά ιιου βέλη. 
Είμ’ ικανός κανένα τον νά μήν άφήσο» πόθο 
νά φθάση είς τό τέλος τον, καί νά τόν καταντήοιο 
στήθη νά θέλη απαλά καί ν’ άγκαλ.ιάζη ξύλα.
Α.—Πρόσεχε. Σαν μητέρα σου, σέ συμβονλ-είιο πάλα, 
μέ τους θεούς τοΰ ουρανού πολύ νά μην τα βανης. 
Πήγαινε τώρα νά πλυθής, καί αναπαύσου πλέον 
στόν ουρανό καί εις τή γή ημέρα νύχτα τρέχεις, 
κί ολο τόν κόσ/ιο τυραννεϊς.

Ε. —”Ας ιιή με προκαλούνε. 
Πηγαίνω.

Α. —"Εφυγε λοιπόν, κί εκόπασ ή οργή του. 
Τί νά τοΰ πώ; ’Ανησυχώ. Νά τοΰ διιολογήσιο 
πώς ό ΆπόλΑο>ν έξαφνα μέ είδε μέ ιόν Άρη ;

Ε. — Πάμε λοιπόν, μητέρα μον ιί έκάλεσες και ήλθα. 
Α. — Λεν άνεπαύουσουν λοιπόν ;

Ε. — &’ άναπαυθώ τή νύχτα.

Γιατί νά χάσω άδικα στόν ύπνο τήν ημέρα ; 
Α. — Κάτι θά έσκαρι/ ίστηκες καί πάλι νίι σκαριόσ/ις, 
καί δέν απορείς ν άναπαυθ//ς,πρίνήεμπρί>ςτοβαλ//ς. 
Ε. — Οχι. μητέρα. Τίποτε δέν έχω είς τό νοΰ μου. 
Καλό παιδί θενά γενώ' ίύ.λά τονς δνί> εκείνους, . . . 
Α. Ποιους δυό; ζΐέν ιώλεγα έγίο πώς κάτι έχεις πάλι; 
Σου λέγιο, πρόσεξε κ.αέ.ά, ιιί/ τύχι/ καί μοϋ έί.θι/ς 
μέ άλλους αθλους νικητής, προτού μέ ίριοτήσι/ς.. . 
γιατί αλλοίμονο σ έσέ.

Ε. Μά άκουσέ ιιε πριοτα, 
κί άη οΰ ιί άκοέσης, υστέρα φωνάζεις όσο θέλης. 
Α. — Ποιους δύο πάλιν εννοείς;' Ογλήγιορα είπες μου. 
Ε. Μά δένστονς είπα τόπρωΐ; Κ’ ένώετοιμαζόμουν, 
νίι πο) μέ τόν ' Υμέναιο τί είχα καί τόν Πόθο. . . . 
Α. "Ως καί ιί αύτους τά χάλασες, τους δύο σου 
Μά είσαι άνυπόι/ωρός.' [συντρόφους ;

Ε. - Μά άκουσέ με πρώτα.
Α. ΙΙοιός ξεύρει πάλι τί θά πή. ".·1ς ήνε· οέ ακούω. 
Ε. Ενώκί οίτρεΐς μας παίζαμε μαζί στόν" Ελικώνα, 
έννηά ιιορι/ ές έφάνηκαν ίξαι/ νικά εμπρός μας, 
εϋ/ιορι/ ες είς ιό πρόσωπο, άλλά σεμνές στον; τρόπους.

" IJ Μούσες .' Νάτε,ς, έρχονται.'> έφι'ιναξε ό ΙΙόθος. 
Κι αμέσως ό ' Υμέναιος μιά φούχτα ρόδα πέρνει, 
καί νά τές ράν// προσπαθεί. ’Αλλά προτού προφθάση 
τό ριίντισμα, νά φύγουνε εκείνες ηύραν τρόπο. 
Τότε κί ο! δυύ τους άρχισαν μ’ έ/ιένα νά τά βάνουν, 
ίίτι έγίο ιούς έφταιξα κί έφύγανε ή Μούσες, 
γιατί καθώς /ιέ είδανε νά παίζω μέ τά βέλη, 
φοβήθηκαν μή έξαφνα στά στήθη ταϊς πληγώσω. 
Καί υστέρα αρχίσανε νά μέ κακολογούνε, 
δτι έγίο εμπόδιο παντοτεινό τούς είμαι, 
πώς τές δουλειές των τές χαλ.νώ, καί οτι δένμέ θέλουν 
εις ιό παιγνίδι σύιπροφο, καί πώς μπορώ νά φύγω. 
Ενας, μητέρα, ήμουνα, κ’ εκείνοι ήσαν δύο. 
Μία οιιγ/ιή έοκέφθηκα πώς είχα καί τά βέλη, 
πλήν πάλι συλλογίστηκα πώς φρόνιμο δέν είνε. 
νά βλάηαο τούς συντρόφους ιιου. Μέσα ιιου 5/ιωςείπα, 
πώς όσα κί άν μοΰ είπανε, βαρεία θά τα πληρώσουν. 
Καθώς ποΰ βλέπεις ιό λοιπόν, εκείνοι πρώτα-πρώτα 
ιί έ/ιένα τά -χαλάσανε, δίχως έγώ νά φταίξτο.
Α. Καί τώρα ποΰ έπήγανε, καί ποΰ θά τους ενροΰμε, 
αν ιούς θελήσωμε ποτέ ;

Ε. — ’ Εγίο δέν τους προοπεφτω. 
Νίι ιι'η τούς ξαναπάρω/ιε, μητέρα ιιου, στό γάμο. 
Α. '() ΙΙόθος κί ό "Υμέναιος νά λείι/ιουν άπ’ τούς 

[γόμους;
Ε. — Καί ιί χρειάζοιπαι αυτοί, ίιφοϋ έγώ πηγαίνω ; 
Καί άλλοτε, μηιέρα ιιου, τούς πήρες είς τή Σπάρτη. 
Τί ΰμως ωφελήσανε ; ’Εγίο ίιν δέν ήρχόμουν, 
τό παραμύθι θάλειπε ιού Τρωικού πολέμου, 
καί ή "Ελένη θάιιενε μέ ιόν Μενέλαό της, 
κί ή Μούσες δέν θά ήκουαν από τόν Ελικώνα, 
τές νίκες καί τίι τρόπαια τόν "Ομηρο νά φάλλ//. 
Γιά σκέψου τί θά έλειπε άπό τόν κόσμον ιίλον, 
άν είς τόν Πόθο έμενε τόν πόθο νίι έ/ιπνέ//, 
νίι έρχετί ό Ί'αεναιος μέ ό'λη τή πομπή του, 
κί υστέρα δίχως "Ερωτα νά γίνωνται οί γάμοι ; 
Λυτοί λοιπόν ίΐς λείπουνε. ’Εσύ μοΰ φθάνεις μόνη, 
γιά τά θερμαίν//ς στήν αρχή τών εραστών τά στήθη, 
καί άλα ιάλλιι άφες τα' είνε δουλειά δική ιιου.
Α. Μά πώς θά κά/ι/ις μόνος σου ; Πώς θά τά 

[καταφέρης ;

' Ο Πόθος άν δέν ήτανε τόν πόθο νά έμπνέ//, 
το έργο οου θά ιιόχανες. Καί όταν ό Πόθος πρώτα 
σου δείξ/ι πού τό βέλος σου τό φλογερό νά δίξης, 
ίινάγκη τόν ’ Υμέναιο στήν γή τόν έχουν ολοι, 
γιά νά /ιπορής ιιέ νόμιμα να βασιΛειη/ς μέσα.
Παιδί μον είν’ αδύνατο κί οί τρεις νά χωρισθήτε. 
Ε. Καλέ τίλές, μητέρα μου ; Ακόμα χθες ή "Ηβη 
παράδοξα μοΰ εί.εγε γιά τί/ν Κοσμογονία :
Πώς ποίν γενή ό ουρανός, πριν λάμψοννε τά άστρα, 
έγίο έθαυματοίργησα, πριν οί θεοί /ενοϋνε, 
κί οιι σ' έμέ όφεί/πται ή αρμονία ολη.
' Ο Πόθος κί ό ' Υ/ιέναιος λοιπόν ποΰ ήσαν τότε ; 
Καί πώς τά έκαιάφερα στήν εποχή εκείνη ;
Α.— Πώς είσαι παντοδύναμος, κα/.ά ιόξενρονν ολοι. 
Ε. — Ας μή με πέρνονν γιά παιδί, γιατί ϊΐν τό Οελήσω, 
αλλοίμονο κί είς τούς θνητούς καί είς τούς ’Αθανάτους. 
ύ)ά έννοής τϊ έννοιΰ.

Α. — Ναι. Μή θυ/ιών//ς· παυσε.
Ε. — Λοιπόν γιά τόν" Υμέναιο ας πούμε καί τόν Πόθο- 
νίι ιιή τούς ξαναπάρω/ιε., μητέρα μου, στό γάμο.

ΟΙ Ν I Κ Μ Σ A Ν τ Ε. Σ ΕΙΣ

Ο ΥΠΟΛΟΧΛΓΟΣ ΚΑΜΠΕΡΟΣ

Β" νικητής

ΤΑ 'ΕΛΕΥΘΕΡΊΆ,,
---------->

Ο ΜΑΘΗΤΗ! ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Λ' νικητής

ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ, ΚΡΙΤΣΑΣ, ΡΑΓΚΟΣ, ΜΟΣΤΡΑΣ, ΖΑΛΟΚΟΣΤΑΣ 

fH νικήτρια όμάς τής Πανελλ. Σκοπευτ. Εταιρίας

Η ΥΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΚΟΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΨ1Σ ΤΗΣ ΒΕΡΡΟΙΑΣ ΚΑΙ 0 ΥΠ’ ΑΡ. 555 ΠΡΑΞΑΠΟΣΤΟΑΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΥ

Α βιβλιογραφικά καλούμενα σημειιόματα των γ,ειρο- 
γράφιον κωβίκων είναι πολλάκις πολύτιμοι ίστορικαι 
πηγαί και μάλιστα οσάκις τυχόν μνημονεύομαι σύγ
χρονα γενικού ενδιαφέροντος γεγονότα. Τό παραπόδας 

πανομοιοτύπως παρεχόμενου σημείωμα κεΐται εν τέλει (φ. 1Ι)2βf
χειρογράφου Πραξαποστόλου, τόν όποιον έταξα ι'π’ άρι(). 555 
έρευνών και κατατάσσων ίντολ/j τής Βυζαντιολογικής'Εταιρείας 
Αθηνών καί τής Βασιλικής ’Ακαδημίας τών ’Επιστημών τον 
Μονάχου τά χειρόγραφα τών εν Μετεώροις μονών. /ΊΙ πιστή 
μεταγραφή τοΰ σημειώματος τούτου έμφαίνεται είς τό πρός 
τό κάτω μέρος τής σελίδος εικόνισμα].

Καί ό μεν γραφεί/ς τής βίβλου Θωμάς ό Ξηρός είναι καί 
άλλαχόθεν γνωστός, μνημονευόμενος και έν άλλοις σημειώμασι 
τοΰ περί ου ό λόγος Πραξαποστόλου καί έν σημειώματι έπί 
τοΰ ξύλου τής σταχώσεως τοΰ ύπ’ άριθ. 195 κιόδικος τοΰ 
Μετεώρου. Ό δέ βασιλεύς, ό ώς άληϋ·ώς έν μοναχοΐς όσιώ- 
τατος κνρ’Ιωάσαφ, είναι ό κτίστης τής μονής Μεταμορφιόσεως, 
τής κατ’ εξοχήν καλούμενης Μετεώρου, ό μαθητής καί διάδοχος 
τοΰ πρώτον κτίστου τής αυτής μονής όσιου’Αθανασίου. Οί καλο- 
γηρικοί θρΰλλοι τόν ’Ιτοάσαφ τούτον ταί'τίζονσιν έπιμόνως πρός 
τόν βυζαντινόν αύτοκράτορα Ίωάννην Καντακουζηνόν, ίίστις 
έπίσης γενόμενος μοναχός μετωνομάσθη, ώς γνωστόν,Ίωάσαφ. 
Άλλ’ ό αί'τοκράταιρ ’Ιωάννης Καντακουζηνός δέν συνδέεται, 
ώς ίλέγχεται, απολύτως πρόςτά ΜετέωραΆλλος ε'ι ναι δ βασιλεύς 
’Ιωάννης καί ένμοναχοϊς’Ιωάσαφ, ό έκ 
τών κτιστών τοΰ Μετεώρου. Είναι, 
ώς εδειξεν ή έπιστημονική έρευνα, ό 
υιός τοΰ Ξέρβου ήγεμόνος — κατά τά 
μέσα τοΰ ΙΑ" αίώνος—μεγάλ.ου τμή
ματος τής ’Ηπείρου, Θεσσαλίας καί 
Μακεδονίας Συμεών ή Σίμωνος 
Οϋρεση, ίίστις έν χρνσοβούλλο) (οπερ 
έταξα υπ’ άριθ. 18 έν τώ άρχεάο 
Μετεώρου) υπογράφεται διά κινναβά- 
ρεως ...βασιλεύς και αύτοκράτωρ 
Ρωμαίων και Σερβών καί παντός 
Αλβάνου ..Ο υιός τού Συμει'ον 
ή Σίμωνος τούτου Ούρεση ’Ιωάννης 
έκ νεανικών χρόνων έκλινεν εις τόν 
μοναστικόν βίον, δί ο καί έγένετο 
οικείος καί ζηλωτής τον όσιον ’Αθα
νασίου τοΰ Μετεωρίτου, ίιν και διε- 
δέξατο βραδύτερου έν τή ήγουμενία

τοΰ Μετεώρου. Αιπός λοιπόν ε'ιναι ό βασιλεύς, ό ώς άληθ-ώς 
έν μοναχοΐς όσιώτατος κυρ Ίωάσαφ, ό μνημονευόμενος έν 
τώ σημεία")μάτι ήμίον, καί περί ον διεξοδικώς διέλαβον έπ’ έσχά- 
των έν τώ φροντίσματί ιιου —υμβολί/ είς τήν ιστορίαν τών 
μονίΰν τιδν Μετειόριον 1 .

Άλλ’ έξαιρέτο/ς ενδιαφέρουσα καί πολύτιμος ι’ιληθιδς είναι ή 
εΐδησις ή παρεχόμενη υπό τοΰ σημειώματος περί τοΰ άκριβοΰς 
χρόνον, καθ’ ον οί Τούρκοι κατέλαβαν όριστικώς τήν Βέρροιαν.

Τά δέ περί τών Τούρκων κείμενα έν τώ σημειώματι οτι 
«. .. παρά μικρό)· τής ύφηλίου γεγόνασι κύριοι* είναι 
δηλωτικά τής μεγάλης έντυπώσεως, ήν ειχον προξενήσει εις 
τους έν Θεσσαλία αί έν Μακεδονίιι. κατι'ι τους χρόνους τούτους 
11385 - (ί) πολεμικαί έπιπυχίαι καί έξογκώσεις τών Τούρκων 
καί αί έπί τ'ην ’Ήπειρον καί τά νοτιώτερα έπιδρομαι αυτών. 
Ταΰτα πάντα, ώς φαίνεται, ειχον έμβάλει είς τους μοναχούς 
τοΰ Μετεώρου τήν ιδέαν τής έγκαταλείψεως τής μονής αυτών, 
Αλλά θαΰμά τι τοΰ Άγ. Αθανασίου, τοΰ κτίστου τής μονής, 
συνετέλεσεν είς κραταίωσιν καί έμμονήν τών περιτρόμων καλο- 
γήρων. Τό θαύμα ήτο ότι «όίά στηριγμόν καί έλπίδα... Αρρη
τος εύωδία έκ τοΰ τάφου [τοΰ Άγ. Αθανασίου] έβλυ- 
σεν...» κατι'ι τήν φράσιν τοΰ άρχεγράφου συναξαριού αυτού

ΝΙΚΟΣ Α. ΒΕΗΣ

1 Έν τή Βυξαντίδι* τόμ. Α" 0.^236^ - Λ.Ίΰ^.
’ Αυτόθι σ. 23β~ και 260.
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Η ΕΝ ΕΠΤΑΝΗΣΩι ΕΠΙ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ 1807-1814

(Συνέχεια άπό το προηγούμενου τεύχος καί τέλος

t; τόν θάνατον τον ΙΊροσαλένδον έναυάγησε καί ή ιδέα 
βγγί μ "'ί' δημοσιεΰσεως τών Πρακτικών ή Χρονικών τής 

Is Ακαδημίας μετά τών υπομνημάτων τών ακαδημαϊκών 
*”*”*1 /((ζ_ Ευτυχώς ό σοφός Μουστοξύδης μάς διέσωσε 
τουλάχιστον τόν κατάλογον τών άπό τοΰ 1808 μέχρι τοΰ 1812 
άναγυωσθέντων υπομνημάτων τής ’Ακαδημίας μας, τά όποια 
είναι εξήκοντα κα'ι όκτιίι. Περισσότερα δέν ήδυνήθη νά Απαρίθ
μηση, ό σοφός Κερκυραίος, διότι, λέγει, ώς τής Συβύλλης τά 
διασκορπιζόμενα φύλλα, οΰτω διεσκεδάσθησαν τά λοιπά 

Γραμματευς, μετά τόν 
θάνατον τοϋ Ποοσαλένδου 
διωρίσθη ό Βιάρος Καποδί- 
στριας. Μεταξύ τών νέων 
έγεννατο εΰγενής Αμιλλα 
υπέρ τών έλληνικών γραμ
μάτων καί Αρχαιολογίας. 
Μετάξι' τούτων και ό Κερ- 
κυράϊος ’Α ντώνιος Βραγλιώ- 
της, οστις έμελέτησεν επι- 
γραφάς Κερκυραϊκάς καί 
Αφιέρωσε τή’Ακαδημία, ήτις, 
τώ 1813, έν συνεδριάσει έδέ- 
χθη τήν άφιέρωσιν και ίξέ- 
φρασε τά δέοντα τώ φιλαρ- 
χαίφ νέφ, δστις, έπειτα, 
κατέγεινεν εις τήν μετά- 
φρασιν τ'ην απλοελληνικήν 
τής ’Οδύσσειας, τοϋ Άνα- 
κρέοντος καί τοϋ πριότον 
βιβλίου τοϋ Θουκυδίδου, τά 
όποια εϊναι ανέκδοτα.

Ή περί ής ό λόγος περί 
τών κ.ερκνραϊκών επιγρα
φών πραγματεία, έγράφη 
’ Ιταλιστί καί έδηιιοσιεύθη έν 
Κέρκυρα μέ. τό σχετικόν πρα
κτικόν τής Ίονίου ’Ακαδη
μίας καί ευχαριστήριον.

«

ΟΙ Άγγλοι είχον αρχίσει 
έπίμονον Αγώνα διά νά άρ- 
χωσι τής Μεσογείου2 καί 
έπί τ<7> σκοπφ τούτοι διεκή- 
ρυττον ότι ό άγιον δέν ήτο 
διά κατακτήσεις, άλλά διά 
νά δώσωσιν έλευθερίας. 
Άποφασισθείσης τής Αγγλι
κής εκστρατείας καί κατά 
τής'Επτανήσου, οίφ όβοι δέν 
ήσαν βεβαίως μικροί καί τά 
δεινά ούχί Απαρατήρητα, ένεκα τοϋ Απόκλειαμοϋ.Έν Κέρκυρα λ.χ. 
ί'»’ ζεύγος υποδημάτων είχε τήν άξίαν μιας βαρέλας ελαίου! Τόση 
ή δυστυχία. Μόνον οί τεχνΐται, οί παντοπώλαι καί οί φαρμακο
ποιοί εκέρδιζον, οί δέ λοιποί έφ θείροντο υπό τών στερήσεων καί 
τής άχρηματίας. Εϊχεν Αρχίσει καί ή σπάνις τών σιτηρών, συνεπώς 
ή έλλειφις τοϋ άρτου. Ιιό ή Κυβέρνησις πρός Ανακούφιση· τών 
πασχόντων κατοίκων καί έμφύχωσιν τής γεωργίας ίδημοσίευεν 
επισήμους οδηγίας διά τήν καλλιέργειαν τών γεωμήλων 3.

ΚΕΡΚΥΡΑ. ΟΔΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ

' ΜονοτοξΙ'αη : '/στ. φιλολ. Αναλ. αεί. 19 καί επομ.
Ί ‘Όριι : Walter Prewen Lord: Sir Thomas Maitland the Mastery of 

the Mediterranean.
3 Κερί Νικολάου Άρλιώτη καί τών χειρογράφων χρονικών αύτοΰ Κερ- 

κνρι,ι 1873 σελ. 108.

τής ’ Αγγλίας έπραγματοποιείτο. ΙΙερί τά τέλη τοί 
τον 180!). ό στρατηγός "Οσβαλδ κατέλαβε τ'ην 

ασθενή Άμυναν τής γαλλικής η ρουρίϊς. Μετ’

Ό σκοπός 
Σεπτεμβρίου 
Ζάκυνθον μετ’ 
όλίγας ήμέρας οί” Αγγλοι ήσαν κύριοι καί τής Κεη αλληνίας, τής 
'Ιθάκης καί τών Κυθήρων.

ΊΙ Αευκάς έμεινεν είς τάς γαλλικός χεΐρας έπί άλλους επτά 
περίπου μήνας, μέχρι τοϋ ’Απριλίου τοϋ ΙΊΙΙ έτους. ΊΙ νήσος 
αΰτη ουσα παρά τώ τότε τουρκικώ κράτει, έθεωρειτο παρά τοϋ 
Ναπολέοντος ώς πολύτιμος κτήσις διά τους σκοπούς του. ’.4λλ’ 

δλαι αί βλέψεις τοϋ Μεγά
λου Γαλάτου ήσαν έστραμ- 
μέναι πρός τήν Κέρκυραν, 
είς τήν όποιαν έδιδε μεγί- 
στην σημασίαν, διότι ήτο 
ή κλεϊς τής Αδριατικής 
θαλάσσης. Είς τάς γαλλι
κός χεΐρας ειχον μείνει ή 
Κέρκυρα, οί Παξοί 1 καί 
ή ΪΙάργα -’.

