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ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠ© ΕΝΑ ΜΗΝΑ

Λ ιοτι οί σκύλοι αυτήν τήν έποχήν κρεμούν τήν γλώσσαν των έξω, ή 
λΑ. εποχή ώνομάσθη τών κυνικών καυμάτων. Δέν συζητεϊται δτι, δχι 
μόνον οί σκύλοι, αλλά καί ολα τά ζώα υποφέρουν άπό τήν πολλήν 
ζέστην. Οί σκύλοι έχουν μόνον αύτό περισσότερον, δτι κρεμούν τήν 
γλώσσαν των έξω, πράγμα τό όποιον δέν είναι απίθανοι· νά τούς ανα
κουφίζει μάλλον. Υπάρχει άλλως τε ή παρατήρησις ένός φυσιολόγου, ύ 
όποιος βεβαιώνει δτι δ σκύλος προβαίνει είς αύτό τό διάβημα διιι νά 
κατορθώνη ν’ άναπνέη εύκολιότερον.

Οπωςδηποτε νομίζω ότι οί άνθρωποι, προκειμένου νά χαρακτηρίσουν 
μί«* έποχήν, κατά τήν όποιαν ή Φύσις φαίνεται άγριωτέρα άπό πάσαν 
άλλην, καί κατά τήν όποιαν ύποφέρομεν περισσότερον ακόμη καί άπό 
τούς τρομερωτέρους παγετούς τού χειμώνας, έπρεπε νά εΰρουν ένα 
όνομα μάλλον άπό τά δικά των τά βάσανα παρμένον. Άλλά τό όνομα 
τό εύρήκαμεν άπό τούς προγόνους μας καί τό άφήσαμεν, δπως τόσα 
άλλα πράγματα ποΰ μάς διεβιβάσθησαν ώς παλαιά κληρονομιά.

Είς τό μεταξύ επαναλαμβάνω άσυγκρίτως μεγαλείτερα είναι τά 
δικά μας μαρτύρια άπό τών σκύλων μέ αύτήν τήν ζέστην. Κανείς σκύ
λος δέν έπαθεν από ηλίασιν. Ένώ οί άνθρωποι είς τό Μιλάνον καί εϊς 
τήν Νέαν Ύόρκην πέφτουν σάν μυΐγες. Τό κτύπημα καταντφ κεραυνο- 
βόλον. Οί άρχαΐοι είχαν θλιβερόν παράδειγμα ήλιάσεως αύτά τά δυστυ
χισμένα παιδιά της Νιόβης. Ό Απόλλων — “Ηλιος τά έτόξευσε καί 
έπεσαν τό ένα μετά τό άλλο, ή δέ δυστυχισμένη μάνα μετεβλήθη είς 
πέτραν. Σήμερον ή ’Επιστήμη εΰρήκε μερικά μέσα νά αντίδραση κατά 
τής οργής τού παλαιού θεού. Άλλά καί πάλιν τά ανθρώπινα θύματα 
είναι πολυάριθμα εϊς δλον τόν κόσμον, ένώ οί σκύλοι βγάζουν έξω τήν 
γλώσσαν των καί δίδουν τό όνομά των εϊς τήν έποχήν, χωρίς δμως καί 
νά πεθαίνουν άπό ηλίασιν.

«
iyr-Ε όλην έν τούτοις τήν άφόρητον ζέστην αύτών τών ημερών ή Βουλή 
4 4 έξηκολοΰθησε τάς έργασίας της καί μόλις πρό ολίγων ήμερων 
έλαβεν άφεσιν τών ίδικών της αμαρτιών καί τών αμαρτιών τοΰ τύπου.

Έπί ήμερόνυκτα είργάσθησαν οί βουλευταί μέχρις έξάντλήσεως. Ή 
ανθρώπινη μηχανή έκουρδίσθη καί έγύρισε όλους της τούς τροχούς μέχρι 
διαρρήξεως.Υπάρχουν περιστάσεις πού ό άνθρωπος γίνεται δυνατώτερος 
άπό τό άτσάλι. Ό Άγγλος ναύαρχος, ό όποιος είπεν δτι δέν φοβείται τήν 
φθοράν τών λεβήτων τοϋ στόλου, δταν δέν έχουν φθαρή οί άνθρωποι, 
είχε πολύ δίκαιον. Κανένα ανθρώπινον κατασκεύασμα δέν υπολογίζεται 
δσον ό ίδιος κατασκευαστής, ό άνθρωπος.

Είργάσθησαν λοιπόν μέχρις έξάντλήσεως οί πατέρες τοϋ “Εθνους καί 
συχνά η αύγή τούς εύρήκε χλωμούς καί έξηντλημένους, επάνω είς τά 
πρασινόχροα-καθίσματα τοΰ μεγάρου τής όδοϋ Σταδίου. Ή ζέστη πού 
τεντώνει μέχρις ένός σημείου, άλλάέπειταπαραλύει τά νεύρα, συνετέλεσεν 
υ'ιστε νά γίνουν μέν επεισόδια κατά τάς μακράς θερινός ολονυχτίας, άλλά 
τά επεισόδια αύτά νά σταματήσουν είς ένα σημεϊον εϊς τό σημεϊον 
ακριβώς τό όποιον δείχνει δτι ή χορδή παρέλυσε καί έχαλαρώθη.

Από αύτήν τήν μακράν νυκτερινήν έργασίαν άπέμεινεν ένας ίλιγγιώ
δης όγκος νόμων, άξιος νά φοβίση καί τόν πλέον άκούραστον μελε
τητήν. Τό νέον Σύνταγμα δέν έβγήκε άπό τήν κεφαλήν τών πατέρων 
πάνοπλοι· δπως ή Άθηνά. “Ισια-ίσια έχρειάζετο τά δπλα μέ τά όποια 
θά ήμποροΰσε νά πολεμήση καί νά έπιβληθή ό καταστατικός χάρτης 
ένός κράτους, δ. σκελετός μόνον ό όποιος μένει νεκρός καί άψυχος, 
έφ’ δσον δέν περιβληθή μέ δέρμα μέ σάρκα καί μέ ιστούς. Καί όλα 
αύτά είναι οί νόμοι, τούς όποιους κατά δωδεκάδας έξεφούρνισεν ή Βουλή, 
ένώ οί ηλεκτρικοί ανεμιστήρες έπροσπαθοΰσαν ματαίως νά ξηράνουν 
τά μαργαριτάρια, ποϋ έσταζαν άπό τά μέτωπα τών βουλευτών.

Οί νέοι νόμοι Οά καθιερώσουν πραγματικώς νέαν περίοδον πολιτικού 
καί κοινωνικού βίου διά τήν Ελλάδα; Βεβαίως. Δι’αύτό τουλάχιστον έγει- 
ναν. Τό μέλλον Οά μάς βεβαιώση 
περί τής έπιτυχίας.Άλλως τε έδώ 
εΐμεθα πάλιν. Άν δέν έφθασαν 
αί φλογεραί νύκτες τοΰ θέρους 
μήπως δέν έρχονται τάχα αί πα
γωμένοι νύκτες τοΰ χειμώνος;

«
ΤΖ ί ένώ οίπατέρεςτοΰ’Εθνους 
4 ήσθάνοντο παραλύοντα τά 
νεΰρα των άπό τήν ζέστην καί 

άπό την έργασίαν, μία άλλη σωρεία άνΟρώπων κατόπιν μεγάλης έντά- 
σεως ηύτοκτόνει.

Έξηκολούθησαν καί αύτόν τόν μήνα πυκναί αί αύτοκτονίαι. Ημέρα 
δέν έπέρασεν χωρίς μίαν τούλάχιστον, άλλά ήλθαν ήμέραι ποΰ εΐχαμεν 
καί άπό δύο καί είς εν ήμερονύκτιον έγιναν τρεις. Ήσαν δέ αύτοκτο- 
νίαι πάσης προελεύσεως· διά λόγους φιλοτιμίας, καί διά λόγους οικονο
μικούς. έξ έρωτος καί ένεκα άσθενείας, άπό υπερένταση· τών νεύρων 
καί άπό απελπισίαν έκ τής αποτυχίας επιχειρήσεων. Μέσα εϊς αύτήν τήν 
κοινότητα τών λόγων τών αυτοκτονιών εύρέθη καί μία έντελώς πρωτό
τυπος καί άνοίγουσα νέαν σειράν αίτιων. Νεαρός “Ελλην έκ τοΰ εξωτε
ρικού ηύτοκτόνησε κατακόψας τήν κοιλίαν του ώς Τάπων μαχητής, 
δταν δέ τοΰ έζητήθη ή αιτία αύτοΰ ιού τρομερού διαβήματος, εκείνος 
άπήντησεν έξηντλημένος άπό τήν αιμορραγίαν:

— Αύτοκτονώ διότι έχω τόσας ημέρας νά ίδώ τήν μαμά μου.
Άς ομολογήσωμεν δτι όλοι οί αύτοκτονήσαντες άπό καταβολής κό

σμου θά ζηλεύσουν τήν δικαιολογίαν αύτήν, ή όποια δείχνει έξόχως 
εύγενή αισθήματα, άλλά καί έκτακτον καί πρωτοφανή καί νέαν έντελώς 
άντίληψιν τοΰ κόσμου έκ μέρους νέου άνδρός, δ όποιος υποτίθεται τού
λάχιστον ότι ήτο προωρισμένος νά παλαίση εϊς τόν αγώνα τής ζωής καί 
έχρειάζετο γενναιότητα καί ήθελε θάρρος καί τοΰ έπρεπεν ή μεγάλη 
αυτοπεποίθησις τοΰ πολεμιστοΰ. Χαρακτηριστικόν είναι ότι ό λαός 
έξέφρασεν ήδη τήν γνώμην του έπιγραμματικώς, δπως πάντοτε, διά 
την πληθιύραν τών αυτοκτονιών. "Εν άπό αύτά τά απογεύματα έξυπνοι 
έιρημεριδοπώλαι διελάλησαν ώς έξής τάς εφημερίδας των.

’Εφημερίδες και ή . . . . αυριανή αυτοκτονία! . . .
— Λύριανή ; είπε κάποιος. Τί λές μπρέ ;

Βέβαια· άπήντησεν ένας εξυπνότατος μακροσκοπικός Δημητσανίτης- 
Σήμερα δέν έγινε καμμιά αύτοκτονία. Άλλά θά γίνη αύριο. Μπορεί νά 
περάσουν δυό 'μέρες χωρίς αύτοκτονία:

Ρ',ΥΤΥΧαε τούλάχιστον έλειψεν είς τό μεταξύ ή περίφημος καί ιστορική
■ άνθισμένη τριανταφυλλιά, ό ολέθριος φουντωτός θάμνος, τού όποιου 

τό χώμα έποτίσθη μέ τό αίμα τόσων ερωτευμένων.
Μετά τήν τρίτην διπλήν αυτοκτονίαν κάτω άπό τούς κλώνους της ένας 

όμιλος εύθυμων νέων έπήγε καί τήν έξερρίζωσε. Είχε προηγηθή γεύμα 
γλέντι καί ξενύχτη καί εξημέρωνε πλέον, δταν οί νέοι έσκαρφάλωσαν εϊς 
τόν τοίχον τού Νεκροταφείου καί άνακαλύψαντες τόν τρομερόν θάμνον 
τόν κατέκοψαν ανηλεώς. 'Υπάρχει πολλή φιλοσοφία είς τό διάβημα τών 
νέων αύτών. Δέν είναι απλώς άπόφασις άνΟρώπων, οί όποιοι ύπότό κρά
τος τοΰ εύθυμου θεού έκαμαν μίαν έλαφρότητα άπό εκείνος, που γίνον
ται εϊς αύτάς τάς περιστάσεις. Οί νέοι εκείνοι έκαμαν δ,τι πρό πολλοΰ 
έπρεπε νά είχε κάμη κάποια άρχή, κάποιος άλλος άνθρωπος, βλέποντες 
αύξανόμενον τό κακόν καί μεταδιδόμενοι· τό μικρόβιου τοϋ ρομαντισμού.

Μέ τό ξερρίζωμα τής ανθισμένης τριανταφυλλιάς θά παυσουν αί 
αύτοκτονίαι; Βεβαίως δχι. Πρόκειται περί κακού, τό όποιον έγεννήθη 
μαζή μέ τήν Ανθρωπότητα καί ό πλέον άμείλικτος δικαστής τής αυτο
κτονίας ευρίσκει δτι, είς μερικάς τούλάχιστον περιστάσεις τό «άπονενοη- 
μένον διάβημα·, άν δέν είναι άπολύτως δικαιολογημένοι·, είναι δμως 
δπως δήποιε δικαιολογημένοι·, ώς αποτελούν μίαν λύσιν, τήν μόνην λύ
ση·. εκτάκτως δύσκολων περιστάσεων, δπως ακριβώς συμβαίνει καί είς 
τήν μονομαχίαν, ή όποια ούτε περισσότερον φιλάνθρωπος, ούτε μάλλον 
λογική είναι.

"Οπως δήποτε δμως τούλάχιστον θά λειψή τό παράδειγμα τού 
όπερρωμαντισμού τό όποιον έσυρεν έκεΐ εις τήν γωνίαν τοΰ Νεκρο
ταφείου καί κάτω άπό τήν στενήν σκιάν τής άνθισμένης τριαντα
φυλλιάς τούς ερωτευμένους. Ή μυστηριώδης έλξις λείπει τούλάχιστον 
τώρα. Οί ερωτευμένοι μή έχοντες έτοιμην τήν τριανταφυλλιάν νά 

σκίαση τά πτώματά των θά πε
ριμένουν ολίγον, ώς νά εΰρουν 
μέρος κατάλληλον. Καί οί περισ
σότεροι τούλάχιστον άπ’ αυτούς 
Οά σώζωνται. Διότι ή αύτο
κτονία — έλεγεν ένας έξυπνος 
’Ελλην, ό μακαρίτης Κλάδος — 
είναι δπως τό αύγό: Χρησιμο
ποιείται μόνον φρέσκο. Μόλις 
περάσουν όλίγαι ώραι, ό άνθρω
πος μετανοεί.

0 ΦΑΛΣΤΑΦΦ
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I II Βουλή, ή όποια ίτε/.είωοε πρό ολίγον πόλις τάς ίογααίας της, είχε σνγχληΟή ιός γνωστόν όιά νά άναΙΙνοιοήοη τό Σύνταγμα, κατόπιν 
τον οτοατιωτικοϊ' κινήματος τής /.ύ Αύγοί'οτου. Καί τό άνεΙΙεώρηαε καί έξηκολοΰθησε τάς εργασίας της, όμί. >’ά ψηφίο/) τούς νόμους, 
τούς όποιους άπήτει ή νέα τάξις τών πραγμάτων. Τό καθιερωθεί· Σύνταγμα είναι το τρίτον ήδη Σύνταγμα, το οποίον θεοπι^εται διά τήν 
'Ελλάδα. Χάριν τών αναγνωστών ιής Ί·'.ίκονογραρ ηιιένης· hit δώσοιμεν ενταύθα πλήρη τήν ιστορίαν τών τριών Ελληνικών Συνταγμάτων, 
τά όποια φνλάσοονιαι ήδη, χειρόγραφα, είς σιδηράν περίκομιμον θήκην, κλειόμενη έντός ιού έν τώ γραφειω τον ΙΙροεδρον τής Βουλής 
χαλύβδινοι’ χρηματοκιβωτίου ώρα οεέ. 1-11) Τάς φωτογραφίας έλαβεν Λ λογιστής τής Βουλής κ. Δημητρακόπονλος, δεςιωτατος ερασιτέχνης 
φωτογοάφος, χάοιν τής ·Εικονογραφημένης» κατόπιν ειδικής άδειας τού Προέδρου τής’Εθνοοννελεύσεως κ. /. !οιριιιιοκον, εκ τον 
καλών' φίλων αυτής. Τό χειρόγραφον Σύνταγμα τον 11)11 έκαλλιγράφηοεν ό έκ ιών άνωιέρων υπαλλήλων τής Βουλής κ. ΙΙαπαίΙαναοιαδης].

μοναργβα τοΰ "Όθωνος, άσκηθεΐσα κατά τρόπον όχι 
'-«ιτίΖΐί· πάντοτε έπιτυχή καί έπιβληθεΐσα διά τής βοήθειας τιον 

περιστοιχιζόντο»· τόν νεαρόν βασιλέα Βαυαρών συμ- 
βουλών του, έγέννησε πολύ ενωρίς δυσαρέσκειας κατά 
τής Δυναστείας, καί ένωρίτατα έπίσης έγεννήθη εις 

τους διαπρεπέστερους άνδρας τής έποχής έκείνης ή ιδέα ίίτι, 
ή απόλυτος έξουσία τοΰ Βασιλέως έπρεπε νά περιστολή υπό 
γενικής Λαϊκής ’.Αντιπροσωπείας.

Καθόσον δέ αί δυσαρέσκειαι ηΰξανον καττι τοσοϋτον καί ή 
ιδέα τοΰ Συντάγματος ήπλώνετο άπό τους διαπρεπείς πολίτας 
καί άπό τόν λαόν. Οί Βαυαροί έγίνοντο από ημέρας εις ήμέραν 
περισσότερον άντιπαθητικοί. ΕΙς τάς εφημερίδας δ πόλεμος διε- 
ξήγετο φανερά πλέον έναντίον των. CO έν Τριπόλει Βαυαρός 
ανακριτής Στρατομάγνερ, ενεργών ανακρίσεις έπί τίνος έγκλή- 
ματος, ε'κλεψεν όλα τά πειστήρια, τιι όποια φαίνεται ήσαν πολύ
τιμα άντικείμενα. ’.4ϊ·τΐ δμως νά συλληφθή ή νά δικασθή έφυ- 
γαδεύθη διιι νιί καταπνιγή τό σκάνδαλον. eO τύπος καί οί 
άντιπολιτευόμενοι εΰρον τοοτρήν και μήνας πολλούς ύ 'Όθων 
κατηγγέλλετο, ώς διευκολύνω)· τους Βαυαρούς, άκόμη καί όταν 
κλέβουν.

'/Ανώτερος δημόσιος υπάλληλος μεταβαίνων είς τήν έδραν 
τω·, είς τήν Πελοπόννησον, ήκουσε τόν άγωγιάτην ψάλλοντα : 

Ένόσιμ έχομεν καιρόν 
παρασκευασΟώμεν κατά Βαυαρών.

Αύτής τής γενικής δυσφορίας έποτφελήθησαν οί υποκινηται 
τής μεταβολής, καί ό/ρισαν χρόνον κινήματος, έχοντας σκοπόν 
νά έξαναγκάσωσι τόν Βασιλέα νά παράσχη τό Σύνταγμα, τήν 
νύκτα τής 2 πρός τι/ν 3 Σεπτεμβρίου 1S43. Κυριώτεροι μοχλοί 
τής κινήσεο>ς ταύτης ήσαν <ί συνταγματάρχης Μακρυγιάννης, ό 
ταγματάρχης Σχινάς, ό Άνδρέας Μεταξας, άρχηγός τοϋ 'Ρωσ- 
σικοΰ κόμματος, ό Ήΐ’όρέας Λόντος, άρχηγός των Άγγλοφρό- 
νοτν, ό Κανάρης, ό Μπότσαρης, <5 Ζω
γράφος, ό Σισσίνης, ό υπασπιστής τοϋ 
Καλλέργη Π. Μαυρομιχάλης καί άλλοι. 
Εννοείται δμιος οτι έχρειάζετο άρχη
γός τοϋ κινήματος στρατιωτικός και 
ώς τοιοϋτος ύπεδείχθη υτρ δλων <5 Δ. 
Καλλέργης, διοικητής τοϋ ίππικοΰ, νέος 
άκόμη — τεσσαρακοντούτης μόλις — 
τολμηρός καί γενναίος άνήρ, άληθινός 
ευπατρίδης, άσκιον μεγίστην επιρροήν 
είς τό στράτευμα.

Ό Καλλέργης έκλήθη έοπευσμένως 
άπό τό’Άργος καί συνενοήθη μέ τους 
συνωμόταςΔ Εσχεδιάσθη πολιορκία τών 
Άνακτόρο/ν, έξέγερσις τοϋ λαού, στάσις 
τοϋ στρατού, εξαναγκασμός τοϋ Βασι- 
λέως νά παράσχη τό Σύνταγμα. ΊΙ 
Κυβέρνησις και ό Βασιλεύς δέν έμαθον 
τίποτε άπό τά σχεδιαζόμενα; Ίο πράγμα 
δέν έξηκριβώθη. Μάλλον φαίνεται ίίτι 
έγκαίραις έπληροφορήθησαν περί τών 
συμβαινόντων, άλλιί δέν έλαβαν τόν 
καιρόν νά ετοιμάσουν άντίστασιν.

Τήν νύκτα λοιπόν τής 2 πρός τήν ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΝ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 1864

3 Σεπτεμβρίου ό Καλλέργης, διιι ν άποκοιμίση πάσαν ύποφίαν, 
έπήγεν είς τό θέατρον, ίίπου έδίδετο ό Κουρεύς τής Σεβίλλης*. 
"Οταν ή παράστασις έτελείωσεν, ό Καλλέργης έσπευσεν είς τοϋ 
Μακρυγιάννη, όπου εϊχεν άποφασισθή νιι τόν περιμένουν οί 
συνωμόται. Άλλά κανείς δεν ήτο έκεΐ καί ό Μακρυγιάννης έπε- 
ρίμενεν ήσυχος, ώς νά μι; έπρόκειτο νά συμβή τίποτε. "Ολίγον 
μετά τ'ην αφιξιν τοΰ Καλλέργη, ήρχισαν ντι προσέρχωνται καί 
οί άλλοι συνωμόται.r Ο Καλλέργης τούς άφησεν έκεΐ καί έτρεξεν 
εις τόν στρατώνα ιού πεζικού, όπου τό τάγμα τοΰ Σκαρβέλη 
ήτο ήδη έτοιμον καί έπερίμενεν.

"Εν τώ μεταξύ δμως ή Κυβέρνησις είδοποιήθη καί πυκναί 
περιπολίαι ήρχισαν νά διασχίζουν τήν πόλιν ήσυχώτατα κοιμω- 
μένην καί μή περιμένουσαν τίποτε. Μία άπό τάς περιπόλους 
αύτάς, άνακαλύφασα τήν κίνηοιν τής οικίας Μακρυγιάννη, 
έσπευσε καί τήν περιεκύκλωσε.

Ό Καλλέργης δέν άπεθαρρύνθη. Άπό τόν στρατώνα τοϋ 
πεζικού μετέβη είς τόν στρατώνα τοϋ ίππικοΰ, ίίπου έκτος τών 
άξιωματικών τοΰ σώματος αύτοΰ ήσαν συνηγμένοι καί άλλοι 
άξιωματικοί, μεταξύ τών όποίιον ό διοικητής τής Στρατιαιτικής 
Σχολής, συνταγματάρχης Σπΰρος Μήλι.ος. Μέ ιίλίγας λέξεις ό 
Καλλέργης ένεθουσίασε τούς ιππείς καί άνασπάσας τό ξίφος 
καί κραυγάσας: Ζήτω τό Σύνταγμα ! έτέθη έπί κεφαλής καί 
διέταξε ένα λόχον άκροβολιστών νά λύση τήν πολιορκίαν τοΰ 
οίκου Μακρυγιάννη, καί άλλοι νά άνοίξουν τάς φύλακας τοΰ 
Μενδρεσέ καί ν" άφήσουν ελευθέρους τούς καταδίκους, μετιί τών 
όποιων νά βαδίσωσι πρός τά "Ανιϊκτορα.

