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ΕΤΑΞΕΙΔΕΥΣΕ πάλιν έπί κάρρων ι-να καλόν μέρος 
ι της πρωτευούσης έπί τή εύκαιρίρ τής 1 Σεπτεμ

βρίου. Μυστήριον είναι ακόμη πώς καθιερώθη αυτή 
ή συνήθεια. Ιίαλαιός ’Αθηναίο; συμβολαιογράφος, κληρονόμησα; καί τό 
συμβολαιογραφικόν· άρχεϊον τοΰ πατρός του, βεβαιώνει οτι εχει ενοι- 
κιάστήοια συμβόλαια άπό τοΰ I860, είς τά όποια φαίνεται οτι, η συνηίΙης 
προθεσμία τών ένοικιάοεων έληγε τήν 31 Αύγουστου. ΙΙρεπει επομένως 
νά δεχθώμεν ίίτι πολύ πρότερον ήρχισεν ή περίεργος αυτή συνήθεια.

Είς μίαν εφημερίδα τοΰ 1858 υπάρχει ή εξής είδοποιησις: Τό οίκημα, 
είς τό όποιον κατώκει μέχρι τούδε ό κύριος Νικόλαος Καραβίας, κείμε
νον παρά τό παλαιόν Άνάκτορον, εύρίσκεται κενόν ένεκεν αποχωρη- 
σεως τών ένοικων, εγκαθιστάμενων οίκογενειακως είς Πάτρας. Από τής 
πρώτης λοιπόν τοΰ προσεχούς Σεπτεμβρίου παρέχεται πρός νέον ένοι
κον, όση; ήθελε παράσχει επαρκείς εγγυήσεις τής ανελλιπούς, πληρω
μής τοΰ ευτελούς άλλως τε ενοικίου είς τόν ιδιοκτήτην κ. Αγγελόν 
Θωμαΐδην, έμπορον».

Πρόκειται άραγε περί συμπτώσεως ή περί καθιερωμένης ήδη συνη- 
θείας. ή όποια ίιφίσταται άκόμη χάρις τις οϊδε είς ποιον μυστηριώδη 
νόμον. Τό πράγμα είναι καί θά μείνη μυστήριον. Ή κοινωνική ιστορία 
των νεωτέρων ’Αθηνών δέν έμελετήθη ακόμη όσον πρέπει καί η 
μελέτη τη;, πολύ ενδιαφέρουσα, θ’ άργήοη βεβαίως νά γίνη, ενοσφ 
έργασίαι αύτοΰ τοΰ είδους δέν εξασφαλίζουν προκαταβολικώς τό ενδια
φέρον τοΰ κοινού. “Οταν δμως ή μελέτη αύτή καταρτισθή, βεβαίως θά 
μάς παρουσιάση εκτάκτως ενδιαφέροντα πράγματα καί θά μαςκάμη 
αποκαλύψεις. Δέν είναι έπί τέλους ολίγον νά μάθωμεν ποιος είναι ο 
πρώτος αλιτήριος ’Αθηναίος, ό όποιο; είχε τήν έμπνευση· νά φορτώση 
τά πράγματά του είς τό κάρρον καί νά γυρίζη είς τούς δρόμους των 
’Αθηνών τήν πρώτην Σεπτέμβριοί', διά νά μας κληροδοτηση μίαν 
ταλαιπωρίαν, τήν όποιαν ΰφιστάμεθα άγογγύστως τόσα χρόνια έκτοτε.

« __

MAZY μέ τήν συζήτηση· περί τών μετακομίσεων έγινε καί ή άπαραί- 
_ τητος συζήτησις περί τών ενοικίων. Καί εις αυτήν, όπως καί είς τήν 

πρώτην, εϊμεθα συνειθισμένοι καί τήν περιμένομεν ήσυχοι καί ασφα
λώς καί μέ μαθηματικήν ακρίβειαν.

Ή συζήτησις αρχίζει άπό τήν έμφάνισιν τών πρώτων ένοικιαστηρίων 
κατά τάς άρχάς τοΰ ’Ιουλίου. Οί φερέοικοι, οί μή έχοντες στέγην ίδικην 
των, οί πληρώνοντε; τήν ιδιοκτησίαν τών άλλων, έρωτούν :

— Πώς είναι τά ένοίκια εφέτος ;
Οί ίδιοι κολακεύονται πάντοτε νά πιστεύουν ότι, παρατηρεΐται κάποια 

έλάττωσις είς τά; αξιώσεις τών Ιδιοκτητών. Οί ίδιοκτήται είναι βέβαιοι 
δτι δέν ίιπάρχει κανείς λόγος έλαιτώσεως. Τουναντίον δλα συντρέχουν 
είς τήν αύξηο.’ν. Τό τράμ. τό όποιον διέσχισε τήν μακρυνήν συνοικίαν 
καί τήν έφερε πλησιέστερα είς τά κέντρα, προσέθεσε τουλάχιστον δέκα 
τοΐς εκατόν έπί τής αρχικής τιμής τοΰ ένοικίου.

— Τώρα βλέπετε έρχεται καί τό τράμ είς τήν πόρτα. Είσθε σέ πέντε 
λεπτά στήν πλατεία τού Συντάγματος.

Αυξάνει λοιπόν τό ένοίκιον, άλλά αυξάνει καί τό έξοδον διά τής 
προσθήκης τής δαπάνης τών εισιτηρίων τών τράμ. Καί φαίνεται δτι 
είχε δίκαιον ό δυστυχισμένος εκείνος μποέμ. ό όποιο; κατοικήσας είς 
κάποιαν μακρυνήν συνοικίαν δια. νά πληρώνη όλιγώτερον ένοίκιον καί 
βλέπων δει ήθελε περισσότερον ένοίκιον καί τέσσαρα εισιτήρια τοΰ 
τράμ τήν ημέραν, έλεγε μελαγχολικώς:

— Οικονομία γίνεται μόνον αν κάθεται κανείς στήν πλατεία τοΰ 
Συντάγματος.

Τό βέβαιον έν τούτοι; είναι διι εφέτος παρετηρήθη κάποια έλάττω- 
σις είς τά ένοίκια. Ή γενική καχεξία παρέσυρε καί αυτόν τόν φόρον, ό 
όποιο; βεβαίως φαίνεται, άλλά καί είναι, άπό τού; περισσότερον βαρείς, 
ποΰ πληρώνει ό άνθρωπος έπί τής γής. Οί καλοί ένοικιασταί γίνονται 
καθ’ ημέραν καί σπανιότεροι. Οί νόμοι έγιναν αυστηρότατοι διά τήν 
προστασίαν τών Ιδιοκτητών. Άλλά ένας μεγάλος νομοδιδάσκαλος είπεν 
δτι, οί νόμοι έγιναν διά τούς τίμιους ανθρώπους. Καί δυστυχώς είναι 
άποδεδειγμένον δτι, ό κόσμος δέν άποτελεϊται μόνον άπό τίμιους.

«

ΑΛΛΩΣ τε μήπως εινε μόνον τά ένοίκια, άτινα άποτελοΰν οικονομικόν 
πρόβλημα διά τήν μεσαίαν πρό πάντων λεγομένην άστυκήν τάξιν;

'Ολόκληρος ό βίος γίνεται άπό ημέρα; είς ημέραν τό άλυτον πρό
βλημα. τό όποιον έσυμβόλιζε καί συμβολίζει πάντοτε ή Σφίγξ, πού έτο- 
ποθέτησεν ή αρχαία Αιγυπτιακή φαντασία παραπλεύρως είς ιούς κολοσ
σιαίους τάφους τών άρχαίων Φαραώ.

Αί Άθηναϊκα! εφημερίδες, άκολουθούσαι τό παράδειγμα τών Ευρω
παϊκών, συνεκινήΟησαν τελευταίως καί έπεχείρησαν καί αύιαί μεγάλην 
δημοσιογραφικήν άνάκρισιν. ΊΙ άκρίβεια τών τροφίμων,δέν είναι χθε
σινή. ’Εξακολουθεί άπό έτών τώρα εις μίαν κλίμακα αϋξήσεως σταθε
ρός καί κανονικής, δυναμένης νά ύπολογισθή ακριβώς καί κατά εκατο
στά άκόμη. κατά δεκαετίαν. ’Αν τώρα μόνον τήν παρετήρησε συστημα
τικοί: ό 'Αθηναϊκός Τύπος, τούτο οφείλεται είς τό ότι τώρα μόνον έξη- 
γέρθησαν εί; τήν Εύριόπην αί λαϊκιά τάξεις καί προέβησαν μάλιστα 
καί εί; βιαιότητας. Είς τό Παρίσι έγιναν σκηναί, άπό έκείνας πού 
κάμνουν οί περισσότερον πολιτισμένοι λαοί, όταν όγκωθή ή άγανάκτη- 
σί; των καί τούς κυλίση είς μεγάλα ανθρώπινα κύματα. Καταστήματα 
διηρπάγησαν, συνοικίαι έτρομοκρατήθησαν. αί άρχαί έπενέβησαν. Τά 
ίδια καί εϊ; τήν Βιέννην. “Ενα προάστειον έπαθε συμφοράς. Εί; τήν 
’Ιταλίαν τό ζήτημα έφθασε μέχρι τής Βουλής, καί είς τήν Γερμανίαν 
άπεφασίσθη νά ληφθούν σύντονα νομοθετικά μέτρα.

Παντού τέλος ή ΰψωσις τή; τιμής τών τροφίμων αποδίδεται εις την 
έν γένει μέν μετατροπήν τών κοινωνικών όρων, άλλά καί είς όλίγην 
αισχροκέρδειαν τών εμπόρων. Είς τάς ’Αθήνας ή δημοσιογραφική 
έρευνα ήρχισε πρώτα-πρώτα άπό μόνον εμπόρους σχεδόν. Φυσικόν 
ήτο, οί έμποροι νά μή δεχθούν είς βάρος των τήν κατηγορίαν. Καί 
κατήγγειλαν τό Κράτος, τήν ατέλειαν τού δασμολογίου, τήν δυσανάλο
γον πρό; τούς πόρους τοΰ Κράτους δαπάνην τών πολεμικών υπουρ
γείων κ.τ.λ.

ο μεγα- 
άν παν-Το βέβι 

λείτειΤο βέβαιον είναι δτι αύτή ή τελευταία είναι σήμερον πλέον 
λείτερος τύραννο; τής δυστυχισμένης Ανθρωπότητας καί, 

τοΰ τά σοσιαλιστικά κύματα ογκώνονται καί γιγαντοΰνται, καί αν ο 
σοσιαλισμό; προοδεύη παντού μέ βήματα άλματικά. αύτή είναι ή αίτια 
τής προόδου του. r . , .

Αυτός ό πόλεμος ό όποιος ήρχισε πρό ολίγων μόλις ημερών εστοιχι- 
σεν ήδη εκατομμύρια, τά όποια θά έβγουν άπό τήν ράχη· δύο Λαών, 
άλλά. θά επηρεάσουν καί όλους τούς άλλους λαούς γύρω. Αί παγκοσμιαι. 
οικονομικοί σχέσεις έγιναν πλέον τόσον στεναί, ώστε είναι αδύνατον 
ένας κρίκος τής τεράστιος άλύσσου νά πάθη χωρίς νά βλαβή ολόκληρος 
ή άλυσσος. , ......

Έοτοίχισε λοιπόν εκατομμύρια εως τώρα ο πόλεμός. Απο τΐ|ς ήμε
ρα; τή; 'Ιταλικής Ένώσεω'ς, άπό τής πρώτης στιγμής τής έμφανίσεως 
τής 'Ιταλίας είς κράτος, ήρχισαν αί πολεμικοί παρασκευαό Πρώτον, 
ένα μέρος ’Ιταλικόν μένει άκόμη αλύτρωτον. Δεύτερον, ή αξιοπρέπεια 
τοΰ Κράτους επιβάλλει νά τηρηθή άντί πάσης δαπάνης ή θέσις, τήν 
όποιαν κατέχει ώς Μεγάλη Δύναμις.'Αποτέλεσμα: Εκατομμύρια εκα
τομμυρίων καθ' ημέραν είς τήν ξηράν καί είς τήν θάλασσαν, πλοία τά 
όποια καταντούν παληοσίδερα χωρίς νά χρησιμοποιηθούν, τυφέκια τά 
όποια τίθενται είς αχρηστίαν πριν ρίξουν μίαν σφαίραν, μπαρούτι ποΰ 
μουχλιάζει πριν προσκληθή ν’ άνάψη, οβίδες ποΰ σκουριάζουν πριν 
σκάσουνϊ άλογα ποΰ ψοφούν χωρίς νά ίδοΰν πεδίον μάχης, τορπίλλαι 
ποΰ βυθίζονται- χωρίς νά έκ.ραγοΰν. 'Υλικά εκατομμυρίων ολοκλήρων 
σπαταλώνται έπί έτη. διά νά έλθη μία στιγμή, ή μοιραία στιγμή, ν’ άπο- 
δειχθή δτι, τό Κράτος ποΰ έξώδευε δέν είναι άκόμη έτοιμον.

Καί δλα αύτά τά εκατομμύρια ζητούνται άπό τούς λαούς, οι οποίοι 
διά νά πληρώσουν δέν τρώγουν, δέν πίνουν, δέν κοιμούνται, δέν ζοϋν. 
Είκοσι χιλιάδες άστεγοι έγύριζαν τουρτουρίζοντες τόν περασμένοι· χει
μώνα είς τούς δρόμους τής Βιέννης, γυμνοί καί νηστικοί. Ευτυχέστεροι 
μεταξύ αύτών ήσαν εκείνοι, πού εΰρισκον μίαν θέσιν νά ξενυχτίσουν 
μέσα είς τάς υπονόμους. ’Εκεί κάτω μ’ δλην τήν υγρασίαν ή θερμο
κρασία ήτο ανθρωπινότερα άπό τούς όκτό> βαθμούς υπό τό μηδέν, πού 
είχε τό πεζοδρόμιου, άδιάφορον δν οί ποντικοί τών υπονόμων έρροκά- 
νιζαν κάπου - κάπου τό αύτί ένός άπό τούς δυστυχείς αυτούς. Είς τόν 
ίδιον καιρόν ή Κυβέρνησις ηυξανε διαρκώς τάς δαπάνας τών δύο 
πολεμικών υπουργείων καί παρώπλιζε δύο θωρηκτά καί τέσσαρα κατα
δρομικά διά νά παραγγείλη νέα. επειδή εκείνα δέν ήτο δυνατόν πλέον 
νά υπηρετήσουν ένεκα τής ηλικίας των, μολονότι δέν είχαν χρησιμο
ποιηθώ είς τόν σκοπόν, διά τόν όποιον έγιναν καί διά ιόν όποιον κατε- 
βρόχθισαν εκατομμύρια ολόκληρα. ....

"Εως πότε θά εξακολουθήσω αύτή η κατάστασις; Κανείς δέν ήμπο- 
ρεϊ νά προΐδη. Ό πόλεμος αύτών τών ημερών είναι άκόμη ένα δυνα
τόν επιχείρημα διά τούς σοσιαλιστάς. Άλλά μέ επιχειρήματα δέν πολε- 
μούνται’ συνήθειαι, παλαιαί καί ριζωμένοι, επιβαλλόμενοι δέ άπό διά
φορα συμφέροντα.

« « «

ΤΟ ΜΑΡΑΜΕΝΟ ΡΟΔΟ

I Sonetto )

ο ΦΑΛΣΤΑΦΦ

ΐήν καστανήν έ/άίόεΐ’ϊ πλεξίδα 
αέ τό γυμνό αλαβάστρινο τη; χέρι* 
τά ιόοαΐά τη; μάιια οτ οίιρανοΒ τά μέρη 
ίοκόρπιζαν <ριοτόβολη>· άκτίΛα.

ΕνφοάνΟηκκ ή ψνχή μον σαν τήν είδα 
κί ΐΙΛα λευκό 'σάν χιόνι πτριοτερι, 

'ατό υάμιρο; του έί·α ρσδο να τής 'μερ//, 
Λώρο τή; Χαραυγή;, χρυσήν έζπίόα.

Τό ίπήρι εκείνη, τιόβαλε εί; τά στήθη· 
καμαροιτά τό εκϋτταξε. τ' ωσφράνθη, 
κί Ιιγάνηκε κώ>; κάτι άναθυμήθη . . .

Χημεία άγνή; άγιίτη; είναι τ’ άνθη, 
άλλά τό ρόΛο 'ατά Λροσάτα βάθη 
ά:τ τή; καρδιά; ταΐ; τρλόγαι; ίμαράνθη.

f. Γ. ΜΑΥΡΟΧΗτ

ΑΙ ΑΘΗΝΑΙ ΕΙΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΤΗ
„ / (ΑΙ ΑΘΗΝΑΙ ΤΟΥ ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ - ΑΙ ΑΘΗΝΑΙ ΤΟΥ ΧΟΦΜΑΝ)

t»/ /
1 κα,^1·ηεΰιν(ι^ τών ’ Αθηνών Ιδημοοίευσαν
ηδη σχεδία τοΰ μηγανικοϋ καί άρχιτέκτονος κ. Χόφ- 
!,αν> Βΐς τόν όποιον ό Δήμος’Αθηναίο»’ άνέθεοε τήν 

' Ικπόνηοιν οχεόίοτν πρός ίξωραϊσμόν τής πόλεως.”Αλλα 
σχέδια ανάλογα ειχον ήδη γίνη πριν υπό ’Ελλήνων αρχιτεκτόνων 
καί πρό τριάντα ακριβώς έτών ένας "Αγγλος καλλιτέχνης, ό 
Γεώργιος Γκαλλουαίη, έδημοσίευσεν ολόκληρον φυλλάδιον περί 
τοΰ τί, πρέπει νά γίνη είς τάς ’Αθήνας, διά νά είναι ανάλο
γος ή πόλις πρός τάς άξιώσεις, τάς όποιας έχει απ’ αυτήν ό 
Κόσμος ολόκληρος.