’Από τοϋ 1813 «ως τοΰ 
1814 ό άστήρ τοϋ Μεγάλου 
1 "αλάτου δέν έφεγγοβόλει διά 
νά θαμβώση τόν κόσμον. 
Νέοι πόλεμοι, νέοι πολέμιοι. 
Πόλεμος κατά τών συμμά
χων Ριόσσων, 1 Ιριόσσων καί 
Α ύστριακών!Η στρατιωτική 
αύτοΰ μεγαλοφυία δέν ήδύ
νατο νά ι’ιντιπαλαίση κατά 
τών Απειραρίθμων αύτοΰ 
πολεμίων. 1 Ιαραιτέΐται ό Να
πολέων καί έπανέρχονται οί 
Βουρβώνοι.Ί)" Αγγλος Αντι
ναύαρχος ποιεί γνωστά τά 
μεγάλα ταΰτα γεγονότα τώ 
Donzelot καϊ τόν προσκα- 
λεΐ νά τοϋ παραδώση τήν 
Κέρκυραν, ήν δέν ήτο εύκο
λοι· νά καταλάβη διά τών 
οπλών.'Ο γάλΑος στρατηγός 
δέν έδωκεν άκρόασιν είς τόν 
Αγγλον, έκαμεν δμως γνω
στός τάς ιιξιο/ινημονεύτονς 
ταύτας μεταβολάς τή 13 
Μαίου τοϋ 1814 πρός τήν 
’ Ιόνιον Γερουσίαν.

Οΰτως ό Αύτοκρατορι- 
κός έπίτροπος μετεκλήθη 
Γενικός έπίτροπος τής 
Γαλλίας, καί τά κερκυραϊκά 
εγγράφα συνετάσσοντο καί 

έδημοσιεύοιπο έν όνόματι τον βασιλέως τών Γάλλων. Κατε- 
βιβάσθη έκ τών κερκυραϊκών φρουρίων ή τρίχρους σημαία καί 
αντ’ αύτής άνεδιδάσθη ή ττΐιν Βουρβώνων. ’.Ιλλά, δυνάμει συν
θήκης, περιωρίζοντο τά τής Γαλλίας
Ίόνιοι Νήσοι, άποκλειύμεναι τοϋ Γαλλικοί· Κράτους, παραδί
δονται τή Μεγάλη Βρεττανία. Αιό μετέβη είς Κέρκυραν ό στρα
τηγός τοΰ Λουδοβίκον ΙΗ', 
έδρεϋον σώμα καί παραδώση είς τόν Αγγλον Κάμπελλ τά ισχυρά 
κερκυραϊκά φρούρια, δπερ έγένετο τή 12124 Ιουνίου τοϋ 1811

Αλλά, δυνάμει συν- 
δρια και έπομένως αί

o Bott lot's. δπως παραλάδι/ τό

1 Erzherzog Ludwig Salvator: Pax os und Antipaxos. Wiirtburg und 
Wien 1899 wZ. 15 - 20.

1 Erzherzog Ludwig Salvator: Versueh einer Geschichte von Parga. 
Prag 1908 σελ. 79 - 95. 

υπεγράφη τή 2415

καί οΰτω, μετά τόσην Αγωνίαν καί 
τόσους μόχθους, έπάτησαν τό κερ- 
κυραϊκόν έδαη ος τά Αγγλικά στρα
τεύματα καί Ανύφωσανείς τά φρού
ριά μας τήν άγγλικ'ην σημαίαν

Τοιουτοτρόπως έπί τέλους ή 
Επτάνησος ησύχασε, καθότι, μετά 
πολλάς συζητήσεις κατά τήν έν 
Βιέννη καί μετά ταΰτα έν Ιίαρι- 
σίοις σύνοδον
Νοεμβρίου τοϋ 1815 έτους ή Συν
θήκη, δι’ ής απεφασισθη όριστικώς, 
δπιυς αί έπτά τοϋ Ίονίου Νήσοι, 
μετά τών παραρτημάτων αυτών 
άποτελέσωσιν έκ νέου αύτόνομον 
πολιτείαν ύπό τό ονομα' Ηνωμέ
νου Κράτος τών’Ιονίων Νήσων 
ύπό τήν ’Αγγλικήν προστασίαν. 
Τώ 1817 έφηφ ίσθη καί έπεκνρώθη 
τό 'Επτανησιακόν Σύνταγμα.

«
7ο μέν τά δεινά τοϋ Αποκλει

σμοί' και ή αβεβαιότης τής πολι
τικής καί τών πολιτικιϋιν περιπε
τειών, τό δέ διαφωνία τιΐιν συνέ
δρου· τής'Ακαδημίας έφερον είς 
μαρασμόν τήν ’Ακαδημίαν, ήτις 
ωφέλησε τόσον. Καί τώ 1815 έπαυσαν καί αί συνεδριάσεις 
αυτής, χωρίς ούδείς νά φροντίση καν »’« διάσωση πάντα τά 
Αξιόλογα άναγνιόσματα και τά πρακτικά και διαφυλ.άξη αύτά 
έν τή Ιημοσία Βιβλιοθήκη. "Οθεν, ό αείμνηστος φιλέλλην και

1 ΙΊοβλ : Guillaume de I’audnucourt: Memoirs on the Ionian islands 
Ixmdon 1810 — I'iews in the Ionian Islands London ι8ιχ — Scher heider. 
Histoire et description des iles loniennes, avec atlas, revue et Corrige pur 
Hory de Saini' - Pin, ant. Paris - 1833 - H. Jervis White Jervis: History of 
the island of Corfli, London 1852 — Pan thier. Les lies loniennes pendant 
I'occupation francais et le Protectorat Anglais. Paris 1863 II. Χ,ιώτη : 
SeiQ&i ίσιου, άπομνημ. Τόμος Γ Κεμκύοη. 1803 — S. Le Xoduc: Iles 
Joniennes, Paris 1882— Γ. Μαυρογιά,νη : Ιστορία των Ίον ίων Νήσων, 
’Αθήναις 1889 Ε. Rodoeanachi: Ronaparte et les eles loniennes. Paris 18go.

Η ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑ* ΕΞΟΧΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ "Ο ΠΕΛΕΚΑΣ,,

ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟΝ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

εύεργέτης τών ελληνικών γραμμάτων κόμης Γύλη ορδ. έ.πεη όρ- 
τισε τόν ίημητριόν Άρλιιότην, δπως τοϋ καθυποβάλη υπό
μνημα, τίνι τρόπτμ νά δώση νέαν ζωήν είς τήν Ίόνιον 
Ακαδημίαν, συγχρόνως δέ νά συνοδεύση τίι περί οί· ό λόγος 
υπόμνημα με τό σχέδιον δύο ΛΟλοθετημάτων, Ατινα έσκόπευε 
νά ίδρύση έτησίως, τό ιιέν έξ έβδομήκοντα ταλλήρων διά τόν 
καλλίτερα συγγράφοντα πραγματείαν είς τ'ην άρχαίαν ελληνικήν 
γλώσσαν, τό δέ έκ τεσσαράκοντα ταλλήρων διά τόν καλλίτερα 
συγγράφοντα πραγματείαν είς τήν νεοελληνικήν 3.

Πράγματι ό Γύλφορδ έδο>κε νέαν ζωήν είς τήν Ίόνιον’Ακα
δημίαν. Άλλά, ζωήν Αθάνατον, ώς ό εύγενής ήμών Αναγνώ
στης θά ίδη είς τιί Περί τής έν Έπταννήσω έκπαιδεύσεως 
έπί Αγγλικής προστασίας» σημειώματα, τα όποια θά δημο- 

σιεύσωμεν είς τήν Αξιόλο
γου Εικονογραφώ]μένην >.

ΣΠ. ΔΕ ΒΙΑΣΗΣ

■ Aleuni I'ersi ineditidi Deme
trio Arliotti eel. XI'/.

« «

ΩΡΑΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ

πρό τίνος έπισκεφΟείσα τάς 
Αθήνας Αύτοκράτειρα Εύγε- 

νία, χήρα τοΰ Αΰτοκράτορος τών 
Γάλλων Ναπολέοντος Γ', έχει ένα 
ώραίον άνέκίοτον μαρτυρούν τήν 
λεπτότητα τοΰ πνεύματός της. 

Μίαν ήμέραν ό Ναπολέων Γ' 
έν τω περιβόλφ τοΰ Κεραμεικοΰ 
ένήργει έπιθεώρησιν. Ή Δί Μον- 
τίγιο, ή κατόπιν Αύτοκράτειρα 
Εύγενία,άπό ένός παραθύρου ένός 
ϊσογαίου σαλονιού, γειτονικού μέ 
τήν έκκλησίαν, παρηκολούθει τήν 
έπιθεώρησιν. "Εφιππος ί Αύτο
κράτωρ μετάτήν παρέλασιν πλη
σιάζει είς τό παράθυρον καί λέ
γει είς τήν Δ5’ Δέ Μοντίγιο.

— Πώς δύναται τις νά φθάση 
μέχρις ΰμών ;

— Διά τής έκκλησίας. Μεγα- 
λειότατε’ άπαντφ ή μέλλουσα 
Αύτοκράτειρα.

Όμοίαν άπάντησιν έλαβε καί 
δ Ερρίκος IV άπό τήν δεσποινίδα 
Δ- Άντράγκ, τήν δποίαν ήγάπα.

— Πόθεν δύναται τις νά φθάοη 
μέχρι τού κοιτώνος σας ;

— Διά τής έκκλησίας. Μεγα- 
λειότατε* άπήντησε καί αύτή.

Άλλ- δ 'Ερρίκος δέν έλαβεν 
αύτόν τόν κόπον.
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ΙΑ άπό τάς μάστιγας τοϋ ούρανοΐ· πού κάθε 
π/.ρτττι τι)ι· άνθρωπότητα είνε ή χάλαζα.'Όλοι 
ρίζομεν .-τόσοι· καταστρεπτικόν είναι έκεινο τό είς 
μικρούς, ένίοτε όμως καί μεγάλους σίίν </ ουντοΰκι, 

παγώμένο νερό. Συχνότατα καταστρέφ ει εσοδείας ολοκλήρους 
καί τάξεις ολόκληροι πεινούν.

-Ι/.Ζοττ: καί μέχρι τίνος έπιστι ύετο ότι φ Χάλαζα σχηματί
ζεται μεταξύ δύο νεφ ών άντιθέτως ηλεκτριζόμενων. .47 σταγό
νες τής βροχής πηγνύμεναι είς κόκκους ιΐλκοντο άπό τοϋ ενός 
νέφους είς τό άλλο καί άπωθοϋντο, κατιι τόν εναέριόν των 
δ’ αυτόν τετράχορον περιεβάλλοντο έκάστοτε υπό νέου τοιχώμα
τος πάγου, έως ότου άποκτοισαι μέγεθος αρκετόν έπιπτον πλέον 
έκ τοϋ βάρους τιον. Tip· θεωρίαν αυτήν διετράνου καί τό γνω
στόν πείραμα τής Φυσικής μέ τους κόκκους έξ έντεραόνης 
Άκτέας. οΐτινες ευρισμόμενοι. μεταξύ δυο έπιφ ανειων άντιθέτως 
ήλεκτοισμένων χορεύουν τήν καδρίλλια τής χαλάζης.

Σήμερον ίίμως άλλη θεωρία έρχεται σΰν μόδα νά έκτοπίση 
τήν άρχαίαν. 1\ατ αυτήν ή χάλαζα σχηματίζεται 
τοϋ αύτοΰ νέφους. Τό χαλαζοφ όρον νέφος καίτοι 
δυσκόλως δι ακρινόμ ενον έμελετήθη έπισταμέ- 
νως ύπό τών μετεωρολόγων, είτε έξ υφών μεγά
λων, είτε δι αεροστάτων. ’Έχει σχήμα νπερμε- 
γέθους θόλου, τό έσωτερικόν τοϋ όποιου διηνεκώς 
κοχλάζει. ’Έχει γραμμάς ευκρινείς καί χρίσμα 
λευκόν ή ρόδινου. Αϊτό μένει άκίνητον και όγ- 
κοΰται διαρκώς, ένώ> ύπεράνω αύτοΰ κινούνται 
άλλα μικρότερα νέφη φαιά. "Οταν όμως έκραγή 
ή καταιγίς, τότε τό χιιλαζοι/ όρον νέφος αρχίζει 
αίφνηδίως νά κινητοί μέ ταχύτητα μεγάλην, 
άιβ εαυτού προφανούς καί ούχι ύπό τοΰ άνέ/ιου. 
Κινείται δε κατ’ εύθεϊαν. περιστρρφικιδς ιός περί 
άξονα, έκ τών άνω πρός τά κάτω καί τάνάπαλιν.

Τοιαύτας κινήσεις παρετήρησε κατά τό 1902 
ό Αυστριακός λοχαγός Χίλντεμπραντ, οστις υψω
θείς έκ Βιέννης μέ άερόστατόν παρεσύρθη υπό 
καταιγίδας καί έταλαντεύετο έπί δύο ολοκλήρους 
ι’όρας είς ύψος 500 μέτρων, χωρίς νά δύναται 
νά προσγειωθή. Οί Ιπιβαΐνοντες είδον αίφ νηδίως τό άερύπλοιόν 
των νά ύψοΰται άποτόμως και νά περιστρέτρεται ταχύτατα μέχρι 
2500 μ. δψους, έπειτα ήσθάνθησαν ίίτι κατέρχονται καί κατό
πιν πάλιν νιι άνέρχωνται. Έν τώ μετάξι· χάλαζα ραγδαία ήρ- 
χισε σφοδρότατα νά τους πλήττη προξενήσασα πληγείς είς τό 
πρόσωπόν σοβαρός, μέχρις δτου τό άερόστατόν ταιι· καταστρα- 
φέν κατέπεσε καί αύτοί ώς έκ θαύματος Ισώθησαν.

Τό άερόστατόν παρασυρθέν ύπό τής καταιγίδας εύρέθη έντός 
τοϋ χαλαζοφ όρου νέφ ους, όπερ έχει σχήμα κολούρου κιόνου, 
κατά δέ. τό κέντρον είναι κενόν. /Ιαρετήοησαν τοΰτο κατιι τό 
1898 έν Βιέννη, δπου τό νέφος όπερ έρριψε τήν χάλαζαν 
έλαφρωθέν φ αίνεται, άνήλθεν είς τό Ζενίθ καί κατιόρθωσαν τότε 
εύκοινώς νιι ίδοΰν τό κενόν. Μέσα εις τό κενόν αυτό σχηματί
ζεται ή χάλαζα. “Ενεκα τής γύρω χαμηλής θερμοκρασίας οί 
υδρατμοί ποϋ άποτελοϋν τό νέφος ψύχονται εις κόκκους πεπη- 
γότας, τούς όποιους παρασύρει εντός τοϋ κενού τοϋ κολοΐ’ροκω- 
νοειδοϋς νέφους τό έν τώ κέντρω αύτοΰ άνερχόμενον ρεύμα 
αέρος.'Όταν οί κόκκοι φθάσουν εί,ς τό χείλος τής άνω στεφτί- 
νης τον νέφ ους παρασύρονται πρός τά έξω καί ολισθαίνουν 
πρός τά κάτω, οπότε πάλιν παραλαμβάνονται κατά τήν βάσιν 
ίπό τοΰ ρεύματος καί είσάγονται είς τό κέντρον. Εννοείται δτι 
κατά τήν διάρκειαν τής κινήσεως ταύτης οί κόκκοι ύγραινό- 
μενοι έξωτερικτός, εξακολουθούν νά πήγνννται καί όγκοΰνται 
άπαύστοιςί II θερμοκρασία τοΰ νέφους κατά τήν βάσιν είναι έλάσ- 
σων τοϋ Ο Κ. Φαντασθήτε τώρα τί βάρος έχει τό χαλαζοφιό-

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΧΑΛΑΖΗΣ

ροι· νέφ. ος, όπιο, ώς είδομεν, 
στερριΰι· ούσκον. ' ) ποΖο;·<ςοι·Γ ακτίνα 
μέσον όρον 2500 μ. άκτϊνα μικράς ρήσεως

"ΐ>— χ..„. ---- ........ ρνα τοιοϋτον

άπαρτίζεται κατά τό πλεϊστοι· έκ 
μεγάλης βάσεως κατά 

r_-----ς 2350 μ. καί ΰψος
3,500 μ. “Ωστε, έχει περίπου ένα τοιοϋτον νέφος όγκον 
61.16S,500,000 κυβικώιν μέτρων.’ Επειδ'η δέ ρ χιών τ’/τι βάρος 
34 χιλιογράμμων κατιι κυβικόν μίτρα)·, άν λάβωμεν ώς βάρος 
τής χαλάζης τό ' 1(,0 τών 31 χιλιογρ. εύρίσκοιιεν ότι ένα χαλα- 
ζοΐ/όρον νέφος έχει περίπου βάρος 23 εκατομμυρίων τόννων.

«

Ό άνθρωπος άπ uaoviov έρευνα δαί νά εύρη μέσον νά πο- 
λειιήση άποτελεσματικώς τήν χάλαζαν. Εύρίσκομεν τους Σκύ- 
θας τοξεύοντας τά νέφη διιι νά άποσοβήσουν τήν χάλαζαν καί 
τόν κεραυνόν.

’() Leonardo D<: Porto πρώτος κατέφνγεν είς τάς εκρη
κτικός υλας διά νά διασκοοπίζη τά χαλαζοφόοα νέφη.’Εσκέ- 
φθησαν είτα νά μεταγειρισθοΰν πρός τοΰτο τηλεβόλα.Ο) .Ιηηφο 
άναφέρει τί/ν κατά τό 1709 χρήσιν έν Γερμανία καί Γαλλία, τήν 

χρήσιν τούτων έπειτα κατά τό 1689."Οταν έθε- 
ιιελιιόθη ή θετυρία τοΰ ηλεκτρισμού καί διετρα- 
νιόθη ι; ίδιότης του νά σωρεύεται έπί ακίδων δ 
Berthellet υπέδειξε νά στήνουν είς τους ιίγροΰς 
μεταλλίνας αίχμάς διά νά διαχύνεται δι αύτών 
είς τήν γήν ό ήλεκτρισιιός τής άτμοσι/ αίρας, 
άπαράλλαχτα ίίπως διά τοΰ αλεξικέραυνου καί 
αποσοβούν τήν πτώσιν τής χαλάζης. Πράγματι 
έδοκίμασαν τά άλεξιγάλαζα ταΰτα έν Αμερική 
Γαλλία, Γερμανία, 'Ελβετίη. καί Ιταλία. Είς με
γάλην έκτασιν άγριον τοΰ Λυών έστησαν 450 
αίχμιις προσηρ/ιοσμένας έπί δοκών, ύφους 8 μ. 
συγκοινωνούσας μετά τής γής, άλλά τό αποτέ
λεσμα δέν ήτο ικανοποιητικόν.

Έως δτου τό 1849 έδοκίμασαν τό πρώτον 
συστηματικώς τά τηλεβόλα διά νά διασκορπίσουν 
τά επικίνδυνα νέφη. Είς τήν Βαυαρίαν μάλιστα 
οί άγρόται μετε-χειρίσθησαν κατά τών νεφών καί 
βόμβας έκρηγνυμένας είς τά ύψη. Άπό τοΰ 1896 

πάλιν τό τηλεβόλον κατακτά δδαφος.'Ο Λύστριακός γαιοκτήμων 
κ. Στΐγεο, μετεχειοίσθη τηλεβόλον χοανοειδές μήκους 3-4 μ. 
μέ 80-200 γραμ. πυρίτιδος, μέ τόν σκοπόν νά δι.αταράξη τήν 
πρό τής καταιγίδας παρατηρούμενη)· γαλήνην, οΰτω δέ κατα- 
στρέψη τήν ισορροπίαν τών νεη ών καί ή τά διασκεδάση ή προ- 
καλέση τήν έκκένωσιν αυτών πριν η παγώσουν οί υδρατμοί 
των, προκαλέση δηλ. βροχήν αντί χαλάζης. Καί έπειδή ή πρώτη 
δοκιμ 'η έφάνη έπιτυχοϋσα πολλοί έκηρύχθησαν ύπέο αύτοΰ, δί δ 
ή Ιταλική κυβέρνησις άπεφ 'ίσισε νά δοκιμιίση έπισταμένως τήν 
χρησιμότητά των καί άνέθεσε τάς δοκιιιάς είς έπιτροπήν μεγά
λην ύπό τόνΑντιπρόεδρον τής'Ιταλικής Γερουσίας κ. Blaserna.

Τιί πειράματα έγιναν είς μεγ'ίλην έκτασιν. Πεντήκοντα πέντε 
χιλιάδες στρεμ/ιάτων τής “Ανιο Ιταλίας διετέθησαν πρός τοΰτο, 
διήρκεσαν δέ πέντε έτη ολόκληρα αί δοκιμαί. 11 τεράστια αυτή 
έκτασις, ήτις συχνότατα προσβάλλ.εται ύπό χαλάζης, ώχυρώ’θη 
διά 200 τηλεβόλο»· μήκους I μ. βαλλόντων μέ 180 γρ. πυρίτι
δος, είς ά προσετέθησαν βραδύτερο)· άλλα 14 τηλεβόλα, ών έν 
είχεν ύψος 14 μ. Μετεχειρίσθησαν έπίσης φυσίγγμς βαλλούσας 
μικρός βόμβας είς ύψος έλασσον τών 1000 μ. Έπί τέλους έκά- 
λεσαν καί βαρέα πυροβόλα τοΰ στρατού καί έξηκόντισαν 60 
οβίδας, ών έκιίστη περιείχε Λ χιλιογρ. πυρίτιδος. Πλήν τά απο
τελέσματα υπήρξαν άποθαρρυντικά και έγκατελείφθη πάσα έλπίς.

Έν τούτοις τά πειράματα έπανελήφθησαν έπί 5 έτη έν .4ΐ·- 
στρίφ, δπου πάλιν δέν έ.δωκαν εύνοϊκά άποτελέσματα. Μόνον 
οί Γάλλοι έσχον επιτυχίας μέ τά τηλεβόλα καί ταΰτα έγιναν 

άιφοριιή νά ίδρυθούσ· είς δεξαίξ δήμους τοϋ Ροδανού άπο τοϋ 
1900 συνδικάτα πρός καταπολέμησιν τής χαλάζης. Πράγματι 
άπό τοϋ 1891 έοις τοϋ 1900 είς τούς είρημένους δήμους ή έκ 
τής χαλάζης ζημία άνήλθεν είς 1,332,000 η ρ. ένώ άπό τοΰ 19/III 
μέχρι τοΰ 1907 δτε έλειτούργουν τύι συνδικιίτα ή ζημία μόλις 
άνήλθεν είς 157,600 φρ.