’Εσήμαινεν ή πρώτη μετά τό μεσονύκτιον ι'όρα, δταν ό Καλ
λέργης έξεκίνησε μέ τόν στρατόν του διά τά"Ανάκτορα. Αί μου
σικοί έπαιάνιζον, αί σημαΐαι έκυμάτιζον, οί στρατιώται ίζητο»- 
κραύγαζον, οί δέ πολΐται έξυπνώντες έντρομοι καί μανθάνοντες 
περί τίνος πρόκειται, έσπενδον νά ένωθοΰν μέ τούς στρατιώτας. 

Ό Βασιλεύς, ειδοποιημένος πλέον 
περί τής στάσεως, είχε καλ.έση τούς 
υπουργούς του και είργάζετο είς τό 
γραφεΐον του, δταν στρατός και λαός 
κατέλαβε τήν πλατείαν τών "Ανακτό
ρων. Έντρομος ή βασίλισσα "Αμαλία, 
άφυπνισθεΐσα άπό τόν θόρυβον καί 
τάς μουσικός, έσπευσεν είς τό γρα
φεΐον τοΰ Βασιλέως. Ζωηρός διάλο
γος Γερμανιστί διημείφθη μεταξύ τιον 
βασιλέων, κατόπιν τοΰ όποιου άπεφα- 
σίσθη νά σταλούν διά νά ζητήσουν τά 
αιτήματα τών έπαναστατών ό υπασπι
στής Γαρδικιώτης Γρίβας, καί ό υπουρ
γός τών ’ Εσωτερικά»' Βλαχόπουλος. 
Μόλις δμως ένεφανίσθησαν είς τά Προ
πύλαια τά>ν Ανακτόρων, ό Καλλέργης 
διέταξε καί συνελήη Or/σαν και άπεστά- 
λησαν ι>πό συνοδείαν είς τόν στρατάινα 
τοΰ πεζικού.

Ό Βασιλεύς έβλεπεν δτι τά πράγ
ματα είχαν προχωρήση πολύ.’Ήδη είς 
τόν συνηγμένον κάτω λαόν προσετέ- 
θησαν οί άνθρωποι τοΰ Μακρυγιάννη,

*
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λυθείσης τής πολιορκίας τοΰ οίκου 
του διά τοΰ φόνου ενός Ενωμοτάρ
χου καί τοΰ τραυματισμού δύο χω
ροφυλάκων. Ό βασιλεύς μαθό»· καί 
αυτό Εξήλθεν εις τό παράθυρου τοΰ 
γραφείου καί ήριότησε τούς επανα- 
στάτας τί ζητούν.

Μεγαλειότατε, ειπεν <5 Καλ- 
λέργης, ευδοκήσατε νά παράσχητε 
τό Σύνταγμα, τό οποίον ζητεί ό 
λαός καί ό στρατός!

'Ο Βασιλεύς άπήντησε μέ πείσμα.
— Νά διαλυθούν καί θά η ραν

τίσω Αργότερα.'
Άλλ’ ούτε <5 στρατός ούτε ό λαός 

διελύετο. Ό λοχαγός τοΰ πυροβο
λικού Σχινάς, διαταχθείς νά σπεύση 
εις βοήθειαν τών ' Ανακτόρων, συνη- 
νιόθη με τούς Επαναστάτας. Μετ’ 
ολίγον ολόκληρον τό Συμβούλων 
τής 'Επικράτειας ελάμβανε θέση· 
μεταξύ των Επαναστατών, καί απηύ- 
θυνε προκήρυξη· πρός τόν λαόν καί 
Αναφοράν πρός τόν Βασιλέα υπέρ 
τοΰ Συντάγματος, τήν όποιαν έδωσε 
πρός τόν Βασιλέα επιτροπή άποτε- 
λουμένή Από τόν Κουυτουριοετην,
τόν Μαυρομιχάλην, τόν Αίνιάνα, τόν Ί'ύλΑαν, τόν Λόντον καί 
τόν IΙροβελέγγιον. Οί πρεσβευται ζητήσαντες νά διασχίσουν τούς 
Επαναστάτας καί νά είσέλθουν είς τά ’ Ανάκτορα ήμποδίσθησαν 
υπό τοΰ Καλλέργη.

' Εξημέρωνε πλέον, όταν ό βασιλεύς, Ενδώσας εις τάς σύμβου
λός τών περί Αυτόν καί τάς παρακλήσεις τής βασιλίσσης, Επέ
γραψε Διάταγμα συγκλήσεως τής ’Εθνοσυνελεύσεως ή όποια θά 
Εψήφιζε τό Σύνταγμα.

Άπό τι'ι προπύλαια ό Κουντουριιότης άνέγνωσε συγκεκινημέ
νος τό Διάταγμα, τό όποιον ύπεδέχθησαν βροντιόδεις ζητωκραυ- 
γαί. Οι επαναστάται όμως δέν είχον ίκανοποιηθή ακόμη. ΙΙριο- 
τοδουλία τοΰ Καλλέργη Εζήτουν τώρα νά όρισθή ή 3 Σεπτεμ
βρίου ημέρα έορτάσιμος διά τό "Εθνος καί ι·’ απονεμηθή 
Αριστείου εις τούς στασιαστάς. Ό ’Όθων ήκουσε τά δύο νέα 
αιτήματα ι<· όπερτάτην αγανάκτηση·. 'Αλλά οί σύμβουλοί του 
Επέμειναν καί πάλιν νά μην άρνηθή καί νά υποχωρήση. Καί ό 
ήγεμών εκείνος, ό οποίος έφαίνετο ότι τόσον ήγάπα την πατρίδα 
του χωρίς νά κατορθιόν// νά τής είναι χρήσιμος όσον ήξιζεν ή 
Αγάπη του, υπεχώρησε.

'Ο στρατός καί ό λαός, εντελτός 'ικανοποιημένοι πλέον, παρή- 
λασαν κάτω από τά Ανάκτορα, ζητωκραυγάζοντας υπέρ τοΰ 
Βασιλέως καί ή στάσις Εληξε.

Τό απόγευμα ώς νά μή είχε συμβή απολύτως τίποτε, ή μου
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σική Επαιάνισεν εις την πλατείαν καί <5 λαός έπεριπατοΰσεν ήσυ
χος, σχολιάζων τά γεγονότα, την δέ 8 Νοεμβρίου συνήρχετο εις 
τό πρώτον Ανάκτορου—οικίαν Άφθονίδου—ή ’ Εθνοσυνέλευσις, 
ή όποια εξέλεγε πρόεδρόν της μέν τόν πρεσβύτερον ΓΙανοΰτσον 
Νοταραν, γραμματέα δέ τόν νεώτερον Στέφανον Κοπανίτοαν, 
καί ήρχιζεν Αμέσως τάς Εργασίας της έπί τής συντάξεως τοΰ 
Συντάγματος. .41 συζητήσεις διήρκεσαν άπό τής * Νοεμβρίου 
1843 μέχρι τής 18 Μαρτίου τοΰ 184I, δτε τό Σύνταγμα μετά 
δεκατεσσάρων ψηφισμάτων Επεκυριόθι/ υπό τοΰ Βασιλέως, καί 
καθιέρωσε τό νέου πολίτευμα, τήν Συνταγματικήν Μοναρχίαν.

Τό πρώτον Σύνταγμα ψηφισθέν Εν βία, Αντίγραφου ώς Επί 
τό πλεΐστον ξένων Συνταγμάτων, άπεδείχθη πολύ γρήγωρα πλή
ρες Ελλείψεων.’Από τήν επομένην τής ψηφίσεώς του οί πρω- 
τουργοί του μετανόησαν. 'Ανάγκη μεταβολής Εφαίνετο Επιβεβλη
μένη.' Αλλά μία τοιαύτη πολιτική μεταρρύθμισις δέν είναι δυνατόν 
νά γίνεται συχνή. Καί Εχρειάσθη ή τελευταία Εξέγερσις κατά 
τοΰ "Οθωνος καί ή Εκθρύνισις τοΰ ήγεμόνος Εκείνου διά νά 
συγκληθή νέα ' Εθνοσυνέλευσις, ή όποια νά τ,'> δεύτε
ρον Σύνταγμα τοΰ 1864.

.4/ Εκλογαί τών πληρεξουσίων είχον όρισθή καί εγειναν τήν 
24 τοΰ έτους αύτοΰ, Απεφασίσθη δέ. νά λάβουν μέρος εις τό 
Σώμα καί Αντιπρόσωποι τοΰ έξω Ελληνισμού διά νά προσλάβη 
αληθώς Πανελλήνιον χαρακτήρα ό καταρτισμός τοΰ νέου Συν

ταγματικού Χάρτου.
Τήν 10 Δεκεμβρίου 

έγιναν ή Εναρξις τών 
εργασιών τοΰ Σύρμα
τος δι'αγιασμού ψαλέν- 
τος υπό τοΰ Μητροπο
λίτου Αθηνών, όστις καί 
τούς προσεφώνησε καί 
τούς ώρκισε, προσωρι
νός δέ ποόεδοος Εξε- 
λέγη ό Δ. Κρι εξής." Ενα 
καί ήμισυ μήνα κατη- 
νάλωσαν αί συζητήσεις 
περί τοΰ καταρτισμού 
τοΰ Σώματος, τήν δέ 
22Ίανουαρίοι· Εξελέγη 
οριστικός πρόεδρος ό 
Ζαφ. Βάλβης.

Άπό τής πριότης 
στιγμής τής Ευάρξεως 
τών Εργασιών τοΰ Στό
ματος, εν ζήτημα ήτο 
φυσικόν νά διαιρέση 
τούς πληρεξουσίους, τό 
ζήτημα τής Εκλογής τοΰ

νέου βασιλέως. ’Εκτός ενός σημαντικοί· υπολείμμα
τος ’ Οθωνιστών, υπήρχαν καί Εκείνοι οί οποίοι παρε- 
σύροντο από τήν άντιζηλίαν τών Δυνάμεων, τών 
όποιων κάθε μία είχε καί ίδικόν της υποψήφιον.

Διηρημένη η 'Εθνοσυνέλευσις, σπαρασσομένη διαρ
κώς άπό διενέξεις, προυχιόρει μέ δυσκολ.ίαν είς τό 
έργον της. Είς τό μεταξύ Επήλθει· και η βήξις μεταξύ 
Κανάρη καί Βούλγαρη καί έπειτα Κανάρη καί Βού- 
φου διι'ι νά συιιπληριόση τήν διαίρεση·. 'Εντός καί 
εκτός τής ’ Εθνοσυνελεύσεως διεξήγετο αγών άγριος 
καί προσωπικός, αναρχία Εβασίλευεν είς τόν στρατόν, 
οί λησται είχον ι/ θάση είς τά πρόθυρα τοιι·' Αθηνών 
καί δύο Επαναστάσεις διεσάλευσαν Εντελώς τήν τάξιν.

’Από τής 8-11 Φεβρουάριου ή πρωτεύουσα Εκλυ- 
δώνίζετο άπό τΐρ· ι’ιταξίαν, τάς συγκρούσεις, τήν 
αναρχίαν. Οί σωματάρχαι τοΰ Εν Άθήναις στρατού 
υπέβαλαν αναφοράν είς τήν’Εθνοσυνέλευση·, διά τής 
όποιας παρίστανον οίκτρέιν τήι· κατάστασίν του. Ή 
Αναφορά άνεγνιόσθη εν τή ’ Εθυοσυνελεύσει κεκλει- 
σμένων τώι· θυριον, καί τό πράγμα επέτεινε τήν 
γενικήν Αγωνίαν. II Ενδέκατη Φεβρουάριον ΰπήρξεν 
άγωνιιόδης ημέρα. Φήμαι τρομερά) διεσταυροΰιπο 
καθ’ όλην τήν πόλιν καί ό Αντιπρόεδρος Μωραϊτίνης, 
προσπαθαιν νά προλάβη τά πράγματα, εκάλεσεν ολό
κληροι· τήν ’ Εθνοφνλακήν υπό τά όπλα καί Εζήτησε τήν συνδρο
μήν τής Πανεπιστημιακής Φάλαγγος. Ταύτοχρόνως κατηρτίσθη 
επιτροπή υπό τήν προεδρείαν τοΰ .4. Κουμυυνδούρου, ή όποια 
νά συμβιβάση τι'ι διεστώτα, Εσχηματίσθη δέ νέα Κυβέρνησις μέ 
πρωθυπουργόν άνευ χαρτορ υλακίου τόν Ζ. Βάλβην. Τό διάβημα 
αύτό έφερε ποθητόν Αποτέλεσμα. Ό στρατός συγκευτροεθείς είς 
τήν πλατείαν τής Όμονοίας ώρκίσθη πίστιι· είς τήν πατρίδα καί 
ύπακοήν είς τάς Αποφάσεις τής Έθνοσυνελεύσεως, ενώπιον όλων 
τών πληρεξουσίων καί πλήθους λαού.

’ Επήλθαν όμως τά Βερναϊκά - αί Α,νακαλυφθείσαι Ενέργεια/ 
τού προξένου τής Βαυαρίας, Βερνάου πρός Επαναφοράν τοΰ 
"Οθωνος - νά ταράξουν τι'ι πνεύματα, νέαι όχλαγωγίαι έγιναν, 
αί συνεδριάσεις τής Έθνοσυνελεύσεως παρουσίαζον Αληθές 
πανδαιμόνιο!·, καί τέλος, ενώ όριστικώς Εξελέγετο βασιλεύς τής 
Ελλάδος ό πρίγκιψ Γουλιέλμος - Γεώργιος τής Δανίας, ταυτο- 
χρόνως Επήρχετο νέα υπουργική κρίσις καί ή Εθνοσυνέλευσις 
εξέλεγε πρωθυπουργόν άνευ χαρτοφυλακίου τόν J. Κυριάκόν, 
όστις ι'ιντικατεστιίθη διά τοΰ Βενιζέλου Έούφον.

’Ολίγον μετά τά Βερναϊκά, Επήλθον αί ταραχαΐ τοΰ 'Ιουνίου 
τάς όποιας περιεγράψαμεν ήδι/ είς τό προηγούμενοι· φύλλον 
τής Εικονογραφημένης·: καί ή Εθνοσυνέλευσις γενικιος τόσον 
Απησχολημένη μέ τήν κατιιστασιν άηινε νά παρέρχονται σχεδόν 
Απαρατήρητα σπουδαιότατα γεγονότα, ώς Εκείνο τό τής παρα- 
χωρήαεως τών’Ιονίων Νήσων υπό τόν όρον ό νέος βασιλεύς τής 
Ελλάδος Νά μήν είναι σύμβολου ή διεγέρτης Επαναστα
τικών ταραχών». 'Π βαρυτάτη διά τόν βασιλέα τής Ελλάδος 
ύποχρέωσις δέν Εξήγειρεν ούτε μίαν φωνήν διαμαρτυρίας είς τήν 
Εθνοσυνέλευση·, Εχρειάσθη δέ πολύς καιρός διά νά Εννοηθή ή 
σημασία της. 'Εννοείται ότι αί Εργασίαι Επί τής συντάξεως τοΰ 
Συντάγματος δέν ήτο δυνατόν ι·ά προχωρούν ίκανοποιητικώς 
υπό τοιούτους όρους. Οί πληρεξούσιοι κατετρίβοντο είς προσω-
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πικά' διαδηλώσεις Εγίνοντο υπέρ τοΰ Βούλγαρη εις τάς οδούς, 
ή μία θυελλιόδης συνεδρίασις ήκολοϋθει. τήν άλλη ν, καί Ενώ ό Βασι
λεύς Γειόργιος ήτο πλέον εις τάς 'Αθήνας, κυβερνήσεις ήρχοντο 
καί παρήρχοντο μέ άλιγοή/ιερον μόνον ζωήν. 'Αλί! η κατάστα- 
σις αυτή δέν ήδύνατο νά Εξακολουθήση καί κατά τήν συνεδρία
ση· τής 7 'Οκτωβρίου ό πρωθυπουργός Κανάρης ι'ινέγνωσε 
Διάγγελμα τοΰ Βασιλέως Γειοργίου πρός τήν ’ Εθνοσυνέλευσιν, 
εις τό οποίον ό "Αναξ διά γλιόσσης αυστηρός Εζήτει νά Επισπευ- 
σθοΰν αί Εργασίαι τής Έθνοσυνελεύσεως καί >·ά τερματισθή 
κατάστασις έκρυθμος, ή όποια δέν ίμο δυνατόν ν' αποβή εις 
καλόν τοΰ "Εθνους. Τό Αιιίγγελμα άφησε κατάπληκτοι· τήν 
'Εθνοσυνέλευση·. Δέκα ημερών προθεσμία Εδίδετο εις τό Σώμα 
διά νά τελείωση τήν ψήφισιν τοΰ Συντάγματος. Τάσεις διαμαρ
τυρίας παρετηρήθησαν. Ό Μαυροκορδάτος Εδήλωσεν ότι τό 
Εγγραφον Αποτελεί ύβριν κατά τρς Συνελεύσεως, ό δέ Δεληγειόρ- 
γης Εκαυτηρίασε τό Διάγγελ/ια καί Επρότεινε νι'ι δοθή Ανάλογος 
Απάντησις εις τόν Βασιλέα. ' Αλ/! ό φόβος παραιτήσεοις τοΰ 
Βασιλέως ήτο τόσον ισχυρός καί Ετρόμαζε τόσον καί τόν Ααόν 
καί τούς 'Αντιπροσώπους του, ώστε ή ’Εθνοσυνέλευσις Εδόθη 
εις τό ί’ργον ιιέ ι'ιληθώς πρωτοφανή ζήλον. Μέχρι τοΰ τέλους 
τής ταχθείσης προθεσμίας τό Σύνταγμα ιμο Ετοιμον καί κατά 
τήν συνεδρίαση· τής 17' Οκτωβρίου Εψηφίσθη τό σύνολον αύτοΰ.

"Εν μόνον έμεινεν Ακόμη πρός συζήτηση·: Ό νέος νόμος περί 
εκλογής βουλευτών. ΜΜά καί οντος δέν ι'τπησχόλησε τήν 'Εθνο
συνέλευση· παρά δέκα πέντε μόνον ημέρας, Επίσης δέ μικραί 
τινες τροποποιήσεις όποδειχθείσαι υπό τον Βασιλέως, Εν αίς καί 
Ε/ περί αναθεαιρήσεως τοΰ Συντάγματος. 'Επ' αύτοΰ ό Βασιλεύς 
Εζήτησε νά όρισθή ι'ικριβιός ό τρόπος, καθ’ όν θά ήδύνατο 
ν’ Αναθεωρηθούν αί Εκ πείρας αποδειχθησόμεναι Ελλείπεις δια
τάξεις.’ Αλλ’ ή ’Εθνοσυνέλευσις ι’ιπήντησεν ότι, δέν εΰρισκε τρόπον 
πρακτικιότερον καί τοιουτοτρόπως άπέμεινεν ό γνωστός όρος, 
καθ' ον διά νι'ι τροποποιηθή τό Σύνταγμα έδει νά διαλυθούν καί 
νά συνέλθουν δύο Βουλαί, ιιέ τόν ειδικόν αύτόν σκοπόν, όρος ον 
κατέλυσεν ή επανάστασις τής 15 Αύγούστου 1903. Τό κείμενον 
τοΰ Συντάγματος παρεδόθη εΙς τόν Βασιλέα, οντος δέ τήν 
16 Νοεμβρίου, μεταβάς είς τ!μ· συνεδρίαση· τής Έθνοσυνε- 
λεύσεως, έδωσε τόν όρκον καί Ετέθη τοιουτοτρόπως τελεία καί 
παύλα είς τήν έκρυθμοι· τής εποχής Εκείνης κατάσταση·.

’.-ΙΑζά καί τό Σύνταγμα τοΰ 64, ώς έργου Ανθρώπινον, είχε τάς 
ελλείψεις του καί πολύ γρήγορα Απεδείχθη ότι είχεν Ανάγκην 
μεταρρυθμίσεων καί συμπληροισεων. Δυστυχώς ή επιμονή τοΰ 
Ζαίμη είς τήν διάταξη· περί τώιν τριών αλλεπαλλήλων Βουλών, 
αί όποίαι έπρεπε ν’ άποφανθοΰν υπέρ τής μεταρρυθμίσεως, 
ήμπόδιζε τήν κατ’ άλλον τρόπον Αναθειόρησιν, Εχρειάσθη δι τό 
κίνημα τής 15 Αύγουστου 1909, διιι νά καταλυθή τό Σύνταγμα 
καί νά έλθη ή Διπλή Βουλή νά προβή είς μεταρρυθμίσεις.

'Ηρεμότατα διεξήχθη αύτήν τήν φοράν τό έργου. Μέ ήσυχίαυ 
Εντός τής Βουλής καί ησυχίαν Εκτός αύτής, μέ Ασφάλειαν καί 
μέ πεποίθηση·, τό έργον διεξήχθη είς όλίγιστον σχετικώς χρόνον, 
είναι δέ τόσοι· πρόσφατον, ώστε Οεωροΰμεν περιττόν νά ανα- 
γράψο>μεν Εδα> τό παραμικριιν.
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ ΤΟΥ ΔΕΟΝΤΟΣ

^ΕΝΙΚΟΣ είναι γνωστός εις όλους τούς 
ί "Ελληνας τούς άναγινοόσκοντας εφη
μερίδας—καί ποιος "Ελλην δέν αναγινιό- 
σζει — από άρθρα του καί ανταποκρίσεις 
του, δημοσιευθείσας κατά καιρούς είς Αθη
ναϊκός, Αιγυπτιακός, Γαλλικός, ιδιαιτέρως 
δέ μεταξύ τών Αναγνωστών τής «Εικονο
γραφημένης , ό έν Άβυσσινία καί έν τή

πρωτευουση τής Αιθιοπίας άπό μακροΰ χρόνου έγκατεοτη- 
μένος καί εμπορευόμενος έκεΐ κ. Άνδρέας’Καββαδίας.

"Ενδεκα ολόκληρα χρόνια έμεινεν 
έκεΐ κάτω, μακράν τής ιδιαιτέρας πα
τρίδος του Κεφαλληνίας, μακράν τών 
συγγενών. Ήτον μικρό παιδί, όκτώ 
δέκα έτών, δταν έφυγεν, έφωδιασμέ- 
νος όπως όλοι οί Κεφαλλήνες, μέ 
μόνην τήν θέλησα· νά έργασθή ελευ
θέριος. Έφυγεν άπό τό Φισκάρδον 
τής Κεφαλληνίας, έσπούδασεν είς τήν 
Κωνσταντινούπολιν, κατόπιν έταξεί- 
δευσεν εΐς τήν Ρωσσίαν, Αγγλίαν, 
Γαλλίαν, μετέβη είς τάς Ινδίας καί 
εμφορούμενος άπό τάς μετά τόν Ίτα- 
λο-Άβυσσινιακόν πόλεμον έπικρατου- 
σας φιλοαβυσσινιακάς ιδέας καί αισθή
ματα άνήλθεν είς τήν χώραν τοΰ 
Μενελίκ, ϊνα γείνη ό πρόδρομος τής 
έκεΐ έγκαταστόσεως τών 300 Ελλή
νων τής σήμερον. Ήτον ή έποχή τότε 
που δέν ύπήρχεν άκόμη ό σιδηρό
δρομος—δ λεγόμενος—άπό Τζι μπούτι 
τών Σομαλή μέχρι Ντιρέ-Ντάουα καί 
ό νεαρός Κεφαλλήν διέσχισε τάς άγριας 
έκείνας εκτάσεις, διήλθε τήν έρημον 
καί ανεβη είς τά άπόκρημα όρη τής 
Αιθιοπίας μέ τό δπλον είς τό χέρι, 
διά τόν φόβον θηρίων καί άνθρώπων.

