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ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ

ΑΠΟ τής πρώτης Μαΐου αρχίζει διά τάς 'Αθήνας ή καλοκαιρινή εποχή. 
Αύτό είς τ’ αύτιά ένός ξένου δέν κάμνει καμμίιιν έντύπωσιν. Είς 

ολα τά μέρη τοΰ κόσμου — τά μέρη, τά όποια είναι ύπό τάς ιδίας γεω
γραφικός καί φυσικός συνίΐήκ.ας, ΰπό τάς όποιας είναι κ’ ή Ελλάς— 
τό καλοκαίρι άρχίζει βεβαίως τόν Μάϊον. διότι δέν ήμπορεϊ ν’ άρχίση 
τόν Ιανουάριον ή τόν Σεπτέμβριον.

Είς τάς 'Αθήνας όμως πρόκειται περί ολοκλήρου μεταβολής, ή όποια 
γίνεται είς τόν βίον τών άνΟρώπων, συνεπεία τής μεταβολής τής έποχής. 
Ό Αθηναίος, ζώον κατοικίδιιεν καθ' δλον τόν χειμώνα, γίνεται τό 
καλοκαίρι άστεγος Άτσίγγανος.

Χιηρημένη ή ζωή του είς δύο περιόδους. Είς τήν μίαν περίοδον, ι’ιπό 
τοϋ Νοεμβρίου μέχρι τέλους η μέσων ’Απριλίου, είναι ό άνθρωπος τής 
στέγης, τών κλεισμένων παραθύρων, τής στενής κ.' ιίμπαρωμένης οικογε
νειακής ζωής. 'Αδύνατον νι'ι τόν άποσπάσετε άπό αύτήν. Καθισμένος είς 
τό πλάι τής θερμάστρας άκινητεϊ, ζεσταίνεται καί περιμένει έναγωνίως 
νά φΟάση τό πολύ ή ένδεκάτη, διιι νά πάη είς τό κρεββάτι του. "Αν 
ΰπάρχη περίπατος, έξοχή, ίΙέατρον, ύπαιθρον, ολα αύτά τοϋ είναι πράγ
ματα άγνωστα κ’ ανωφελή. ιών οποίων δέν γνωρίζει τήν χοήσιν.

ΊίλΟεν ό Μάιος: Γενική άνατριοπή είς τήν ζωήν· τό σπήτι έγκατα- 
λείπεται. ώς νά ήτο μολυσ,ιένον. Ό ’Αθηναίος, ή γυναίκα του, τά παιδιά 
του. ή ΰπηρέτριά του κ’ ό σκύλος του, δεμένος ή λυτός, πέρνουν ιούς 
δρόμους. Τό βράδυ έλάχιστοι είναι οί άνθρωποι, ποϋ τρώγουν στό σπήτι 
των. Οί περισσότεροι τρώγουν εις τό ξενοδοχεϊον, είς τήν Κηφισσιαν, 

είς τό Φάληρον, είς τήν αμμουδιά. είς τό τρα
πέζι τοϋ τομπλ-ντ’ δτ. ή κάτω άπό τά πεύκα. 
"Ενας γύρος είς τάς συνοικίας τών ’Αθηνών, 
Κυριακήν απόγευμα, δίδει τήν ιδέαν ότι κάμνετε 
μίαν έπίσκιψιν είς τά ερείπια τής Πομπηίας. 
Πότε δέ κοιμάται: Είναι μυστήριον.

Ή αστυνομία, τής οποίας δ προορισμός είναι 
νά διατελή άγρυπνος, άνέλαβε νά. ποοστα- 
τεύσ|| τόν ύπνον τών ’Αθηναίων, κανονιζουσα 
τέλος τών θεατρικών παραστάσεων τήν δωδε- 
κάτην κ'ήμίσειαν μετά τά μεσάνυκτα. Καί αί 
ΆΟήναι άπειλοϋν νά έπαναστατήσουν κατά τής 
τυρανίας αύτής.

Διότι ή τυρανία τής άστυνομίας θίγει τήν 
καλοκαιρινήν Οεατρομανίαν τών ’Αθηναίων.

|Φωτ. Δ. ΓαλάνηΙ
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ΚΑΙ Η ΠΑΡΕΛΑΣΙΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ ΔΙΑ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΜΑΛΙΑΣ

Η πόλις τών διακοσίων χιλιάδων κατοίκων, ή οποία δέν κατορθώνει νά 
έχη ένα Οέατρον τόν χειμώνα—ούτε ένα—έχει τουλάχιστον τριάντα 

τό καλοκαίρι. Υπάρχει τώρα μελόδραμα, οπερέτα, δράμα, κωμωδία, 
φάρσα, έπιΟεώρησις, κωμειδύλλιον, παντομίμα, φασουλής καί καραγ
κιόζης. Επτά Ελληνικά θέατρα μέ είκοσι δύο διευθυντάς — αύτή είναι 
ή αναλογία — καί μέ σαράντα εννέα πρωταγωνίστριας, δίδουν παραστά
σεις έργων, τά όποια άνεβαίνουν επάνω είς τήν σκηνήν μέ τήν ωριμό
τητα ντομάτας αρχών Μαΐου. ’Εννοείται δτι, δπως ή ντομάτα τών αρχών 
Μαΐου δέν είναι δυνατόν παρά νά φέρη κοιλιακός ενοχλήσεις, απαράλ
λακτα είναι μοιραΐον νά καταλήξη είς κοιλιακός ενοχλήσεις καί έργον, 
τό όποιον ένας θίασος ανεβάζει βιαστικά μέ δύο δοκιμάς, διά νά προ- 
λάβ|| άλλον θίασον, ό όποιος πρόκειται ν’ άνεβάση τό ίδιον έργον βια- 
στικώτερα μέ μόνον μίαν.

Αύτό δμως συμβαίνει είς τά μεγάλα θέατρα- τά μικρά δέν έχουν 
ανάγκην νά συναγωνισΟοΰν μέ αύτήν τήν ίλιγγιώδη ταχύτητα. Κάθε 
Φασουλής είναι ευχαριστημένος, άν έκμειαλλευδή μόνον τήν συνοικίαν 
γύρω του. Καί ή συνοικία είναι αρκετή νά θρέψη ένα έμψυχον διευθυν
τήν καί είκοσι ξυλίνους ήΟοποιούς. Οί τελευταίοι δέν τρώγουν. — τό 
σπουδαιότεροι· — ούτε τρώγονται. Όπως έγινεν δ θίασος είς τήν αρχήν 
τής περιόδου, έτσι ί)ά μείνη μέχρι τέλους.

— Τό πολύ πολύ, μοΰ έλεγεν ό Κονιτσιώτης, έκεΐ κατά τόν Αύγουστον 
νά δώσω τόν Ιΐασχάλη στόν τόρνο νά μοΰ τόν διορΟιόσουνε λίγο, γιατί 
έχει χαλάση τό ξύλο τον, άπό τό ξύλο ποΰ τρώει.

Ό Πασχάλης, ό ξυλένιος ήρως, τρώγει διαρκώς ξύλο, δέν διαμαρτύ
ρεται καί δέν φεύγει άπό τόν θίασον νά πάη είς άλλον. Καί ό κόσμος 
τοϋ Φασουλή. τοϋ Χατζαΐβάτη, τοϋ Μπάρμπα Γιώργου, μένει ενθουσια
σμένος. Όσον παλαιότερα τά έργα, τόσον περισσότερον ευχαριστεί
ται. Κάπου κάπου δίδονται καί νέα. Είς τά Πετράλωνα παίζεται τώρα 
μέ μεγάλην έπιτυχίαν ό -ΌΟέλλος , <ί>ς παντομίμα. Τό κοινόν σπαράσ- 
σεται άπό τήν συγκίνηση·, ό δέ Σαίξπηρ θριαμβεύει καί χωρίς λόγια-

Κνι είναι πραγματικώς περίεργη αύτή ή δημοτικότης τής παντομί
μας είς τόν τόπον, ό όποιος αγαπά τόσον τά λόγια.

Υπάρχουν άνθρωποι, όχι άεργοι, άλλ’ άνθρωποι πνιγμένοι είς τήν 
εργασίαν, οί όποιοι προσπαθούν νά κλέψουν μίαν ώραν άπό τάς ασχο
λίας των, διά ν’ ακούσουν είς τήν Βουζ.ήν λόγια. Στρυμωγμένοι είς τό 
Οεωρεϊον, τεντώνοντας τόν λαιμόν, ροφοΰν τήν ρητορικήν, μολονότι τά 
έννενήντα εκατοστά τών λεγομένων τούς είναι αδιάφορα.

Μεθυσμένοι οί άκροαται ι’ιπό τόν χείμαρρον τών λόγων, ποϋ τρέχει 
ακράτητος άπό τό βήμα, μεθούν καί τούς ρήτορας. Είναι αδύνατον ίσως 
βουλευτής νιί όμιλήση μέ κενά τιι θεωρεία. Ή απαρτία ενδιαφέρει τήν 
Κυβέρνηση-, άλλά τόν ρήτορα ιόν ενδιαφέρει τό άκροατήριον. Καί είναι 
γνωστός ό παλαιός εκείνος κοινοβουλευτικός τύπος, ό όποιος εγγραφείς 
διιι νά όμιλήση είς κάποιον θέμα, είπεν είς τόν πρόεδρον, όστις 
τόν έκάλεσε νά λάβη τόν λόγον, δταν ήλΟεν ή σειρά του :

Τώρα κύριε πρόεδρε; Τί νά τήν κάμω τήν άγόρευσιν τώρα: 
Δέν βλέπετε ποϋ τιι θεωρεία αδέιασαν:

Μ,-ιι,.η,.ί.·.,. ;...~Λ·. ο; άκροαταί, μεθούν καί τούς ρήτορας. Συνέβη 
τής νι'ι μή έχη τήν δρεξιν νιί εϊπή πολλά πράγ- 

Εζήτησε τόν λόγον διά νά διατυπώση μίαν γνώμην. "Εξαφνα είς 
i.riiv στροφήν τά θεωρεία έχειροκρότησαν. Καί έξηγριώθη μέν 

καί έκτύπησε νευρικά ό κώδων, καί ήπειλήθη έκκένωσις τών 
’·■■'■ azii-.... ")tl τά θεωρεία έχειροκρότησαν. 'Απ'

τής στιγμής δημιουργεΐται ΰποχρεωσις διιι τόν ρήτορα. Κιιί τιι 
,ίγα λόγια, ποϋ είχε νάεί.πή γίνονται ολόκληρος, ιιακρά καί σπουδαία 
•όοευσις. Τί μένει άπ’ αύτά τά λόγια; Τίποτε ή σχεδόν τίποτε. Τά 

■...... . ’Αλλά φεύγοντα άφίνουν πίσω των μίαν φήμην. Καί η
πϋν διά τήν -rni .τ.·>>’... 'Q Γαμβέτας ελεγε :

ίς τόν δρόμον σου νιί ύψωίΐή ένα δάκτυλον νά σέ 
.... νά ίδρύσης θεμέλια δημοτικότητας.

Καί ό Γαμβέτας είχε δίκαιον. Τά λόγια είναι τό πρώτον θεμέλιον τής 
δημοτικότητα;, δηλαδή τής πολιτικής. Πόσα δέ άπ’αύτά τά λόγια κατη- 
ναλώθησαν έπί μήνας τώρα είς τήν Αναθεώρηση* τοϋ Συντάγματος'.

Ε,ΝΘΥΜΕΙΧΘΕ τήν ιστορίαν αύτής τής Αναθεωρητικής Βουλής. "Οταν 
έπρόκειτο νιί συνέλίΐη, οί πρακτικοί άνθρωποι έβαλαν κάτω τό Σύν

ταγμα. τό έμέτρησαν, τό έμελέιησαν, είδαν τί χρειάζεται καί τί ήμπο
ρεΐ νιί γίνη καί είπαν μέ έπιμέλειαν καί μέ πεποίθηση·.

"Α, αυτό είναι δουλειά εξ εβδομάδων τό πολύ. Μετά έξ εβδομάδας 
δλη ή εργασία Οά έχη τελειώση καί τό Σύνταγμα Οά είναι έτοιμον διά 
νά παραδοΟή είς χρήση- τών έπερχομένων γενεών.

Ό υπολογισμός ήτο ορθός είς τήν βάση- του. Βεβαίως είς έξ εβδο
μάδας θι'ι ήμποροϋοε νι'ι γίνη τό χάλασμα, τό γκρέ
μισμα, τό διόρθωμα, ή περικοπή καί ή αύξησις ποϋ 
έγεινεν. Άλλ’ ό λογαριασμός έγεινε καί χωρίς τά 
λόγια. ΙΙέρνανε ένα άρθρον τίι διαβάζανε καί λέγανε.

— Αύτό είναι τόσον άπλοΰν. Δέν Οά προκαλέση 
συζήτηση·. 'Επομένως είς ένα βράδυ Οά τελειώση.

Έξαφνα, τιι βράδυ κατά τό όποιον έρχεται είς 
συζήτηση· τό άρθρον έκεϊνο, άκούετε οτι ένεγρά- 
φησαν σαράντα ρήτορες διά νά ομιλήσουν. Ματιιίως 
παρακαλεϊ ό πρόεδρος τούς μισούς τούλάχιστον νά 
παραιτηθούν. 'Εκείνοι επιμένουν.

— ’Εμποδίζετε τόν λόγον; Καί ποιος είσθε σείς, 
ποΰ Οά μας άφαιρέσετε τό δικαίωμα νά όμιλήσωμεν;

Ό πρόεδρος ζαρώνει καί οί ρήτορες άνεβοκατε- 
βαίνουν είς τό βήμα, έξακοντίζοντες γύρω των ρητο
ρικούς μύδρους. Τό άρθρον, τό όποιον δέν Οά έπρο- 
κάλει συζήιησιν, κινδυνεύει νά καταναλώση τρεις 
συνεδριάσεις. Μόλις οί τελευταίοι μεταμεσονύκτιοι 
ρήτορες βλέποντες δτι, τά θεωρεία είναι κενά, παραι
τούνται τής άγορεύσειός των. Καί δμως συλλογίζεται 
κανείς: Τί Οά έγίνετο ό κόσμος χωρίς λόγια;

Έάν οί άνθρωποι ήσαν κωφάλαλοι, λέγει κά
που ό Φλαμ μαριών, Οά είχε εύρεΟή ό τρόπος νά 

ταξειδεύωμεν είς τήν Σελήνην. Τώρα αύτό δέν είναι δυνατόν, διότι δέν 
μά; αφήνουν τόν καιρόν τής μελέτης καί τής συγκεντρώσεως τά λόγια. 

ΜΗΠΩΣ δέν έπέρασεν ή ρητορική καί έως τόν στρατόν άκόμη; ’Ιδού 
οί Γάλλοι διοργανωταί, μέ τόν στρατηγόν Έντού έπί κεφαλής, 

επωφελούμενοι τής πρώτης εύκαιρίας διά νά ομιλήσουν, ν’ άγορεύσουν, 
νά ένΟουσιάσουν. Ό Μέγας Ναπολέων, προσφωνών τούς στρατιώτας του 
ύπό τήν σκιάν τών Πυραμίδων, έδωκε τό σύνθημα τής στρατιωτικής 
ρητορικής τοϋ αίώνός μας. Ό στρατάρχης έσκέφθη δτι, δέν είναι αρκετή 
ξι ία νίκη,διά. νά ένθουσιάση τόν στρατιώτην. Όσον περισσότερον κοπιά- 
,ει καί εργάζεται, τόσον περισσότερον τού χρειάζεται τό λίκνισμα καί 

τό δρόσισμα καί ή εύχαρίστησις τών λόγων.
Οί Γάλλοι αξιωματικοί άλλως τε μάς έρχονται άπό τήν χώραν, ή 

οποία διατηρεί αμείωτου τήν παράδοση· τής ρητορικής. Πουθενά 
δέν γίνεται τόση χρήσις λόγων ώς τήν Γαλλίαν, άλλά καί πουθενά 
τά λόγια δέν συναρμόζονται τόσον άριστοτεχνικώς, δέν πλέκον
ται T"mlv λεπτότητα, δέν θερμαίνονται μέ τόσην δύναμιν, δσον είς 
τήν Γαλλίαν. Είς τήν Βουλήν γίνονται συζητήσεις αί όποΐαι ομοιάζουν 
ωραίους 'Ομηρικούς άγώνος, είς τούς όποιους οί άνθρωποι δέν φέρουν 
ασπίδα καμωμένην άπό τόν "Ηφαιστον καί δπλα, τά όποια έφερεν ή 
Θέτις, άλλά μεταχειρίζονται λόγια αρμονικά, μεγάλα, κτυπητάή μαλακά, 
άναλόγως τών περιστάσεων, λόγια τά όποια δονούν δλας τάς ψυχάς.

Καί οί Γάλλοι στρατιωτικοί, μολονότι στρατιώται καί όχι πολιτικοί, 
εχοντες πάντοτε μέσα των φυσικήν τήν ιδέαν καί τήν έννοιαν τής ρητο
ρικής. δέν άφίνουν περίσταση· νά εϊπουν κάτι τι. νά έκφράσουν τήν ελπίδα 
των, νά διατυπώσουν τήν πεποίθησή· των. νά συγχαρούν εκείνουςποΰ ερ
γάζονται. Μία ήμερησία διαταγή λέγει δσα χρειάζονται, χωρίς ό στρατη
γός ν'άνοιξη τό στόμα του.Άλλά ό στρατηγός Έντού καί οί άξιωματικοί 
του δεν περιορίζονται είς τάς ήμερησίας διαταγάς. "Ερχονται άπό τόν 
το.πον. εις τόν όποιον άνβίζει ή ρητορική καί γνωρίζουν τά ώφελήματά της.

0 ΦΛΛΣΤΑΦΦ

Μεθυσμένοι λοιπόν, < 
πολλάκις ίσως βουλευτής 
ματα. Έζή— 
τήν πρώτην 
ο πρόεδρός. t ___ ___
θεωρείων, άλλά τό βέβαιον είναι 
αύτής 
ο/.ι,_.._,........u/.oz.z.ijooc. ιιακοα ζαι σπουδαία
αγορευσις. Τί μένει άπ’αύτά τά λόγια; Τίποτε ή σχεδόν τίποτε. Τά 
λόγια φεύγουν. Άλλά φεύγοντα άφίνουν πίσω των μιαν ιρήιιην. Καί ή 
φήμη είναι τό παν διά τήν πολιτικήν. Ό Γαμβέτας ελεγε:

— ΚατωρΟωσες είς τόν δρόμον σου νά ύψωΟή ένα δάκτυλον νά σέ 
δείξη : ΚατιόρΟωσες

εαυτό τό ςτοάγοα 
νά κάιι/ι ίξοχί/ν τό

ΑΙ Ε — Ο X A I ο ο «·«■

ο ο ο ο ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

,-τακς τοι- ακο-μίαν / αλλ.ικήν κωιαοδιαν ιίρ- 
κετιί παλαιόν ί')·ας πατέρας, άπο- 
κτήσας είς τ<ΐ γεράιιατά του παιδί, 
'ίποφασίξει ι·ά τ<> μεταφέρη είς 

κάποιαν έξοχέ/ν διά νά περάσι/ τίι καλο
καίρι του. Είς τέ/ν πριότην έξοχέ/ν πού 
διευθύνεται υπάρχει ίλαρά. είς τέ/ν δευτέραν 
τύφος, είς τΐ/ν τρίτην κάποια άλλη έπιδη- 
μία. Επι τέλους ευρίσκει καί ιιίαν επαρ
χίαν, είς τήν όποιαν δέν υπάρχει τίποτε. 
’.-Ι/./.ά μόλις φθι'ινετ έκεΐ Αναγγέλλεται ότι 
έγεινε κρούσμα πανούκλας. 'Ο Άνθρωπος 
πέρνετ τό παιδί του καί έπιστρέη ει είς 
τό Ιίαρίσι.

II σάιτυρα τής κωωοδίας είς τέ/ν πραγ- 
ιιατικοτητα γίνεται αυτόχρημα τραγική. 
Ιέ)· εΐ)·αι άνάγκη )·ά υπάρχουν έπιδηιιίαι 

είς τά ιιέρη, είς τά όποια οί άνθρωποι αισθά
νονται τέ/ν Ανάγκην νά στείλουν τά παιδιιί 
το))·, διά νά ιίναπνεΰσουν ολίγον καθαρόν 
Αέρα και νά τονιόσουν τόν οργανισμόν, ο 
όποιος τιδυνιίτισεν είς τήν /ιειιολ.υσιιένην 
ατιιοσφαϊοαν τό»' πόλεων.

Άρκεΐ ότι αύτό καθ' ι' 
είναι δύσκολοι·. Αιά 

ξεσπητωθή ολόκληρος

η ιλανθριόπων ή έκ ιιέρους ιό» γονέων 
τούτον υπερβαίνει ήδη τά δύο έκατοιιιιύρια.

ι·'Ελβετίαν τό σύστημα τό»· παιδικό»· έςοχό»· παρέ- 
Εκανδιναυϊκαί χόιραι. η Ιανια. ή Γερμανία καί ή 

ή άναλογία τό»· παιδιών τιι 
τίι θέρος είς τάς η ροντίδας 

σωματείων άιέργεται είς " n 
τρίτον τού όλου πληθυσιιοΰ. Ι'.ίς την Εουηδίαν

ι ιερούς 
πΐιν

Άπό τήν 
λαβαν αί .
Γαλλία. Εις τήν ιιικοάν Ιανίαν 
όποια παραδίδονιαι καθ' όλ.ιιν 
αυτών τιον φιλανθρωπικών 
δηλαδέ/ είς τό τρίτον τοΰ ό/.οι· πληθυσμού. Ι·.ις τέ/ν Εουηδίαν 
ή άναλογία είναι τικόμη ιιεγαλιιτέρα. η θάσασα κατά το UHIS τΐς 
ό!Ι"„. Ίέλος είς τήν Γαλλίαν υπάρχουν σήμερον ιορισμέναι 
θέσεις παράλιοι, είς τάς όποιας ιιεγάλα οίκοδοιιήιιαια διατίθεν
ται δι' αυτόν τόν σκοπόν. Εννοείται ότι είς καιιιιίαν άπΐι τάς 
χώρας αί'τάς ή πρόσληψις τών παιδιών δέν γίνεται δωρεάν.
Ιι'μιοι, κοινότητες, νομοί, Κυβερνήσεις καί πλούσιοι ι’διώται συ/ι- 

πληριόνουν τό ιιικρόν έπίδομα τό όποιον δίδουν οί γονείς.
'Εάν τά ίδρύιιατα ταΰτα είναι άναγκαΐα είς χιόρας όπως ή 

'Ελβετία, ή Ιανία καί ή Γαλλία, όπου όλα τά μέσα εΰρίσκονται 
άηθονώτερα, πόσον άναγκαιότερα είναι διά τήν Ελλάδα, τήν 
χιόραν είς τή)· όποιαν η Υγιεινέ] έχει παραμεληθή έντελώς 
καί ή διαιτητικέ/ τιον εργατικό»· τάξεων εύρίσκεται είς σημεϊον 
άξιοθοήνητον;

ΙΙόις )·ά γίν]/ όμως έργαοία διά τΐ/ν όποιαν απαιτούνται "χρή- 
ιιατα και ί'ποστ η ρίξεις κολοσσιαΐαι, άλλά καί μεθοδικέ/ εργασία 
γενικιος δύσκολος διά 
είς τήν ιάξιν καί τό

ν.

παιδί, πρέπει νά ξεσπητωθή όλόκληρος 
ή οικογένεια. Καί ένόσω μέν πρόκειται 
περί οίκογενειό»·, αί όποΐαι έχουν τό 
πλεονέκτηιια κάποιας σχετικής εύπορίας 
καί ό άρχηγός τής οικογένειας δέν είναι 
Υποχρεωμένος >·ά ιιί] έγκαταλείφΐ] τήν 
εργασίαν του, τά πράγματα όπωςδή- 
ποτε συμβιβάζονται.'Π οικογένεια μετα
φέρεται είς τήν έξοχέ/ν καί τά παιδιά 
επιστρέφουν είς τή)· πόλη· ικανά πλέον 
ν άιντισταθοΰν είς τους κινδύνους τό»· 
κλειστό»· τόπων καί τής μολυσμένης 
Ατμόσφαιρας.

"Οταν όμως πρόκειται περί οικογέ
νεια»' είς τάς όποιας όλοι εργάζονται, 
όπου ό Αρχηγός είναι καρφοιμένος είς 
τό>· κύκλον τό»· έργασιό»· του, καί όπου πάσα έγκατάλειψις τής 
έργασίας, δι οίονδήποτε λόγον, άκό/ιη καί διά τόν λόγον τής 
σωτηρίας τό»· παιδιιδν, ίσοδυναμεϊ πρός οικονομικήν καταστρο
φήν ; "Οταν πρόκειται περί οικογενειών άπορο»·, εις τάς οποίας 
δέν επιτρέπεται ή πολυτέλεια τής μετοικεσίας, τότε συμβαίνει τό 
τραγικόν, νά Αη ίνιονται τά παιδιά είς τέ/ν τύχην των. υπονομευό
μενα ύπό τής η υσικής άιτονιας, τήν όποιαν φερει μαζή του το 
θέρος. Καί οί /ιεγάλοι εχθροί τής άνθρωπότητος. ή Ατονία 
ή φθίσις έργάζονται.