’. Ιλζ’ ι/ έγκατιίστασις ένός τηλεβόλων κοστίζει 450 φρ. ι'/ δέ 
έτησία δαπάνη του 100 φρ, Άφ' ένός λοιπόν τό μ'η λυσιτελές 
ιιύτΰιι·, ά·/' έτερον δε τό δαπανηρόν έτρει/'αν πρός άλλο μέσον 
τ'ην διάνοιαν τοΰ άνθρώπου.

ίοκιμάζονν τιάρα τά αερόστατα. Οί κ. κ. Ιλι: hi Hiiult καί 
A/argn ισχυρίζονται δτι έπέτυχον. Τΐμ· θεωρίαν των στηρίζουν 
είς τΐμ· καταστροη ήν τής ισορροπίας τών χαλαζοφόριον νεη ών 
ή άποσύνΟεσιν αύτών δί δβίδος έκρηγνυομένης εντός τοϋ κενού, 
ΤοΰΙΙ ίίπερ θά προκαλή τΐμ· πτώσιν τής βροχής μόνον. ΊΙ δβίς 
η έρεται άνηρτημένη άπό άεροστιίτον, έχοντος σχήμα άνεστραμ- 
μένοι· άπίον, διιι νιί άνέρχεται καί κατέρχεται εύκόλως, χωρίς 
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νολιαζ/:/ ή' Επιστήμη ςςιη οπαγίαν. κατι’ι τόν δρον δν 
έθηκεν ό Geoffroy Saint Hilaire ί Xi/>/Mdyi/ie ι τό 
φαινόμενο)' εκείνο τής γεννήσεως δύο οντων ζοκυν 
ή ανθρώπων άδιάφορον - συμπεφυκότων πρός άλληλα, 

είς τρόπον ώστε νά άποτελώσι έν τέρας, ίέν είναι συνήθη τιί 
φαινόμε.να τής ξιφοπαγίας καί Λια τοΰτο έκαμεν αϊσθησιν είς 
τόν κόσμο)· τό άγγελμα δτι έν Πράγα υπάρχουν αί συμφυείς 
άδελφαί Ρόζα καί Γιοσέφα Μπλάσεκ, Βοημίδες τΐμ· καταγωγήν, 
βιολίστριαι δέ τό έπάγγελμα.

Κατά τό 1877 πάλιν είς τό Τουρΐνον είχον γεννηθή δυο 
σι·μη υεϊς άδεληοί.'Ο ΙΙώλ Βέρτ, έμελέτησεν έπισταμένως τί) 
η αινόμενον. Είχε δύο κεφαλώς, τέσσαρας βραχίονας, δύο θώρα
κας, έν ύπογάστριον, μίαν λεκάνην καί δύο πόδας. άνωθεν τού 
όμφαλοΰ διέκρινε κανείς δύο ύπάρξεις, κάτωθεν δέ μίαν. Ή 
ένωσις τών δύο σωμάτων ήρχιζεν άπό τής έκτης πλευράς, κατι'ι 
δέ τούς ιατρούς μέχρι τού αύτοΰ σημείου και τά σπλάγχνα 
ήσαν διπλά. Ληλαδή τό τέρας είχε δύο καρδίας, δύο στομάχους, 
τά δέ έντερά του διπλά κατ’ άρχιίς συνηνοΰντο είτα είς έν.

Επειδή έπρόκειτο περί δύο υπάρξεων άτελών αΐτινες συν- 
ηνώθησαν κατά τήν 
κύησιν, τις οίδεν έκ 
τίνος λόγου, είς μίαν, 
είς τήν μέν έδεοκεν τό 
όνομα Giovanni, είς 
τήν δέ τό όνομα Gia
como’. ΙΙσαν καί αί δύο 
άνεπτυγμέναι διανοη- 
τικώς άνάλογα πρός 
τήν ήλικίαν τοινΆπήν- 
των είς τάς έρωτήσεις, 
ίις άπηΰθυνον αύτάϊς 
ί 'αλλιστί, ’ Ιταλιστί καί 
ί 'ερμανιστί.' ΙΙσαν καί 
αί δύο μία χαριτωμέ
νη υπαρξις και έπαι
ζαν διαρκώς μεταξύ 
των. Ούδέποτε είχον 
άσθενήσει. Κάτι άκόμη 
περίεργον ητο το δτι ο 
δεξιός ποΰς τοϋ τέρα
τος αύτοΰ ύπήκουε)’ 
είς τό πρός τά δεξιά άνομον, δ δέ άριστερός εις τό πρός τά 
άριστερά. Έάν μέ μίαν καρφίτσα έτσιμπούσατε τόν δεξιόν πόδα, 
έμόρφαζεν άπό τόν πόνον ό δεξιός, ένώ ό άριστερός δέν ήσθιί- 
νετο τίποτε καί τάνάπαλιν.

Είς τά χρονικά τής’Επιστήμης άναφέρονται. πολλά φαινόμενα 
ξιφοπαγίας ανθρώπων ή ζώων, έπί τών όποιων μάλιστα έγιναν 
καί έπιστημονικαί παρατηρήσεις.

Οΰτω είναι αποδεδειγμένο)’ ότι δύναται έπί τοΰ ένός τιον 

νά έμποδίζεται ή παρασύρεται ύπό τοϋ άνέμοι·, καίτοι ι/ άνύ- 
ψωσις θά γίνεται κατά τΐμ· πρό τής καταιγίδας νηνεμίαν. Τό 
άερόστατόν είναι δπως τά συνήθη, άπό μέταξαν σινικήν, έχει 
όγκον 2 1 ο κι·ίΐ. μ. πληρούμενον δέ δι ύδρογόνου μόλις στοιχί
ζει 100 φρ. καί δύναται νιί χρησιμεύση πολλάς φοράς, διότι 
η όβίς, πλήρης εκρηκτικών ί·λο>ν, βάρους . 50 γραμ. κοέμαται 
άπ’ αύτοΰ διά σχωνίων μήκους 18—20 μ. καί δέν καταστρέη ει 
οΰτω τό ση αίρωμα. Εννοείται δτι τό άερόστατα αύτύι είνε αιχ
μάλωτα. Τψοϋνται δηλαδι/ δεδεμένα άπό τής γής δυί σχοινιού 
καί μετά τΐμ· ένέργειάν των έλ.κονται πρός τύι κάτω παλιν.

Άπόθηκευμένα δπως είναι είς τούς σταθμούς τών γαλ.αζο- 
βλήτοη· μερών έξιίγονται τιι ιίερόστατα καί πληοοϋνται υδρογό
νου έκ σωλήνων περιεχόντων τό άέριον ύπό μεγάλην πίεσιν καί 
είς ρευστΐμ· κατάστασιν. ' Επειτα κρεμάται !/ όβίς, ήτις είναι 
έγκαιρόη λεκτος, οΰτω δέ ή έκρηξις γίνεται μέσα είς τό κενόν 
τού χαλαζοφόρου νέφ ους.

Πράγματι αί τελευταίως γενόμεναι δοκιμαί δίδουν αποτελέ
σματα πολύ εύχιίριστα.

όντων νά άναπτυχθή πυρετός, όχι βέβαια μιασματικός, ένώ τό 
άλλο διάγει καλώς έν πλήρει άπυρεξία.

’Άλλα φαινόμενα ξιφοπαγίας ήσαν αί έν Γαλλίφ άδελφαί 
Ραδίκα και Λοδίκα έκ τών όποιων ή μία είχε προσβληθεί ύπό 
άνιάτου νόσου. ’Επειδή δέ είχεν άιρχίσει νά προσβάλλεται καί 
ή άλλη ό μέγας Παρισινός χειροΰργος Λουαγέν τάς άπεχοίρησε 
δι’ έγχειρίσεως.

Έπίσης οί Σιαμαίοι άδελη οί ήσαν η αινόμενον άξιοπερίερ- 
γον έν τή Βόρεια Καρολίνα. Έζησαν αρκετά, ήνδριόθησαν, 
ένυμηεύθησαν δύιο άδελφι'ις καί απέκτησαν 18 τέκνα άρτια. 
Περίεργος ήτον δ θάνατός των κατά τό 1764. ’ Λπέθανον καί 
οί δύο κατι'ι τήν αύτήν στιγμήν.

έλθυτμεν είς τάς ξιφοπαγεΐς τής Πράγας. Έν πρώτου; 
έζησαν καί αύται άοκετά άφοΰ είναι σήμερον 38 έτώνώΙΓΕπι- 
στήμη βέβαιοι ότι τά τέρατα αύτά δέν ζοΰν πολύ. Είναι δέ τά 
άποτελοϋντα τό φαινόμενο)· τοΰτο άτομα τελειότερα τιον μέχρι 
τοϋδε φανέντων. Οΰτω ή σωματικ'η διάπλασις καί τών δύο είναι 
πλήρης. Ιΰο κεφ αλαί, τέσσαρες χεϊρες, δύο κορμοί, δύο λεκά- 
ναι, τέσσαρες πόδες.'II σύμφυσις είνε κατά τήν πλευράν μέχρι 
τοϋ ισχίου, η αίνεται δέ καλήτερον είς τήν εικόνα.

.1! δύο άδελφαί έγεννήθησαν τώ 1873 έν Ί'άμπορ τής Βοη
μίας, έπεδόθησαν δέ είς τό βιολί άπό μικράς ηλικίας καί ταξει- 
δεύουν έκτιθέμεναι είς κοινήν θέαν καί έπιδεικνύουσαι τό τάλαν
τό)· των. Είς τό η αινόμενον τούτο παρατηρούνται πράγματα 
περίεργα. Φαίνονται έν πρώτοις αί δύο άδελη αΐ έχουσαι τελείαν 
άνεξαρτησίαν, διάφ ορον πνευματικήν άνάπτυξιν, χαρακτήρα διά
φορον ή Ιϊοζέφα είνε φλεγματική, ή Ρόζα ζωηρά, ένεργητική. 
νευρική, ευκίνητος, πνευματώδης - διάφορον μορφήν.'Π μία 
έχει ένίοτε πυρετόν ισχυρόν καί ή άλλη φυσιολογικήν θερμο

κρασίαν, μολονότι κυκλοφορεί 
καί είς τάς δύο τό αύτό αίμα. 
’Αλλ’ ενίοτε λαμβάνει ή Ρόζα 
έλαχίοτην δόσιν φαρμάκου καί 
μετά τινάς ώρας εύρίσκονται 

τον ^δν σίελον τής 
Γίόζέφας.

Τό κορύφωμα τής περιέρ
γειας, ποΰ άνεστάτωσεν τό Βε
ρολίνο)·, όπου μέχρις εσχάτων 
έπεδετκνύοντο αί συμφυείς 
άδελφ αί, είναι ότι ή Ρόζα έγινε 
μήτηρ. Καί άπό τά συμπτώ
ματα τής κυήσεως, τήν έπιτά- 
χυνσιν τής θερμοκρασίας, τήν 
στρέβλωσιν τής δρέξεως κλπ. 
ούδέι· ήνιόχλησε τ'ην Γιοζέφαν. 
’Εδώ) οί Ιατροί έπελάγωσαν.
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Η ΓΥΝΗ ΕΝ ΤΩ. ΠΑΓΚΟΣΜΙΩ. ΘΕΑΤΡΩι

|Συνέχεια άπό τό ΰπ’ άρ. «17 τεϋχος|

•γ γ ιιήτηρ συνοδεύει τήν κόρην της είς τό θέατρον δύο ώρας πρό τής 
Γ-,! ένάοξεως τής παραστάσεως. ΤΙ ίδια επιστατεί είς τήν τουαλέτταν 
Ί Α της. διά τιήν όποιαν καταβάλλει πάσαν φ ροντίδα. Μεταξωτά σκαρ- 
πινάκια. τά μικρότερα, τιί οποία κατώρθωσε νά εύρη ή μητρική αγάπη, 
περιβάλλουν έπιχαρίτως τά ποδαράκια τής δοκίμου. Ή βάτα καί ή κολ
λαρισμένη περκάλη διεκδικοΰν από τόν χρόνον την έπαύξησιν ιιερικών 
στρογγυλοτητων, αϊτινες δέν κατώρθωσαν νά ώριμάσουν άκόμη. Ώραΐα 
μαλλιά καλλιτεχνικώς κατσαρωμένα καί συμμετρικώς διατεθειμένα έπί 
τοΰ μετώπου επαυξάνουν τήν χάριν απλοϊκής καί επαγωγού φυσιογνω
μίας. Έπί τέλους, καθ’ δλα προπαρασκευασιιένη, εισέρχεται η δόκιμος 
είς τήν σκηνήν. Κολακευτικός ψίθυρος επιδοκιμασίας πλήττει χαρμο- 
συνως τίι ώτα τής εύαισθήτου μητρός, θαυμασία δέ επιτυχία επαυξάνει 
τιήν έκστασή· της καί βλέπει μετά μεγάλης εύχαριστήσεως οτι αί φροντί
δες της δέν άπέβησαν είς μάτην. ούδ' ήπατήθη άναθέσασα πάσαν ελπίδα 
της έπί τής κεφαλής τού πειριλημένου τέκνου της.

Ή νέα. ήθοποιός άνήκει τέλος πάντων είς τίι θέατρον. έχει μίαν ,θέσιν 
έβγήκεν εϊς τόν κόσμον, πλήν ή έπαγρύπνησις καί αί μητρικαί φροντί

ΞΕΝΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ "ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ,, Η ΑΝΑΡΡΩΝΝΥΟΥΣΑ

δες δέν σταματούν έως έδώ. Κάθε βράδυ ή μαμά είναι πλησίον της, 
τήν παρακολουθεί εϊς κάθε παρασκήνιου καί εποπτεύει καί τιήν παρα- 
μικροτέραν κίνησή· της. Έάν κανείς συγγραφεύς, ήθοποιός, ή άλλος τις 
άπό τούς συχνάζοντας είς τά παρασκήνια νέους στριφογυρίζει περί τήν 
νέαν, ή μαμμά άγριεύει τά μάτια της, παρεμβαίνει εΐς τό μέσον καί 
άπαντφ δι’ εκείνην δταν τής απευθύνουν τόν λόγον. Πράγματι, τί ήμπο- 
ρεϊ νι'ι περιμένη ή κόρη της άπό παρόμοιας γνωριμίας; Ό συγγραφεύς 
υπόσχεται νέους ρόλους, ό δέ ήθοποιός προσφέρει τάς υπηρεσίας του 
διά παλαιούς τοιούτους, άλλ’ δλ’ αύτά είναι προσχήματα διά νά συνά
ψουν σχέσεις, καί ή μαμά τά ξεύρει αύτά καί δέν τής αρέσουν καθόλου. 
Τέτοια πράγματα δέν τά θέλει αύτιή καί θι'ι τά έμποδίση.

Έπί τέλους ένας λογιχός κύριος, ηλικιωμένος κάπως, ήκουσε νά επαι
νούν τήν νέαν ηθοποιόν καί θέλει νιι τιήν προστατεύση. νά τής φανή 
ωφέλιμος. Ή μητέρα, τιήν οποίαν ειδοποίησε περί τών αγνών σκοπών 
του ό κύριος, συναινεΐ νά τόν δεχθή, τότε δ’ έκεΐνος πληροφορείται 
ιιετι'ι πολλού ενδιαφέροντος περί τής καταστάσεως τών κυριών αύτών 
καί τέλος άποφαίνεται δτι μία νεαρά δεσποινίς είς τιήν αρχήν τοϋ θεα
τρικού της σταδίου μέ μικρόν μισθόν καί μεγάλα έξοδα διά τής τουα- 
λέττες της, δυσκόλως ήδύνατο νά τά βγάλη πέρα καί αν άκόμη έκα- 
μνε καί τήν μεγαλειτέραν οικονομίαν τού κόσμου. Ή (ίαμά, συγκι- 
νηθεϊσα άπό τό καλοκάγαθαν ύφος τού κυρίου, συμφωνεί καθ’ δλα 
μαζύ του, ομολογεί μάλιστα δτι χάριν τών θυσιών τας οποίας ήναγκά- 
σθη νά κάμη διά τήν εκπαίδευση· τής κόρης της, εύρέθη εΐς τήν άνάγ- 
κην νά συνάψη μερικά χρέη τά όποια τιήν βασανίζουν πολύ. Έάν ήθελε, 
θά ήτο πολύ ευτυχής, καθόσον είκοσι τούλάχιστον πρόσωπα προσέφε- 
ραν ήδη είς τήν κόρην της άμαξαν, τουαλέττες καί κοσμήματα. Άλλά νά 
θυσιαση τό δυστυχισμένο αύτό παιδί, τόσον νέον, τόσον ντελικάτό, θά 
ήτο δολοφονία! Άλλως τε, θέλει καί νά τήν ύπανδρεύση, έως τώρα δέ 

ήρνήθη πολλούς γαμπρούς. ούδέ θέλει νά βιάση καί τήν κλίση- τής 
ΙΙαμέλας της. καθόσον μόνον ή αμοιβαία αγάπη κάμνει τά καλά συνοι
κέσια. ΚΓ αύτή ξεύρει άπ’ αύτά, άγαποΰσε τόσον τόν μακαρίτη τόν 
άνδρα της ' . · - ΓΓ αύτό καί δέν έπαυσε νά τόν κλαίη. άπό τόν καιρό 
ποΰ έπληγώθη εΐς τήν μάχην τοΰ Λοΰτζεν καί άπέθανε!... θεός 
σχωρεσ' τον !...

Ό γέρων φιλότεχνος ήκουσεν δλ’ αύτά μέ πολλήν συγκίνησιν καί η 
επιθυμία του είναι νι'ι χύση βάλσαμον είς δλας τάς δυστυχίας τής οικο
γένειας αύτής. Έν πρώτοις, αί κυρίαι αύταί δέν ε!μπορούν πλέον νά 
μείνουν είς ενα τόσον μικρόν άπαρταμέντο. τά δέ έπιπλα ποΰ έχουν είναι 
πολύ όπλα.. . "Ολ’ αύτά αύτός Οά φροντίση νά τι’ι διόρθωση·

Την έπαύριον ό γέρων επανέρχεται. ΊΙ νεαρά ηθοποιό;, προειδοποιη- 
Οεϊσα, παρευρίσκεται τήν φοράν αυτήν είς τιήν συνέντευξη·. Είναι συγ- 
κεκινημένη. οσον καί ή μητέρα της. δΓ δσα θέλουν νά κάμουν δΓ αυτήν. 
Τό άπαρταμέντο είναι καθ’ δλα έτοιμον. Αϊ κυρίαι αύταί ήμπορούν νά 
εγκατασταθούν είς αύτό δταν Οελήσουν, καί θέλουν άμέσως. Τό άπαρ
ταμέντο απαρτίζεται άπό ένα πολύ ώραίον δωμάτιον διά τήν ηθοποιόν 
καί ένα άλλο είς τό ιϊκρον διιί τιήν μητέρα, άπό ένα σαλόνι, μίαν τρα
πεζαρίαν καί άπό δλα έν γένει τά χρειιόδη. καί δλ’ αύτά επιπλωμένα 
μ’ ένα γούστο.. . μά μ’ ένα γούστο ! —

Έπί πλέον, εις μέν τό κομόν εύρίσκεται ένα κασμίρι, φορέματα, δαν- 
τέλλες.. . είς δέ τίι γραφεΐον ένα ρουλό άπό εκατόν ναπολεόνια.. . Είς 

τό δωμάτιον τής μαμάς ένα 
σάλι μεταξωτό, στόφφες καί 
μία ώραΐα ταμπακέρα... Ό 
καημένος δ γέρος δΓ όλα 
έπρόβλειρεν!

Οί νέοι ένοικιασταί έγ- 
κατεστάθησαν άπό τριών 
ήμερών είς τό νέον τους 
σπίτι καί ό ευεργετικός κύ
ριος έρχεται κάδε πρωί νά 
τούς έπισκεφθή.

Ή μαμά, σάν καλοανα- 
τεδραμμένη γυναίκα, άπο- 
σύρεται άμέσως εΐς τό δω
μάτιον, πρέπει άλλως τε νά 
φροντίση καί γιά τό σπίτι, 
καθόσον ή κόρη της παίζει 
τό βράδυ καί πρέπει νά 
φάνε ένωρίς.

«ΊΙ αγαθή γυναίκα ήλάτ- 
τωσε κάπως τιήν επαγρύ
πνησή· της. Σπανίως πλέον 
συνοδεύει τήν κόρην της είς 
τό θέατρον, καθόσον έχει 
ήδη εμπιστοσύνην είς αύτήν, 
άλλως τε ό κύριος τιήν συνο
δεύει σχεδόν κάθε βράδυ 
μετά τό θέατρον. Τήν ώραν 
εκείνην ώς έΛί τό πλεΐστον 
ή μαμά κοιμάται, τήν δ’άλ
λην ήμέραν τό πρωί εύρί
σκεται πάντοτε έτοιμον ένα 
φλυτζάνι περισσότερον διά 
τήν περίπτωση·, καθ’ ήν δ 
προστάτης θά ήρχετο χωρίς 
νά έχη προγευματίσει !