Τέσσαρες ή πέντε "Ελληνες τότε 
ήσαν μόλις εγκατεστημένοι είς τήν 
Άντίς Άμπαμπά—Νέον Άνθος — 
τήν πρωτεύουσαν τής Αιθιοπίας. Φύ
σει έξυπνος κατώρθωσε τάχιστα νά 
προσανατολισθή, έπειτα είργάσθη, είρ
γάσθη έντίμως καί ύπερανθρώπως καί 
άφοΰ διηυθέτησε τήν εργασίαν του 
ήρχισε, νά σκέπτεται καί τόν Εθνι
σμόν. Άλληλογραφών καί δημοσιο
γράφοι ν προελείανε τό έδαφος, διά νά 
άποκατασταθοΰν τετρακόσιοι περίπου ΑΙΘΙΟΠΙΑΣ ΜΕΝΕΛΙΚ Β’Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΤΗΣ 

μετ αυτόν ομογενείς έκεΐ κάτω. Έπειτα μέ τά χαρίσματά του 
εϊλκυσε την γενικήν έκτίμησιν καί συμπάθειαν καί παρέχων 
εαυτόν υπόδειγμα φιλοπόνου καί νομοταγούς πολίτου, έξαίρον- 
τος τήν Αξιοπρέπειαν τοΰ Έλληνος, είργάσθη μέ πολύν ζήλον 
καί θάρρος διά τήν σύσφιγξιν τών δεσμών μεταξύ τών ιθαγενών 
καί τών ομογενών καί γενικώτερον μεταξύ τών δύο λαών.

Είχε μέσα του καί τιήν φλέβα τήν δημοσιογραφικήν. Άρθρα 
του καί Ανταποκρίσεις του περί Άβυσσινίας έχουν δημοσιευθή 
εις δλας τάς εφημερίδας τοΰ κόσμου. "Οταν τό βράδυ άπεσύ- 
ρετο είς τό δωμάτιον του κουρασμένος, άντί νά κοιμηθή έγραφε 
διά το Νταϊλυ Μαΐϋλ«, διά τάς Αθήνας», διά τόν «Βόσπο
ρον»,, διά τον Πρόμαχον..', διά τιήν «Είκονογραφημένην». 
Εσκόρπιζε εικόνας τοπείων, προσώπων, έθίμων τής Αιθιοπίας 

καί δυνάμεθα νά καυχηθώμεν ότι, πάν ο,τι είναι γνωστόν περί 
τής άπωτάτης αυτής γωνίας, περί ής μέχρι πρό τίνος έκράτει ή 
ιδέα ότι κάτοικοι καί θηρία άμιλλώνται είς τήν αγριότητα, τό 
όφείλομεν είς αύτόν.

"Εθνικά καί θρησκευτικά ζητήματα τά ύπεστήριξεν έκθύμως 
δημοσιογραφών. Καί τής Αιθιοπίας δέ τά δίκαια ύπεστήριξε 
και τήν έφερεν είς επικοινωνίαν πνευματικήν μέ τόν άλλον 
κόσμον καί ύ μεγάλος έκεΐνος Μενελίκ, έκτιμών τόν χαρακτήρά 
του καί τας ύπηρεσίας του, τόν ώνόμασε Δικηγόρον τής 
Αιθιοπίας καί τοΰ άπένειμε τύ παράσημον τοΰ Άστέρος τής 
Αιθιοπίας, πρό δύο δ’ έτών ίδιοχείρως, κατά τήν έπέτειον τής 
γεννήσεώς του, τοΰ άνήρτησε τόν Ταξιάρχην.

Ωσάν μή ήρκει ή δράσις αΰτη, έξέδωκε καί τήν πρώτην 
Αίθιοπικήν έφημερίδα · Άϊμιρό χειρόγραφον. Έργον του είνε

— ο Θεός να τον καμη σιδηρόδρομον — στρυμωγμένος μέσα

; αΰτη, έξέδωκε καί τήν πρώτην 
Άϊμιρό χειρόγραφον. "Εργον του είνε 
καί ή ί'δρυσις τής πρώτης Έλληνικής 
Κοινότητος, δι"ένεργειών τής οποίας 
έλήφθη ή άδεια τοΰ Αύτοκράτορος, 
όπως άνέλθη είς Άντίς Άμπαμπά 
"Ελλην ίερεύς, μετ' αυτόν δέ καί ό 
Άγιος Άξώμ,ης, περί ού έν καιρώ 
εϊχομεν γράψει.

Εσχάτως επέστεψε τό πατριωτικόν 
έργον του πρωταγωνιστήσας είς τήν 
ϊδρυσιν τμήματος τοΰ Πανελληνίου 
Συνδέσμου έν Άντίς Άμπαμπά μέ 
μικρότερου τμήμα έν Σιντάμο, τό 
όποιον έντός όκτιο μηνών άπέστειλεν 
εϊς τό έν Άλεξανδρείρ κεντρικόν τα- 
μεΐον σημαντικά ποσά, προελθόντα 
άπό τόν άληθή ίδρωτα άληθινών βιο
παλαιστών.

Φαντασθήτε λοιπόν αυτός ό άνθρω
πος επανερχόμενος — διότι ήλθε πρό 
τίνος νά ίδή τήν πατρίδα του — από 
τά μέρη εκείνα, τί έχει νά εΐπή. Αΐ 
Άθηναϊκαί έφημερίδες τόν έπνιξαν, 
οί ρεπόρτερς τόν πολιορκούν δι’ϊντερ- 
βιοΰ καί αί στήλαι γεμίζουν μέ αφη
γήσεις περιέργων καί Ανεκδότων.

Διιί τήν «Είκονογραφημένην» ό 
καλός φίλος της έφύλαξε καί τά καλή- 
τερα πράγματα καί τάς ώραιοτέρας 
εικόνας. Σάς τά παραθέτομεν άπό τήν 
εκτενή Αφήγησίν του:

ΤΙ ESTI
Αποβιβάζεται κανείς εϊς τό Δζιμ- 

πουτί, ακτήν κατοικουμένην άπό τήν 
άγρίαν φυλήν τών Σομαλή, ήν μόλις 
πρό τίνος καθυπόταξαν οί Γάλλοι, 
ίδρύσαντες έκεΐ έν είδος Προτεκτορά
του. Διανύετε κατόπιν διακόσια χιλιό
μετρα με έ’να γαλλικόν σιδηρόδρομον 
<11 ΑπΛΑΛΛΑι ΙΛ1Ι ον».,. ■ — .. ί. 
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εις ενα στενοχωρον μονάκριβον βαγόνι, αλλ’ ευτυχώς, κατά 
νομοθετικήν πρόνοιαν, χωριστά από τούς ιθαγενείς, οί όποιοι 
ταξειδεύουν μόνον είς τρίτην θέσιν. Φθάνετε τέλος πάντων είς 
τήν Ντιρέ-Ντόουα, τιήν πρώτην πόλιν τής Αιθιο
πίας. ’Απ’ ίδώ αρχίζει ή έρημος. Θά ταξειδεύ- 
σετε μέ μουλάρι. Μέ έ’να, μέ δύο, μέ τρία, μέ 
τέσσαρα, όσα θέλετε Αναλόγως τών πόρων σας, 
αλλά πάντοτε μέ μουλάρι, Δέν υπάρχει άλλο 
μεταγωγικόν μέσον. Πρό ολίγου καιρού είχε 
μεταβή κάποια έταιρία διά ν’Αναλάβη τιήν συγ
κοινωνίαν μέ αυτοκίνητα, δ βασιλεύων Διάδο
χος έξετρελλάθη μέ αύτά, αλλά... τά έτσάκισαν 
εις τό τέλος. Ερημος λοιπόν καί πάλιν έρημος. 
Δεκατέσσαρας, δεκαπέντε, δεκαέξ καί εϊκόσιν 
ημέρας ταξειδεύει κανείς είς τήν έρημον, ύπό 
ήλιον καυστικώτατον, είς διάστημα αυχμηρόν,

ΑΙΘΙΟΠΙΑ
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Ό βασιλεύων Διάδοχος 
τής ΑΙθιοπίας

ζουν τεχνικώτατα. Οί εύρωπαϊοι τά ταπετσάρουν έσωτερικώς. 
Σήμερον οί έν Άβυσσινία έγκατεστημένοι "Ελληνες ανέρ

χονται εϊς χιλίους περίπου, έξ ών τριακόσιοι κατοικούν εϊς τιήν

μαραγκοί κ.λ. Τά επαγγέλματα αύτά έχουν πολλάς έργασίας,

ασφυκτικόν, ή ύπό βροχήν συνεχή καί άδιάλειπτον. Καί μόλις 
περί τό τέλος τού γλεντιού αύτοΰ άλλάζει ή σκηνογραφία καί 
ανέρχεται κανείς πεζή δι' άποκρήμνων βράχων έπάνω είς ένα 
δροπέδιον Ατέρμον, έπί τοΰ οποίου εκτείνεται ή περιοχή τής 
Αιθιοπίας. Έκεΐ πλέον τό κλίμα είναι άλλο. Θερμοκρασία 
ευχάριστος χειμώνα καί καλοκαίρι, μάλλον δροσερά, περιθάλ- 

λον εύκραές, δάση θαυμάσια, Αχανή, παρθένα, 
3Γ·! Αντηχοΰντα άπό τούς μυκηθμούς τοΰ λέοντας 

καί ποταμοί άνελισσόμενοι κατά μήκος, είς 
τάς όχθας τών οποίων κατρακυλούν διά νά 
ποτισθοΰν Αγέλαι θηρίων.

Ή πρωτεύουσα τής Αιθιοπίας δέν .έχει 
πολύν πληθυσμόν. Μόλις είς εκατόν χιλιάδας 
ύπολογίζουν τούς ιθαγενείς, όχι μαύρους, άλλά 
έρυθρομαύρους. Ή έκτασίς της δμως εϊναι τε
ράστια, λόγιο τοΰ ότι εϊναι Αραιότατα κτισμένα 
τά σπήτια. Καί τί σπήτια! Μέ σανίδες σχημα
τίζουν δωμάτια ίσόγαια καί κατόπιν μέ λάσπη 
— εσχάτως εϊσήχθη ό ασβέστης — τά σοβαντί-

Σήμερον οί. έν Άβυπσινία έγκατεστημένοι "Ελληνες ανέρ- 

Άντίς Άμπαμπά. Οί περισσότεροι είναι εργατικοί, κτίσται, 
μαραγκοί κ.λ. Τά επαγγέλματα αύτά έχουν πολλάς έργασίας, 
διότι ή Αιθιοπία τιόρα εκπολιτίζεται καί έχει πολύ μέλλον. 
Καιρός εϊναι νά ληφθή πρόνοια, διά νά 
στραφή τό ρεύμα τό μεταναστευτικόν 
πρός τά έκεΐ.

Τά ήθη των εϊναι απλά καί λιτά. 
Γυμνοί σχεδόν, μέ ένα άσπρο πανταλόνι 
καί ένα άσπρο ύποκάμισον, τά όποια 
κατασκευάζουν μόνοι των, ξυπόλητοι δέ. 
Άνθρωποι Αγαθοί,αλλά μέ αρήϊον ΰφος, 
λόγω τού δτι είναι φύσει πολεμικοί. Αΐ 
γυναίκες μεμονωμένοι είς τά δωμάτιά 
των, μέ τάς υπηρέτριας των στρίβουν 
βαμβάκι δλην τήν ήμέραν καί τό μετα
τρέπουν είς νήμα. ’Έπειτα τό περνούν 
οί άνδρες καί τό υφαίνουν εϊς τόν αργα
λειόν. Έν ειρήνη αύτιή εϊναι ή αποστολή 
γυναικών καί άνδρών. Οί νέοι Ασκούν
ται διαρκώς εϊς τό δόρυ καί είς τόν 
δρόμον, φονεύοντες θηρία άγρια.Ό οπλι
σμός των εϊναι δόρυ, Ασπίς, ξίφος καί 
δπλον. Μωσαϊκόν Από δπλα’ Μάνλιχερ, 
Γκρά, Μαρτίνια, Καραμπίνες. Κάθε άν
θρωπος ποΰ ή μπορεί νά φέρη δπλα είναι 
έν ώρα πολέμου στρατιώτης. Υπάρχει 
δμως καί τακτικός στρατός, άποτελών 
τήν φρουράν τού αύτοκράτορος, ήτις 
καί τόν ακολουθεί δπου πηγαίνει.

Ή γλώσσά των είναι δυσκολωτάτη 
περί τήν γραφήν έχει τριακόσια περίπου στοιχεία, διδάσκεται 
δέ είς ιεροδιδασκαλεία Από παπάδες ιθαγενείς. Νομισματικόν 
σύστημα μέ βάσιν τό τάλληρον κέρμα Αργυροΰν μέ τήν προ
τομήν τοΰ Μενελίκ άφ’ ένός καί τόν Λέοντα τής Αιθιοπίας 
άφ’ ετέρου, Αξίας 2,50 φρ. ’Έχουν καί ήμισυ τάλληρον, τέταρ
τον καί γροσάκι.

Τό διοικητικόν σύστημα είναι έπίσης Ατελούς μορφής. Ό 
Αύτοκράτωρ κυβερνά δι’ 'Υπουργικού Συμβουλίου, δπερ διο
ρίζει ό ίδιος, διορίζων ωσαύτως τούς στρατιωτικούς διοικητάς 
τών Νομών. 'Υπάρχουν ακόμη δικαστήρια, τηλεγραφεία, ταχυ
δρομεία καί τηλεφωνεία. Τό τηλέφωνον ιδία είναι ευρύτατα 
διαδεδομένον. "Ολοι οί Νομοί είναι τηλεφωνικώς συνδεδεμέ- 
νοι μέ τήν πρωτεύουσαν καί πρός άλλήλους.

Οΐ Άβυσσινοί Αγαπούν τούς 'Έλληνας κατ’ έξαίρεσιν, διότι 
δέν φοβούνται υστεροβουλίαν κατακτητικήν και διά τοΰτο 
συζούν έν πλήρει συμπνοίφ. Οί 'Έλληνες έχουν τώρα ιερέα καί 
εύκτήριον οίκον, διότι πρό τίνος, ώς εϊχομεν γράψει, τό ΙΙατριαρ- 
χεΐον Αλεξάνδρειάς Ανεσύστησε τήν Μητρόπολιν Άξώμης, σκέ
πτονται δέ τώρα καί περί ναού, πρωτοστατούντων τών μεγάλων.

Άλλά Προξενεΐον Έλληνικόν δέν υπάρχει καί ό Ρώσσος 
Πρόξενος, εϊς ον εϊναι ανατεθειμένα τά συμφέροντα τών δμο
γενών, έννοεΐ νά τούς δικάζη, εϊς τά 1911, μέ τούς Απολυταρχι
κούς νόμους τής Ρωσσίας. Πλήρης δέ τάξις καί ασφάλεια.

Η Α. Σ. Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΙΘΙΟΠΙΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

γοί έπί τής ισχύος

Μόνον ό ευρωπαϊκός τύπος διά λόγους εύνοήτους παριστάνει 
διαρκώς έν ανωμαλία τό απέραντοι· Κράτος. Άκόμη πρό 
μηνών εϊχεν αγγελθεί δτι έγινε έπανάστασις κατά τοΰ Διάδο
χοι·. Μία απλή οχλαγωγία εϊχεν υποκινηθεί ύπό τοΰ νικητοΰ 
τού Τιγρέ Ράς Άμπάτα, ασκοΰντος επιρροήν έπί τοΰ λαού, 
κατά τού Διαδόχου Αίτζι-Γιάσου, δστις, αποθανόντος τοϋ,άφ’ής 
προσεβλήθη ύπό αποπληξίας ό Αύτοκράτωρ, αντιβασίλεύοντος 
ώς έπιτρόπου Ράς Τεσσάμα, ήξίωσε νά βασιλεύση άνευ έπιτρό- 
που αντιβασιλέως. Άλλ’ ό Ράς Άμπάτα ακριβώς τήν θέσιν 
τοΰ αντιβασιλέως έπωφθαλμία, ώς πρόσχημα δέ εύρήκε τό 
φιλελεύθερον τοΰ Διαδόχου. Ή στάσις κατεστάλη αμέσως, τού 
\ιαδόχου δηλώσαντος ίίτι, έννοεΐ νά βασιλεύση άνευ έπιτρόπου, 
καί μόνον μετά τού θελήσει τοΰ Αύτοκράτορος ύφεστώτος 
Υπουργικού Συμβουλίου. 'Ο Ράς Άμπάτα ώμολόγησε καί 
ώρκίσθη πίστιν καί υποταγήν είς τύν Διάδοχον καί διετάχθη 
νά Απέλθη είς τιήν επαρχίαν του.

Η ΚΕΦΑΛΗ ΊΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ
Άνιότατος άρχών, απόλυτος Κύριος ζωής καί περιουσίας έν 

Άβυσσινία είναι ό Νεγκάζ Ζά Νεγκίστ. 'Θ αύτοκράτωρ λοι
πόν, ό Τζανχόϊ, δπως τόν λέγουν οί ίθανεγεϊς, εϊναι ή κεφαλή 
τών κεφαλών.

’Άλλοτε οί αρχηγοί τών διαμερισμάτων, οί. 'Ράς, έξελέγοντο 
ύπό τοΰ λαοΰ και ήσαν πράγματι βασιλείς, στρατιωτικοί αρχη
γοί έπί τής ισχύος καί τής πίστεως τών οποίων έστηρίζετο τό 

κύρος τού αύτοκράτορος. Τιόρα οί 'Ράς 
κατήντησαν άπλοι στρατιωτικοί διοικη- 
ταί διοριζόμενοι ύπό τού αύτοκράτορος, 
δηλαδή έκεΐ τούς κατήντησεν δ αύτο- 
κράτωρ Μενελίκ, αύτός εϊς τόν όποϊον 
ένεψυχώθη τό έμβλημα τής αίθιοπίας, δ 
ορεσίβιος Λέων.

Πόσα δέν έχουν λεχθεί καί γραφεί περί 
Μενελίκ καί ποσάκις δέν μάς άνηγγέλθη 
δ θάνατός του; Ζή καί βασιλεύει δ κρα- 
ταιός μονάρχης, πλήν φεϋ απόπληκτος. 

Τρικυμιώδης καί πολεμικός δλος δ 
βίος του. Έγεννήθη τφ 1844. Ό πατήρ 
του Χάΰλε Μαλακόε ήτο βασιλεύς τής 
Σόας υίός δέ τοΰ βασιλέως Σέχλα-Σελα- 
σιέ καί τής βασιλίσσης Ίδζίκ Άγιου, 
ώραιοτάτης γυναικός καί εύπαιδεύτου. 
'Ιδρυτής πρώτος τής αΐθιοπικής αυτο
κρατορίας διά μέσου τών έτών φέρεται 
ό Μενελίκ Α ' υιός τού Σοφού Σολομών- 
τος καί τής βασιλίσσης Σαββά. Αύτών 
Απόγονος είναι δ Μενελίκ Β’ δστις έλέ- 
γετο πριν Σέχλα Μάριαμ καί Ανήλθε 
τώ 1856, δηλαδή δωδεκαετιής είς τόν 
θρόνον τού πατρός του, βασιλέως τής 
Σόας, δν καί διεδέχθη θανόντα. Άκρι
βώς εύθύς μετά τόν θάνατον τοΰ βασι- 

λέως τής Σόας Χάϋλε Μαλακόε, δ τότε Αύτοκράτωρ τής Αίθιο
πίας Θεόδωρος έκστρατεύει κατά τής Σόας, τήν καθυποτάσσει 
και άπάγων αιχμάλωτοι· τόν μικρόν βασιλέα της Σέχλα Μάριαμ 
είς Ι’κόνδαρ, έγκαθιστά έν Άγκομπέρ, πρωτευούση τής Σόας, 
ώς διοικητήν τόν Άττο Μπάζαμπα, δστις μετ’ ολίγον ανακη
ρύσσεται βασιλεύς.

Ό μικρός Μενελίκ φιλοξενείται έκεΐ πριγκιπικώτατα μέσω 
τής ακολουθίας τοΰ περιφήμου αύτοκράτορος, έπί δέκα δλό- 
κληρα έτη, καθ’ α άνδρούμενος ονειροπολεί μίαν μεγάλην αύτο- 
κρατορίαν, περιλαμβάνουσαν δλα τά κρατίδια ή μά/Λον δλας 
έκείνας τάς έπαρχίας τής Αίθιοπίας, τάς οποίας έδυνάστευον 
μικροί βασιλίσκοα Έν τώ μεταξύ νυμφεύε
ται πολιτικώς μέ τήν κόρην τοΰ αύτοκράτο
ρος Θεοδώρου καί μίαν νύκτα βοηθούμενος 
ύπ’αύτής δραπετεύει έκ τών Ανακτόρων μετά 
τής μητρός του καί τριάκοντα δύω στρατιωτών 
του. Ή ένδοξος καταγωγή του τοΰ συγκεν
τρώνει καθ’ δδόν Ανδρείους καί Αφωσιωμέ- 
νους συντρόφους μέ τούς δποίους προχωρεί 
κατά τήςΆγκομπέρ,τήν κυριεύει,συλλαμβάνει 
τόν άρπαγα τοΰ θρόνου του Άττο Μπαζάμπα 
καί Ανέρχεται εϊς τόν θρόνον του δαφνοστε
φής ύπό τό όνομα Μενελίκ δ Β’ τώ 1866.
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AZAZ ΜΑΤΑΦΑΡΗ
Υπουργό; 

τών Δημοσίων 
"Εργων

ΛΙάΖΙ-ΜΠ ΑΠΕΝΕ 
' Υπουργός 

τών Ταχυδρομείων 
Τηλεγράφων 

καί Τηλεφώνων

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΧΥΜΒΟΥΛΙΟΝ THS ΑΒΥΧΧΙΝ1ΑΧ

ΚΑΝΤΙΜΠΑ ΒΟΛΔΕ ΤΑΝΤΙΚ ΝΑΓΚΑΤΡΑΣ ΑΛΑΚΑ ΓΚΑΜΠΡΕ ΑΦΑ ΝΕΓΚΟΥΣ ΦΙΤΑΟΥΡΑΡΗΣ ΧΑΦΤΑΓΕΩΡΓΗΣ
Ύπουργος ΙΓΚΑΖΟΥ ΣΑΛΑΣΙ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΙΙρωΰυπουογός 

και Υπουργός τώντή; Γεωργίας και ’Υπουργός τών Υπουργός τών Ύπουργος τής
Βιομηχανίας ’Εξωτερικών ‘Εκκλησιαστικών Δικαιοσύνης Στρατιωτικών

’Από τότε μέ δρμητήριον τήν μικρόν του Σόαν επιχειρεί 
τήν εκστρατείαν του, διά νά πραγματοποίηση τό μέγα όνειρον 
τής αιχμαλωσίας του. Νέος, μέ ψυχήν λέοντας, κατέπλησσεν 
όλους μέ τήν Αποφασιστικότητα του, ενθουσιάζω)· όλους, ορμη
τικός καί ακαταπόνητος μέ θάρρος Ανεξάντλητου. 'Επί είκοσι 
επτά έτη μάχεται καί κατακτά καί αυξάνει τό έδαφος τής επι
κράτειας του. Τό εν μετά το άλλο κύπτουν τά βασίλεια τής 
Αιθιοπίας εις τήν Ααίλαπα, καί Αποτελούν τους ακρογωνιαίους 
λίθους τής μεγάλης αυτοκρατορίας. Ό Όμέρ Μπόσκα, αρχη
γός άγριας μουσουλμανικής φυλής, κύπτει καί αυτός, μετ’αυτόν 
δέ τά βασίλεια τοΰ Κατζάμ, τής Γκάλα, τής Αζέμα, τών Ζινζερό, 
τής Δζούμα, τής Βόλαγγα, τών Κοϋλο, τής Καμπάτα, τοΰ 
Βόλο - Ι'κάλα, τών Ούλάμο, τών Σαγκάλα, τοΰ Γκόλα, αναγνω- 
ρίζοντα ώς Ανώτατον κυρίαρχον αυτών τόν Μενελίκ Β'.