Τό βιβλίον αυτό είναι πραγματικώς περιεργότατον καί άξίξει 
νά γίνη λόγος περί αι’τοΰ. rII τελεία πραγματοποίησις τών σχε
δίων τ οϋ Γκαλλουαίη θ’ άπήτει τουλάχιστον εκατόν έτη, όπως 
θα ιδουν παρακάτω οί άναγνώσταί μας. Γνωρίζομεν τί είναι αί 
Αθήναι σήμερον. Δέν θά ήτον άραγε ένδιαφέρον πριν άναλν- 
σωμ,εν τά σχέδια τοΰ Γκαλλουαίη νά ΐδιομεν τί ήσαν αί ’Αθή
ναι κατά τάς άρχάς τοϋ παρελθόντος αίώνος;

' Υπάρχουν άπό τήν έποχήν εκείνην δύο πληροφορίαι πολύ 
ενδιαφερονσαι. II τοΰ Χατιυβριάνδου καί ή τοϋ θωμά ’Αμπέ 
Γκρασσέ, οΐτινες έπεσκέτρθησαν τάς ’Αθήνας είς μικράν χρονικήν 
άπόστασιν ό ένας άπό τόν άλλον.

Ο Αατωίϊριάνδος ήλθεν είς τάς ’Αθήνας κατά τό 1811.’Επή- 
γαινεν είς τά ’Ιεροσό
λυμα καί έπεσκέφθη είς 
τό μεταξύ τήν Ελλάδα, 
τήν Αίγυπτον καί ένα 
μέρος τής Συρίας.

Είς τάς ’Αθήνας ό 
Σατωβριάνδος έφθασεν 
άπό τήν Ίεράν ’Οδόν 
μίαν αί'γήν άνοιξιάτι- 
κην, όταν δε άντίκρυσε 
τήν πόλιν δέν κατώρ- 
θωσε νά συγκρατήση 
τήν Θλίηην καί τήν με
λαγχολίαν του, διότι ένα 
τόσον άθλιον χωριου- 
δάκι, ταπεινόν καί άκά- 
θαρτον,εύρίσκετοέπάνο) 
είς τά ίρείπια τής ένδο- ΠΑΛΑΙΑΙ ΑΘΗΝΑΙ. — ΑΠ0ΨΙΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ξοτέρας πόλεοίς τοϋ Κόσμου. Γύρω μόνον άπό τήν ’^ίκρόπολιν 
ύπήρχεν ένας μικρός άθλιος συνοικισμός, άιποτελούμένος άπό όλίγα 
σπήτια, τά όποια περιεϊχον έν συνόλω έπτά ή όκτόι χιλιάδας 
κάτοικο»·. Τήν παραμονήν τής ’Επαναστάσεως καί άφοϋ έφυγαν 
οί Τούρκοι, οί κάτοικοι περιωρίσθησαν εις τέσσαρας χιλιάδας.

Δρόμοι, πλατεϊαι, φωτισμοί, ήσαν πράγματα άγνωστα τότε. 
Τά σπήτια έκτίζοντο χωρίς σχέδιον, καί χωρίς γραμμάς οικο
δομικός. Δύο μόνον κτίρια όπως δήποτε καλλίτερα υπήρχαν είς 
ολην τήν πολίχνην: Τό μέγαρον τοϋ Διοικητον καί τό Ίερο- 
σπουδαστήριον. Τό μέγαρον τού Διοικητοϋ σώζεται άκόμη. 
Είναι ή οικία Ζαλακώοτα έπί τής οδού Άδριανοϋ, είς τήν όποιαν 
υπάρχει σήμερον τό Φαρμακείου ή “Ελαφος. Είς τήν αυλήν 
τής οικίας αυτής σώζεται άκόμη μεγάλη βαλανιδιά τής έποχής 
έκείνης. ’Εκεί έφιλοξενήθη ή περίφημος βασίλισσα τής ’Αγγλίας 
Έλισσάβετ, σύζυγος τοϋ Γεωργίου τοϋ I”, ή όποια έταξείδευε 
τότε είς τήν ’Ανατολήν μέ τόν ιπποκόμον της καί εραστήν της, 
καί ή όποια καταγγελθεϊσα άπό τόν σύζυγόν της έπί συζυγική 
άπιστίμ, άπετέλεσεν άντικείμενον μοναδικής είς τόν Κόσμον 
Βασιλικής δίκης.

"Αλλο κτίριον ένδιαφέρον τότε είς τάς ’Αθήνας, οποτς ε’ι’πομεν 
ήδη, ήτο τό Ίεροσπουδαστήριον, ό Μενδρεσές, ό οποίος σώζεται 
έπίσης άκόμη, άφοϋ έπί μακράν σειράν έτο»· έχρησίμευεν ώς 
φυλακή. ’0 Μενδρεσές συνδέεται μέ τήν ιστορίαν τών ’Αθη

νών στενιότατα. Κατά 
τήν κήρνξιν τής ’ Επα
ναστάσεως οί Τούρκοι 
συγκεντροίθέντες έκεϊ, 
άπεφάσισαν σφαγήν γε- 

τών ’Αθηναία»· 
μέ τάς γυναίκας καί τά 
παιδιά των. Τήν τρομε
ρόν αυτήν ανθρωποθυ
σίαν έπρόλαβεν ό τότε 
ιμάμης τών ’Αθηνών, 
ύ όποιος διά λόγο»· άπο- 
φασιστικών συνεκράτη- 
σε τήν ορμήν τού όχλου. 

Μεταξύ τιί»· κτιρίων 
τής κωμοπόλεαις πρέ
πει νά καταλογισθοϋν 
αί έκκλησίαι Καπνικα- 
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ρέα,"Αγιος’ Ελευθέριος, Ρόμβη, Χρυ- 
σοσπηλαιοίτισσα καί" Αγιοι θεόδωριη, 
τιι τουρκικόν τζαμί, τό σοιζόμενον 
σήμερον είς τόν σταθμόν τοϋ Σιδηρο- 
δοόιιου /Ιειραιώς. καί κτίριά τινα έπί 
τής Ακροπόλεως, τουρκικά καί αυτά.

Άν αυτί/ ήτο ή κατάστασις τιόν 
’Αθηνών κατά τήν εποχίμ- εκείνην, 
ό Πειραιεύς δέν ήτο καλλίτερος.’Απε- 
τελείτο ολόκληρος άπό ένα μοναστήρι 
τού' Αγίου Σπυρίδωνος, εις το ό.τοίοΐ' 
έμόναζεν ένας καί μόνος καλύγηρος, 
καί α.τό άθλιον ξΰλινον παράπηγμα 
— τό Κουμέοκι είς τιί όποιον ένας 
Τούρκος υπάλληλος έξετέλει χρέη 
τελιόνου.

«

ΠΑΛΑΙΑΙ ΑΘΗΝΑΙ. ΕΝΑ ΣΟΚΚΑΚΙ ΤΠΟ ΤΗΝ ΛΚΡΟΠΟΛΙΝ

’Ολίγα έτη μετά τόν Σατωβριάνδον 
έπισκέπτεται τάς ’Αθήνας ό I'άλλος 
περιηγητής Θωμάς Άμπέ Γκρασσέ, δ 
όποιος μας άτμίνει κάπως λεπτομερε- 
στέρας πληροφορίας περί τής πόλειος.

'() πληθυσμός της δέν Υπερ
βαίνει τάς έξ χιλιάδες ψυχών. 
«Μεγάλη θέλησιςΑπαιτείται, γρά
φει ό Άμπέ Γκρασσέ, διά νιί 
παραδεχθή κανείς ότι τιί άθλιον 
καί έρειπωμένον αυτό χωρών, 
είναι ιί οίκτρός Απόγονος τής εν
δόξου πόλειος, ή όποια εκυριάο- 
χησε διιι τοΰ πνεύματος καί τής ισχύος της τοϋ αρχαίου κόσμου, 
καί άν έλειπεν ή Άκρόπολις κατεστραμμένη καί αυτή υπό τοϋ 
Χρόνου, διασιίιζουσα όμως πάντοτε τό άπείρως Επιβλητικόν 
μεγαλεΐόν της, πάσα Αμφιβολία θά ήτο επιτετραμμένη.

Κυρίως αί. Άθήναι άπετελοϋντο τότε άπό τήν Αγοράν— τήν 
Ιδίαν Παλαιόν αγοράν, ή όποια ίκάη πρό τριακονταετίας —πέριξ 
τής Ποικίλης Στοάς, οπού ήτο καί ή όπως δήποτε αριστοκρα
τική συνοικία τής πόλειος, εις ήν συνοικίαν ήσαν και τά ξένα 
πρακτορεία καί άπό μίαν όδόν, εις τήν οποίαν πρτότην εδόθη 
όνομα, τήν όδόν Αδριανοϋ καί ιίπό τρεις μικρός συνοικίας, 
τήν Βλασαροϋ, τοϋ Ψυρρή καί τήν Πλάκαν.

ΊΓ Αγορά άπετελεΐτο άπό μικρά ξύλινα παραπήγματα, εις τήν 
θυραν τών όποιων ίκάθηντο σταυροπόδι, κατά τήν τουρκικήν 
συνήθειαν, οί έμποροι. Περίεργον είναι οτι τήν έποχήν εκείνην 

ΝΕΑΙ ΑΘΗΝΑΙ. — ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΜΊΣ

μέγα μέρος τοϋ εμπορίου τής πόλειος 
διεξήγετο άπό γυναίκας. Μία είκ.ιυν 
τής εποχής παρουσιάζει περίσσοτέρας 

πωλητρίας παρά άνδρας 
Ι.τό τ'ην αγοράν μία στενή

ακανόνιστος οδός, ή σηιιεοινη 
Ί/η αίσιου, έδείκνυεν ϋπερήη α- 

όπως δήποτε σπου- · 
είς τά ιίποία ολίγον 
ή πρωτεύουσα μετε- 

Χαύπλιον είς τάς

γυναίκας 
πωλητιίς. 
καί 
οδός 
νος τα πρώτα
δαία οικήματα, 
Αργότερα, όταν 
φέρθη άπό τό 
'Αθήνας, έγκατεοτάθηααν αί Αημόσιαι 
' Υπ,ηρεσίαι τοϋ Κράτους. Είς τήν 
γωνίαν τής όδοϋ 'Ηφαίστου καί τής 
ιιικράς όδοϋ ή όποια φέρει είς τήν 
Στοάν τών Γιγάντων, στέκεται άκόμη 
Ετοιμόρροπου καί. υποβασταζόμενοι· 
υπό δοκών, τό μικρόν σπητιικι, τό 
όποιον, Αφού έχρημάτισε πρώτον 
Ύπουργείον τών ’Εσωτερικών, έγινε ν 
έπειτα σιδηρουργείου καί τιάρα είναι 
έγκαταλελειμιιένον.

Γύρω και είς τό μεταξύ τών τριών 
συνοικιών, τάφροι, καί χάνδακες έγέ- 
μιζαν είς τήν πρώτην ραγδαία? βρο
χήν καί ή συγκοινωνία μετάξι· τών 
τριών συνοικισμών διεκόπτετο. Ρίς 
τό τέρμα τής σημερινής όδοϋ Έρμου 
μεγάλη τάφρος έπρεπε νά ζευχθή ιιέ 
ποόχειρον γέη υραν διά να συγκοι

τής συνοικίας Ψυρρή καί Χριστοκοπίδου

προάστεια δέν ευρίσκοντο είς καλλιτέραν 
ΰπήρχεν ούτε ένα σπη- 

'· Εργοστασίου

νωνήσουν οι κάτοικοι 
μέ τήν Αγοράν.

"Οσον Αφορά τά ,.α----------
κατάσταση·. Εις τό Χέον Φάληρον δεν
τάκι καί ή θάλασσα έφθανε μέχρι τοϋ σημερινού έργοστασίον 
τής Ηλεκτρικής ' Εταιρίας, τής βροχής δέ τά νερά λιμνάςοντα 
καθίστων Ακατοίκητοι· τό μέρος εκείνο. Μόνον εις τόν Αγιον 
’Ιωάννην τόν Ρέντην υπήρχον μερικοί λαχανόκηποι καί δυο 
τρεις καλύβαι Αγροφυλάκων. . , , , >

’Επίσης τά Πατήσια άπετελοϋντο άπό ένα άσήμαντον αγροτι
κόν συνοικισμόν δεκάδας τό πολύ εξοχικών σπητιών καί ή Κολο- 
κυνθοΰ παρουσίαζε)· ίσον Αριθμόν καί οικημάτων καί, κατοίκων. 
Άλλά καί τών Πατησίων καί τής Κολοκυνθοϋς τά οικήματα τά 
κατέστρεψεν ή ’ Επανάστασις. "Οταν ό βασιλεύς " Οθων είσήλθεν

ζωγράφου Ι’καλλοναίη,

είς τήν νέαν πρωτεύουσαν, ή σκηνογραφία ή οποία παρουσιάσθη 
είς τά μάτια του είχεν είς τό βάθος ήμίκαυστα τά ερείπια τιόν 
οικημάτων τών δύο προαστείων. ’Εκδικούμενοι μάλιστα οί 
"Ελληνες διά τάς ;
Χασεκή καί τό Χαρβάτι άνήκοντα εις 
τόν τρόπον η καταστροφή ήτο πλήρης.

Τί είναι αί ’Αθήναι σήμερον είς , 
διάστημα ό/.ιγιότερον τών εκατόν έτών 
δέν θά έκθέσωμεν εδώ. "Ολοι όσοι 
έχουν η υσιολογικήν τήν όρασιν βλ,έ- 
πουν την πρόοδον, η όποια έγινε/· 
είς τ'ην πόλιν, είναι δέ ή περιγραφή 
περιττή καί διά τούς εκτός τής'Ελλά- 
δος "Ελληνας, διότι όλων τό όνειρον 
είναι νά έλθουν καί νά ίδοϋν τήν 
πόλιν οί ίδιοι.

θά έπρεπε μάλλον νά έκθέσωμεν 
εδώ τό σχέδιον τοϋ ’Άγγλοι άρχιτέ- 
κτονος 
σχέδιον μεγαλοπρεπές καί ειιπνευ- 
σμένον πραγματικώς.

'Εκατόν έτη απαιτεί τό σχέδιον 
αύτό διά νά πραγιιατοποιηθή, διότι 
τίποτε δέν θά είναι άνάλογον πρός 
νών, ι'ιν δέν άρχίζη έξω άπό τάς 
λάθη ό έξωραϊομός ώς πλαίσων τ'ην έξωραϊζομένην

Καί έν πρώτοις χρειάζε
ται γενική άναδάσωσις. Οί 
λόφοι γύρο) τών Αθηνών, 
οί γυμνοί σήμερον καί άπο- 
σαρκωμένοι, πρέπει νάι φυ- 
τευθοϋν μέ πεύκα καί άλλα 
δένδρα, διά νά μήν είναι 
μονομερής ή φντευσις. Μό
νον οί. λόφοι οί έχοντες 
αρχαιολογικόν μνημεών έπ’ 
αύτών πρέπει νά φυτευθοΰν 
μέ μικρά φυτά, ιύστε ή φυ
τεία νά μήν έμποδίζη τήν 
θέαν τών μνημειατν.

Συστηματική φύτευσις 
χρειάζεται διά τόν' Υμητόν, 
τό Πεντελικόν καί τήν Πάρ
νηθα. Ό Γκαλλουαίη, όστις 
έχει καί γνιόσεις δενδροκο- 
μικάς, προτείνει 
θοϋν τά βουνά 
λεϋκαι μάλιστα 
διότι τό θέαμα 
άπό μακράν θά 
τής τοιαύτης φυ- 
τεύσεως θά είνε 
άπόλυτος έξν- 
γίανσις τών Α
θηνών,δημιουρ
γία γύρω άπό 
τήν πόλιν πρα
σίνου πλαισίου, 
καί προμήθεια 
είς αύτάς άφθο- 
νωτάιτου ύδατος 
διά τών βροχών. 
Άλλά τό σπου
δαιότεροι', ό ξη
ρός ’ Ιλισσός θά 
άποκτήση τόσον 
ί'δωρ, ώστε νά 
δύναται νά γίνη 
πλοττός καί. νά 
διευκολύνη μέν τήν μικροτέραν εμπορικήν κίνησιν μεταξύ Πει
ραιώς καί ’Αθηνών, πρό πάντων όμως νά δημιουργήση διά τήν 
πρωτεύουσαν μίαν φυσικήν ωραιότητα, άπέναντι τής οποίας 
μηδέν Θά είναι αι διοίρυγες τής Βενετίας.

Τόν λόφον τής Άκροπόλεως ό "Αγγλος ζωγράφος τόν θέλει 

καταστροφάς αυτός ειχον πυρπολήση τό 
τβάτι άνήκοντα είς Τούρκους. Κατ’ αυτόν

ΑΠΟ ΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΒΑΤΙΚΟΥ ΑΓΗΜΑΤΟΣ

Ο

Τώ

να φυτευ-
αυτά μέ έλατα καί λεύκας. .1! 
θά είναι άκόμη προτιμώτεραι, 
τών διπλοχριόμων φύλλων των 
είναι ώραιότατον. Αποτέλεσμα

Γκαλλουαίη φρονεί ότι. 
τάς Αξιώσεις τών Άθη- 

’Αθήνας καί αυ δέν περι- 
πόλιν.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κ. ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑΡΧΟΥ
X. ΑΝΤ. ΒΡΑΤΣΑΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΑΓΗΜΑΤΟΣ

ΑΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΠΛΑΤ. ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΒΡΑΧΕΙΑ ΑΝΑΠΑΥΕΙΣ

Ο ΑΓΓΛΟΣ ΝΑΥΑΡΧΟΣ κ. ΤΩΦΝΕΛ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΤΟ ΑΓΗΜΑ

ΕΙΣ ΝΕΟΣΚΑΜΜΕΝΟ ΜΝΗΜΑ
— ^όδο, γιατί τά φύλλα οου χλοίπιάζονν 

καί σκορπιστά μαραίνοίπαι βίς τό χώμα ;
— 'ΟιμεΓιατί τά κάλλη Γειάς πλαγιάζον»' 

'στον τάφου, ποΰ στολίζω, τό νέο στρώμα.