Τέλος ή τρυφερά μητέρα 
είναι εύτυχεστάτη : Τρώγει, 
πίνει, κοιμάται καλά, χωρίς 
καμμίαν πλέον φροντίδα, 
δικαίως οΰτω άνταμειβο- 
μένη διά τάςπρός τήν κόρην 
της φροντίδας. Επαναλαμ

βάνει δέ συχνά είς τήςγειτόνισσες: Μέ ικανοποίησε πολύ αύτό τίι παιδί!
Πρός συμπλήρωση· τής θαυμασάις αυτής είκόνος τής μαμάς τής 

ήθοποιοΰ. δέον νά προστεθή δτι ώς έπί τό πλεΐστον ή μαμά αύτή 
ούδέποτε έφερεν είς τό στόμα της τιήν κόρην, ήν ενστερνίζεται ήδη 
καθ’ ήν έποχήν ή τελευταία αΰτη παραδίδεται είς τάς μητρικός αγκόλας, 
τούτέστι είς τάς αγκόλας, δς τή προμηθεύει έκάστοτε ή μαμά. Ή μαμά 
αύτή εϊναι εύρημα τής κόρης ήτις έχει ανάγκην προαγωγής, καθόσον 
δέν δύναται μόνη της νά έξασκήση έπικερδώς τό ήθικοπλαστικόν επάγ
γελμα τής ήθοποιοΰ. Καί τοιαύτην εκλέγει ή κόρη μεταξύ τών ήθοποιών. 
αϊτινες έγήρασαν πλέον, καθόσον αί μητέρες αύταί είναι καί έμπειρότε- 
ραι. Είτε δέ έκ τής σκηνής έλήφθησαν αί μητέρες, είτε έκτός αύτής, 
είναι πάντοτε αί καλλίτερου πληροφορημέναι έπί τών Ερωτικών σχέσεων 
τών θυγατέρων των.

Ήμέραν τινά ή ηθοποιός Μποαγκοντιέ ήτο άπησχολημένη είς τό 
καμαρίνι της, δτε ή μαμά της, ήτις πάντοτε τήν παρηκολούθει, τιήν 
έφώναξε άπό τιϊ κάτω μέρος τής κλίμακας: Κατέβα κάτω. Έλίζα, σέ 
περιμένει ό φίλος σου.— ΙΙοιός άπό όλους; άπήντησεν ή κόρη. Χιά
βολε! αύτός ποΰ πληρώνει! .. . Άμ! τί ένόμιζες. πώς θά σοΰ χαλούσα 
τήν ησυχία γιά τούς φαφλατάδες !....'

Συμβαίνει ενίοτε αί ήθοποιοί νά έχουν... δύο μητέρας, μίαν διά τό 
σπίτι καί μιαν διά τάς εξωτερικός των σχέσεις. Μίαν τοιαύτην κόρην 
μέ δύο μητέρας, τήν ήρώτησαν ποτέ :

- Πρός τί αύτή ή πολυτέλεια ;
- Διά τούς όρκους μου· άπήντησε.
- Δηλαδή;

I Les mvslires des theatres de Paris, par tin eomparse. σελ. Ml.

— Δηλαδιή . .. έπειδή, βλέπετε ... αγαπώ πολύ τιήν μητέρα μου ... 
τήν άληθινή μου μητέρα ...

- Αϊ;
--"Οταν κανένας ζηλότυπος θέλει νιι τοΰ όρκισθώ κάτι τι έπί τής 

κεφαλής τής μητέρας μου. προσκαλώ τιήν άλλην! 1
«

Έλέχθη άνωτέρω δτι τήν σκηνήν άνήρχοντο κυρίως πόρναι διά τάς 
οποίας ή σκηνή ήτο πρόσχημα μόνον, έξ ού θά ήδύνατο τις νιι συμπε- 
ράνη δτι έκεϊναι. αϊτινες άνήλθον έξ έρωτος πρός τήν σκηνήν καί διε- 
κρίθησαν έπ’ αύτής διετήρησαν καί ποιάν τινα σεμνότητα. Πολλού γε 
καί δει! Αί μάλλον διαπρέψασαι έπί τής σκηνής διέπρεψαν καί διά τάς 
ερωτικός αύτών περιπέτειας. Ή κ. Φαβάρ ’ είς τήν αλληλογραφίαν 
αύτής ’ αναφέρει περί τής Άδριανής Λεκουβρέρ τά έξής : Μεταξύ τοΰ 
άριθμοΰ τών λατρευτών, οΰς η τέχνη της τή προσείλκυσε. ό ιππότης τής 
Σαξωνίας ήτο ό εύνοούμενός της. Είς αυτόν έθυσίασε σχεδόν δλους τούς 
άντεραστάς του. Λέγω σχεδόν δλους, διότι διεφύλαξεν άκόμη δύο 
τρεις.. . · Καί εξακολουθεί ή συνάδελφός της άναφέρουσα ερωτικά τινα 
επεισόδια τής Λεκουβρέρ.

Διά τιήν έπίσης διάσημου τραγωδοί’ Κλερόν. τήν γνωστήν πριν άνέλθη 
τήν σκηνήν είς τόν έλαφρόν, τόν έλαφρότατον μάλιστα, κόσμον4 ύπό 
τό παρωνύμιου Frettillon ·’·. έγράφη τό έξής έγγικτικώτατον επίγραμμα:
Pour la fameuse Fretillon, 
on a frapp6, dit - on,

un medallion, 
mais a quelque prix 

qu'on le donne, 
fut-ce pour douze sols, 

fut-ce meme pour un. 
II ne sera jamais 

aussi commun 
que le fut jadis sa personne.

ΟΙ ΔΥΩ ΦΙΛΟΙ ΞΕΝΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ "ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ.,

Τό έπίγραιι μα αύτό έγράφη 
συνεπείρ. τοϋ έξής γεγονότος: 
Έν τή υπό τοΰ Freron διευ- 
θυνομένη An nee litteraire 
έγράφη σφοδρότατον άρθρον 
κατά τής αισχρότητας τών 
ϋποκριτριών.'\{ Κλερόνυπο- 
θέσασα δτι τό άρθρον έγράφη 
δΓ αύτήν έζήτησε παρά τών 
διευθυντών τοΰ θεάτρου καί 
τών ύπουργών ικανοποίηση· 
διά τήν ΰβριν ταύτην τοΰ 
Φρερόν. (Favart: Journal. 
1765, δ Μαρτίου). Τίνι τρόπφ 
άπηλλάγη τής καταδιωξεως 
ό Φρερόν είναι μακρά ιστο
ρία διαφεύγουσα τά δρια τής 
παρούσης μελέτης. Οί δέ φί
λοι τής Κλερόν πρός ικανο
ποίηση· αύτής κατεσκεύασαν 
μετάλλισν δπερ τής άπέστει- 
λαν μέ τούς έξής στίχους :
Pour I’inimitable Clairon, 
on a frappe, dit-on, 

un medallion. 
Mais, quelque eclat 

qui I'environne, 
si beau qu’il soit, si precieux, 
il ne sera jamais aussi 

cher a nos yeux 
que Test aujourdhui 

sa personne.

Δύο ημέρας κατόπιν η 
Κ/^ρον έλάμβανε τήν άνω-
τέρω παρφδίαν τών στίχων αύτών ήτις άπεδόθη είς τόν Φρερόν.

ΊΙ διάσημος διά τήν τέχνην της καί τήν εύφυϊαν της άοιδός τού 
Μελοδράματος Σοφία Άρνού, κατέστη διασημοτέρα άκόμη διά τούς 
έρωτας της. Ευφυής δέ ώς ήτο, άπηθανάτησε [ΐόνη τό πάθος της αύτό 
γράψασα επί τής έπιτυμβίου πλακάς, ήν προώριζε διά τόν τάφον της 
τά έξής : Πολλαί άμαρτίαι θά τή συγχωρηθώσιν. δτι πολύ ήγάπησεν .

ΊΙ Ντεζαζέ, ή ιδιακριθεΐσα έπίσης ώς ηθοποιός καί πνευματώδης 
γυνή, πολλούς εύτυχεϊς κατέστησε κατά τό μακρόν θεατρικόν της^στά- 
διον. Έγνδιριζεν δμως οτι καί δλαι αί άλλαι συνάδελφοί της δέν ήσαν 
όλιγώτερον έλεήμο'νες αύτής. Εσπέραν τινά παρακληθεΐσα έλαβε μέρος 
είς ευεργετικήν παράσταση· διδομένην έν τιμ Anibigu ύπέρ άτυχοΰς 
τίνος ήθοποιοΰ. "Ενας νέος έκ τών θαμώνων τών παρασκηνίων, άντιλη-

1 paul Mahaiin ; Les jolies uetrices de Paris, σελ. 153. 188V. cinquieme serie.
2 Διάσημος ήΦοποιος tov is αίώνος διαοιρέψασα κυρίως είς τά άσματα τών 

|lob|ii?.. ΊΙ ήίίοποιός αύιή, λέγει ύ Brazier (chroniques des petite theatres de 
Paris, depuis leur creation iusq ή ce jour, τόμ. Β. σελ. 44. Paris 1837.) »|to 
•νωστή διά τήν τέχνην τη;, το πνεύμα της καϊ τάς μετά τοϋ άββα de Voisenon 
σχέσεις της.- *() Brazier Γν τούτοις λησμονεί καϊ τάς μετά τοΰ στρατάρχου τής 
Σαξωνίας σχέσεις τής Φαβάρ.

pavart : Correspondence dramaiique cl litterraire. 1761, 20 Αύ/οϋστου. Έν 
ι ή αύτή Άλλ>)λογραψια της (1761, 23 ’Οκτωβρίου) ή Φαβάρ άναφέρει τάς έρωιι- 
κάς περιπέτειας τής άλλης διάσημου ήθοποιοΰ Σοφίας Άρνού, τής Deschamps 
<1762, 14 Ιουλίου ), τής Piccinclli (1762, 7 Ιικεμβρίου) καί άλλων

I Γήν Λιαγωγήν αύτΐρ· τής Κλερόν ό Grimm (Corresp. litter.. Φεβρουάρ. 1765) 
γην χαρακτηρίζει μέ γαλατικήν λεπτότητα ώς -erretirs cllfrbres de la prcmiirv 
jeuiiesse «le Mlle Ctairon .

5 To παρωνύμιον αυτό ήτο ή μεγαλειτέρα Οβρις, ήν ήδύνατο ττς νά άπευόύνη 
πρός τήν Κλερόν, ήτις τήν ήμέραν καθ’ήν προσελήφθη εΐς τήν Γαλλικήν Κωμω
δίαν, είπε πρός τάς συναδέλφους της ! ‘Λίσποινίδες, θά προσπαθήσω πάντοτε να 
σάς είμαι εύάρεστος, άλλ' άν καμμία άπό σάς μ’ ύνομάση Φρετιγιόν, θά τής 
σκ<ίσω Ενα χαστούκι ποϋ θα τής φανή ό παππας βώδι·. (Je Ιιιι ficherais le 
uicillcur soufflet qu'elle ait recu de sa vie), To 1710 έδημοσιεύθη έν Ήουέν 
λιββλλος κατά τής Κλερόν υπό τόν τίτλον; Histoire de Mlle Clairon, dite Fidtillon. 

φθείς οτι νεαρό, τις ήθοποιός παρετήρει διά τής οπής τής αύλαίας. 
πλησιάζει καί τιήν αρπάζει άπό τήν ιιέσην. Ή Ντεζάζέ, διότι αύτή ήτο. 
στρέφεται καί λέγει μέ τό πλέον έπίχαρι ύφος: Άπατάσθε. κύριε, δέν 
ανήκω είς τό κατάστημα! 1 ·

("Επττπι οννέχεια) NIK. I. ΛΑΣΚΑΡΗΣ
« « «

ΜΙΑ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Ελάβομεν τήν κάτωθι επιστολήν τοΰ έν Λεμησσφ έκπαιδεύτου κληρι
κού κ. Παπαϊωάννου Μακούλη, ήν καί δημοσιεύομεν είς επανόρθωση· 
ανακρίβειας τινός τού περί τής χρονολογίας τοΰ Πάσχα άρθρου ήμών.

Αξιότιμε Κύριε,

Λ»· τώ ΐ'.τ' άριθ. 66 φνλ/Μδϊ'ρ ιού παρελθόντος .-Ιπρι/.ίοι· τοΰ περισποι·- 
δάστου περιοδικού ιγιώι· Εικονογραφημένη. , προκειμίνσιι περί γρονολο- 
γίας τον Πάσχα, ίύιιμΟαιειιΟιι ή >:ή; .τέρικοπή :

• Εστενον ύπό τό βάρος τής ίπαχϋ-οϋς δουλείας οϊ’Ισραηλϊται 330 
όλόκληρα ετη και ό ύΐωϋσής παρουσιαστείς ενώπιον τοΰ Πλάστου 
παρεπονέ&η αυτω...»

Ούχί ηίσις αντιλογίας, άλλ’ αγάπη πρός τήν άλί/Ι/ειαν, ιιοί επιΟα/Μι νά

.ταρακιιλέοω υμάς, δπως εί'αρεητηΟήτε ιά δηιιοσιεύοητε τάς όλίγας ταίιας 
γϋαμμάς. Πρόκειται περί τον όριομον τής διάρκειας τον χρόνον τής εν Αΐγν- 
πιιρ δονλείας τών Ιηοαηλιτϋιν : Δέν διήρκεσεν αΰτη 330 έτη, άλλά περί
που III έτη καί ίδον πιος.

’.Ιπό ιής εκ ιής χύτρας τιΰν Χαλδαάον κλ.ήοεως τον Αβραάμ μέχρι 'ής 
έϊ Αίγυπτον εξόδου τών ' Ισραηλιτών λογίξνται χρονικόν διάστημα 130 ετίόν 
ήτοι ίίτι ύ ’Αβραάμ καί οί απόγονοι αντον παρύτκησαν έν Χαναάν και εν 
Αίγύπτφ έτη 130. ΐ’Ίδε έξόδ. Hi. ΙΟ. I1J.

' II ακρίβεια τον άριθμοΰ τούτον δεν παραβλιίπτεται οπό τών χωρίων τής 
Γενέοεως Ι/Ε. 13) καί τών Πράξεων τιόν' Αποστόλων /Ζ. β),έν οίς περιορί
ζεται ή διάρκεια είς 100 έτη- διότι εν τοΐς τελενταίοις δέν πρόκειται περί τής 
ακρίβειας τών ιίριΟμών, ι'άλά περί τής ιστορικής ιίληθείας.

ύ'* χρονικόν διάστημα τών 430 έτοιν έν ταΐς λε.ττομερείαις αύτοΰ διαιρεί
ται είς δύο τμήματα:

α) Πατριαρχική εποχή έν Χαναάν έτη 31~ι | I‘10 έτι
β) ’Ισραηλιτών διαμονή έν Αιγύπτιο έτη 3Ι~ι I
Άλλά καθ' δλον το διάστημα τιόν 313 έιώιν τής έν Αιγύπτιο διαμονής οι 

Ισραηλϊται δέν ήσαν υπό δουλείαν’ διότι έν ίίσιμ έζη ό ' Ιωοιμμ, ουτοι ευημε- 
ρουν, έπλούτονν και έπολλαπλασιιιζοντο θανμασάος έπί ι I έτη ! Μετά δε τον 
θάνατον τοΰ ' ίωσήη Ι3Ι.Ϊ 71 II I) νπεβλήθησαν είς δου/πίαν II I έτιω·. 
Άλλά καί καθ' δλον τό διάστημα το»' 144 έτών δέν υπέι/ ερον ές Ισου. Τό 
διάστημα τής δουλείας τών 144 έτών δύναται νά ύποδιαιρεθή :

I) Είς ύποι/ερτην δουλείαν ΐ-τιΰν 64 καί 3) είς διωγμούς έξοντιόοεως έτών 
60, έν δλιμ δουλεία καί διωγμός 144 έτών.

Ίων ώς άνω υπολογισμών τάς λεπτομέρειας ιιετά τών αποδείξεων /των 
οικείο»· παραπομπών) θέλετε άναγνώσει έν τή νπ’ έμοϋ έκδιδομένη Χρονο
λογική Άκτίνι Τής Παλαιός Ιιιιθήκης, ήτις ήδη εύρίσκεται υπό τά πιεστήρια.

Αέξασθε κ.τ.λ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΟΥΑΗΣ

ι Les mvstires des Ihiilres de Paris, par nn vieux eomparse, o. .123 Paris 1841.
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ΜΙΑ ΠΟΛΙΣ ΠΟΪ ΚΑΝΕΙ ΤΟΝ ΚΑΠΝΟΝ ΛΙΡΑ
Χυνέχεια άπό τύ προηγούμενον τεδχος|

ΠΡΩΤΗ ποιότης είναι τό μικρότεροι· και ξανθότερον 
ο ύλλ.ον, τό λεγόιιενον γιουμπεκι και τιμαπαι 2 - I 

λίρας ή οκά, τελευταία δε τά μεγάλα και πράσινα 
φ ύλλα. ’ Ακόμη καί τά τρίμματα ιών φύλλων σαρωνό- 
μενα αποτελούν κατηγορίαν καπνού καί τά σάπια, ίίτινα 
άγοράζει iy Γερμανία.

Γύρω η Καβάλλα, είς τίιν ολίγον γαιιόδη χώρον ποΰ 
έχει, είναι κατάη υτος άπό καπνά, άλλ’ ό καπνός τόν 
όποιον επεξεργάζονται δέν είναι ίδικός της. "Ερχεται άπό τί/ν 
άχανή πεδιάδα τών αρχαίων Φιλίππων καί άπό τάς υπώρειας 
τών λόφων, τούς όνομαστοές Γιακάδες. "Οταν iyytoi'T·

ΑΠΟΨΙΣ ΤΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΛΑΣ

fife ΤΙ/Ι* 

Καβάλλαν μέσα 
Μαΐου είχεν αρ
χίσει ή καλλιέργεια. 
Σπείρουν πρώτον 
επιπολαίως τόν κα
πνόν είς χώρον μι
κρόν και μετά μίαν 
ημέραν τον ποτί
ζουν. Μετά τινας 
ήμέρας </ ιύεται ό 
καπνάς πυκνότατα

δης, ζζτ. Ί>έσσας, <-). Ίζίμου, Κ. Μπαλαμπάνογλου, Κ. . ίόγης, 
Ζ. Ζάχος, Ι·.ύθ. Γεωργακόπουλος, ό κ. Κιον. 1 Ιουλίδης, Μ. Κολο
κύθας, Αχ. Βάρδας, 1. Κωνσταντινίδης ιί ποιητής κ.λ. οί πλετστοι 
τών όποιων έχουν σήμερον ιδιόκτητα περίκομη-α καί πολυτελώς 
επιπλωμένα μέγαρα.

Αισθάνεται κανείς Εθνικήν ύπερηη άνειαν μλέπων ότι τό εμπό- 
ριον τοο καπνοί· είναι είς χείρας τών Ελλήνων. Είναι αληθές 
οτι τρεις μεγάλοι ξένο! οίκοι εμπορεύονται επίσης, ό τοΰ"Ερτζοκ. 
καί Σ' άν διευθύνει ό κ. ΙΙήξ, ή Κομμέρσιαλ. Κόμπανι δη Σα- 
λονικα λιμιτεδ ’ην διευθύνουν οί συμπαθείς είς τούς "Ελληνας 
άδεληοί κ.κ. Αιίζαρος καί'Ερρίκος Μισσραχή, καί ή 'Αμέρικα 
Ίομπάκο Ι\° αλλά και οί τρεις ουτοι οίκοι απασχολούν περί
που εξ χιλιάδάς εργατών Ελλήνων.

Είς τ’ην Αεσχην έλαβα τ'ην τιμί/ν νά γνωρίσω τήν κρέμαν 
των ομογενών καπνεμπόρων: Τόν κ. ίημητοακόπονλον
καί ιόν υιόν τω· κ. Τζών, τόν κ. Εύγέν. 'Ιορδάνου, τόν κ. I. 

Αεβιδην, τόν κ.'Ανδρ. Ζίηαν, τόν κ.’.Ιλ. 
Κοντόπουλον. τίιν κ.'Εμ. Αουλκαρίδην, 
τόν κ. 51. Κολοκύθαν, τόν κ.'Αχ. Βάρ- 

δαν, τόν κ. 1. Κωνσταντινίδην, ποιητήν 
μέν καί πατριώτην ένθερμον, ού μήν 
άλλά και καπνέμπορον. τόν κ. Ήοακλ. 
Φέσσαν, τών όποιων Επεσκέφθην κατό
πιν καί τάς ιιποθήκας, όπως επίσης Επε
σκέφθην καί τών κ.κ. Κ. Ααμπ.ρίδου, 
Κ. Αόγη, Δ'τ. Φέσσα, Εύθ. Γεωργακο- 
πο '·λοι·. Ζάχου Α. Ζάχου, Χαρ. Σταυρί- 
δου. Κ. Μπαλαμπάνογλου, (-). Τζίμου. 
Μετά τ'ην εργασίαν των Εννοούν νά ξε
σκάσουν οί ΚαβαλΜώται. ’() κ. Τζοιν

επιστάται της κλείουν μέ ίδικά της κλείθρα τάς άποθήκας τών 
καπνεμπόρων τό απόγευμα καθ' έκάστην.

Φαντασθήτε λοιπόν τί αγρίως κωμικόν είναι νά εύρίσκεσθε 
μέσα είς τήν Καβάλλαν, μίαν άπό τάς κοιτίδας τοΰ καπνού καί 
νά ιιίι ευρίσκετε νά καπνίσετε τσιγάρο Καβάλλας, παρά μόνον 
τά ιίπαίσια τοΰ Τουρκικού μονοπωλίου. Κόποι· κάπου σάς 
δίδουν ένα γιακά. Fleurs de vacil είναι τό εκλεκτότεροι· τσιγάρου.