Άλλ’ ήδη παρά τήν επικράτειαν του όρθοΰται ή Χάρραρ, 
πόλις αίθιοπική, ήτις καταληφθεϊσα, μετά τόν θάνατον τοΰ 
Θεωδιόρου, υπό αιγυπτιακού στρατού περιέπεσεν ειτα είς χεΐ- 
ρας τών ιθαγενών μουσουλμάνων υπό τόν Έμίρην Χατζή 
ΆΟδουλλάχ. Ό Μενελίκ διεϊδεν ότι οί “Αγγλοι κατέχοντες τήν 
Ζέϊλαν ήσαν κύριοι τής όδοΰ τής Χάρραρ, ευφόρου καί πλού
σιας πόλεως. Όθεν προελαύνει μέ 20 χιλ. πολεμιστών καί 
κατασκηνών πρό τών τειχών της διαμηνύει εις τόν Έμίρην 
νι'ι τοΰ παραδώση χωρίς αιματοχυσίαν τήν πόλιν. Εκείνος τού 
άπαντα ύπεροπτικώτατα ότι, ευχαρίστως τοΰ τήν δίδει, αν 
προσκύνηση αυτόν καί γίνη Μουσουλμάνος.

Η άνταπάντησις τού Αέοντος ήτο μυκηθμός καί άγρια έφο
δος. Πρωί πρωί ή πόλις ε’ιχεν έκπορθηθεΐ. Ό Μενελίκ ανήλ- 
θεν εις τόν εξώστην τοΰ Μουσουλμανικού τεμένους καί άπό 
το υψηλόν εκείνο σημεΐον έρράι-τισε... τήν γύρω έκτασιν, δια- 
τάξας τήν κατεδάφιση· τοΰ τζαμιού καί τήν άνέγερσιν ναού 
ορθοδόξου είς τήν θέση· αύτοΰ.

Εν τφ μετάξι· Αύτοκράτωρ τής Αιθιοπίας εΐχεν άνακηρυχθεΐ 
ό υιός τοΰ Θεωδιόρου Κάσσα υπό τό όνομα’Ιωάννης Α', όστις 
έκτιμών τήν Ανδρείαν τοΰ Μενελίκ, Ανα
γνωρίζει αυτόν ώς τόν μόνον Βασιλέα 
τής Αιθιοπίας καί νυμφεύει τόν υίόν 
του ΓΡάς ’Άρεα Σελασιέ μέ τή ν θυγα
τέρα τοΰ Μενελίκ ΙΙριγκίπισσαν Όϊζερό 
Ζοοντέτ. Αλλά μετ’ ού πολύ ό αύτο
κράτωρ Ιωάννης μαχόμενος κατά τών 
Αιγυπτίων πίπτει νεκρός, ό δέ Μενελίκ 
έπιθεωρών εν Άντοτώ Αρχαία πρω- 
τευούση τής Αιθιοπίας τόν στρατόν του, 
δν θά έστελλεν εις βοήθειαν τού Ίωάν- 
νου καί μανθάνων τόν θάνατον τού 
αύτοκράτορος ανακηρύσσεται αύτοκρά
τωρ καί στέφεται Βασιλεύς τών Βασι
λέων τής Αιθιοπίας υπό τού Άμπούνα 
Ματθαίου τήν 6 Νοεμβρίου 1899, σπεύ
δει δέ Αμέσως εις Τιγρέ επί κεφαλής 
τοΰ στρατού του καί εισέρχεται είς Μα- 
καλέ, όπου τά ανάκτορα τοΰ Ίωάννου 
καί έπευφημού μένος υπό τών συνα- 
θροισθέντων φυλάρχων καί οπλαρχη ΚΥΡΙΑ! ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΘΕΡΑΠΑΙΝΙΔΩΝ ΤΩΝ 

ΣΤΡΙΒΟΥΣΑΙ ΒΑΜΒΑΚΙ

γών Αναγνωρίζεται ώς αύτοκράτωρ. Καί τέλος επιστέφει τό 
έργον του μέ. τόν κατά τών Ιταλών πόλεμον έν ’Ερυθραία, 
όστις άπετέλεσε θρίαμβον αληθινόν, υπήρξε δέ ένας μαργαρί
της βαρύτιμος διά τό πολεμικόν του Στέμμα.

Άπό τότε ό αύτοκράτωρ, εύφυής, δραστήριος, εν όνειρον 
έ'χων νά ΐδη τόν λαόν του, έκεϊ έφ’ ού έστήριξε τόν αίματοβαφή 
θρόνον του, επιδίδεται είς τήν εσωτερικήν δργάνωσιν τής χώρας 
του, άνοίγων τάς θύρας είς τόν πολιτισμόν. Διευκολύνει τό εμ
πόρων, Αναπτύσσει τά Δημόσια έργα, προστατεύει τάς Τέχνας, 
τήν ’Εκπαίδευση·, τήν Γεωργίαν, τήν Βιομηχανίαν, ιδρύει τρα- 
πέζας, ταχυδρομεία, κατασκευάζει οδούς, γεφύρας σιδηράς φέρει 
έξ Εύρώπης, ιδρύει μηχανουργεία, λεπτουργεϊα, νομισματοκο
πείου, χρυσοποικιλτήρια, Ανεγείρει εκκλησίας καί ό λαός του, 
λαός εύφυής, ρίπτεται Ακάθεκτος είς τά νέα επαγγέλματα καί 
ευνομείται καί ευτυχεί έν Ασφαλείφ καί τάξει ζηλευτή.

Ό Μενελίκ, φιλόθρησκος, δίκαιος, πνευματώδης, διπλωμά
της, Ακαταπόνητος, φιλοπρόοδος, νικητής καί θριαμβευτής, Αλλ’ 
αγαθός καί εύγενής υπήρξε καί είναι τό εϊδωλον τής λατρείας 
τού Αίθιοπικοΰ Ααού. Μάλλον υψηλός, εύρωστος, ρωμαλέος, 
αρρενοπρεπής, αυστηρός, μέ βλέμμα πλήρες άγαθότητος, άλλ’ 
Αεικίνητον καί έξακοντίζον άστραπάς ένίοτε, απλούστατα ένδε- 
δυμένος μέ τό εθνικόν Σάσι καί μίαν τεραστίαν ρεμπούμπλι- 
καν, Ανεξάντλητος είς γενναιότητα ψυχής καί είς Αγαθά αισθή
ματα, αγαπών είλικρινώς τόν λαόν του καί μετ’ αυτόν τούς 
"Ελληνας.

Τώρα τό αρχαίοι· αύτό θηρίον, ό χαλύβδινος μονάρχης, ό 
φιλόστοργος πατήρ κατάκειται άπόπληκτος, άνάρθρους φωνάς 
μόνον βάλλων καί ό Ααός του, ο άκολουθήσας αύτόν είς τούς 
αγώνας του, είς τό κυνήγι τής ιδίας δόξης καί τής εύτυχίας του, 
ό όρκιζόμενος είς τό όνομά του καί έν όνόματί του ευνομού
μενος μέ τό «Μπά Μενελίκ» καί Μενελίκ Ίμούτ» περιβάλλει 
μέ τήν αυτήν λατρείαν τόν βασιλεύοντα έγγονόν του, έν ώ ό 
Αύτοκράτωρ ηύδόκησει·.

Η Α.Α.Υ. 0 ΠΡΙΓΚΙΨ Λ1ΔΖ1-ΓΙΑΣΣ0Υ
0 ΒΑΣΙΛΕΥΩΝ ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΙΟΙΟΠΙΑΣ

Εύτυχής λογίζομαι, γνωρίζων σήμε
ρον διά τών φιλοξενών καί πολυτίμων 
στηλών τού μόνου εικονογραφημένου 
περιοδικού, δπερ ή Ελλάς μ’ όλην τήν 
παρατηρούμενη)· αληθώς πρόοδον αυ
τής εις τάς Τέχνας καί τά Γράμματα 
κέκτηται, τόν μέλλοντα Αύτοκράτορα 
τής φίλης ΆΒυσσινίας.

Ή A. Α.Υ. ό Πρίγκιψ Λίδζι-Γιάσσού 
είνε, ούχί ώς έσφαλμένως γράφουσι τά 
Ευρωπαϊκά φύλλα, Ανεψιός αλλ’ έγγο- 
νος τής Α. Μ. τοΰ Αύτοκράτορος Μενε
λίκ τοΰ Β γεννηθείς έκ τής θυγατρός 
αύτοΰ Οϊζερό (Π ριγκιπίσσης) Σόα Ρέγ
κας καί τοΰ Ι’άς Μιχαήλ έν τή έπαρχία 
Βόλο τώ 1896, ήτοι άγει σήμερον τό 
15ον έτος μόλις τής ηλικίας του.

Η A. V. Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΊΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΙΘΙΟΠΙΑΣ 
ΡΑΣ - ΒΟΛΛΕ - ΓΙΟΡΤΗΣ

Πρίγκιψ είνε

ΊΙ A. Υ. διέμεινε μετά τών 
γονέων αύτοΰ ολίγα μόνον έτη από 
τής γεννήσεώς του, έκτοτε δέ μετε- 
φέρθη έκ Βόλο είς τήν άρχαίαν 
πρωτεύουσαν τής Σόας Άνγκομ- 
πέρ, όπου διαμένουν καί εκπαι
δεύονται οί πρίγκιπες τής Αύτοκρα- 
τορικής οικογένειας, έκεΐ δέ έντολή 
τοΰ Αύτοκράτορος Μενελίκ ανε- 
τράφη κατά τάς αύστηράς .παρα
δόσεις τής Αίθιοπικής ’Εκκλησίας, 
ήτις είνε καί τό σχολεϊον τήςχιόρας.

ΙΙρό πέντε μόλις έτών μετεκλήθη 
είς Άδίς Άμπαμπά παρά τοΰ ΓΙάπ- 
που Του. ’Έκτοτε έζησεν έν τοϊς 
ανακτόροις, σπουδάζων τήν αυστη
ρά)· εθιμοτυπίαν τής Αίθιοπικής 
αύλής. Ή Α. Μ. ό Αύτοκράτωρ 
είχε μετακαλέσει έκ Γερμανίας ώς 
διδάσκαλόν του Γερμανόν καθη
γητήν, άποτυχούσης όμως τότε έν 
γένει τής Γερμανικής Αποστολής 
άνεχώρησε καί ό καθηγητής οΰτος 
άπρακτος, χωρίς ν’ αρξηται καί τών 
μαθημάτων του πρός τόν Πρίγκιπα.

Ώς βλέπετε έν τή δημοσιευόμενη είκόνι, ό 
φυσιογνωμία συμπαθής καί γλυκεία, οί μεγάλοι δέ μαύροι 
του οφθαλμοί, οί τόσον ώραϊοι καί ειλικρινείς, προδίδουν μίαν 
πνευματώδη οξυδέρκειαν προώρως ανεπτυγμένη)·. Έν γένει τά 
αδρά χαρακτηριστικά τής ωραίας μορφής καί τό άπό τοΰδε 
άνδρικόν αυτού παράστημα, τό σοβαρόν, άποδεικνύουν τόν 
ισχυρόν καί εύσταθή χαρακτήρα, άπό τόν όποιον ή Αιθιοπία 
έχει νά έλπίζη τήν συνέχιση· τοΰ ένδοξου καί μεγάλου έργου 
τού εύκλεοΰς Πάππου Του.

Είχον τήν τιμήν νά συνταξειδεύσω μετά τής A. Υ. καί έξε- 
τίμησα τήν φιλομάθειάν του, αληθώς δέ έθαύ- 
μασα τήν είς τόσον μικράν ηλικίαν παρατηρητι- 
κότητάτου έπίόλων τών άντικειμένων τής κύκλω 
ημών Απλούμένης μεγαλοπρεπούς φύσεως.

Είνε απλούς καί αφελής τούς τρόπους, όξυ- 
νούστατος όμως, έχων συναίσθηση· ότι κέκληται 
νά βασιλεύση ενός τόσον μεγάλου έθνους.

Προεκηρύχθη είς διάδοχον τού Αύτοκρατο- 
ρικού θρόνου δι’ Αύτοκρατορικοΰ Διαγγέλματος 
τήν 28 ’Οκτωβρίου 1909, υπό τήν κηδεμονίαν 
τοΰ Άντιβασιλέως Ράς Τασσάμα.

Πολλαί ήγέρθησαν έκτοτε άμφιβολίαι, αν όντως 
ό προκηρυχθείς διάδοχος θ’ άνελάμβανεν ημέ

ραν τινά τήν 
βασιλείαν.

Έμεσολάβησαν καί έλα- 
βον χιόραν γεγονότα, άτινα 
άποδεικνύουν ότι τό Αϊθιο- 
πικόν ’Έθνος, έν τώ υπέ
ροχα) αύτοΰ πατριωτισμό) 
δέν θά παρεκκλίνη ποσώς 
τής θελήσεως τοΰ Αύτοκρά- 
τορός του. Συνέτριψε τήν 
Απόλυτον παντοδυναμ ίαν 
τής Αύτοκρατείρας Ταϊτοϋ 
καί άπέμάκρυνε τήν περιώ
νυμον ταύτην Βασίλισσαν 
έκ τής διοικήσεως τής χώ
ρας, άναγνωρίσαν μόνονκαι 
μόνον τό)· διοικοΰντα έν 
δνόματι τοΰ Αύτοκράτο
ρος ’Αντιβασιλέα καί τόν 
Διάδοχον.

Πρό ολίγων μηνών ό Άν- 
τιβασιλεύς Απέθανεν. Έζή- 
τησαν τότε πολλοί νά τεθή 
έτερος κηδεμών, ήρνήθη 
όμως ό Διάδοχος, διακηρύ- 
ξας ότι ούδεμίαν έχει πλέον 
Ανάγκην κηδεμόνος. Όλί- 

ΝΑΓΚΑΤΡΑΣ ΧΑΙΛΕ ΓΙΟΡΤΗΣ

’Υπουργός τοΰ ’Εμπορίου

ΑΤΤΟ ΧΑΪΛΕ ΝΙΑΡΙΑΜ

Μέγας Διερμηνεύς τών ’Ανακτόρων 
καί ΕΙσηγητής τών Πρέσβεων

γας ή μέρας πριν Αναχωρήσω ήγέρθη 
στάσις διά τό ζήτημα αύτό τής άντι- 
βασιλείας καί αρχηγός τής στάσεως 
ό νικητής στρατηγός τοΰ Τιγρέ Ράς 
Άμπάτα. Ύπερίσχυσε καί πάλιν ό 
Διάδοχος, καίτοι δέ ό στρατηγός 
Άμπάτα ήτο δημοφιλέστατος, ή ναγ- 
κάσθη νά ύποχωρήση, ύπετάγη είς 
τήν θέλησιν τοΰ Διαδόχου καί δια
ταχθείς Ανεχώρησεν εις τήν επαρ
χίαν του.

Εντός δύο μόνον ημερών κατε- 
στάλη ή στάσις αϋτη χωρίς νάχυθή 
ούδέ σταγών αίματος, χωρίς νάκου- 
σθή εις καν πυροβολισμός. Κατα
πλήσσει αληθώς ή εύφυΐα καί ή 
αποφασιστικότης καί ή θέλησις καί 
ή σταθερότης ήν έπέδειξεν ό νεα
ρός Πρίγκιψ κατά τό διάστημα 
τής κρίσεως.Όμολογουμένως όμως 
κατά τήν κρίσιμον αύτήν στιγμήν 
πολύ συνέτεινεν είς τήν καταστο
λήν τής στάσεως καί ό σοφός καί 
περίνους πρωθυπουργός Φιταου- 
ράρη Χαφτά - Γεώργης.

Τελειώνω τήν ατελή ίσως σκιαγραφίαν τής A. A. Υ. τοΰ 
πρίγκιπος Αίδζι - Γιάσσου μέ τήν πεποίθηση· ότι οΰτος, βεβαίως 
θά συνέχιση τήν έκπολιτιστικήν δράση· τοΰ Πάππου Του, είς 
τάς ήμέρας τοΰ οποίοι' ή Αιθιοπία Ανέκτησε τόσην ρώμην καί 
τόσην εύκλειαν. Αύτό άλλως τε άποδεικνύουν τά πρώτα φιλε
λεύθερα βήματα τού βασιλεύοντος ήδη Διαδόχου τής Αιθιοπίας.

Φ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Μετά τούς εστεμμένους έρχεται ό Αρχηγός τής Θρησκείας. 

Οί Άθυσσινοί είναι ’Ορθόδοξοι Μονοφυσΐται, ό δέ αρχηγός 
τής θρησκείας των είναι Μητροπολίτης Κόπτης 
’Ορθόδοξος. Ό σημερινός Μ ητροπολίτης, δ Άμ- 
ποΰνα Ματθαίος, όπως λέγεται, κατέχει έντελώς 
εξαιρετική)· θέσιν έν Άθυσσινία, όχι μόνον λόγω 
τοΰ Αξιώματος αύτοΰ, αλλά καί λόγω τών προ
σόντων του. Τό Αίθιοπικόν έθνος τόν σέβεται 
καί τόν εκτίμα άπείρως, τοΰ οφείλει δέ τήν δια
τήρηση· τών ηθών καί. εθίμων του τών θρησκευ
τικά))· καί κοινωνικών, παρ’ όλον τόν συγχρω 
τισμόν καί τήν επικοινωνίαν μετά τών Ευρω
παίων.’ Ανομολο- 
γοΰν τούτο όλοι, 
μηδ’ αύτών τών 
Αντιπροσώπων 
τώ)· ά?Αων έθνών 

εξαιρούμενων, πρώτος δέ ανε- 
γνώριζε τούτο ό Μενελίκ Β', 
όστις καί τόν περιέβαλε δΓ όλης 
τής εύνοίας του καί τής προ
σωπικής φιλίας ή ακριβέστερο)· 
αγάπης του.

'Ο Μητροπολίτης Ματθαίος 
Ανήλθεν είς τό Αξίωμα τοΰ ’Αρ
χηγού τής Αίθιοπικής Εκκλη
σίας κατά τό 1881. Είχε δια- 
κούσει μαθήματα έν τή Κοπτική 
μοναστηριακή σχολή τοΰ Wadi 
El -Natrouni, έφοδιασθείς δέ 
μέ δίπλωμα Θεολογίας, υπηρέ
τησε κατ’άρχάς είς τό έν Άλε- 
ξανδρείφ Κοπτικόν Πατριαρ
χείου. 'Έως ότου έξετιμήθησαν 
καί τά χαρίσματάτου καί ή Αξία 
του, τά όποια ήσαν καί τά μόνα 
ένδεικνύοντα αύτόν διά τόν Μη- 
τροπολιτικόν θρόνον τής Αιθιο
πίας. ’Έκτοτε διευθύνει την Αί- 
θιοπικήν ’Εκκλησίαν δεξιώτατα, 
πρωτοσταστών είς πάν εθνικόν 
ζήτημα, έμπνέων δέ τόν βαθύν

ΚΑΝΤΙΜΠΑ ΒΟΑΔΕ ΤΑΝΤίΚ

Υπουργός τής Γεωργίας καί Βιομηχανίας
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ΤΟ ΑΔΑΡΑΣ

σεβασμόν εις πόντος. Κατά την περυσινήν—22 Μαρτίου 1910— 
έξέγερσιν έναντίον τής απολυταρχικής διοικήσεως τής Αΰτο- 
κρατείρας Ταϊτοΰ, μόνον μέ τήν επιβολήν ποΰ έξασκεΐ ό 
Άμποΰνα Ματθαίος καί τό κύρος του κατίσχυσε καί κατέστειλε 
τήν αναρχίαν. Δείγμα τής δλως έξαιρετικής δέσεως, ήν είχε πλη
σίον τοΰ Αΰτοκράτορος Μενελίκ είναι καί τό ότι, πρό έπταε- 
τίας, ένφ κατά πατροπαράδοτο ν έθιμον καί 
εκκλησιαστικόν κανόνα, ό άπαξ εκλεγείς 
Αμποΰνα δέν δύναται έφ’ όρου ζωής νά 

καταλίπη τό έδαφος τής Αιθιοπίας, ό Μη- 
τροπολίτης Ματθαίος έλαβε παρά τοΰ Αύτο- 
κράτορος τήν άδειαν καί μετέβη είς 'Ιερο
σόλυμα, Κωνσταντινούπολη1 καί Ρωσσίαν.

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
Τάς αποφάσεις τοΰ Μονάρχου πραγ

ματοποιεί εκτελεστική ’Εξουσία άποτελου- 
μένη έξ όκτιό Συμβούλων καί τοΰ Γενικού 
Γραμματέως τής Αυτοκρατορίας. Οΰτω τό 
'Υπουργικόν Συμβούλιου σήμερον άποτε- 
λοΰσιν οί Φύτα Ούράρη Χαυταγεώργης, 
Πρωθυπουργός καί Υπουργός τών Στρα
τιωτικών, Ναγκατράς Ίγκαζού, 'Υπουργός 
τών Έξωτερικών,Άλακα Γκάμπρε Σαλάσι, 
'Υπουργός τών ’Εκκλησιαστικών, Άφά 
Νεγκούς Στέφανος,Υπουργός τής Δικαιο
σύνης, Άζάζ Ματόφαρη, 'Υπουργός τών 
Δημοσ.Έργων, Ναγκατράς Χάϋλε Γειορ- 
γης, Υπουργός τού ’Εμπορίου, Αίτζι Μπα- 
γιενέ, Υπουργός τών Ταχυδρομείων καί 
Τηλεγράφων, Άττο Άφε Βόρκ, Γενικός 
Ι’ραμματεύς τής Αυτοκρατορίας.