Ν. Γ. ΜΑΥΡΟΧΗΣ
« * «

"•Ij· ί-.τάρχμ εις τόν βίον τών θνητών πράγμα, τό όποιον πρεπει νά καιαλυθη

ΛΟΥΘΗΡΟΣ

ιερόν καί απάτην ον."Ολαι λοιπόν αί οικοδομά!, αί όποια/ έγιναν 
είς τά πλευρά του, πρέπει νά λείψονν καί νά μείνι/ ό 'Ιερός 
βριιχος μόνος του είς ένα χώρον έντελιός γυμνός καί χωριζό- 
μενος άπό τήν κατοικουμένην πόλιν διά μικρού κυκλικού άλσους. 
Τό αυτό πρέπει νά ;·/)■// διά τό Θησεών καί διά τους Στύλους 

τοϋ ’ Ολυμπίου Jio?.
Ή πόλις πρέπει νά παύση έκτεινομένη 

πρός τά Πατήσια καί νά στραφή πρός τό 
Φάληρον καί πρός τόν Πειραιά. Χύι ληφθή 
δέ γενικώς είς τό σχέδιον τής έπεκτάσεώς 
της τό μέτρον, ι'όστε ή Άκρόπολις νά εϋρί- 
σκεται πάντοτε είς τό μέσοι·.

"Ολαι αί παλαιαί συνοικίαι τής πόλεως 
— προτείνει ό Γκαλλουαίη—πρέπει νά λεί- 
ψουν άμειλίκτως. Είς τήν θέσιν των μόνον 
πλατεία/ έπ/τρέπεται νά γίνουν πλατεία/ μεγά

λα/, μέ κήπους 
__ γύρω καί μέ

λίμνας μεγά- 
λας, αί οποία/ 
θά είναι εύκο- 
λώτατον τότε 
νά δημιουργη- 
Οοϋν, διότι θά 
ί'ύΐάρχιι τότε 
άφθονία ϋδα- 
τος. Προβλέ- 
π/ον δέ ότι πο- 

.—■ λυ γρήγωρα —
“ μετά τριάντα

χρόν/αέ/δη σχε
δόν ή προφη
τεία έξεπληραί- 
θη — τά προά- 

στεια, τά (Ράλ.ηρα καί ό Πειραιεύς, Οά ενω
θούν μέ τάς ’Αθήνας, προτείνει τήν χάραξιν 
ευρυτάτης λεωφόρου, ή όποια ν άρχίζη άπό 
τά έξω Πατήσια, νά διασχίζη κατ’ ευθεταν 

γραμμήν τάς ’Αθήνας, 
κ· . χωριζομένη είς δύο δέ
'·~ - νά περίκλειση είς τό με-

4 ταξϋ τήν Ακρόπολη· καί 
έπειτα ένουμένη >’α φθάνη 
κατ’ ευθείαν είς τόν Πει
ραιά. Είς τόν χμορισμόν 
δέν επιμένει τόσον, διά 
νά μή καταστραφή ή 
όπτική ίντύπωσις.

”.4ς όμολογήσωμεν ότι, 
τό σχέδιον τοϋ Γκαλ
λουαίη είναι μεγαλοπρε- 
πέστατον καί ότι ’ίσως μέ 
αϊτό δέν ήμπορεί νά πα- 
ραβληθή τό σχέδιον τοΰ 
Χόιρ/ιαν. Αυστυχώς καί 
τά δύο, άν δέν είναι άπο- 
λύτως άπραγ/ιατοποίητα, 

πάντως παρουσιάζουν μίαν τεραστίαν δυσκολίαν είς τήν 
πραγματοποίησίν των: Τό τεράστιον χρηματικόν ποσόν, 
τό όποιον απαιτούν καί τό όποιον βεβαίως δέν εϋρίσκε- 
ται εύκολα, όχι είς τήν πτωχήν 'Ελλάδα, άλλά είς κράτη 
πολύ ευπορώτερα.

« « «

καί να τό άπογτ.ΰγονν πάπες, τούτο είνε ό πόλεμος.

* “Εθνος εχον υψηλήν πολιτισμόν πρέπει να πολεμή μόνον ό'πιος νπεριι- 
σπίαη τήν θρησκείαν ή τήν ΰπαρξιν αυτού κικερων
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σκεψεν
του

ΤΗΝ ΤΡ1ΠΦΛ1ΤΙΔΑ

(ι)στον.

ΛΕΗΣίΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΛΛΑΧ

ΕΤΟΙΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΡΟΥΣΙΝ

ΦΙΛΩΝ

Ό Mozart αισθάνεται

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ

Είμαι επιφορτισμένος, Κύριε, άπό ένα

Ο “REQUIEM,, ΤΟΥ ΜΟΖΑΡΤ

εαυτόν συγκεκινημενον εκ.

του, αί όποΐαι τόν κατειχον, τοϋ είπε δυνατά

του, διά νά άκολουθήση τόν

Τιμοιροΰμεν τούς φόνους καί τάς οφαγάς παρά χοϊς Ιδιώταις, καί όμως 
ούδέν πράττομεν ώς πρός τόν πόλεμον καί ιό ένδοξον έγκλημα τής σφαγής 
όλοκλήρων εθνών. χενεκαχ

εργον μοι 
ένέπνευσε περισσότερον ένδιαφέρον παρ’

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ 
ΚΑΤΟΠΤΕΎΕΙΣ 
ΥΠΟ ΙΤΑΛΙΚΟΥ 
ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΥ

ΑΡΑΒΕΣ 
ΑΡΧΗΓΟΙ ΦΥΛΩΝ

ΒΕμ Μίαν ήμέραν. βυθισμένος ό μέγας συνθέτης εϊς σκέψεις 
i^gggugi] κα·( ρε1ιβασμοΰς. ακούει μίαν άμαξαν νά σταματά πρό τής 
θύρας τής οικίας του. Τόν ειδοποιούν οτι κάποιος άγνωστος θέλει νά 
τόν ίδή καί τόν εισάγουν.

'Ο Mozart βλέπει ένα άνθρωπον ηλικιωμένοι·, καλώ; ένδεδυμένον, μέ 
τρόπους εύγενεστάτους, καί μάλιστα μέ κάτι τό επιβλητικόν.

πολύ σοβαρόν άνθρω-

τής τραπέζης. καί φεύγει Ό Mozart μένει βυθισμένος ολίγα λεπτά εις 
βιιθείας. έπειτα ζητεί διά μιας πένα, μελάνι καί χαρτί, καί 

παρά τάς επιπλήξεις τής γυναικός του αρχίζει νά γράφη.
Ή ζέσις αϋτη τής έργασίας εξακολούθησε πολλάς ήμέρας. Συνέθετε 

ήμέραν καί νύχτα, καί μέ ζήλον ό όποιος έφαίνετο ότι ηύξανε προφο
ρών. Άλλά τό σώμά του ήτο ήδη έξηντλημένον· δέν ήμπορεϊ ν’ άνθέξη 
είς τόν Ενθουσιασμόν τοΰτον. 'Ένα πρωΐ έπεσεν Αναίσθητος, καί ήναγ
κάσθη νά διακόψη τήν έργασίαν του.

Δύο ή τρεις ήμέρας άργότερον ή σύζυγός του θέλουσα νάτοϋ διασκέ
δασή τάς σκοτεινός σκέψεις

αιωνίως 
μνημονεύη κάθε χρό
νον τό όνομά του διά 
μεγαλοπρεπούς τελε
τής, καί σάς παρακα- 
λει νά συνθέσετε ένα 
νεκρώσιμοι· ι’ισμα διά 
τήν τελετήν αυτήν.

— Τόσον τό καλλίτεροι·.
— Πόσος καιρός χρειάζεται;
— Τέσσαρες εβδομάδες.
— Πάει καλά! Θά έλθω μετά 

τέσσαρας εβδομάδας. Τί τιμήν 
όρίζετε διά τήν έργασίαν αύτήν;

— Εκατόν δουκάτα.
Ό άγνωστος τά μετρά έπί

σοβαρόν τόνον 
τόν όποιον έλέ- 
χθη. άπό τό μυ
στηριώδες ύφος 
τό όποιον έφαί
νετο διακεχυμένον έπί δλης 
αύτής τής περιπέτειας καί 
υπόσχεται νά σύνθεση τό

Requiem . Ό άγνω
στος έξακολουθεϊ:

— Μεταχειρισθήτε δ-

λην τήν δυνάμίν σας είς τό 
έργον τούτο- έργάζεσθε δι’ένα 
γνωρίζοντα άπό μουσικήν!

θρωπος αύτός; τον 
διέκοψεν ό Mozart.

—Δέν θέλει νά γνω- 
σθή τό όνομά του.

— Πάει καλό.! Καί

— Βεβαίως γιό μένα έκαμεςτό Requiem . 
Θά χρησιμεύση διά τήν νεκρώσιμοι· Ακο
λουθίαν μου.

Τίποτε δέν ήμπόρεσε νά τόν έμποδίση 
ι’ιπό τήν ιδέαν αύτήν. Έν όσω εΐργάζετο, 
ήσθάνετο τάς δυνάμεις του νά έλαττοΰνται 
καθ’έκάστην, καί ή μελοποιίατου έπροχώ- 
ρει βραδέως. Αί τέσσαρες εβδομάδες, τάς 
οποίας έζήτησεν, είχον λήξει. Αίφνης μίαν 
ήμέραν βλέπει εισερχόμενοι· παρ’αύτώ τόν 
ίδιον άγν

— Δέν ήμπόρεσα νά Εκπληρώσω τήν ύπό· 
σχεσίν μου· τοΰ λέγει.

— Μή στενοχωρήσθε· είπεν ό άγνωστος 
Πόσος καιρός σάς χρειάζεται άκόμη;

— Τέσσαρες εβδομάδες. Τό

°"’- δι ν ήι<· άνθρωπος και οιι
εϊχε σχέσεις μέ άλλα όντα.τά όποια τόνάπέ- 
στειλαν διά νά τού άναγγείλη τό προσεχές 
τέλος του. Έπεδόθη λοιπόν μέ μεγαλείτερον 

πικον ζήλον είς τό Requiem» του, τό όποιον έθεώ-
ρει ώς αθάνατον μνημεϊον τής Ιδιοφυίας του. 

Κατά τήν έργασίαν ταύτην έπεσε πολλάς φοράς λιπόθυμος. Έπί 
τέλους τό έργον έτελείωσε πριν παρέλθουν αί τέσσαρες εβδομάδες. Ό 
άγνωστος έπανήλθεν οΰτω είς τήν όρισθεϊσαν προθεσμίαν, άλλ’ ό 
Mozart δέν υπήρχε πλέον!

Τό στάδιόν του υπήρξε βραχύ καί λαμπρόν. Άπέθανεν εϊς ηλικίαν 36 
έτών, έντός δέ τών ολίγων τούτων έτών άπέκτησεν όνομα, δπερ θά μένη 
έφ’ δσον θά ύπάρχη κόσμος.

— Πρό ολίγου χρό
νου έχασε πρόσωπόν 
λίαν Αγαπητόν, τοϋ 
δποίου ή μνήμη θά 
τού εϊνε προσφιλής 

Θέλει νά

δσον ένόμιζα, καί τό έξέτεινα περισσότερον 
παρ’ δσον έσκεπτόμην.

— Έν τή περιπτιόσει τούτη είνε δίκαιον 
ν’αύξήσωμεν τήν Αμοιβήν. ’Ιδού άλλα πε
νήντα δουκάτα.

— Κύριε —τώ λέγει ό Mozart, περισσό
τερον έκπεπληγμέι'ος—ποιος είσθε λοιπόν;

— Τούτο δέν βλάπτει καθόλου τό έργον. 
Θά έπανέλθω μετά τέσσαρας εβδομάδας.

Ό Mozart φωνάζει άμέσως ένα έκ τών 
υπηρετών 
παράδοξον τούτον άνθρωπον, καί νά μάθη 
ποιος ήτο, άλλ’ ό υπηρέτης, Αδέξιος, Επι
στρέφει καί λέγει δτι δέν ήμπόρεσε νά 
τόν εΰρη.

Ό καϋμένος δ Mozart έσκέφθη δτι δ άγνω-
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και παραγωγικόν

ΧΥΧΧΙΤΙΟΝ

ΦΙΛΩΝ

ΣΥΝΤ ΕΤΡΙΜΜΕΝΟΝ ΦΡΟΥΡΙΟΝ

ΑΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

και υπο

Νέα Ύόρκη, Σεπτέμβριος 1911.

>εων καί Πολιτειών τής

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ινίοιι Γ.νωσεω:

Ο ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΑΙΊΊΔΑμόνον πράγμα έσφαλον οί άντιφρονοΰντες: Άντί νά 
ονζ'Ι “ · · ·
ελλείψεις καί τά άτοπα δΓ άλλης οδού.

,τοΰν, υβριζον. καί άντί νά υποδεικνύουν τάς

υπο επτά αντιπροσω- 
,· κοινι

έν

ΦΥΓΗ ΠΡΟΣ 
ΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ

κατεφευγον 
είς τήν δημοσιογραφίαν έκθέτοντες καί τήν Πανελ
λήνιον Ενωσιν καί τόν Ελληνισμόν, Άλλ’ ό πόλε-

κακόν άμιγές καλού
Ό πόλεμος ούτος, δστις ύπό τινων έχαρακτηρίσθη ώς Αντεθνικός, ώ: 

προδοτικός, έπέφερεν άριστα αποτελέσματα. Είς ένα

μος. επαναλαμβάνομε!·. έπέφερεν άριστα Αποτελέ
σματα. Άπό τι’ις πρώτης ήμέρας τής λυσσώδους, οΰχί 
είς αίμα άλλ’είς ύβρεις, ταύτης μάχης, 
τό ένδιαφέρον τών Ελλήνων έξεδηλώ- 
θη άπ’άκρου είς ακρον τής Αμερικής.

"Ολοι, μέλη καί μή, ένόησαν οτι δ 
σκοπός τής Πανελλη

μαται και αυτός, οπω; 
τά άλλα έθνη, ώς έπω- 
φελ ’ 
στοιχείου.

Αν ύπάρχη είς τόν βίον των θνητών 
πράγμα, τό όποιον πρέπει νά καταλιθη καί 

τοΰτο είναι ό
ΛΟΥΘΗΡΟΣ

αΰριον θά εϊνε πραγματικότης. 'Ο "Ελλην μετανάστης τού μέλλοντος, 
ερχόμενος είς τήν Αμερικήν, δέν θά εύρίσκεται πλέον εκτεθειμένος είς 
τούς πέντε δρόμους, δπως ό μετανάστης τής σήμερον. Δέν θά πίπτη είς 
χεϊρας εκμεταλλευτών ομογενών καί ξένων, δέν θά περιφρονήται καί 
δέν θά υβρίζεται ύπό τού τυχόντος δημοσιογράφου καί άστυφύλακος. 
δέν θά Απογοητεύηται, δέν θά στενάζη, δέν Οά φθισια.

Β St? Β Μεγάλην εορτήν καί πανήγυριν έτέλεσε τήν Κυριακήν 
----------- τής ΙΟίί Σεπτεμβρίου έν τή αιθούση τοΰ Webster Hall 
έν Νέα Ύόρκη ή πολυπαθής Πανελλήνιος Ένωσις, άφ’ ού κατηγ- 
γέλθη, έχλευάσθη καί περιύβρίσθη έπί διετίαν ΰπό τών άντιφρονούν- 
των πρός τά διοικοϋντα καί αίαχειριζόμενα αύτήν πρόσωπα. Άλλ’ ούδέν Θά εύρίσκη ύπεράσπισιν, προστασίαν, άσυλον. Θά έχη τήν Πανελλή

νιον "Ενωσιν του. τήν Έκκλησίαν του, τό Σχολεϊον του, τόν Σύλλογόν 
του, τό Νοσοκομείου του κ.τ.λ. Θά λαμβάνηται ύπ’ δψιν καί θά έκτι-

ι·α το αποφεύγουν πάντες, 
πόλεμος.

νά μή βραδύνη. Τό άσπιλον παρελθόν, ή 
εθνική εργασία, καί δ έξοχος χαρακτήρ 
τού κ. ΙΙαπαμιχαλοπούλου, εμπνέουν είς 
πάντα θάρρος καί πεποίθηση·.

Πόσον μεγάλη τιμή διά τόν Ελληνι
σμόν τής Αμερικής, καί δποία μεγάλη 
ύπόσχεσις διά τήν εύόδιοσιν τής Πανελλη
νίου Ένιόσεως ή έκλογή τοΰ κ. Παπαμι- 
χαλοπούλου ώς Γενικού Διευθυντοΰ!

Άλλ’ ή ζωή καί ή 
δράσις τής Πανελλη
νίου Ένώσεως θ’ Αρ
χίση κυρίως άπό τής 
ήμέρας τής άφίξεως τοΰ 
ΙΙανέλληνος κ. Παπα- 
μιχαλοπούλου, καί ή 
ήμερα αυτή εύχόμεθα

ητο μέγιστος, και 
αί έξ αύτής ώφέλειαι πλεϊσται. Έσκέφθησαν δτι 
μίαν τοιαύτην "Ενωσιν, σωτηρίαν διά τόν Ελληνι
σμόν τής Αμερικής, καί ωφέλιμον διά τήν Πατρίδα, 
δέν έπρεπε ν’ άφίσουν νά τήν διοικούν ολίγοι μόνον 
σοφοί, καί νά τήν διαχειρίζονται άλλοι τόσοι ικανοί.

Οΰτω μετά μακράν δημοσιογραφικόν πόλεμον, άπε- 
φασίσθη ν’ άναθεωρηθή τό αμαρτω
λόν καταστατικόν της, τό όποιον καί 
άναθεωρηθέν 
πων διαφόρων κοινοτήτων τής Αμε
ρικής, έψηφίσθη έν Βοστώνη τόν 
παρελθόντα Αΰγουστον.