' Ακούσατε τιάρα καί μερικά νούμερα. ΊΙ Κομμέρσιαλ έχει 
έν Καβάλλα IS-20 άποθήκας διά τήν επεξεργασίαν, τετραορό- 
ι/ους, έκαστος δέ όροφος δύναται νά περιλάβη XII-100 Εργά
τας. Ί) οίκος Herzog αριθμεί Επίσης 20-25 άποθήκας τριο- 
ρύη ους καί πενταορόη ους. ’() οίκος Μάγερ αριθμεί 4-5 μεγά
λος άποθήκας. Τό Μονοπώλιον ώσαύτως έχει 15 περίπου 
τεράστιας άποθήκας. Μάθετε καί κάτι άλλο ακόμη περίεργον : 

.Ιί άποθήκαι Herzog, όπως καί τής Κομμέρ
σιαλ, όπως καί τοΰ Μάγερ καί τής «Regie 
Co - iu/rressde des Ί'abacs de Γ Empire 
Otto mane » είναι συγκεντρωμένοι καί Απο
τελούν ολόκληρον συνοικίαν, μέ δρόμους και 
τετράγωνα, μέ καμπάνες ιδιαίτερες διά τήν 
παΰσιν τής εργασίας, καί φωτισμόν ακόμη 
Ιδιαίτερον τών Ενδιαμέσων δρόμων, είεργε- 
τικώτατον αληθώς. 'Υποφέρει άπό έλλειψιν 
φωτός ή Καβάλλα. Φαντασθήτε λοιπόν τους 
Εργάτας τού Herzog 3 χιλιάδας περίπου, θέλον-

φίρμ«ς

ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΡΓΑΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥ ΑΖΟΝΤΕΣ ΓΙΟΥΜΠΕΚΙΑ

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΕΝΟΣ ΤΖΑΜΙΟΥ ΕΝ ΚΑΒΑΛΛΑι

Γ. Δ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ

θεμελιωτής τής μεγάλης έμπορικής

καί τότε εργάτιδες τόν ποτίζουν καί πάλιν 
διά ί'ά μαλακώση τό χώμα καί ρίζα ρίζα 
τόν μεταφέρουν άπό τό q υτιόοιον καί τάς 
q υτεύουν κοντιί κοντά διιι νά μη μεγαλώ
νουν τά ηύλλα τής καπνιάς. Καί έπειτα 
άπό τόν 'Ιούνιον αρχίζουν τό σπάσιμο, 
όπερ διαρκεΐ έως τοΰ Αύγουστου. ’Εργά
τιδες καί Εργάται μαζεύουν ένα ένα τά 
ώριμα φύλλα. Κάθε q άλλον ποΰ μαραίνε
ται τό συλλέγουν καί συσκευάζουν τά δέματα.

Πότισμα άλλο δεν θέλει ό καπνός άπ<> 
αυτά τά δύο' λέγει ό'Οθωμανός χωρικός. 
'Εκτός αν τόν βρέξη ό 'Αλλάχ .

II εργασία τού καπνεμπόρσυ συνίστα- 
ται είς την αγοράν μιας παρτίδας η πλειό- 
νων καπνού, η είς τήν 'Αποθήκην του Επε
ξεργασία αυτού καί ή μεταπώλησις είς τό 
Εξωτερικόν. Ιιότι, υπάρχοντας Μονοπωλίου 
Καπνού, έν Τουρκίφ, δέν επιτρέπεται ούτε 
κοπή, ούτε κατανάλωσις καπνού, ουδέ εμ
πορεία εκτός τών Αποθηκών τής Ri’gie 
(Μονοπωλίου). Πρός άσφάλειάιν της μάλι
στα - ούδε'ις βάσιμος λόγος συντρέχει

Ό
Γ. Δ. Ποωτόπαπας. *Λπό τήν Κυνουρίαν καταγό
μενης έγκατεστάίίη είς τήν Καβάλλον προ 20ετίας 
περίπου καί έπεδόΰη είς τδ έμπύριον, κυρίως δέ 
είς τά καπνά. Τώρα ό οίκος Πρωτόπαπα μέ βατιν 
τάς τραπεζιτικός έργασίας, είναι πολυσχιδής καί 
έχει υποκαταστήματα είς τόν Βόλον, ε.Ις τήν Δρέσ
δην, είς τήν Άμισσόν. ’Εσχάτως ίδρυσε τεράστιον 
άτμόμύλον έν Λεδεαγάτς, δστις άλέίίει ήμερησίως 
1000 σάκκους περίπου, προώρισται δέ νά έξυπηρε* 
τήσΐ) σημαντικά συμφέρονca, άπασχολών είς τάς 
εργασίας του μονον "Ελληνας.Επίσης έλαβε παρά 
τής ΌΟωμ. Κυβερνήσεως τήν άδειαν τής άποξη- 
ράνσεως έκτεταμένου έλους παρά τήν πεδιάδα τών 
Φιλίππων. Διάνοια Επιχειρηματική προχωρεί πάν
τοτε έμπρός, χωρίς νά λησμονή μέσα είς τούς 
άπειρους ύπολογισμούς του, νά ρίπτη τό πατριω
τικόν του ϋμμα είς πάν όμογενές έχον Ανάγκην 
συνδρομής. Φιλογενής, πατριώτης ένθερμος έκτι- 

μάται. καί άγαπάται έν Καβάλλςι.

τας ήμερησΰος άπό τέ.σσαρας καφέδες έκαστον. 
" Εχομεν δώδεκα χιλιάδες καφέδες. Αύτο'υς τονς 
δίδουν δύο καφενεία λειτουργοΰντα μέσα είς 
την δίοδον τοΰ Herzog. Τό εν είναι τον κ. 
Κων. Άναγνιόστου, τό δέ άλλο τοΰ κ. Ματθ.

ΕΡΓΑΤΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΠΝΟΝ

καί είδη άπό τήν ίρέσδην, πανσέδες εκτάκτους, λεμονιές, μενε-
L·.! .»< · - ■■ .....

ΕΝΑ ΣΟΚΑΚΙ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΛΑΣ

ΒΙΚΤΩΡΙΑ Μ. ΤΟΚΚΟΥ

Ί'αχμ'δρομείου, ’ Ιο>. Κοτν- 
σταντινιδου τοί· ενθουσιώ
δους πωητοϋ,ΊΙρ. <1>έσσα, 
^· Γρηγοριάδου καί τών 
άποτελούντων τό ' Ελλην. 
Μελόδραμα κ.κ. I. .law- 
ράγκα, Μ. βλαχόπουλου, 
Μωραίε η, ’ Αλ. Κυπαρίσση. 
Κατ' αύτό ό κ. Κοινσταντι- 
νίδης μοΰ έκαμε τ'ην τιμήν 
νά έγείρη πρόποσιν κολα
κευτικήν, rd άπαγγείλη δέ 
άμέπρητα ποιήματά του.

"Αλλος κήπος, θαυμά
σιος αϊτός, είναι οί’Αμπε- 
λόκηποι τού κ.ΊΙλ. Φέ.σσα. 
'Ο κ.ΊΙλ. Φέσσας είναι <5 
εξυπνότερος έμπορος τής 
Καβάλλας. Ιιδάκτοιρ τών 
μαθηματικών εγκατέλειηφ

τά δυώνυμα τού -\εύτω- Οι νιπτήρες του ιμαρετ
νος καί είς τί νομίζετε έπε- 
δόθη ; ' Εσκέη θη, άη οΰ είναι τόσοι καπνέμποροι έχοντες άνάγκην 
ειδών σνσκευασίας καπνού, αυτός νά τους τά προμηθεύη. ίιέθεσε 
λοιπόν τά άναγκαιούντα κεη άλαια και σήμερον έχει έργοστιίσιον 
κατασκευής τοιούτων καί Εμπορικόν καί είναι μύγας καί πολύς, 
μοναδικός είς τό ε'ιδός του.

"Οταν δέν είναι καιρός όι' άναηιυκτικάς εκδρομάς περνούν 
τήν ώραν των ιιέ τό πόκερ.'Αλλά τί πόκερ ! Κάβα πέντε λίρες, 
ρελάνς μέ οκτώ - δέκα λίρες.

Μία εύγενής πρόσκλησις 
μοΰ Λιττυ.-τιόΟΐ) άπό τόν κ. 
Εύγέν.'Ιορδάνου : Α’ά λάβω 
μέρος εις γεύμα όπερ παρέ
θετε. Παρεκαθήσαμεν δέκα 
περίπου Εν ολτο.Ί) σεβαστός 
πενθερός του κ. Ν. Γρηγο
ριάδης, πρώην πρόξενος τής 
Ρωσσίας, ή Ερίτιμος κυρία

ΟΙ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, το ωραιον κτήμα τον κ. ηλ φεςςα

Εύαγγελίδου. Προνομιακώς μόνον αυτά δίδουν καΐ/ έ είς τονς 
Εργάτας Herzog. "Ωστε κάθε ένα προμηθεύει περίπου 6 χιλ. 
καφέδες τήν ημέραν καί εισπράττει πρός S παριίδες τόν 
καφέ, /> χιλ. παράδες, ήτοι δοίδεκα λίρας τ'ην ημέραν. Φαν
τασθήτε οτι κάθε ένα απασχολεί 7 - S γκαρσόνια, τά όποια 
κουβαλούν αδιάκοπα καφέδες καί δέν προφθάνουν. 'Ετοι
μάζουν δέ τόν καφέ μέσα είς μεγάλα καζάνια.

«

Μεγείλας καί ωραίας άποθήκας εχει ό κ. I. Λεβίδης καί 
όπισθεν αυτών ι'ιρθούται τό μέγαρόν του, ό κ. Ε. ’Ιορδάνου, 
ό κ. Γ. ΙΙρωτόπαππας, τό γραφεϊον τον όποιου διευθύνει 
δεξιότατα ό δράστηριιότατος η ίλος μου κ.Άριστ. Ζαφιειρίου, 
δ κ. Άλ. Αημητρακόπουλος, ό κ. Γρ. Ν. Γρηγοριάδης, ό 
κ. Κ. Κοντόπουλος, Ζ. Εάρικας, Ε. Δονλκαρίδης, X. Σταυρί-

Δημητρακόπουλος έχει 
ένα θαυμάσιοι· κόττερο 
καί κόβει ίιόλτες έως 
τήν (θάσσον."Αλλοι καθ' 
ομίλους συγκεντριόνον- 
ται είς τόν κήπον τοΰ 
Ήρακλέους, τόν φτημι- 
σμένον κήπον τοΰ κΊΙρ.
Φέσσα, τού ξακουσμένου κυνηγού καί φαρα Ερασιτέχνου. Ιτά 
τ'ην Καβάλλαν, τήν ξηρά)·, τί/ν αύχμηράν, τ'ην πετρώδη, <5 
κήπος τοΰ Ήρακλέους είναι άληίίινι/ έκπληξις. Τί δέν έχει 
εκεί μέσα; Γαρύφαλλα καί τριαντάη υλλα είς άπειρα χροίματα 
καί είδη ιιπό τήν ίρέσδην, πανσέδες εκτάκτους, λεμονιές, μενε

ξέδες θαυμάσιους, κανάρια, 
κόττες σπάνιοι· είδους καί 
μίαν μαϊμούί Εατοίχισε πολ
λά αύτός δ κήπος καί μόνον 
ή Επιμονή τοΰ ιδιοκτήτου 
ήμπορόΰοε νά μεταβάλη είς 
κήπον ζηλευτόν τό κομμάτι 
Εκείνο. Μέσα Εκεί παρεκά- 
θησα είς πρόγευμα πλου- 
σιιίιτατον μετά τών κ.κ. Εύγ. 
Ίορδιινου, Τζι'ον Δημητρα- 
κοπούλου, Γ. ΜπουφΈτη και 
Γρ. .V. Γρηγοριάδου, διε:υ- 
θυιπών τής Τραπέζης'Αθη- 
νών, Κ. Φέσσα, τοΰ ύπερό- 
χου ιατρού τής Καβάλλας, 
Άνδρ. 1 Ιρωτοπαπα, τού ετέ
ρου τών Ειδελ.η ών τοΰ ομω
νύμου οίκου, (-). Σπόντη, 
διευθυντοΰ τοΰ πρακτορείου, 
.Ιόί'ό καί τοΰ Αυστριακοί'ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΝ ΥΔΡΑΓΟΓΕΙΟΝ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΛΑΣ

Ενγεν. 'Ιορδάνου, ό αρχιερατικός 
Επίτροπος τής Ξάνθης άρχιμαν- 
δρίτης κ.’Αλέξανδρος, εύπαίδευτος 
κληρικός, ό κ. και ή κ. Γρ. Γρηγο
ριάδου καί ό κ. II. Γρηγοριάδης.

Τό γεύμα ήτο μυθώδες είς 
πλούτον καί πολυτέλειαν, λαμπρόν 
δέ είς ευθυμίαν. Μετ' αύτό προσ- 
ήλθον προσκληθέντες ό κ. καί ή 
κ. Ζίφα, ό κ. καί ή κ. Γ. Μπου- 
φέτη, ό κ. καί ή κ. 'Αχ. Βάρδα, 
ό κ. καί ή κ. Τρ. Βάρδα, ό κ. καί
ή κ. I. Κωνσταντινίδου, οί κ.κ. ’ .1Ζ. καί I. Αημητρακόπουλοι 
μετά τών άξιοτίμων συζύγων των. 'Επίσης είχε προσκληθεί ό 
κ. Αιον. Ααυράγκας, μετά τής συζύγου, ό κ. Άλ. Κυπαρίσης 
μετά τής συζύγου, ό κ. Βλάχόπουλος μετά τής συζύγου του καί 
τής ι'ιδελη.ής της .1°? (-)εοδωρίδου, ό κ. Μωραίτης κ.λ.π.'Επακο
λούθησε δέ πριίιτης τάξεως έσπερίς, καθ' ήν οί τοΰ μελοδρά
ματος καλλιτέχναι Εξετέλεσαν οιραϊα τεμάχια, παραταθεϊσα μέχρι 
τής 5 πρωινής ώρας- ίιλησμόνητος θίι μείνη.

«
Έχει καί γυμναστήριον ή Καβιίλλα, προϋποθέπει δέ τοϋτο 

τί/ν ΰπαρξιν Γυμναστικοί' Συλλόγου. Πράγματι υπάρχει τοιοΰ- 
τος, άλλά χάρις είς τήν λογικήν τών Τούρκων δέν είμαι είς 
θέσιν νά εϊπω πώς όνομάζεται. Είς τήν φίρμαν τοΰ Συλλόγου
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γαλλιστί, έπει&η ιύνομάσΘη ι Αθήνα- ό σύλλογος κατά 
πριοτον, έγραψαν Minerva . Κάποιος τοϋρκος υπάλ
ληλος άγνοων τήν γαλλικήν τό άνέγνωσε μανέβρα.

Νέ βάρ Μανέβρα, έφέντιμ; Τον έχάλασε τό 
τσερβέλο, Τί σχέσιν έχει ό γυμναστικός σύλλογος με 
τήν Μανέβρα; Όλμάς! Απαγορεύεται.

Έγραψαν τότε είς τά χαρτιά των μέ λατινικούς 
χαρακτήρας -1 777/Λ. 1 .

— Λ7 βάρ Άτήνα, έφέντιμ ; 'Ολμάς .'
Είς τό κει/ άλι τού Τούρκου υπαλλήλου ένει/ υλοχιό- 

ρει κάποια υπόνοια μυστικού δεσμού μετάξι· τού 
γυμναστικού συλλόγου Καβάλλας και των ’Αθηνών. 
Τά ίδια έπλαθαν και μέ τούς Φιλίππους . Είχον είς 
την σφραγίδά των τόν Μέγαν ’Αλέξανδρον.

ΙΙγάλτε τον τζάνουμ. Τί έχει νά κάμη ό ’ Αλέ
ξανδρος μέ τόν σύλλογόν σας;

’Αλλά τέλος πάντων λειτουργεί τό σαιμαπείον αυτό 
μέ πρόεδρον τόν κ. -V. ^ερόάρο;Άοι·, δραστήριον καί 
άκούραστον και έπιτελετ τον σκοπον του και προο
δεύει. Γυμναστής ο κ. Γ. Παπαχριστοδούλου.

Κατά τά λοιπά ή Καδάλλα δέν διαφέρει των άλλων ΕΝΑ ΕΞΟΧΙΚΟΝ ΠΡΟΓΕΥΜΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΗΠΟΝ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

τουρκοπόλεων. Σκολιά 
δρομάκια, στενά, ακανό
νιστα, σπήτια περιέργου 
καί ακανόνιστου σχήμα
τος, δεκαοχτουοοβριΘή.

"Οσοι δέν έζησαν είς 
τήν Τουρκίαν μίαν ημέ
ραν δέν γνωρίζουν τής 
δεκαογτοΰρες. Είναι που
λιά όμοιάζοντα πολύ μέ 
περιστέρια ή άκριβέστε- 
ρον μέ άγριοτρύγωνα, 
ζώντα δέ κατ’ άγέλας, είς 
δλα τά μέρη τής Τουρ
κίας, οπού, ώς γνωστόν, 
κατ εξοχήν τά ζώα, σκυλ- 
λοι, πτηνά, πελαργοί, ταύ
ροι, βόνασοι κ.λ. απολαύ
ουν ασυλίας, έν άντιθέσει 
πρός τούς αλλοφύλους 
ανθρώπους. “Οπως τά 
περιστέρια άδιαλείπτως 
φλυαρούν μέ εκείνο τό

γούτου γούτου» καί ή δεκαοχτοΰρα φλυαρεί άεννάως καί νομί
ζει κανείς δτι λέγει δεκαοχτού δχι έικτού». Υπάρχει μάλιστα

ΑΘΛΗΤΑΙ ΤΟΥ ΕΝ ΚΑΒΑΛΛΑ. ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙ "ΦΙΛΙΠΠΟΙ,, 

ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟΝ κ. Ν- ΣΕΡΔΑΡΟΓΛΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΣΟΝ

ΤΦ ΦΝΕΙΡΦΝ ΤΟΥ
ΙΕΙΔΥΛΛΙΟΝ ΑΡΑΒΙΚΟΝ 1

ΑΛΗ — Τό ροδόσταμου καθίσταται σπάνιον, ώς ή κανέλλα, Μουσταφά.
— Λοιπόν Άλή, είσαι εύτυχής;
— Ή εσοδεία τών ρόδων ήτο κακή εις τήν Τύνιδα, λέγουσι, καί δέν 

δυνάμεθα νά προμηθευώμεθα τό ροδόσταμον παρά άπό τήν κατηραμέ- 
νην φυλήν τών ’Εβραίων.

— Έπανεϊδες τήν ώραίαν σου Ούριντά;
— Τί. περιέργεια! Άπεκρίθη ό Άλής. Ή ευτυχία μου είναι ανεκδιή

γητος. Ναί τήν έπανεϊδον ώραιοιέραν καί γλυκυτέραν παρά ποτέ. Ήτο 
επί τοϋ στήθους μου καί εύρισκόμεθα έν ηιυχική άγαλλιάσει, δταν τό 
πλήκτρον τής θύρας έκτύπησε. Έκείνη ταχεία ώς αστραπή, ήνοιξε εν 
μέγα κιβώτιον ίίπερ έκλειε τούς στολισμούς της. Ένόησα- είσήλθον 
έντός. Ήτο καιρός- ή σκλάβα είχεν ανοίξει. Ό σύζυγος εΐσήλθε χωρίς 
νιί προφέρη λέξιν καί ήρξατο νά έρευνφ τήν οικίαν καί μετά ταΰτα 
άνεχώρησε. Έξελθών τής κρύπτης μου ένηγκαλίσθην τήν άγάπην μου 
ήτις ήτο ψυχροτέρα [ΐαρμάρου. Μοί εϊπεν : αύριον.

— Ωσαύτως καί έγω Άλή σοΰ λέγω άύριον, διότι είμαι περίεργος νά 
μάθω τήν έξακολούθησιν τής ιστορίας σου.

Τήν επαύριον κατά τήν αύτήν ώραν ό Μουσταφάς καί ό Άλής έκά- 
θηντο έν τφ έργαστηρίιρ.

— Σήμερον εϊπεν ο Άλής ή σκηνή ήτο δραματικωτέρα. Μόλις έλα- 
βον καιρόν νά τής εϊπώ : Άγγελε τών οφθαλμών μου . δτε κρότος 
φοβερός ανήγγειλε τήν έλευσιν τού συζύγου. Έκείνη καί ή σκλάβα της 
μόλις είχον καιρόν νά μέ χιόσωσι ύπό τάπητας Τουρκικούς. Τ ί συνέβη, 
δέν γνωρίζω. "Οταν έξήλθον ή Ούριντά δέν ίιδύνατο νά μοϋ όμιλήση. Ή 
σκλάβα της μέ παρέλαβε άπό τήν χεϊρα, μέ ώδήγησεν είς τήν θύραν καί 
μοί είπε, νά μή έλθης παρά τήν ώραν τής προσευχής... Αύριον έσεται 
ί) ημέρα τής χαράς, έάν θέλη ό πανίσχυρος Θεός τοΰ Προφήτου.

«
— "Ιδωμεν Μουσταφά, διατί έφερες τήν γυναϊκά σου καί διατί συνή- 

θροισας ημάς τόσον μυστηριωδώς έν τή οϊκίφ μου;
— Πενθερέ μου καί σείς άλλοι συγγενείς μου, ήλθον πρός ύμάς 

δπως άπομακρύνητε τό σκάνόαλον. Ή θυγάτηρ σας είναι ένοχος. Κατέχω 
τάς αποδείξεις καί θέλω νά σάς τάς άνακοινώσω. Έπί τούτιρ σάς παρε- 
κάλεσα νά προσκαλέσητε εΐς γεύμα τόν Άλήν τόν συνένοχον τής 
Ούριντά. Είς τό τέλος τοϋ γεύματος θά τόν κάμω νά διηγηθή τήν ιστο
ρίαν τών ερώτων των.

— Κατηραμένη νά είναι, έάν έσφαλεν· άπήντησεν ό γέρων πατήρ 
της "Αχαετ. _ „

Καί ενφ οί συγγενείς ήσαν συνηθροισμενοι εΐς έν δωμάτιον καί 
έσκέπτοντο νά τιμωρήσωσι τήν Ούριντά, έάν ήτο ένοχος, αί γυναίκες 
εΐς έτερον θάλαμον προητοίμαζον τά τοΰ γεύματος. ΤΙ Ούριντά, ήτο 
μεταξύ των, ιΐιχρά καί λυπημένι).

Δύο κτύποι τής θύρας έτρεψαν είς φυγήν τάς συνηθροισμένας γυ
ναίκας εΐς τ>|ν αύλήν. Είς τών αδελφών τής Ούριντά ήνοιξε καί διά μέ
σου τών παραπετασμάτων αί γυναίκες είδον νά εΐσελθη εΐς ωραίος καί 
μεγαλόσωμος νέος ένδεδυμένος κομψώς. Ήτο ό Άλής. Είς την θέαν 
του, ή Ούριντά έταράχθη· προεμάντευσε τό απειλούν αύτήν κακόν.

— 'Ώ. Θεέ μου! Άπωλέσθην! Πώς νάτόνειδοποιήσω, δτιείμαιένταΰθα;
— Καλώς ήλθες Άλή, εϊπεν ό γέρων Άχμέτ, όφείλομεν χάριτας είς 

τόν γαμβρόν μας, οστις είχε τήν εύτυχή ιδέαν νά σέ φέρη ένταΰθα καί 
συμφάγωμεν. Τό γήρας αγαπά τιήν νεότητα, διότι αυτί] τοΰ αναπολεί 
τάς άναμν>]σεις του.