ΤΟ ΑΔΑΡΑΣ
Άλλά τί είναι τό Άδαράς αυτό, τό 

όποιον οί Ευρωπαίοι περιγράφουν, άλλοι 
ιός μυθικόν τι. άνάκτορον καί άλλοι ώς τό ανάκτορου τού 
Αΰτοκράτορος Μευελίκ;

Τό «Άδαράς» αυτό είνε άπλούστατα μία παμμεγέθης 
αίθουσα, τό εξωτερικόν τής οποίας δεικνύει τρία κατά σειράν 
επιμήκη καί μεγάλα οικοδομήματα, ών τό μέγιστον έν τφ 
κέντρφ 70 μέτρων μήκους καί 40 πλάτους, άνευ ουδενός 
ρυθμού καί άνευ οΰδεμιάς αρχιτεκτονικής αξίας, μέ πανύψηλους 
μόνον θύρας, κατασκευασθέν παρά τεχνιτών ’Ινδών, καθ’ ήν 
έποχήν οΰδείς "Ελλην τεχνίτης εύρίσκετο έν τή πρωτευούση 
τής Αιθιοπίας, ένώ σήμερον άριθμούνται ύπερτριακόσιοι τοιού- 
τοι, είς ους καί οφείλεται ό καλλωπισμός καί έξωράϊσις καί ή 
καταπληκτικώς άλματική πρόοδος, ήν έπετέλεσεν ή πρωτεύουσα, 
δικαιοΰσα οΰτω σήμερον τό όνομα «Νέον άνθος», όπερ τότε 
τής έχάρισεν ό τόσον διορατικός καί μεγαλόνους Αΰτοκρά- 
τωρ Μενελίκ.

Είς τό βάθος τής παμ μεγέθους ταύτης αιθούσης έπί τετρα- 
γώνου εξέδρας είνε έστημένος ό χρυσούς τού Αΰτοκράτορος 
θρόνος, έξ ού καί Αίθουσα τού Θρόνου» ονομάζεται.

Τό Άδαράς είνε ή αίθουσα έν ή γίνονται αί επίσημοι 
ύποδοχαί τών πρεσβευτών καί τών έκτάκτων απεσταλμένων 
καί αντιπροσώπων τών Ευρωπαίων Μοναρχών καί τών Ευρω
παϊκών Κυβερνήσεων. Αί ύποδοχαί αύται είνε πολυτελείς καί 
μεγαλοπρεπέστατα!. 'Επτά χιλιάδες στρατού περίπου μέ τάς 
έπισήμους αυτών στολάς παραλαμβάνουν τόν έπίσημον ξένον 

ΑΝΔΡΕΑΣ Ε. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ

'Ιππότης τοΰ Άοτέρος τής Αιθιοπίας καί Ταξιάρχης

άπό τής έξωθεν τής πρωτευούσης κατασκηνο,σεως αΰτοΰ καί 
οδηγούν αυτόν είς τήν Αίθουσαν τοΰ Θρόνου, ήτις διακοσμεί
ται καταλλήλως καί πληρούται άπό τούς διαφόρους άρχη- 
γούς, μεγιστάνας, διοικητάς, βαθμούχους καί αΰλικούς. Φέρουν 
όλοι έπίσημον πολεμικήν στολήν, χρυσάς λάμδας, πολυτελή 
βουρνούζια, βαρύτιμα έκ μετάξης ένδύματα καί τήν κεφαλήν 
αΰτών κοσμεί, ιός κράνος, ή χαίτη, ή υπερήφανος τού βασιλέως 
τών δασών καί τής ερήμου λέοντος. Έκ τής αιθούσης ταύ
της μέχρι τών προπυλαίων τών άνακτόρων, δηλαδή εϊς γραμ
μήν διακοσίων περίπου μέτριοι·, είνε παρατεταγμένοι εϊς δύο 
στοίχους οί άριστοι τής Αΰτοκρατορικής φρουράς, φέροντες 
άσπίδας χρυσάς καί χρυσοποίκιλτους καί δόρατα.

ΤΙ αίθουσα αύτη τού θρόνου, τό Άδαράς αΰτό δμως, εϊνε 
'ιστορικόν άπό τά περίφημα καί όνομαστά γεύματα, τά όποια 
ό Αΰτοκράτωρ Μενελίκ έδιδε πρός τόν στρατόν του καί τόν 
λαόν του, τά «Γκιμπίρ» καλούμενα καί διαρκοΰντα άπό τής 
μεσημβρίας μέχρι τής έσπέρας.

Ή Matin» τών Παρισίων, γράφουσα περί τών γευμάτων 
αυτών, έλεγε ποτέ ότι ό Αΰτοκράτωρ Μενελίκ είχε προσφέρει 
γεύμα είς 60 χιλιάδας λαού καί έξέφραζε τήν άπορίαν της, πώς 

ήτο δυνατόν νά δοθή τοιούτον γεύμα. 
Άληθώς τό πράγμα άρχικώς είνε άξιον 
άπορίας. ’Ιδού δμως τί ακριβώς γίνεται 
έκεΐ κάτω:

Επτά χιλιάδας άνδρας χωρεί ή κολοσ
σιαία αΰτή αίθουσα, καθημένους καί τρώ
γοντας. Μόλις όμως τελειώσουν τό γεύμα 
αί έπτά αύται χιλιάδες άνδρών, έξέρχονται 
αριστερόθεν, έν φ δεξιόθέν εισέρχονται 
άλλοι τόσοι, όπως καί ούτοι μετ’ ολίγον 
έξέλθωσιν, ώς οί πρώτοι, καί τούτο έπανα- 
λαμθάνεται άναλόγως τοΰ άναμένοντος 
έξωθεν τοΰ Άδαράς πλήθους. Τί γίνεται 
όμως είς τήν είσοδον μέ τό τίς νά είσέλθη 
πρώτος εϊνε άφάνταστον, άπερίγραπτον. 
Οί τεταγμένοι έκεΐ φρουροί άδυνατούν νά 
συγκρατήσουν τήν κοσμοπλημμύραν έκεί
νην, ήτις ωθούσα καί ώθουμένη παρασύ
ρει τά πάντα. Δέν ύπάρχει τάξις, ίσως υπο
θέσετε. Όχι, ύπάρχει μάλιστα παραδειγμα
τική. Ό Αΰτοκράτωρ όμως ηΰχαριστεΐτο 
πολλάκις βλέπων τήν έφοδον αυτήν τήν 
βιαίαν καί τόν άγώνα διά τήν κατάληψιν 
τών πλησιεστέρων πρός αύτόν θέσεων.

Προσκληθείς παρά τού Αΰτοκράτορος 
είς γεύμα, άπό τής εξέδρας τού θρόνου 
έσχον τήν ευκαιρίαν νά παρακολουθήσω 
τάνωτέρω καί νά ϊδω έβδομήκοντα χιλιά
δας στρατού καί λαού νά γευματίσουν τήν 
αυτήν ήμέραν, άπό μεσημβρίας δηλαδή 

μέχρις έσπέρας. Κατά τό χρονικόν αύτό διάστημα τό Άδαράς 
είχε πληρωθή άνδρών δεκάκις καί ό ακαταπόνητος καί ακατά
βλητος έκεϊνος Μονάρχης είχε μείνη έκεΐ έπί τού θρόνου, χωρίς 
νά έγερθή οΰδ’ έπί στιγμήν, άπό τής μεσημβρίας μέχρι τής 
δύσεως τού ήλιου. Ότε ήρώτησα τήν Α. Μ. άν δέν έκουράζετο

Η ΦΥΛΗ ΤΩΝ ΑΔΑΛ
ΕΙς τήν ίρημον τοϋ ποταμού ’Αβάς χορεύουν. — Φυλή άγρία καί αίμοδιη.ής.

νά μένη έπί τόσον χρόνον εϊς τήν ίδιαν θέσιν, μοί άπήντησεν 
τά άλησμόνητα αύτά λόγια: «Ουδέποτε θά κουρασθώ προκει
μένου διά τήν εΰτυχίαν καί τήν ευχαρίστηση· τού λαού μου».

Πράγματι ούτως έδιδε τήν εΰχαρίστησιν είς τόν λαόν του, 
τού οποίου Πατήρ μάλλον ήτο ή Βασιλεύς, νά τόν θαυμάζη 
έν φ έτρωγε καί νά τόν άπολαμβάνη.

Βασιλεύς πράγματι ήτο ό Μενελίκ τιον ’Ομηρικών χρόνων, 
συντρώγων μέ τόν στρατί)ν του καί τόν λαόν του καί οΰχί 
βασιλεύς τών τύπων, ώς είνε οί σημερινοί βασιλείς.

'ΑιβήΓαι, 'Ιούλιο; 1911. α. ε. καββαδιας
«

ΡΑΣ ΑΜΠΑΤΑ

ό άρχηγός της τελευταίας στάσεως έναντίον 
τοϋ βασιλεύοντος Διαδόχου

Ό κ. Καββαδίας καί ένταΰθα εύρισκόμενος συνεχίζει τό 
έθνικόν του έργον, μεριμνών περί τών συμφερόντων τών έκεΐ 

κάτω ομογενών. Είς 
τήν Άβυσσινίαν δέν 
ύπάρχει άντιπρόσω- 
πος τής Ελληνικής 
Κυβερνήσεως, καθ'ον 
χρόνον ολαι αί άλλαι 
έθνότητες έχουν παρά 
τή αΰλή τοΰ Μενε
λίκ ΙΊρεσβευτάς καί 
Προσέδρους 'Υπουρ
γούς. Ό κ. Α. Καβ
βαδίας μόλις έφθασεν 
ένταΰθα έζήτησε παρά 
τού κ. Πρωθυπουρ
γού άκρόασιν, εϊτα δέ 
καί παρά τοΰ Ύπουρ- 
γού τών’Εξωτερικών. 
Παρά τώ κ. Βενιζέλφ 

τόν κ. Α. Καββαδίαν όκαί παρά τφ κ. Γρυπάρη ώδήγησε
διευθυντής τής Εικονογραφημένης» κ. Δ. Βρατσάνος, Βουλευτής
Ψαρών. Ό κ. Βενιζέλος έκράτησεν έπί πολύ τόν κ. Καββαδίαν 
παρ’ έαυτφ, μετά πολλοΰ ενδιαφέροντος ζητών πληροφορίας 
περί τής άπωτάτης έκείνης χώρας καί περί τών έκεΐ έγκατε- 
στημένων ομογενών, άνεγνώρισε δέ τήν άνάγκην τοΰ διορισμού 
έν ΆντίςΆμπαμπά Έλληνος Προξένου, καθώς καί ό κ. ύπουρ- 
γός τών ’Εξωτερικών.

« « «

| Συνέχεια άπο τό προηγούμενον τεϋχος]

©Wendland άνήλθε και έκ δευτέρου είς τά ’Ανάκτορα καί 
παρουσίρ άντιπροσώπων τής Κυβερνήσεως έσφράγισε τά 
έν τφ ίδιαιτέρφ γραφείω τοΰ Βασιλέως έγγραφα.

ΆλΧ ή *Σκύλλαι> έξηκολούθει νά παραμένη έν ορμφ Σαλα- 
μΐνος, χωρίς ν άνασπίϊ τήν άγκυραν έπϊ τρεις ημέρας δλοκλή- 
ρους.Ή κυβέρνησις τότε διεμήνυσεν εις τόν Βασιλέα νά άπέλθη 
άπειλήσασα βίαν καί μόλις τότε ό’Όθων έδωκε τήν διαταγήν τής 
άπάρσεως. rO "Οθων ήλπιζε τουλάχιστον οτι οί Κερκυραΐοι, 
διότι θά ήνθράκευεν ή «Σκύλλα>· είς Κέρκυραν, θά έδέχοντο 
αύτόν μετά στοργής. Άλλά καί αύτοϊ έφάνησαν ψυχρότατοι. Καϊ 
ή «Σκύλλα κατηυθύνθη ολοταχώς είς Τεργέστην, ένώ δέ ό 
έκπτωτος έπιπτεν είς τάς αγκόλας τής μητρός του Βασιλίσσης 
Μαρίας, οί έν Έλλάδι θιασώται του έσπευδαν νά συμφιλιωθώσι 
μέ τούς έκθρονίσαντας αΰτόν. Έκ τών πρεσβευτώ»· τής Ελλά
δος μόνος ό έν Βιέννη Βαριυνος Σίνας δέν άνεγνιόρισε τήν 
νέαν κυβέονησιν παραιτηθείς.

*

Ό Βούλγαρης έγκατασταθείς, ώς εΐδομεν, έν τή αιθούση τής 
Γερουσίας, τοΰ Ρούφου άπόντος καϊ τοΰ Κανάρη διστάξοντος 
νά μετάσχη τής προσωρινής Κυβερνήσεως, έγένετο πράγματι 

μονοκράταιρ. Ιίροέβη τότε τήν έπιοΰσαν, πρωϊ 
πρωΐ, είς τόν σχηματισμόν ’ Υπουργείου έκ τώ»· 
<-). Ζαίμη, ώτς ύπουργοΰ τώ»· ’Εσωτερικό»·, Α. 
Διαμαντοπούλου τώ»· ’Εξωτερικά»·, Δ. Μαύρο- 
μιχάλη τιον Στρατιωτικά»·, Τάτση Μαγγίνα τών

Οικονομικά»·, .4. Κου/ιουνδούρου τής Δικαιοσύνης, I. Καλλι- 
φρονα το»· Ναυτικά»·, Ε. Δεληγεοιργη τής Παιδείας, καί Β. 
Νικολοπούλου τών Εκκλησιαστικών.

'Ο λαός ήτο ένθουσιασμένος άπό τά πρώτα βήματα τής έπα
ναστάσεως, τά όποια ήσαν πραγματικώς σωφρονέστατα καϊ 

προοιωνίςοντο τά άριστα. 01 φοιτηταϊ αΰτοπροαιρέτως άνέλα- 
βον την τήρησιν τής δημοσίας τάξεως, οί δέ έμποροι, οϊ τε τοΰ 
Ελευθέρου Βασιλείου καϊ τής Δούλης συνεισέφερον γενναία ποσά 
διά τάς άνάγκας τοΰ Κράτους. 'II ξένη διπλωματία σι.ωπηλώς 
ήνέχθη τά γεγονότα, αί δέ έπαρχίαι έδέχθησαν τό καθεστώς, 
καθ’ οΰ οΰδείς είχε τό σθένος νά άντιταχθή. 
Είς ένίσχυσιν αΰτοΰ ήλθεν, άφ’ ενός μέν ή 
έξ Ελλάδος άπομάκρυνσις τον Χρηστίδον 
δί οχλαγωγίας έπιτηδείως όργανοτθείσης, άη’ 
έτέρου δέ ό θάνατος τοΰ Γρίβα έν Δίεσολογ- 
γίφ, αίφνήδως καϊ μυστηριιόδης. Πράγματι ό Γρίβας τότε ήπεί- 
λει κίνδυνον φοβερόν. Εϊχεν έκκινήσει μέ τριακοσίους Άκαρ- 
νάνας διά νά έλθη είς τήν πρωτεύουσαν καϊ rd γίνη κύριος 
τής καταστάσεως.

Ευτυχώς άπεσοβήθη πας κίνδυνος κατά τον καθεστώτος, 
οΰτω δέ, μόλις έκόπασεν ό ένθουσιασμός, τό ’Έθνος τρέμον πρό 
τοΰ αδήλου μέλλοντος έσκέη θη περί τής πληρώσεως τοΰ θρόνου. 
"Ολοι τότε έστοάφησαν μετ’ έλπίδιον πρός τήν ’Αγγλίαν, ήτις 
εϊχε πρωτοστατήσει κατά τ'ην έξωσιν τών Βασιλέων. Ιιέβλεπον 
άλλως τε καί τήν ένοισιν τών ’ Ιονίωτ Νήσων. .41 βλέψεις έπε
σαν έπί τοΰ δευτερότοκου υίοΰ τής Βασιλίσσης Βικτωρίας Άλ- 
φρέδου. Κάθε ενέργεια τών άρτισυατάτων πολιτικών συλλόγων 
καϊ ίδίιι τοΰ Ρήγα Φερραίον , μεταξύ τών όποιων έδρα ή τότε, 
περίφημος νεολαία, έστράη η είς τό νά άφαιρεθή άπό τ'ην Εθνο
συνέλευση’ τό δικαίωμα τής εκλογής τοΰ νέου ’ ΙΙγεμόνος καί 
άνατεθή τό έργον είς τόν Λαόν, οστις διά καθολικής ψηφοφορίας 
νά έκλέξη τόν νέον βασιλέα του. Διαδηλώσεις ώργανώθησαν 
έπιβλητικα'ι υπέρ τοΰ ’ Αλφρέδου, αί ένέργειαι έσυστηματοποιή- 
θησαν καϊ ή κυβέρνησις έξεβιάσθη. Οϋτω προεκηρύχθη καθολική 
ψηφοφορία. Παμψηφεϊ σχεδόν έξελέγη ό Άλφρέδος, λαβών 
230,016 ψήφους. Άλλ’ αίφνης παρεμβαίνουν αί Δυνάμεις, 
πριν άκόμη γνωσθή τό άποτέλεσμα τής ψηφοφορίας καϊ Ιφαρ- 
μόξουσαι τίι έν τή συνθήκη τοΰ Λονδίνου περί Έλλιίδος άρθρον, 
καθ’ ϊ) μέλη των έν Ευρώπη βασιλευόντων οϊκαεν αποκλείονται 
τοΰ Ελληνικού θρόνου, ματαιοΰσι τήν άνάρρησιν τοϋ’Αληιρέδου.

’Εν τφ μεταξύ έφθασεν ή 10 Δεκεμβρίου 1862, ή όρισθέϊσα 
διά τήν έναρξιν τώ>ν έργασιών τής Έθνοσυνελ.εύσεως. Διπλάσιοι 
οί βουλευτα'ι τόν αριθμόν. Έπϊ πλέον ήλθον πληρεξούσιοι καϊ 
έκ τοΰ έξωτερικον, άντιπροσωπεύοντες τούς "Ελληνας υπηκόους, 
κατά δικαίωμα παραχωρηθεν υπό τής Κυβερνήσεως. Μόνον τά

Ο ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΒΥΣΣΙΝΩΝ ΠΑΠΑΔΩΝ

σωματεία εϊχον έν αρχή άποκλεισθή, βραδύτερου δμως έπετράπη 
καί είς αΰτά καϊ άπέστειλαν είς τήν ’Εθνοσυνέλευσιν άντιπρο- 
σοόπους. Οΰτω ή ’Αντιπροσωπεία έκείνη τοΰ "Εθνους παρου
σίαζε περιεργοτάτην μορφήν. Τεραστία τόν αριθμόν, άπειρος, 
λόγφ τοΰ ίίτι είχον είσέλθει πολλοί νέοι, αξιωματικοί κατώτεροι, 
μή εχουσα καμμίαν κατεύθυνσιν.

Έπϊ τέλους έμ'οιξεν ή θύρα τοΰ Βουλευτηρίου καϊ ή τελετή 
υπήρξε μεγαλοπρεπεστάτη καί έπιβλητική. Οί πληρεξούσιοι 
ώρκίσθησαν δημοτελέστατα άλλά καϊ ζωηρότατα συγκεκινημένοι. 
Ιίλήν, εΰθύς άπό τά»· πριότων ή/ιερών τοΰ βίου της, τά ετερο
γενή έκείνα στοιχεία ήλθον είς σύρραξη· μοιραίως. Συγκρούσεις 
παθά»· καϊ βίαιαι έριδες καϊ διακοπαϊ τά»· συνεδριάσεων κατέ
στησαν προβληματικόν τό μέλλον. Οΰτω ή έξέλεγξις τών έκλο- 
γάη· διήρκεσε δύω περίπου μήνας. Μόλις περί τά τέλη ’Ιανουά
ριου εύρέθη τό Σώμα συγκεκροτημένον κατά τούς τύπους.

|"Επεται συνέχεια |.
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ΕΝΑΣ ΛΑΟΣοοοοο
ο ο Ο ΠΟΥ ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΤΑΙ

■»*·^ τ·^^,
X"λ 1 κάτοικοι της Γή; μας δει· απεκρυσταλ- 

λώθησαν ακόμη είς (ορισμένους λαούς, 
οί όποιοι νά ζήσουν εις τό εξής Ατρόμητοι πρό τον 
κινδύνου τής καθολική; Εξαντλήσεως. 'Η Ιστορία τής 
Άνθρωπότητος Αναφέρει ισώματα λαών, οί όποιοι Εζη- 
σαν και οί όποιοι δέν υπάρχουν πλέον καί ονόματα 
λαών, οί όποιοι Εμφανίζονται νέοι καί καταλαμβάνουν 
τάς θέσει; Εκείνων. "Ο,τι συμβαίνει με τον ενα άνθρω
πον, συμβαίνει, είς μικροτέραν φυσικά κλίμακα, καί με 
ολοκλήρους λαούς. Και αί·τή ή εμφάνισις καί ό θάνατο; 
εξακολουθούν ακόμη. ' Ενώ είς τήν’ Αμερικήν π.χ. μέρη 
άγρια Εως τιάρα καί Ακατοίκητα, συγκεντριάνουν του; 
φυγάδα; όλου του κόσμου καί Αποτελούνται τοιουτο
τρόπως νέοι λαοί, συγγενείς βεβαίως με του; παλαιούς, 

Αλλά σννιστώνται νέας μεγάλης οικογένειας τής ανθροεπότητος, 
άλλοι λαοί, αί διάφοροι υποδιαιρέσεις τά»· πριάτων κατοίκων τής 
’Αμερικής τών αγρίων, τους όποιους ανεκάλυψεν ό Κολόμβος, 
εξαφανίζονται σιγά σιγά Από την Επιφάνειαν τής ηπείρου εκείνης.

Το ίδιον σχεδόν συμβαίνει καί είς την Εύριόπην. Βεβαίως ή 
περισσότερον υπό Εποφιν λαών αποκρυσταλλωμένη πλέον ήπει
ρος του κόσμου είνε ή Εί·ριόπη. ’Εν τούτοι; καί εδώ γίνεται 
αυτή ή Εμφάνισις καί ή Εξαφάνισες λαών, ή Αποτελούσα νέαν 
μορφήν δημιουργία; τής ανθρώπινης οικογένειας.

’Ιδού π. χ. ενα; λαός, ό όποιος Εξαφανίζεται ολίγον κατ’ ολί
γον. Είναι οί Λιθουανοί. ΊΙ Λιθουανία, κείμενη προς βορραν 
τής ’Ανατολικής Πρωσσίας, είναι /ώρα ή οποία κατωκεΐτο άλλοτε 
από μεγάλην καί δυνατήν φυλήν, καί τής οποίας οί παλαιοί 
κάτοικοι ολιγοστεύουν τόσον από ημέρας εις ημέραν, ώστε πολύ 
χρηγαιρα θ’ Ανήκουν μόνον εις τήν' Ιστορίαν. Μέχρι τών Αρχά»’ 
τοΰ παρελθόντος αιώνας ή . Ιιθουανική γλώσσα ώμιλείτο είς 
μίαν μεγάλην Εκτασιν τοΰ μέρους εκείνου τής 
Ευρώπης. Τώρα, υποχωρούσα διαρκώς, μόλις 
όμιλεΐται είς μίαν στενωτάτην λωρίδα γής, περι- 
λαμβάνουσαν δύο μόνον πόλεις τό Τίλσιτ καί 
την Μέμελ.