Τό μέγα όντως τούτο γεγονός προσ- 
ελθόντες χιλιάδες Ελλήνων, έκ διά
φορων ΙΙόλ 
Αμερικής, έώρτασαν έν άγάπη καί 
όμονοίφ, έν χαρ$ καί ένθουσιασμώ. έν 
τή μεγάλ.η αιθούση τοϋ Webster Hall 
τής Νέας Ύόρκης τήν 10 Σεπτεμβρίου. 
Πρό τής προσδιορισθείσης ώρας ή 
αίθουσα πληρούται άσφυκτικώς. Είς 
τάς 2 μ.μ. Ανέρχονται έπί τής έξέδρας 
τής αιθούσης δ νέος πρόεδρος τής 
Πανελληνίου Ένώσεως κ. Συνοδινός, 
τά μέλι) τοΰ νέου Διοικητικού Συμ
βουλίου, οί κ.κ. Μπενάκης, Σταματέλος 
καί Βραγχνός, δ ’Ιατρού, οί Διευθυνταί 
τών Τμημάτων ΝέαςΎόρκης. Μπροΰ- 
κλιν καί Νιούαρκ, οί ίερεϊς Ν. Ύόρ
κης καί Νιούαρκ αίδεσιμώτατοι Κουρ
κουλής, Λαζαρής καί Προυσιανός, ό 
Γενικός Πρόξενος κ. Μπότασης καί δ 
τέως Πρόεδρος κ. "Των, κάτωθεν δέ 
τής έξέδρας παρατάσσονται διμοιρίαι 
έκ τοΰ έθελοντικοΰ λόχου έν στολή.

Διά συντόμου καί ωραίας προσλα
λιάς δ κ. Συνοδινός, δΓύπερόχου καί 
ένθουσιώδους λόγου δ άϊδεσιμώτατος 
Κουρκουλής, διά σαϊτών καί Απερί
φραστων συστάσεων δ αίδεσιμώτατος 
Λαζαρής, καί διά ζωηρών προτροπών 
δ κ. Βραχνός ομιλούν διαδοχικώς πρός 
τό Κοινόν, τό όποιον ένθου- 
σιών. τούς διακόπτει συχνά, ζη- „ΤΟ 
τωκραυγάζον καί χειροκροτούν.ι

Ό ένθόυσιασμός έξακολου- 
θεϊ καίθά έξακολιιυθήση. Κατά / 
εκατοντάδας έγγράφονται τά 
μέλη, καί δέν θ’ άργήσωμεν νά 
ίδωμεν τήν Πανελλήνιον Ένω- 
σιν Αριθμούσαν μεταξύ τών με
λών της καί τάς 400<ΚΜ) τών 
Ελλήνων τής Αμερικής.

Φαντάζονται οί έν Εύρώπη ,’ϊί” 
"Ελληνες τό μεγαλεϊον καί τήν 
δύναμιν μιας τοιαύτης Ένώ- Mh
σεως; Φαντάζονται τάς ήθικάς '.· ί
καί ύλικάς ώφελείας, τάς όποιας •βΝ 
θά δύναται νά παράσχη μία .Art 
τοιαύτη Ένωσις εις τόν Έλλη- IV· 
νισμόν τής Αμερικής καί τήν 
Πατρίδα 'Ελλάδα; "Ο,τι δέν 
κατωρθώθη έπί πολλά έτη 
πολλών, άλλά διηρημένων καί άλλη- 
λοτρογωμένων, θά κατορθωθή είς 
ολίγα έτη καί ύπό ολίγων, άλλά ήνω- 
μένων καί συνεργαζομένων ύπό τήν 
Σημαίαν τής Πανελληνίου Ένώσεως.

Ό,τι έθεωρεϊτο μέχρι τούδε Αδύνα
τον, είς τό μέλλον θά εϊνε δυνατόν. 
Ό,τι έθεωρεϊτο μέχρι χθές όνειρον,
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Συνέχεια άπο τό προηγούμενον τεύχος)

1862-1863

τάτον σννεφώνει εις
<’«/ or είχε καταντήσει rd θεωρήται ώς

Οί άνθρωποι τον παρελθόντος, οί Άν
θρωποι τοϋ’Όθωνος, νά έκλείφιουν άνε- 
πιστρεπτεί έκ τής πολιτικής κονίστρας» 
έγραφαν.' Η μερίς τον Γρίβα ΰφίστατο τήν 
λυσσοτδεστέραν έπίθεσιν, διότι, ώς υπετί
θετο, έπροστάτευε τούς Όθωνιστάς. Του
ναντίον έν τή Συνελεΰσέι τό’Εθνικόν Κομι- 
πλέϊστα πρός τήν μερίδα τοΰ Βούλγαρη, 

: πρόσκοπος τοΰ Βούλγαρη.
1 Ιαρήλασαν οΰτω τά υπουργεία /.. Βάλβη καί ο.τό // Φεβρου

άριου 1863, I. Κυριάκου άπό 27 Μαρτίου 1863, βραχύβια 
άμφότερα, τά όποια τήν 29 ’ Απριλίου ίδιου έτους δι,εδέχθη τό 
υπουργείου Ρούφου, Αντιπροσώπευαν τους ’ Ορεινούς. Μετεί
χαν αύτοΰ ό ’.42. Κουμουνδοΰρος, ό Θ. Δηλιγιάννης, ό I. Καλ- 

TO NEON ΘΩΡΗΚΤΟΝ ' ΜΑΣ’ι" ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΕΡΩΦ,,

λιφρονας καί ό Μιλτ. Κανάρης, ορεινοί όλοι καί οί Α. .Ιόντος, 
I. Βότσαρης καί ΙΙλατής, πεδινοί. Μετ’ ου πολύ δμως ό Λόντος, 
Υπουργός τών ’Εσωτερικών, βέλων ν άποφύγη τάς πιέσεις καί 
άξιώσεις τών δμοφρόνων του, συνετάχθη με τούς έν τώ ύπουρ- 
γείω ’ Ορεινούς, οΰτω δέ ή κυβέρνησις εύρέθη μονομερής κατά 
τήν υπόσταση·.'II άντίθετος μερίς βλέπουσα τήν εξουσίαν έκφυ- 
γούσαν τών χειρών της καί έπωτρεληθέϊσα τής διακοινώσεως 
τοΰ Πρεσβευτοΰ τής Γαλλίας διά τό γνωστόν έπεισόδιον τοΰ 
Ιπποδρομίου, ού ήρωες ήσαν στρατιωτικοί, έσκέφθη νά δημιουρ- 
γήση πράγματα τή κυβερνήσει, ίίτινα ή νεωτέρα'Ιστορία άπηθα- 
νάτισε μέ τήν λέξιν ■ ’ Ιουνιακά ·,ώς συμβάντα κατά μήνα’Ιούνιον 
σωτηρίου έτους 1863. Τήν σελίδα αυτήν έν έκτάσει άνέπτυξεν ή 
«Εικονογραφημένη » είς τό ύπ άρ. 80 τεύχος τοΰ ’Ιουνίου έ.έ.

’Επαίσχυντοι διά τήν 'Ιστορίαν μας υπήρξαν αί διαδραματι- 
σθεΐσαι σκηναί, ώχριώσαι μόνον πρό τοΰ άπειληθέντος έν Ναυ- 
στάθμτρ σπαραγμού κατά τό σωτήριον έτος 1909. Είς εν εικο
σιτετράωρον τά θύματα άνήλθον είς εκατόν καί θά έλάμβανε 
καταπληκτικός διαστάσεις εκείνος <5 έμφύλιος σπαραγμός, ίΐν 
μή ή φιλανθρωπία τών ξένων Δυνάμεων περκόριζε ταύτας. 
Πράγματι αφού ή πόλις μετεβλήθη είς πεδίον μάχης, και μετά 
βίας κατώρθ.ωσε νά γίνη κυρία τής καταστάσεως ή ’Εθνοφυ
λακή, γενναίως άποκρούσασα τούς στασιαστάς, παρενέβησαν οί 
ξένοι Πρέσβεις καί έξήσκησαν (ίλην τήν επιρροήν των παρά τοΐς 
άρχηγοΐς τών διαμαχομένων μερίδων, έπέτυχον δέ τριήμερον 
Ανακωχήν, ΐνα ουτω κατορθωθή νά συνεδρίαση ή Συνέλευσις.

Είς τό Βαρβάκειον σννήλθεν ή Συνέλευσις. Σννεσις έπεκρά- 
τησε πανταχόθεν, οΰτω δέ ή’Εθνική ’Αντιπροσωπεία κατώρ- 
θωσε νά λάθη σύντονα μέτρα πρός άποκατάστασιν τής τάξεως, 
η·ηφ ίσασα τήν ταχίστην έκ τής πρωτευούσης άπομάκρυνσιν τοΰ 
στρατού, αδιακρίτως φρονήματος, τήν κατάργησιν τοΰ Στρατιω
τικού Ιιοικητοΰ, τοΰ ’Αρχηγού τής ’ Εθνοφυλακής, τού .diev- 
θνντού τής’Αστυνομίας καί τόν σχηματισμόν νέας μικτής κυβερ- 
νήσεως υπό τόν Ροΰφον καί αΰθις, ήτις άνέλαβε τήν εξουσίαν 
τήν 2ΓΙουνίου 1863.

1 Ιρώτον μίλημα τής νέας κυβερνήσεως ητο πραγματοποιή
σω τών αποφάσεων τήςΈθνοσυνελεύσεως.’Αρχηγός τού’Ορει
νού στρατού δι.ωρίσθη δ στρατηγός Μαμούρης, δστις καί διετάχθη 
μετά τής ύπ αυτόν δυνάμεως νά άπέλθ/] είς τήν Δυτικήν 'Ελ
λάδα, ’Αρχηγός δέ τοϋ Πεδινού ό συνταγματάρχης Σμόλεντς, 
δστις καί άπήλθε μέ τήν δύναμίν του είς Πελ οπόννησον, καθόσον 
άπι/τείτο ή παρουσία στρατού εν Κυπαρισσία πρός καταστολήν 
ταραχών, άς είχον διεγείρει οί Μανιάται. Και ή πρωτεύουσα έτέθη 
ύπό τήν φ ρούρησιν τής άνταξίας πρός τούτο’Εθνοφυλακής.

Αί σκηναί αύταί διέθεσαν δυσμενώς τήν Κοινήν Γνώμην τοΰ 
έξω Κόσμου, ό δέ λαός άποστρέψας τό πρόσωπον άπό τούς 
’Αρχηγούς τών κομμάτων — καλή ώρα — έστράφη μετ’ ελπίδων 
πρός' τόν νέον ήγεμόνα του, έπισπεύδοντα τήν κάθοδόν του είς 
' Ελλάδα." Οσα είπεν έν Δανία ό νεαρός Βασιλεύς έδόνουν ήδέως 
τήν άπογοητευ μένην καρδίαν τοΰ 'Ελληνικού Λαού.

Έν τώ μεταξύ, διαρκούσης τής μεσοβασιλείας, ή’Ιόνιος Βουλή 
έψήφιζεν έν Κερκύρα παμφηφεί — 23 Σεπτεμβρίου 1863 — 
τήν μετά τής Μητρός Ελλάδος "Ενωσιν τών ’ Ιον ίων Νήσων. 
Ταυτοχρόνως σχεδόν—5 ’ Οκτωβρίου 1863—μέ τό εθνικόν 
αυτό γεγονός ή έν ’ Αθήναις ’ Εθνοσυνέλευση; 
άποτελοΰντας τό ' Υπουργεΐον Μιαούλη είς 
δεκαετή στέρησιν τών πολιτικών αυτών δι
καιωμάτων.

«
Πρωί πρωί, έξημέρωνε —18 ’ Οκτωβρίου 

1863 — όταν ένεφανίσθη πρό τού Πειραιώς 
δ φέρων τόν Βασιλέα Γεώργιον 'Ελληνικός άτμο- 
δρόμων. Πλήθος κόσμου κατήλθεν έν άλλαλαγμοΐς 
καί τόν έδεξιιώθη. 'Ο Βασιλεύς άπεβιβάσθη μικρόν 
πρό μεσημβρίας καί άνήλθεν είς ’Αθήνας. Πρό 
τινων μηνών είχεν κηρυχθεί έ.νήλιξ ό δεκαοκταετής 
Βασιλεύς ύπό τής ’Εθνοσυνελεύσεως, θελούσης διά 
τούτου νά προφύλαξη τό 'Έθνος άπό τούς κινδύ
νους ’ Αντίβασιλείας. !”Exexai'eu»exeia|

κατεδίκαζε τούς
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δτι 
νά 
ρισα στήν 
αδελφ ός μου

'ωής μου δέ βρίσκω κανένα άξιοπαρατή-
συχνάζω είς λέσχαις, χορούς καί μεγάλαις 

μικρός ιδιοκτήτης· άλλά ή φροντίδες

- Χϊ1’? 1Ι,'Ος -Τ'ωακαλέσει τόν ποιητΐ/ν Μαρκοράν,
Α Γ όπως, ευαρεστούμενος, μάς άποστείλη σημειιόσεις τι.νάς 

w περί του βίου αυτού. Μάς άπήντησε δι’ ιίπλουστάτης έπι- 
στολής. ’Ιδού αί'τή :

"Οταν σάς είπώ δτι έγεννήθηκα τά 1826, στήν Κεφ α- 
λ.ονιά, οποί· ο πατέρας μου έμενε ώς Εισαγγελέας εφ τά- 
ιιισυ χρόνια, ότι έμπήκα στο Κερκυραϊκό Γυμνιίσιο, σάν 
ήταν διευθυντής πρώτα ό Όριόλης καί κατόπι ό Κάλβος, 

τά ΙΌ9 υπήγα μέ τόν άδελφ ι'ι μου Σπάρο στήν ’Ιταλία γιά 
σπουδάζω τα .\οιιικιί, ότι κατόπι ι’ιπο δύο χρόνια έξαναγύ- 

ΐ' πατρίδα μας έςαιτίας, οπού άπέθανε ό προιτότοκος 
Λτι-λιαί'ΐις, καί ο πατέρας άπόμενε μόνος του, δτι 

έλαβα εδώ το διπλ.ωμα, ότι δέν άνοιξα άπό τιιτε κανένα νοιιικό 
βιβλίο, δτι έγραφα κάπου κάπου στίχο, είναι όσα ή/ιπορώ νά 
σου γράφ·ω γιά το άτομό μου. Γεν επιθυμώ δμως νά δημο- 
σιέιρετε δτι ελ.άβατε από μέ τέτοιαις άσήμανταις πληροφ ορίαις. 
Μένω μέ βαθύτατο σέβας.

Είς ά/.λην επιστολήν του μάς έγραφε:
• Στον τρόπον τή. 

ρητό πράμα. Δέν < 
συναναστροφαίς. Είμαι 
τής εξοχικής μου περι
ουσίας /ιού παίρνουν 
σχεδόν δλο μου τόν και
ρόν καί έκεΐνο ποΰ μοΰ 
μένει μοΰ τό παίρνει 
τό βιβλίο. Μένω μέ δλο 
τό σέβας.

’Ιδού τίνι τρόποι ό 
ποιητής τού «Όρκου 
ζωγραφίζει τόν εαυτόν 
του. ΊΙ χαρακτηριστική 
αϋτη ταπεινότης τών 
δύο τούτων επιστολών 
δέν παρέχει ούδεμίαν 
προσποίηση·. Καί δσοι 
ηύτύχησαν νά τόν γνω
ρίσουν έκ τού πλησίον 
καί δσοι άντελήφθησαν 
τόν τρόπον, καθ’ δν 
έζη, δύνανται νά μαρτυρήσουν δτι, 
πιστά περιγράφει τόν χαρακτήρά του. 
ΊΙτο ταπεινός μέχρι σχολαστικότητος. 
Πολλάκις ήκούσαμεν ημείς άπό τό 
στόμα τον : «Δέν άξίζει νά 
γινη Λογος για με, που πυροβόλα 

γράφω κάπου-κάπου 
πράματα τόσο κοινά». Καί τό έλε- 
γεν έν πεποιθήσει. ’Απέφευγε πάν
τοτε τάς κολακείας τής κοινωνίας. 
’Από τής παιδικής μας ήλικίας μάς 
έκαμνεν έντύπωσιν δ Μαρκοράς και 
μετά μεγάλου σεβασμού άπεκαλυπτόμεθα, διερ- 
χόμενοι πλησίον του, καί άν ή μέθα μέ συμίια- 
θητήν ή ομήλικα έλέγομεν: Νά χαιρετήσωμεν 
τόν ποιητήν. Πιστά έκαμε τόν περίπατόν 
ro1’ Τήΰ Γαρίτσας, τοΰ μαγευτικού τής
Κέρκυρας προαστείου, άπέχον- 
τος περίπου ένα τέταρτον άπό 
τήν Σπιανάδα, μόνος ή μέ κα
νένα στενόν φίλον. Γνώριμοί 
του ήσαν σχεδόν πάντες οί 
Κερκυραϊοι, άλλά οί φίλοι τής 
καρδίας του ήσαν έκλεκτοί, 
διότι άπέφευγε τούς μοχθη
ρούς, συκοφ<άντας καί κακολό
γους. Είχε κέντρον συνεντεύ- 
ξεως ώρισμένον καφενειον, 
δπου μετά φίλων διέμενεν. 
ΙΙΰχαριστεΐτο είς μικρόν οίκο-

Η ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΑΥΝΑΜΙΣ ΤΟΥ βΣΚΑΦΟΥΣ

ΤΗΣ ΑΙΠΞΕΩΣ

Η ΚΑΤΑ ΘΑΛΑΣ
ΣΑΝ ΑΥΝΑΜΙΣ

ΤΑ ΑΙΔΤΜΑ
ΠΥΡΟΒΟΛΑ 
ΤΗΣ ΠΡΤΜΗΑΣ

ίδρύθη ό

<Φ(ι>τ. θ. Ταα-ί

Ο ΠΡΩΡΑΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 
τον ΑΒΕΡΟΦ

την’Ιταλίαν άνδρας καί γυναίκας, ποΰ

ΑΙ ΕΛΠΙΔΕΧ THS <Ι»ΥΛΗ2

/ενείΟκήν συναναστροφήν. Καί δμως ό ταπεινός ουτος Κερ- 
κυραΐος, ό άπλοϋς καθ’ δλα άνθρωπος, ήτο μία προσωπικότης 
ελληνικής ήτο δ τελευταίος τών έπιφανών ποιητών τοΰ παρελ
θόντος αίώνος, χρυσού διά τήν 'Επτάνησον. Βεβαίως διά'τάς 
νήσους^ μας είναι χρυσούς ό αίιον εκείνος, διότι άνέδειξε μεγά
λους άνδρας, διπλωμάτης, ποιητής, καλλιτέχνης, έπιστήιιονας 
καί λογίους σοφούς καί γυναίκας έξοχους καί έδωκε καί είς 