Καί έκαθησαν είς τιήν τράπεζαν γεμάτην άπό εκλεκτά φαγητά.
— Ό Μουσταφάς μάς διηγήθη θαυμασίαν ιστορίαν περί σοϋ· έσομαι 

εύτυχής νά τήν ακούσω άπό τό στόμα σου.
— "Αχμετ - έφέντιμ, άπεκρίθη δ Άλής, δέν τολμώ νά τήν έπανα- 

λάβω ένώπιόν σου· τά μαύρα μουστάκια πρέπει νά σέβωιται τήν λευ
κήν γενειάδα.

— Εμπρός, λησμονεί, δτι είμαι παρών... Τό γήρας θερμαίνεται άπό 
τάς διηγήσεις τής νεότητος. Αί ίδικαί σου έρωτικαί ίστορίαι ίσως όμοιά- 
ζουσι πρός τάς ίδικιίς μου. Τις έξ ήμών δέν έχει έρωτικάς άναμνήσεις;

— Εμπρός Άλή, δμίλευ εϊπεν καί ό Μουσταφάς.
Ό Άλής ήρξατο τάς διηγήσεις του καί διηγήθη δ,τι γνωρίζομεν. 

Ή τρίτη συνέντευξις εϊπεν ήτο παραδοξωτέρα τών πρώτων.
—Είσήλθον χωρίς νά προφέρω λέξιν. Μόλις ήψάμην τής ιίιραίας κό

μης της και επέθεσα έπί τών φλογερών χειλέων της έν φίλημα, τό άπο- 
τρόπαιον πλήκτρον ήρξατο νά κτυπφ καί άντήχησεν είς τάς καρδίας μας 
ώς αποτρόπαιος φωνή τοΰ κόρακος. Είχον μόνον τήν ιδέαν νά τήν 
σώσω, τήν ήγάπων τόσον χωρίς νά υπολογίσω τόν κίνδυνον, άμέσως 
έπιάσϋην άπό τό σχοινίον τοΰ πηγαδιού καί χωρίς νά σκεφθώ άφησα 
νά κατέρχωμαι εΐς τό βάθος. Θόρυβος άόριστος έφθανε μέχρις εμού- 
ήτο ό μανιώδης σύζυγος, δστις πεπεισμένος τήν φοράν ταύτην, έφώναζε 
καί έκτύπα.

Κατά τήν στιγμήν ταύτην τής διηγήσεως, φωνή άγαπητί| ήκούσθη* 
ήτο ή Ούριντά, ήτις μί| γνωρίξουσα πώς νά τόν ειδοποίηση περί τής 
παρουσίας της. έλαβε είς τάς άγκάλας της, έν παιδίον τής άδελφής της, 
τό έτσίμπησε καί τό έκαμε νά φωνάξη καί δπως τό καθησυχάση ήρχισε 
νά τραγουδή· άντιληφθείς τήν φωνήν τής Ούριντά ό Άλής κατενόησε 
τήν ένέδραν.

— Καί λοιπόν εϊπεν ό Μουσταφάς πώς έτελείωσεν;
— Ή θέσις μου ήτο κρίσιμος, ήσθανόμην τό σχοινίον ΰπενδίδον είς 

τό βάρος τοΰ σώματός μου καί εις τό ίίδωρ πλησιάζον, δτε αίφνης 
ήσθάνθην τόν ένα πόδα μου έντός τοΰ ΰδατος φωνάζω καί εγείρομαι.

— Πώς ήγέρθης; έφώναξεν ή όμήγυρις.
— Φεΰ! ναί. Είθε νά διήρκει άκόμη τό ώραϊον δνειρον τοΰ έρωτός 

μου δπερ έλαβον τήν συνήθειαν νά διηγώμαι εγειρόμενος.
— Καί ή Ούριντά, εϊπεν ό Μουσταφάς, μετά φωνής τρεμούσης, ήτο 

ωσαύτως δνειρον;
— Ναί, δνειρον, δπερ θέλω έπανεύρει είς τούς ούρανούς καί διά νά 

τό κερδίσω, προσέθεσε έγείρων τήν φωνήν του, άναχωρώ αύριον εΐς τήν 
Μέκκαν, δπως ζητήσω παρά τοϋ Αλλάχ νά λησμονήσω τό δνειρον μου 
καί τήν πραγματοποίησή' του είς καλλίτερον κόσμον.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕΤΑΛΑΣ

ΗΜΕΡΑΝ τινά έν τή πόλει Δαμασκφ τής Βαγδάτ. δπου κατά τάς Μου
σουλμανικός παραδόσεις θέλει συναντηβή ό 'Ιησούς Χριστός καί ό 

’Αντίχριστος, δστις είς τήν θέαν τοϋ ’Ιησού θέλει άπο'θάνει καί όπερ 
έσεται εν τών σημείων τής συντέλειας τοϋ κόσμου, έκάθηντο είς τό έργα- 
οτήριόν των. ό Μουσταφάς, άνήρ ωρίμου ηλικίας, άσχημος, παρά τήν θύ
ραν καπνίζων μακράν τσιμπούκιον καί ό Αλής. νεαριότατος, εργαζόμε
νος έντός. 'Απευθυνόμενος πρός τόν Μουσταφάν έλεγεν:

- Ό έρως είνε παράδοξον πράγμα. Ή καρδία οδηγεί καί ό άνθρω
πος ακολουθεί ·. Μά τήν μνήμην τής μητρός μου. δέν είδον τό πρόσωπόν 
της. άλλά μοί φαίνεται ωραία ώς ή αϋγή τής άνοίξεως. ώς τό ρόδον 
τής Τεριχοΰς.

— Λεν εννοώ τό πάθος σου- βλέπεις γυναίκα διερχομένην πρό τοΰ 
εργαστηρίου σου. τό βλέμμα της τυχαίως σταματά επάνω σου. καί αμέ
σως καταλαμβάνεσαι υπό σφοδρού έρωτος διά πρόσωπόν κεκαλυμμένον, 
όπερ πιθανόν νιί είνε βλογιασμένον ή ρυτιδωμένου ή γραώδες.

— ΤΙ καρδία οδηγεί καί ό άνθρωπος ακολουθεί· άπεκρίθη φιλοσο- 
φικώς ό Άλής, έξακολουθών νά γειιίζη σταγόνα - σταγόνα μέ ροδόστα- 
μον έν αΰγόν τρυγώνος ’ρυπημένον διά βελόνης.

—Ή ειρήνη μαζή σου, άπήντησε ό Μουσταφάς άναχωρών καί νιί δώση 
ό Θεός, ί] γυνή, ήτις σέ απασχολεί νά μή είνε σύζυγος πιστού μουσουλμάνου.

— Ό ουρανός μαζή σου, αδελφέ μου· άπήντησεν ό Άλής, οστις έξη- 
κολούθησε μονολογών: Δέν έπίστευα δτι ήδύνατο νά είσέλθη μία ούγγία 
ροδοστάμου είς τόσον μικρόν αΰγόν. Τής εργασίας του δέ περατωθεί- 
σης, έφερε πρό τών δφθαλμών του τό πλήρες ροδοστάμου αΰγόν, εύχα- 
ριστημένος καί άποθαυμάζων τιήν εργασίαν του καί ένώ ήτο έτοιμος νά 
γράψη έπ’ αύτοΰ ρητόν τι τοΰ Κορανίου, αίφνης εισέρχεται γυνή κεκα- 
λυμμένη ΰπό λεπτού γιασμακιού ΙΙρούσσης. άκολουθουμένη ύπό μαύ
ρης σκλάβας καί έρωτά τόν Άλήν.

— “Εμπορε, έχεις άντιμόνιον τριμμένον;
Μάλιστα πλάσμα τοΰ Θεοΰ· άπεκρίθη δ Άλής. "Εχω τήν καλλιτέ- 

ραν ποιότητα, άλλ’ είναι ανάξιον νά βάηιη τά ΐδικά σου βλέφαρα.
— Δός μοι μίαν ούγγίαν.
- Χανούμ-Έφέντιμ, έπανέλαβεν ό Άλής, είθε τά ώτα σου νά κωφα- 

θώσιν. έάν δέν άκούσης τούς λόγους μου. Άφ'δτου σέ είδον έχασα τό 
λογικόν |ΐου. Μέ άφίνεις νά σέ αγαπώ;

— Θελει τις δ.τι δέν δύναται νά έμποδίση· άπεκρίθη ή άγνωστος γυνή.
Αποδεκτής δέ γενομένης οΰτω τής ερωτικής έκδηλώσεως τοϋ Άλή 

ένεχείρησεν αύτή φιαλίδιον έπάργυρον καί κατά τήν άναχιίιρησίν της τή 
έρριψε τό έκ ροδοστάμου γεμάτον αΰγόν, δπερ έθραύσθη έπί τής κορυ
φής τής κεφαλής της, καί περιέχυσε τό πολύτιμον υγρόν εΐς τά ενδύματα 
τής άγνωστου, αμέσως δέ έσπευσε νά καταβιβάση τό δίκτυον, δπερ τήν 
ήμέραν έκλειε τί)ν θύραν τοΰ εργαστηρίου του καί ήκολούθησε τά ϊχνη 
τής άγάπης του, ής τό κομψόν καί κυματίζον βάδισμα άφινε ιδπισθέν 
της ρεύμα εύώδες. δπερ παρέλυε τάς αισθήσεις. Σταθεϊσα αυτή πρό 
τής θύρας τής οικίας της, άπέστειλε την σκλάβαν της πρός τόν άκολου- 
θοΰντα Άλήν καί τώ εϊπεν :
ί·--—Έφέντιμ, ή Κυρά μου, σοΰ παραγγέλ/^ι, έάν ό δαίμων σέ ώθή 
εΐς τήν καταδίωξίν της, τό καλλίτερον είναι νά τήν καταρασθής καί νά 
έπιστρέψης είς τήν εργασίαν σου.

— Εΐπέ της, οτι αποθνήσκω άπό τόν έρωτά μου πρός αύτήν, ί] καρ
δία μου καίεται· άπήντησεν ό Άλής.

Μετά στιγμάς ή θύρα μισοήνοιξε καί μανδύλιον λευκόν έκυμάτισε 
πρός στιγμήν, ίίπερ έν τή ερωτική διαλέκτιρ τής Ανατολής ήτο σημεΐον 
άδειας νά είσέλθη.Ό Άλής έπροχώρησε βραδέως, έκλέγων δέ τήν στιγ
μήν καθ’ήν ή δδός ήτο έρημος εΐσήλθε ταχέως, ή δέ θύρα έκλείοθη-

«
-Ή κανέλλα είνε άκριβή, Άλή. καί ό Εβραίος δστις τήν προμη

θεύει δέν λαμβάνει πλέον έλεγεν ο Μουσταφάς βαρυαλγών.
Είναι ωραία. Μουσταφά, είναι Ούρί τοΰ Παραδείσου* εϊπεν ό’Αλής. 
Ό σκύλος ούτος 'Εβραίος, δστις έχει τό μονοπώλιον τών εδωδί

μων, έστω επικατάρατος· έπανέλαβεν ό Μουσταφάς.
'Ονομάζεται Ούριντά τό μικρόν ρόδον, εϊπεν ό Άλής. Τό σώμά μου 

τρέμει είσέτι άπό τήν γλυκύτητα καί τό έπαγωγόν τών οφθαλμών της· 
άπό τό άρωμα δπερ άναδίδει, ή πνοή της είναι εύωδεστέρα τοΰ ροδο
στάμου. "Ερως καί τρέλλα είναι συνιόνυμα. Μουσταφά.

Τί μ’ ένδιαφέρουσιν οί έρωτές σου; "Υπαγε νά τούς διηγηθής είς 
τήν Σελήνην. II εκλεκτή σου βεβαίως είναι κόρη κατηραμένη άνευ 
πατρός καί συζύγου.

— Διάβολε, μή βλασφημής οΰτω- εϊπεν ό Άλής. Είνε νέα καί ωραία. 
Τήν έξηνάγκασαν νά ύπανδρειιθή γέροντα άσχημον, οΰτινος τό γένειον 
κατά μέτωπον είναι ψαρόν, έκ πλαγίου δέ φαιόν καί ομοιάζει τήν τρίχα 
τής ήμιόνου μου.

— Ώς τό ίδικόν μου Άλή ;
— Ναί, ώς τό ίδικόν σου.
— Ποΰ κατοικεί λοιπόν ή αγάπη σου;
— Κατοικεί είς τήν συνοικίαν Σί-Άλή-Σερίφ μετά τόν θόλον.
Έάν ό Άλής δέν ητο άπηΓ— ----1 —"  --------- ’ —

ίδεί τήν διαχυθεϊσαν ωχρότητα 
πάθος τής ζηλοτυπίας τοΰ είχε δαγκάσει την καρδίαν, διότι >| ύπό 
Άλή ύποδειχθεΐσα συνοικία, ήτο ή Ιδική του.

— Είσαι νέος καί ψεύδεσαι. 'Η χρυσαλίς ήτις έπικάθηται είς 
βάτον, καυχάται δτι έπήρε τό πρώτον φίλημα τοΰ ρόδου.

— Μά την ψυχήν τοΰ πατρός μου, δ,τι σοΰ λέγω είνε αλήθεια.
— Καί πότε θά έπιστρέψης νά τήν ίδής ; Διότι ό καλός καρπός 

τρώγεται είς μίαν ήμέραν.
Μεταξύ τών δύο προσευχών, μετά τήν μεσημβρίαν, διότι ό σύζυ

γός της μεταβαίνει είς τήν οικίαν τήν εσπέραν. Χαϊρε Μουσταφά.
— Αύριον Άλή· ό Θεός νά σέ διαφυλάττη.

καί μία ωραία παράδο- 
σις σχετική μέ τήν δεκαο- 
χτοΰρα. ‘Ήσαν, λέγει ή 
παράδοσις, κάποτε μία 
βασίλισσα καί ή κόιρη της, 
πανεύμορφη ρηγοπούλα, 
ή όποια ήγάπα πτωχόν 
και έξ άσημου οικογέ
νειας νέον. Ώς είκός, ή 
κόρη δέν έτόλμα νά ειπη 
τίποτε περί τοΰ έρωτός 
της, συνεπώς ουδέ κίο
να σκεφθή περί ένιόσειός 
τφν ήδύνατο. Ή μητέρα 
κατά καιρούς ίζύμωνε 
δεκαοκτιό ψωμιά ίίτινα 
έμοίραζε είς τούς πτω
χούς. Μίαν ημέραν λοι
πόν ή ρηγοπούλα έπω- 
φεληθείσα τής απροσεξίας 
τής μητρός της, έκλεψε 
άπό τά 18 ψωμιά δέκα

* wqx αχ - ww ς* *** αχ ιχ χ ** χ —
ήρώτησε τήν κόρην της τί έγιναν 

τά άλλα δέκα ψωμιά, άφοΰ είχε 
ζυμώσει δεκαοκτώ.

—“ Οχι, οκτώ'τής λέγει ή κόρη. 
Δεκαοκτώ! επαναλαμβάνει 

ή μητέρα.
— Οχι.'Όκτιό! Φωνάζει ή κόρη. 

Τότε παραφερθείσα ή μητέρα 
κατηράσθη τήν κόρην της νά 
μεταμοοφωθή είς πουλί καί νά 
κλαίη διαρκώς. Καί ή ωραία 
ρηγοπούλα έγινε πουλί καί Θρη
νεί άπό τότε έπαναλαμβάνουσα 
άεννάως μέ. ένα κλαυθμηρόν 
τόνον: «Αεκαοχτού' όχι δκτού». 

Είναι παράδοσις γνήσια μα
κεδονική καί τήν ήκουσα παντού 
δπου έπέρασα.

("Επεται συνέχεια)

καί τα έδωκεν είς τόν καλόν της. Ή μητέρα δέν έβράδυνε νά 
άνακαλύψη τό πράγμα καί

Ο ΕΝ ΚΑΒΑΛΛΑ, ΠΕΡΙΦΗΜΟΣ ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

« «
Ή οκειμις είναι μήτηρ τής πράξεως 

καί είναι μάλιστα ή ψυχή της, διότι όχι 
μόνον τήν παράγει άλλά καί τήν διατηρεί.

Ή πείρα είναι τρόπαιο)· άποτελον- 
μενον εκ τών όπλων, τα όποια μάς 
ίπλήγωααν εν τή ζωή μας.

Τότε μόνον επαληθεύει μία ίδεα, 
όταν κανείς θυσιάζεται δί αυτήν.

Ή ζωή τελειώνει εκεί όπου αρχίζει 
ή βασιλεία τον Θεού.

ίσχολημένος ύπό τοϋ έρωτός του, ήθελε 
ί επί τοΰ προσώπου τοϋ Μουσταφά. Τό

τοϋ

τον

δέν
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ΤΟ’ΚΑΛΛΥΝΤΗΡΙΟΝ ΣΑΣ ΚΥΡΙΑΙ ΜΟΥ
- Q)

Ή Διεύθυνσις τής Εικονογραφημένης μοϋ έκαμε τήν 
τιμήν νά μοΰ αναΟέση τό καλλυντήριον τών συνδρομη- 
τριών της. Τήν ευχαριστώ έγκαρδίως καί σάς βεβαιώ δτι 

Οά καταβάλω πάσαν προσπάθειαν διά νά φανώ 
άνταξία τής τιμής καί τής μεγάλης αποστολής 
ήν μοϋ ένεπιστεύΟη.

Παίξει σπουδαϊον ρόλον, εϊς τήν ζωήν τής 
γυναικός τό καλλυντήριον καί ανέκαθεν υπήρξε 

τούτο τό μείζονος προσοχής γυναικεϊον διαμέρισοα. Άπ’ αρχαιοτήτων 
χρόνων Οά εΰρωμεν τάς ομοφύλους μας άσχολουμένας είς τήν λατρείαν 
τής καλλονής, εΐς τήν περιποίησιν τοϋ δέρματος, τών οφθαλμών, τών 
χειλέων, τών χειρών κ.λ.

Πράγματι τό δέρμα είναι έν, — άν μή τό σπουδαιιίτερον — ιιπό τά 
σπουδαιότερα όργανα τής σωματικής μας οικονομίας. Αυτό ενεργεί τάς 
έκκρίσεις καί τήν άδηλον διαπνοήν. Άνάγκη λοιπόν χάριν τής υγείας, 
αύτής τής ζωής, νά διατηρήται κανονική ή λειτουργία αϋτοϋ.

Άπό τό δέρμα κυρίως, καί ΐδίρ άπό τό δέρμα τοϋ προσώπου έξαρ
τάται ή καλλονή. Άρα ή διατήρησις αυτού εΐς καλήν κατάστασιν είναι 
τό σπουδαιότεροι' κεφάλαιον τής υγιεινής τοϋ κάλλους. Πράγματι λέγο- 
μεν ώραίαν μίαν γυναίκα δταν έχη δέρμα λευκόν, λεϊον, μαλακόν, δρο
σερόν, ροδύχρουν. Βλέπετε λοιπόν τί σημασίαν έχει δΓ ήμάς τάς γυναί
κας τό νά γνωρίζωμεν νά περιποιούμενα καί νά διατηροΰμεν τύ δέρμα 
μας. Οΐον τό δέρμα, τοιάδε καί ή καλλονή ή άκριβέστερον οϊα ή υγεία 
τοιόνδε καί τύ δέρμα. Διότι ή καλλονή δέν είναι τίποτε άλλο παρά μία 
άντανάκλασις τής σωματικής ευεξίας.

«
Άς μάθωμεν τί έστί δέρμα τώρα. Σύγκειται τύ δέρμα άπύ δύο μέρη· 

άπύ τό χόριο» ίίπερ είναι τύ κυρίως δέρμα καί ιιπό τήν επιδερμίδα ήτις 
περιβάλλει αύτό, έχουσα ώς εξαρτήματα τάς τρίχας καί τούς όνυχας. 
Είς τί> δέρμα εύρίσκομεν δύο είδη άδένων τούς ιδρωτοποιούς, οΐτινες 
έκκρίνουσι τύν ιδρώτα καί τών όποιων τά στόμια διακρίνομεν έπί τής 
έπιφανείας αύτοΰ διά γυμνού οφθαλμού, τά όνομάζομεν δέ πόρους, καί 
τούς σμηγματογόνους, οΐτινες έκκρίνουσι σμηγματώδη ουσίαν καί τών 
οποίων τά στόμια έκβάλλουσιν είς τάς Οήκας τών τριχών. Μετά τών 
υποκειμένων μερών τοΰ σώματός μας τό δέρμα συνδέεται διά τοΰ 
κάτωθεν αύτοΰ εύρισκομένου ύποδορείου συνεκτικού ίστοΰ.

Τύ χύριον είναι μία μεμβράνη ελαστικέ) λευκή, έχουσα πάχος διάφο
ρον κατά τά διάφορα σημεία τοΰ σώματος, φέρουσα δέ έπί τής εξωτε
ρικής έπιφανείας δύο ειδών θηλάς, νευρικός καί άγγειώδεις. Λί νευρι
κοί θηλαί είναι κυρίως τά όργανα τής αφής. Τούναντίον ή έπιδερμίς 
καλύπτει τήν έξωτερικήν επιφάνειαν τοΰ δέρματος, άλλά δέν έχει ούτε 
αγγεία. ούτε νεΰρα καί σύγκειται μόνον άπό επιθηλιακά κύτταρα, χωρι- 
ζομένη είς δύο στιβάδας, τήν χερατοειδή, εντελώς έπιπολαίαν καί την 
κατά βάθος βλενώδη ή Μαλπιγιανήν. ΔΓ ισχυρού μηχανικού ή χημικού 
ερεθισμού δυνάμεθα νά άποχωρίσωμεν άλλήλων τάς δύο ταύτας στιβά
δας. Διά νά άντιληφθήτε τόν χειρισμόν τούτον παρατηρήσατε τάς φλύ
κταινας τών εγκαυμάτων ή τοϋ έκδορίου. Μεταξύ τών δύο στιβάδων 
μεσολαβεί ύ ορρός.