ΤΗΝ ΕΞΟΧΗΝ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑΝ. - ΤΑ ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑ 

ΤΟ ΤΡΑΙΝΟ ΔΙΑ

και

β

.Ιι’ταί αί σκέψεις έκαμαν είς τήν 'Ελβετίαν ένα ιερέα, 
αίδεσιμιότατον Βιόν, νά κάμη πείραμα, τό όποιον έστέφθη 
πληρέστατης έπιτυχίας.

'Ο αίδ. Βιόν ποοκαλέσας ίράνους μετάξι’ τών φιλάνθρωπο»· 
τής ένορίας του συνεκέντροισε ποσόν τι. μέ τό όποιον παρέλαβε 
δέκα παιδιά πτωχών οικογένεια»· και τά μετέφερεν είς μίαν εξο
χήν. Μία μικρέ/ εξοχικέ/ οικία έχρηοίμευσεν ώς έίσυλον είς τά 
μικρά παιδιά. Άλλά τό σπητάκι αύτό ήτο είς ώραίαν θέσιν, 
κοντά είς άπέραντον δι’ισος, καί είχεν άφθονον γύρω τό γάλα καϊ 
τά χόρτα. Μετά ενός ιιηνός διαμονήν έκεΐ τά παιδιάι χορτα- 
σμένα καθαρόν αέρα, 'ύπαιθρον, παιγνίδι, γάλα, καθαρόν τρο
φήν, περιποίηση·, έπέστρεψαν είς τήν πόλιν άγνιόριστα.

Ό θαυμάσιος ϊερεέ·ς έπεδόθη πλέον όριστικώς είς τό υπερό- 
χως φιλανθρωπικόν έργον του. Τό δεύτερον έτος τά δέκα παι
διά είχαν γίνη έβδοιιήκοντα καί είς διάστημα πέντε έτών, επτά 
πόλεις τής 'Ελβετίας παρεδέχθησαν τό σύστημα αυτό. Κατά τό 
έτος τά παιδιά, τά όποια καθ' όλην τήν χώραν άπήλαυσαν
υπ' αύτοέ’ς τοι·ς όρους τιον εύεργετη/ΐάτο»· τής εξοχής, άνήλθον 
είς εκατόν έπτά χιλιάδας. Τό ποσόν δέ τό όποιον διατίθεται έκ

ΤΟ)1
ΓΛΟ

κοινί'ΐνίαν. η ό.-τοία άΐν nwrilhotr άκόιιη 
πύητημα. Erf)!·; εξ άρχήζ τά πράγματα 

παρυυπιάζονται όύοκολα και προωρι- 
σιιένα νά προοκρυι'οιαοιν είζ Ιμπάάια.

Ευτυχώς !/ πρα'ηη Ιδέα Ικυοφορήθη 
είς τάν νοΰν'Ελληνίάος, την όποιαν δια
κρίνει ακριβώς ηιδρρά και ίπίμονυς θέ- 
ληοις.' U κ. —ι></ ία Σλήμαν Ι'αχεν όχι 
μόνον τΐμ· εμπνευαιν τΓ/ς ίάρΰαεως τών 

παιδικών εξοχών άλλά και rip· πρω
τοβουλίαν τιον οχετικών ίνεργειιδν.

Κατά πρώτον ίχρειάοΟη καί εόρέβη 
ό κατάλλ.ηλος τόπος.'Ο τοπος αυτός δεν 
επρεπε νιί είναι ούτε μακράν, άλλ' οΰτε 
καί πληαίον τιον ' .-Ιί/ι/ναιν. Α/ακράν Οά 
επροκιίλει Ιξοδα, τά όποια δεν πρέπει νά 
επιβαρί’νουν τΐ/ν περιουσίαν τοΰ ιδρύ
ματος, καί δέν Οά ρδύνατο ι·ά διατελΐ] 

υπό Άμεσον Ιπίβλεψιν. ΙΙλνμιίοτ τα>ν 'Αθηνών δέν Οιί παρου- 
σίαζε τά πλεονεκτή/ιατα πλήρους και έλευΟέρας εξοχής.

ΕΰρέΟη έν τούτοις ό τόπος, ό όποιος έχει όλα τά πλεονεκτή
ματα καί οί'δέν μειονέκτημα. Είς άπόστασιν μιας ώρας άπό 
τάς 'Αθήνας, είς τήν παραλίαν τής Βουλιαγμένης, καί ώρισμέ- 
νως είς τήν ώραιοτέραν θέσιν, τήν γνωστήν μέ τό όνομα Κα- 
βοΰλι, ώρίσθη ό τόπος είς τόν όποιον Οά ίδρύετο ή πριότη παι
δική έξοχή. Πευκόφυτος ό χώρος γύρω, άνοικτός ό ^.αρωνικός 
έμπρός, συγκοινωνία εΐ’κολωτάτη διά ξηρός καί διά θαλάσσης" 
ή Βουλιαγμένη είναι ή ώραιοτέρα έξοχή τής 'Αττικής, (έεβαίαις 
δέ μία συγκοινωνία διά σιδηροδρόμου Οιί μετέη ερε τακτικιότατα 
εκεί πλήθη 'Αθηναίων ζητούντων άναψυχήν. Άλλά ή Βουλια
γμένη καί τό Ααφνΐ έξακολουθοΰν νιί είναι έξω άπΐι κάθε, συγ- 
κεντρωμένην κίνησιν. β

Ή πρώτη ένέργεια έκείνων, οί όποιοι είχον τήν πρωτοβουλίαν, 
ήτο νά Ιξασφα- 
λισθή ό αναγ
καίος χώρος.' H 
μονή Πετράκη, 
κατέχουσα έκ- 
τεταμένας γαίας 
εις τήι· θέσιν 
ταύτην, παρα- 
κληθεΐσα παρε- 
χώρησε τόσην 
έκτασιν ώστε να 
είναι άρκετή.

’.ΊλΖιι ό χώ
ρος δέν ιμο τό ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑΝ—ΤΑ ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΜΕΣΑ ΕΙΣ ΤΑ ΔΑΣΗ
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πανίΕχρειάζοντο καί χρήματα 
διά νά οίκοδομηθή τό κτίριον, 
τό όποιον θά περιελάμβανεν 
ενα οπωσδήποτε ικανοποιητι
κόν αριθμόν παιδίατν.

Είς αί’τό τό σημεΐον Ιπε- 
νέβη εύεργετικώς ό Δήμος 
’Αθηναίων. ‘Ο Δήμαρχος κ. 
Μερκούρης προσέφερε ποσόν 
τό όποιον είχε προορισθή δι’ 
άλλον σκοπόν, άλλά διετίθετο 
τώρα επωφελέστεροι·. Ήσαν 
αί είκοσι πέντε χιλιάδες δραχ- 
μαί, αί προσφερθείσαι νπό 
τής κ. Πεσματξόγλου διά νά 
διανεμηθούν είς το'υς πτω
χούς τής πόλεως είς μνήμην 
τον συζύγου της, και δέκα χιλιάδες, πρός τόν αύτόν σκοπόν 
προσφερθείσαι νπό τοΰ κ. 'Δχιλλοπονλον, είς μνήμην τον υίοΰ 
τον. Τά ποσά ταΰτα δίν κατωρθώθη νά διανεμηθούν, καί ηύξη- 
μένα κατά δύο χιλιάδας δραχμών έκ τών τόκων, έτέθησαν είς 
τήν διάθεσίν τής κ. Σλήμαν διά τάς παιδικός έξοχός. ΊΙ κ. Σλήμαν 
προσέφερε δέκα χιλιάδας ίδικάς της, ίνίσχυσε δέ τάς δωρεάς, 
καί ή κύρη της κ. ’Ανδρομάχη _/1. Μελά διά δύο χιλιάδων δραχ
μών και ό κατάλογος τών εισφορών δεν συνεπληρώθη άκόμη. 
Δωρεαί αναμένονται καί θά έλθουν.

Είς τό μεταξύ ευρύ καί ώραίον οικοδόμημα, δυνάμενον νά 
περιλάβη εκατόν πενήντα παιδία ταυτοχρόνως, ύφώθη μέσα είς 
τά πεύκα καί παρά τήν ώραίαν αμμουδιάν τής Βουλιαγμένης. 
’Επειδή δέ ώρίσθη νά μή μένουν περισσότερον τοΰ μηνός τά 
παιδία έκεΐ, ιόστε νά δύναται νά έξοικονομηθή όσον τό δυνατόν

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΑΤΡΟΝ: 0 ΑΓΙΟΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ ΤΟΥ Δ’ ΑΝΝΟΥΝΤΖΙΟ

χι πλέον ή ’Ιταλία ή πατρίς τοΰ ποιητοΰ δχι ή Γαλλία 
εΐς τήν οποίαν έφιλοδόξησε νά παιχθή ή επαίχθη, 
άλλά τό παγκόσμιον πνευματικόν κοινόν έπερίμενε μέ 
αγωνίαν τήν παράστασιν τοΰ νέου έργου τοΰ Γαβριήλ 

Δ’ Άννούντζιο «Τό μαρτύρων τοΰ 'Αγίου Σεβαστιανού».
Ό ποιητής τής Νέκρας πόλεως» καί τής «Ηδονής» εύρήκε 

στενούς πλέον τούς ορίζοντας τής πατρίδος του, εϊς τούς οποίους 
έπανειλημμένως απεθεώθη. Τό τελευταΐον του έργον «’Ίσως ναί, 
ίσως δχι» έπαίχθη μέ πολλήν επιτυχίαν, δχι τιήν μεγάλην και 
ηχηρόν θεατρικήν επιτυχίαν, ή οποία κρίνεται εις τήν διάρκειαν 
τοΰ έργου έπί τής σκηνής, άλλά φιλολογικήν έπιτυχίαν, ή 
δποία προκαλεΐ τάς κριτικός ή τάς συμπαθείς εκφράσεις ή τάς 
δριμείας επικρίσεις. ’ΊΙκουσέ δέ καί από τά δύο δ Δ’ Αννούντ- 
ζιο. Διότι αν έχη φίλους ή θαυμαστός φανατικούς εις τήν Ιτα
λίαν ό ποιητής, έχει δμως καί σχολήν ολόκληρον έναντίον του, 
τούς Μελλοντιστάς. Τό τελευταΐον λοιπόν έργον του εϊχεν ώς 
βάσιν τό μέλλον πλέον, άφοΰ έπρόκειτο περί άεροπλάνου. Ό 
Δ' Άννούντζιο εϊχεν έκεΐ εϊπη τό παρελθόν, άπό τό όποιον είχε 
δανεισθή τόσας εμπνεύσεις καί έστρέφετο εΐς τό παρόν ή μέλ
λον, εΐς τό μέλλον τό όποιον αντιπροσωπεύει ή τελευταία καί 
Ατελείωτος άκόμη αυτή έφεύρεσις.

Άπό τώρα μέ Τό μαρτύρων τοΰ Αγίου Σεβαστιανού» ό 
ποιητής στρέφεται πάλιν πρός τό παρελθόν καί μάλιστα πρός τό 
άπώτατον παρελθόν, τούς άμέσως μετά τόν 
Τησοϋν Χριστόν αιώνας.

Μέσα εΐς τό πλαίσων τής πρώτης φλογός 
τής νέας Πίστεως, δταν οΐ νεοφώτιστοι παρε- 
δίδοντο εΐς τάς πυράς καί εΐς τά Θηρία, έτοπο- 
Θέτησε τόν ήρωά του ό Δ’ Άννούντζιο. Καί 
δ ήρως εϊναι ένας νεαρός άξιωματικός τών 
Τοξοτών, δ Σεβαστιανός, δ όποιος εΐς τήν Ρώ
μην δέχεται τήν νέαν πίστιν, καί ύφίσταται τό 
μαρτύρων. Ποιητής λεπτός καί αισθηματικός, 
δπως δ Δ’ Άννούντζιο, έχων μέσα του κλασι
κόν τό αίσθημα τοΰ ωραίου, δέν ήτο δυνατόν 
παρά νά εύρη θαυμάσιον έδαφος εις τήν 
ώραίαν αύτήν παράδοσιν, ή οποία ένέπνευσε 
τοσάκις τιήν Τέχνην, αφού ύπάρχουν ήδη πέντε

περισσότερος Αριθμός τών μι
κρών αυτών πλασμάτων, υπο
λογίζεται οτι, εξακόσια παιδία 
κατ’ έτος θ’ απολαύουν τοΰ 
Εξαιρετικού αύτοΰ ευεργετή
ματος. Οί γονείς δέν Οά έχουν 
καμμίαν φροντίδα. Πληρώ- 
νοντες είκοσι πέντε δραχμάς 
μόνον τον μήνα Οά είναι βέ
βαιοι δτι, τά παιδιά τιον απο
ταμιεύουν υγείαν καί δύναμιν 
άπειράκις πολλαπλάσιας άξίας. 

Τέλος μία ώραΐα εορτή 
διωργανιάθη υπέρ τοΰ θαυ
μάσιου σκοπού.Ό ευρύτατος 
χώρος τοΰ Ζαππείου περιε- 
κλείσθη διά περιφράγματος

καί είς τήν πλατείαν τής Έκθέσεως καί είς τήν λεωφόρον όπι
σθεν έγεινε παρέλασις στολισμένο»· αμαξών καί άνθοπόλεμος, 
ό όποιος καθιέρωσε νέαν ευκαιρίαν αληθώς πολιτισμένης δια- 
σκεδάσεως διά τάς ’Αθήνας. Μετάξι· τών ώραιότερα στολισμένων 
αμαξών, αί όποΐαι παρήλασαν χειροκροτούμενοι και ραινόμεναι 
μέ άνθη, υπήρξε τό αγροτικόν κάρρον τής κ. ’Άννης Παπαδο
πούλαν, εικόνα τού όποιου παραθέτομεν.

Δέκα χιλιάδες δραχμαί, προϊόν τής έορτής, ήλθαν νά ένισχύ- 
σου>· τΐρ· μικράν περιουσίαν τών παιδικών έξοχο»·. Τό ποσόν 
δέν είναι μέγα. Άλλ’ ό σκοπός είναι τοιοΰτος, καί ή ελληνική 
φιλανθρωπία τόσον πρόθυμος, ώστε δέν υπάρχει άμφιβολία ότι, 
πολύ γρήγορα τό οικοδόμημα τής Βουλιαγμένης δέν θά είναι 
άρκετόν καί διά τήν Ανάγκην, άλλά καί διά τά μέσα τά όποια 
θά υπάρχουν.

αριστουργήματα τών ζωγράφων τής Αναγεννήσεως, άναφερό- 
μενα εΐς τήν Ουσίαν τοΰ ωραίου αύτού Μάρτυρος.

Καί πραγματικώς τό έργον τοΰ Δ’ Άννούντζιο έχει μέρη 
άληθώς ωραιότατα, τά δποϊα θαυμάζει τώρα καί ή αύστηρο- 
τέρα άκόμη καί ή μάλλον δυσμενής κριτική.

«
Τό Μαρτύρων τοΰ Αγίου Σεβαστιανού, εϊναι ή παθητική 

ιστορία τής εΐς τήν πίστιν τοΰ Χριστού προσελεύσεως νεαρού 
'Ρωμαίου άξιωματικού, δ όποιος ένεκα τού μαρτυρίου του κατέ- 
λαβεν έπειτα εξαιρετικήν θέσιν εΐς τό Χριστιανικόν Άγωλόγων.

Εΐς τιήν πρώτην πράξιν εύρισκόμεθα εΐς τό Δικαστήριον τών 
Κρίνων. Μέ τόν τίτλον αύτόν συμβολίζεται τό ΙΙραιτώριον τής 
'Ρώμης, εΐς τό όποιον δικάζονται καί δύο νεαροί Χριστιανοί, δ 
Μάρκος καί Μαρκελιανός, δεμένοι άπέναντι άλλήλων είς δύο 
στύλους τοΰ περιστυλίου.'

Ό άξιωματικός τών τοξοτών Σεβαστιανός άκούει τάς ύπερη- 
φάνους απαντήσεις τών νέων αύτών, τά δάκρυα τής μητρός 
των, τήν ορμήν και τιήν μανίαν τού ειδωλολατρικοΰ πλήθους, 
καταλαμβάνεται άπό τήν Οείαν χάριν καί γίνεται Χριστιανός. 
’Εννοείται δτι αύτή είναι ή βάσις τής πράξεως. Άλλά γύρω 
άπό τήν βάσιν αύτής ύπάρχουν ώραΐα επεισόδια, δπως ή σκηνή 
μεταξύ τής μητρός τών δύο μαρτύρων καί τοΰ Σεβαστιανού, 

ή σκηνή τής έμφανίσεώς τών πέντε παρθένων, 
άδελφώ.ν τοΰ Μάρκου καί Μαρκελιανοΰ κτλ. 

Διά τήν δευτέραν πράξιν δ Δ’ Άννούντζιο 
μετεχειρίσθη άκόμη περισσότερον τό θεαμα
τικόν μυστήριον, τό όποιοι’ τόσον άρέσει καί 
τόσον έλκύει εΐς τό θέατρον.

Μέσα είς τό μαγικόν δωμάτιον, τό όποιον 
διατηρεί εις τιήν οικίαν του ό Πραίτωρ τής 
Ρώμης, έπτά μάγισσαι καταγίνονται μέ τά 
μαγικά των, φέρουσαι τήν μυστηριώδη στο
λήν τού επαγγέλματος των, φορτωμένοι άλύσ- 
σεις, περίοπτα καί σύμβολα. Ανάλογος είναι 
δ διάκοσμος δλοκλήρου τού δωματίου αύτοΰ 
μέ έπιγραφάς χαλδαϊκός, αγάλματα ανατολικών 
θεοτήτων, τρίγωνα καί μυστηριώδη σημεία.

t

'Ο Σεβαστιανός εισέρχεται, καταρρίπτει
7 νά είδωλα καϊ τάς σιδηράς θύρας, καί έξά- 

ίΌγει τό δαιμόνων άπό μίαν δυστυχισμένην 
'' τρελλήν, ή δποία ισχυρίζεται δτι έχει τήν 

5- 'Αγίαν Σινδόνην.
τ 'Ολόκληρος αύτιή ή πράξις είναι ό συμ

βολισμός τής νίκης τής νέας Θρησκείας
κατιϊ τής παλαιός ΕΙδωλολατρείας, βεβαίως δέ είναι 
τό σκοτεινότερου σημεΐον τοΰ έργοι·. Φυσικώς ως 
τοιοΰτον προωρίσθη είς μόνην τήν εκ της θεαματι
κής άπόψεως έντύπωσιν. Τό κοινόν δύσκολα άντιλαμ- 
βάνεται τούς σκοτεινούς συμβολισμούς καί δταν δέ 
τούς έννοήση δέν μένει ενθουσιασμένοι·. Ας εϊπωμεν 
δτι, ή έκ τής θεαματικής άπόψεως έντυπωσις, δέν ημ- 
πορεΐ, παρά νά εϊναι δπως τήν ύπελόγισεν δ συγρα- 
φεύς, δηλαδιή ίσχυροτάτη.

Όπως καί εϊς τιήν Αϊδάν έτσι καί εϊς τό Μαρ
τύρων τοΰ Άγ. Σεβαστιανού έχρειάζετο μία πράξις, 
είς τιήν όποιαν νά έμφανισθή δλη ή μεγαλοπρέπεια

τής σκηνικής διακοσμήσεως. Ή πράξις αύτή είς το έργον τού 
Δ’ Άννοι’·ντζιο είναι ή τρίτη, ή διεξαγομένη εϊς τό Ανάκτορον 
τοΰ Αύτοκράτορος Διοκλητιαί’οϋ, ό όποιος ήθέλησεν ο ίδιος νά 
άκούση τόν εξωμότην άξιωματικόν του.

Είς τήν πράξιν αύτήν τό θέατρον Σατελέ άνέπτυξεν δλην 
τήν φανταστικήν μεγαλοπρέπειαν, τήν όποιαν τού επιτρεπει η 
___ ......... .......α__... Κ.Λ
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μεγάλη σκηνή του καϊ διά τήν όποιαν τά κυριώ
τερα τούλάχιστον στοιχεία παρέχουν αΐ ανεξάν
τλητοι άποθήκαι τού βεστιαρίου του. ΤΙ άνα- 
παράστασις τού 'Ρωμαϊκού Άνακτόρου έγινε μέ 
αξιοθαύμαστοι· ακρίβειαν, τά δέ έπί τής σκηνής 
πρόσωπα υπερβαίνουν τά πεντακόσια.

Ό Σεβαστιανός δέν ύπακούει ούτε εΐς τάς 
συμβουλάς τοΰ Αύτοκράτορος νά εγκατάλειψη 
τήν νέαν Πίστιν, δ δέ Αύτοκράτωρ διατάσσει νά 
ταφή ό άξιωματικός του κάτω άπό ρόδα καί 
άπό χρυσόν. Άλλ’ δ νεαρός Χριστιανός σώζεται 
άπό τήν δοκιμασίαν αύτήν καί τότε ό Αύτοκρά
τωρ τόν καταδικάζει εΐς θάνατον διά βελών, 
συνήθη Θανατικήν ποινήν τής έποχής έκείνης.

Διά νά έκτελεσθή ή ποινή μετάφερόμεθα μαζή 
μέ τόν κατάδικον εΐς τήν σκηνογραφίαν τής Δ' 
πράξεως, παριστώσης τόπον κατά πολύ δμοιά- 
ζοντα πρός τόν Γολγοθάν, δπως τόν περιγρά
φουν τά Ευαγγέλια καί δπως μάς τόν έζωγράφι- 
σεν έως τώρα ή Τέχνη. Εϊναι τόπος αυστηρός, 
ξηρός καί άγριος, δ όποιος έμπνέει φρίκην μόλις 
έμφανισθή εΐς τά ομματα τών Θεατών. Τρεις 
γυναίκες, ένθυμίζουσαι τάς Μυροφόρους τής 
Καινής Διαθήκης, περιμένουν νά λάβουν τό 
πτώμα τού νεαρού καταδίκου, άπό δέ τό βάθος τής σκηνογρα
φίας περνά ένας ποιμήν κρατών εΐς τούς ώμους αμνόν καί 
ένθυμίζων τόν Καλόν Ποιμένα τού Εύαγγελίου.

Οΐ τοξόται, παλαιοί στρατιώται τοΰ Σεβαστιανού, παρακα- 
λοΰν τόν πρώην Αρχηγόν των, νά μή έπιμείνη είς τήν νέαν 
Πίστιν καί νά μή τούς ύποχρεώση επομένως νά γίνουν οι 
φονεΐς του.

Άλλ’δ Σεβαστιανός δεμένος είς τό δένδρον δέν άκούει τίποτε 
καί δέν βλέπει παρά μόνον τήν Αθανασίαν καί τιήν δόξαν τού 
Μάρτυρος. Οΐ τοξόται λοιπόν τοξεύουν καϊ δ μάρτυς κλίνει 
τιήν κεφαλήν καί άποθνήσκει. Όταν οί στρατιώται λύουν τόν 
νεκρόν άπό τό δένδρον έχει συντελεσθή Θαύμα’ τό σώμα τού 
Μάρτυρος είναι άθικτον, τά δέ βέλη έχουν έμπηχθή εϊς τό 
δένδρον.

Ή πέμπτη πράξις είναι ή άποθέωσις. Ό Παράδεισος εμφα
νίζεται μέ δλας τάς συνοδείας τών Μαρτύρων, τών Αγίων, 
τών Όσιων, τών Παρθένων. Χερουβείμ ψάλλουν, καί έν_γένε_ι 
δίδεται ή είκών τής άναγνωρίσεως τής τελικής νίκης καί τοϋ 
ηθικού θριάμβου. *

Αύτό είναι τό έργον εΐς τάς γενικός του γραμμάς. Μυστήριον 
κατά τόν παλαιόν Θεατρικόν ορισμόν, πλήρες ωραίων σκηνών, 
κουραστικόν δμως έν τώ συνόλφ, θεαματικώτατον καί πολυέ
ξοδοι·, κατά πάσαν δέ πιθανότητα καί προωρισμένον να ζήση 
περισσότερον, άφ’δσον έζησεν άλλο έργον, πέριξ τού όποιου 
έγινεν έπίσης πολύς θόρυβος, δ «Σαντεκλαίρ» τοΰ Έδ. Ροστάν.

Ο ΑΓΙΟΣ ΣΕ8ΑΣΤΙΑΝ0Σ

Τό .Μαρτύριαν τοΰ Αγίου Σεβαστιανού έγράφη επάνω 
εϊς τόν καμβάν τών παλαιών μεσαιωνικών θρησκευτικών 
μυστηρίων, τά όποια ήσαν καί τά μόνα θεατρικά έργα τής 
έποχής' έκείνης, καθ’ ήν δέν ύπήρχεν άλλο θέατρον άπό το 
θρησκευτικόν. Δείγμα τοιούτου έργου έχομεν καί ημείς τό 
θρησκευτικόν δράμα Χριστός πάσχων τοϋ Γρηγορίου τοΰ 
Ναζιανζηνοΰ.