Λιθουανοί σημαίνει: « Οί άνθρωποι οί όποιοι 
σπαταλοΰν την ζωήν το»· ··. Ώνομάσθησαν δε 
οϋτω, διότι ή χιόρα των Εθεωρείτο τόσον πλούσια, 
ώστε κανείς δέν ήτο Υποχρεωμένος νά οικονο
μήσω τήν ζωήν του καί ήδύνατο νά τήν σκορπά 
Αφειδώς. Κατοικοΰντες τόπον, ό όποιος είναι εν 
Από τά ώραιότερα όροπέδια τής Εύρώπης, υπήρ
ξαν Επί πολλούς αιώνας ήσφαλισμένοι είς τήν 
εκ φύσεως οχυρόν εκείνην θέσιν, τής όποιας ή 
ώραιότης καί ό πλούτος είλκυσαν πολλούς κατα- 
κτητάς. Διότι πραγματικά); ή χώρα αντί/ Εχει 
φυσικός καλλονάς σπάνιάς, άφθονα ϋδατα καί 
δάση όχι συχνά άπαντώντα είς τήν Ευρώπην. Εις 
εν από τά υψηλότερα καί πλέον Απότομα όρη των, είς τό Ρομ- 
πίνο, τον Λιθουανικόν "Ολυμπον, Επάνω είς ΰπέροχον βράχον 
γρανίτου, Εζοΰσαν οί παλαιοί Λιθουανοί θεοί, οί. όποιοι, όπως 
καί οί ίδικοί μας τοΰ * Ολυμπου, δέν υπάρχουν πλέον.

ΖΑΤΣΕΛΟΝΕ?

|ύ τελευταίος Πρΐγκιφ τής Λιθουανίας

Εις τό όρος αυτό, τού όποιου τήν κορυφήν στεφανώνουν 
ακόμη καί τιάρα τά Ερείπια παλαιού είδωλολατρικού φρουρίου, 
ήργοντο Από όλα τά σημεία τής χώρας οί προσκυνηταί, από 
Απλών θνητών μέχρις ηγεμόνων καί προσέφερον θυσίας. Ή

ΤΟΠΕΙΟΝ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ

λατρεία δε αυτή εξηκολούθησε μέχρι τοΰ δωδεκάτου αίώνος, ΰτε 
οί ίππόται τοΰ Τευτονικοΰ τάγματος, είσβαλόντες είς τήν Λιθουα
νίαν, κατέλαβαν τό Ρομπινο, κατέστρεφαν τόν παλαιόν είδωλο- 
λατρικόν ναόν καί ερριφαν είς τόν ποταμόν τούς τελευταίου; 
είδατλ.ολ.άτρα;. Λέγεται Εν τούτοι; ότι, οί ιερείς, πριν φύγουν ή 
φονευθοΰν, κατώρθαισαν καί Εκρυψαν είς διάφορα μέρη . τού 
οροπεδίου μέγα μέρος τών θησαυρών. ΓΙρό εκατόν καί πλέον 
ετών ανασκαφαί, γενόμεναι ανεπισήμω; Εννοείται, εις διάφορα 

ΧΩΡΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΡΓΑΛΕΙΟΝ

σημεία εφερον πράγματι είς φ’ο>ς Αμυθήτους θησαυρούς χρυσού 
καί πολυτίμων λίθων. Οί θησαυροί αυτοί διηρπάγησαν καί τιάρα 
δεν μένει πλέον παρά μόνον ή παράδοσις.

«
Οί Λιθουανοί αναφέρονται ώς φυλή μεγάλη καί δυνατή από 

τον τρίτου μετά Χριστόν αίώνος. Κατά τήν εποχήν εκείνην φαί
νεται Εγινε μία Από τιί; μεγάλα; Απορροφήσεις τών πέριξ στοι
χείων δί Επιδρομών καί κατακτήσεων, όπως συνέβη καί είς 

άλλου; λαούς, καί επομένως ή εύδοκίμησις τής 
φυλής αυτής δί έπιμίξεως. Ηγεμόνες τολμηροί 
καί γενναίοι κατέκτησαν χιόρα; γύρω, μετέφερον 
είς τήν Λιθουανίαν γυναικόπαιδα καί Εθεσαν τάς 
βάσεις τοΰ μεγαλείου τής φυλής των. Παράδο
ξο); όμως Επειτα ή Ιστορία σιωπά περί τού λαού 
αυτού. Κατόπιν Ερχεται μία περίοδος υποταγής 
είς τούς γειτονικούς Ριάσσους ήγεμόνας.

’ Ολίγον άργότερον ένας μεγάλος Αρχηγός ό 
Μιδβός Αποφασίζει νά συνενώση τούς Λιθουα- 
νούς υπό ενα σκήπτρον και διεξάγει τρομερόν 
Αγώνα προς τούς ίππότας τοΰ Τευτονικοΰ τάγ
ματος. ’Αργότερα ό Ζατσελόνε, ό τελευταίος μύ
γας ήγεμό»· τών Λιθουανά»·, κατορθώνει καί 
ενώνει τήν Λιθουανίαν με τήν Πολωνίαν κατά 
τό Ι38Θ και θέτει Επί τής κεφαλής του Ερωμέ
νον τό στέμμα τών δύο χωρών. Μετά διαφό
ρους ιίκόμη περιπέτειας διά μέσου ιών αίιόνο»’, 

τάς περιπέτειας τάς όποιας έχουν όλοι οί λαοί, όσοι ιίχον τό 
ευτύχημα μαζή καί τό Ατύχημα νά κατοικούν Ενα ώραΐον τόπον, 
εύρίσκομεν κατά τό 1~2Θ τήν Λιθουανίαν υπό τήν πραγματικήν 
προστασίαν τής Γερμανίας. '() Φρειδερίκος Γουλιέλμος, βλέπων 
ότι ό λαός Εκείνος είχε δεκατισΟή ιίπό τούς πολέμους καί ότι 
Εκινδύνευσε νά λειψή, δεν εφείσθη κανένας μέσου διά νά τόν 
ιιναζωογονήση. "Εξ μεγάλαι πόλεις καί διακόσια τριάντα τρία 
χωρία ίδρύθησαν, γενναιοτάτη δε διά τήν Εποχήν Εκείνην ίπιχυ- 
ρήγησις Εκ δύο εκατομμύρια»· πεντακόσια»· χιλιάδων ταλλήρων 
εδόθη διά νιί βοηθηθή ό λαός.

Ταυτοχρόνως εγεινε δί Ενέργειας τοΰ Αύτοκράτορο; καί μία 
μεγάλη μετανάστευσις, εχουσα σκοπόν νά τονιόση διά νέου αίμα
τος τήν Εξηντλημένην καί κουρασμένην φυλήν. Είκοσι χιλιάδες 
κάτοικοι τοΰ Σάλτζβουργ, αφίνοντες τήν ώραίαν παρά τάς 
"Αλπεις χώραν τα»·, μετηνάστευσαν είς τήν Λιθουανίαν, Εγκα- 
τεστάθησαν είς αυτήν και τήν ήγάπησαν ώς πατρίδα των.

’Εν τούτοι; τήν παλαιέ»· Λιθουανικήν τρυλήν τίποτε δεν ή/ιπο- 
ρεΐ νά τήν σώση πλέον. "II γλώσσά της, τό μεγαλείτερον δείγμα 
τής ύπάρξεως μιας φυλής, υποχιυρεΐ διαρκά); καί μιίλι; όμιλε'ι- 
ται ακόμη καθαρά καί Αμιγής είς μερικά ι’ιπομακρυσμένα 
χωρία. Είς τι'ι άλλα σημεία Εδανείσθη τόσα στοιχεία από τι/ν 
Γερμανικήν, υπέστη τόσον βαθυτάτην τήν Επίδραοιν τής Γερ 

μανικής Επιδρομής, ιοστε Εγινεν σχε
δόν Αγνώριστος. ’Ακόμη καί τά δημο
τικά τραγούδια, τά όποια Εχουν αιώνων 
ζιυήν, υπέστησαν κάποιαν Επίδραοιν τής 
Γερμανική; ποιήσεως. Τά ήθη δε καί 
τά Εθιμα δεν Ενθυμίζουν τίποτε Από τήν 
παλαιάιν Λιθουανικήν ζωήν.

Κατά τιί; Αρχάς τοΰ παρελθόντα; 
αιώνο; όλοι οί Λιθουανοί υπελογίζοντο 
εί; 800,000 φυγών, άμιγοιν,κα'ι καθα
ρά»· Λιθουανά»·. Σήμερον, οί όμιλοΰντες 
τήν .λιθουανικήν, οί διατηροΰντες τιί 
παλαιό ήθη καί Εθιμα, οί εγοντες καθαρά 
Λιθουανικά ονόματα, δίν είνε περισσό
τεροι από ΑΟ,1100."Ολοι αί άλλοι κάτοι
κοι τής Λιθουανίας είνε Γερμανοί' οί 
άλλοι λέγονται .Ιιθουανοΐ μόνοι· διότι 
μετηνάστευσαν εκεί προ 2θθ Ετάιν, οί πα- 
λαιότεροι, ι’ιλλά δεν Εχουν τόν σύνδεσμον 
τής πρώτης καταγωγή; μέ τήν χώραν.
Εάν λοιπόν ή συγχώνευσις αί'τή Εξα ΑΜΑΖΟΝΕΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΛΕΣ

ΰ(Γ

Η ΑΝΟΡίίΠΟΊΉΧ
'Σ τού κόσμου τήν Σαχάραν βαδίζ’ή ΆνΟρωπότης, 
εις τών έτών τόν δρόμον, τόν δίχως γυρισμόν, 
καί σύρουσα τούς πόδας,’ς τού ήλιου τόν καϋμόν, 
σπογγίζει τόν Ιδρώτα από τό μέτωπό της.
Δεινώς β'ρυχάτ’ ό λέων, κ’ ή καταιγίς βοΐζεν 
ναός τις ή καί πύργος δέν φαίνεται μακράν.
Κι’ ό γύΐ|>. ό τριγυρίζων δι’ ακάθαρτον βοράν, 
αυτός σκιάζει μόνον, τόν ουρανόν ’σάν σχίζει.
Καί όλοέν προβαίνει, κατάκοπος, διψώσα, 
καί τέλος ατενίζει εμπρός της, πνευστιώσα, 
μέ κυπαρίσσους δάσος μέ μάρμαρα λευκά* 
στην "Ερημον τοϋ Χρόνου, ανάπαυα’ όπως φέρη, 
ή Πρόνοια ή Θεία, ’ς τοϋ βίου τά κακά, 
ως δασιν τούς τάφους πρός ύπνον μάς προσφέρει.

(Κατά τόν Tlieophile Gautier) ΕΚΤΩΡ ΚΑΣΤΑΛΙΑΣ

« « «

TC ΚΑΑΛΥΝΤΗΡΙΟΝ ΣΑΣ ΚΥΡΙΑΙ ΜΟΥ

Θ λ σάς εϊπω μερικά πράγματα, τώρα περί ΰπερτριχώσεως. Πάσα παρά
1 φύσιν επί τοϋ δέρματος άνάπτυςις τριβών καλείται ύπερτρίχωσις. 

’Ενίοτε συναντώμεν κυρίας, αϊτινες έχουν τό ατύχημα, νά άνίΐή ανωθι τοϋ 
χείλους ελαφρός μύσταζ. τόν όποιον Οά έζήλευεν έφηβος. “Αλλαι κυρίαι 
φέρουν παραγναθίδας, άλλαι φέρουν άκροχορδόνας (έληές) μέ μακρόν 
θύσανον τριχών, άλλαι έχουν τόσον παχείας τάς όφρΰς, ιόστε ολος ό 
οφθαλμός καλύπτεται. Υπάρχουν δέ ακόμη καί τά φαινόμενα εκείνα 
τής κλασικής μορφ.ής τής ΰπερτριχώσεως. περί ών έγραιρεν άλλοτε εν 
έκτάσει ή Εικονογραφημένη παραΟέσασα καί εικόνας διαφόρων γυ
ναικών. αί όποϊαι έμειναν όνομασταί κατά καιρούς διά τήν εύτραφή 
γενειάδα των καί τον δασύτατον μύστακά των. Έν ΆΟήναις ζή μία 
κυρία τής μέσης τάςεως, χήρα, ήτις φέρει κομψότατοι1 μούς καί ευτραφή 
μύστακα, άπο άποστάσεως δέ, μέ τά κρήδεμνα καί τούς πέπλους τής 
χηρείας, ομοιάζει, μέ άρχιμανδρίτην.

ΊΙ ύπερτρίχωσις είναι δύο ειδών γενική καί μερική. Αλλά δέν θά 
σάς κάμω λόγον περί τής πρώτης, τής γενικής δηλαδή, ήτις είναι φαινό
μενου σπάνιον. Θά σάς ομιλήσω περί τής τοπικής ΰπερτριχώσεως, ήτις 
είναι συνηθεστάτη. Είναι καί αύτή δύο ειδών είναι συγγενής, όπως λέ- 
γομεν, αναπτυσσόμενη έπί σπίλων καί επίκτητος, άναπτυσσομένη έπί 
ύγιοϋς δέρματος. "Οταν κανείς μεταχειρισθή ιίποψιλωτικά φυράματα, 
είτε οπωσδήποτε δια χημικών μέσων ή μηχανικών ή διά πιέσεων συνεχών 
ή δι’έκδορίων έριΌίσιι τό δέρμα, αναπτύσσεται τρίχωμα, δπερ δυσκό- 
λως καταστρέφεται. Συνήθως ή ύπερτρίχωσις αναπτύσσεται εις τό προ
σώπου καί ιδία είς τήν ρίνα, τά ώτα. μεταξύ τών όφρύων, είς τάς 
παρειάς, εις τόν πιΰγωνα καί περί τόν λαιμόν.

Συνήθως αί κυρίαι έκριζώνουν τάς τρίχας ταύτας μέ τσιμπιδάκι. Τό 
μέσον τοΰτο είναι λυσιτελές, έφ' όσον πρόκειται περί έκριζώσεως δύω 
τριών τριχιϋν αραιότατα φυεισών. Προκειμένου όμως περί ΰπερτριχώ
σεως εκτεταμένης, τό μέσον αύτό είναι ήκιστα πρακτικόν, οδυνηρότατου 
δέ, διότι ενίοτε έκ τής βιαίας αύτής εξαγωγής πρυκαλεϊται ερεθισμός 
όξύτατος τοϋ δέρματος ιιέ πολύ δυσάρεστα αποτελέσματα.

Τά μάλλον έν χρήσει σήμερον μέσα είναι τά άποψιλωτικά φυράματα, 
τά όποια δέν είναι τίποτε άλλο παρά χημικαί συνθέσεις ή μηχανικά 
μίγματα καυστικών ουσιών. Ταΰτα όμως καταστρέφουν μόνον τό σώμα 
τής τριχός, ουδέποτε δέ τήν ρίζαν της. Προφανές λοιπόν είναι οτι καίτά 
μέσα ταΰτα προσκαίρως μόνον άποφιιλιόνουν, διότι μετά τινας ημέρας 
φύονται έκ νέου αί κατα.ττραφ.εϊσαι τρίχες. Ή δέ συχνή χρήσις τών 
τοιούτων φυραιιάτων ερεθίζει τό δέρμα καί. όπως σάς είπα προηγουμέ
νως, ό έρεθισιιός αυτός εύνοεϊ τήν άνάπτυξιν τών τριχών.

Διά τοϋτο σάς συνιστώ νά άποφεύγητε τήν χρήσιι το>ν τοιούτων 
σκευασιών. Μόνον όταν ή ύπερτρίχωσις έχει άναπτυχθή είς τούς βραχίο

κολουθήσω — και βεβαίω; θά Εξακολου
θήσω διότι αυτό είναι τό φυσικιάτερον— 
Εντός πενήντα Ετών δεν θά ύπάρχη πλέον 
κανείς . ίιθουανός. ΊI παλαιό . Ιιθουανική 
γλάισσα θά Εχω λείφ// ιίπό τον κατάλο
γον το»· όμιλουμένων γλωσσά»· καί μό
νον τ<\ παλαιό Εθνικά άσματα θ' ιίνα- 
φέρωνται είς κιτρινισμένα βιβλία, χωρίς 
νά τά εννοή πλέον κανείς.

Εις τό μεταξύ όμως Από ι’ιπόη·εω; 
Αριθμού καί ποσού ή (ΐνθρωπότι/; δεν 
χάνει τίποτε. Ει’ς τήν χώραν είς τήν 
όποιαν άγιονια ένας παλαιό; λαός, καί 
πρόκειται ν’ Αποθάνω, γενναται Ενας άλ
λος λαός, ιικμαίος μέ τό μέλλον όλόκλη- 
ροι· Εμπρός του. 'Ίσως μετιι αίάινα; θά 
ελθΐ) κ'1' σύτού ή σειρά νά εξαι/ ανισθή. 
CH ζωή τά»· λαά»· δεν διαφέρει κατά 
τίποτε Από τήν ζωήν τών άνθριάπων. 
Πεθαίνει ό ένας διά νιί διάοη τήν θέσιν 
του είς εκείνον πού γενναται.

νας ή έπί τοΰ στήθους ή τής ράχεως καί θέλει καμμιά νά παρυυσιασθή 
ιιέ ντεκολτέ ή ακόμη, άν πρόκειται περί ΰπερτριχώσεως τοϋ άνω χείλους 
ή τών παρειών, δύναται νά μεταχειρισθή τι'ι άποψιλωτικιι φυράματα.

Σάς παραθέτω δύο συνταγάς :
Cliaux vive pulv............................................. 48 gr.
Amidom pulv................................................. φρ
Sulfure d’Arsenic...............................................4 .

Είναι σκόνη τό φάρμακον τούτο. Ρίπτετε ολίγον νερό καί μέ τήν σχη- 
ματιζομένην λάσπην ά/^ίφετε τό τριχωτόν μέρος. Δέκα λεπτά άρκοϋν. 
Έπειτα πρέπει νά τό σαπουνίσητε καί νά τό έπαλείψετε μέ λανολίνην.

Ή άλλη: Sulfure de Calcium................................. 7 gr.
Oxvde de Zing.....................................28 »

Παλιν ρίπτετε νερό καί τό άφίνετε έπί τοΰ τριχωτού μέρους 5 λεπτά, τό 
άφαιρεϊτε δέ, μόλις αίσθανθήτε οτι άρχίζει νά σάς καίη, μέ νερό χλιαρόν.

’Αντί όμως τούτων συμβουλεύουν, όταν μάλιστα τό τρίχωμα δέν είναι 
πολύ ανεπτυγμένου καί δασύ, νά ξανθαίνουν τάς τρίχας, οπότε καθί
στανται αφανείς. Ζητείτε λοιπόν άπό τό πρώτον φαρμακεϊον τρία δρά
μια ΰπεροξειδίου τοϋ υδρογόνου (Eau oxygence), επτά δράμια βαζελί
νης καί τρία δράμια λανολίνης, τά άνακατεύετε κα/.ά καί αλείφετε δι’ 
αύτών τό τρίχωμα, όπερ μετ’ ολίγον γίνεται τόσον ξανθόν, ώστε δέν 
φαίνεται, παρά άπό πολύ κοντά. Χρειάζεται όμως προσοχή κατά τήν 
Ζ(?ήσιν To0 ΰπεροξειδίου τοϋ ύδρογόνου, διότι καί φλύκταινας τοϋ δέρ
ματος προκαλεϊ καί τά μάτια καταστρέφει.

"Αν πάλιν αί τρίχες είναι μακραί, τότε πρέπει νά κόπτωνται ή νά 
έκριξώνωνται διά τής λαθίδος. "Αν δέ πρόκηται περί καθολικής ύπερ- 
τριχώσεως ή ριζική θεραπεία εΰρηται μόνον έν τή ’Πλεκτρολύσει. 
’Αλλά τότε πρέπει νά καταφύγετε είς Δερματολόγον.

Η ΕΜΠΙΣΤΟΣ ΣΑΣ« « «
Η Ν Θ Υ Μ Ο Υ !

‘Ώ1 ένθυμοΰ, όταν δειλή άνοίγη ή Αυγή 
στον ξανθοκόμην "Ηλιον τό μαγικό παλάτι.

’Ώ! ένθυμοϋ, όταν, ρεμ<»'| ή νύξ περνά, ’ς τή γή 
μέ τ’ άργυρό τό πέπλο της καί όνειρα μάς πλάττει· 
όταν γλυκεία πρόσκλησις τό στήθος Oil τό πάλλ|], 
μέ τά γλυκά τά όνειρα* ή νύξ όταν προβάλλη, 

άκου, ’ς τά βάθη τοΰ δρυμοΰ 
φωνήν, ώς ψίθυρον λυγμοΰ:

—”Ω ! ένθυμοΰ!
Ώ! ένθυμοΰ. όταν ποτέ αί Μοΐραι αί σκληραί 
διά παντός καί σέ κΓ εμέ θά έλθουν νά χωρίσουν, 
όταν τά χρόνια, ή φυγή κ' αί μαϋραι συμφοραϊ 
τι'ι λυπημένη μου καρδιά σέ μαρασμό θ’ άφησουν, 
τόν θλιβερό μου έρωτα, τοϋ χαϊρε τή θυσία!

’Σάν άγαποΰν, είνε μηδέν <> χρόνος κ’ ή απουσία* 
μέχρις εσχάτου της παλμού 
λέγ’ ή καρδιά μετ’ όδυρμοϋ:

—Ώ ! ένθυμοΰ !

*Ώ! ένθυμοϋ, όταν ποτέ ’ς τό χώμα τό ψυχρό, 
ή συντριμμένη μου καρδιά τόν ύπνο Οά γ·νωρίζ|).
"Ω 1 ένθυμοϋ όταν ποτέ έν’ άνθος τρυφερό
έπί τοΰ τάφου μου γλυκά, αίιίινια θ’ άνΟίζη.
Δέν Οά μέ ’δής πλέον ποτέ* άλλ’ ή ψυχή μ’ έγγύς σου, 
’Αθάνατη Οά έρχεται, ’σάν αδελφή πιστή σου.

Άκου, ’ς τά σκότη τού δρυμού 
φωνήν μεγάλου στεναγμού:

—Ώ ! ένθυμοΰ!
(Κατά τόν Alired de Musset) ΕΚΤΩΡ ΚΑΣΤΑΛΙΑΣ



«

ΛΗΕΣ. Εάν ήθελε κάνεις νά 
δώση τήν έξήγησι ν τής λέξεως 
Έληά καί τήν σημασίαν φυ

σικού χαρίσματος ή ελαττώ
ματος τοΰ προσώπου, Οά εύρί- 

σκετο εις μεγάλην δυσκολίαν. Έληά είναι 
κρεάτωμα τό όποιον έχουν μερικοί άν
θρωποι έκ γενετής εις τό πρύσωπον, 
τριχωτόν ή οχι, καί τό όποιον εις άλλα 
μέν πρόσωπα προσθέτει είς καλλονήν καί 
εις χάριν, άπό άλλα δέ πρόσωπα πραγ
ματικόν; άφαιρεϊ.