Ή κερατοειδής στιβάς είναι ξηρά καί σκληρά καί συνίσταται έκ 
νεκρών κυττάρων. Άπύ τήν καλήν δέ κατάστασιν άκριβώς αύτής τής 
στιβάδος έξαρτάται ή καλλονή μας, κυρίαι μου. Φθείρεται διηνεκώς ή 
κερατοειδής αΰτη στιβάς καί άνανεοΰται διά τής κάτωθι πρός τό 
δέρμα έπιφανείας.

Όλαι λοιπόν αί προσπάθειαι μας άφορώσι τίι νά μή βλάπτεται 
άκριβώς αύτή ή στιβάς τής έπιδερμίδος. Προσοχή πρώτον από τήν 
παρατεταμένην έπίδρασιν έπ’ αύτής τοΰ ΰδατος. Πράγματι τύ ΰδοιρ τήν 
εξογκώνει καί τήν καθιστφ τραχεΐαν. Διά τούτο κατά τάς διά τόν καθα
ρισμόν τοΰ δέρματος πλύσεις τύ ΰδωρ πρέπει νά άπομάσσηται τάχιστα.

Ή Μαλπιγιανή στιβάς εϊναι μαλακή καί υγρά καί είς αύτήν οφείλε
ται ή χροιά τοΰ δέρματος. Όντως έν αύτή τή στιβάδι αθροίζεται χρω
στική ΰλη, ήτις καί δίδει τό διάφορον χρώμα είς τάς διαφόρους φυλάς.

Ό χρωματισμός τοϋ δέρματος εμφανίζεται μετά τήν γέννησιν. Δέν 
γεννάταί τις μέ τό χαρακτηριστικόν χρώμά του. Ό Άραψ γεννάται 
λευκός καί μόλις άπό τής τρίτης ήμέρας τής ζωής του παρουσιάζεται 
έπί τής άλω τοΰ μαστού ό βαθύς χαρακτηριστικός του χρωματισμός, 
δστις βαθμηδόν εκτείνεται ιήν πέμπτη ν ήμέραν καθ’ δλην την επιφά
νειαν τοΰ δέρματος.

ΊΙ διαφορά τοΰ χρωματισμού εΐς τάς διαφόρους φυλάς οφείλεται είς 
τήν μεγαλητέραν ή μικροτέραν ποσότητα χρωστικής ούσίας, ήν περιέχει 
ή Μαλπιγιατή στιβάς. Είναι λοιπόν εΰκολον διά διαφόρων μέσων νά 
αύξήσωμεν τήν χρωστικήν ΰλην. Έπίσης διά τής παρατεταμένης είς τάς 
ήλιακάς άκτϊνας έκθέσεως τά χρωιιατιστικά κύτταρα ύφίστανται υπερ
τροφίαν καί είς αύτήν όφείλομεν τό κοινώς μαύρισμα.

«
Άς έξετάσωμεν καί τήν τρίχα έπ' εύκαιρίφ, τό κατ’ εξοχήν έξάρτημα 

τής έπιδερμίδος, διά νά λάβωμεν μίαν γενικήν ιδέαν, πριν εΐσέλθωμεν 
είς τάς λεπτομέρειας. Άποτελείται έκ τοϋ έλευΟέρου έξω τής έπιδερμί
δος στελέχους καί έκ τής έν τιϊι δέρματι ρίζης της. Είναι έλαστική καί 
έλκομένη επιμηκύνεται κατά τό τρίτον τού μήκους της. Είναι δμως καί 
πολύ ύγροσκοπική, καί χάνει τήν ύγροσκοπικότητά της χάρις μόνον είς 
τήν λιπαρόν ούσίαν ήν έκκρίνουσιν οί σμηγματογόνοι άδένες. Πρέπει 
άκόμη νά γνωρίζωμεν οτι δέν φύεται άπ’ ευθείας έκ τοΰ δέρματος ή 
θρίξ, άλλά μεσολαβεί περικάλυμμά τι, δπερ ονομάζεται θήκη, έχον 
κυλινδρικόν σχήμα, μαλακώτερον δέ δν κατά τό κατώτερον μέρος καϊ 
μάλλον έξωγκωμένον. Τύ σημεΐον τούτο τής τριχός ονομάζεται βολβός. 
Είς τήν θήκην τής τριχός δίκην ρίζης προσφύονται οι σμηγματογόνοι 
άδένες, τών οποίων τό σμήγμα, λιπαρά ούσία, εισδύει είς τήν θήκην.

Τύ στέλεχος πάλιν τής τριχός άποτελείται έκ δύο ουσιών. τής φλοιώ
δους έξωτερικώς καί τής μυελώδους έσωτερικώς. Καί ή μέν πρώτη περιέ
χει χρωστικήν ούσίαν, είς ήν οφείλεται καί ιό χρώμα τής τριχός, ή δέ 
μυελώδης ούσία δέν υπάρχει είς τάς μικρός τρίχας, δηλαδή τόν χνοΰν, 
δστις περικαλύπτει δλον σχεδόν τό σώμα.

«
Τιϊ δέρμα λοιπόν χάρις είς τά άπειρα αιμοφόρα άγγείά του χρησι

μεύει διά νά διατηρή τήν θερμοκρασίαν μας. διιί δέ τών ιδρωτοποιών 
άδένων του εκκρίνει τόν ιδρώτα, δστις περιέχει ΰδοιρ. οξέα τινά, μαγει
ρικόν άλας, προϊόντα άφ ετερισμοΰ καί λίπος. Διά τούτο δυνάμεθα νά 
εϊπωμεν δτι ενίοτε τό δέρμα άντικαθιστα τούς νεφρούς. Εϊναι δμως 
χρησιμωτάτη ή έκκοισις αΰτη διότι έμποτίζει τό δέρμα καί δίδει εύάρε- 
στον άφήν εις τύν ΰγιά άνθρωπον. Είς τήν έφίδρωσιν αύτήν οφείλεται 
ή δροσερότης τού δέρματος καί αύτή ή έφίδρωσις καί έξάτμισις ιίποτε- 
λοΰν τήν άδηλον διαπνοήν μας.

Άφ’ ετέρου οί σμηγματογόνοι άδένες μέ τιήν λιπαρόν έκκρισίν των 
καθιστώσιν άλατώδη τιήν επιφάνειαν τοΰ δέρματος, άδιάβροχον, διατη
ρούν μαλακάς τάς τρίχας, καί έν γένει προφυλάσσουν τρίχας καί επιδερ
μίδα άπό εξωτερικός έπηρείας. Μίαν άλλην ιδιότητα άκόμη έχει τύ 
δέρμα· τιήν απορροφητικήν. Καί είς αυτήν οφείλεται ή δι’ εντριβών ιΐπορ- 
ρόφησις φαρμάκων καί ενίοτε ή δι’ ιΐπορροφήσεως βαφών δηλητηρίασις.

«
Καί είσερχόμεθα είς τό πρώτον κεφάλαιον, τό τής καθαριότητος. 

Έχομεν πάρα πολλά μέσα διιί νά διατηοήσωμεν τιήν καλήν λειτουργίαν 
τοΰ δέρματος, άλλ’ ή καθαριότης παίξει τόν πρώτον ρόλον. Πράγματι ή 
δι' ΰδατος καί μόνου ΰδατος καθαριότης τονώνει τό δέρμα καί τό στε
ρεοποιεί κατά τήν σύστασιν, παρασύρει τά επιδερμικά λείψανα καί επι
ταχύνει τιήν θρέψιν. Δέον όμως νά βράξηται προηγουμένως τό ΰδωρ, 
εϊναι δέ καί τό βρόχινου ΰδωρ καταλληλότερου. Κυρίως ακατάλληλον 
ΰδωρ εϊναι τό τών φρεάτων καί έν γένει πάν ΰδωρ άρρυπτικόν, όπερ 
δύνασθε νι'ι έννοήσητε άμα ϊδητε ότι δέν διαλύει τόν σάπωνα ευκόλως. 
"Αν δέν έχετε άλλο ΰδωρ, παρά μόνον φρεάτειον πρέπει νά προσθέτετε 
έντός αύτοΰ δλίγην άμμωνίαν ή ολίγον βόρακα.

Τύ δέρμα πρέπει νά πλύνεται όλον καθ’ δλην του τήν έκτασιν. Διά 
τοΰτο πρέπει νιι κάμετε γενικός πλύσεις ή λουτρά. Ώς πρός τό πρόσω
πον δέ καί τάς χεΐρας δέον δίς τής ήμέρας νά ένεργήτε πλύσεις, μίαν 
τήν πρωίαν μόλις σηκώνεσθε άπό τό κρεββάτι καί μίαν τό έσπέρας 
πριν πλαγιάσετε. Καί τύ |ΐέν πρωί ή πλύσις δέον νά γίνεται διά ψυχρού 
ΰδατος, τό δ’ έσπέρας διά θερμού.

’Ίσως θά έπρεπε νά προτιμώμεν τύ θερμόν ΰδωρ διά τήν καθαριό
τητα τού δέρματος άπό τίι ψυχρόν, διότι εύκολώτερον διαλύει τάς λιπα
ρός ούσίας καί αποκαθαίρει τάς άκαθαρσίας τοϋ δέρματος, μαλακύνει 
δέ καί λευκαίνει τό δέρμα. Άλλά τό ψυχρόν ΰδωρ πάλιν άποσκληρύνει 
τά είς τόν άέρα εκτεθειμένα μέρη τοΰ δέρματος, τοϋθ’ δπερ λίαν έπά- 
ναγκες διά τήν αντοχήν αύτοΰ είς τάς ατμοσφαιρικός έπηρείας. διατηρεί 
δέ καί τιήν συμπαγή σύστασιν αύτού. "Αλλως τε τό θερμόν ΰδωρ. έν 
ώρφ χειμώνος, ίδίφ, προξενεί ραγάδας είς τό δέρμα όχληροτάτας. Μόνον 
είς τάς κυρίας αϊτινες ύποφέρουσιν άπό ελαφρός συμφορήσεις τοΰ προ
σώπου καί είς τάς έρυθριώσας μέ τύ παραμικρόν, είς τάς πασχούσας 
άπό ερυθήματα καί άκμάς συμβουλεύω συχνά πλύσεις μέ πολύ θερ
μόν ΰδωρ.

Πρέπει νά σάς εξηγήσω τούς σπουδαιστάτους λόγους, οί οποίοι επι
βάλλουν έπιτακτικώς τιήν απόλυτον καθαριότητα τοΰ δέρματος καί 
ποιαν σχέσιν έχει αΰτη μέ τιήν καλλονήν. Όλα τά έπί τής επιφάνειας 
τοΰ δέρματος στόμια τών σμηγματογόνων καί ιδρωτοποιών άδένων 
έκκρίνουσιν έπί τής έπιδερμίδος διαφόρους ούσίας, προϊόντα τής διαφο- 
ρίσεως, δηλαδή τής εναλλαγής τής ΰλΐ]ς, ήτις συντελεϊται μέσα μας. Αί 
περισσότεροι εϊναι ούσίαι λιπαραί, ή οξυνοι καί ή έπί τής έπιδερμίδος 
παραμονή των τήν βλάπτει. "Αλλαι έρεθίζουν τό δέρμα, αλλαι γίνονται 
αφορμή νά κατασκηνώσουν έπί τοΰ δέρματος μικρόβια, άτινα είσδύοντα 
διά τών πόρων είς τό δέρμα προκαλοϋν ερεθισμούς, ίδίρ. δέ φλόγωσιν 
τοϋ θυλάκου τής τριχός, ήτις είναι ή αφετηρία τών δερματικών παθή
σεων, εξανθημάτων κ.λη · -

*
Μένει τώρα νά μάθωμεν τό καλήτερον μέσον τής καθαριότητος υπό 

έπιστημονικήν έποψιν. ποιος ό προτιμώτερος σάπων, νά μάθωμεν πώς 
πρέπει νά κάμνωμεν τά λουτρά μας, πώς διατηροΰμεν τάς ώραίας χεϊ- 
ρας, πώς διατηροΰμεν στερράν καί ζωηρόν καί δροσερόν τήν σάρκα 
καί έπειτα θά όμιλήσωμεν περί ύγιεινής τοϋ προσώπου, περί ρυτίδων 
καί έξαλείψεώς των, περί χρώματος καί ώχρότητος τού προσώπου, περί 
υγιεινής τών χειλέων, περί έξαλείψεώς τών έφηλίδων, τών ακμών (πιτσι
λάδων, πανάδων καί μπιμπικιών) περί πιτυριάσεως τοΰ προσώπου, περί 
πούδρας, περί ψιμμυθίων, περί υγιεινής καί καλλωπισμού τής κόμης, 
περί τριχοπτώσεως, περί καθαρισμού τής κεφαλής, περί κοσμητικών 
τής κόμης, περί λευκάνσεως τής κόμης, περί βαφών, περί πολυσαρκίας 
καί περί ίσχνότητος.

Καί διά νά σάς φανώ άκόμη περισσότερον χρήσιμος, έκεΐ ποΰ θά σάς 
κάμνω λόγον περί έκάστου κεφαλαίου, περί θεραπείας τών έφηλίδων, 
παραδείγματος χάριν, θά σάς παραθέτω καί άπό μίαν δύο συνταγάς 
ίατρικάς. Έχω ολόκληρον τήν συλλογήν περιφήμου Γάλλου δερματο
λόγου καί θά σάς σερβίρω συνταγάς Lait Virginal (παρθενικού γάλα
κτος) διά τιήν μαλακότητιι τοΰ δέρματος καί διά τι'ις πανάδας καί διά 
τάς άκμάς καί διιί τήν έρυθρότητα τής ρινός, καί διά τάς χιονίστρας 
τών άκρων (ώτων, ρινός κ.λ.) καί διά τάς ρυτίδας καί διά τήν πιτυρίδα 
καί διά τήν σμηγματόρροιαν, καί διά τά σκασίματα τοΰ προσώπου καί 
διά τό έκζεμα καί διά τήν σφικτήν σάρκα καί διά τήν τριχόπτωσιν καί 
διά τήν άπάλειψιν τών τριχών άπό τοΰ προσώπου καί διά τόν καθαρι
σμόν τοΰ αίματος καί διά τήν αναιμίαν, καί διά τό συνάχι καί διά τήν 
δυσοσμίαν τού στόματος καί διά τήν περιποίησιν τών όδόντων, τών -/ει
λεών καί διά τήν έξάλειψιν τών άκροχορδόνων (κρεατοεληών) καί διά 
τήν ϋπερίδρωσιν τών χειρών, ποδών, καί διά τούς χόλους, καί, καί, 
καί... Άλλά περί αύτών προσεχώς. η έμπιστος σας
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"Οπως προανηγγείλαμεν και εΐς τό προηγούμενον τεύχός μας, άπό τοΰ 
προσεχούς Νοεμβρίου ή Εικονογραφημένη” Οά Επισκέπτεται τούς συνδρο- 
μητάς της, όχι πλέον μίαν φοράν τόν μήνα, άλλά κατά δεκαπενθήμερον.

Καί ήμεϊς μέν έτοιμαζόμεθα. Εις τό Τυπογραφεϊον μας κατηρτίσθη ίδιον 
τμήμα διά τήν στοιχειοθέτησιν καί έκτύπωσιν τοϋ τεύχους, ώς έπίσης καί 
εϊς τό βιβλιοδετείου μας. Έκαστον τεύχος αντιστοιχούν πρός έν δεκαπεν
θήμερον τοΰ μηνός θά περιλαμδάνη είς εικόνας καί άρθρα επίκαιρα τά 
γεγονότα τού αντιστοίχου δεκαπενθημέρου, οΰτω δέ τό πρώτον τεύχος 
έκάστου μηνός μέ ημερομηνίαν 15 θά κυκλοφορή τήν 20 τό δέ δεύτερον μέ 
ήμερομηνίαν 30 ή 31 ίδίου θά κυκλοφορή εϊς τάς 5 τού επομένου μηνός.

Είναι προφανές δτι, τούτο γίνεται, διότι θά εϊμεθα υποχρεωμένοι, μόνον 
άφού κλείει έκαστον δεκαπενθήμερον νά θέτωμεν έπί τοϋ πιεστηρίου τό 
φύλλον, διά τού όποίου πάλιν τήν έκτύπωσιν, τό στέγνωμα, τό σατινάρι- 
σμα, τήν βιδλιοδέτησιν καί τήν διεκπεραίωσιν χρειάζονται πέντε ήμέραι.

Μένει τώρα καί οί συνδρομηταί τής «Εικονογραφημένης· νά δείξουν τήν 
στοργήν των καί τήν άγάπην των, διευκολύνοντες ήμάς εις τάς δαπάνας 
μας, αϊτινες ήδη διπλασιάζονται. Δέν τούς ζητοΰμεν αϋξησιν τής συνδρο
μής, τούς παρακαλοΰμεν νά μή περιμένουν νά τούς ύπενθυμίζωμεν τήν 
συνδρομήν των, πράγμα τό όποιον καί χρήμα καί χρόνον απαιτεί καί 
νά μάς έμβάζουν εγκαίρως τά δικαιώματα μας. Μία δυσκολία είναι πού 
μάς στέλλουν μερικοί έκ Κύπρου καί Γαλλικών άποικιών έπιταγάς τών 
εγχωρίων ταχυδρομείων αϊτινες δέν εξαργυρώνονται άλλου. Άλλη ποΰ 
μάς στέλλουν τσέκια τραπεζιτικά έπί Βάρνης, Λίβερπουλ κλ. καί εϊμεθα 
ήναγκασμένοι νά τά δίδωμεν είς τάς Τραπέζας πρός εϊσπραξιν μέ άκριδήν 
προμήθειαν καί μέ καθυστέρησιν ένός μηνός. Έπίσης αί τραπεζιτικά! 
έπιταγαί πρέπει νά είναι εις τό όνομα τού ήμετέρου διευθυντοΰ κ. Δ. Βρα- 
τσάνου, ούχί δέ τού Περιοδικού. Οΰτε τοκομερίδια νά μάς στέλλουν ξένων 
ίμολογιών, διότι οΐ άργυραμοιβοί δνσκόλως τά πέρνουν καί τά εξαργυρώ
νουν μερικοί μέ αϊσχροκερδικήν προμήθειαν.

Τοιουτοτρόπως άναλαμόάνομεν κοινός υποχρεώσεις απέναντι άλλήλων, 
άπό τήν έκπλήρωσιν τών δποίων έξαρτάται τό μέλλον καί ή ζωή τής 
«Εικονογραφημένης·. Διότι βέδαια. άν εϊς τήν κεκτημένην φοράν της δέν 
άνταποκρίνεται καί ή υλική τροφοδότησίς της, προφανές εϊναι ότι κατ’ 
άνάγκην «ά έπανέλθωμεν εΐς τό πρφην καθεστώς, δηλαδή εΐς τό μηνιαϊον. 
Καί εϊμεθα βέβαιοι ότι οί κ. κ. συνδρομηταί καί έκεϊνοι ποΰ άπ’ αρχής 
Υποστηρίζουν τό περιοδικόν μας καϊ έκεϊνοι ποΰ τώρα ένεγράφησαν, έκτι- 
μώντες τήν έργασ'.αν μας καϊ τήν άπόφασίν μας, ήτις δέν έχει κανένα 
άλλον λόγον παρά τό νά βείξωμεν ότι καί ήμεϊς συναισθανόμεθα καί άντι- 
λαμβανόμεθα τήν στοργήν που δεικνύουν πρός τό έργον μας καί μέ κάθε 
τρόπον προσπαθούμε·/ νά φανώμεν αντάξιοι τών εκδηλώσεων αύτών, εϊμεθα 
βέβαιοι, έπαναλαμβάνομεν, 
ότι θά σπεύσουν νά ένισχύ- 
σουν τήν «Είκονογραφημέ- 
νην» ϊνα ταχέως τήν ϊδουν 
έκδιδομίνην καί κατά δε
καήμερον μέ τήν αύτήν 
συνδρομήν πάντοτε. Άπό 
τούς συνδρομητάς της έξαρ
τάται καί αύτό.

«
ΤΟ ΩιΔΕίΟΝ ΛΟΤΤΝΕΡ

Περί τά τέλη τοΰ Ιου
νίου τό ’ΰδεΐον Λόττνερ · 
μάς έδωκε πάλιν μίαν άπό 
τάς μοναδικός άπολαύσεις. Ο ΩωιΚΟΣ ΙΟΜΙΛΟΣ TOV OlAEIOV ΛΟΤΤΝΕΡ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΚΤΕΛΕΐ ΤΑ ΘΑΪΜΑΖΟΜΕΝΑ ΟΡΑΤΟΡΙΑ

Ίδέτε τήν χορωδίαν του, ή όποια απαρτίζεται άπό νεάνιδας καί νέους 
καλών οικογενειών. Τό ’ΰδεΐον Λόττνερ πρόκειται υπόδειγμα έργασίας. 
Μία εμπνευσμένη καλλιτέχνις τό έθεμελίωσε καϊ τό έστησε καί τό συντη
ρεί τις οίδε μέ πόσας θυσίας, μέ πόσους κόπους, χωρίς καμμίαν προστα
σίαν. καμμίαν άντίληψιν, μέ μόνην τήν χαλυβδίνην θέλησίν της κα! τήν 
άτέρμονα, Ίώβειον αληθώς, ύπομονήν της.

«
ΕΣΠΕΡΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΧΑΡΤΟΥΜ

Εϊς τό Χαρτούμ τοϋ Σουδάν, εϊς τό βάθος τής ’Αφρικής, δπου διά νά 
φθάση κανείς άπό τήν ’Αλεξάνδρειαν χρειάζεται δύο ήμέρας σιδηροδρομι
κός τών 80 χιλιομέτρων καθ’ ώραν καί 6 ήμερών ποταμοπλοΐαν καί καμη- 
λοδρομίαν, υπάρχει έλληνική παροικία άκμάζουσα άρκετά, άριθμοΰσα δέ 
μεταξύ τών μελών της παράγοντας οίοι οί Λοΐζοι, οί αδελφοί Γρίβα, οί 
άδελφοί Κυριαζή, οί αδελφοί Γαλανίδου, δ Ήρ. Καβαδίας, ό I. Πρόκος. δ 
Ν. Μεταξάς, δ Παν. Φωτεινάκος, δ Εεν. Γερμανός κ.λ.