Γραφέν κατ’ άρχάς εϊς τήν Ιταλικήν, μετειρράσθη άμέσως 
είς τήν Γα/ά.ικήν, ή μετάφρασις δέ δέν κατιόρθωσε νά παρου- 
σιάση εΐς τό κοινόν τόν Δ’ Άννούντζιο κύριον τού στίχου, 
άρμονιστήν τής ρίμας, δπως είναι εΐς τήν Ιταλικήν. Ό γαλ
λικός στίχος, παραστατικιότερος, δέν έχει τήν νωχελη ήδυπά- 
θειαν τού'ιταλικού, καί δι’ έργον τής φύσεως τοϋ «Μαρτυρίου 
τοϋ Αγίου Σεβαστιανού αύτιή ή ζημία δέν εϊναι μικρά.

'ΙΊ μουσική υπάρχει άφθονος είς αύτό τό δράμα καί έκρίθη 
ώς έχουσα βαθύν θρησκευτικόν χαρακτήρα. Ό συνθέτης της 
γάλλος μουσικός Ντεμπουσΰ, ένας άπό τούς καλλιτέρους νέους 
μουσικούς τής Γαλλίας, έρωτηθείς περί τοϋ έργου του είπε: _ 

Λιά νά τό γράψω ιήσθάνθην καί έπίστευσα, ώς άληθινός 
Χριστιανός τών πρώτων χριστιανικών χρόνων, τό προϊόν δέ 
τής έμπνεύσεώς μου αύτής θεωρώ πραγματικώς δτι, είναι τοιού- 
τον, ώστε νά μοϋ έπιτρέπη νά ύπερηφανεύωμαι.

Μέ ισην προσοχήν καί έμπνευσιν έγιναν αΐ σκηνογρα- 
φίαι, θαύματα τέχνης, όφειλόμενα είς τόν Παλαιόν σκηνο
γράφον Μπάκος. Ό καλλιτέχνης αύτός επί μήνας συνενοεΐτο 

μέ τόν Δ’ ’Αννούντζιο, όίστε νά κατορθώση 
ν’ άνταποκριθή εϊς τάς άξιώσεις τοΰ ποιητοΰ’ 
Τό κατώρθωσεν ;

Οΐ συντάκται τών ’Ιταλικών έφημερίδων, 
οΐ όποιοι έστάλησαν εΐς τό Παρίσι διά νά 
περιγράφουν τήν πρώτην παράστασιν, δέν φαί
νονται ένθουσιασμένοι. Συμφωνούν δτι δέν,ήτο 
δυνατόν ν’άποδοθή τελείως ή σκέιρις τοϋ Δ Αν
νούντζιο, διά τής σκηνογραφίας, ομολογούν δμως 
δτι, έγινεν δ,τι ήτο δυνατοί· νά γίνη.

«
Τέλος τό θέατρον έκαμεν δ,τι έπρεπε νά 

κάμη, διά νά έπιτύχη ή έκτέλεσις. Μία υπέροχου 
σωματικής καλλονής χορεύτρια, ή ”Ιδα Ί’ουμ- 
πιντάϊν, άνέλαβε τόν ρόλον τού Αγίου Σεβα
στιανού, έκλεκτιότατοι ήθοποιοί έξελέγησαν διά 
τά άλλα πρόσωπα, καί διά τήν σκηνήν τοΰ 
Δικαστηρίου τοϋ Διοκλητιανοϋ συνεκεντρώθη- 
σαν εξακόσιοι άνθρωποι.

Τίποτε περισσότερον δέν ήτο δυνατόν νά 
γίνη βεβαίως. ’’Επειτα άπό δλας αύτάς τάς θυ
σίας τό έργον θά έπιτύχη δσον πρέπει; Πολύ 
άμφίβολον.

Θόρυβος πολύς έγινε, καί τό κοινόν δλου τού κόσμου 
έμαθε νά δύσπιστή εΐς τούς μεγάλους Θορύβους.

« « «

ΘΟΡΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Η ΛΥΠΗ ΤΗΣ

,ΕΙναι χν’ Έπίγειαις θεαίς ποϋ ή ύψις των μαγεύει . . 
"Εχουν κι’ αϋταΐς τήν λύπη των, μά 6 κόσμος ταΐς λατρεύει].

Στενάζτι! Δάκρυ φλογερό ’οιά μάτια της κυλή, 
σταλάζει μές τιϊ μάγουλα ποΰ α! Χάριτες χαϊδεύουν. 
Στενάζει! Κί είς τό στέναγμα ιό οτήΟάς της βογκφ 
χλοιμιάζει ξάφνου ή δψι της, τα χείλη της στειρεύουν. 
Τής ξεφυλλίζουν τήν καρδιά πόνοι καί την σπαράζουν. . 
Την ώμορφια χαλνούν τής γής, τήν ΓΙλάοιν έρημάζουν. 

θερμή ’στήν Βιυι μας κτυπή τών στεναγμών της αύρα- 
τινάάει μέο στα τρίσβαθα τοϋ στήθους τήν ψυχή μας, 
μας περιζώνει τήν καρδιά </ αρμακενμένη λαύρα, 
καί νέκρας σύγνεφο πυκνό σκεπάζει τήν ζωή μας . . ■ 
Μί στεναγμούς τοϋ κάλλους της τά ρόδα ιίνίλεα φθείρει, 
κί οπού διαθή τόν πόνο της 'ς ΐίλλαις καρδιαίς διασπείρει.

Κυττφ τ άοτέρια; Τρεμοσΰυοϋν καί κλαίγουν άπό θλίψι. 
ποϋ τήν θωροϋν νά τήκεται με φλόγαις τής πικρίας . .. 
'Κμας κί εκείνα άς οπλαγχνισθή, μή ή λύπη της ουντρίψη 
τόν κόσμο, ποϋ τής έκτισε βωμόν αγνής λατρείας, 
κί έστεψε τήν εικόνα της μέ αμάραντο στεφάνι, 
ποϋ εμψυχωμένης ’Αρετής τό άνιίτνπον εράνη.

Κέρκυρα. Μάιος 11111- Ν- Γ·
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ΚΟΡΙΤΣΑΚΙΑ ΧΟΡΕΤΟΝΤΑ

γιο πέρυσιν είς τούς κύκλους τών ’ Αθηναίων 
■ΓΧ. κυριών, όσαι αισθάνονται ίίρεξιν καί έχουν 
καιρόν πρός δράσιν έξω τοΰ σπητιοΰ, έψιθυρίζετο 

ή ί’δρυσις μεγάλου πνευματικού συνδέσμου μεταξύ των, τοΰ 
οποίον ό σκοπός καί αί λεπτομέρεια! έκρατοΰντο μυστικοί. Τό 
μόνον γνωστόν ίμο ότι, αί Άθηναΐαι κυρίαι ήθελαν νά έξέλθονν 
απο τον μοναδικόν κύκλον τής φιλανθρωπικής δράσεως, καί, 
χωρίς νά παραμελήσουν έκείνην, ήθελαν νά δημιουργήσουν 
γύροι καί μίαν κίνησιν άνωτέραν και υψηλοτέραν. ή όποια 
ν’ άποβή γενικώς είς αγαθόν τής κοινωνίας.

’Εννοείται ότι αί συνεννοήσεις ανταί δέν θά έγίνοντο ευχαρί
στως δεκταί έκ μέρους τής 
κοινωνίας, άν έπρόκειτο περί 
έγκαταλείψεως τής φιλαν
θρωπικής δράσεως, Είς τήν 
’Ελλάδα, όπου ή γυνή συνε- 
κέντροτσε είς χεΐράς της καί 
διευθύνει μέ τόσον ζήλον 
καί τόσην θερμότητα όλην 
τήν άλ.τρουϊστικ'ην ένέργειαν, 
πάσα φιλάλληλος έργασία θά 
λειψή, αν παραιτηθούν αί 
γυναίκες. Νοσοκομεία, κοι- 
νωνιστικά έργαστήρια, ιδρύ
ματα φιλανθρωπικά, άσυλα, 
οίκοι τυφλών καί κωφαλά
λων, συσσίτια, εκπαιδευτή
ρια απόρων, όλα αυτά τά ιδρύουν, τά εποπτεύουν, τά προστα
τεύουν καί τά διοικούν γυναίκες. Τό βιβλίον τής έν Έλλάδι 
φιλανθρωπικής δριισεως τί)ς γυναικός θά ήδύνατο νά γραιφή είς 
τόμους ολοκλήρους. Τί θά έγίνετο λοιπόν όλη αίπή ή κίνησις, αν 
αί γυναίκες τήν έγκατέλειπον, διά νά στρέψουν τήν άκούραστον 
δραστηριότητα καί ένεργητικότητά των πρός άλλα σημεία;

Ευτυχώς, όπως εΐπυμεν ήδη, δέν έπρόκειτο περί αυτού.Απλώς 
αί κυρίαι ευρίσκουσαι ότι έργάζονται πολύ υπέρ τών άλλων καί 
όχι άρκετά διά τόν εαυτόν των, ότι φροντίζουν έ.παρκιϋς διά 
τά πάσχοντα ξένα στύματα, άλλά πολύ έιλίγον διά τήν έπέκτα- 
σιν τής ίδικής των μορφώσεως, άπεφάσισαν νά ιδρύσουν μέγα 
σωματεών, τό όποιον θά είχεν αυτόν τόν σκοπόν: Νά καλλιερ- 
γήση τήν εύρυτέραν έθνικήν και ηθικήν μόρφιυσιν τής ‘Ελλη- 
νίδος διά τοΰ βιβλίου, τής διαλέξεως, τοΰ θεάματος, διά παν
τός πνευματικού μέσου, συμφιόνως πρός τάς έθνι.κάς παραδόσεις.

Έγένετο λόγος περί ίδρύσεως λέσχης, είς τήν όποιαν αί κυρίαι 
θά ήδύναντο νά συναντιόνται, νά διαβάζουν, νά ομιλούν όσον 
τό δυνατόν όλιγιότερον διά τά καπέλλα καί τά φορέματά των — 
ν' ακούουν διαλέξεις έπί διαφόρων θεμάτων, τά όποια θά τάς 
ένδιαφέρουν άμέσως αύτάις ή γενικώτερον τά Γράμματα καί 
τήν Κοινωνίαν.

Καί τέλος έγνιόσθη ότι ό Σύλλογος ίδρύθη, ότι αινομάσθη 
Λύκειον τών 'Ελληνίδων — διατί ό σχολαστικός αυτός τίτλος, 
είναι μυστήριον.' — καί ότι θά έκαμνε τήν πρώτην του ίμφά- 
νισιν διά μιας χορευτικής έσπερίδος, είς τήν όποιαν θ’ άπεδει- 
κνύετο ή συγγένεια τα»· αρχαίο»· και τα»· νέα»· χορό»· .

«

' 1 πάρχουν άνθρωποι, οί όποιοι τήν άναβίωσιν τιΐιν άρχαίων 
χορών τήν θεωρούν μίαν άπό έκείνας τάς ουτοπίας, αί όποΐαι 
άπό καιρού είς καιρόν καταλαμβάνουν υπό μορφήν νοσήματος 
έμμονου ιδέας τούς βαπτισθέντας είς τό πνεύμα τής άρχαιότητος.

Άλλοτε είχε γίνει μία άπόπειρα υπό τής δεσποινίδας Σταυ
ρούλας ΙΙιερράκου νά έπανέλθωμεν είς τιί άρχαΐον ένδυμα. 
' Εγράφησαν τότε τά πλεονεκτήματα τοΰ άρχαίου ενδύματος, 
πλεονεκτήματα τά όποια κανείς δέν άρνέΐται. Μία οικογένεια 
αρχαιομανών, ή οικογένεια Δούγκαν ένεη ανΐσΟη είς τοί·ς δρό
μους μέ χιτώνα καί σανδάλια. Ί1 οικογένεια ζίοιή’και· έ.πέμεινε 
καί επιμένει είς τήν επιστροφήν αυτήν πρός τήν αρχαιότητα. 
Άλλά άπέμεινε καί ή μόνη έπιμένουσα. Κανείς δέν έδέχβη νά 
έπανέλθ/ι είς τό άρχαΐον ένδυμα. ’() κόσμος προχωρεί διαρ
κώς πρός τί ίμπρός καί είς καμμίαν εκδήλωση· τοΰ καθημε
ρινού βίου δέν παρατηρεΐται στροφή πρός τά ιιπίσω. Καί τό 
άρχαΐον ένδυμα ελησμονήθη, πριν εύρεθή κανείς άλλος έκτος 
τών Δούγκαν νά τό παραδεχθή. Ή άπόπειρα είχεν άποτύχει 
καί άπέθανεν έν μέσοι ύμνων καί έπαινο»·.

"Επειτα ήλθεν ή απόπειρα τής άναβιιίισεοις τών άρχαίων 
•χορών. ΊΙ μις ’ Ισιδιόρα Ιούγκαν ήλθεν είς τάς 'Αθήνας καί 
έχόρευσε χορούς, τους όποιους ένεπνεύσθη ή ιδία άπό τιίς παρα
στάσεις τών άρχαίων αγγείων, άπό άρχαΐα άνάγλυφα, άπό τά 
όρι.α μέχρι τών όποιων έφθασεν ή φαντασία της. "Οχι πλέον ό 
έλληνικός, άλλά ό παγκόσμιος Τύπος, έχειροκριπησε τήν ύπερ- 
τάτην χάριν μέ τί/ν όποιαν έζωντάνευε τάς αρχαίας μισοσβυ- 
σμένας εικόνας τών αγγείο»· καί τά ήμικατεστραμμένα ανά
γλυφα ή μις Ιούγκαν. Μετά τάς'Αθήνας ή χορεύτρια έγύρισε 
τόν.κόσμον καί παντού οί χοροί της-έκαμαν τήν ίδιαν έντύπωσιν.

' ΙΙρχισαν όμως αί απομιμήσεις. ΊΙλθεν ή Θέσπις μέ τό ίδιον 
πρόγραμμα καί έπειτα ή Ναυσικά.’ H ώραία ιδέα έπερνε πλέον 
τόν χαρακτήρα θεατρικής έπιχειρήσεως. Σιγά-σιγά έψυχράνθη δ 

πρώτος ενθουσιασμός καί. 
ή μις ’ ίσιδώρα Δούγκαν 
κατιΰρθωσε νά μείνη εντε
λώς μοναδική και αμίμητος.

"Οταν λοιπόν διεδόθη, ότι 
τό Λύκειον τών’Ελληνίδων 
έσκόπευε νά παρουσιασθή 
μέ έμφάνισιν τών άρχαίων 
χορών, οί πρακτικοί άνθρω
ποι έκίνησαν τό κεφάλι καί 
δέν εΐχον άδικον. "Αν μία 
προσωπική άπόπειρα έστέ- 
φθη υπό σχετικής έπιτυγίας, 
δέν σημαίνει ότι ή μπορεί 
γενικώς και δι’ όλους νά 
ζαιντανέψιι κάτι., τό όποιον 

. Θά εύρισκόμεθα 
απόπειρας άναλόγου πρός τή>> απόπειραν τής 

καί καταδικασμένης όρι

ΕΙΣ ΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟΝ (Φωι. Δ. Γαλανή) 

απίθανε πλέον καί είναι καλά πεθαμένοι·, 
πάλιν προ μιας έ . ,
έπαναφοράς τοΰ άρχαίου ενδύματος, 
στικώς είς άποτυχίαν.

Ευτυχίας, όπως άπεδείγβη έκ τιον υστέρων, δέν 
περί τοιαύτης άποπείρας. Αί Έλληνίδες, αί όποΐαι 
πρωτοβουλίαν τής εορτής, έσκέφθησαν ορθότατα ότι, υπάρχουν 
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έπρόκειτο 
εΐχον τήν

νέοι ελληνικοί χοροί ζιοντανοί καί μέ δικαιώματα έπί 
μήσεώς μας, έν τούτοις άγνωστοι 
αύτους άπεφάσισαν νά μάς εμφανίσουν.

της εκτι-
κα'ι παρημελημένοι. Και

Είς τί/ν άλησμόνητον εορτήν τού Ζαππείου, μίαν έορτήν νεό
τητας, δροσιάς, κάλλους, ωραίων γραιιιιιόν, ρυθμού, κομψότη- 
τος καί χάριτος πενήντα ώραΐα κορίτσια 
μέ άσπρα άπλά φορέματα, αρχαϊκού ρυθ
μού ή μέ βλάχικα, έχόρευσαν όλους τούς 
τόραιοτέρους νεοελληνικούς χορούς.

Τό θέαμα έκαμε τήν βαθυτάτην εντύ
πωση· τίμ· όποιαν κάμει κάθε αληθινή έμφά- 
νισις τού ώραίου.

Στενώτατα συνδεδεμένοι μέ. τήν ιστορίαν 
τής φυλής οί χοροί αυτοί δέν είναι μόνον 
αναμνήσεις, αί όποΐαι μάς έρχονται άπό τιι 
βάθη τών αιώνων, είναι καί ζοινταναί παρα
στάσεις ενός παρελθόντος, τοΰ όποιου τήν 
ιστορικήν ένθύμισιν διασιόζει ή λαϊκή ψυχή 
μέσα είς τήν σιωπηλήν κίνησιν τοϋ χορού.

Ο συρτός δεν είναι χορός νέος καί πρέπει 
ίσως ή καταγωγή του νά ζητηθή είς τήν κλα
σικήν έποχήν. Είς έπιγραφήν εύρεθεΐσαν είς 
ναόν τού ’Απόλλωνος υπάρχει ή λ^ξις είς τήν 

σημασίαν χορού. ’Αφού ή λέξις διετηρήθη σημαίνουσα τό ίδιον 
πράγμα, διατί ντι μη παραδεχθώμεν ότι, ό σημερινός χορός είναι 
άπλούστατα έκεΐνος, τόν όποιον έχόοευον επίσης νεάνιδες τής 
προχριστιανικής έποχής ;

’Αλλά μήπως ή τράτα δέν είναι ό περίφημος χορός τών μεσαιω
νικών κουρσάρων, καί δέν έχει όλην τήν παρατηρητικότητα τής 
άνελκύσεως τοΰ δικτύου τών ψαρριίδων άπό τήν θάλασσαν: 
"Ενας περιηγητής τού I Γ αίώνος τήν περιγράιφει εντελώς όμοίαν, 
όπως χορεύεται καί σήμερον, χορευομένην δέ εις όλας τας παρα
λίας τής Έλλιιδος τάς όποιας ί/ρήμωσαν τότε οί κουρσάροι, 
άναγκάζοντες τούς κατοίκους νά κτίζουν τάς πόλεις των ύψηλό- 
τερα άπό τήν θάλασσαν.

~Ο νησιιότικος μπάλλος, μέ τό ξενικόν όνομα, φαίνεσαι χορός 
μεσαιωνικός, είρηνικα’ιτατος, κληρονομιά ίσως των Φραγκικών 
χρόνων. "Οσοι είδαν τό μενουέτον, όχι μόνον όπως έξηυγενίσθη 
καί χορεύεται είς τά σαλόνια, άλλ’ όπως έκτελειται άκόμη είς 
χωριά γαλλικά, καί τήν ΓΙαβάν όπως τήν χορεύουν ιδίως είς 
τήν Φλάνδραν, αναγνωρίζουν τήν στενήν ομοιότητα τών δύο 
τούτο»· χορών πρός τούς ' Ελληνικούς. Κεβαίως οί Φριίγκοι διερ- 
χόμενοί άπό τήν Ελλάδα ήντλησαν τι πρώτα του σπέρματα. 
’ Αλλά ή Ελληνική καλαισθησία τά ότε/ιόρτ/ ωσε καί τούς έδιοκε

τήν λεπτήν της χάριν και τήν άφελή ρυθμικότητα, ή οποία είναι 
τό προοίιιιον τής η υλής.

Καί τέλος τί ζωντανή άιναπαράσταοις τής έλαφρότητος τών 
ορεινά»· Κρητικών αυτός ό θαυμάσιος πενταζάνης, ό ζαιηρότερος 
καί κομψότερος ’Ελληνικός χορός, θαύμα άληθινόν όταν έκτε- 
λεΐται άπό Κρήτας, τών όποιων ή κομψότης καί τό ευκίνητον 
καί ή χάρις είναι φυσικά δώρα τής ωραίας πατρίδος των; Ό 
Κρητικός, ό ώκύπους, ό κ.αλλίζο»·ος, ό καλλίση υρος, άναδεικ.νύ- 
εται ολόκληρος είς τόν χορόν αυτόν καί αί’Ελληνίδες, πού τόν 
ήκουσαν τελευταίοι·, έσκέφθησαν ορθότατα ότι, μέ τούτον έπρεπε 
νά κλείσΐ] μία εορτή προσεγγίζουσα τά όρια τοΰ οράματος.

Άπό τήν ημέραν κατά τήν όποιαν έγινεν ή έμφάνισις αυτή 
είς τήν κυκλοτερή αρχαϊκήν αίθουσαν τού' Ζαππείου, ή συγγέ
νεια τών σημερινών χορών πρός τούς άρχαίους δέν συζητεΐται 
πλέον. Είναι ή ιδία γραμμή, ό ίδιος ρυθμός, τό αυτό μέλος. 
Ή διαφοριί είναι ότι οί αρχαίοι απομένουν οί σεβαστοί πρόγο
νοι. ’Εκείνοι τούς όποιους έχμμεν ημείς σήμερον είναι οί ζο»·- 
τανοί μετάξι' μας άπόγονοι, καί κανείς δέν αισθάνεται τήν άνάγ- 
κην ν άναστήση τούς νεκρούς προγόνους, όταν τόσον σφριγά»·- 
τες καί γεμάτοι ζωήν έσώθησαν έως τάς ημέρας μας οί απόγονοι.

* « «

ΤΑ ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΑ

Μια μικρά, χαριτωμένη δμως, πόλις χαιρετιξ πρώτη τόν είσ- 
πλέοντα τόν Έ?Αήσποντον, κείμενη εκεί άπό μέσα άπό τό 

στόμιον δεξιά, σαν νά αναπαύεται έπάνω είς μίαν λωρίδα τής 
είσχωρούσης εις τήν θάλασσαν ’Ασιατικής 
ακτής.’Εντελώς νέα πόλις τά Δαρδαΐ'έλλια ονο
μάζεται τουρκιστί Καλέ Σουλτανιέ, έκ τών πλη
σίον ταύτης σωζομένων ένετικών φρουρίων. 

Ή παράδοσις λέγει δτι, εϊς τό στενόν εκείνο 
έπνίγη ή "Ελλη, ή αδελφή τοϋ Φρίξου, πε- 
σοϋσα άπό τόν κριόν μέ τό χρυσόμαλλον 
δέρας. Πολλά ονόματα ήλλαξε έως τώρα καί 
τις ο’ιδε πόσα θά άλλάξη άκόμη. ’Ασφαλώς 
θά μετονομασθή πάλιν, δταν θά συντελεσθή 
ή μεγάλη σιδηροδρομική γραμμή, ήτις θά 
σύνδεση τά Ααρδανέλλια μέ τά σπουδαιότερα 
σημεία τής Μικράς ’Ασίας.

Σήμερον ή πολίχνη αυτή δέν αριθμεί 
ούτε είκοσι χιλιάδας κατοίκων. Και δμως 
προικισμένη μέ πολλά χαρίσματα προώ- 
ρισται να μεγαλυνθή καί νά προοδεύση. 
’Αληθώς έχει λαμπρόν κλίμα, έξοχάς περι
καλλείς καί θέσιν επίζηλον, ά τε κείμενη 
έπί τής υγράς άρτηρίας ήτις συνδέει τήν 
Κωνσταντινούπολιν μετά τής Μεσογείου.

Ό Μέγας Κωνσταντίνος — τό βέβαιοί 
ή Ιστορία αυτί) — πριν ή σκεφθή περί 
Βυζαντίου, έπί βραχύ έσκέφθη νά κτίση 
τήν πρωτεύουσαν του πλησίον τών Δαρ- 
δανελλίων, άτινα δσον ουπω μέ τήν νέαν 
διοικητική^· διαίρεσιν τής γείτονος αυτο
κρατορίας, θά γίνουν πρωτεύουσα αυτοτελούς νομού, περι- 
λαμθάνοντος καί τό άρχαΐον βασίλειον τοΰ Πριάμου.

«
ΊΙ έν λαρδανελλίοις ομογενής κοινότης ακμάζει. Τίψατε έν 

βλέμμα εϊς τάς παρατιθεμένας εικόνας τοϋ Άρρεναγωγείου καί 
Παρθεναγωγείου διά νά τό άντιληφθήτε. Έστοίχισαν χιλιάδας 
λιρών, ας είσέφερον ακραιφνείς όμογενεϊς.

Έξ αυτών τό μέν Παρθεναγωγεΐον άνηγέρθη τφ 1901, έστοί- 
χισε δέ υπέρ τάς δύο χιλιάδας λιρών, τάς οποίας εχορήγησε 
σεπτός Ιεράρχης, έκ Δαρδανελλίων καταγόμενος, έπιθυμων 
άπό μετριοφροσύνην νά μή γνωσθή τό όνομά του, τό δέ 
σχέδιον, βραθευθέν έν εκθέσει τών ’Αθηνών, έξεπόνησεν δ δια
κεκριμένος άρχιτέκτων κ. Πάτροκλος Καμπανάκης. Είναι όντως 
τελεία ή οικοδομή, πληρούσα πάντας τούς δρους τοΰ φωτι
σμού, άερισμοΰ κ.λ.