έδόξασαν τ'ην ’ Ιταλικήν 
η ιλολ.ογίαν. Διότι τήν 
έμφ άινισιν τής νεωτέρας 
Ελλάδος έχαιρέτησαν 
καί Έπτανήσιοι, οΐτινες 
είνε στολισμός τής Έλ
λη νίκης' Ιστορίας, ένεκα 
τοΰ πατριωτισμού καί 
της έπιστημονικής, φ ι
λολογικής καί καλλιτε
χνικής δράσειός των. 
Ί'ΐμ· έχαιρέτησαν πρί>ς 
τα πρόσω ιοθούντες τήν 
διανοητικήν τής Ελλά
δος ανάπτυξη· τό μέν, 
καί λαμβάνοντες συγ
χρόνως μέρος, άγωνιζό- 
μενοι τόν καλόν άγώνα 
πρός άποτίναξιν τοΰ 
τουρκικού ζυγού τό δέ. 
Νομίζομεν δτι οί'δείς 
θά τολμήση ποτέ νά 
εΐπη, σοβαρός ιόν, δτι 
ό Καποδίστριας δέν είρ- 
γάσθη ψυχή τε καί σιί>- 
ματι διά νά θεμελιόιση 
τ'ην πολιτικήν καί ηθι
κήν ΰπαρξιν τής άγω- 
νιζομένης ΙΙατρίδος καί. 
νά τήν καταστήσΐ] αξίαν 
νά παρακαθήση ΰπερη- 

φάνως παρά τοΐς πεπολιτισμέ- 
νοις κράτεσιν, δτι ό Σολωμός, 
δ Κάλβος, ό Βαλαωρίτης, δ 
Λασκαράτος είναι κοινοί ποιη- 
ταί, δτι δ Προσαλ.έντος, ό Κου- 
τούζης, δ 1Ιιτσαμανος, ό Καντού- 
νης δέν έδειξαν είς τόν κόσμον 
δτι δέν άπέθανεν ή Γλυπτική 
και ή Ζωγραφική, δτι δ Μάν- 
τζαρος δέν είναι ό πατήρ τής 
Μουσικής έν τή άναγεννωμένι/ 
'Ελλάδι,δτι δ Μουστοξύδι/ς καί 
δ Βραΐλας δέν είναι σοφοί. Νο
μίζομεν δτι, πλάνην πλαναται 
οίκτράν, άν έχη τις τήν γνώμην 
δτι, τό Ίόνιον Πανεπιστήμιου 
δέν έδρασε, καί είς τάς έδρας 
αύτοΰ έξοχοι τής τε Ελλάδος 

καί ’Ιταλίας καθηγηταί δέν έκάθισαν 
παραδίδοντες. Έν Κερκύρμ τότε τό 

πρώιτον έδιδάχθη δημοσίως 
ή Καλλιτεχνία, ή Χημεία, ή 
Βοτανική, καί. έν Κερκύρα 
πρώτος Βοτανικός Κήπος. 

Οί'δείς, νομίζομεν,’Ιταλός θά τολμήση 
νά άποφ ανθή δτι, δ Φώσκολος δέν 
είναι έκ τιον μεγάλο»· ιρυσιογνωμιών 
τής ’Ιταλικής δόξης, ούδ'ε θά έκφράση 
τήν γνώμην δτι, ή Θεοτόκη, ή Πε- 
τριτίνη, ή ’Αλβάνα-Μινιάτου δέν συν
δέονται μετ’ έπαίνων καί μετά τής 
’Ιταλικής φ ιλολογίας καί υπερηφάνως 
κάθηνται και μεταξύ τών έξοχων 
’Ιταλίδων. Αιώνα, δστις παράγει είς 
μίαν μικράν, μικροτάτην, γωνίαν τού 
Ελληνισμού τόσας προσωπικότητας 
καί ίίλλας, τάς δποίας, συντομίας
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χάριν δέν άνεφέρομεν, δέν δυνάμεθα, νομίζομεν, νά τόν όνο- 
μάσωμεν Χρυσοϋν άοά γε;

' Ο οίκος τοϋ Μαρκορά*  είναι έκ τών παλαιών τής Κέρκυρας 
καί έλκει τήν καταγωγήν έξ ’ Ιταλίας, διό οί παλαιοί Μαρκορά 
κατετάσσοντο μεταξύ τών Λατίνων Εύγενών τής Χρυσής 
Κερκυραϊκής Βίβλον. Άπό τοϋ έτους Ιόθθ, όχι μόνον κατε- 
γράφοντο μεταξύ τών όρθοδόξατν, άλλά καί κληρικούς, τοϋ 
’Ορθοδόξου Δόγματος πιστούς, άνέδειξε καί όπερασπιστάς τής 
’(ίρθοδοξίας.

* Έγράφετο Μαρκοραν, κατόπιν έξελληνίοθη εις Μαρκορας, άλΧ είς 
ξένος γλώσσας ίξηκολούθονν νά υπογράφουν Marcoran.

'() πατήο του, Ι'ειόργιος τό όνομα, διεσημι'ινθη επί παιδεία 
τυχούση συγγράμ/ιασι. καί πολιτικιάς λειτουργίαις. ώς 

κατωτέρω ό εί’μενής ημών Αναγνώστης θέλει ίδή.
ΊΙ Φύσις τόν Μαρκοραν δέν είχε προορίσει νά γιν// λει- 

τουογός τής Οέμιδος, ώς ό πατήρ αυτού έπεθυμει. διο ιιετενε- 
χθείς εις τήν Αδελφήν ’Ιταλίαν, είδεν εαυτόν ως ει’ς φαεινότατου 
ποιητικόν ορίζοντα μετενηνεγ,ιιένον καί ηύχαριστείτο μάλ.λ.ον νά 
έγκύηη/ εί; ’ . .
νομικά. Καί είς τήν πατρίδα τοϋ Ιάντοιι 
καρδίαν υποκώφως βιβρώσκον ποιητικόν ; 
μέραι όπο)ς γίνη φλόξ, ώς πράγματι έγένετο. Ααβων, ώς

γραμματολογικής και φιλολογικής μελετάς η είς τά 
πατρίδα του Ιάντου, τό την εναίοΟητον 

πυρ, ήτοιμάζετο οοη- 
I*  ί> ’ * t..............   ο
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ΤΟ ΘΟΡΗΚΤΟΝ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ,,

ίδιος όμολογεΐ, έ>· Κέρκυρα τό δίπλωμα 
τής Νομικής ουδέποτε ήνοιξε νομικόν 
βίβλίον, άΖζά μελετών εξηκολοΰθει τήν 
Φιλολογίαν καί δή τήν ’Ιταλικήν, ώς 
μαρτυροΰσι τά ποιητικά αυτού έργα.

Ό Μαρκορας ουυεζεύχθη νεώτατος 
τήν κόρην τοϋ κόμητος’Αντωνίου Δού- 
ο μανή, έκ τών τά μάλιστα δρώντων 
έπί ’Αγγλικής προστασίας. Έγράφησαν 
τότε έπιθαλάμια, έξ ών άποσπωμεν 
στίχους έξ έκείνων τοϋ Κερκυραίου ποιητοϋ ’Αντωνίου Μανού- 

ταγματάρχον έν τώ Ίταλικφ Στρατφ:σου,

τά εκλεχτά τον πλάσματα — 
δει· είναι θνάμιι —

Xuoeite ! ’.4.70 το χείλι σας 
τό γελοίο ας ιιη άπολΐίπ])’ 
Μακρυά άπό σάς να Λερνεΐαι 
η ζεσχιομΰνη λύπη, 
πάντα αγγελούδια, όνιίοαια, 
νά βλεπετε χρυσά.

κ' οί 'ey root

Είς

. ■ ■ ■ ■ αν ο ονρανος τες χάρες τον 
όλες προσφέρει άντάμα, 
πνεύμα, όεμορφιά, νεότητα, 
καί κάλλος τής ιμυχής.

Οί έρωτες 
νά σας περιγυρίζουν,

. περιβολάκια ουράνια
εμπρός σας νά είκονίζουν, 
χλυκέδ κιθάρες, κύμβαλα, 
να οάς λαλούν σιμά.

Δυστυχώς δέν έπροφήτευσεν ό Μανούσος. Ι/ά τοϋ γάμου 
τούτου δέν απέκτησε· τέκνα και έχασε, τήν χαριτωμένην του σύν
τροφον τοϋ βίοι' του πρό τεσσαράκοντα περίπου έτών. Μετά 
τόν θάνατον τής συζύγου του έπανεκαμηιεν είς τήν πατρικήν 
οικίαν, όπου ή πατρική αγάπη τόν προσείλκυεν.

Ό άδελφός του Σπυρίδων είχε διορισθή γραμματείς τής 
Ελληνικής Πρεσθείας, πρώτον έν Λονδίνω καί έπειτα έν Πετρον- 
πόλει. Μεταξύ των άντηλλάσσοντο συχνά στίχοι είς ένετικήν διά
λεκτον, διότι και ό άδελφός τον είχεν ευκολίαν νά στιχουργή είς 
τήν γλυκεΐαν τών 'Ενετών διάλεκτον.

Μετά τινα χρόνον έχασε τόν αδελφόν του καί έπειτα καί τόν 
πατέρα. Άλλιί μέ ίίλα τά αλλεπάλληλα μεγιίλα πένθη, ιυς άλη- 
θής χριστιανός, υπομόνως υπέφερε καί παρηγοριάν εϋρισκε 
γοάφων καί μελετών.

Καί μόνος, έξηκολούθει τάς οικογενειακός του έξεις, νά φανή 
εύθυμος διά νά μή είναι βαρετός, νά φιλόξενή είς τήν οικίαν 
του, νά σνμβουλεύΐ) πάντα τούς νέους, νά έγχαράξη είς τάς 
τουηεράς καρδιάς των καλά αισθήματα καί συναι
σθήματα. Ένθυμούμεθα άκόμη τ'ην πλουσίαν βιβλιο
θήκην του. Συχνάκις μετά μεγίστης εύγενείας μάς 
έδάνειζε βιβλία και μάς συνεβούλευε ποια βιβλία νά
διαβάζωμεν. Είς τήν νεανικήν ηλικίαν πολύ έπιδοώσιν αί συμ- 
βουλαί τών σοβαρών καί σεβαστών άνδρών. Τουλάχιστον εις 
ημάς πολύ έπέδρασαν αί συμβουλαί, ποϋ είς τήν παιδικήν μας 
ηλικίαν έλ.άβομεν άπό τόν Μάντζαρον, Μαρκοράν, Βραΐλαν, 
Κουαρτάνον, Ρωμανόν καί Άνδρέαν Θεοτόκην.

Σημειωτέου ίίτι ό Μαρκορας είχεν απέχθειαν μεγάλην εις τά 
πολιτικά' δέν ήθέλησε ποτέ δημοσίαν θέσιν. 'Οσάκις τόν παρε- 
κάλ.ουν καί θερμότατα νά κατέλθη είς τήν κονίστραν τιον έκλ.ο- 
γικών άιγώνων, πάντοτε ήρνήθη, ·ιν καί έκ τά>ν προτέρων ητο 
βέβαιος περί τής επιτυχίας του. Άντετάσσετο μετ’ άγανακτή- 
σεως, οσάκις τόν παρεκάλουν νά γίνη πρόεδρος έπιτροπων^ ή 
συλλόγων ή εταιρειών ή νά λ'ίβι/ μέρος είς δ,τι δήποτε ητο 
δυνατόν νά δυσάρεστήση ή νά παρεξηγηθή.

Τά θέλγητρα τής ζωής του, ήσαν ή Τέχνη. Ή ψυχωσις του, ή 
γαλήνη' τό ιδεώδες του, τό βιβλίου καί αί πατριαρχικαί εξεις 
τοϋ άριστοκρατικοϋ αι’τοϋ οίκου καί ή έξοχή. Ίά κτήματα του 
κέϊνται είς τό χωρών Στρογγυλά.’Εκεί μετέβαινε κατά τι/ν έπο
χήν τοϋ τρυγητού καί έμενε μέχρις ’ Οκτωβρίου. Μετέβαινε διά 
νά διόση κατά τό διάστημα τοϋ χρόνου καί τήν ματιά του. 
’Ηγάπα τήν εξοχήν, διότι έκεί βασιλεύει ή γαλήνη καί ή έρη/ιια.

Ο ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΝ

Άπ,έφευγε τάς θορυβώδεις συνδιαλέξεις καί συζητήσεις. Τόσον 
ήγάπα τήν οικογενειακήν εστίαν, ώστε ήτο πολύ δύσκολος είς τά 
ταξείδια. Ξαναπήγεν όμως είς τήν ’Ιταλίαν καί έπήγε μίαν 
φοράν είς τάς’ Αθήνας. Ό τακτικός του βίος έπ έδρασε πολύ 
είς αυτόν.’Απέθανεν δγδοήκοντα και πέντε έτών καί ήτο γέρων 
θαλερώτατος, συμπαθής, χαρίεις, εύθυμος, ευθυτενής, ζωηρός, 
μέ άκτινοθολοϋντα μάτια, μέ σώμα προδίδον ζοιήν καί νεό
τητα, μέ παιδικόν μειδίαμα είς τά χείλη. Πάντα φίλος τών 
περιπάτων, πάντα άνυπόκριτος, πάντα άνεπίδεικτος, χωρίς 
γεροντοπαραξενιαίς. ζΐίά τούτο μέχρι τών τελευταίων ημερών 
του βίου τον έξηκολούθησε νά είναι ή φυσιογνωμία ή πλέον 
συμπαθής, αγαπητή καί δημοφιλής τής Κέρκυρας.
SE-

Φιλότεχνος ών, τό 78'6’7, άνέθη τήν σκηνήν ώς ερασιτέχνης 
καί ύπ.εδύθη τό μέρος τοϋ Χαριλάου είς τό δράμα Άνατίνα- 
ξις τοϋ Άρκαδίου». Οί σύγχρονοι Κερκυραίοι διηγούνται ίίτι 
θαυμασίως επιτύχει·.

'Ο Μαρκορας υπήρξε φίλος, φίλτατος, τοϋ Σολωμοΰ καί πιστός 
μαθητής του. 'Ως γνωστόν, ό Σολωμός άπέφευγε τάς συνανα- 
στροφάς τών πολλών καί δέν ήθελε μέ τόν τυχόντα επικοινωνίαν. 
Τόν νέον Μαρκοραν όμως πολύ ήγάπα καί τον προσελάμϋανεν 
εις τούς μακρυνούς περιπάτους, ποϋ μέ τόν Μάντζαρον έκαμνεν. 
Τοϋτο είναι άπόδειξις σπουδαία, μαρτυρούσα, οτι <5 Μαρκορας δέν 
ήτο τυχαίος καί άπό έκεϊνα τά νεανικά του χρόνια, άλλως τε δέν 
ήδύνατο νά είναι μεταξύ τοϋ στενού σοφού κύκλου τοΰ Σολωμοϋ 
καί τής περιωρισμένης καί άποκλειστικής συναναστροφής του.

("Επεται συνέχεια| ΣΠ. ΔΕ ΒΙΑΖΗΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1911 O'*- ‘

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΥ ΕΤΟΙΜΟΘΑΝΑΤΟΥ
< SIRVENTE »

ΤΚύ ο γέρος ιιί τ<> αδύναμο το χέρι του, 
.τον ίγιιύριοε ra βαπανα τον άυθραιπου, 
TO'/ όγγιιιτ. ιίιν !Άηο>τι< .τοΰ ιό'άβ/.ΐ'ϋε 
ποτάμι οιή γαλήνη τοΰ μετώπου.

hui γύροι νύριο άκούγαμτ, όλοι αμίλητοι., 
ό'οα είπε ιό τήν ξέηιυχη φωνή τον, 
πόιι ιή γρμ,ΐ γνναΐκά ιοι· κυττάζονια: 
κιιΐ πόττ ε/ιάς καί πότε τό παιδί τον:

1·)αρΙΙή μιά ήμτρα — ί/όττ : Τάστρα ςτροννι 
μά ΙΙύίρΙήι, άλλοίμονό μας, κάποια ήμερα 
οαν κεριιννν ν ακουαμς ενα στέναγμα 
καί νά βαΟνιορραγίσμ ή Γή, ή μητέρα.

Καί νάβγοννν άπ’ τά βίβια κι άπ' τά έγκατα 
κι α.τα ια καταχθόνια οπλάχτα κάτον 
ιιί Ιαίμοντς τον Τρόμον καί τά Πνεύματα 
τα μανρα, τον Κακόν καί τοΰ Θανάτου.

Λ'ά οβνοονν μονομιάς οτής Γης τά πέρατα 
τά ηάιτα, που τΐμ· πλημιινροον τά μόρια,

νά πίοονν τά τρισκόταδα τής κόλαοης 
άπο τόν κόσμον έιος τά κοιμητήρια.

Κι ευθύς νά ιΐρμήσουν βάρβαροι κι' άκριΐτητοι 
ο. όλα τής Γής τά πλάτη καί τονς τόπους, 
νά τνραννίσονν ο άλνοσίδις πύρινες 
καί ο αγριι/ιινις φλόγες τοί-ς άνθριόπους.

Καί τότε θ άκονοτονν, οι'ίμέ /ινριόφιονα 
και στεναγμοί καί σπαραγμοί καί. θοήνοι 
οτής φλογισμένες πέτρες καί οτά χώματα, 
παν ή λάβα τή μανρίλα της θά χί-ΐΊΐ·

Λπο ιί, η λογά οί κρόταφοι θά οφίγγοννται, 
τα στήθη θά χτυπιούνται, θά βογγάνε, 
κι ενώ ή ι/'νχές θά βγαίνουν καί θά χιίνοννιαι 
θα πέη τουν τά κορμιά καί θά κυλάνε . . . 

ίίανιοϋ ή τρομάρα, ό πόνος, τό άναοιέναγμα, 
ό βΐ'θιαμός, ό χαλασμός καί ή φρίκη, 
ιασο, ποϊ' νά μή ζήση ένα πετούμενο, 
μηδί λίγες στιγμές ενα σκουλήκι . . .