Πρό τίνος έπιμελείφ έπιτροπής έξ έλληνίδων καί έλλήνων ώργάνωσεν 
ώραιοτάτην έσπερίδα πρός ώφελος τών έκεϊσε εύαγών ιδρυμάτων- Τό 
πρόγραμμά της άπηρτίζετο άπό μουσικός συνθέσεις, συνοδεία κλειδοκύμβα
λού καί τετραχόρδου, κατά τά διαλείμματα δέ δ κινηματογράφος τού κ. 
Κ. Λοΐζου έπρόβαλε θαυμασίας εικόνας, μεταξύ τών δποίων καί τήν τής 
καθελκύσεως του «Άβέρωφ», έπί τή θέφ τής δποίας δλων αί ψυχαί έδονή- 
θησαν άπό ένα πατριωτικόν παλμόν καϊ έξέσπασαν δλοι είς ραγδαία 
χειροκροτήματα. Είς τήν έσπερίδα έλαβε μέρος ή έρίτιμος κυρία Μαίρη 
Σκυριανίδου προσκληθεϊσα έκ Schendin καί ευμενέστατα άποδεχθεϊσα, ή 
κυρία Άθηνά Γερμανού - Ρουσσάκη ή γνωστή εις τούς ’Αθηναίους διά τό 
άσμά της, ήτις έψαλλεν άπό τόν Φάουστ τό «Air des bijoux·, άπό τήν 
Juive τό Rachel quand du Seigneur», τήν προσευχήν τής Τόσκας. τό 

Λ nous les amours τής Manon, Καόαλλερίαν, Μποέμ, μίαν μπαρκα
ρόλα καί μίαν μελφδίαν.

Ή εκλεκτή διεθνής τάξις έτίμησε τήν πρώτην αύτήν έσπερίδα καταχει
ροκροτούσα άδιαλείπτως, αϊ δέ εισπράξεις άνήλθον εϊς 20 άγγλικάς λίρας, 
παρ’ δλην τήν κρατούσαν έν τή άγορά κρίσιν καϊ τό άκατάλληλον τής έποχής.

«
ΕΤΟΙΜΑΣΘΗΤΕ

Είναι τόσον πλούσιον, τόσον πολυτελές, τόσον καλλιτεχνικόν καϊ έχει 
τόσα πράγματα περίεργα, στατιστικά, μετεωρολογικά, παράδοξα καϊ έχει 
τόσας εικόνας θαυμασίας, ώραίας, ώστε είναι τέλειον καϊ δέν εύρίσκομεν 
λέξεις διά νά τό διαφημήσωμεν καϊ νά τό έξάρωμεν. Πρόκε-ται περί τοΰ 
«Εγκυκλοπαιδικού "Ημερολογίου I. Α. Βρετοΰ» τό όποιον έκδίδει ή «Εικο
νογραφημένη·. ’Ολίγον άκόμη καϊ τελειώνει ή έκτύπωσις τρΰ ενδεκάτου 

τόμου τού 1911, δ όποιος 
θά κυκλοφορήση τόν Νοέμ
βριον. Σάς λέγομεν — καί 
καυχάται διά τοΰτο ή μητέ
ρα · Εικονογραφημένη » - 
δτι δχι μόνον πλέον κανέν 
έλληνικόν τού είδους του 
δέν ήμπορεί νά συγκριθή 
μέ αύτό, άλλ’ δτι πρό τοΰ 
έφετεινοΰ τόμου τοΰ 1911 
μέ τό κατάστιλπνον χαρτί 
του, μέ τήν εκλεκτήν καϊ 
πολυποίκιλον ύλην του, μέ 
τάς ύπερεκατονπεντήκοντα 
νέας καί περιεργοτάτας καϊ 
ώραίας εικόνας, μέ τήν
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f

πολιτευόμεθα μέ τό

τελείαν έκπύπωαίν του καί τό κομψότατο·/ χρυσό» 
δεμά του καί αύτό τό Άλμανά τοΰ Άσσέτ ώχριφ.

Ακούσατε τί περιέχει καί κάμετε δρεξιν. Έν πρώ- 
τοις όλίγην Παλαιοντολογίαν μέ εικόνας τοΰ Ίχθυο- 
σαύρου, Πλησιοσαύρου, Μαμούθ κ.λ. ΑΙ μεγαλήτεραι 
εκκλησία·. τοΰ κόσμου μέ εικόνας. Ή Παναγία τών 
ΙΙαρισίω·/, -ή Μητρόπολις τοΰ Μιλάνου, ό Άγ. Πέτρος, 
ή Αγία Σοφία κ.λ. Έπειτα δ Σταυρός πρό 400 χρό
νων μέ εικόνας άπό άνασκαφάς. "Ολα·, αί Βουλαί 
κατόπιν άπό τήν 'Αγγλικήν έως τής Ιαπωνικής 
καί τής Ουγγρικής όπου -τέγιεζ ξί'/.ο τακτικά. Όλοι 
οί εϋεργέται τοΰ Έθνους παρελαύνουν επίσης μέ τά 
κονδύλια του καί τά έργα του έκαστος. Τά θαλάσ
σια τέρατα, ένα κταπόδι 1560 οκάδων βάρους καί δ 
πελώριος θαλάσσιος δφις- Ό Καλλιγούλας θά παρέ
λαση ωσαύτως εις τό άρθρο·/ όλοζώντανος καί τό 
ειδύλλιο·/ τοΰ λέοντος τής Ηπείρου Άλή Πασσά μέ 
τήν Βασιλικήν καί τό άνατριχιαστικόν πνίξιμο·/ τής 
Κυρά-Φροσύνης.Άλλαδέν σάς λέγομεν.Έτοιμασθήτε 
μόνον, διότι πέρυσι πολλοί τήν έπαθαν καί δεν εύρη
καν νά αγοράσουν μολονότι είχαμε·/ τραβήξει πο?.ύ 
περισσότερα άπό πρόπερσι. Καί εφέτος έτραβήξαμεν 
περισσότερα άπό πέρυσι άλλά... οποίος πρωτοπάρη.

«
ΟΦΘΑΛΜΟΝ ΑΝΤΙ ΟΦΘΑΛΜΟΥ

Καί εφέτος μάς έζάλισαν οί φίλοι μας Νεότουρ- 
κοι μέ τήν μέθοδον τοΰ μποϋκοτάζ που άπό πέρυσι 
μόλις έφεδρον. Είναι περίεργον διατί τόσον καιρό
Εύαγγέλιον, δπερ συνιστφ, δταν μάς ραπίζουν, νά στρέφωμεν καί τήν άλλην 
παρειάν καί δχι μέ τόν Μωσαϊκό·/ νόμον, δστις συμβουλεύει οφθαλμόν 
άντί οφθαλμού καί όδόντα άντί όδόντος.

θά νομίσετε δτι συμβουλεύομε·/ πόλεμον. Διόλου. Έχομε·/ ένα μέσον, τό 
όποιον δεν άντιλαμβανόμεθα, δπως τό βώδι τό όποιον, λόγφ τής μεγεθυν
τικής ίδιότητος τοΰ φακοΰ τών οφθαλμών του, βλέπει τεραστίως μεγάλα 
δλα τά αντικείμενα, καί τά ζώα, εις τρόπον ώστε μέ δλην τήν φοβέραν 
δύναμίν του σπανίως επιτίθεται έκ φόβου.

Τό μέσον είναι άπλούστατον. Ποία δύναμις ενισχύει αυτούς τούς λωπο- 
δϋτας μπονκοτατζήδες ; ΊΙ Γαλλία; Όλοι ο'. Έλληνες τής οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας καί οί τής ελευθέρου Βασιλείου καί οϊ παντού αλλού σκορ
πισμένοι Ομογενείς νά κηρύσσουν φανατικόν μποϋκοτάζ κατά τών Γαλλι
κών προϊόντων. Μέ τά σημερινά μέσα τής συγκοινωνίας, μέ τάς εφημερί
δας, τόν τηλέγραφον κ.λ. είς διάστημα είκοσι ήμερων, δλοι οί Έλληνες θά 
δύνανται νά άποκλεισουν τά προϊόντα τής έχθρικώς διακειμένης πρός 
ήμά; δυνάμεως.

Τό παράδειγμα έδωκεν ό γνωστός κουρεύς κ. Δ. Βελισσάριος, δστις άπε- 
δίωξε τόν Γάλλον παραγγελιοδόχον του, μεταβάντα δπως ζητήση τάς νέας 
παραγγελίας του. προβάς είς παραγγελίας ιταλικών προϊόντων. Είχε μάλι
στα τήν έλληνοπρεπή καί ανδρικήν έμπνευσιν νά εΐπή εΐς τόν Γάλλον 
παραγγελιοδόχον του καθαρά καί ξάστερα, δτι παύει νά ψωνίζη γαλλικά 
προϊόντα, διότι ή κυβέρνησις τής πατρίδος του, εΐς δλα τά ζητήματα 
μα; έφάνη έχθρικώτατα διατεθειμένη, ύποστηρίζουσα τούς χαμάληδες 
μποϋκοτατζήδες. Τό φαντάζεσθε τί ήμπορεί νά γίνη άν γενικευθή καί άν 
εΰρεθοΰν μερικοί πατριώται σάν τόν Βελισσάριον πού ήσθάνθη μέσα εΐς τήν 
ψυχήν του τό κέντημα τοΰ Γαλλικού βέλους; Άλλά χρειάζεται θέλησις, 
πρό παντός φανατισμός, τόν όποιον δέν βλέπομε·/ δυστυχώς.

«
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝ ΡΩΣΣΙΑι

Έπληροφορήθημεν δτι ύπάρχουν παράπονα έκ μέρους συνδρομητών μας 
τής Νοτίου Ρωσσίας καί ιδίφ τής Σεβαστουπόλεως διά τήν ανώμαλον καί 
πλημμελή αποστολήν τοΰ φύλλου.

Διορθώνομε·/ τήν έκφρασιν. Όχι διά τήν πλημμελή αποστολήν, άλλά διά 
τήν ανώμαλον διανομήν. Τόσην προσοχήν καταβάλλομεν καί τόσα έξοδα 
ύφιστάμεθα διά τή·/ αποστολήν, ώς δύνανται νά άνομολογήσουν δμάδες 
συνδρομητών μας, λαμβάνουσαι έν φακέλλφ έπί συστάσει τά τεύχη των, 
ώστε δέν δε·χόμεθα βαρόνον ημάς οΰδέν παράπονον. Έχομεν τόσην πεποί- 
θησιν εΐς τήν ύπηρεσίαν μας, ήν έποπτεύει δ ίδιος ό Διευθυντής μας, παρι- 
στάμενος άκόμη καί εΐς τό ταχυδρομείου Αθηνών κατά τήν σφράγισιν τών 
τευχών, ώστε δν συνδρομητής μας, καί έν Αίγύπτφ άκόμη, όπου είναι ιδεώ
δης ή τάξις τών ταχυδρομείων, δέν λάβη τό τεύχος του, νά εϊπωμεν μετά 
θάρρους δτι εύθύνεται τό τα
χυδρομείου τοΰ τόπου.

Πρέπει νά πεισθούν οί γρι- 
νιάζοντε; καί μεμψιμοιρούν- 
τες κατά παντός ρωμαίϊκου 
δτι ή Εικονογραφημένη» δέν 
είναι ρωμαίϊκη έπιχείρησις, 
είναι έλληνική, δηλ. δχι έπι- 
πολαία, άλλά θετική, δχι κα- 
τσικοκλέφτικη άλλά σοβαρά.

Οΰχ ήττον καί αύτό ήθε- 
λήσαμεν νά τό διορθώσωμεν 
καί άπετάθημεν, δπου παρε- 
τηρε’το ανωμαλία, είς φίλους 
τής «Εικονογραφημένης» — 
άλλοι μάλιστα προσεφέρθη- 
σαν μόνοι των — καί έδέχθη- 
σαν νά στέλλωμεν έπ' όνόματί 
των έν φακέλλφ έκ χαρτο
νιού, έπί συστάσει, όλων τών 
έν τφ τόπω των τά τεύχ,η καί 
νά τάδιανέμουνδΓένόςμικροΰ 
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ΦΙ ΠΑΤΡΙΩΤΑΙ (Είς τοΰ Ζαχαράτου-Όμονοίας)

1. —Ο ΔΟΜ IΝΟΠΑΙΚΤΗΣ (διακόπιων). Μάλιστα, κύριοι, είμαι κεκηρυγμένος υπέρ τοΰ πολέμου! Ό 
πόλεμος είναι κάτι τι Φείον, εΰγενές. Μόνον μέ άφ&ονον αίματοχυσίαν ζωογονείται τό αίμα ένός λαού. 
Τό δένδρον τής ’Ελευθερίας θέλει αίμα ! Καί τά θύματα; ΰά μου εΙπετε.’Αλλ’άλλοίμονον εΐς τούς λαούς 
οί οποίοι σκέπτονται τά θύματα. “Εθνη τά όποια δέν πολεμούν είναι καταδικασμένα νά άποάάνουν !

2. Ο ΓΕΡΟ-ΛΟΧΑΓΟΣ (ΙΙρός τό γκαρσόνι). Δέ μου λές σέ παρακαλώ, αυτός είναι ό έΟνικός μας
ποιητής, 6 — το γκαρσόνι (Διακόπτων). νΟχι καπετάνιε μου. Αΰτός είναι όρΰοπεδικός καί
φτειάνει ψεύτικα ποδάρια, χέρια ....

υπαλλήλου των. Φθάνουν οΰτω τά τεύχη εΐς τόν πρός 
δν δρον άσφαλώς καί ανέπαφα. Δυνάμεθα νά άναφέ- 
ρωμεν τόν έν Μαλορρωσσίσκαγια κ. Ι.Άσημάκην. τόν 
έν Δαρεσσαλάμ τής Ν. Αφρική; κ. Άθ. Κρούσον, 
τόν έν Άδδίς Άμπέμπφ τή; Άόυσσινία; κ. Κ. Καρα- 
κατσάνην, τούς έν Ξάνθη συμπαθείς φίλους μας 
κ. κ. Ζήση·/ Ν. Λαλαζήσον καί Γεώρ. Λαλαζήσον, 
τον έν Δράμφ κ. Μιχ. Φέσσαν. τόν έν Δοξάτω κ.’ΑΘ. 
Παπαλούδην, ιατρόν, τόν έν Λάδο τοΰ Κογκό-Σουδάν 
κ. Παρίσην κ.λ. Εϊμεθα διατεθειμένοι νά κάμωμεν 
τό αύτό διά τά σημεία εκείνα τής 1’ωσσία;, δπου · 
παρατηρείται ανωμαλία, ό>; έν Σεόαστουπόλει, αρ
κεί νά εύρεθή εί; έκ τών συνδρομητών μας, έξ έκα
στου μέρους δπου ύπάρχουν πλείονες τών τριών 
συνδρομητών, οστις νά άναθέση εϊ; κάποιον τής 
εμπιστοσύνης του μέ σχετικήν άμοιδήν είς βάρος 
μας, διά νά ενεργή τήν διανομήν, ύπό τήν έποπτείαν 
του δμως πάντοτε. Τά σημεία τής Ι’ωσσίας δπου 
έχομεν πλείονας τών τριών συνδρομητών είναι τό 
Ταϊγάνιον, ή Άνάπα, τό Οΰστ Λαμπά, τό Σουχούμ, 
τό Νοόορρωσσίσκ, ή 'Οδησσός, τό Ροστώφ, ή Κρίμ- 
σκαγια - Στανιτσά. τό Βατούμ, τό Αίκατερινοντάρ, 
τό ΙΙότι, τό Μα'ίκόπ, ή Γιάλτα καί ή Σεβαστούπολις. 
Αναμένομε·/ λοιπόν νά μά; γράψουν οί άγαπώντες 
καί έκτιμώντες τό έργον μας, νά είναι δέ βέβαιοι 
δτι καί ήμών καί τών άλλων έν τώ τόπφ των θά 
έλκύσουν τήν εύγνωμοσύνην. Επ' εύκαιρίφ παρακα- 
λούμε·/ όλους εκείνους—πάντοτε έκ τών έν Ρωσσίφ 

συνδρομητών μας--οίτινες θεωρούν έπάναγκες νά τοϊς στέλλεται τό φύλλον 
ύπό ρωσσικήν ταινίαν, δπως εύαρεστηθώσι νά μάς άποστείλωσι σαφή καί 
καθαρώς γραμμένην ρωσσιστί τήν διεύθυνσίν των. ΐνα κάμωμεν ταινίας.

«

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΙΣ I

Ό κ. 1. Δραγάτσης, δ Διευθυντής τοΰ δμωνύμου Λυκείου τής ΙΙρωτευού- 
σης έσπευσε νά εύχαριστήση τόν Διευθυντήν τή; «Εικονογραφημένης· 
δι’ δσα έγραψεν αϋτη είς τό προηγούμενου τεύχος έν σχέσει μέ τό ίδρυμά 
του καί τήν δράσίν του. Ε'ίμεθα ήναγκασμένοι τήν δλως ιδιωτικής φύσεως 
έπιστολήν ταύτην νά δημοσιεύσωμεν διά νά ΐδοΰν πώς αντιλαμβάνεται 
αυτός δ άνθρωπος τήν αποστολήν του.

Φίλτατί μου,
Σ’ίύχαριστώ Απο καρδίας διά τά τόσα καλά, τά όποια έγραψας τόν παρελθόντα 

μήνα είς τήν ·ΕΙκονογραφημόνην, διά τό έργον τοϋ «Δραγατσείου». Τό έργον τοϋ 
Ιδρϋματός μου, μεταφερόμενον είς τήν πρωτεύουσαν τοϋ Ελληνισμού, ένα έχει 
σκοπόν : Τον έν μ,έσφ τής πάλης τών συστημάτων τής έκπαιδενσεως καί τής παν- 
τοίας Αναπτυσσόμενης ζυμώσεως ένΌρονισμόν τοϋ μέλλοντος νά κατακνριεύση 
πάντων Ανθρωπιστικόν τής διδασκαλίας τρόπου. Ιδού ή σημαία, ύφ’ ήν έτά- 
χΰην Από μακροϋ, Ιδού τό εν καί μοναδικόν άοϋρον τοϋ προγράμματος μον. Αντί 
πόσης Αλλης μακρολογίας καί κενών ϋποσχέσεων. Τούτον κατ’έξοχήν έχομεν σήμε
ρον Ανάγκην, τούτο έπιδιώκων έν εύρυτέρω κύκλιο καί τή πρεπονση περιωπή πάνο- 
πλον μεταβιβάζω τήν έργασίαν μον είς ’Αδήνας, πο-βών νά μεταγγίσω δ,τι έδιδά- 
χϋην Από τής πείρας τοσούτων έτών Απανταχόίίεν είς τόν κύκλον τών μοόητών 
μου; νά τούς προαγάγω. νά τούς υψώσω έκεϊ δπου χρειάζεται σήμερον, νά φέρω 
αύτο τοΰτο έπανάστασιν είς τήν Ιδιωτικήν έκπαίδενσιν καδ’βλου.

Έπί τούτοις ευχαριστών οοι, φίλτατε, έπί τή ένισχύσει είς τόσον ύψηλόν. Αλλά 
καί τόσον βαρύ έργον, τής Αληθούς, τής ειλικρινούς τής Ανθρωπιστικής, τής ίλλη- 
νοπρεποϋς μορφώσεως, διατελώ Πρόθυμος

« ΙΑΚ. X. ΔΡΑΓΑΤΣΗΣ
Η ΚΑ ΣΤΙΝΗ

Ή γνωστή κωμώτρια ή μυροπώλις τής δδοΰ Έρμού, ή είς άληθή επιστή
μην προαγαγοΰσα τήν τέχνην τής κομώσεως καί κατέχουσα δλα τά μυστικά 
τής γυναικείας καλλονή; κυρία Κλάρα Στίνη άνεχιόρησε μετά τής δεσποι
νίδάς θυγατρός της Κούλας Άθ. Στίνη εΐς Εύρώπην. θά έπισκεφθή δλα τά 
μυρεψεΐα, δλα τά έργοστάσια τών προϊόντων τοΰ είδους της, άκόμη καί 
έπιστήμονα; δερματολόγους θά έπισκεφθή, έξοχότητας τής Εσπερίας καί 
θά τούς συμβουλευθή καί θά ζητήση καί συνταγάς καί θά έλθη έφωδια- 
σμένη μέ τά τελευταία πλέον δεδομένα τή; Κομωτικής καί Μυροποιίας καί 
τής Επιστήμης διά'τήν ύγιεινήν τού προσώπου καί τού σώματος έν γένει· 
ΙΙοιός θά άμφισβητήση τότε δτι τό κατάστημά της δέν θά είναι ή Ακαδη
μία τής Γυναικείας Καλλονής:

«

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Έλάβο|ΐεν καί ημείς τά δεκαπέντε βιβλία τών μεταμορφώσεων τοΰ 
'Οβιδίου έν μεταφράσει, ήν έφιλοπόνησεν ό έν Άλεξανδρείφ καί τόν Λόγιον 
καί τόν Κερβφυν Έρμήν ύπηρετών κ. Άλέξ. Κάσδαγλης, δ γνωστός φιλό

λογος καί αρχαίος ανώτερος 
υπάλληλος τού Οίκου Λαμ· 
πέρ Ι’άλλη.Ώς έκδοσις είναι 
τή άληθείφ άψογος δ περι
λαμβάνω·/ ταΰτα τόμος. Μέ 
εκλεκτόν χάρτην, μέ επιμελή 
έκτύπωσιν, μέ μίαν ώραίαν 
άφιέρωσιν τού ποιήματος είς 
τόν Βασιλέα καί μέ μεθοδικήν 
κατάταξιν τής ύλης, προδί- 
δουσαν έμπειρότατον είς τά 
συγγραφικά καί έκδοτικά. 
Έκαστου βιβλίου προτάσσε
ται περίληψις πεζή, τού συνό
λου δέ προλεγόμενα μετά 
βιογραφικών σημειώσεων τού 
’Οβιδίου καί άναλύσεως συνο
πτικής τοϋ έργου του. Δέν 
ύστερε! έννοείται καί ή μετά- 
φρασις εΐς στίχους δεκαπεν
τασυλλάβους καί είς γλώσσαν 
τελείως καθαρά·/.
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