Τί> άρρεναγωγεΐον πάλιν άνηγέρθη τφ 1907 έπί σχεδίου 
τοΰ έν Λαρδανελλίοις άρχιτέκτονος κ. Δ. Ααμπίρη. Διά τήν 
οικοδομήν εϊσέφερεν επτακόσιας λίρας ό άιίμνηστος ΙΊάρης 
Παρισσόπουλος, Θεσσαλός, τό δέ υπόλοιποί’ ο αυτός ιεράρ
χης. Μίαν μόνον έλλειψιν έχει νά παρατηρήση, τις εις τό 
οικοδόμημα: Δέν έχει περιτοίχισμα. Έλπίζεται δμως ότι ό

ΤΟ ΠΑΡΘΕΝΑΤΩΓΕΤΟΝ ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΩΝ

Ιεράρχης, δστις έδαπάνησε τόσον φιλοτίμως διά νά στέγαση 
τήν σπουδάζουσαν νεολαίαν τής πατρίδος του, δέν θά άφήση 
άτελές τό έργον.

Είς αυτά τά περίκομψα κτίρια στεγάζονται πειπακόσια τέκνα 
τοΰ λαού· διακόσια είς τό Άρρεναγωγεΐον καί τριακόσια εϊς τό 
Παρθεναγωγεΐον. Είς τό πρώτον διδάσκουν πέντε διδάσκαλοι, 
εϊς τό δεύτερον δέ επτά διδασκάλισσαι διπλωματούχοι. "Ολον 
αύτό τό προσωπικόν είναι ύπό τήν διεύθυνσιν τοϋ κ. Δη μ. 
Άντωνιάδου, εύπαιδεύτου έπιστήμονος, σπουδάσαντος δ’ έν 
Όδησσώ καί Άθήναις.

Τά Δαρδανέλλια είναι κέντρον συμπαγούς Ελληνισμού έγκα- 
τεσπαρμένου εϊς τήν γείτονα Μάδητον, Ρέγκιοϊ, τό άρχαΐον 
Όφρυνεΐον, Νεοχώριον καί Γενί-σεχήρ, ούχί μακράν τής 
Τροίας. ’Ακριβώς διότι γειτνιάζει τόσον μέ τήν Τρωάδα, σμήνη 
περιηγητών ένσκήπτουν κατ’ έτος διά νά έπισκεφθοΰν τά ύπό 
τό χώμα ερείπια, άτινα άνέσκαψε προ τριακονταετίας δ αρχαιο
δίφης Σχλίμαν.

Τάς εϊκόνας είχε τήν εύγενή καλωσύνην νά μάς δώση δ κ. 
Μιχ. Συνέσιος, δστις έπ’ αρκετόν διηύθυνε τό έν Δαρδανελλίοις 
Έ7Λην. Ύποπροξενεΐον, καταλιπών άρίστας εντυπώσεις.

κ. κ.
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Η ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑ.

■|_γ Πρωτομαγιά έωρτάζετο άλλοτε έν Κέρκυρα πανδήμως. 
Α -< Απύ τοΰ απογεύματος της παραμονής οί ντεμπέληδες, ή 
μάλλον αΐ ντεμπέλισσαι, μετέδαινον είς τους ανθοκήπους παμ
πληθείς τότε - ϊνα πιάσου.· τύ.· Μάη , έπέστρεφον δέ περί τήν 
έσπέραν κατάφορτοι άπό άνθη. ’Αλλά τό πλεΐστον μέρος τών 
κατοίκων πόλεως καί προαστείων έξεκίνει, όρθρου βαθέως, άπό 
τήν πόλιν και μετέθαινεν—εξακολουθεί δέ να μεταθαίνη—εϊς τά 
περιβόλια, διά νά πιάση τόν Μάη . Άπελάμβανε δέ τις—τότε 
ωραίων καί σπανίων θεαμάτων. Καθ’ δλον τό διάστημα τοΰ 
δρόμου, άπό τής εισόδου τοΰ Βασιλικού αγροκηπίου μέχρι τοΰ 
Κανονιού δεξιά καί άριστερά, ήσαν έστημένα ανθοπωλεία, άπο- 
τελούμενα άπό συμπλέγματα καλάθων γεμάτων άπό άνθη.

Έβλεπέ τις ομίλους άνθρώπων τοΰ λαοΰ, οί όποιοι διεσκέ- 
δαζον αδοντες έν χορδαϊς καί όργάνοις, έπέστρεφον δέ μέ τάς 
κεφαλάς εστεμμένος μέ άνθη, - κάποτε καί παραζαλισμένος— 
κρατούντες πελώριας άνθοδέσμας, καί έ'στιν ότε άγκινάραις.

"Ετεροι οΐ μάλλον ύπναράδες - μετέβαινον εϊς τούς Ανθο
κήπους κατά τό άπόγευμα τής Πρωτομαγιάς, οΰτω δέ τά άνθε- 
στήρια ένταΰθα διήρκουν άπύ τοΰ απογεύματος τής παραμονής 
μέχρι τής έσπέρας τής I’is Μαίου.

Άλλά τό ωραιότερου θέαμα τής Πρωτομαγιάς άπετέλουν οί 
άνά τήν πόλιν πρωτομαγιάτικοι όμιλοι, οί όποιοι ηΰχοντο τήν 

καλή πρωτομαγιά δδοντες έξωθι τών κατοικιών τον Μάη τή 
συνοδεία κυμβάλων, μουσικών, τριγώνων καί τυμπάνων.

Οί όμιλοι ουτοι άπετελοΰντο άπό ανθρώπους τοΰ λαοΰ ένδε- 
δυμένους μέ καλοκαιρινά γιορτιάοτικα ρούχα, δηλαδή φέρον
τας καινουργές, λευκόν καί κολλάδον υποκάμισου, πανταλόνι 
λευκόυ, ζωυάριου μετάξινου, ποικιλόχρωμου, ψάθινου και- 
υουργή πίλου καί υποδήματα λευκά. Εϊς τό μέσου έκάστου 
ομίλου ΐστατο ό κρατώυ τόν Μάη, άποτελούμενον άπό κυπά- 
ρισσον έστολισμένον διά ποικιλόχρωμων ένθεων, ταινιών καί 

ΞΕΝΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ ΑΝΩΦΕΛΗΣ ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ "ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ!,,

μετάξινων μανδηλίων. Οί λοιποί ϊσταντο πέριξ τοΰ Μάη, είς 
δέ τούτων— ό ταμίας εϊχεν άνηρτημένον άπό τοΰ άριστεροΰ 
βραχίονος μανδήλιον, έντός τοΰ όποιου έρριπτε τά διά τοΰ 
τραγουδιού τοΰ Μάη συλλεγόμενα χρήματα.

Πρό τριακονταετίας -καί έπί δύο-τρία έτη—κάποιοι έπε- 
χείρησαν νά εγκαινιάσουν νέον σύστημα εΰχητηρίου Μάη, πρός 
τόν σκοπόν δέ τοΰτον κατεσκεύασαν άρμα, έπί τοΰ οποίου 
έκάθητο άνθοκόσμητον καί λευχειμονούν κοριτσάκι, τό όποιον 
έσύρετο άπό δύο... δίποδα, πλησίον δέ αύτοΰ κιθαριστής καί 
βιολιστής, οΐτινες έψαλλον τόν Μάη τή συνοδεία τών οργά
νων των. Άλλ’ ή καινοτομία αΰτη άπέτυχε. Τό τραγούδι τό 
όποιον οί εΐρημένοι όμιλοι έψαλλον έχει ως έξής:
Κι’ άν είναι μέ τόν ορισμό νά εΐποΰμε κάι τό Μάη:

Μπρε ίιιπήκι· ό Μάης, μπρε έμπήκε ό Μάης, μπρε εμπήκε ό Μάης κι’ ό μήνας. 
Ο Μάης μέ τά τριαντάφυλλα κι’ ό ’Απρίλης μέ τιί ρόδα.
'Απρίλη, ’Απρίλη έη άρεσες. Μάη μου κανακάρη,
.τον ιι/.ο τον κόσμο εγιόμιοες μ’ άνθη καί μέ λ.ουλ.οϋδια. 
Λουλούδισε μον, λυγερή, μπρε μίλησε μον, κόρη, 
νά πάω νά διϋσω τά φιλί, πριν βρέ://, πριν χιονίση, 
προ' κατεβάοη ό ουρανός καί σύρουν τά ποτάμια. 
Άνοιξε τίι πουγκάκι σου τό μαργαριταρένιο, 
καί βάλε ιό χεράκι σου, ποϋ τέίιχεις μαθημένο. 
Άν έχης λεφτά δόμου τα, άν εχης καί καμπιάλαις, 
«τ ’’Ζ/μ καί καλό κρασί γιά τούς παλληκαράδες.
Είσαι 'οτι/ μέση άπ' άρχοντες, 'στή μέση άπ' άφείτάδες, 
είσαι 'στή μίση ιής Επηλιιΐς μέ ιούς πραγματευτάδες. 
ίίολλά είπαμε ι' αφέντη μας, νά είποΡμε τής κνράς μας: 
Κυρά χρυσή, κυρ' αργυρή, κυρά μαλαματένια, 
ποϋ σέ χτενίζει ό "Ερωτας μέ ιά χρυσά ιά χτένια.
Κυρά μου, άν εχης καί κρασί, βάλε >·ά μας κερασής, 
καί 'ατών παιδιώνε ιαϊς χαραίς κουφέτα νά μερασης· 
δχι κουφέτα μοναχά μονέ καί λεφτοκαρυά, 
μιά μπότοιι μέ καλό κρασί νά πιουν ιά παλληκάρια. 
Κι έδώ ποΰ 'τραγουδήσαμε πέτρα νά μή ριίίση, 
κι’ ό νοικοκύρης τοϋ σπιτιού πολλούς χρόνους νά ζήση. 
Νά ζήση χρόνους εκατό καί νά ιούς άπεράοη, 
κι’ άπό τούς εκατόν κι' εκεί ν' άσπρίση, νά γεράση. 
Κι' ίδώ ποΰ 'τραγουδήσαμε καί κόρα κα! τοϋ χρόνου, 
καϊ ιήν ήμέρα τής Λαμπρός μέ τό Χριστός Άνέστη*.·

•ΕΝΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ ΣΤΙΓΜΑ! ΕΜΠΝΕΥΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ "ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ!,,

Δυστυχώς τύ αρχαίο ν τοΰτο καί ώραίον έθιμον άπό έτους 
εϊς έτος εκλείπει, ή μάλλον ειπεϊν, παρήκμασε, διότι έξέλιπον 
οί άξιοπαρατήρητοι εκείνοι τύποι τής Αγοράς (Πίνιας) καί 
τής Πόρτα - Ρεμούνδας (Ρωμαϊκής Πύλης), οΐ όποιοι άπετέ
λουν τούς Μαγιάτικους εκείνους ομίλους, έφέτος δέ είς καί 
μόνος τοιοΰτος περιήλθε τήν πόλιν ψάλλων τόν Μάη.

4

Τό έθιμον τοΰτο ανάγεται, εϊς τόν 1 7 αϊώνα, έλαβε δέ τήν 
αρχήν του έκ τών έξής:

Εϊνε γνωστόν ότι ό θεσμός τών τιμαρίων (ίειιάί),ή Βυζαν
τινών Προνοιών, ανάγεται εϊς τούς χρόνους τών Βυζαντινών 
αύτοκρατόρων, διετηρήθη δέ ύπό διαφόρους τύπους μέχρις 
εσχάτων *

Μεταξύ τών τιμαρίων τούτων κατελέγετο καί τό δι’ άποφά- 
σεως τοΰ Ένετικοΰ Συμβουλίου τών Δέκα, ύπό χρονολογίαν 
15 ’Ιανουάριου 1541, παραχωρηθέν εϊς τόν ’Αντώνιον ’’Επαρ
χον καί κληρονόμους διαδόχους αύτοΰ, τό όποϊον εκαλείτο 
τιμάριον τών ’Αθιγγάνων και τών Άθυταθούλων, ήτοι feudo 
di Gianello degli Abitabuli de Zingani (τιμάριον Γιανέλ- 
λου τών έν οΐκίσκοις συνοικισθέντων ’Αθιγγάνων).

Ό Γιανέλλος ήτο ό Βαρώνος τών Abitabuli (habitacula, 
καί κατά παραφθοράν Abitabuli), εϊς τοΰτον δέ ήσατ· υποτε
λείς οί έκ τής Βαγενετίας τής ’Ηπείρου μετοικήσαντες ένταΰθα 
Αθίγγανοι Βαγενέται, έπί τών όποιων ό τιμαριούχος τοιαύτην 
εϊχε δικαιοδοσίαν, ώστε ήδύνατο νά τοΐς έπιβάλη καί θανατι
κήν ποινήν.

Μεταξύ τών άλλων υποχρεώσεων, οί τφ Βαρώνφ υποτελείς 
ουτοι ώφειλον, ϊνα καθ’ έκάστην Πρωτομαγιάν μεταβαίνω- 
σιν εϊς τόν οίκον τοΰ Βαρώνου, δπου έτελεΐτο τό φίλημα τής

* "Ορα Ά6άνα «Περί των έν Κέρκυρα τίτλων Εύγενείας σελ. 10 καί 
έξής· ώς καί Ν. Γερακάρη δικηγόρου Κερκυραϊκάς σελίδας» σελ. λζ'-λθ'. 

χειρός τοΰ Κυρίου των, πρός δν έκαστος υποτελής προσέ
φερε 17 άσπρα, μικρόν νόμισμα τής έποχής έκείνης, καί ζεύ
γος όρνιθίων.

Ό Βαρώνος κατά τήν Πρωτομαγιάν παρέθετε γεύμα έξωθι 
τοΰ μεγάρου του, παρά τήν τράπεζαν δέ παρεκάθηντο οΐ υπο
τελείς καί συνεποσίαζον καί συνευωχοΰντο καί ένέπηγον δεν- 
δρύλιον άνθοστόλιστον, τό όποιον έκάλουν Μάϊον». Εκεί 
έψαλλον τό εϊρημένον τραγούδι τής Πρωτομαγιάς, συνοδεύον- 
τες αύτό διά τυμπάνων καί κυμβάλων, τό όποϊον έξελληνίσθη 
καί πολλάκις εϊς περιοδικά καί εφημερίδας έδημοσιεύθη, άλλ’ 
έλλειπές, παρηλλαγμένον καί παραμορφωμένου.

Έκ τής παρά τώ μεγάρφ τοΰ Βαρώνου έμπήξεως τοΰ άνθο- 
στολίστου δένδρου, ή οδός έν ή έκειτο τό μέγαρον άπεκλήθη 
«οδός Μαΐου», εκτείνεται δέ αυτή άπύ τό όπισθεν μέρος τού 
Ναού τοΰ Παντοκράτορος, κειμένου έν τφ βορείφ λόφφ τής 
πόλεως (καμπιέλο), μέχρι τής οικίας ήτις καλείται τοΰ Γα- 
στουριώτη.

Έπί τοΰ βορείου τούτου λόφου κατώκουν αΐ πλεϊσται τών 
οικογενειών τών εύγενών, προσέτι δέ, καί έν πυκνώ συνωστισμό, 
οί εδραίοι, οΐτινες έξελιπάοουν τήν προστασίαν τών εύγενών. 
Έξ ού καί ό λόφος έκλήθη ' Οβρηοβοΰνι.

Ή έπϊ τών υποτελών δικαιοδοσία τών τιμαριούχων καί 
έ'τερα αύτών προνόμια κατηργηθησαν διά Νόμου χρονολογού
μενο.' άπό 20 Μαρτίου — 1 Απριλίου 1804.

«
Άπό τών χρόνων εκείνων έπεκράτησεν ένταΰθα τό έθιμον, 

ϊνα καθ' έκάστην Πρωτομαγιάν ψάλληται ό Μάης, όπερ υπεν
θυμίζει τήν ύποτέλειαν τών ’Αθιγγάνων καί τά μεσαιωνικά 
προνόμια τών βαρώνων καί τιμαριούχων, άλλ’ ούδένα φέρει 
χαρακτήρα ύποτελείας, ώς μεταβληθέν εϊς εύχητήριον έθος, καθώς 
εϊναι τά ψαλλόμενα Χριστούγεννα, ή Πρωτοχρονιά καί τά Φώτα.

Κέρκυρα Μάιος 1911. Ν. Γ. ΜΑΥΡΟΧΗΣ
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ΙΣ όλην τήν Ελλάδα δέν υπάρχει ακόμη εν έστιατόριον εναντίον 
ό- τοϋ ’Αλκοολισμού, έστιατόριον είς τό όποιον νά μήν ΰπάρχη κανέν 

Α-4 είδος οινοπνευματώδους ποτοΰ καί όπου νά σερβίρεται μόνον 
νεράκι μέσα εις τά μεγάλα ποτήρια.

Είναι άραγε τοΰτο καθυστέρησις είς τόν γενικόν δρόμον τής προόδου 
καί τού' πολιτισμού, τόν όποιον έπήρεν ορμητική καί ή 'Ελλάς, όπως 
δλαι αί άλλαι χώραι τοΰ κόσμου: Δέν κατωρθώθη νά γίνη έδώ δ,τι 
επιδεικνύει σήμερον ύπερηφάνως είς τούς ξένους της ή 'Ελβετία, ή 
Νορβηγία, ή Γαλλία καί αύτή ή μπυρομανής Γερμανία; "Αν εϊχεν οΰτω 
τό πράγμα τό συμπέρασμα θά ήτο άπελπιστικόν. Εις τήν άμιλλαν τοΰ 
πολιτισμού καί τής προόδου, τήν όποιαν κάμνουν τά έθνη μεταξύ των, 
πάσα απώλεια εδάφους έκ μέρους ένός έξ αύτών αποτελεί ζημίαν πραγ
ματικώς ανυπολόγιστον.

Άλλά ευτυχώς δέν έχει οΰτω τό πράγμα. Είς όλην τήν 'Ελλάδα δέν 
υπάρχει ούτε έν άντιαλκοολικόν έστιατόριον άπλούστατα διότι δέν 
χρειάζεται. Μολονότι δέν έγεινεν άκόμη επίσημος στατιστική τοΰ Αλκοο
λισμού έν Έλλάδι. διά νά ίδωμεν είς ποιον σημεϊον ευρισκόμενα ημείς

Ο ΚΑΦΕΣ ΥΠΟ ΤΑ ΔΕΝΔΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ

άπέναντι τών άλλων έθνών. έν τούτοις ήμπορεϊ κανείς καί χωρίς τήν 
στατιστικήν νά εϊπη ότι, τά οινοπνευματώδη ποτά δέν κάμνουν έδώ τάς 
καταστροφής τάς οποίας κάμνουν άλλου καί δτι ή ελληνική εγκράτεια 
κατιόρθωσε νά ύψιίιση φράγμα εναντίον τής τρομερός πλημμύρας τοΰ 
’Αλκοόλ, ή οποία κατακλύξει τήν Ευρώπην. "Ενας διάσημος Γάλλος 
ιατρός έλεγεν ότι καί όταν άκόμη εύρεθή τό φάρμακον τής Φθίσεως. 
υπάρχει διά τήν Εύρώπην ένας εχθρός, ό όποιος Οά έξακολουθή νά 
φέρη τι'ις καταστροφάς, αί όποΐαι ελαττώνουν τήν δύναμιν καί τήν ζωήν 
τής ’Ανθρωπότητάς.

— Ί’ό Αλκοόλ, είπε, ευρέθη διά νά προλάβη τόν υπερβολικόν συνω
στισμόν τών ανθρώπων έπί τής Γής. Χωρίς αύτό μετά είκοσι αιώνας οί 
άνθρωποι Οά έστενοχωροΰντο τρομερά είς τόν πλανήτην μας.

*

πανθεϊστικόν "Ολυμπον. Καί οί άνθρωποι ποΰ ήρνήθησαν όλους τούς 
άλλους θεούς, καί κατήργησαν τάς άνθρωποθυσίας, εξακολουθούν νά 
προσφέρουν τόν εαυτόν των θυσίαν είς τόν τρομερόν αύτόν θεόν, τοΰ 
όποιου τά άπάνθριοπα θαύματα ματαίως προσπαθεί να πολεμήση ή 
Έπισιήμη.ΊΙ γαλλική κομψότης. ή όποια παρουσίαζε τά λιγυρά σώματα 
καί τήν εύκαμπτον μέσην καί μάς έδωκε τήν λεπτότητα τοΰ ανθρωπί
νου σώματος είς τό τέλειον έπί Λουδοβίκου ΙΔ' έπέρασε πλέον άνεπι- 
στρεπτεί. Τιόρα δέν βλέπετε παρά προτεταμένος κοιλίας καϊ κρεμα
σμένα μάγουλα, καί διπλά πηγούνια. Ούτε ή φυσική φιλαρέσκεια ποΰ 
έχει μέσα του κάθε άνθρωπος, καί θέλει, ένόσφ τουλάχιστον 
έξαρτάται άπ’ αυτόν, νά φαίνεται ωραίος, ούτε αύτή δέν άπο- 
τρέπει πλέον τούς Γάλλους άπό τό Αλκοόλ, άπό τό κρασί, ι’ιπό 
ολα τά είδη έκεΐνα ποΰ κατεβαίνουν είς τό στομάχι ώς ύγρά 
δηλητήρια καί υπονομεύουν τόν οργανισμόν».

«
’Εναντίον λοιπόν τής πληγής τοΰ Αλκοολισμού τά Κράτη και 

αί Κοινωνίαι έλαβον καί εξακολουθούν νά λαμβάνουν διάφορα 
μέτρα. Έπί κεφαλής δέ πάντοτε ή 'Ελβετία, ή χώρα εις την 
όποιαν καί ή Πρόοδος έκαμε τά μεγαλείτερα άλματα, άλλά καί ό 
Αλκοολισμός άριθμεϊ ίσως τιι περισσότερα θύματα.

Είς τήν Ελβετίαν μεταξύ τών άλλων μέτρων, τά όποια έλήφθησαν 
εναντίον τοΰ Αλκοολισμού είναι καί αύτό : Ή ϊδρυσις άντιαλκοολικών 
εστιατορίων. Μέχρι τοΰ 1804 δέν ύπήρχον εις τήν 'Ελβετίαν παρά τρεις 
μόνον Έταιρίαι Έγκρατείας . αί όποΐαι είχον σκοπόν ν’ άποτρέψουν 
τούς πιίτας άπό τά καπηλεία, νά ένισχύσουν τό ηθικόν των, νά τούς 
υποδείξουν τούς κινδύνους τοΰ πάθους των, νά τούς υποχρεώσουν δι’ 
εγγράφου συμβολαίου νά απέχουν είς τό μέλλον άπό τόν κίνδυνον. Κατά 
τό 1805 μία «Εταιρία Κυριών υπέρ τής άνέσεως καί τής έγκρατείας τοΰ 
λαού» ίδρύθη καί ή πρώτη της σκέψις υπήρξε νά ίδρυση είς μίαν άπό 
τάς λαϊκωτέρας συνοικίας τής Ζυρίχης έστιατόριον, όπου ό έργάτης θά 
ήδύνατο νά τρώγη άφθονωτάτην καί έκλεκτοτάτην τροφήν, αυτός καί ή 
οίκογένειά του εννοείται, πληρώνων έλάχιστα, ύπό τόν όρον νά μή πίνη 
είς τό γεύμά του ούτε σταγόνα οΐνοπνευματιόδους ποτοΰ. ’Εννοείται δτι 
ή ϊδρυσις τοιούτου εστιατορίου άπήτει κεφάλαια, διότι έπρεπε νι’ι μή 
περιμένη έκ τών μικρών πληρωμών τοΰ γεύματος νά καλύπτη τιι έξοδά 
του. Μία φιλανθρωπική αγορά διωργανώθη ή όποια άπέφερε 17 χιλιά
δας φράγκα. Οί φιλάνθρωποι ήλθαν επίκουροι είς τό έργον καί τό 
έστιατόριον ίδρύθη. Περιελάμβανε δύο μεγάλος αίθούσας καί ήδύνατο 
νά περιλάβη ταυτοχρόνως πενήντα έως εξήντα πελότας. Ή άτμοσφαϊρα 
έκεΐ ήτο υγιής καί καθαρά, ή έπίπλωσις κομψή καί ωραία, τά σερβί
τσια όπλα. άλλ’ άπαστράττοντα, καί γενικώς ή έντύπωσις τόσον καλή 
καί τόσον εύχάριστος, ώστε οί πρώτοι πελάται έγειναν τακτικοί καί 
άπετελέσθη οΰτω πελατεία, ή όποια έτρεχεν έκεΐ νά εύρη τήν σχετικήν 
άνεσιν καί τάξιν καί καθαριότητα, τήν όποιαν δέν δύναται ό έργάτης

Ό Γάλλος δημοσιογράφος Γεώργιος Οΰλέ. είς τάς εντυπώσεις του 
άπό τήν Γερμανίαν, μάς δίδει μίαν εικόνα τοΰ ’Αλκοολισμού τοϋ ύπονο- 
μεύοντος τήν χώραν έκείνην.

Πρέπει, λέγει, νά εύρεθή κανείς ένα Σάββατον βράδυ, μετά τό τέλος 
τής έργασίας, είς μίαν άπό τάς παλαιάς Άνσιωτικάς πόλεις, είς τάς 
οποίας διατηρείται αμιγέστερος ό παλαιός Γερμανικός χαρακτήρ. 
Καθώς κάΟεσΟε άπ’έξω άπό τήν μικράν μπυραρίαν τής συνοικίας — 
κάθε συνοικία, δσον μικρή καί άν είναι, έχει τήν μπυραρίαν της — βλέ
πετε νά περνούν πομπαί ολόκληροι μεθυσμένων άνΟρώπων, οί όποιοι 
προχωρούν τρικλίζοντες, καί -ψάχνουν νιί ευρουν τό σπίτι των.