Καί αύτά μέν όσον αφορά τήν εξήγη
ση- τοΰ τί είναι έληά. Άλλ’ ώς γνωστόν 
δέν υπάρχουν μόνον πραγματικοί έληές 
υπάρχουν καί τεχνηταί. Πώς προήλθε 
λοιπόν ή συνήθεια αυτή νά προσθέτουν 
αί γυναίκες τεχνητά τοιούτου είδους κρεα- 
τώματα. έξέχοντα ή όχι. άλλοτε καλώς 
ζωγραφιστά, τριχωτά, ή μή ; ’Ιδού τί θά 
έξηγήσωμεν.

Καί έν πρώτοις είναι πραγματικώς 
ώραιότητος δείγμα ή έληά; Άν πιστεύ- 
σωμεν τόν λαόν, είναι. ’Απειρία ποιημά
των τραγουδούν τι'ι θέλγητρα καί τά κάλλη 

τής έληάς. Ποιος δέν ήκουσε τόν κλασικόν στίχον 
τοΰ έρωτευμένου, ό όποιος ζητεί άπό τόν Θεόν νά 
τόν άξιώση νά

• φιλήση τήν έληά πούχει στό μάγουλό της· ;

Έπειτα γνωστότατη είναι ή επωδός, ή τοποθετού
μενη σχεδόν είς κάθε ρσμα καί λέγουσα:

τής έληάς σου τά μαυράδι 
ζαιντανό μέ πάει στον .

Τό βέβαιον είναι οτι υπάρχουν έληές, αί όποϊαι όχι 
μόνον δέν διαστρέφουν τήν φυσιογνωμίαν, άλλά καί 
παραδόξως κάτι τής προσθέτουν. Υπάρχουν καί άλλαι, 
εννοείται, αί όποϊαι παραμορφώνουν έντελώς.

Είναι λοιπόν περιεργοτάτη ή καταγωγή τοΰ είδους 
αύτοΰ τής γυναικείας φιλαρεσκείας. Λέγεται δηλαδή 
ότι, κάποτε μεγάλη κυρία τοΰ δεκάτου εβδόμου αίώνος 
πάσχουσα από πονοκέφαλον, μετεχειρίσθη κάποιον 
φάρμακου. τό όποιον τήν έθεράπευσε μέν έντελώς, 
άλλά τής άφισε είς τό προσώπου διάφορα μικρά κιτρι
νοπράσινα σημεία, τά όποια εννοείται, ότι συνετέλεσαν 
είς τήν ωραιότητά της. Ή κυρία διά νά κρύφιη τι'ι σημεία αυτά έκόλλη- 
σεν έπάνω μικρά κομματάκια ταφφετά μαύρου, επειδή δέ ήτο γυναίκα 
κανονίζουσα τόν συρμόν, όταν ένεφανίσθη μέ τά μαύρα αυτά σημεία, 
πολλαί άλλαι τήν έμιμήθησαν καί τοιουτοτρόπως είσήχθη ό παρά
δοξος αυτός συρμός.

Κατ’ άλλην ιστορικήν πηγήν ή Δούκισσα τοΰ ΝΊουκ.άστλ, διάσημος 
Αγγλική καλλονή έπί τής βασιλείας Καρόλου τοΰ Β’, μετεχειρίσθη κομ
ματάκια μαύρου υφάσματος διά νά σκεπάση μερικά στίγματα, τά οποία 
είχε πέριξ τοΰ στόματος. Μία αντίζηλος βλέπουσα ότι τό μέσον αύτό, 
έξήρε τήν λευκότητα τοΰ προσώπου τής Δουκίσσης, τήν έμιμήθη χωρίς 
λόγον καί τοιουτοτρόπως είσήχθη ό συρμός, ό όποιος έβασίλευσεν έπί 
ένα αιώνα.

Έν τούτοις οί σοφοί ισχυρίζονται ότι, ή έληές ήσαν γνωστοί καί έπί 
Ρωμαίων. Αί πατρικίαι τής Αιώνιας Πόλεως είχον είς τό καλλυντήριόν 
των σειράν ίίλην φαρμάκων καί υγρών. μέ τά όποια κατεσκεύαξον είδος 
έμπλαστρων, ονομαζόμενων οπλήνια, τά όποια έτοποθέτονν είς τό πρό
σωπό'· των. ’Ενίοτε τά οπλήνια αυτά είχον σχήμα ημισελήνου.

«
Επί τής βασιλείας τοΰ Λουδοβίκου 1Β' ή συνήθεια μετεδόθη καί είς 

τούς άνδρας. Νεαροί εϋπατρίδαι. αύλικοί, αξιωματικοί καί άββάδες 
έμφανίζονται μέ έληές. Είς τό βιβλίον τών Νόμων τής Γαλλικής Αρι
στοκρατίας» υπάρχει διάταξις έπιτρέπουσα καί εις τούς άνδρας νά έχουν 
έληές. ’Εάν λέγει τό βιβλίον — μάς κατηγορήση τις. θ’άπαντήσωμεν 
ότι είναι τιμή μας νά μιμηθώμεν έκείνας, τάς όποιας άγαπώμεν καί 
λατρεύομεν»

Έληές προσέθεταν είς τό πρόσωπόν των οί άββάδες άλλά άκόμη καί 
ή καλόγρηες τών μοναστηρίων. ΊΙ κυρία Μαζαρίνου, διαζευχθεϊσα τόν 
σύζυγόν της, κατέφ υγεν είς τό μοναστήριον τής 'Αγίας Μαρίας, όταν δέ 
ό σύζυγός της έπήγε νά τήν έπισκεφθή. αΰτη τόν ύπεδέχθη μέ τό πρό
σωπον γεμάτο έληές.

Ό ταφφτάς, ο όποιος έχρησίμευε διά νά κατασκευασθοΰν ή έληές, 
προσελάμβανε τά παραδοξότερα σχήματα. Έκόπτετο δηλαδή ώς σελήνη, 
ημισέληνος, ιϊστρον, άνθος, ξώον, άκόμη δέ πολλάκις έλάμβανε τό σχήμα 
γνωστού προσώπου. Έτοποθετεϊτο δέ είς διάφορα μέρη τοΰ προσώ
που καί άναλόγως τής Οέσεως είχεν άλλο όνομα. Τοιουτοτρόπως, όταν 
έτοποθετεϊτο πλαγίως τών ύφ.θαλμών, έλέγετο ή παθητική», είς τό 
μέσον τής παρειάς, «ή κομψή» είς τό άκρον τοΰ στόματος, έλέγετο ή 
φιληματική . είς τήν ρύτην η <αυθάδης . εις τά χείλη ή κοκέττα-. έντε
λώς στρογγυλή ώνομαζετο η δολοφόνος-.

ΠΩΣ ΕΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝ ΤΗΣ ΕΛΗΕΣ

ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο

ο ο ■» ο ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΤΟΥΑΛΕΤΤΑΣ

Μία διάσημος κυρία τής εποχής εκείνης είσήγαγε έληές άπό μαΰρον 
βελοϋδον περιτριγυρισμένες άπό άδάμαντας.

Ή άδελφή τοΰ Λουδοβίκου I.V λέγει, όταν έπρόκειτο νά γίνη ό γάμος 
τοΰ άδελφοΰ της, μεταξύ τών δώρων τά όποια δ Λουδοβίκος ΙΔ’ έστειλεν 
εις τήν μνηστήν του, υπήρχε κιβώτιον. τό όποιον περιείχε διάφορα είδη 
καλλωπισμού, μέσα δέ είς τό κιβώτιον αύτό υπήρχε κιθωτίδιον περιέ- 
χον παντός είδους φ ιαλίδια, πινέλλα ψαλλίδια κ.τ.λ. είδικώς όλα αύτά 
διά τήν κατασκευήν έληών.

Εννοείται ότι οί ήθικολόγοι έθορυβήθησαν επί τέλους άπό τήν τρο
μερόν αΰτήν διάδοσιν τού συρμού καί ο ίεροκήρυξ Μασσιγιόν, έξεφώ- 
νησε κάποτε δριμύτατον λόγον άπό τοΰ άμβωνος εναντίον τών έληών.

— Διατί δέν τοποθετείτε άπό αύτάς παντού ; είπεν δ άνθρωπος τής 
εκκλησίας.

Οί άκολουθοϋντες τόν συρμόν, αντί νά θορυβηθούν, έφήρμοσαν κατά 
γράμμα τήν συμβουλήν τοΰ ίεροκήρυκος. Γυναίκες καί άνδρες ήρχισαν 
νά τοποθετούν είς όλον τό σώμα έληές. αί όποϊαι μάλιστα ώνομάσθησαν 
■ έληές τοϋ Μασσιγιόν .

’Εννοείται ότι ό συρμός έδημιούργησε καί έμπόριον-έπάγγελμα. 'Υπάρ
χουν πλέον κατασκευασταΐ έληών. οί όποιοι μάλιστα δημοσιεύουν έμμε
τρους ρεκλάμας, τάς όποιας κάθε φιλάρεσκος κυρία ευρίσκει τό πρωί 
είς τό καλλυντήριόν της. Μία τοιαύτη ρεκλάμα λέγει ότι, άναλαμβά- 
νομεν νά τοποθετήσωμεν έληές διαφόρων ειδών.
χιά >·ά χλυκαι>ο>/ιε τά μάτια, 
χιά τό μέτωπο, γιά τό στήθος 
καί της τοποθετούμε έτοι 
που νά τής βλέπης καί να τα γάνης.

καλλυντήριόν της. Μία τοιαύτη ρεκλάμα λέγει ότι, άναλαμβά-

μέτωπο, γιά τό στήθος
Μέ ,ιιιά έληά καλοβαλμένη, 
κάθε άντρα ςετρελλαίνει 
ή ίόμορφη, που τήν φορεϊ. 
Κανένας άνδρας δέν απορεί 
ι·’ άντισταθή ατά θέλγητρά της.

Κατάστημα ειδικόν διά τήν κατασκευήν έληών υπήρχε 
κατά τό 1691 είς τό ΙΙαρίσι, εις τήν οδόν 'Αγίου Διο
νυσίου, έφερε δέ τόν τίτλον Εις τόν μαργαρίτην 
τών έληών .

’Απειρία ποιηιιάτων τής εποχής εκείνης άναφέρον- 
ται είς τής έληές. "Ενα εξ αυτών λέγει ότι αδίκως 
μία γυναίκα στολίζεται καί προσπαθεί νά γίνη ωραία».

Χωρίς μίαν «δολοφόνον» 
ίίλα είναι περιττά».

Λϊ μεγαλείτεραι κυρίαι τής έποχής δέν διέφευγον 
τήν μανίαν τοΰ συρμού. Ή είκών τής Μαρίας-"Αγνής 
Χρηστίνας Βικτωρίας της Βαυαρίας, μνηστευμένης μέ 
τόν Δελφίνον τής Γαλλίας, τώ 1880 τήν παριστάνει μέ 
τρεις έληές- μίαν είς τό μέτωπον, μίαν είς τήν παρειάν 
καί τρίτην είς τήν μύτην.

'II περίφημος κυρία Πομπαδοΰρ έκαμεν άφθονον 
χρήσιν έληών. Γράφουσα κάποτε είς τόν στρατηγόν 
δ’ Έστρέ, διά νά τοϋ υπαγόρευση οδηγίας διά τόν

πόλεμον, τού έσημείωνεν επάνω είς τόν χάρτην σημεία έπιθέσεως ή 
άμύνης μέ έλ.ηές. 'Ο στρατηγός έγέλασε διά τήν αύθαδειαν τής εύνοου- 
μένης τού Βασιλέως, εκείνη τό έμαθε καί ό στρατηγός έδοκίμασε πολ- 
λάς άπογοητεύσεις είς τό εξής, διότι κατεδιώχθη άμειλίκτως άπό τήν 
πανίσχυρου εύνοουμένην.

Κατά τόν πρώτον χρόνον τού δεκάτου ογδόου αίώνος ή συνήθεια ήτο 
τόσον διαδεδομένη πλέον, ώστε τάκουτάκια είς τά όποια έτοποθετούντο 
τά χρήσιμα διά τήν κατασκευήν έληών. άπετέλεβαν είδος καλλιτεχνικής 
βιομηχανίας. Είς τά μουσεία στάζονται οχι μόνον τών μεγαλειτέρων 
γυναικών τής έποχής εκεί
νης τοιαύτα καλλιτεχνικά 
κιβωτίδια, άλλ’ ακόμη καί 
πριγκίπων καί σοβαρών αν
θρώπων καί άνθροιπων τής 
Έκκλησίας.Τάκίβώτιααΰτά 
έχουν επάνω σκηνάς μυθο
λογικός, είναι άπό πολύτιμα 
ξύλα, ταρταρούγαν, έλεφαν- 
τοστούν, καί διαφόρους ιϊλ- 
λας πολυτίμους ίίλας.

Εκτοτε ή συνήθεια έξέ- 
λιπε. Σήμερον άκόμη απο
μένει είς μερικά άπομε- 
μακρυσμένα τής Ανατολής 
μέρη, όπου αί γυναίκες 
βάφονται άρκετά άδεξίως, 
πουδραρίζονται αφειδώς καί 
μεταχειρίζονται έληές διά 
νι'ι συμπληρώσουν αύτόν τόν 
τεχνικόν τοΰ προσώπου διά
κοσμον.

Εννοείται όμως ότι ή 
επεξεργασία αύτή δέν γίνε
ται ούτε τόσον συστηματι- 
κώς, ούτε τόσον πλουσίως, 
ούτε τόσον τελείως ύπό καλ
λιτεχνικήν έποψιν, όσον έγί- 
νετο κατά τόν δέκατον έβδο
μον ή δέκατον όγδοον αιώνα. ΚΥΡΙΑ ΤΟΥ Π ΑΙΩΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΟΥΑΛΕΤΤΑΝ ΤΗΣ
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ΞΕΝΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

ΤΟ ΧΑΣΤΟΥΚΙ
Ο πρόεδρος (όρος τόν Μ.τρίλ, ϋ ό.τοώς 

έκτίνην τήν οτιγιιήν έςακολιιΐ'θτΊ τήν κατά- 
Οεοίν τον).— Καλά, καλά! Λοιπόν σού 
έδωκε ένα ράπισμα. Πού:

Λα-Μπρίζ. — Μά, κατάμουτρα, κύριε 
πρόεδρε.

Ό πρόεδρος ΐί'ΐμών τους ωμούς! — Σέ 
*ί νιιιιιΤΗΛίΙ Τ ■ ι Η ΟΓΛπαρακαλώ, νά καταλαβαίνης τί σού λένε. Χέν σ’έριότησα πού έφαγες 

τό ράπισμα, άλλά είς ποιον μέρος έγινε τό πράγμα;
Λα-Μπρίζ. Ά. ιιέ συγχωρεϊτε. κύριε πρόεδρε .... Στο καφενεϊον. 

Ητο τρίτη βράδυ. Ό κ. Μπόν. τόν όποιον είχα γνωρίση πρό ολίγων 
ημερών, όταν τοΰ έδάνεισα σπίρτα πού δέν είχε, μοΰ έπροτεινε νά παι- 
ξωμε ένα πικέτο. Έδέχθηκα. έκαθήσαμε ο ένας άπέναντι στίιν οά.λο . . .

Ό πρόεδρος. Αρκεί άρκεϊ. Λίγα λόγια, σέ παρακαλώ. Το δικαστή- 
ριον έχει κι’άλλη δουλιά. Χέν έχομε όρεξι ν άκούμε αϋταΐς τάς άηδίαις.

Λα-ΜπρΙζ. Σωστά. Μέ συγχωρεϊτε κύριε πρόεδρε. Άρχίσαυε ζ.οι- 
πόν νάπαίζωμε καί τοΰ έπήρα εξ παρτίδες. τήν μία απάνω στην άλλη... 
Στην άρχή τή; έβδομης τοΰ είπα ότι έχω είκοσι έπτα . . . Λ. μά εχεις 
μιά τύχη, πού μοΰ δίνει στα νεύρα, μιιί τύχη, μοΰ λέει ο κ. Μπόν... Εγω 
έννοεϊται. δέν ανέχομαι τά νεύρα κανενός. "Αρπαξε ένα χαστούκι . Και 
ταυτοχρόνως αύτό το ζήιον μοΰ δίνει ένα χαστούκι.

Ό δικηγόρος τον κ. Μπδν.—Ό μάρτυς. κύριε πρόεδρε, μετεχειρίσθη 
ίκφρασιν. τήν όποιαν δέ μοΰ επιτρέπεται ν’άφήσω νι’ι περάση απαρατή
ρητος. Είπε <ζώον ιΜέ αηδίαν/ Αγνοώ είς ποιον περιθιίΛΖ.ον ανε- 
τράφη ό κ. Λα-.ΧΙπρίζ καί προτιμώ νά μί|ν τό μάθω καν. Άλλ ο πελά
της μου ύθρίσθη δημοσία. Άν δέν λιίθωμεν άμεσον ικανοποίηση·, την 
ικανοποίηση· έπί τής όποιας δικαιούμεθα, ζητώ νά έπιβληθή είς τον κ. 
Μπρίζ πρόστιμον δΟΟ φρ. _ rl , .

Λα Μπρίξ.—ΐέΧΐ φράγκα! . . ’Αποσύρω τήν λέξιν «ζώον·. Ο ευγενε- 
στατος λοιπόν αύτός κύριος μοΰ έδωκε ένα χαστούκι, τό όποιον ακου- 
σθηκε διόδεκα χιλιόμετρα μακράν.

'Ο πρόεδρος—Αύτό είναι όλον ;
Λα-1Βπρίξ.—Μά ... αύτό είναι.
Ό πρόεδρος Ι/αμηλοη ώναις/. -Δέν είναι πολύ σοβαρόν τό πράγμα... 

Τί λέγει ό κ. Είσαγγελεύς;
Ό είσαγγελεύς.—Άναφέρομαι είς τήν ευθυκρισίαν τοϋ δικαστηρίου.
Ό πρόεδρος.—Κύριε συνήγορε, έχετε τόν λόγον.
('Ο οννήγορος τον κ. Μ.τόν οηκώνεται. \ι' εύγλωττου άγορενσεως άπο- 

δεικννει φαεινότατα ότι, ό πελάτης του είναι ό ήρεμιότερος καί άβλαβεοιερος 
άνθρωπος τον κόομοι·, ότι οχι μόνον δέν έρρά.τισε άλλο καί έρρτγτιοίίη- 
τουναντίον αί .τληροφορίιιι τάς όποιας δίδει περί τον κ. .ia-.Μπρίς είναι 
οικτραί. ’ Ο Λα-Μπρίς περνή ολην τον τήν ςώήν εις το καφφβνεΐον, παίζει' 
δπερ δέ τρομερώτερον, κερδίζει πάντοτε Υπάρχει περί αύτοΰ καί μία κατη
γορία άπό τοΰ 1877 έπί απαγωγή, άλλά ό οννήγορος δέν έγγνάται Γιν πρόκειται 
περί αύτοΰ τον Λα-Μπρίζ ή περί άλλον οννωννμον τον. Αγανάκτησίς τοΰ 
άικροατηρίον, ιό όποιον ψιθυρίζει άπειλάς κατά τον Λα-Μπρις. Ο Λα·Μπρις 
μένει κατάπληκτος, έπί τέλους οηκο'ινεται καί φιονάόει: ·Ανιό είνε ατιμία.'»).

Ό πρόεδρος.—Σιωπή! Άν διακόψιης άλλην φοράν τόν κ. συνήγορον 
0ά σέ στείλω μέσα!. .

(Ό συνήγορος τελειώνει. Ζητεί τήν ά&ιόωσιν τοϋ πελάτου τον, ό όποιος 
καταδικάζεται εις 16 φρ. πρόοτιμον!.

Λα-Μπρίζ.—Πόσο ;
Ό πρόεόρος—Δεκαέξ φράγκα.
Λα-Μπρίζ.—'Ορίστε!. · Δεκαέξ φράγκα!. . Νά ένας τενεκές πού μέ 

έκτύπησε, μέ προσέβαλε μπροστά σέ όλους καί τήν γλυτώνει μέ δεκαέξ 
φράγκα. , „ .

Ό πρόεδρος. Δέν μοΰ λες ;.. Θα σιωπησης εσυ επι τέλους; Ναι η οχι;
Λα-Μπρίζ.—Κύριε πρόεδρε ... Στήν ’Αγγλία . ..
‘Ο πρόεδρος. Τί μού ανακατώνεις τήν ’Αγγλία εδώ έ;. . Λφησέ μας 

ήσυχους . - - Αυτή είναι ή άπόφασις τοΰ δικαστηρίου.
Λα-Μπρίζ. Μμ ! ωραία άπόφασις.
Ό πρόεδρος.—Τί είπες;
Λα-Μπρίζ (·χαμηλοφ<όνως/. — Άκούς έκεϊ : . . 'Ορίστε άνθρωποι... 

'Ορίστε χάλια δικαιοσύνης !. . "Λ. αύτό καταντρ. άνυπόφορον ... Αυτοί 
οί άνθρωποι δέν ξέρουν τί κάνουν.

(ΤΙέρνει τό καπέλλο τον κ’ έτοιμάιίεται νά φυγή/.
Ό πρόεδρος. Κλητήρες, συλλάβετε αυτόν τόν άνθρωπον!
/Οί κλητήρες συλλαμβάνουν καί τόν Μπρίζ και ιόν καθίζουν είς ιό έδώ- 

λιον των κατηγορουμένων).
Ό πρόεδρος?—Είπες ότι δέν ξέρει ή Δικαιοσύνη τί κάνει.. ■ Επιμέ

νεις είς τά λόγια σου αύτά;
Λα-Μπρίζ.—Μά κύριε πρόεδρε, ξέρει ή Δικαιοσύνη τί κάνει, άφοΰ 

καθένας έχει τό δικαίωμα νά δέρνη τόν άλλον καί έπειτα νά πληρώνη 
16 φρ. καί ν’ αθωώνεται;

Ό είσαγγελεύς Κύριοι δικασταί: Ζητώ rip· εφαρμογήν τοΰ άρθρου 
317, έδάφιον δεύτερον.