ΙΛ αρχαία καί πολύ γνώριμος ((κοιογνιομία έξελιπεν. Ό τηλέγραφος 1 1 ανήγγειλε τόν θάνατον τοΰ Άραμπή I Ιαοοά, έπισυμβάντος κατά τό 
πρώτον δεκαήμεροι' τού Σεπτεμβρίου, έν Χελουάν τής Αίγυπτου, όπου 
Ιδιώτευεν άπό τό 19111. έπιοτρέιρας από τήν Κεϋλάνην μετά 19ετη εξο
ρίαν. Ό Άραμπή ΓΙασσάς ϋπήρξεν ό θεμελιωτής τοϋ κόμματος τών 
ΈΟνικοφρόνων έν ΑΙγύπτφ καί ή άφορμή τής σημερινής κατοχής τής 
χώρας τών,Φαραώ υπό τών Άγγλων, τό δέ όνομά του έπί τριάκοντα 
ετη έπροφέρετο μέ σεβασμόν καί έκτίμησιν καθ'ολον 
τόν κόσμον.

_ Ό Άραμπή έγενη’|ΰ>] τω 1839. δεκατετραετής δέ 
είσήλθεν είς τήν στρατιωτικήν σχολήν τοΰ Κάιρου, 
έξ ής ,άπεφοίτησε μέ τόν βαθμόν τοΰ άνθυπολοχαγοϋ. 
Μετ’ολίγον όμως ο Σαιδ Πασσάς, άγνωστον διά τίνος 
λόγους, τόν άπέταξε τοΰ στρατεύματος, έπιβαλι'ον αύτφ 
καί τήν έν χρήσει τότε ποινήν τοϋ ραβδισμού. Έκτοτε 
ήρχισε νά φοιτφ είς τό Πανεπιστήμιον Έλ Άξάρ μέ 
πολύν ζήλον, εγγραφείς είς την Θεολογίαν, άλλα, μετ’ 
<’>?;ίγα έτη κατετάχθη πάλιν είς τόν στρατόν, λαβών 
μέρος είς τήν εκστρατείαν τής Ά βυσσινιάς, όταν δέ 
κατά τό 1871) άνήλθεν είς τόν θρόνον ό Τεφφήκ ΓΙασ
σάς, διαδεχθείς τόν καΰαιρεθέντα πατέρα του ’Ισμαήλ 
Πασσάν. τόν έπροβίβασεν είς τόν βαθμόν τοϋ συνιαγ- 
ματάρχου. Ή καθαίρεσις τοΰ ’Ισμαήλ Πασσά προήλ
θαν άπό διαφωνίαν του μέ τούς αντιπροσώπους Γαλλίας καί Αγγλίας, 
ο'ίτινες ·μετεϊχον τών κυβερη]τικών συσκέψεων. Άφ’ ετέρου τά οικονο
μικά τής Αίγυπτου ήσαν είς ελεεινήν κατάστασιν, έπικειμένης δέ τής 
χρεωκοπίας, είχε ζητηθεί ή συνδρομή τής Ευρώπης. Συνεπείς τούτου 
έπί Τεφφήκ Πασσά έγκαθιδρύθη έν Αίγύπτω Άγγλογαλλικός οικονο
μικός έλεγχος, πράγμα τό όποιον δέν είδον μέ ευμενές όμμα οί Έθνικό- 
φρονες, καί έπειδι'ι ό Κεδίβης δέν έπραγματοποίει τάς μεταρρυθμίσεις, 
<τς είχεν έπαγγελθεΐ, ήρχισαν νά εκδηλώνουν έμφανώς τάς δυσαρέσκειας 
των. Πρώτος ό Άραμπή διεμαρτυρήθη κατά τών έν τιΐ> Αιγυπτιακή»

ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΤΡΙΧΩΝ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ έν Ευρώπη καί’Αμερική σήμερον λίαν έσφαλμένη ιδέα έν 
σχέσει μέ τό έμπόριον τής ανθρώπινης κόμης έ'· Κίνφ. ΊΙ προέλευσις 
τών τριχών, αί όποΐαι φορτώνονται έκ Χόγκ - Κόγκ καί άλλων μερών 

ζήζ Κίνας, κατά τάς βασιμωτέρας πληροφορίας, είνε πολύ διάφορος 
άφ’ δ,τι κοινώς πιστεύεται. Ή πληροφορία δτι τό πλεΐστον τών ιιαλ- 
λίων τούτων προέρχεται έκ πτωμάτων, όχι μόνον είνε έσφαλμένη, αλλά 
καί ίίλως άντιβαίνουσα είς τό σέβας, τό όποιον οί Κινέζοι τρέφουσι 
πρός τούς νεκρούς.

Τά έκ τής χώρας ταύτης άποστελλόμενα μαλλία προέρχονται έκ τών 
τριχών, αί όποΐαι άποσπώνται κατά τήν κόμωσιν τών πλουσίων, καί 
ιδίως τών κυριών. Ή υπηρέτρια κτενίζουσα τήν κυρίαν της συνάζει καί 
πωλεΐ είς τόν φενακοποιόν τάς άποσπασθείσας τρίχας, τάς όποιας 
προηγουμένως έσυνήθιζε νά πετώ

Τό πλεΐστον μέρος τών είς τό εξωτερικόν εξαγομένων τριχών άπο- 
στέλλεται είς μικράς πλεξίδας.

Τό έν Χόγκ - Κόγκ έργοστάσιον τής προπαρασκευής τών τριχών, τών 
άποστελλομένων είς το εξωτερικόν, διευθύνεται ύπό είδήμονος Αμερι
κανού, δ όποιος εφαρμόζει έν τή προπαρασκευή ταύτ]) τάς τελευταίας 
μεθόδους τής υγιεινής.

Κι' ι'ιφοϊ· πνιγούν άγέρας, φώς καί θάλασσες 
μες στον καπνό, οιή λ.ανρα καί στό θειάφι, 
θ' άνοίςουν μέ πατάγοι.'ς πολνστέιαχιοι 
ιΐ.ι ιο σεισμό τον Γνμπανιι,ς οί Γιφοι.

Λα βγούνε οί σκελετοί καί σάρκες άμορη ες, 
που ώργιάσανε μέ τή φθορά στό χοιμα, 
νά δα,οονν στους Ιαιμόνονς καί στά Πνεύματα 
ίί,τι τοϊ'ς λείπεται ίθ.νοιτο άκόμα.

Κι ιός άπλ.ιοθοΰνε ή θλ.ίιμη καί τΰ νέκριομα 
καί μιά οιιοπ'η στερνά, άπό τ'ην αντάρα 
κάποια η ωνή θά σχίσμ ολα τά σύμπαντα: 
Τον θείου πληρώθη ή υπέρτατη Κατάρτι.'...

Κι ο γέρος ό χλωμός, ό ετοιμοθάνατος, 
ση αλα τά βλέφαρά τον μέ άγοενία 
κί άκοΰοθη μες στό θάλαμο γλυκύτατη 
τής τελευταίας τον πνοής ή αρμονία . . .

ΜΗΤΣΟΣ ΛΟΥΡΑΚΗΣ

Ο ΑΡΑΜΠΗ ΠΑΣΣΑΣ ΑΠΕΘΑΝΕ
στρατφ προνομιούχων ξένων άξιωματικών, κατά Ιανουάριον του 1881. 
Συνεληφθη τότε καί παρεπέμφθη ένώπιον τοΰ Στρατοδικείου, καθ’ήν 
όμως ημέραν έδικάζετο, ολόκληρον σύνταγμα έπέδραμεν είς τήν αίθου
σαν τοΰ Στρατοδικείου καί τόν ήλευθέρωσεν. Ό υπουργός τών Στρα
τιωτικών παρητήθ η άμέσως καί ό Άραμπή. γενόμενος Πασσάς, ήρχισε 
νά συγκεντρώνΐ] γύρω του πολυαρίθμους οπαδούς, έως ότου τήν 9 
Σεπτεμβρίου 1881 τεθείς έπί κεφαλής 4000 στρατιωτών περιεκύκλωσε 

τό Κεδιβικόν Άνάκτορον καί απήτησε τήν παραίτησιν 
τής Κυβερνήσει·»;, τήν αυξησιν τών στελεχών τοΰ 
στρατού καί τήν άνακήρυξιν τοΰ Συντάγματος.

Ό Κεδίβης, κατά προτροπήν τοϋ Άγγλου πρεσβευ- 
τοΰ, διώρισε πρωθυπουργόν τόν Σερίφ Πασσάν, έκ 
τών κορυφαίων Έθνικοφρόνων, ύποσχεθεϊς ταχέως πολ- 
λάς μεταρρυθμίσεις. Τούτον μετ’οΰ πολύ διεδέχθη ό 
Μαχμούτ Σαμή. όστις ανέθεσε τό Ύπουργείον τών 
Στρατιωτικών είς τόν Άραμπή Πασσάν. Άλλά πάλιν 
μετ’ ολίγον οί "Αγγλοι ήρχισαν νά άναμιγνύωνται είς 
τά εσωτερικά τής χώρας καί τότε δ Άραμπή έκάλεσε 
λαόν καί στρατόν είς τά όπλα διά νά εκδίωξη τούς 
'Άγγλους. Ό Κεδίβης έκήρυξε τόν Υπουργόν του επα
ναστάτην καί έκάλεσε τόν στρατόν νά μείνη πιστός είς 
τόν Ηγεμόνα του, άλλ’ό Άραμπή έγκαθίδρυσε νέαν 
κυβέρνησιν έν Καΐρφ, Αποφασισμένος νά άντιτάξη

άπεγνωσμένην άμυναν. Τότε ένεφανίσθη πρό τής Αλεξάνδρειάς δ Αγ
γλικός Στόλος, ό όποιος έβομβάρδισεν αγρίως τήν πόλιν καί υπό τά 
στόμια τών τηλεβόλων του απεβίβασε στρατόν, δστις, μεθ’ αιματηρός 
συγκρούσεις, σφαγάς, δηώσεις. έγένετο κύριος τής καταστάσεως καί 
κατέλαβεν ολόκληρον τήν Αίγυπτον.

Ό Άραμπή ήττηθείς συνελήφθη καί άπεστάλη είς Κεϋλάνην, δπου 
έπί έτη μακρά έξη έξόριστος, έως ότου τώ 1901 έπετράπη αύτφ νά έπα- 
νέλθη είς τήν γεννέθλιον χώραν καί νά έγκατασταθή έν Χελουάν. μηδέ
ποτε άναμιχθείς είς τά πολιτικά πλέον.

Κατά πρώτον αί τρίχες κτενίζονται καθ’ δλον αύτών τό μήκος, έπειτα 
πλύνονται έντός σόδας, σάπωνος μαλακού καί αμμωνίας, ξηραίνονται 
καί ρίπτονται έντός βράζοντας υδατος έπί 24 ώρας. Ξηραίνονται κατό
πιν καί πάλιν καί υποβάλλονται, άναλόγως τής καταστάσεώς των, είς 4 
ή δ χημικάς πλύσεις, διά νά άποστειρωθώσι καί λάβωσι τήν άπαιτουμέ- 
νην σύστασιν καί καταστώσι κατάλληλοι πρός χρήσιν.

Τελευταίου λευκαίνονται, έκπλύνονται καί πάλιν, βάφονται ποικίλο- 
τρόπως καί τίθενται είς δέματα.

Αί ακατέργαστοι τρίχες, αί μή ϋποστάσαι τήν ώς άνω κατεργασίαν 
άποστέλλονται είς Ευρώπην καί τάς Ηνωμένας Πολιτείας, άνευ ούδε- 
μιάς παρασκευής, εξαιρέσει τής άπολυμάνσεως, τήν όποιαν λαμβάνουν 
ίστό τήν έπίβλεψιν τοΰ αντιπροσώπου τοΰ Υγειονομείου τών Ηνωμένων 
Πολιτειών, τοΰ προσκεκολλημένου είς τό Γεν. Αμερικανικόν Προξενεϊον.

Πολλά έργοστάσια ίδρύθησαν διά τήν προπαρασκευήν τών μαλ.λίων 
τούτων, καί τό κυριώτερον έξ αύτών είναι ένός Αμερικανού, ειδικού 
είς τό είδος. Ή κατεργασία αϋτη απασχολεί υπέρ τούς έξακοσίους 
έργάτας άνδρας, γυναίκας καί παιδία. Τό μεγαλείτερον δέ μέρος τής 
παραγωγής ταύτης άποστέλλεται εις ΙΙαρισίους, καί έκεϊθεν είς Αμε
ρικήν καί άλλας χώρας τής Εύρώπης.
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Η ΠΟΔΆΡΑ.—Άπό δλα τά διακοσμητικά, δσα ή φαν
τασία τών γυναικών—καί τών άνδρών — εφεύρε καί «δη
μιούργησε διά νά έξεύρη ή νά διατηρήση τήν γυναικεία'· 
καλλονήν, ούδέν άβλαβέστερον. προχειρότερον καί συνηθέ- 

στερον τής πούδρας. Ένφ ολίγον κατ’ ολίγον ή χρή
σις τών ψιμμυθίων περιορίζεται, ένφ υπάρχουν 
γυναίκες, αί όποΐαι, δικαιότατα, άποτροπιάζονται τά 
δηλητήρια, τά όποια μετά μίαν σύντονον, καί πρό
χειρον επίδειξη·, καταστρέφουν δέρμα καϊ όδόντας, 

σχεδόν δέν ύπάρχει γυναίκα ή κόρη, ή όποια νά μή μεταχειρίζεται πού
δραν. Ή προχειροτέρα δικαιολογία είναι δτι πρόκειται περί δροσιστικού. 
Καί πραγματικώς ή πούδρα οχι μόνον άβλαβής είναι, άλλά καί δροσίζει 
καί προφυλάττει άπό τήν επίδραση· τοΰ καιρού, άπό τόν ιδρώτα, άπό 
τάς αποτόμους μεταβολάς τής θερμοκρασίας. Έπί τέλους είναι τό μόνον 
— καί αύτό τό γνωρίζουν αί κυρίαι - τό όποιον δέν αηδιάζει τούς άνδρας.

Άλλά πώς καί πότε είσήχθη ή χρήσις τής πούδρας; Νομίζομεν 
ουδέτερον τό ζήτημα, δχι μόνον διά τάς κυρίας, άλλά καί διά τους 
άνδρας. οί όποιοι . . . πληρώνουν ευχαρίστως τόν λογαριασμόν τής πού
δρας. ένώ καμμία σύζυγος ή κόρη δέν θά έτολμοΰσε νά ζητήση τό 
ποσόν ποΰ τής χρειάζεται διά ψιμμύθιον.

«
Κατά τό έτος 1593 αί καλογραΐαι τών Παρισίων δέν φαίνεται νά 

ήσαν ύποδείγματα καλογηρικοΰ καί ασκητικού βίου. Καλογραΐαι έγύ- 
ριζαν είς τούς δρόμους μπράτσο μέ αΰλικούς, εύπατρίδας καί άξιωματι- 
κούς, φέρουσαι μέν τό μοναχικόν ένδυμα, άλλά κατά τά άλλα γυναίκες 
τοΰ κόσμου, τόσον μάλιστα έψιμμυθιωμέναι ώστε 
μάλλον ώς γυναίκες ελευθερίων ηθών θά ήμπο 
ροϋσαν νά έκληφθοΰν.

Μίαν ήμέραν τέλος άντί τής τέφρας, τήν όποιαν 
έσυνείθιζαν αί καλογραΐαι μερικών ταγμάτων νά 
φέρουν είς τό κεφάλι των, έγινε χρήσις λευκής σκό
νης, ή όποια δέν ήτο τίποτε άλλο άπό πούδραν.

Έν τούτοις ύπάρχει καί άλλη πληροφορία δτι. 
ή πούδρα ήτο έν χρήσει έν Ιταλία είς τους ηθο
ποιούς. μετεφέρθη δέ είς τήν Γαλλίαν άπό ένα θία
σον, έπί τής βασιλείας τοΰ Ερρίκου Δ’. Αρχαιότε
ρου άκόμη αναφέρεται δτι, δταν δ Σολομών έξήρ- 
χετο έπισήμως άπό τά Ανάκτορά του. ήκολουθεΐτο 
άπό τετρακοσίους νέους εύγενεΐς, είς τά μαλλιά 
τών όποιων ήτο περιχυμένη άφθονος χρυσή κόνις. 
Ό δέ πατήρ τής Εκκλησίας Τερτουλλιανός είς ένα 
λόγον του, είς τόν όποιον κεραυνοβολεί τήν πολυ
τέλειαν, άναφέρει δτι είς τήν έποχήν του ύπήρχον 
άνθρωποι, οί όποιοι έρριπταν είς τήν κόμην των 
σκόνην ζαφοράς, διά νά τήν κάμνουν ξανθήν καί 
νά φαίνωνται όμοιάζοντες πρός τούς Γαλάτας καί 
τούς Γερμανούς. Άλλά καί άλλος ρήτωρ, δ Κάτων, 
άναφέρει δτι αί δέσποιναι τής Ρώμης έρριπτον είς 
τά μαλλιά των ·μϊγ|ΐα κονιορτώδες .

"Οπως δήποτε η χρήσις τής λευκής σηιιερινής 
πούδρας δέν έξακριβούται πότε έντελώς ήρχισεν. 
Ή ιστορία είς αύτοΰ τοΰ είδους τάς πληροφορίας 
είναι κάπως λακωνική. Καί μάλλον πρέπει νά δεχθώ- 
μεν δτι, ή πούδρα έγενικεύθη άπό τόν δέκατον εκτον αιώνα, δτε γενι
κώς ή γυναικεία καλαισθησία έλαβε τήν τροπήν, τήν όποιαν βλέπομεν 
νά έχη καί σήμερον.

Έπί Καρόλου τοΰ Η’ ή πούδρα έξ όρύζης είσάγεται όριστικώς είς 
τήν αυλήν τής Γαλλίας.

Έπί Φραγκίσκου Α’ ήτο γνωστή ή πούδρα άπό βιολέττας καί ή 
πούδρα τής Κύπρου, έγίνετο δέ χρήσις μοσχοσάπωνος καί μιας άλλης 
κόνεως άπό σιτηρά, ή όποια έφημίζετο δτι έμαλάκωνε τό δέρμα καί τό 
διετήρει δροσερόν.