«Ό πατέρας έ[ΐπρός, ή μητέρα έπειτα, ή θεία πού μένει στό σπήτι, 
τά παιδιά, ώς και τό μωρό άκόμη πού κρέμεται άπό κάποιαν άκρην τοΰ 
στήθους, όλοι είναι στουπί. Είς τήν Πολωνίαν υπάρχουν καλοπληρωμέ
νοι έργάται, οί όποιοι δέν προφθάνουν νά πάρουν παπούτσια καί 
καπέλλα γιά τά παιδιά τους. Όλα τά χρήματά των πηγαίνουν είς τό 
καπηλεϊον, είς τήν μπυραρίαν. Ό ’Αλκοολισμός εκτείνεται έως τά μικρά 
κοριτσάκια τών σχολείων καί είς τούς κανονισμούς τών παρθεναγω
γείων υπάρχει μία περίεργος διάταξις: Τήν Δευτέραν τό πρωί, δταν τά 
παιδιά επιστρέφουν είς τό σχολεϊον άπό τήν διακοπήν τής έργασίας 
τήν Κυριακήν, ή διδασκάλισσα υποχρεώνεται έκ τοΰ κανονισμού νά 
οσφραίνεται καλά τάς μαθήτριας της. διά νά ίδή ποια άπ’ αϋτάς μυρί
ζει ποτά καί νά μήν τήν δεχθή είς τό σχολεϊον.

•ΊΙ Ρωσσία λέγουν είναι έπί κεφαλής τοΰ ’Αλκοολισμού. Δέν τήν 
είδα καί δέν ήμπορώ νά μαρτυρήσω. Όσοι τήν είδαν έχουν άλησμόνη- 
τον έμπρός των τό θέαμα τών μεθυσμένων Μουζίκων. Άλλ’ δ.τι είδα 
είς τήν Γερμανίαν, ό,τι γνωρίζω άπό τήν ώραίαν μας Γαλλίαν, μέ πεί
θει ότι. ό Βάκχος είναι τρομερότερος τώρα διά τήν Ανθρωπότητα 
άφ’ δ,τι ήτο δταν έκάθητο άκόμη καλά θρονιασμένος εις τόν παλαιόν

ΤΟ ΠΡΟΓΕΥΜΑ ΕΙΣ ΤΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

νά κατορθώση νά έχη είς τό σπήτι του. Διά νά έννοηθή δέ πόσον 
εύθηνά παρείχοντο όλα αύτά τά πράγματα είς τήν πελατείαν, άρκεΐ νά 
σημειώσωμεν δτι, ένα φλυτζάνι καλό τσάι, μέ γάλα καί βούτημα, ή 
γάλα, ή σοκολάτα, έπληρώνετο μόνον δέκα λεπτά. "Εν έτος μετά ταΰτα 
ή Εταιρία βλέπουσα δτι τό έστιατόριον της δέν άρκεΐ πλέον εις τήν 
πελατείαν της, αΰξάνουσαν καθ’ ήμέραν, 'ίδρυσε δύο άλλα άκόμη, ευρύ
τερα καί άνετώτερα, τά όποια ήδύναντο νά περιλάβουν άπό εκατόν πρό
σωπα έκαστον. Τέλος κατά τό 1857 τά εστιατόρια είχαν γίνη πέντε καί 
f| τακτική των πελατεία άνήρχετο είς έπτακοσίους έργάτας, μετά τών 
οικογενειών των. έννοεϊται.

Ήδη είς τήν Ζυρίχην τά άντιαλκοολικά εστιατόρια ανέρχονται είς 
δώδεκα, μέ πελατείαν έξ χιλιάδων θαμώνων, πράγμα τό όποιον άποτε- 
λεϊ. ένθαρρυντικήν άναλογίαν έπί 160 χιλ. κατοίκων όπου έχει ή πόλις. 
’Εννοείται δτι κατ’ άρχάς τά διατιθέμενα κεφάλαια δέν έφθασαν καί ί)

/7 Φιλανθρωπία ήναγκάσθη νά καταφύγη είς εράνους, είς άγοράς. 
μ ,, είς ολα τα μέσα διιι τών όποιων θά ήδύνατο νά έλκυσθή τό 

χρήμα. Γενναίοι δωρηταί ήλθαν επίκουροι. Ή οΐκονομικτ'1 βάσις 
ητο νά έπιτευχθή τό ίσοζύγιον μεταξύ δαπανών καί έσόδων. 
Τώρα δχι μόνον τούτο κατωρθωθη άλλά καί υπάρχει πλέον 

κέρδος άπό 3 μέχρι 5 λεπτών 
καθ’ έκαστον πελάτην.

«
’Ενδιαφέρον είναι νά ίδω

μεν πώς λειτουργούν τά εστια
τόρια αύτά.

Καί έν πρώτοις διαιρούνται 
των. Διά τόν εργατικόν πληθυ

σμόν διατίθενται αί αΐθουσαι τοΰ Ισογείου, εύρύταται, καθαροί, 
καλά θερμαινόμενοι. Γύρω άπό μεγάλα τραπέζια έκ ξύλου χρώ
ματος άνοικτοΰ, ό έργάτης πρωί πρωί πηγαίνει νά πάρη τό γάλα 

ι του μέ τό βούτυρο και τό ψωμί του, άντί δέκα λεπτών. Μέ άλλα 
I δέκα λεπτά ή υπηρέτρια, καθαρά, εύπρεπής.καί πρόθυμος τοΰ σερ
ί βίρει καί μίαν σούπαν, ή όποια ζεσταίνει πολύ καλλίτερα ι’ιπό τό 

ποτηράκι, είς τό όποιον ζητούν τήν πρωινήν των τόνωσιν οί συνά
δελφοι τού εργάτου. Τό μεσημέρι τό μενού είναι αρκετά πλούσιον. 
Περιλαμβάνει μίαν καλήν σούπαν, κρέας χοιρινόν ή βωδινόν, μακα
ρόνια ή πιλάφι, χόρτα καί φρούτα. Πολλή προσπάθεια καταβάλλε
ται τό μενού αύτό νά ποικίλλεται δσον τό δυνατόν περισσότερον, 
στοιχίζει δέ. τό πολύ ι’ιπό σαράντα έως εξήντα λεπτά. Ή διαφορά 

μεταξύ τών δύο τιμών συνίσταται είς τό ότι μέ τήν πρώτην τιμήν έχει 
κανείς μόνον ένα κομμάτι κρέας, ένώ μέ τήν δευτέραν έχει δύο. Τέλος 
είς τό έπάνω πάτωμα, ωραία έπιπλωμένον. φωτισμένον άφθονώτατα, 
καί μέ σερβίρισμα έν γέτ-ει πλουσαότερον, ή τιμή είναι ένα φράγκΟν 
ή τό πολύ έν καί ήμισυ. περιλαμβάνει δέ μενοΰ διά τό όποιον χρειάζον
ται τρία έως τέσσαρα φράγκα είς άλλα εστιατόρια. Είς αύτάς τάς άνω 
αίθούσας πηγαίνουν καθηγηταί, φοιτηταί. καλλιτέχναι. βιομήχανοι, γυ
ναίκες υπάλληλοι, διδασκάλισσαι κτλ. 
Παραπλεύρως τής αιθούσης τοΰ φαγη
τού υπάρχει αναγνωστήριου, είς τό 
όποιον ό πελάτης θά εύρη τάς έφη με
ρίδας καί τά περιοδικά του καί δύναται 
νά καθήση δσον θέλει πληριΰνων. δέκα 
λεπτά τόν καφφέ του ή τό τσάι του. 
Είς τάς αίθούσας αύτάς άποχωροΰσαι 
αί πελάτιδες τού εστιατορίου διδασκά- 
λισσαι κτλ. περνούν τόν καιρόν των 
κεντώσαι, εργαζόμενοι ή φλυαροΰσαι 
μεταξύ των, έως νά έλθη ή ώρα νά απο
χωρήσουν είς τά σπήτια των.

Τύποι υπαλλήλων είναι αί νεαροί 
υπάλληλοι, αί όποΐαι σερβίρουν είς αύτά 
τά εστιατόρια. Φορούν φόρεμα μαύρο 
καί άσπρην ποδιάν μέ μικρόν άσπρον 
μποννέ είς τό κεφάλι. ’Εκλέγονται πάν
τοτε μεταξύ γυναικών, αί όποΐαι νά 
έχουν φυσιογνωμίαν εύχάριστον καί τό 
μειδίαμα είς τά χείλη. Τό πουριιπουάρ 
είναι αυστηρότατα άπηγορβυμένον, όχι 
μόνον διά νά άπαλλάσση τούς πελότας 
άλλά καί διά νά έξυψώνη τήν αξιοπρέπειαν τού υπάλληλοί'.

Τό σύνολον τών άντιαλκοολικών έστιατορίωτ- τής Ελβετίας αντιπρο
σωπεύει σήμερον αξίαν 800 χιλ. φρ. Τό τελευταϊον δέ άπό αύτά είναι 
τό ίδρυθέν έσχάτως θαυμάσιοι- Κουρχαίους , παρά τήν λίμνην των 
Άλπεων, είς θέσιν άληθώς θαυμασίαν, πλούσιον δέ καί αρκετά πολυτε
λές. Είς αύιό καταφεύγουν όχι μόνον πολυάριθμοι εργατικοί οίκογέ- 
νειαι διά ν’ απολαύσουν εξοχήν, άλλά καί υπάλληλοι καί σπουδασταί, 
καί περιηγηταί άκόμη. ’Ιδού αί τιμαί είς τάς όποιας παρέχονται τά 
κυριώτερα είδη τοΰ εστιατορίου αύτοΰ.

Καφφές λ. 10, τσάι 10 λ., σούπα 10 λ-, ζουμί μέ αύγό 20, μακαρόνια 
15, πατάτες 15, χόρτα 15, ζαμπόν 50, μπουδίγκα 20, φρούτα 15. Δωμά- 
τιον μέ τροφήν ενοικιάζεται πρός 3.50 η ρ- τήν ήμέραν. Οί πελάται 
έχουν τό θαυμάσιοι- πάρκον είς τήν διάθεσίν των, ή δέ θέα άπό τό 
παράθυρου τοΰ δωματίου των είς οίανδήποτε στιγμήν, είναι μαγευτική.

Τά θαύματα αύτά βεβαίως δέν τά έχομεν ημείς έδώ καί έστιατόριον 
άντιαλκοολικόν δέν ύπάρχει, άπό άπόψεως δέ κοινωνιστικής-φιλανθρω
πικής μόνον τό Οικονομικόν Συσσίτιον δύναται νιί συγκριθή προς τα 
'Ελβετικά άντιαλκοολικά εστιατόρια.

Δέν έχομεν όμως καί τόν Αλκοολισμόν είς τό σημεϊον, είς τό όποιον 
τόν έχουν άλλου. Τό κακόν δέν έπλεόνασεν ώστε νά φέρη τήν άνάγκην 
τής άντιδράσεως. Τό κρασί, τό ποτόν τού τόπου, βεβαίως έχει πολλούς 
τούς άφοσιωμένους είς αύτό, άλλά έν πρώτοις δέν πρέπει νά λησμονώ- 
μεν ότι, τό κρασί είναι τό ελαφρότεροι- είδος τοΰ Αλκοολισμού, καί δεύ
τερον δτι καί αύτό δέν είναι τόσον άφθονοι-, ώστε νά μάς παρέχη τά 
θεάματα τά όποια παρέχει ό Αλκοολισμός είς άλλος χώρας. Και έπί 
τέλους ό "Ελλην έργάτης δέν έφθασεν άκόμη είς τό σημεϊον τής κατα- 
πτώσεως,— κσί δέν 0ά φθάση ποτέ — νι'ι μέθα οίκογενειακώς.

Πρό δεκάδος έτών ένεφανίσθησαν έξαφνα είς τήν πλατείαν τής Όμο
νοίας τό ένα μετά τό άλλο περί τά είκοσι ρπάρ. ΊΙ άθρόα έμφάνισις 
άνησύχησεν εκείνους, οί όποιοι γνωρίζουν ποσον ό Αλκοολισμός είναι 
μεταδοτικός ώς άσθένεια. Εθτυχώς, δπως άνοιξαν αίφνιδίως τά ολέ
θρια έκεΐνα καταστήματα, έτσι καί έκλεισαν. Μόλις δύο εσιϋθησαν 
άκόμη, άλλά καί αύτά φυτοζωοΰντα. Άντί τούτων δέ πέντε μεγάλα 
γαλακτοπωλεία, λάιιποι-ια έως τό πρωί εις τήν πλατείαν τής Όμονοίας 
άποδεικνύουν οτι, τό γάλα διαδίδεται άπό ημέρας είς ήμέραν περισσό
τερον μεταξύ μας καί δτι τό οινόπνευμα ύπό οίανδήποτε μορφήν δέν 
τό άνέχεται ό τόπος.

είς δύο άναλόγως τής πελατείας

Μένει λοιπόν τώρα ι-ά εϊπωμει- ολίγα και περί τής σαρκός. 
Πώς θά διατηρήσωμεν δροσερόν καί στερράν τήν σάρκα; 

Κάθε κυρία πρέπει νά συμμορφωθή άπαρεγκλίτως μέ τάς έπομέι-ας 
οδηγίας: Νά κοιμάσθε αρκετά καί ήσυχα- ό ΰπι-ος πρέπει νά είναι ήρε
μος. Αί νευρικαί γυναίκες, αί έχουοαι πολλάς φροντίδας, τών όποιων 
τό πνεύμα περισπάται άι-ησύχως καί άεννάως. έχουν ήλλοιωμένην καί 
άγριωπήν υψιν, τό δέ δέρμα πλαδαρόν. Λϊ γυναίκες αύταί πρέπει, πριν 
πλαγιάσουν, νά περνούν κάτι καταπραϋντικόν. Συνιστάται τό τίλιο μέ 
ολίγον άνθόνερον.

“Οταν κοιμάσθε νά έχετε τό κεφάλι όριζοιτίως, τό μέτωπον υψηλά 
καί νά άναπνέειε ελευθέριος. Τό όξυγόνον, εισερχόμενου άφθόνως είς 
τούς πνεύμονας, συντελεί είς τήν τελειοτέραν ιάμαιοποίησιν, έξ ής έξαρ- 
τάται ή χροιά τού δέρματος. "Ανθη καί αρώματα είς τό δωμάτιον τού 
υπνου σας απαγορεύονται, φροντίζετε δέ νά άνανεώνετε συχνά τόν- 
αέρα του.

Πρέπει άκόμη, μόλις έξυπνάτε. νά σηκώνεσθε αμέσως άπό τό κρεβ- 
βάτι καί νά μή μένετε πολλάς ώρας, δπιος κάμνουν πολλοί κυρίαι. Είναι 
όλεθρία ή έπί πολλάς ώρας παραμονή είς τήν κλίνην. Μόλις δέ σηκω- 
θήτε άπό τό κρεββάτι ντούς. ’Εκτός άν δΓ άλλους λόγους σάς είναι 
άπηγορευμένον.

’Αποφεύγετε έπιμελώς τάς φροντίδας, τάς θλίψεις, τάς συγχύσεις καί 
έν γένει κάθε περισπασμόν, διατηρείτε δέ έν ήρεμίρ τό πνεύμα. Αλή
θεια- τίποτε δέν αλλοιώνει τήν οψιν, ρνάθώνον τήν μορφήν, δσον αί 
φροντίδες καί οί περισπασμοί. Κινείσθε δί. Τήν ήμέραν νά κινήσθε. 
"Οχι όμως νά κουράζεσθε. Καί βάρδα άπό ύπέρμετρον κόπωσιν, 
άϋπνίαν, ποτά καί τά λοιπά καί τά λοιΛά. Τέλος δέ: Μή μεταχειρίζεσθε 
πολύ θερμά ένδύματα καί άποφεύγετε τά θερμά λουτρά καί άτμόλουτρα.

Λάβετε τώρα καί τήν συνταγήν τού ΙΙαρθενικού Γάλακτος (Lait vir
ginal), δπερ τιι μέγιστα συμβάλλει είς τήν διατήρησιν στερράς σαρκός, 
δροσερού προσώπου καί ροδίνου χρώματος:

Βάμμα βενζόης..........................
Μύρων . ... .

'Λ.τόοτίίγμα ρόδων .... 
ΑϋΙαιρίον ii.uiov λεμονιάν .

Απ' αύτό ρίπτετε άρκετάς σταγόνας 
είς τό νερό πού μεταχειρίζεσθε διά τό 
πρόσωπόν καί τό δέρμα σας. 

’Ιδού καί άλλη συνταγή 
αυτόν σκοπόν:
Vinaigre fort....................................... |
Teint. de benjoin.........................

Teint. de roses rouges . . . J 
Ρίπτετε τό μίγμα είς τό 

λουτροΰ.
'Ιδού καί μία συνταγή διά τάς πανάδας: 
Lail virginal........................................................100,0
Glycerine ........... 60,0
Sei ammoniague . ....... 8,0
Glycerine pure ....... go.o 

Έπιθίγετε τάς κηλίδας δίς τής ημέρας.
Άκόμη δραστικώτερον διά τάς πανάδας φάρμακον είναι τό εξής:

. . oso
| ά ά go, ο

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΟΙ ΑΝΤΙΑΛΚΟΟΛΙΚΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ

άπό μίαν πρόσθετον δαπάνην,

J <ίι-ά 7 γραμ.

450 .
9

πρός τόν

ά ά 200,0

νερό τοΰ

Bichlorure de Mercure................................
Em distiller d'liamamrlis de Virginie 
Glycerine................................................................
A Icool reefif id..................................................

Δίς τής ημέρας πρέπει νά πλύνηται ή επιφάνεια τών κηλίδων. Τό 
ιϊγμα προκαλεΐ ερεθισμόν τοΰ δέρματος καί αλλαγήν αύτοΰ. Μόλις 
.οιπόν ίδήτε οτι, αρχίζει νά ερεθίζεται τό δέρμα, διακόπτετε τήν χρήσιν 

καί άντ’ αύτοΰ μεταχειρίζεσθε τήν εξής σκευασίαν:
Co/d cream................................................15,0 Oxyde dr zinc............................................. 2,0

Καί δταν παρέλθη ό ερεθισμός επαναλαμβάνετε τό πρώτον φάρμακον. 
Διά τάς έφηλίδας (πανάδας) έχω νά σάς δώσω καί τήν εξής σκευασίαν.

Sublime corrosif .............................0,50
Acide aertignr dihid.......................... ~, o

Πλύσις τρις τής ημέρας.
<Χ

Borax . . 
Εαιι tie roses

« «
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Η ΕΜΠΙΣΤΟΣ ΣΑΣ

ΨΩΜΙ

μπάρμπα Τάλ είχε τρία κορίτσια: Τήν Άννα, πρώτη, διά τήν 
_ οποίαν σχεδόν κανείς λόγος πλέον δέν έγίνετο στό σπήτι,τήν Ρόζα, 

δεκαοκτώ έτών τώρα, καί τελευταίαν τήν Κλαίρη, μικρούλα 
άκόμη, μόλις δεκαπέντε έτών.

Ό μπάρμπα Τάλ, χήρος, ήτο άρχιτεχνίτης είς τό έργο- 
στάσιον Λαμπλουμέ, τό καλλίτεροι- εργοστάσιου κομβίων. 
Καλός άνθρωπος, ευθύς, τίμιος, εγκρατής, ήτο δ τύπος 
καλού εργάτου. Είς τήν Χάβρην ολόκληρον, τόν έφερ
ναν ώς παράδειγμα.

— Τεχνίτης σάν τόν μπάρμπα Τάλ !
— Ά, μάλιστα.
Όταν ή Άννα έβγήκε στήν τρυφερίτσα, δπως λέγουν, 

ό γέρων κατελήφθη άπό τρομερόν οργήν.
— Θά τόν σκοτώσω- είπε. Δέν θά μοΰ γλυτώση.
Ό διαφθορεύς ήτο ένας λιμοκοντόρος, υπάλληλος είς 

κάποιον κατάστημα νεωτερισμών, είς τήν πόλιν. Ό γέρων
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έπανελάμβανε σφίγκων τήν γροθιά του: <ΙΙοΰ θά μοϋ πάη : Θά τόν 
σκοτώσω».

Έπειτα δμως σιγά σιγά ησύχαζε. Όλαι αί πληροφορίαι έβεβαίωναν 
ότι τό κορίτσι είναι φρόνιμο, δτι καταθέτει χρήματα είς τήν τράπεζαν, 
δτι δέν γυρίζει ατούς δρόμους, καί δτι τώρα ζή μέ κάποιον άνθρωπον 
ηλικιωμένου, δικαστήν μάλιστα. Ό πατέρας ησύχασε έπί τέλους, έντελώς.

Μάλιστα άνησύχει κάποτε πού δέν τήν έβλεπε. "Οταν συνήντα κανένα 
πού τήν είχεν ίδή. τού έζητούσε πληροφορίας διά τό σπήτί της. τό νοι

κοκυριό της, τά έπιπλά της. Καί όταν τού έλεγαν 
δτι τό σπητάκι της ήτο καλοβαλμένο, δτι είχεν ενα 
σωρό χρωματιστά βάζα έπάνω στό τζάκι, εικόνες 
ατούς τοίχους, ωρολόγια καί παραπετάσματα, ένα 
έλαφρόν μειδίαμα έζωγραφίζετο είς τά χείλη του. 
Τριάντα χρόνια είργάζετο αυτός καί δέν κατώρθωσε 
νά οίκονομήση παραπάνω άπό έξ χιλιάδες φράγκα!

Τό κορίτσι δέν τά έκατάφερνε άσχημα!
Ένα πρωί λοιπόν ό νέος ο Τουσάρ. τοΰ όποιου ό πατέρας ήτο βαρε

λοποιός. ήλθε νά τοΰ ζητήση τήν Ρόζαν, τήν δεύτερη. Ή καρδιά τοΰ 
γέρου έκτύπησε δυνατά. Οί Τουσάρ ήσαν πλούσιοι καί είχαν τήν θέσι 
τους. Ώρισμένως τά κορίτσια του είχαν τύχην.

Ό γάμος άπεφασίσθη, καί μάλιστα έπίσημος. Θά έγίνετο στόν "Αγιον 
Άνδρέαν. καί έπειτα θά έπήγαιναν είς τό έστιατόριον τής κυρά ’Αμα
λίας. Θά έκόστιζε βεβαίως· άλλά τί νά γίνη ;

— Δέν παντρεύεται κανείς συχνά· έλεγεν ό χήρος μπάρμπα Τάλ.
Ένα πρωί όμως, τήν ιδρόν πού ό γέρως έγύρισε στό σπήτι διά νά 

προγευματίση μέ τά κορίτσια του. ή Λύρα ήνοιξεν άποτόμως καί ένεφα- 
νίοθη ή "Αννα. Έφοροΰσε ώραϊον φόρεμα, δακτυλίδια, καί φτερά στό 
καπέλλο. Όλα αυτά τής έπήγαιναν θαυμάσια.

Παπάκη μου!
Έπήδησε είς τόν λαιμόν του. πριν ό γέρως προφθάση νά πή ένα 

«οΰφ! . Έπειτα έπεσε κλαίουσα είς τάς άγκάλας του. ένηγκαλίσθη κατό
πιν τήν άδελφή της, καί τέλος έκάθισε σπογγίζουσα τά μάτια της.

— Έ να πιάτο! Θά φάω μαζή σας.
Τότε ό γέρω Τάλ συνεκινήθη μέχρι δακρύων καί ήρχισε νά ψιθυρίζη.
— Καλά, παιδί μου, καλά. . Καλά. .. άς είναι!
— Παντρεύεται ή Ρόζα· είπεν ή Άννα. Ά. δ γάμος δέν θά γίνη στόν 

Άγιο ’Α νδρέα! Τί είν’ αύτά :
— Καί ποΰ νά γίνη;
— Ποΰ νά γίνη ; Στό σπήτί μου. Θά κάμω εγώ δλα τά έξοδα. ’Εσύ 

παπάκη, δέν θά ξοδέψης μιά δεκάρα. Όλα τά έχω έτοιμα. 
Τά άναλαμβάνω δλα.

Ό γέρως έπανελάμβανε.
— Καλά παιδί μου ! Καλά.. .
Άλλά μία υποψία τοΰ ήλθε. Θά συγκατατεθοϋν οί Του

σάρ ; Καί έξέφρασε τήν Αμφιβολίαν του.
— Γιατί δχι; είπεν ή Ρόζα έκπληκτος."Αφησέ με έμενα 

νά τό πώ στόν Φίλιππο. . .
Τφ όντι τήν ιδίαν ήμέραν έγινεν ή πρότασις, ό μνη- 

στήρ έδέχθη καί όλοι έμειναν ένδομύχως ευχαριστημένοι 
διότι θά κάμουν ένα θαυμάσιον γεΰμα, χωρίς νά τούς 
κοστίση τίποτε.

— Άφοΰ ό δικαστής πληρώνει· έλεγαν μέσα των.... 
Λυτός έχει παρά μέ ούρά.