Ό πρόεδρος.—ΙΙολύ καλά.
(Συμβουϊ.εί’εται τους δύο παρέδρους καί έπειτα απαγγέλλει).
«Τό δικαστήριον σκεφθέν κατά τόν νόμον :
«Επειδή κατά τήν διαδικασίαν προέκνψεν ότι ό είρημένος Λα-Μπρίζ
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είπε περί τών δικαστών ότι δέν ξέρουν τί κάνουν . ήτις έκφρασις δύνα- 
ται νά θεωρηθη ώς προσίίάλλουσα τούς δικαστάς έν τή έκτελέσει τών 
καθηκόντων αύτών,

Επειδή αί λέξεις αύται δημοσίως λεχθεϊσαι, γεγονυίρ. τή φωνή, μή 
άναιρεθεϊσαι δέ υπό τοΰ κατηγορουμένου, άποτελοΰσι τό αδίκημα τής 
έξιιβρίσεως κατι'ι τού προσώπου τών δικαστών, έν τή ενασκήσει τών 
καθηκόντων των,

’Επειδή τούτο αποτελεί άδίκημα προβλεπόμενον ύπό τοΰ νόμου.
Διά ταΰτα:
Συμφώνως πρός τό άρθρον 222 τοΰ Ποινικού Νόμου έχον ούτως: 

Οταν δικασταί προσβληθώσιν έν τή ίδιότητι αύτών καί διά φ ράσεων 
υβριστικών έν τή έξασκήσει τών έαυτών καθηκόντων, ό δράστης τού 
εγκλήματος τιμωρείται διά φυλακίσεως άπό ενός μηνάς μέχρι δύο έτών. 
"Οταν ή προσβολή γίνη κατά τήν δημοσίφ συνεδρίαση· τοϋ δικαστη
ρίου. επιβάλλεται ποινή δύο έως πέντε έτών ειρκτής .

Καταδικάζει τόν είρημένον Λα-Μπρίζ είς δύο έτών ειρκτήν.
Λα-Μπρίζ (έντελόι, ηλίθιος πλέον) Αν ήξερα δτι. ένα χαστούκι 

κοστίζει δύο χρόνια φυλακή, όταν τό φάη κανείς καί δεκαέξ φράγκα 
όταν τό δώση, ήξερα τί θάκανα.

Ο. COURTELINE

ΕΙΣ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
(ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΣΕΧΟΦ)

Εκηδεύσαμεν πρό τινων ημερών τήν νεαράν σύζυγον τού γέροντος 
διευΟυντοΰ τού ταχυδρομείου μας Γλυκοπιπέρη. Άφοΰ έθάψαμε τήν 

ώραία γυναίκα, κατά τό έθιμον τών πάππων καί πατέρων μας. μετέβη- 
μεν είς τό ταχυδρομικόν κατάστημα νά τήν μνημονεύσωμεν.

"Οταν παρέθεσαν τά μπλενύ". δ γέρω - χήρος ήρχισε νά κλαίη 
καί είπε:

— Τά μπλενϋ είναι κι' αύτά ροδοκόκκινα σάν τήν μακαρίτισσα. 
ώραΐα κι’ αύτά! Απαράλλακτα όπως εκείνη !

— Ναι- είπον σνναινοΰντες οί μνημονεύοντες. Ήτο καλλονή, πράγ
ματι, ή μακαρίτισσα... Γυναίκα πρώτης ποιότητος !

— Μάλιστα... "Οποιος τήν έβλεπε τήν έθαύμαζε . .. Άλλά έγόι τήν 
αγαπούσα, κύριοι, όχι γιά τήν ώμορφιά της, όχι γιά τόν καλό χαρα- 
κτήρά της. Τά δύο αύτά προσόντα είναι συμφυή πρός rip· γυναικεϊαν 
φύσιν καί άπαντώσι συχνότατα είς τήν υφηλιον. Έγώ τήν αγαπούσα 
δι’ ενα άλλο διαφορετικόν προσόν τής ψυχής της. Τήν αγαπούσα κυρίως 
τήν μακαρίτισσαν— ό Θεός ν’άναπαύση τήν ψυχήν της—διά τό ότι μ’όλην 
τήν εύστροφίαν καί ζωηρότητα τοΰ χαρακτήρας της ήτο πιστή είς τόν 
άνδρα της. Μού ήτο πιστή, μολονότι αυτή ήτο είκοσι μόνον χρόνων, 
έγώ δέ γλήγορα κλείνω τά εξήντα. Ήτο πιστή σέ μένα τό γέρο.

Ό διάκος, ποΰ συνεγευμάτιζε μαζύ μας, μέ εΰγλωττον μυκηθμόν καί 
βήξιμον, έξέφρασε τήν αμφιβολίαν του.

— "Ωστε, 0ά είτή δέν τό πιστεύετε; Είπεν αποταθείς πρός αύτόν 
ό χήρος. , , , <>.««,, .

—Όχι πώς δέν τό πιστεύω, απηντηοε ταραχθείς ο διάκος, αλλά... Ή 
νέαις γυναίκες σήμερα... πάρα πολύ, αύτό... ραντεβού, πώς προβανσάλ...

— ’Αμφιβάλλετε- έγώ όμως θά σάς τό αποδείξω! Τήν τιμιότητά της 
αυτήν τήν συνεκράτουν έγό> μέ διάφορα |ΐέσα, ούτως είπεϊν, στρατηγι
κού χαρακτήρος, νά είποΰμε, ώς είδος όχυρώσεως. Μέ τήν διαγωγήν 
μου καί μέ rip· πονηριάν μου ή γυναϊκά μου ούδέποτε θά ήμποροΰσε 
νά μ’ άτατήση. Τήν πονηριά τήν μετεχειριζό|ΐην διά νά περιφρουρήσω 
τήν συζυγικήν κοίτην. Ξέρω τέτοιες λέξεις εν εΐδει συνθήματος. Λέγω 
τάς λέξεις αΰτάς καί φθάνει- μπορώ νά κοιμούμαι ήσυχος, όσον άφορρ 
τήν τιμιότητα...

— Καί ποιαί είνε αύται αί λέξεις;
—Άπλούσταται. Είχα διαδόσει είς τήν πόλιν μίαν κακήν φήμην. Ή 

φήμη αύτή βέβαια θά σάς είναι γνωστή. Έλεγα είς τόν καθένα: «Ή 
γυναϊκά μου Άλένα έχει σχέσεις μέ τόν αστυνόμον μας Ίβάν Άλεξέγε- 
βιτς Ζαχβάτσκην». Αί λέξεις αύται ήσαν άρκεταί. Κανείς δέν θά είχε 
τήν τόλμην νά έργολαβήση τήν γυναϊκά μου, γιατί θά είχε νά κάμη μέ 
τόν αστυνόμον. "Ωστε αν έτύχαινε νά τίρ· ίδοΰν, οπού φύγει - φύγει, γιά 
νά μήν τύχη καί ύποθέση τίποτε ό Ζαχβάτσκης, χέ - χέ - χέ. Καί γιά νά 
μπλέξη κανείς μέ τό είδος έκεΐνο τοΰ μουστακαλή, άσχημα έπερνοΰσε 
μαζύ του. Τίποτε δέν τό είχε νι’ι σοΰ συντάξη πέντε πρωτόκολλα δήθεν 
διά παράβαση· υγειονομικών διατάξεων. Βλέ
πει, λόγου χάριν, τήν γάτα σου στόν δρόμο 
καί σοΰ συντάσσει πρωτόκολλου, δήθεν ότι 
άφίνεις έλεύθερον τό ζώόν σου.

"Ωστε λοιπόν ή γυναϊκά σας δέν ήτον 
ερωμένη τοΰ Ίβάν Άλεξέϊτς; ήρωτήσαμεν 
έκπληκτοι.

— Όχι, κύριοί μου, ήτον ποτήρια μου ... 
Χέ - χέ - χέ . . Καλά δέν σάς τά κατάφερα; Λοι
πόν αύτό ήτον.

Έπέρασαν τρία λεπτά έν σιωπή. Έκαθή- 
μεθα καί δέν ώμιλοΰσε κανείς. Καί ήτον έντροπή 
καί προσβολή δι’ήμάς νά μάς γελάση δ χον
δρός καί κοκκινομύτης αύτός γέρος.

— "Εννοια σου μωρέ! Δέν θά ξαναπαντρευ- 
θής; έψιθύρισεν ό διάκος.

(Έχ τον Ρωοοικοϋ) Α. Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

• Μπλενύ, είναι ί'να είδος τηγανίτες άφράτες, που 
τρώγονται μέ καυτό φρέσκο βούτυρο, μέ Αφρόγαλα, μέ 

μαύρο χαβιάρι καί Αλλους μεζέδες. Σ. Μ.
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Αύτή δά είναι καϊ άν είναι. "Εως τώρα ή -Εικονογραφημένη . πρώτη 
είσαγαγούσα έν Έλλάδι τήν τριχρωμίαν καί τετραχρωμίαν, είχε δημο
σιεύσει τριχρωμικάς εικόνα; καί τετραχρωμικάς. έκτυπωθείσα; μέν έν τώ 
τυπογραφείφ Μάϊσνερ καί Καργαδούρη. άλλ’έν Ευρώπη κατασκευασθείσας. 
Ούτω τό Άρμεγμα τών άγελάδων δπερ έχομεν δημοσιεύσει εϊ; τό ϋπ' άρ. 
33·'' τεύχος τού μηνό; Ιουλίου τού έτου; 1907 ήτο τριχρωμικόν cliche, 
δπερ είχε παραχωρήσει ήμϊν τό κατάστημα Gleitsniann, αί δέέκ τοΰ'Ήρψου 
τού Άγώνος δημοσιευθεϊσαι τετραχρωμία;, ήσαν cliches, άτινα εύγενώς 
μά; παρεχώρησεν ή ένταΰθα ’Ελληνική ’Εκδοτική Εταιρία, ήτις τά είχε 
κατασκευάσει εϊς τά καταστήματα Jleisenbaeh. Riffartli & C°.

Άλλ" ή εϊκών τού Πρωθυπουργού κ. Βενιζέλου. ήν θά δημοσιεύσωμεν εϊ; 
τήν α’ σελίδα τού προσεχούς τεύχους, είναι εϊκών έλληνικής τέχνης έξ δλο- 
κλήρου, δΓ ήν πρέπει νά σεμνυνώμεθα άληθώς. διότι πρώτην ήδη φοράν 
δημοσιεύεται έν Ελλάδι είς ίλληνικόν περιοδικόν, τριχρωμική εϊκών έν 
Έλλάδι κατασκευασθεϊσα.'11 εϊκών αύτή έχει τήν ιστορίαν της : Ή · Εικο
νογραφημένη» ΰπείκουσα είς γενικήν τών έν τφ έξωτερικώ όμογενών επι
θυμίαν, κατά τάς επανειλημμένα; τών έν Μακεδονίφ. Καυκάσω καί 
Αμερική περιοδεύονται·/ απεσταλμένων μας προτροπάς, προυτίθετο 
νά δημοσιεύση εικόνα τού αρχηγού τού κόμματος τών Φιλε
λευθέρων κ. Βενιζέλου έγχρωμον, δταν 
αίφνης δ ενταύθα μοναδικός φωτοτύπης, 
δ γνωστός αριστοτέχνης κ. Β. Παπαγιαν- 
νόπουλος, πρό πολλού φιλοτίμως κατα- 
γινόμενος νά τελειοποιηθώ είς τήν τρι
χρωμίαν, κατώρθωσε — βέβαια κατόρθωμα 
πρέπει νά θεωρηθή, δταν ληφθούν ύπ’ δψει τά 
μέσα πού διαθέτομεν ένταΰθα, — νά παρα- 
γάγη δΓ αποσυνθέσω; τών χρωμάτων μιας 
χρωματιστής, παστέλ, εΐκόνος τού κ. Πρω
θυπουργού τά; τρεις φωτογραφικά; πλάκα;, 
μέ τά; όποιας άναπαρήγαγε φωτοτυπικώ; 
θαυμασίαν προσωπογραφίαν τού κ. Βενιζέλου. 
Είχε τήν εύγενή καλωσύνην δ κ. ΙΙαπαγιαν- 
νόπουλος νά μάς δανείση τάς τρεις φωτο
γραφικά; πλάκας, τάς όποιας παρέλαβεν 
άλλος καλλιτέχνης, δ κ. Έλ. Καζάνης, δ 
απαράμιλλο; φωτοτσιγκογράφος καί πολύ
τιμος άληθώς συνεργάτης τής «Εικονογρα
φημένης», δστις άπό τήν Ηείαν πνοήν τής 
Τέχνης καί αύτό; «ιθούμενος, τά; άντέγραψε 
διά φωτογραφήσεω; ύπό σμίκρυνσιν καϊ τάς 
μετέφερεν έπί τσίγκου αύτός. παραγαγών 
ούτω τά τρία τριχρωμικά cliches.

Κατόπιν τόν λόγον έλαβεν ό κ. Μάϊσνερ, δ όποιος μέ τήν τέχνην του 
τήν άπαράμιλλον άνασυνέθεσεν έπϊ τού πιεστηρίου μέ τρία μελάνια τά 
χρώματα τοϋ πρωτοτύπου. Δέν θά έξάρωμεν ενταύθα τήν έπιτυχίαν, ήτις 
είναι οφθαλμοφανής, θέλομεν μόνον νά πιστεύσουν οϊ άναγνώσται ημών 
δτι τά εμπόδια, αί ελλείψεις, αί άτέλειαι, αϊτινε; έδέησε νά παρακαμφθοΰν 
είναι άσύλληπτοι. Καί τούτο ακριβώς έξαίρει τούς κόπους καί τήν δεξιό
τητα όλων.

«
ΤΑ ΔΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Ωσάν νά μή ήτο πολύ τό δν Πανεπιστήμιου, τό ύπό τού Όθωνο; ίδρυ- 
θέν Εθνικόν, ωσάν νά μή μάς ήρκει ή πρός τόν Προϋπολογισμόν τού Κρά
τους καί πρός τάς θέσει; τών τράμ άκόμη έπιδραμούσα σωρεία έπιστημό- 
νων καί ιδού μάς προσετέθη καί δεύτερον τοιούτου, τό Καποδιστριακόν. 
Έπρεπε·/ δμως υά πληρωθούν αί έπιθυμίαι ένός μεγάλου τέκνου τής 
Ελλάδος, τού Κερκυραίου Δομπόλη, καταλιπόντος μέγα ποσόν είς χεϊρας 
τής Ρωσσικής Κυβερνήσεως ύπό τόν όρον νά παραδοθή τούτο τφ 1906 είς 
τήν Ελληνικήν Κυβέρνησιν καί δΓ αύτοΰ ίδρυθή έν τή κατά τό ιός άνω 
έτος πρωτευούση τού Ελληνικού Βασιλείου Πανεπιστήμιου, δπερ νά όνο- 
μασθή Καποδιστριακόυ. Ό μακαρίτης Δομπόλη; συνεδέετο διά στενή; 
φιλία; μετά τοΰ κυβερνήτου, τί; οίδε δέ πού έφαντάζετο δτι θά ήτο κατά 
τό 1906 ή πρωτεύουσα τοΰ Κράτους. Άλλά καί τφ 1906 
πρωτεύουσα εΰρέθη ή πόλις τής Αθήνας, ούτω δέ κατ’ ανάγ
κην άναπόδραστον ή Διπλή Βουλή, παρά τάς αντιδράσεις 
τών λόγφ πατριωτισμού Κερκυραίων βουλευτών, βελόντων 
νά ίδιοποιηθώσι τό Καποδιστριακόυ Πανεπιστήμιου καϊ τών 
Πατρινών, βελόντων τήν έδραν έν Πάτρα;; ή έν Καλαβρύ- 
τοις καί τών θεσσαλών καί τών ΙΙελοποννησίων καί τών 
Νησιωτών άκόμη έψήφισε νόμον οργανικόν δΓ άμφότερα 
τά Πανεπιστήμια-Οϋτω καί τό’Εθνικόν καί τό Καποδιστρια- 
κόν έχουσι κοινόν τόν ΙΙρύτανι·/ καί τό μέν Εθνικόν αριθμεί 
δύο μόνον σχολάς, ήτοι τήν Ιατρικήν καί τήν Φυσικομαθη
ματικήν, τό δέ Καποδιστριακόυ τρεις, ήτοι τήν Νομικήν, 
τήν θεολογικήν καί τήν Φιλοσοφικήν. Διά τών αύτών νόμων 
διερρυθμίσθησαν σοφώτατα πάσαι αί λεπτομέρεια1, τής λει
τουργίας τών δύο Πανεπιστημίων, ήτοι τά τών εγγραφών, 
παραδόσεων, διορισμού καθηγητών, έδραι προσετέθησαν, δπερ 

Η ΣΙΔΗΡΑ ΘΗΚΗ 

ΟΠΟΥ ΦΥΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ

δέ σπουδαιότερου έλήφθη πάυ μέτρου πρός παρεμπόδισιν τοΰ λοιπού τών 
έκτροπων, φοιτητικών συγκεντρώσει·· ■/. αποδοκιμασιών καθηγητών κ.λ., 
άτινα «κηλίδωναν τό Πανεπιστήμιου πριν.

«
ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΝΕΛΛΙΔΗΣ

Συμ μεριζόμενοι ολοκλήρου τοΰ Τύπου τή·· Ολίψιν άγγέλομεν τόν θάνατον 
σεβαστού συναδέλφου τοϋ Ίδρυτοΰ και Διευθυντού τών Καιρών». Πέτρου 
Κανελλίδο··. Ό αείμνηστο; άνήρ. μαχητής τοΰ όπλου καί τού καλάμου άνε- 
δείχθη ενωρίς διά τοϋ θάρρους του καί τής εύθύτητο; τοϋ χαρακτήρός του.

Γεννηθεί; τώ 1848 έόάστασε τόν κάλαμον έπί τριάκοντα εννέα έτη καί 
οί 'Καιροί έσυμβόλιζον πλέον τό φύλλον το μέ απλότητα καί άναλυτικό- 
τητα συμόουλεΰον. τό δριμύτατα καί μέ δύναμιν λογική; αντιπολιτευόμενου, 
τό πραγματευόμενο·/ τά παρουσιαζόμενα ζητήματα έν πλήρει έπιγνώσει.

Εϊ; τόν Ν«όν τής Μητροπόλεως επικήδειο·, εϊ; τόν αείμνηστον συνάδελ
φον έξεφώνησεν ό Διευθυντής τών «Αθηνών» κ. Πώπ. Συλλυποϋμεθα έκ 
καρδίας τάς θυγατέρα; καί τού; οικείου; τού μεταστάντος.

«
ΔΡΑΓΑΤΣΕΙΟΝ

Βεβαίως δέν εϊνε άνάγκη νά συστήσωμεν τό Δραγάτσειον Λΰκειον. Τό 
ύπενθυμίζομεν απλώς εις τού; έν τώ Έσωτερικφ καί Έςωτερικφ Έλληνας.

Ο! καρποί πολυετούς πείρας, καρποί τού; όποιους εϊδεν όλο; δ Ελληνι
σμός είς τού; έν τοΐ; κόλποι; του αποφοίτους τού Δραγατσείου, έγγυώνται 
δτι άδιάκοπος θά είνε ή έκτίμησ·.; γονέων πρός τό ευεργετικόν ίδρυμα τό 
τόσα; έπειδειξάμενον προόδους.

ΟΙ ΑΓΧΙΑΛΙΤΑΙ

Ή Ελληνική Κυβέρνησις έγκατέστησε τά άτυχή θύματα τοϋ άπηνοΰς 
διωγμού τών Βουλγάρων, τούς έξ Άγχιάλου πρόσφυγα;, εις δύο νέας πόλεις 
τή; Θεσσαλίας, έπίτηδες κτισβείσας, τήν Νέαν Άγχίαλον καί τήν Εύξεινού- 

πολιν. Έλαβε πασαν πρόνοιαν, ώς ώφέιλε. περί αύτών, διένειμε δέ 
εϊς αύτούς καί γαίας πρός καλλιέργειαν. Οί παύμένοι οί πρόσφυγες 

έπεβόθησαν μετά ζήλου είς τήν καλλιέργειαν τών γαιών αύτών, 
σήμερον δέ μεγάλα·, εκτάσεις καπνού τεί
νουν νά γίνουν πηγή νέου πλούτου έθνι- 
κού. Ή κάτωθι εϊκών παριβτφ άγρότας 
τής Ν.Άγχιάλου καλλιεργούντας καπνόν.

«

ΤΟ ΦΑΙΔΡΟΤΕΡΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Είναι άναντιρρήτω; οί στίχοι τοΰ δημο
φιλούς μας ποιητού Γ. Σουρή. Έάν θέλετε 
νά διέλθετε εύθυμους ώρας, άναγνώσατε τά 
"Απαντά” του. Έξεβόθησαν είς 2 τόμους 

καϊ περιλαμβάνουν είς 620 σελίδας 243 ποιη
τικά του έργα. Πωλοΰνται εϊς δλα τά βιβλιο
πωλεία καί παρά τή Ελληνική Εκδοτική 
Εταιρία—’Αθήνα·., 13, όδός Πανεπιστημίου— 
άντί δραχμών 8. Είς τούς έκ τών επαρχιών 
καϊ τοΰ εξωτερικού έμβάζοντας τό άντίτιμον 
άποστέλλονται έλεύθερα ταχυδρ- τελών.

«

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έκυκλοφόρησε καϊ πάλιν ογκώδης δ «’Οδη
γό; τή; Ελλάδος», δν εκδίδει δ ■/.. ΝΓΤγγλέ- 
ση;. Πρέπει νά όμολογηθή δτι τό έργον τούτο

είναι άληθής Ηράκλειος Αθλο;, τόν όποιον μόνον ένας Ίγγλέσης ήδύνατο 
νά φέρη είς πέρας. Ό έφετεινός ’Οδηγός τής Ελλάδος είναι έπηυξημένος 
έν πολλοί;. καϊ ώς έκδοσις δέ βελτιωμένος σημαντικώς. Έπϊ πλέον παρου
σιάζει αισθητά; μεταρρυθμίσεις, καθιοτώσας αύτόν μάλλον εύχρηστο·/ καϊ 
άληθώς πολύτιμον θησαυρόν όβηγιών διά πάντα εμπορευόμενου, διά πάσαν 
έπιχείρησιν, διά πάν γραφεϊον. Τιμφ τόν τόπον πράγματι τό έργον τοΰτο, 
δμοιον τοϋ δποίου ολίγα·. μεγαλουπόλεις τής Εύρώπης έχουν νά έπιδεί- 
ξουν, δΓ ο καί ή -Εικονογραφημένη συγχαίρει τόν καλόν της φίλον 
κ. Νικ. Ίγγλέσην ειλικρινώς διά τόν άθλον του.

«
ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ

Εις έκ τών τελευταίων Υπουργών τοΰ "Οθωνο; ενεχόμενος πολύ είς 
τάς αύθαιρεσίας ποΰ επροκάλεσαν τήν έξωσιν τών Βασιλέων, έκλήθη νά 
μετάσχη γεύματος, δπερ θά έτίμα ό άρτι εκλεγείς βασιλεύ; Γεώργιος. Ό 
άνθρωπο; τά έχασε. Αύτός, Υπουργός τοΰ "Οθωνος, ήτο δυνατόν νά παρα- 
καθήση εις τήν αύτήν τράπεζαν μέ τόν νέον Βασιλέα: Έπϊ πολύ κατεί- 
χετο άπό αμηχανίαν. Άλλ’ έπί τέλους έλαβε τήν άπόφασιν.

- ’2 αδελφέ. είπε. θά μιμηθώ τούς Βασιλείς, ποϋ έκορόϊδευαν τούς Υπουρ
γούς δταν έπεφταν. ΚΓέκεϊνοι έχουν πέσε. τώρα... θά πάω λοιπόν στό γεύμα.

ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΣΕΣ ΚΑΠΝΟΝ

Έν Άθήναις, Τνπογραφεϊον «Εστία» Κ. Μάϊανερ καϊ Ν. Καργαδούρη—8541