Ό Ερρίκος Γ’ είναι ό πρώτος μεταχειρισθείς διά τά μαλλιά του 
πούδραν μυρωμένην, άμέσως δέ τόν έμιμήθησαν οί εύγενεΐς καί οί 
κομψευόμενοι τής Αύλής. "Ένας ύπηρέτης κρατών είς τά χέρια του 
κουτί μέ μυρωμένην πούδραν τής Κύπρου καί μεγάλην βούρτσαν άπό 
πτερά έλεύκαινε τά μαλλιά τοΰ εύπατρίδου. Τά κουτιά ήσαν άπό κρύ

σταλλον, άπό έλεφαντοστοΰν ή άπό χρυσόν, θαύματα τέχνης, ή δέ 
πούδρα τής Κύπρου έγίνετο ι’ιπό ρίζας ϊριδος, άπό μόσχον καί άλλα 
διάφορα μυρωδικά. Έξ δλων δέ τών κόνεων αύτοΰ τοϋ είδους έφημί
ζετο ί] πούδρα τοϋ Μονπελλιέ, δπου φαίνεται δτι ή κατασκευή της 
έφθασεν είς τό ακρον τής τελειότητος.

Κατά τόν ΙΕ’ καί 17’ αιώνα ή μυρωδιά αύτή ήτο πολύ τής μόδας, 
τόση δέ ήτο ή διάδοσις τής πούδρας κατά τήν έποχήν αύτήν, ώστε αί 
γυναίκες τοΰ λαοϋ μή δυνάμεναι ν’αγοράσουν άκριβά άρώματα, κατε- 
σκεύαζον πούδραν άπό τά τρίμματα παλαιών ξύλων καί μέ αύτήν 
έπουδράριζαν τά μαλλιά των, ένφ αί χωρικαί μετεχειρίζοντο άπλού- 
στατα άλεϋρι ψιλότατα τριμμένου. ’Επειδή δέ ή χρήσις τής πούδρας 
δέν έγίνετο ξηρώς, άλλά άναμεμιγμένης μέ διάφορα ευώδη υγρά, καθέ
νας φαντάζεται τί έχρειάζετο διά νά καθαρισθή κεφάλι, τό όποιον κατέ- 
φευγεν εις αύτά τά είδη τοϋ στολισμού.

Ό Λουδοβίκος ΙΙ" τοϋ όποιου τά μαλλιά προώρως έλευκάνθησαν 
δέν μετεχειρίζετο πούδραν, δλοι δμως οί εύγενεΐς γύρω του έπουδράρι
ζαν ήδη δχι μόνον τά μαλλιά των, άλλά καί μικράς περούκας, τάς όποιας 
έτοποθέτουν είς τό κεφάλι των. επειδή δέ ή πούδρα, κατεβαίνουσα 
άπό τά μαλλιά των, έχαλοΰσε τά φορέματά των. κατέληξε νά πουδρά
ρουν καί τά φορέματα.

Υπάρχουν δέ ώρισμένα παραδείγματα ανθρώπων, οί όποιοι ήτο 

ΤΟ ΠΟΥΔΡΑΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΜΗΣ ΚΑΤΑ 
ΤΟΝ ΙΕ' ΚΑΙ

αδύνατον νά έμφανισθοϋν έξω χωρίς πούδραν είς τά μαλλιά των καί 
μεταξύ αύτών αναφέρεται ρητώς ό Μαρκήσιος δέ Ζωζέ, ιδιαίτερος φίλος 
τής Νινόν δέ Λαγκλό.

Έν τούτοις ό βασιλεύς Λουδοβίκος ΙΑ' δέν έφαίνετο πολύ ενθουσια
σμένος μέ αύτόν τόν συρμόν. Ό,τι ενθύμιζε τό γήρας καί τήν παρακμήν 
είς τόν ηγεμόνα εκείνον τοϋ ήτο άποκρουστικόν, τά άσπρα μαλλιά δε 
βεβαίως δέν ένθύμιζον νεότητα,_ μέ ίίλην τήν δροσερότητα τοϋ προσώ
που. τό όποιον εύρίσκετο κάτω άπό τήν λευκάζουσαν κόμην.

"Αν δμως ό βασιλεύς δέν ήτο ευνοϊκός είς τόν συρμόν, ο συρμός 
έξηκολούθει τόν δρόμον του. Αί κυρίαι πλέον ήρχισαν νά κατασκευά
ζουν μόναι των τήν πούδραν των. υπήρχε δέ μία γνωστή τότε υπό το 
όνομα Ή πούδρα τής στραταρχίνας διότι κατεσκευάζετο άπό τήν 
κ. Δ’ Ωμόν, σύζυγοι· τοϋ στρατάρχου Δ’ ’Ωμόν, ή όποια διεσκέδαζε κατα- 
σκευάζουσα μόνη της τήν' λευκήν κόνιν, μέ τήν όποιαν έπέπασσε τά 
μαλλιά της.

Καί είναι μέν άληθές δτι αύται ήσαν συνήθειαι, τάς όποιας είχον 
κατ’ άρχάς μόνον οί κομψευόμενοι. άργότερον δμως παρεσύρθησαν 
καί ήκολούθησαν τόν συρμόν καί σοβαρώτατα πρόσωπα, τά όποια δέν 
πιστεύει κανείς δτι έπεδίδοντο είς τόσην περιποίηση· τοϋ ατόμου των, 
δπως π.χ. ό Δούξ τής Βουργουνδίας, διά τόν όποιον δ Φενελών έλεγεν 
δτι ήτο ό καλλίτερος μαθητής του. , „

ΊΙ κ. Σεβινιέ περιγράφει όις έξής τόν τρόπον, καθ’ον εκαμνε την 
τουαλέτταν της ή Δούκισσα Βουρβών: Φρεζάρεται καί πουδράρεται 
μόνη της, τρώγουσα ταυτοχρόνως. Μέ τά ϊδια δάκτυλα κρατεί έναλλαξ 
τό ψωμί καί τήν βούρτσαν, καί συμβαίνει κάποτε νά χώνη είς τό στόμα 
της τήν πούδραν καί είς τά μαλλιά της τό κρέας». _

Έν τούτοις ή πούδρα έλαβεν καθολικήν πλέον έκτασιν έπι της Αντι- 
βασιλείας. Ό δούξ τοΰ Φρονσάκ, ό γνωστός έπειτα 
στρατάρχης Ρισελιέ, νεώτατος άκόμη καί αντικεί
μενο'· ήδη τοΰ θαυμασμού δλων τών κυριών τής 
αύλής. ένεφανίσθη μίαν εσπέραν εις τό θέατρον μέ 
ένδυμα εκτάκτου κομψότητος καί μέ τά μαλλιά 
πουδραρισμένα. Ταυτοχρόνως ένας οδηγός καλής 
συμπεριφοράς ορίζει ότι οί άνθρωποι πρέπει νά 
βγαίνουν άπό τό σπίτι των μέ τά μαλλιά καλά κτε
νισμένα, δύνανται δέ νά μεταχειρίξωνται πουμάδαν 
καί πούδραν είς μικράν δμως ποσότητα». ’Αλλα 
κατά τό 1740 ένεκα τρομερός σιτοδείας άπηγο- 
ρεύθη ή κατασκευή πούδρας διά νά έπαρκεσουν 
οί δημητριακοί καρποί, οί όποιοι ήσαν πολύ ολίγοι 
τό έτος έκεΐνο. ’Εννοείται δτι η απαγορευτική διά- 
ταξις δέν είσηκούσθη έντελώς, άλλά ή τιμή τής 
πούδρας ύψώθη άπό 3 εϊς 8 σολδία τήν λίβραν, 
έφθασε δέ καί μέχρι 24, πράγμα τό όποιον άνεστά- 
τωσε τόν κομψευόμενον κόσμον.

«
Άφ’ δ,τι ειδαμεν έως τώρα έξάγεται ίίτι, μάλ

λον οί άνδρες παρά αί γυναίκες τής έποχής έκείνης 
είχαν παραδεχθή τήν πούδραν, διότι ή ιστορία 
περισσότερα ανδρικά παρά γυναικεία πρόσωπα ανα
φέρει ποιούμενα χρήσιν αύτής._

Πράγματι ή πρώτη κυρία, ή όποια έπουδράρισε 
τήν κεφαλήν της, είναι ή δεσποινίς Καικιλία δέ Λιζο- 
ρές κατά το 1704. Πολύ αργότερα ή λαίδυ Μόνταγκ

ΙΣΤ ΑΙΩΝΑ

έπισκεφθεϊσα τήν Γαλλίαν λέγει δτι, αί γυναίκες μέ τά πουδραρ,ισμένα 
μαλλιά των καί τά βαμμένα των πρόσωπα «ομοιάζουν μέ γδαρμένα όρνιά».

’Από τάς γυναίκας καί τούς κομψευομένους ό συρμός μετεδόθη είς 
τόν στρατόν. Έπουδράριζον πλέον τά μαλλιά των, όχι μόνον οί αξιω
ματικοί, άλλά καί οί στρατιώται, οί δέ δραγόνοι ήσαν υποχρεωμένοι 
μέσα εις τάς άποσκευάς των νά έχουν τό κουτάκι μέ τήν πούδραν και 
,τό μικρόν πτερόν. ’Εννοείται δτι εύρέθησαν καί οί έχοντες άντιρρησιν. 
Επειδή οί στρατιώται μετεχειρίζοντο κόλλαν διά τά μαλλιά των, ό 
’Υπουργός τών Στρατιωτικών Μοντεϋνάρ έκοινοποίησεν απαγορευτικήν 
διαταγήν, ή όποια δμως δέν έφερε κανέν άποτέλεσμα, δπως δέν έφερεν 
άποτέλεσμα καί ή πρωτοβουλία τοϋ στρατάρχου δέ Μωσσελέ, κόψαντος 
σύρριζα τά μαλλιά του καί τοΰ κόμητος Σαίν-Ζερμαίν, διατάξαντος τήν 
κατάργησιν τής πουδραρισμένης περούκας.

Περίεργος είναι ή περιγραφή τών καταστημάτων μέσα είς τά όποια 
ήδύνατο νά πουδράρη κανείς τά μαλλιά του. 'Ομοιάζουν μέ μύλους — 
λέγει σύγχρονος χρονογράφος — και οί ύπηρετοΰντες μέσα είς αύτά 
φαίνονται όις μυλωνάδες· τόσον είναι αλευρωμένοι άπό κεφαλής μέχρι 
ποδών .

Έφ’ δσον ή Μοναρχία έπλησίαζε πρός τά τέλη της ή πούδρα έγενι- 
κεύετο.'Ιστορικός τής έποχής έκείνης λέγει δτι. μέ τό άλεϋρι τό όποιον 
χρειάζεται μίαν ήμέραν τό Παρίσι διά τό πουδράρισμα τών μαλλιών 
θά ήμποροΰσαν νά τραφούν δέκα χιλιάδες άποροι ·. Δέν είναι δέ μόνον 

ή υλική άξια τής πούδρας, ή οποία κάμνει εντύπωση·, άλλά καί ό χρόνος 
ό άπαιτούμενος διά τό πουδράρισμα. Διότι πρόκειται περί ολοκλήρου 
διαδικασίας. Ή κυρία, ή όποια έπρόκειτο νά έξέλθη, έφώναζε τόν κου
ρέα καϊ εκείνος τής έτοποθέτει είς τό πρόσωπόν χωνίον 
άπό καρτόνι διά νά μήν τήν τυφλώνει καί έπειτα μέ 
άλλο χωνί ή μέ πτερά τής έσκόρπιζε τήν πούδραν εις 
τά μαλλιά. Τό βράδυ, διά νά μή φύγη ή πούδρα, ή 
κυρία αετεχειρίζετο πυκνόν δίκτυ, πολλάκις δέ καί έκοι- 
μάτο ορθία σχεδόν, διά νά μή φύγη ή πολύτιμος καί 
περιζήτητος λευκότης.

Έάν ΰπολογίση κανείς δτι, δχι πλέον αί κυρίαι, άλλά 
άνδρες. καί οί ύπηρέται, καί οί μάγειροι έδέχθησαν 
τέλους τόν συρμόν, εύρίσκεται πρό καταπληκτικής άπωλείας 
χρόνου, δ όποιος θά ήδύνατο νά χρησιμοποιηθή πολύ καλλίτερα.

και οι 
μέχρι

Ο/.ίγον πρό τής Γαλλικής Έπαναστάσεως αί γυναίκες πάλιν δίδουν 
το σύνθημα τής καταργήσεως τής πούδρας "Ενας δημαγωγός, ό Μπρισσώ. 
οχι μόνον εγκαταλείπει τήν πούδραν, άλλά καί κόβει τά μαλλιά του. 
ώστε νά όμοιάση πρός τούς Ρωμαίους, καί πρός τούς ήρωας τής Αγγλι
κής Επαναστάσεως. Αντιθέτως απομένουν πολλοί άκόμη πιστοί είς τό 
^νώην καθεστώς και πρώτος ό Ροβεσπιέρρος, ό όποιος μέ δλην τήν 
έξέχουσαν θέσιν. τήν όποιαν έχει είς τό Πάνθεον τής Γαλλικής Έπανα- 
στάσεοις. έν τούτοις έξέρχειαι μέ τήν κόμην πουδραρισμένην. Κατά τό 
1794 ή πούδρα έξαφανίζιται έντελώς διά νά άναφανή πάλιν κατά τήν 

εκστρατείαν τής Λίγύπτου. καί τέλος διά να έλθη είς 
πλήρη ίσχυν επί τών ήμερων μας.

Πραγματικώς σήμερον γίνεται ή λογικωτέρα. άλλά καί 
η γενικωτέρα χρήσις της. Μολονότι ονομάζεται Πούδρα 
ι’ιπό όρυξαν η όρυξα, τό ρύζι, είναι τό σπανιώτερόν της 
συστατικόν, διότι κυρίως ιή σημερινή πούδρα γίνεται άπό

αραβόσιτόν, πατάτες, πικραμύγδαλα, στεατίνην. μαγνησίαν. κιμωλίαν γην, 
όξείδιον βισμουθίου, όξείδιον ζίγκου κ.λ. Τέλος ή καλλιτέρα γίνεται άπό 
ιίμυλον. Σήμερον, ιίτε ή χρήσις τής πούδρας είναι σχεδόν γενική, τό καλ- 
λιτερον Οά ήτο αί κυρίαι νά προπαρασκευάζουν μόναι των τήν πούδραν 
ίων, διά ν’ιλποφευγουν τάς επιβλαβείς ούσίας, τάς όποιας πρός αισχρο
κέρδειαν μεταχειρίζεται τό έμπόριον.

Ή πούδρα τοιουτοτριιπως κατασκευαζομένη μέ προσοχήν, μέ καθαρά 
καί άμεμπτα υλικά είναι πραγματικώς ευεργετική είς τήν υγείαν, διότι 
προφυλάττει τό δέρμα κατά τών αποτόμων μεταβολών τής θερμοκρα
σίας, καταστέλλει τάς ελαφρός έξοιδηματικάς έκδηλώσεις, προλαμβά- 
νουσα τοιουτοτρόπως τάς σοβαροτερας. είναι άπαραίτητος είς τάς μεγά
λος νυκτερινός συγκενιροϊσεις — εσπε
ρίδας, χορούς, θέατρα δπου τό πρό- 
σωπον, δ λαιμός καί οί ώμοι είναι 
εκτεθειμένοι είς άτ μ οσφαίρανμολυσμέ- 
νην. προφανώς βλαβερόν είς τό δέρμα.

Είς αί ίτάςτάς περιστάσεις ή πούδρα 
είναι μέσον σωτήριον. Διά νά διασκορ- 
πιοθή δε είς το πρόσωπόν, τό καλλί- 
τερον μέσον είναι πόδι λαγωοΰ, καλώς 
καί μετά προσοχής διατηρούμενοι·.

ΛβΡ ΚΑΜΠΑΝΕΣ
? « «

TC ΚΑΛΛΥΝΤΗΡΙΟΝ ΣΑΣ

« ίθ ΚΥΡΙΑΙ ΜΟΥ * θί

ΣΠΟΥΔΑΙΟΝ κεφαλαίου θα σά; ανα-
1 πτύξω τώρα. Τό περί ψιμυθίων. 

Άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων ό άν
θρωπος, άνεξαρτήτως φύλου, προσπα
θεί νά καλύψη μερικός δυσμενείας 
τής Φύσεως. Καί άπό τής άνάγκης 
περιέ.τεσεν είς τήν έξιν. Ποιος δέν 
γνωρίζει δτι οί αρχαίοι άνδρες καί 
γυναίκες έψιμυθιοΰνιο ; Τό ψιμύθιου 
είχε καταντήσει πλέον κοινόν τι είδος 
καλλωπισμού, γυναικείου τε καί ανδρι
κού, κατά συνήθειαν. "Εως δτου παρέ- 
μεινε τοιαύτη μόνον μεταξύ ημών. Δέν 
γράφω ιστορίαν καί δι’αύτό παραλείπω 
περίεργα πράγματα περί ψιμυθίων.