Έζήτησαν μόνον τήν άδειαν νά προσκαλέσουν καί τήν Λουκίαν, τήν 
μαγείρισσαν τοΰ πρώτου πατιόματος.

— Άκοΰς έκεϊ; είπεν ή Άννα. Καλώς νά όρίση.

«
Όταν έτελείωσαν αί διατυπώσεις τοΰ γάμου, ή πομπέ) διηυθύνθη είς 

τό σπήτι τής Άννας. Ό Τάλ έφερε μαζή του ένα έξάδελφόν του τόν 
κ. Σωβτανίν, άνθρωπον δ όποιος είχε πάντοτε μίαν φιλοσοφικήν σκέψιν 
πρόχειρον καί μίαν κληρονομιάν ή όποια έπεριμένετο, καί μίαν γραίαν 
Λείαν, τήν κ. Λεμαντουή.

Ό Σωβτανίν προσέφερε τόν βραχίονά του είς τήν Άνναν, διότι αυτοί 
οί δύο ήσαν τό δύο σπουδαιότεοα πρόσωπα τής συντροφιάς. Όταν 
έφθασαν δμως^είς τήν Λύραν τοΰ σπητιοΰ, ή Άννα άφησε τόν καβαλ- 
λιέρον της καί έφυγε εμπρός.

— Νά σάς δείξω τόν δρόμο- είπε.
Άνέβη τρέχουσα τήν σκάλαν, ένφ οί άλλοι ήρχοντο άργά άργά άπό 

πίσω. Έπάνω, ή "Αννα έστάθη διά νά περάσουν οί άλλοι. Τά μάτια των 
όρθάνοικτα έθαύμαζαν τήν πρωτοφανή δΓ αυτούς μεγαλοπρέπειαν 
τοΰ μεγάρου.

’Επειδή ή τραπεζαρία έκρίθη στενόχωρος, τό τραπέζι έστήθη είς τήν 
αίθουσαν. Ένας πλαγινός ξενοδόχος είχε φέρη τά σερβίτσια καί μέσα 
είς τά μπουκάλια τό κρασί έλαμπε προκλητικώτατον.

Αί κυρίαι καί τά κορίτσια έπέρασαν είς τήν κρεββατοκάμαραν διά 
ν’ άφήσουν τά έπανωφόριά των, καί δ γέρω Τάλ, σιωπηλός καί Αξιο
πρεπής, έφαίνετο άπολαμβάνων τής θέας τοΰ νοικοκυριού τής κόρης 
του, ενώ είς τά μάτια του έφαίνετο ζωγραφισμένη ή φράσις:

— Τήν κατεργάρα. Καλά τά κατάφερε !
Ή Άννα έπήγαινε καί ήρχετο, έτρεχε, έδιδε διαταγάς, επέσπευδε τάς 

έτοιμασίας.
Τέλος ένεφανίσθη είς τήν θύραν τής τραπεζαρίας καί έφώναξε :
— ’Ελάτε άπό δώ μιά στιγμή.
Οί προσκεκλημένοι, δώδεκα τόν Αριθμόν, ώρμησαν καί εΰρέθησαν 

έμπρός είς δώδεκα ποτηράκια μαδέρας έπάνω είς ενα τραπεζάκι.
Ή Ρόζα καί ό σύζυγός της επροχώρησαν ένηγκαλισμένοι. Ό κ. Σωβ

τανίν κατέτρωγε μέ τά μάτια τά έπιπλα καί τήν οικοδέσποιναν. Ό γέρω 
Ία). κατέπινε κατά σταγόνας τήν μαδέραν, κτύπων ήχηρώς τήν γλώσ- 
σάν του.

"Επειτα έκάθησαν εϊς τό τραπέζι. Οί νέοι έκάθησαν άπό τό ένα 
μέρος, οί μεγαλείτεροι άπό τό άλλο. Ή Άννα έφρόντιζε δΓ όλους, 
έπρόσεχε νά είναι τά ποτήρια γεμάτα, καί είς τά πιάτα νά μή λείπη 

ποτέ φαγητόν. Κάποια στενοχώρια, δικαιολογούμενη έκ τοΰ πλούτου τοΰ 
περιβάλλοντος, συνεκράτει τούς συνδαιτημόνος.

Καλά έτρωγαν καί καλά έπιναν, άλλά δέν ήσαν εύθυμοι, όπως αρμό
ζει είς ένα γάμον. Ή ατμόσφαιρα γύρω των τούς έπίεζε, πολύ άριστο- 
κρατική, καί τούς συνεκράτει. Ή γρηά Τουσάρ. τής όποιας ήρεσαν 
τ’ άστεΐα. προσεπάθει νά έμψυχώση τήν συντροφιάν. Καί όταν έφθασαν 
είς τά επιδόρπια έφώναξε :

— Έλα. Φιλιππάκη, τραγούδησε μας κάτι τι.
Ό υιός της έθεωρειτο τραγουδιστής πρώτης τάξεως. Είς μίαν τόσον 

εξαιρετικήν περίπτωσιν δέν ήθελε παρακάλια ό περίφημος αυτός τενό
ρος. Έσηκώθη λοιπόν, έχαιρέτησε τήν οικοδέσποιναν καί έμισόκλεισε τά 
μάτια του, ώς προσπαβών νά εύρη κάτι άνάλογον πρός τήν περίστασιν. '

Ή ’Άννα έξηπλιόθη πρός τά όπίσω έτοιμη ν’ άκούση. "Ολοι έγύρι- 
σαν πρός τόν τραγουδιστήν.

’Εκείνος είπε πρώτον τόν τίτλον.
— Τό καταραμένο ψωμί!
"Επειτα, έκτείνων τό δεξιό χέρι καί άνοίγων τό φόρεμά του διά νά 

μή τόν στενόχωρη, ήρχισε τραγούδι μέ φρικαλέους στίχους, τό όποιον 
φαίνεται ότι είχε καί τό ιδιαίτερον προσόν νά είναι ίδικής του κατασκευής.

* Υπάρχει ένα ψωμί ποΰ πρώτα - πρώτα 
κερδίζεται μΐ· τον άν/Ιρώπον τόν ιδρώτα' 

αύτό είναι ιό ψωμί τής εργασίας, 
τοΰ κόπον, τής τιμής καί τής πρόνοιας. 
Παιδιά μου, στη ζωή σας, σας ορκίζω : Μή 
τό άλλο, μή έγγίξετε ψωμί!

"Ολοι έχειροκρότησαν φρενητιωδώς. Ό γέρω Τουσάρ έψιθύρισε: 
Φωνή ποΰ σοΰ τήν έχει, τό παληόπαιδο!

Ή προσκεκλημένη μαγείρισσα έστριφογύρισε είς τά χέρια της ένα 
πατέ καί τό έκατάπιε μέ όρεξιν.

Ό κ. Σωβτανίν είπε δυνατά καί μέ έμφασιν.
Ώραία! Πολύ ώραία !

Ή γρηά Λεμαντοτιή συνεκινήθη τόσον πολύ άπό τούς πρώτους στί
χους, ώστε ήρχισε νά σφουγκίζη τά μάτια της.

Ό τενόρος 
ήρχισε τώρα:

ανήγγειλε -δεύτερα στροφή καί μέ δυνατωτέραν φωνήν

Στό γέρω, ποΰ να φάη αας γυρεύει 
καί ποΰ πεινά, καί πάσχει, μα δέν κλέβει, 
μη λνπηΙΙητε' δύατε κανί τι.
Τον άλλον, ποΰ στοές δρόμους περποιεί 
καί τίποτα απ' τόν διαβάτη δεν ζητεί 
παιδιά, αυτόν μην τόν κυττατε. Μή! 
Τρώει τής ατιμίας τό ψωμί!

"Ολοι, άκόμη καί οί δύο ύπηρέται ποΰ έσερβίριζαν 
όρθιοι, όλοι έπανέλαβαν τήν επωδόν ένθουσιωδώς. Αί 
διαπεραστικοί φωναί τών γυναικών άνεμιγνύοντο μέ τάς 
χονδρός φωνάς τών άνδρών είς δαιμονιώδη κακοφωνίαν.

Ή θεία καί ή νύμφη έκλαιαν ταυτοχρόνως άπό τήν 
συγκίνησιν. Ό γέρω Τάλ άνεστέναζε Αναστεναγμόν τρομ- 
γέρω Τουσάρ έπανελάμβανε τήν στροφήν, κρατών έναπονιου, , _ , , . .....

κομμάτι ψωμί είς τό χέρι. "Οσον άφορφ τήν μαγείρισσαν, αυτί] άφηνε 
τά δάκρυά της πλέον ελεύθερα νά κυλούν είς τήν πετσέτα της.

Όταν άποκατεστάΟη κάποια ησυχία, ό κ. Σωβτανίν είπε άποφθεγ- 
ματικώς :

— Αύτό μάλιστα! Αύτό είναι τραγούδι. Όχι εκείνα τά κακοήθη ποΰ 
τραγουδούν ατούς γάμους...

Ή "Αννα, ταραγμένη καί αυτή, έστελλε φιλήματα είς τήν αδελφήν 
της καί τής έδειχνε τόν σύζυγόν της, ώς διά νά τήν συγχαρή.

Ό νέος, μεθυσμένος άπό τήν επιτυχίαν, έξηκόντισε καί τήν τρίτην 
στροφήν:

'Εργατικό κορίτσι, οπού μένεις

στό σπήτι καί υπομονητικά υφαίνεις, 
μείνε στον άργαλιό, στήν ήουχία' 
γιατ είναι ή τιμή σου ευτυχία ! 
Τήν άλλη, ποΰ στίι λοΰσιι βουτηγμένη 
γυρίζει, ατά μεταξωτά ντυμένη, 
μή τήν ζηλεύεις, φτωχή κόρη. Μή !.. . 
Τρώει τής ατιμίας τό ψωμί!

Αυτήν τήν φοράν μόνον οί δύο ύπηρέται καί ό γέρα) Τουσάρ έπανέ
λαβαν τήν έπφδόν. Ή "Αννα κατακίτρινη έκατέβασε τά μάτια. Ό τρα
γουδιστής, έκπληκτος, έκύτταζε γύρω του προοπαθών νά έννοήοη τήν 
αιτίαν αυτής τής έξαφνικής ηηιχρότητος. Ή μαγείρισσα προσεπάθει νά 
καταπιή τό πατέ, τό όποιον τής είχε καθίσει είς τόν λαιμόν.

Διά νά δώση διέξοδον είς τήν περίστασιν ό κ. Σωβστανίν είπε σοβαρώς:
— "Ας είναι' ή τελευταία στροηή ήτον έντελώς περιττή.
Ό γέρω Τάλ, κόκκινος ώς Αστακός, έστριφογύριζε 

άγρια βλέμματα γύρω του.
Τότε ή "Αννα, μέ τά μάτια γεμάτα δάκρυα, είπε είς 

τούς ύπηρέτας, ποΰ έπερίμεναν πάντοτε όρθιοι:
— Φέρτε τήν σαμπάνια 1
Ή χαρά μετεδόθη πάλιν είς τούς συνδαιτη μόνας.

Τά πρόσωπα ανέκτησαν τήν ζωηρότητά των. Καί ένφ ό γέρω Τουσάρ, 
ό όποιος ούτε είδεν, ούτε ήκουσεν, οΰιε άντελήφθη τίποτε, έκίνει πάν
τοτε μέ τό χέρι του τό ψωμί τραγουδών :

Είναι τής ατιμίας τό ψωμί!

Όλοι οί συνδαιτημόνες, ήλεκτρισθέντες άπό τήν έμφάνισιν τής σαμ
πάνιας, έπανελάμβαναν μέ ορεξιν :

Είναι τής ατιμίας τό ψωμί.

1862-1863
| Συνέχεια άπ<» το προηγούιιενον τεύχος |

'[_Υ \4 ιιαλία ijoymf r άμέααίζ νά καλ- 
Λ X λιεργιι τό ^δαφοζ, ίνιΐι ό Βααι- 
λ.ει·; ίνηογει .κιρά τ/"/ . I ι’λ// τοΰ .ιατρός 
του, ίί.ποτς ό επίδοξιις διάδοχος άο.πα-

aOij τό ενΊόλ.λάδι κρατούν Ορήηκευμα. 'V.-rijoSav καί οί βεβαιονν- 
τες ίίτι, μάλλον η . Ιΰλή τοΰ Μονάχοι· ε.-ιεδίιοςε τούτο, υπό τον 
ίίρον Τίμιος, άν κατόπιν ίγεννάτο διάδοχος, >·ά μή εχιι δικαιιό- 
ματα επί τής διαδοχής τού θρόνον. ΙΙροοέθετον μάλιοτα ίίτι, δ 
"Οθιον ον μόνον άπέκρονσε. τούτο, άλλ’ εδήλωοεν ίίτι, θά εξε- 
λάμΐϊανεν ώς επιβονλ'ην τού θρόνον τον, τΐμ· αλλαγήν τού θρη- 
ακενματος τού Ιπιδόξον Διάδοχον.

ΊΙ Βαοίλ.ιοσα άφ’ έτερον ήνώχλει διαρκώς τόν "Οθιονα νπέρ 
τού αδελφοί· τρς, ενώ ό Βαυαρικός οίκος έ.κ τού ίμφανοΰς 
πλέον ήρχιαε νά λοιδιορή αυτήν. Προεκλήθηααν εντεύθεν ψυ- 
χρότητες καί άντεγκλήοεις μεταξύ τών δύο Αυλών. Έπί τέλους 
άπειραοίοθη ντι κατέλθ// είς Ίέλλάδα ό πρίγκιψ Λουδοβίκος, 
άλλ' ή ίπίοκεψις εκείνη υπήρξε παράκαιρος, ίίπως θά ίδωμεν.

Οΰτω κατι'ι τό 18G0 εΐχον τά πράγματα. Άφ’ ενός τό ζήτημα 
τής διαδοχής καί άφ' ετέρου τό ζήτημα τής εθνοφυλακής. Βα
σιλεύς όμως καί "Εθνος δεν εΐχον καμμίαν πλέον πρός άλλι^λους 
ίμπιοτοοόνην. Ό ' Οθοτν έσκέπτετο περί Μεγάλης 'Ιδέας, καί ό 
λαός δυσπιστών τόν εθεώρει ώς πράκτορα τής Αυστρίας. '() 
ιστοριογράφος μας αναφέρει οτι, κατι'ι τό 1860 συνήντησεν εν 
Σερβίρ. έξόριστον στρατηγόν, δστις έφοβε'ιτο πλέον νά συνεν- 
νοηθή μετά τών εν Έλλιίδι περί τών ανατολικών ζητημάτων, 
διότι ό "Οθων ήτο κατάσκοπος τής Αυστρίας. Είναι έν τούτοις 
πλέον ή βέβαιον δτι έσυκοφαντείτο διά τούτου ό Βασιλεύς, καί 
τούτο ίξηκριβιόθη έκ τής κατά τό 1862 στάσεως τής 'Αγγλίας.

Έν τούτοις ό 'Όθοιν διέταξε μυστικώς προμήθειας πυρομα- 
χικών καί ζωοτροφιών, προήλθε δε είς συνεννοήσεις και μετά 
τής Ιταλικής Κυβερνήσειος, ιδία δέ μετά τού έν 'Ιταλία επανα
στατικού κόμματος, δπερ συνειργάζετο μετά τής ‘Ιταλικής κυ- 
βερνήσεως. ‘Ο λαός δμως, μεΟ’ δλα ταύτα, έδυσπίστει καί τό 
πνεύμα αύτό ίξεδηλώθη μέσα είς αύτήν τήν Βουλήν, δπου διά 
μεγάλης πλειοψηφίας έξελέγη πρόεδρος αυτής, ούχί ό υποφή- 
φιος τής κυβερνήσειος, άλλ’ ό ύπό τής άντιπολιτεύσεως υποδει
χθείς. Ό Βασιλεύς τυφλιόττων δέν άντελαμβιινετο τά πράγματα, 

έχαρακτήρισεν ώς αύθιίδειαν τήν συμπεριφοράν τής Βου
λής καί τήν διέλυσεν.

Έηηκολούθησαν κατά τάς νέας έκλογάς όργια, καί τοιαΰτα, 
ώστε παρά τό έμφανες άντιδυναστικόν ρεύμα, οί τολμήσαντες 
νά καταψηφίσουν τόν κυβερνητικόν ύποψήη ιον άπέτυχον πάν- 
τες, πλήν τών ζητησάντων άφεσιν αμαρτιών. Είς έκ τούτων 
προεχειρίσθη και είς ) πουργόν τών Εσωτερικών. Τοιούτον ήτο 
προ τών έκλογών τό φρόνημα τού λαού έναντίον Αυλής καί 
Κυβερνήσεοτς ώστε — πρωτάκουστοι’ ! — αυτός ό κυβερνητικός 
ύποι/’ήφιος Πρόεδρος τής Βουλής ηύτομόλησε πρός τήν άντι- 
πολίτενσιν.

Έαί ιδού πάλιν ό Βασιλεύς, κατά τά φαινόμενα, απόλυτος 
κύριος καί αχαλίνωτος. Τότε δεκαοκταετής νέος, ό Δόσιος, έκ- 
λαμβάνοον, δπως οί πλεΐστοι, ώς αιτίαν τής καταστάσεως τήν 
'Αμαλίαν, ένεδρεύσας έπυροβόλησε κατ' αυτής. Καί ήτο μέν 
τούτο ό προάγγελ.ος τού μοιραίου τέλους, άλλ' ό Βασιλεύς δεν 
τό άντελήη θη καί πάλιν. Καί ό Δόσιος κατεδικάσθη ύπό τού 
Κακουργοδικείου είς τήν έσχάτην τών ποινών ώς πολιτικός 
εγκληματίας, ό δέ Βασιλεύς μετέβαλε τήν ποινήν είς ισόβια δεσμό, 
ενΦ ήρχει ι'ά λύση τό ζήτημα τής διαδοχής καί νά μεριμνήση 
περί συστάσεως έθνοη υλακής κατά τούς πόθους τοΰ λαού, διά 
νά άνοιξη τήν βαλβίδα τής άση αλείας. Άλλ’ ή έθνοφνλακή ήτο 
ό έφιάλτης τού "Οθωνος. Ένόμιζεν δτι ό λαός ένοπλιζόμένος 
θά τόν έκρήμνιζε τού θρόνου του καί θά τόν είσήγεν είς δίκην.

Φαίνεται δτι κατά τήν έποχήν εκείνην αί πολλαί άσχολίαι καί 
μέριμναι τού "Οθωνος προυκάλεσαν κάποιαν ύπερκόπωσιν καί 
ύπερδιέγερσιν, συνέπεια τών όποιο»· ήτο νευροπάθειά τις. Πράγ
ματι γερουσιαστής τις, κατά τόν Ιστοριογράφον μας, βέβαιοί 
δτι, καθ' α διηγείτο αύτώ την εποχήν έκείνην ό ’Όθων, έφο- 
βεΐτο άληθώς τήν άνατροπήν του ύπό τής έθνοη υλακής καί τι/ν 
είς δίκην παραπομπήν του, ώνειρεύετο δέ εαυτόν, ότέ μέν συρό
μενου είς τό ικρίωμα, ότέ δέ άποδιωκόμενον έλεεινώς ιιετά 
τής συζύγου του, ίνα κατόπιν ό λαός εκείνος ό ένοπλος, ό άπαρ- 
τίζων τήν έθνοφυλακήν. ό άρήϊος, τραπή πρός τήν άνάκτησιν 
τών δίκαιο»· του.

Έκλήθη τότε ό Κανάρης νά σχηματίση ' Υπουργεί»»·, διότι ένο- 
μίζετο δτι διά τούτου, λόγω τής έκτιμήσεως καί τού σεβασμού 
δυ ό λαός έτρεφε πρός τόν δοξασμένου άγωνιστήν, Θά διεθρύ- 
πτετο κάπως ή άδυναμία τού λαού. 'Αλλ' οΰόεΐς έκ τών πολι- 
τευομένων έδέχθη νά μετιίσχη τού ' Υπουργείου. Καί άρχομένου 
τού Φεβρουάριου τού 1861 έξερράγη ή έν Ναυπλίιι στρατιω
τική στάσις, ήν κατέβαλεν ό βασιλικός στρατός, ώς εΐδομεν, έγέ- 
νοντο δέ καί άλλαχού τού Κράτους στασιαστικά) ίκδηλώσεις. 
Άλλ’ ήδη ό Βούλγαρης είχε συλλάβει τήν ιδέαν τής Αποπομ
πής τού "Οθιονος καί τής άνακηρύξεως δημοκρατίας.

Κατά τήν έποχήν αύτήν ήρχετο είς 'Αθήνας ό επίδοξος διά
δοχος πρίγκιψ Λουδοβίκος μετά τού άδελφού του, άλλ' ό Βα
σιλεύς έφοβήθη μ'η ή παρουσία τού διαδόχου έπιδεινώση τήν 
θέσιν αυτού επ' ώφελεία τού πρίγκηπος, διέταξε δέ. αυτούς, έν 
Κερκύρα ευρισκομένους, νά έπανέλθωσιν είς Μονάχον τάχιστα.

’.122ά μήπως καί ή στάσις τού Ναυπλίου έσυνέτισε τόν 
"Οθωνα ; Κύριος καί πάλιν τής καταστάσεως, ά/.λά βουτηγμέ
νος αυτός καί οί υπουργοί του είς τό αίμα, δέν έσπευσε νά 
συγκαλέση τό Έθνος είς Συνέλευσιν, δπως διορθώση αυτή δια
τάξεις τινάς τού Συντάγματος, δεομένας μεταρρυθμίσεοτς, ή 
τουλάχιστον νά συμμορφωθή είλικρινώς πρός τήν σύμβασιν 
έκείνην, ήν είχε κλείσει μετά τού λαού τώ 1843. Ήρκέσθη μό
νον νά παύση τό ύπουργείον Μιαούλη καί νά άναθέση τόν σχη
ματισμόν τής κυβερνήσεως είς τόν Γενναΐον Κολοκοτρώνην.

Έπηκολούθησεν άπνοια καί γαλήνη πλήρης, νάρκωσις σχε
δόν. Κατ' έπιπολήν δμως. Διότι ή συνωμοσία ένεφ οΆευεν είς 
σκέψεις, ύπέβοσκε μέσα είς τήν ψυχήν τον λαού, καί μόνον ό 
"Οθων έξελάμβανε τήν ηρεμίαν ώς υποταγήν τοΰ άτίθάσσου 
λαού. Έως δτου έξερράγη τό κίνημα ώς πυρκαϊά.

Ή εσπέρα τής 10/22 'Οκτωβρίου 1862 έμεινεν ιστορική. 
Είναι είς τούς άναγνώστας μας έξ άλλης περιγραφής γνωστοί 
αί λεπτομέρειαι τής έκ τών επαρχιών εσπευσμένης άλλά παρά
καιρου πλέον επανόδου τών Βασιλέων είς Πειραιά, δπου καί 
δέν άπίβιβάσθησαν πλέον. 'Ακούσατε πώς περιγράφει τήν 
καθαίρεσιν καί έξωσιν τών Βασιλέων μας ό σύγχρονος ιστοριο
γράφος μας Μαρίνος Παπαδόπουλος Βρετός : Έν τή εσπέρα 
τής 10)22 'Οκτωβρίου ή πόλις τών 'Αθηνών είχεν δψιν ζοφε
ρόν καί μυστηριώδη .. ■ σκότος περιεκάλυπτεν αύτήν πανταχοΰ, 
επειδή τό άεριόψ'ως, διά βλάβην συμβάσαν έν τή μεγάλη αυτού 
άποθήκι], ούκ έφώτιζε τήν πόλιν' πολυάριθμοι δέ συναθροίσεις 
συνεσωματούντο έν τάϊς όδοΐς, καί ιδίως έν τή πρός τά άνά- 
κτορα φερούση, φρουρουμένη τότε υπό ενός λόχου τής γραμ
μής καί πολλών χωροφυλάκων. .Π συναθροίσεις εκείνοι περιήρ- 
χοντο έν σιωπή ή ώμίλουν έν ταπεινή τή φωνή. . . περικαλυ- 
πτόμεναι δέ ύπό τού σκότους καί άποσκιαζόμεναι άνευ ταραχής 
ή θορύβου ώμόίαζον πρός φαντάσματα . . .

("Επεται συνέχεια |

Ο ΤΣΟΠΑΝΟΣ
Ό μύθος λέει: ’Σ τό δάσος πέρα, 
’σάν τό φεγγάρι φέγγει λαμπρό, 
ένας τσοπάνος μέ μιά φλογέρα 
παίζει σκοπό, άργό, τρυφερό.
Τό σιγαλό του τραγούδι τάχα, 
’σ τήν ησυχία τή φωτεινή, 
έρωτευ|ΐένοι άκοΰν’ μονάχα, 
’σάν χαμηλώσουνε τή φωνή.
Γλυκεία μ’ άγάπη, ήλθε ή ώρα : 
Νά, τό φεγγάρι φεγγοβολεϊ· 
έλα 'ς τό δάσος ν’ άκούοης τιόρα 
άν ή φλογέρ’ απόψε λαλή.

ΕΚΤΩΡ ΚΑΣΤΑΛΙΑΣ

(Κανά τόν Jean Eahor)

GUY DE MAUPASSAN
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

ΠΩΣ ΕΞΗΦΑΝ1ΣΘΗ ΕΝΑΣ ΑΓΓΛΟΣ ΠΡΕΣΒΥΣ

Δολοφονούνται λοιπόν καϊ οί ΰιπλωμάται. Τύ έγκλημα δέν ανάγεται 
__ ιεΐς τήν έποχήν μας, άλλ’οΰτε καί είς τόν σκοτεινόν ιιεοαίωνα. Οά τό 
παοαίΙέσιομεν δέ ώς τό άφηγεΐται εΐς εν ιστορικόν περιοδικόν ο κ. 1’. 

Μ. Desmarest, τμηματάρχης τοϋ Υπουργείου τής Γαλλικής ’Αστυνο
μίας. Πρόκειται περί δολοφονίας ή περί έξαφανίσεως έπί τέλους τοΰ 
υίοΰ ιού επισκόπου τοΰ Νόρουϊτς. καί συγγενούς τοΰ κόμητος Bathurst, 
οστις ώς Υπουργός τιόν ’Αποικιών καί ΐίργανον τοΰ φοβερού Caltelreagh 
υπήρξε κύριος τής τύχης τού Ναπολέοντος έν 'Αγία Ελένη. Τήν οικο
γένειαν τοϋ επισκόπου έπληξαν αλλεπάλληλα άτυχήματα. ών τό φοβε- 
ρώτερον ήτο ό πνιγμός τής ώραίας Miss Bathurst έντός τοΰ Τιβέρεως 
κατά τό 1828. τής οποίας ό θάνατος ϋπήρξεν αφορμή γενικού πένθους 
έν Ρώμη. II ατυχής κόρη ήτο Ουγάτηρ τοΰ έξαφανισίίέντος πρεσβευτοΰ.

Σκοτεινόν μυστήριον καλύπτει τήν έξαηάνισιν τοΰ πατρός της. παρά 
τάς άνεξαντλήτους έρευνας τής τόσον ίσχυούσης οίκογενείας. καί τής 
Βρεττανικής κυβερνήσεως.

«
Ό κ. Benjamin Bathurst, Πρεσβευτής τής Αύλής τοΰ 'Αγίου Ιακώ

βου έν Βιέννη ιιπό τής εκστρατείας τοΰ 181'9. έφυγε, διαρκούσης τής 
ειρήνης, μέ διοβατήριον φέρον τό όνομα Baron de Kock. ΧιηυΟόνετο 
πρός τήν Βαλτικήν διά νά έπανέλίΐη είς τήν ’Αγγλίαν, μέσα είς τό ταχυ
δρομικόν αμάξι τοΰ γεριιανοϋ μέν Krauss, άλλά ταχυδρόμου τής ’Αγγλι
κής κυβερνήσεως. Τήν 25 Νοεμβρίου εφθασεν είς I’erleberg. παρά τά 
σύνορα τοΰ Meckletnbourg, οπού διέμεινε τρεις περίπου ώρας. ’Αφού 
έγευμάτισεν εΐς τόν ταχυδρομικόν σταθμόν, έκτός τής πόλεως, έπεσκέφϋη 
πεζή τόν διοικητήν. Έζήτησε μέ κάποιαν ανησυχίαν πληροφορίας περί 
τοΰ τόπου, περί τών εχθρικών θέσεων καί τών συλλαμβανομένων υπό
πτων. Εϊναι έξηκριβωμένον διι μεθ' εαυτού έφερεν χιλίας γυνέας.

"Οταν έπέστρεψεν είς τόν ταχυδρομικόν σταθμόν έκαυσε μερικά χαρ
τιά, πάντοτε ταραγμένος. Έπί τέλους ήσαν δλα Ετοιμα προς άναχωρη- 
σιν, ό Krauss πλέον εΐς τήν θέσιν του. δταν ό κ. Bathurst άπεμακρύνΟη 
ολίγον, όπισθεν ένός τοίχου....... Έκτοτε ούδείς τόν έπανεϊδε. Κανείς
κρότος, θόρυβος. Κανέν ίχνος του γύρω έκεΐ κάπου.

Μόνον μετά δεκαπέντε περίπου ήμέρας, είς άπόστασιν τινά εύρέθη τό 
πανταλόνι του, είς τό άκρον τού μεγάλου δρόμου, έπάνω είς Ενα έξόγ- 
κωμα άπό άμμον, σάν νά τύ εϊχε αφήσει κανείς έκεΐ πρό μικρού, διότι 
εύρέθη μέσα είς τιήν τσέπην μία έπιστολή. πού εϊχεν αρχίσει διά τήν 
σύζυγόν του. Τό χαρτί λοιπόν καί τό μελάνι δέν είχον αλλοιωθεί διό
λου, παρ' δλην τήν συνεχή βροχήν τών τελευταίων εκείνων δεκαπέντε 
ήμερών. Είχε πιστευθή πρός καιρόν δτι, είς κάποιαν στιγμήν πνευματι
κής διαταρχίξεως έπεσε καί έπνίγη είς τίιν λίμνην τού I’erleberg, άλλά 
ή έν λόγφ έπιστολή αποκλείει τήν υπόνοιαν, μολονότι φαίνεται δτι 
έπίτηδες άφέΰη τό πανταλόνι του είς τίι μέρος έκεϊνο, διά νιι πιστευθή 
διι έπνίγη. Πώς άλλως τε δέν άνευρέθη άμέσως, άφοΰ έγιναν τόσαι 
έρευναι καί επιμελείς καί επίμονοι είς τό μέρος έκεϊνο:

Ό Krauss, έπιστρέψας εΐς Λονδΐνον υπεβλήθη εΐς αυστηρός ανα
κρίσεις, χωρίς νά διαφώτιση κανέν σημεΐον τοΰ μυστηριώδους αύτοΰ 
γεγονότος, άπηλλάγη δέ. άλλά πάντοτε βεβαρημένος μέ κάποιαν υπό
νοιαν. Έκτοτε εκτισεν ένα ωραίο σπητάκι έκτός τής Βιέννης, παρά τάς 
δχθας τοΰ Δουνάβεως. δπου έμεινε μέ τήν γυναίκα του. Άγγλίδα τήν 
καταγωγήν, μέχρι τοΰ θανάτου του.

Έν τούτοις <ά εΐς δλα τά μέρη Άγγλικαί πρεσβεϊαι δέν έχαλάρωσαν 
τάς ένεργείας των. Δύο πράκτορες οί κ. κ. Johnson καί I)r Armstrong 
άπεστάλησαν ΰπό τής κυβερνήσεως έπί τόπου καί τρίτος άκόμη ύπίι τής 
οίκογενείας. Συλλήψεις καί ανακρίσεις αΰστηραί, ούδέν εφερον είς φώς. 
Καί ή μέν μητέρα του παρηγορεϊτο ομιλούσα διαρκώς περί αύτοΰ. ό 
δέ’πατέρας του έπίστευεν διι έζη έν Ρωσσία., φυλακισμένος εΐς κάποιο 
μακρυνύν φροϋριον.

Κατά Σεπτέμβριον τοϋ 1810 ή Κυρία Bathurst μετά τοΰ άδελφοΰ της 
κ. Call, άπεβιβάσθη είς Morlaix. καί έλαβε τήν άδειαν νά μεταβή είς 
Παρισίους, μέ τόν σκοπόν νά ζητήση άπό τήν Γαλλικήν κυβέρνηση· 
πάσαν πληροφορίαν δυναρένην νά τήν φωτίση περί τής τύχης τοΰ συζύ
γου της, έγένετο δέ δέκτη μετά φιλοφρονήσεων καί ενδιαφέροντος ϋπό 
τοΰ Κυρίου Δουκός de Rovigo, Ύπουργοΰ τής 'Αστυνομίας.

Η άτυχή; χήρα εϊχε τήν εμμονον ιδέαν ότι σ σύζυγός της έφονεύθη 
έντός τή; θαλάσσης ή καθ' ήν στιγμήν έπεβιβάζετο. ύπό άλιέων είς οΰς 
ένεπιστεύθη έαυιόν. Ούδέ ύπωπτεύετο διόλου τήν Γαλλίαν, άφοΰ άλλως 
τε καί τό διάβημά της τό έξεδή/.ωνεν. Άτυχώς δέν ήδυνήθησαν νά τής 
φανούν οί Γάλλοι χρήσιμοι, διότι είς τά μέμακρυσμένα εκείνα σημεία, 

δπου έλαβε χώραν τό πιθανόν έγκλημα, δέν είχον πλέον 
καμμίαν κυριότητα. Άπηλπίσθη καί έφυγε διά τήνΓερ
μανίαν, δπου δμως δέν υπήρξε τυχηροτέρα.

Άλλ' αίφνης ένα γεγονός άπρόοπτον καί φρικα
λέου έσήκωσεν ολίγον τήν μίαν άκραν τοΰ πυκνού 
πέπλου ποΰ έκάλυπτε τό έγκλημα.

Ό κόμης d’Entraigues, φυγάς. ό κόμης τόν όποϊον 
ό Ναπολέων εϊχεν αίχμα/ωτίση μέ δλα τά χαρτιά 
του κατά τήν πρώτην είς Ιταλίαν εκστρατείαν του. 

αύτός ποΰ δταν έπειτα έδημοσίευσε κατά 
τό 1789 «δτι ή εύγένεια εϊναι ή 
μεγαλητέρα πληγή, μέ τήν οποίαν 
ό ουρανός έμάστισε τήν γήν· 
έκαμε τόσον θόρυβον περί τό 
όνομά του, διακεκριμένος δημο
σιογράφος, άλλά ορμητικός, τοΰ 
οποίου ή πέννα καί ή δολοπλο
κία έξήγειραν έναντίον τών Γάλ
λων τά μίση καί τόν πόλεμον, ό

κόμης d’Entraigues. έφονεύθη έν 
Λονδίνφ». εΐς τήν οίκίαν του Iiarnes- 
Terrasse. Ό υπηρέτης του, Πεδε- 
μόντιος. τόν έμαχαίρωσε. έν μέση 
ήμέρφ. καί τήν σύζυγόν του κόμησ- 
σαν d’Entraigues. πρώην Madame 
Saint Huberti, άλλοτε διάσημόν 
άοιδόν τής Όπερά, άκριβώς είς 
τήν θύραν τοΰ μεγάρου των. καθ’ 
ήν στιγμήν άνήρχοντο εΐς τήν άμα
ξαν. Τά αίτια δέν έξηκριβώθησαν.
ή μάλλον τά άπέκρυψεν Επιμελέστατα ο 
φονεύς καί διά παντός, διότι καί αύτός έκοψεν 
άμέσως τύν λαιμόν του.

Ή Αγγλική κυβέρνησις διά διπλωματικούς λόγους
- εϊχεν άναμιχθεϊ πολύ εΐς μυστικά καί κινήσεις διπλω

ματικός ό κόμη; d' Eutraigues— κατέσχε τά έγγραφά 
του. μεταξύ δέ αύτών εϋρέθησαν, ώς έξηκριβώθη, έγγραφα
σχετικά μέ τήν εξαφάνιση· τοΰ Bathurst. Πλήν κάθε λεπτομέρεια έτη- 
ρήθη μυστική είς τά κυβερνητικά γραφεία. Τό μόνον ίίπερ άφέθη 
νά έξέλθη αύτών ήτο ότι οί Γάλλοι ουδόλως ήσαν άναμεμιγμένοι 
είς τήν ύπόθεσιν αυτήν .

Έν πάσει περιπτώσει πρόκειται περί πολιτικού έγκλήματος. Βεβαίως 
ή Αγγλική κυβέρνησις έμαθε τούς δράστας καί τά αίτια, άλλ’ ή σιωπή 
ήν έτήρησε κατόπιν έπί ένός τόσον βαρέως διά τήν άξιοπρέπειάν της 
γεγονότος, πείθει ίίτι πρόκειται περί προσώπων ή συμφερόντων τά 
όποια δέν ήσαν εντελώς ξένα πρός αύτήν.

« « «

ΤΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΥΤ0ΚΡΑΤΕ1ΡΑΣ ΙΩΣΗΦΙΝΗΣ

Οταν ή αύτοκράτειρα Ιωσηφίνα έχωρίσθη άπό τόν δεύτερον σύζυγόν 
της Νιιπολέοντα τόν Α’, άπεσύρθη μακράν τών Παρισίων εΐς τήν 

ώραίαν έπαυλιν. Μαλμαιζόν. Είς τήν νέαν ταύτην κατοικίαν, καίτοι 
πάντοτε φέρουσα τόν τίτλον τής αΰτοκρατείρας. έζη έν μεγάλη μονο’ι- 
σει μέχρι τοϋ θανάτου της, συμβάντος τό 1814. Πρό τής άσθενείας της 
έπεσκέφθησαν τήν αύτοκράτειραν δύο νεαραί κυρίαι γνώριμοι, έκ τών 
οποίων ή μία περιγράφει ώς έξής τήν έπίσκεψιν ταύτην εΐς τά απομνη
μονεύματά της:

Έτυχε νά παρακαλέσωμεν τήν Αύτοκράτειραν. δπως εύαρεστηθή 
νά μας δείξη τά κοσμήματα αύτής. αποτεθειμένα είς απόκρυφων υπό
γειον θάλαμον. Μετ’ άξιαγάστου τφ δντι προθυμίας ύπήκουσεν εϊς τήν 
τολμηρόν ημών παράκληση·, καί διέταξε νά κομισθή μεγάλη τράπεζα 
είς τήν αίθουσαν. Έπί ταύιης θαλαμηπόλοι έθεσαν πολυαρίθμους καί 
ποικίλων σχημάτων πυξίδας, αϊτινες έκάλυψαν σχεδόν τήν τράπεζαν. 
Άνοιχθεισών κατόπιν τών πυξίδων, οί οφθαλμοί μας έθαμβώθησαν 
ύπό τής λάμψεως, του μεγέθους καί τοΰ άριθμοΰ τών τιμαλφών λίθων, 
οΐτινες άπετέλουν διάφορα κοσμήματα. Τά μάλλον αξιοθέατα, μετά τά 
έκ λευκών άδαμάντων. ήσαν τά άχλαδοειδή κατασκευασμένα έκ μαργα
ριτών άνεπιλήπτου κανονικότητας καί λαμπρότατου χρωματισμού. Άχά- 
ται. άνθρακες, σάπφειροι, σμάραγδοι, συνεδέοντο [ΐετά μεγάλων άδα
μάντων. καί πάντες ούτοι οί πολύτιμοι λίθοι άπετέλουν συλλογήν, ήτις 
πιστεύεται οτι εϊναι μοναδική έν Ευρώπη. καθότι άπετελεϊτο άπό τά 
τιμαλφέστερα καί λαμπρότερα κοσμήματα, τά όποια εύρίσκοντο έντός 
τιόν πόλεων, αί όποΐαι ειχον άλωθή άπό τάς Γαλλικός στρατιάς. Ό 
Ναπολέων εϊχε πάντοτε μεγάλην προθυμίαν εΐς τίι νά προσφέρη εϊς τήν 
σύζυγον αύτοΰ τοιαΰτα πολύτιμα δώρα. Τά διαδήματα καί αί άνθοδέ- 
σμαι έξ αναρίθμητων πολυτίμων λίθων συγκείμενοι έπεκύρουν τήν αλή
θειαν τών πολλών φ αντασιωδών περιγραφών, τάς οποίας εϊχομεν άνα- 
γνώσει είς τά ανατολικά διηγήματα. Μόνον οί ίδιοι; όφθαλμοΐς ίδόντες 
τήν λαμπροτάτην εκείνην συλλογήν δύνανται νά μορφώσωσιν ιδέαν ανά
λογου αύτής.

ΊΙ αύτοκράτειρα σπανίως έφόρει τά φαντασιώδη ταύτα κοσμήματα, 
διά τοΰτο δέ ή απροσδόκητος θέα τής έκθέσεως τοσούτων πυξίδων διή- 
γειρε τό θάμβος τών παρισταμένων. Ή Α. Μ. ήτο περιχαρής παρατη
ρούσα τίιν σιωπηλόν θαυμασμόν μας καί μάς έδωκε τήν άδειαν νά 
ψηλαφήσωμεν τά κοσμήματα κατ’ αρέσκειαν.

Δέν έχω άλλην αιτίαν, είπε τότε πρό; ήμάς μειδιώσα ή αύτοκρά- 
τειρα, διατάξασα νά σάς δειχθώσι τά κοσμήματά μου. εϊμή νά χαλα
ρώσω τήν φαντασίαν σας. Μετά τήν θεωρίαν τόσων βαρυτίμων συμ
πλεγμάτων, δέν Επιθυμείτε ύποθέτω τά ύποδεέστερα. Άλλ' ό θαυμασμός 
σας θι'ι μετριασθή, όταν ένθυμηθήτε πόσον άτυχής υπήρξα έγώ ή ίδιο- 
κτήτρια τόσων πολυτίμων λίθων. Είς τάς άρχας τή; παραδόξου άνυψώ- 
σεως μου. ήγάπων πολύ τά κοσμήματα, καί πολλά έκ τούτων άπέκτησα 
είς τήν Ιταλίαν. Άλλά τόσον έβαρύνθην. ώστε σπανίωςτά έφόρουν, καί 
τούτο οσάκις ύπεχρεούμην νά έπιδείξω τήν υψηλήν θέσιν μου εΐς τόν 
κόσμον. Πρός τούτοις πιθανόν νά στερηθώ έπί τέλους τά λαμπρά ταύτα 
άλλ’ ανωφελή πράγματα. Μήπως δέν έχω είς τιήν κατοχήν μιιυ τιϊ ε'νιΐι- 
τια τής Μαρίας Άντωανέττας ; Άλλά μήπως είμαι βέβαια οτι θι'ι τά 
έχω τοΰ λοιπού: Πιστεύσατέ με. νέαι κυρίαι, καί μή ζηλεύετε λαμπρό
τητα μή βασιζομένην είς τήν αληθή ευτυχίαν».

« < «
ΊΙ σημασία τ&ν σφαλμάτων μας παραβάλλεται μέ την τάξιν καί την 

οικογένειαν είς τήν όποιαν άνήκοιιεν.
// άγνοια τών κανόνων τής νγιεινής είνε ή δηλητηριώδης πηγή, έν !) 

καταπονιίζεται ή υγεία τον σώματος- και τής ψυχής.
' Ο παρηγοροΰμενος διά μίαν νϋριν άςίζει νά λάβτ/ καί άλλας.
"Αν δννασαι νά εκδίκησης νβριν, σνγχώρηαέ την χωρίς νά τήν λησμο- 

νήσιις· άν άχι, λησμόνησε την χωρίς νά τήν σνγχωρήοης.

ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠ’ ΟΛΑ

Ο ΝΕΟΣ ΧΑΡΤΗΣ
Τό νέον Καταστατικόν Συμόόλαιον τής "Ελλάδος, έπί τή βάσει τού όποιου 

Έθνος-Λαός άφ' ένός καί Βασιλεία άφ έτέρου συντάσσονται εϊς Κράτος, 
είναι έτοιμον πλέον.ΊΙ Διπλή Βουλή, ή έκ τής έπαναστάσεως άπορρεύσασα. 
«ξεπλήρωσε τήν εντολήν, ήν έδωκεν αύτή ό "Ελληνικός Λαός, δπως άνα- 
θεωρήση τό Σύνταγμα. ΙΙρέπει νά όμολογηθή δτι τό έργον δέν ήτο μικρού 
λόγου άξιον. καί μόνον ή υπομονή καί έμμονή έκείνου. δστις διηύθυνε τήν 
πλειοψηφίάν, τοϋ κ. Βενιζέλου, ήτο ικανή διά νά έπιτελέση τόν μέγαν άθλον.

Γενικώς άνομολογεϊται ότι, έν τώ πολιτεύματι έπηνέχθησαν ριζικαί μετα- 
βολαί. προωρισμέναι νά έπιδράσωσι τά μάλιστα έπωφελώ; ύπέρ τή; ευημε
ρίας τού Κράτους. ΊΙ περιφρούρησις έν πρώτοι; τής Έλληνικής Γλώσσης 
κατά πάσης έκχυδαϊστικής τάσεως, διά τής προσθήκης δευτέρας παρα
γράφου εί; τό 2·«'· άρθρον τοϋ συντάγματος καί διά τού άρθρου 107, τό 
δυνατόν τή; προσκλήσεω; ξένων οργανωτών διά τή; μεταρρυθμίσεω; τοϋ 
άρθρου 3, -ί, περιστολή πάσης υπερβασίας κυβερνητικής κατά τής προσω
πικής έλευθερίας διά τή; μεταρρυθμίσεω; τών άρθρων 6 καϊ 12. ή έπί τό 
αϋστηρότερον περιστολή τών ϋπερβασιών τοΰ Τύπου διά τοΰ άρθρου 1-1 καί 
τά περί τής Βασιλείας, διαδοχής καί άντιβασιλειας έκανονίσθησαν δύναται 
τις εϊπεϊν τελείως καί εύρύθμως. Σοφά δέ διερρυθμίσθησαν τά περί Βουλής 
διά τών άρθρων 51. 56, 57, 59. 60,66, 67, 6S. 69, 70. 71. 73, 7.). 76. Ουτω 
ώρίσθη έν πρώτοι; τό 25"ν έτος τής ήλ'.κίας ώ; κατώτατον δριον έκλεξί- 
μου.ΊΙρίσθη ελάχιστου μόνον δριον διάρκειας τών έργασιών τής 
Βουλής. ΊΙ Βουλή δέν δύναται νά έργασθή όλιγώτερον τών 
τριών μηνών, άλλά δέν ώρίσθη άνώτατον δριον. Δύναται δέ 
νά πα-.ηγυρισθή ώς σημαντικόν γεγονός ή διά τοΰ Κανονι
σμού πρώτον έξουδετέρωσις πάσης κωλυσιεργική; τάσεως καί 
δ καθορισμός τής απαρτία: τή; Β-.υλής, διά τού άρθρου 56, 
είς τό έν τρίτον τού αριθμού τών Βουλευτών, οϋχί δέ εί; τό 
ήμισυ πλέον ένός, ώ; άπητεϊτο πρίν. "Οταν δμως πρόκειται νά 
ληφθή άπόφασίς τις τήν πλειοψηφίάν δέν αποτελεί τό ήμισυ 
πλέον ένό; τοΰ τρίτου, άλλά τά τέσσαρα πέμπτα αύτοΰ. Ήτοι 
έπί 160 βουλευτών εϊς τό μέλλον θά χρειάζωνται 54 διά τήν 
απαρτίαν, διά νά είναι δέ έγκυρος ή άπόφασίς τής Βουλής 
χρειάζονται 41 βουλευταί έκ τών 54. Μόνον όσοι παρηκολού- 
θησαν άπό δημοσιογραφικόν θεωρεΐον χρόνια τάς εργασίας τής 
Βουλή; καί έβλεπαν τάς λαμόανούσας χώραν άσχημία;, είναι 
είς θέσιν νά άντιληφθούν τί φραγμό; έτέθη. Καταργειται καί 
τό διά σφαιριδίων άπαισιον σύστημα, δέν ένεργεΐται άναπλη- 
ρωματική εκλογή κατά τό τελευταΐον έτος τή; περιόδου, οϊ δ" έμμισθοι 
δημόσιοι υπάλληλοι, οΐ στρατιωτικοί, οί εϊς εμπορικά; έταιρίας καϊ έπιχει- 
ρήσεις άπολαυοϋσας κυβερνητικών προνομίων κ.λ. άναμεμιγμένοι άπο- 
κλείονται τοϋ βουλευτικού αξιώματος, έκτός άν παραιτηθώσι τών ώς άνω 
ιδιοτήτων των. Ή έκδίκασι; τοϋ κύρους τών έκλογών άφηρέθη άπό τήν 
πλειοψηφίάν, τήν όργιάζουσαν, καί άνετέθη εϊς ειδικόν δικαστήριον έξ Αρεο
παγιτών καί Έφετών. Καί δ καθορισμός τή; αποζημιώσει»; τών βουλευτών 
σοφός. Διά τής μεθόδου τών έκτακτων συνόδων οί βουλευταί έλάμβανον 
5-6 χιλ. δραχμών έτησίως. Τώρα αί έκτακτοι σύνοδοι κατηργήθησαν σχε
δόν, ό δέ βουλευτής λαμβάνει κατά τριμηνίαν 800 δραχ. άν κατοική εϊς 
Αθήνας ή Πειραιά, 11X10 δέ άν κατοική εϊ; έπαρχίαν καί ούδέν πλέον. Άν 
δέ άπουσιάζη κατά μήνα πλέον τών πέντε φορών, άνευ άδειας, τού κρα
τούνται 20 δρ. δΓ έκάστην συνεδρίασιν. Έθεσπίσθη καί ό θεσμός τού Συμ
βουλίου 'Επικράτειας διά τών άρθρων 82, 83, 84. S5 καί 86- "Optov ήλικίας 
έτέθη τό 75 έτος διά τού; Άρεοπαγίτας καί ανώτατους λειτουργούς τοϋ 
Κράτους, τό 65 δέ διά τούς λοιπούς δικαστικούς. Μονιμοποιούνται προσέτι 
οί δημόσιοι υπάλληλοι, άμα τή ένάρξει τής λειτουργίας τού Συμβουλίου τής 
"Επικράτειας, έλήφθη δέ πρόνοια καί περί στρατιωτικού νόμου κ.λ. έν περι- 
πτώσει έμπολέμου καταστάσεως. καθώς καί περί τής άσυνεσίας μερικών 
εντύπων άναγραφόντων στρατιωτικά; ειδήσεις κ.λ. Άς έλπίσωμεν λοιπόν.

Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ 

ΠΑΝΟΣ ΚΟΡΩΝΑΐΟΣ

ΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Έκεϊνο ποϋ τόσον καιρόν ώς δνειρον μόνον είχον οϊ αξιωματικοί μας 
βεδαίως τό έπέτυχον. Δίν ήκούομεν τίποτε άλλο, παρά ένα διακαή πόθον, 
νά άποκτήσωμεν μόνι
μον στρατόπεδον, διά νά 
μή διημερεύουν είς τά 
καφφενεϊα καί διά νά 
μένουν αργοί. Άφ’ ής 
λοιπόν ήλθεν ή Γαλλική 
αποστολή, οί αξιωματι
κοί φιλοτιμώτατα σπά
ζουν — κυριολεκτικώς - 
είς τήν δουλειά. Γυμνά
σια καί ασκήσεις παν
τού. Στρατιωτική κίνη· 
σις είς δλα τά σημεία 
τής χώρας, κανονιοδο 
λισμοί δεξιά καί άρι
στερά, καπνοί, ποδοβο
λητά, σαλπίσματα, δια- 
ταγαί, άγγελιαφόροι. 
Κάθε ένας αντιλαμβά
νεται δτι έξυπνήσαμεν.

ΤΑ ΑΠΟΚΑΛΤΠΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΝ ΚΤΘΗΡΟΙΣ ΠΡΟΤΟΜΗΣ 
ΤΟΥ’.ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΟΡΠΝΑΙΟΥ |Φωτ. ΓαζκΜου)

Τά γυμνάσια διευθύνει ακούραστος δ στρατηγός Έντού. κινών σάν νευρόσπα- 
στα δλην τήν έν κινήσει δύναμιν, παρακολουθεί δέ μετά πολλού ένδιαφέ- 
ροντος καί δ "Γπουργός τών Στρατιωτικών κ. Βενιζέλος (Ίδε εικόνα σελ. 98).

Κατά τινα τών τελευταίων ήμερών έγινε καί παρέλασις τή; έν Αθήναις 
φρουρά; μετά τήν άσκησιν τή; ήμέρας. Όμοια γυμνάσια ϋπό εΰρεϊαν κλί
μακα θά έκτελέση καί ό στόλος, μετά τήν έξ Αγγλίας, δπου μετέβη έπ" 
άδε φ διά νά παραστή εϊ; τήν στέψιν τού Βασιλέως του. έπάνοδον τού 
Άγγλου ναυάρχου κ. Τώφνελλ, δστις έπιβαίνων τοϋ Άβέρωφ · θά διευ- 
ΙΙύνη αύτοπροσώπως τά γυμνάσια ταύτα. Έλπιζωμεν καί θαρρώμεν'.

α
Η ΠΡΟΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ

Οί Κυθήριοι ευγνωμονώ; πρός τόν στρατηγόν Ιίάνον Κορωναΐον, διά τήν 
μεγάλην δρασιν του. ύψωσαν είς τόν ΙΙοταμόν τών Κυθήρων μαρμαρίνην 
τήν προτομήν του, δώρον Κυθηρίων εγκατεστημένων εϊς τήν Αμερικήν.

'() ΙΙάνο; Κορωναΐος ϋπήρξεν εξαιρετική φυσιογνωμία εϊς τήν νεωτέραν 
Ελληνικήν ιστορίαν. Έδρασε καί έξω τών ορίων τού Κράτους, εϊς τήν 

Κρήτην, τή; δποία; αί έπαναστάσεις τόν εϊδον στρατιώτην γεναΐον. καί 
έντός τής "Ελλάδος εις ήμέρας δεινά;, κατά τάς όποιας ή σϋνεσις καί ταύ- 
τοχρόνως ή τόλμη του. έδωσαν τόν τόπον άπό καταστροφάς.

Τήν ώραίαν έορτήν τήν γενομένην έπί τή εΰκαιρίφ τών απο
καλυπτηρίων τής προτομής ταύτης έτΐμησεν δ κ. Πρωθυπουρ
γός. ό Γπουργός τών Εσωτερικών καί πυκνή αντιπροσωπεία 
Κρητών εύγνωμόνων είς τήν μνήμην τοϋ Κορωναίου. δ δέ 
φακός τοϋ γνωστού αριστοτέχνου φωτογράφου κ. Γαζ-.άϊου 
μάς τήν άπηθανάτισεν.

«
ΤΟ ΑΡΧΕΐΟΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ

'Απόγονος τοϋ στρατηγού Άνδρέόυ Λόντου άναγγέλλει τήν 
προσεχή έκδοσιν τοϋ ιστορικού άρχείου τοϋ Αίγιέως ήρωος. 
Άν κρίνη κανείς άπό τήν κυκλοφορούσαν άγγελίαν, έννοεϊ 
δτι τό έργον «ά είναι κάτι τι τέλειον ύπό έποψιν εκδοτικήν. 
ΊΙ αγγελία, πλήν τών ύπό τοϋ εκδότου — Άνδρέου Λόντου 
έπίσης — έπαγγελλομένων, περιλαμβάνει καί έπισ τολήν τού 
προέδρου τής Ιστορικής καί Εθνολογικής Εταιρίας κ. 1. Ν. 
Μπόταση, σημείωμα τού 'Εφόρου τής 'Εθνικής Βιβλιοθήκης 

κ. Δ. Γρ. Καμποϋρογλου, πέντε έξ τεράστια έγγραφα καί έπιστολάς τού 
'Εκτελεστικού, τού Βύρωνος, τού Κολοκοτρώνη, έξ ών βρίθει τό έργον. θά 
εϊναι άληθώς πολύτιμον άπόκτημα καί συμβολή σπουδαία ή φιλότιμος αύτή 
έκδοσις. Άπευθυντέον: κ. Άνδρ. Κ. Λόντον, όδός Φερών 10, Αθήνας.

«
ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΓΑΜΟΙ

Άπό τήν Άμισσόν μάς άγγέλλονται οϊ γάμοι τού κ. 1. Λ. Κεδίκογλου 
καί τής Δ°5 Έλισσάβετ I. Ταστόγλου. τελεσθέντες τήν 24 Απριλίου 1911.

ΊΙ «Εικονογραφημένη» τό εϋάρμοστον ζεύγος τό ραίνει μέ τριαντά
φυλλα καί μέ Βερμοτάτας εϋχάς.

τών 'Ελληνικών ’Αθλητικών καί Γυμναστικών Σι

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

’Αγγέλλεται ή έκδοσις τοϋ «'Αρχείου τής 'Εκκλησιαστικής "Ιστορίας· 
φροντίδι τοϋ έν Κωνσταντινουπόλει κ. JI. 1. Γεδεών, περιοδικού διμηνιαίου 
προωρισμένου νά πληρώση μέγα κενόν.

"0 έπίσκοπος ΙΙαμφίλου Μελισσηνός Χριστοδούλου έξέδωκεν είς κομψόν 
τευχίδιον σύντομον μελέτην περί «Νηστείας καί τών κωλυμάτων τού γάμου».

’Εμβριθής μελέτη τοΰ γνωστού έπιστήμονος κ. Σπ. Κ. Ζαβιτζιάνου, 
ιατρού, είδε τό φώς, ϋπό τόν τίτλον -Χολέρα, Πανώλης καί άλλαι έπιδη- 
μιαι . Είναι χρησιμωτάτη ώς περιέχουσα άπειρους καί πολυτίμους δδηγίας 
πρός προφύλαξιν εκ τών ώς άνω επιδημικών νόσων.

Έπιμελεία τού κ. Άγγ. Σπ. Κωνσταντίνου έξεδόθη ϋπό τοΰ Συνδέσμου 
Ίωματείων ώραίον ήμερο

λόγιον διά τό έτος 1910, 
περιλαμβάνον δλην τήν 
άθλητικήν καί γυμνα
στικήν κίνησιν τού πα
ρελθόντος έτους καί 
πλήθος επισήμων πλη
ροφοριών.

Άπό τά Χανιά μάς 
εστάλη κομψόν τομί
διο·· διηγημάτων τού κ. 
0. Μαραγκουδάκη. Τά 
διακρίνει άπλότης με
γάλη καίγλώσσα καλή.

«
“Η ΡΕΑ,,

Είς τό Δημ. θέατρον 
οι 'Αθηναίοι ηύτύχησαν 
νά ακούσουν άπό ιταλι
κόν θίασον τήν ·Ρέαν»,
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Ο ΣΟΫΑΤΑΝ ΜΕΧΜΕΤ Β Ο ΦΕΤΙΧ

τό περίφημον έργον τοΰ "Ελληνος 
μουσουργού Σπ. Σαμάρα. Τήν έκτέ- 
λεσιν παρηκολούθησεν δ Βασιλεύς 
καί ή έκλεκτοτέρα τάξις, ήτο δέ 
μία αληθινή Επιτυχία τό σύνολον. 
Μόνον ποΰ έξεδηλώθησαν αί λήστρι- 
κώτερα·. διαθέσεις τήν έσπέραν Εκεί
νην κατά τοΰ 'Αθηναϊκού κοινού. 
Τό κάθισμα τής πλατείας έτιμάτο 
δραχ. 17. Καί ήκούσβησαν διάφορα 
σχόλια, φίλος δέ βουλευτής είπε τά 
έξής: Τέλος πάντων ήμποροΰσαν οί 
κύριοι αυτοί, άν ήθελαν νά τούς δώ- 
σωμεν τά έξοδα νά πάνε είς τήν 
Ευρώπην, νά μάς τό είποϋν καθαρά.

«
Ο ΦΕΤΙΧ

θεωρείται μία άπό τάς μάλλον πι
στά; εικόνας τού κατακτητού Μωά

μεθ Β’ή παρατιθεμένη, ληφθεϊσα άπό τήν έν Βενετίφ ΙΙινακοθήκην Lavard. 
Είναι έργον τοϋ διάσημου ζωγράφου Gentile Bellini. Τήν παραθέτομεν 
έπ' εύκαιρίφ τής κατά τήν 29 Μαΐου έπετείου τής Άλώσεως.

«
ΟΙ ΑΤΣΙΓΓΑΝΟΙ

Κάτω έκεΐ παρά τόν βοτανικόν Κήπον, μέσα είς μίαν μεγάλην μάνδρα-, 
έγκατεστάθη μία νομαδική άποικία Αθιγγάνων, ή όποια έλκύει τώρα πολ
λούς έπισκέπτας. Οί Αθίγγανοι αύτοϊ δέν δμοιάζουν μέ τούς γνωστούς 
τύπους τών γύφτων, πού μάς επισκέπτονται συχνά, ή άκριβέστερον ποΰ 
ένδημοΰν εϊς Ελλάδα καί μά; λυμαίνονται. Αύτοϊ κατάγονται άπό τήν 
Κρακοβίαν, είναι έξηυγενισμένοι, φορούν τό έθνικόν ένδυμά των, δμιλούν 
τέσσαρας πέντε γλώσσας, πλήν τή; ’δικής των, δέν ζητιανεύουν καί εργά
ζονται, ζώντες δμως καί αύτοϊ ύπό σκηνάς, άναγνωρίζοντες δέ ένα, τόν 
άρρενωπότερον, ώς αρχηγόν, τοΰ όποιου ή μητέρα, μία χονδρή τσιγγανο- 
μάννα άπολαύει σεβασμού καϊ ΰπακοής, ώς 
βασιλομήτωρ. ΊΙ παρατιθεμένη εϊκών παρι- 
στά τό έσωτερικόν τής σκηνής

νομάδων ξένων μας. τήν σύζυγόν του 
τήν άδελφήν του.

«
ΔΡΑΓΑΤΣΕΙΟΝ

ΑΙ ΠΕΡΙΦΗΜΟΙ ΑΘΙΓΓΑΝΙΔΕΣ (Φωτ. Δ. Γαλήνη)

τοΰ αρχηγού
τών 
καί

ΤΟ
Είναι ή έποχή τή; ύπαίθρου διδασκαλίας, 

τής άνοικτής ψυχαγωγίας διά τούς μαθητάς 
τοϋ Δραγαταείου καί άκόμη καί διά τάς οικο
γένεια; των. Τό λύκε-.ον αύτό, τό δποϊον δέν 
περιορίζει τήν γνώσιν καί τήν σοφίαν εϊς τό 
στενόν περιβάλλον τών τεσσάρων τοίχων 
τών μαθητικών τάξεων, κατ’ αύτήν τήν 
έποχήν έπωφελεΐται πάσης εύκαιρίας νά ξε
χύνεται εις τάς έξοχάς, νά επισκέπτεται 
ιστορικά μέρη,νά άνοίγη τά μάτια τών μαθη
τών του είς τό μέγα βιβλίου τής Φύσεως.

Λύτου τόν μήνα έγινεν έκδρομή εϊς τήν 
"Τδραν, έκδρομή είς τό Δαφνί, έκδρομή είς 
τήν Πεντέλην, καί αναγγέλλονται καϊ άλλαι
άκόμη, είς τάς δποίας ή άπόλαυσις τοΰ ύπαίθρου συνδυάζεται μέ τήν πραγ
ματικήν καί ζωντανήν διδασκαλίαν. "Οσα μανθάνουν είς μίαν τοιαύ-.ην 
έκδρομήν οί μαθηταϊ βεβαίως δέν τά μανθάνουν είς διδασκαλίας ώρών όλο- 
κλήρων, χωρίς νά ϋπολογίσωμεν τήν ανυπολόγιστον άλλως τε ωφέλειαν 
τής ύγείας καί τοΰ σώματος. «
ΑΝΤΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ

Τρία έτη συνεπληρώβησαν άφ’ ής οκτώ δέκα δημοσιογράφοι έθρήνησαν 
νεαρόν συνάδελφόν των, τόν Κων. Μαντζιωρίδην. Ό ατυχής συνάδελφος 
ΰπέκυψεν είς τάς κακουχίας τοΰάχαρίστου έπαγγέ) ματος. Εργαζόμενος είς 
πρωινήν εφημερίδα, διενυκτέρευεν είς τό τυπογραφείου άναπνέων τόν μολυ- 
σμένον αέρα, είργάζετο δέ καί τήν ήμέραν διά νά δια'·ρέψη τήν οικογέ
νειαν του, γράφων εις άλλας εφημερίδας καί μεταφράζω·· έκ τής Ι’ωσσι- 
κής, ής ήτο τελείως κάτοχος. Αί έκ τού Ρωσσικοΰ μεταφράσεις του έφε- 

ρον τό ψευδώνυμον «Ό Βελιανίδης» τό όποιον είχε πωλήσει είς κάποιον 
Ρωσσομαθή άγνοούντα τήν Ρωσσικήν, άντί έξηκονταδράχμου μηνιαίου 
έπιδάματος. «
Ο ΧΡΥΣΑΚΗΣ

Ό πατριάρχης τής γαλακτοκομίας χωρίς άντίρρησιν είναι δ Χρυσάκης. 
Εκείνο τό παρά τήν λεωφόρον Συγγροΰ βουστάσιόν του είναι μία αληθινή 
φέρμα, άπό έκεΐνα; ποΰ συναντούν οί ταξειδεύοντες εις τήν Ευρώπην. 'Από 
δ,τι τό είχον ϊδει πρό τίνος οί συνδρομηταί τής «Εικονογραφημένης» είς 
κάποιον παλαιόν τεύχός της, τώρα είναι άπείρως τελειότερου καί πλου- 
σιώτερον. Άφίνομεν πλέον καί τό παρά τήν πλατείαν τοΰ Συντάγματος 
Tea Rooms», μέ τά περίκομψα σαλονάκια του, εϊ: τά όποια παίρνει τό 

τσάϊ τη; ή έκλεκτή τάξις κάθε απόγευμα. Νά. ποΰ έπρεπε νά έδίδοντο οί 
σταυροί. Εις αυτούς τούς σκαπανείς τής προόδου καί τού πολιτισμού. βιο- 
μηχάνους, γεωργούς, γεωπόνους, άίιάφορον. Καί όχι είς τού κάθε κομμμα- 
τάρχου τόν κουμπάρου κατσικοκλέφτην.

e
ΟΙ ΠΑΓΟΙ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ

Ό 'Αμερικανός αστρονόμος Πέρσιβαλ Λάουελλ, δστις διαρκώς άπό έτών 
ήδη, άσχολεϊται περί τού πλανήτου Άρεως, ώμίλησε καϊ έκ δευτέρου εϊς 
τήν Σορβόννην περί τοΰ άγαπητού είς αύτόν θέματος. Ό κ. Λάουελλ έςέ-

θηκευ έν πρώτοις τάς παρατηρήσεις του διά τάς διώρυγας τού πλανήτου 
καί έπέδειξε μετά χαράς πρός τούς άκροατάς του φωτογραφίας τών διω
ρύγων τούτων.

"Ο,τι όμως έξήγειρε ζωηρόν τό ενδιαφέρον τών ακροατών του, ήτο ή 
άνακοίνωσίς του περί τή; ανακαλύψει»; τών πρώτων πάγων τή; έφετεινής 
χειμερινής περιόδου τού Άρεως. Παρατηρών τόν πλανήτην δι' ισχυρότατου 
τηλεσκοπίου δ κ Λάουελλ εϊδεν είς τι σημεϊον αύτού στίλβουσαν λευκήν 
κηλίδα. Ή κηλίς αΰτη τήν επιούσαν κατέστη μεγαλειτέρα καί τό μέγεθος 
τη; ηύξάνετο βαθμηδόν.Ό κ. Λάουελλ ϋπίθεσεν εϋλόγως ότι, ήσαν οί πρώ
τοι πάγοι τοΰ χειμώνος, οί άπλούμενοι είς τάς εκτάσεις τού πλανήτου. 
Ό.τι δέ έστερέωσεν έπί μάλλον τήν ύπόθεσ-.ν ταύτην, ήτο τό γεγονός δτι, ή 
κηλίς έκείνη έχανε μέρος τής λαμπρότητάς της καί τής έκτάσεώς της ■ 
περί τήν μεσημβρίαν, καθιστάμενη μεγαλειτέρα κατά τήν νύκτα. Διότι οί 
πάγοι έπηρεάζοντο βεβαίως ύπό τών ακτινών καί τής θερμότητος τοϋ 
ήλιου κατά τήν διάρκειαν τής ημέρας, άνασχηματιζόμενοι στερεώτεροι 
κατά πάσαν νύκτα.

Τοιουτοτρόπως ήρχισεν ή παρακολούθησις τοΰ καιρού τοϋ γειτονικωτέ- 
ρου πρός ημάς πλανήτου και αί περί τούτου ειδήσεις θά ύπερβαίνωσι, 
βεβαίως, κατά τό ενδιαφέρον τάς συνήθεις τών εφημερίδων ειδήσεις. Κατά 
τόν κ. Λάουελλ, ή άνακάλυψις αύτη δύναται νά «εωρηθή ώς σημειοϋσα 
νέον σταθμόν εις τήν γνωριμίαν τής Γής μετά τών πλαίιητών. Διότι θά είνε 
τοΰ λοιπού δυνατός δ καταρτισμός πλήρους πίνακος μετεωρολογικών 
παρατηρήσεων περί τοΰ Άρεως, δ δέπίναξ ούτος θέλει συντελέσει βεβαίως 
έν τφ μέλλοντι εϊ; τήν συμπλήρωσιν τής χρονικογραφίας τών γεγονότων 
τού Κόσμου. «
Η ΧΡΗΣΙΣ ΤΗΣ ΚΟΚΑΐΝΗΣ

Ή χρήσις καί ή κατάχρησις τής κοκαΐνης, ώς διεγερτικού, έχει έξα- 
πλωθή τόσον πολύ εϊς τινα μέρη τής Βορείου Αμερικής, ώστε νά προκαλή 
μεγάλους φόβου; διά τό μέλλον τής φυλής. Έγράφησαν ήδη καί έδημο- 
σιεύθησαν πολλά περί τοϋ τρόπου, καθ' 3ν τό φοβερόν τούτο δηλητήρ-.ον 
είαάγεται καί πωλείται εϊς τά; Αμερικανικά; φυλακής, όπου γίνεται ή 
μεγαλειτέρα κατάχρησις αδτής.Ήϊη άποκαλύπτεται ότι. ή κοκαΐνη ήρχισε 
χρησιμοποιουμένη καί είς αύτά έτι τά σχολεία καί τά λύκεια. Διά τοΰτο αί 

έφημερίδες τής Φιλαδέλφειας ήρχισαν άγώνα 
έναντίον τοΰ δλονέν προοδεύοντος κακού.

Έκ τών γενομένων άνακρίσεων άπεδείχθη 
ότι, μεγάλη μερϊς τής σπουδαζούσης Αμε
ρικανικής νεολαία; έχει πάθει μανίαν κοκαΐ
νης. Εις νέος φοιτητής, ήλικίας 23 έτών, 
καλούμενος δέ Λομπόσκο, κατέθηκε τά έξής: 

«Κάμνω χρήσιν τής μορφίνης καϊ τής 
κοκαΐνης άπό έπτά ή οκτώ έτών."Οταν εύρί- 
σκομαι ύπό τήν επήρειαν τής κοκαΐνης, είμαι 
πλήρης χαράς. Αισθάνομαι έμαυτόν εύτυχή 
καϊ είμαι έτοιμος νά διαπράξω τά πάντα’ 
καϊ έγκλημα άκόμη. Τίποτε δέν μέ πτοεί 
καί πρό ούδενός μέ καταλαμβάνει δέος·.

Πράγματι δέ, οί κατα’χρώμενοι τής κο
καΐνης κύριοι καί κυρία·., έξ ανατροφής καί 
χαρακτήρας λίαν άξιοσέβαστοι, περιπίπτουσιν 
είς Ανεξήγητου ζωηρότητα καί εύθυμίαν τοι- 
αύτην, ώστε νά λησμονώσι τήν άξιοπρέπειάν 
των καϊ τού; καλούς τρόπους τής άγωγής. 
Άλλοι προχωρούν βαθμηδόν πρό;τήν κοκαΐ
νην. Αρχίζουν άπό τό κάπνισμα τοϋ οπίου 

καί κατόπιν μεταχειρίζονται τήν μορφίνην διά νά κατσλήξωσ-.ν εϊς τήν 
κοκαΐνην. Ό λόγος είναι εύνόητος. Τό όπιον καϊ ή μορφίνη έπιφέρουσιν 
άποκάρωσιν καϊ νάρκωσιν, ένφ ή κοκαΐνη εντείνει τάς φυσικός καϊ διανοη
τικά; δυνάμεις είς τό άκρότατον.

Τήν εύχαρίστησιν δμως ταύτην πληρώνουσι πολύ ακριβά. Διότι ή κατά- 
χρησις τής κοκαΐνης επιφέρει εντελή καταστροφήν τής όρέξεως καϊ τρο
μερά; αϋπνίας, δδηγούσας πολλάκις εϊς τήν αυτοκτονίαν. ΊΙ κοκαΐνη 
πωλείται ά-.εμποδίστως εϊς τήν Αμερικήν άντί 12 δολλαρίων κατ’ ούγ- 
γίαν καί ή εύκολία μεθ’ ής δύναται τις νά τήν προμηθευθή συντελεί κατά 
πολύ εις τήν διάδοσίν της.

«

ο ελεφας τοϋ ζηοΛ. KHnov (Φωτ.Γρηγορσπούλον)

ΠΕΡΙ ΖΩΩΝ Ο ΛΟΓΟΣ

Άς εϊπωμεν ολίγα περί τή; ήλικίας τών ζώων. Άπό τό βασίλειον τών 
έμψυχων τό μακροβιότερου είναι ή Φάλαινα, ήτις ζή 111 (· έτη, μετ’αύτήν 
δέ δ έλέφαι. Άναφέρεται ότι δ Μέγας Αλέξανδρος, αφού ένικησε τόν 
ΙΙόςον, καθιέρωσεν είς τόν Ήλιον ελέφαντα, δστις είχε λάβει ένεργότατον 
μέρος είς τήν μάχην, έκάλεσε δέ αυτόν Αϊαντα καί τ-.ν απέλυσε μέ μίαν 
επιγραφήν είς τόν λαιμόν. Τό ζώον τούτο εΰρέθη ζών μετά 350 έτη. 
ΊΙ άρκτο; ζή 6πέρ τά 
20 έτη καθώς καί δ κιίων 
καί δ λύκος. Ή άλώπηξ 
10 έω; 14. Ό λέων ύπερ- 
βαινει τά 70. Οϊ σκίουροι 
καί οί λαγοί 8. Ό χοίρο; 
20. Ό ρινόκερως 25. Ό 
Ιππος 2U-25. Άναφέρεται 
δμως δτι είς ίππο: εζησεν 
62 έτη. Οί β-.ες ζούν 25 
περίπου. Τό βραχυδιώτε- 
ρον έμψυχον είναι έντο- 
μον. Γεννάται τά πρωί, τήν 
μεσημβρίαν τελεί τού; 
γάμου; του, γεννφ καί 
θνήσκει πε-.ϊ τήν δειλήν. 
Ζή μίαν ήμέραν. Διά τοΰτο 
έκλήθη καί έφήμερον.

Έν Άβήναις, ΤυπΟγ^αφεΙον «Εστία. Κ. Μάϊσνερ καί Ν. Καργαδοϋρη — 84G1