Σήμερον τά ψιμύθια είναι εύρύ-
τατα διαδεδομένα καί δύναται τις νά Απο τον ΕΞΟ ελλην ςλιον. — το διδασκαλικόν ςωματειον τον φροντιστηρίου τραπεζουντος
ειπη οτι. αι μέθοδοι προς κατασκευήν meta του καθηγητου αυγου κ. η. ειρηνοπουλου
τοιούτων έχουν καταντήσει αληθινή 
έπιστήμη. Δέν είμαι κατ’ αρχήν ύπέρ τού ψιμυθίου, καί συμβουλεύω 
τήν χρήσιν αύτών μόνον έν άπολύτφ άνάγκη, μόνον δταν πρόκειται 
νά καλυφθή κανέν ελάττωμα τού προσώπου. Φθάνω μάλιστα μέχρι 
τοΰ νά σώ: συστήσω νι'ι άποφεύγετε τελείως τά ψιμύθια, γενικώς 
ώς επιβλαβή. Διά μίαν μαύρην επιδερμίδα, τί νά ουστήση κανείς; 
Φτειασίδι; Εκτός τοΰ ίίτι, επαναλαμβάνω, είναι επιβλαβή γενικώς τά 
λευκά ψιμύθια, πρέπει νά πιστεύσουν αί έχουσαι μελαψήν τήν επιδερ
μίδα, ότι τοΰτο είναι προτέρημα. 'Υπάρχουν άνδρες οί όποιοι τρελλαί- 
νονται διά τιι μελαγχροινά πρόσωπα. Άφίνω ποΰ ένα τέτοιο δέρμα 
γίνεται άηδία μέ τό λευκόν ψιμύθιου, άφίνω ποϋ δέν κρύπτεται, διότι 
φαίνεται εις τόν /αιμόν. είς ιούς βραχίονας, είς τά χέρια. "Αλλο άν τό 
μελαψόν αυτό δέρμα έχη κηλϊδας· πιτσιλάδες ή πανάδες. Άς φροντίση 
τότε η έχουσα δι’άλλων μεθόδων — σάς άνέφερα τοιαύτας — νά έξα- 
λι-ίψΙΙ ταύτας. Ό.τι άξίζει άλλως τε μία καλή πούδρα, δροσιστική, δέν 
άξιζουν τά καλήτερα λευκά ψιμύθια.

Είπα οτι γενικώς είναι επιβλαβή τά ψιμύθια. Πρό 
πάντων τά ερυθρά περιέχουν δλα σχεδόν δηλητηριώ
δεις ούσίας, αί όποΐαι άλλοιώνουν τήν υφήν τής έπι- 
δερμίδος, τής καταστρέφουν τό άνθος, φράσσουν ιούς 
πόρους τοΰ δέρματος καί παρεμποδίζουν τήν λειτουρ
γίαν των. Μετά παρατεταμένην χρήσιν ψιμυθίων τό 

δέρμα γίνεται, όπως ό φλοιός ιού πορτοκαλλιού, διότι ανοίγουν οί πόροι 
του. Επιτρέπεται λοιπόν χρήσις ψιμυθίων μόνον έν άπολύτφ άνάγκη 
και δπως έπιτύχη κανείς ζωηρότερον χρωματισμόν τοΰ δέρματος καί 
κάποιαν έκφραση·. Άλλά χρειάζεται μεθοδική χρήσις, προσεκτική, 
αβλαβές δέ ψιμύθιου. Βάρδα άπό τά λευκά. Όσον καί άν έχουν φήμην 
καλήν, δσον καί αν άκούετε δτι απλώνουν ωραία, δτι είναι άβλαβή, 
δροσιστικτί κ.λ. αποφεύγετέ τα Όλα ερεθίζουν καί ξηραίνουν τό δέρμα 
καί προκαλοΰν σοβαρός διαταριιχάς τής λειτουργίας του. "Ολα έχουν 
ώς βάσιν τόν ’Ανθρακικόν Μόλυβδον και τινα λευκά άλατα Υδραργύ
ρου. Καί τών δύο μετάλλων αί ενώσεις είναι δηλητηριώδεις. Μέ τοΰ

τ°ΰ Μολύβδου τά λευκά άλατα θά πάθη κανείς Μολυβδίαση· — σπειριά 
καί έλκη καί ωχρότητα—μέ τοΰ Υδραργύρου δέ σιελισμόν, πτώσιν 
οδοντων, εύκοιλιότητα κ.λ.—’Υδραργυρίαση·.
_ Όλιγιότερον επιβλαβή θεωρούνται τά λευκά ψιμύθια, τά όποια 
έχουν ως βάσιν τό Ύπονιτρικόν ή τό Ύποχλωριώδες ΐίισμούΰιον. μεμιγ- 
μένον μέ κόνιν άγνοϋ άμι'άου. Σάς παραθέτω μίαν συνταγήν αλοιφής;

Κολκοκιι .... ................................... 13 γρ.
Υπαητρ· Βισμουθίου............................................... .3
ΙΪΜ,ιιου λιβιινί,οτίϋος (Ess·'nee d? Eoniann) •Ί σταγόνα·:.

’Ιδού και άλλη πούδρας :
fΑμυλου σίτου................................................................ ■>0 "9·
Λυχο^οοίου................................................................ Κι
} νΐο/λιο(>ι·ίιδυνς Βισμούθιο·' III

Αίθεοίού ίλαίου γβραυίου....................... 10 υη τκ.

Δοκιμάσετε και αύτήν είς αλοιφήν:
Υ.ΊΟ/λωυκόόους Βισμουθίου ... /'< γρ.

Ar/«roi -τηοοψάτοιι.............................................. ι; »
Αιυκοΰ ι/'αλαινης · Bhnie de Ba Irin? >
Γλυκερίνης καθαρά^:.............................................. 4

Άς έλθωμεν τώρα είς τά ερυθρά ψιμύθια. "Ολα έπίσης είναι επι
βλαβή. διότι σχεδόν ολα περιέχουν δηλητηριώδεις ούσίας. ίδια δέ Θειοΰ- 
χον Υδράργυρον καί θειοϋχον Αρσενικόν. ’Άλλοτε ώς έρυθρόν ψιμύ
θιον μετεχειρίζοντο τό Κηάβαρι (Θειοϋχον Υδράργυρον) μεμιγμένον μέ 

κρητίδα καί τό ελεγον Vermilion. ’Ερεθίζει τό δέρμα καί έάν τεθή εις 
τά χείλη άπορροφάται καί προκαλεϊ άμεσον δηλητηρίασιν, ώς έπίοης, 
άν διά τοΰ σιέλου φθάση εις τόν στόμαχον. Δύναται τις νά είπη δτι 
άβλαβή ψιμύθια είναι τά μέ ερυθρόν τοϋ καρδάμου (Rouge de car- 
tliame) τά μέ καρμίνιον καί τά μέ κοσελίνειον.

Υπάρχει καί τό μαΰρον ψιμύθιον, συνιστάμενον άπό αιθάλην — 
κάπνιαν— πρός βαφιήν τών οφθαλμών. Μία γραμμή μαύρη, συρομένη 
μέ προσοχήν καί τέχνην είς τάς βλεφαρίδας, ή είς τίι άκρον τής σχι
σμής τών βλεφάρων, προσδίδει κάποιαν έκφρασιν είς τό μάτι, καθώς 
καί μία γραμμή μόνον είς τό μέσον καί κατά μήκος τοΰ φρυδιού. Σήμε
ρον ύπάρχει συλλογή ολόκληρος πινέλλων μικροσκοπικών διά. τά μάτια 
καί τά φρύδια. Μεταχειρίζονται δέ άκόμη καί κραγιόνια ύποκύανα.

Επαναλαμβάνω δμως: Άποφεύγετε τά λευκό καί τά ερυθρά ψιμύ
θια. Άντί τών λευκών μόνον πούδρα καί άντί τών ερυθρών, λάβετε 
έσωτερικώς τονωτικά, νά καθαρίση τό αϊμά σας, νά. καθαρίση τό δέρμα 
σας. νά κοκκινήσετε φυσικά. Τά καταλληλότερα ερυθρά χρώματα είναι 
ο Σίδηρος, τό Αρσενικόν, ή Κινίνη, ή Κίνα, ή Βαλεριάνα καί ή Στρυ
χνίνη είτε είς χάπια, είτε ενέσεις. Ή Ζωή καί ή 'Υγεία μποτιλλιάρον- 
ται σήμερον ύπό τής Επιστήμης μέσα είςάμποΰλες τών 15-20 λεπτών.

Η ΕΜΠΙΣΤΟΣ ΣΑΣ 
« « «

Α/εταξύ διτιΌΐ'ντοϊ) ξενοδοχείου καί θαλαμηπόλον.
'() θαλαμηπόλος: —'Ο κύριος τοΰ 13 λέγει οιι τόν έκλ,ειμαν.
'Ο ξενοδόχος: — Μά πϋ>ς μπορεί νά τό είπη, άφοΰ δέν πλήρωαε τόν 

λογαριαομόν;
9

Μιίι κυρία είς τό τράμ διά νά έφελκύαιι τήν προσοχήν τών ουνεπιϋατών:
— Τραμϋαγιέρη, ρ/ωνάζει, νά οταμιιτήσης οδός τάδε, αριθμός τάδε.
Καί ό υπάλληλος ήονχώτατα : Καί τί πάτωμα κυρία μου ;
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ΤΟ ΧΡΥΣΟΥΝ ΔΕΡΑΣ
<ΔΙΗΓΗΜΛ>

Γ1ΝΕΤΟ λόγος διά τά χρηματιστικά σκάν
δαλα. τά όποια δέν λείπουν ποτέ καί πολλοί 

μέσα είς εκείνον τόν κύκλον τών Ανθρώπων τοΰ 
_ζ------- «-------- J

1

κόσμου έξεπλήττοντο διότι, είιρίσκονται πάντοτε θνητοί 
χάψουν δ,τι τούς προσφέρει ή πλέον Αχαλίνωτος κερδοσκο
πία. Ό έντιμώτατος σέρ Σιμών Γκοΰσον έλαβε τότε τόν λόγον:

— "Ολαι αΰταί αί υποθέσεις διά τάς όποιας όμιλεϊτε. είπεν, 
είναι τοΰ ίδιου τύποι· καί συμβαίνουν άπό αιώνων.

— Άπό αιώνων; Τόν διέκοψε κάποιος. Πώς είναι δυνατόν: 
Τό Χρηματιστήριον είναι έφεύρεοις τών νεωτέρων χρόνων.

— Άπό αιώνων ! Έπανέλαβεν ό σέρ Σίμων.
— Μά τότε Οά μάς έξηγήσετε. έντιμώτατε .

Βεβαίως θά σάς εξηγήσω. Αρκεί νά έχετε τήν υπο
μονήν νά μέ άκούσετε.

Οί άκροαταί {βεβαίωσαν τόν έντιμώτατον οτι, Οά τόν 
Ακούσουν μέ πολύ ενδιαφέρον καί τότε {κείνος ήρχισε :

— Πρό ολίγων χιλιάδων έτών έζοΰσεν είς τήν Ελλάδα 
ένας πτωχός άλλά Επιτήδειος άνθρωπος, ονομαζόμενος Πό

σων. Ό άνθρωπος αύτός. όπως όλοι οί έξυπνοι άνθρωποι ποΰ δέν 
έχουν κεφάλαια, εύρίσκετο πάντοτε είς μεγάλα; χρηματικός Ανάγκας. 
Άλλ’είναι Αποδεδειγμένοι· ότι. ό άνθρωπος ό όποιος έχει Ανάγκας είναι 
καί πνεύμα εφευρετικόν.

— Ή πενία τέχνας κατεργάζεται· είπε κάποιος ό όποιος έπωφελήθη 
τής εύκαιρίας νά δειξΐ) τά 'Ελληνικά του.

— Σοφόν τό λόγιοι- άπήνιησεν δ σέρ Σίμων. Καί τό νι'ι έχη κανείς 
ανάγκην χρημάτων ή δόξης είναι τό κυριιότατον μέσον νά τ’αποκτήση 
καί τά δύο. Ταυτοχρόνως είναι ή μόνη αιτία διά τήν όποιαν άκούο- 
μεν κάποτε ότι γίνονται μερικά κραχ. "Οταν ιό κραχ είναι μικρόν, ή 
κοινή γνώμη έξεγείρεται· όταν είναι μέγα θαυμάζει καί συγχωρεί. 
Ό Ίάσων {βολιδοσκόπησε τά πνεύματα τών συγχρόνων του καί έπεί- 
σθη οτι, είναι Αρκετά απλοϊκοί άνθρωποι, ήκιστα σκεπτικισταί, εύκο
λοι είς ενθουσιασμούς. Καί τότε έλαβε τήν άπόφασίν του. 'Εμπρός: 
Είς επτά ή οκτώ πρόσωπα διηγήθη τά ταξείδιά του. Λυτό υπήρξε ή 
καλλίτερα μέθοδος νά έπιβληθή εις τούς χαζούς. ’Εννοείται οτι. ό 
άνθρωπος δέν τό είχε κουνήσει άπό τήν πατρίδα του. Άλλά τά ταξείδια 
ποΰ δέν έχει κάμει κανείς τα διηγείται Ακόμη καλλίτερα διότι, ή φαντα
σία δέν δεσμεύεται άπό Αναμνήσεις. Αρκεί νά έχη κανείς τήν ορεξιν καί 
τήν δύναμιν νά δημιουργή.Ό Ίάσων λοιπόν {δημιούργησε ταξείδια. περι
πλανήσεις, περιπέτειας, τάς όποιας ήκουον οί άκροαταί του με τό στόμα 
Ανοικτόν.'Οταν μεταξύ τών Ακροατών του είδε καί μερικούς, τούς οποίους 
έχρειάζετο διά νι'ι τούς τυλιξη, τούς έπήρε ιδιαιτέρως καί τούς είπεν:

—Έφύλαξα τελευταίαν μίαν έκτακτον διήγησιν, τήν όποιαν δέν έχει 
Ακούσει Από τό στόμα μου ψυχή γεννητή. Ι’ιά σάς δμως τόσον καθώς 
πρέπει Ανθρώπους δέν νομίζω ίίτι χρειάζεται πλέον έπιφύλαξις.

Ιδού: Ένφ περιεπλανώ- 
μην εις ένα τόπον ονομαζό
μενοι· Κολχίδα, άνεκάλυψα 
έξαφνα είς ένα μέρος, τό 
όποιον έχω σημειώση κα
λώς, ώστε νά μην τό χάσω, 
ένα σπήλαιον. Ή είσοδος 
τοΰ σπηλαίου αύτοΰ ήτο σκε
πασμένη άπό άγρια χόρτα. 
Τά άπεμάκρυνα καί μέσα 
είς τό σκότος Ανεκάλυψα 
κάτι πού έλαμπε μέ Ακτίνας 
άποθαμβωτικάς.

ΊΙπλωσα τό χέρι μου 
καί έτράβηξα μέ τρομερόν 
κόπον ένα δέρμα κίτρινοι· 
καί λάμπον. Είχα δλον τόν 
καιρόν νά εξετάσω τό εύ
ρημα αυτό καί έπείσθην δτι 
είναι Απλούστατα ένα δέρμα 
χρυσοΰν.

θά τό {πήρατε μαζή σας· είπαν οί άκροαταί άγωνιώντες.— Φυσικά,
— Δυστυχώς όχι' Τό δέρμα «ύτό ήτο χιλιάδες πήχεις μάκρος καί πλά

τος καί είναι ζήτημα, Λν διακόσιοι άνθρωποι Οά ήμπορούσαν νά τό 
πάρουν. 'Εγώ ήμουν μόνος. ’Εκτός τούτου είς τόν τόπον εκείνον δέν 
υπάρχει Ασφάλεια καί, άν μ' έβλεπαν νά πίρνω τό δέρμα αυτό, έξ 
ιϊπαντος θά μοΰ τό έπερναν οί λησταί. Ήναγκάσθην λοιπόν νά τό 
Αφήσω καί νά γυρίσω είς τό πλοΐον ποϋ μέ περιέμενε.

— Δέν σάς ήλθεν ή ιδέα νά έπιστρέψητε έκεϊ μαζή μέ ολίγους απο
φασιστικούς φίλους καί νά τό πάρετε ;

— Φεΰ! είπεν ό Ίάσων. Τό πράγμα είναι τρομερά δύσκολον. Μοΰ 
χρειάζεται πρώτον νά καταρτίσω σώμα ανθρώπων τής εμπιστοσύνης 
μου, νά τούς οπλίσω, νά ναυλώσω δύο πλοία αρκετά μεγάλα, νά πάρω 
μαζή μου τρόφιμα καί τό άναγκαϊον υλικόν. 'Εγώ δέν είμαι είς θέσιν 
νά τά κάμω αύτά τά πράγματα. Ή περιουσία μου έσπαταλήθη είς τά 
ταξείδια. Αυτήν τήν στιγμήν δέν έχω πλέον πεντάραν.

— Μά ήμπορούσατε νά δανεισθήτε.
— Γνωρίζετε σείς πρόσωπα διατεθειμένα νά δανείσουν μόνον μέ τήν 

απλήν ΰπόσχεσιν κέρδους; Βεβαίως όποιος δέν διακινδυνεύει, δέν κερδί
ζει. Άλλά συνήθως ζητούνται κάπως περισσότεραι έγγυήσεις άπό τήν 
διήγησιν ενός όπλου έξερευνητοΰ, όσον αξιόπιστος καί άν είσαι. Καί τό 
δέρμα Οά μείνη είς τήν Κολχίδα, έως νά εόρεθή άνθρωπος ευτυχέ
στερος μου.

— Ήμπορεϊτε νά μάς δώσετε πλέον όριστικάς πληροφορίας ;

Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1911

— Εύχαρίστως. Άλλά είς τί Οά χρησιμεύουν; Μόνον έγά) γνωρίζω
τό μέρος... β

Μακρά σιγή έπηκολούθησε. Οί κεφαλαιούχοι παρετηροΰντο μεταξύ 
των περιμένοντες, ποιος θά τΐποφανθή πρώτος. Τέλος ό γεροντώτερος, 
ό καί μάλλον συνειθισμένος είς έπιχειρήσεις, είπε τάς λέξεις αΰτάς, αί 
όποϊαι είναι Αξιομνημόνευτοι είς τήν ιστορίαν τών επιχειρήσεων.

— ’ Λν έσχηματίζετο ένα συνδικάτον!
Ό Ίάσων, μόλις τό ήκουσε, είπεν άπό μέσα του :
— Καλά τήν έχομε· {τσίμπησε τό ψάρι!

Καί έπεριμενε μέ τήν μεγαλειτέραν αδιαφορίαν, {νφ έκεϊ είς τό πλάγι 
του οί κεφαλαιούχοι συνεζήτουν σοβαρώς καί έφθαναν μέχρις αύτοΰ 
κομμέναι αί λέξεις «Ιδρυτικοί τίτί.οι... Λαχειοφόροι__  Μέρισμα ...
"Εκδοσι; .. . Εισαγωγή είς τό χρηματιστήριον.. . Ρεκλάμα !...

Είς τό μεταξύ έσκέπτετο τί μαγική νδύναμιν έχει ό χρυσός! ΊΙρκεσε 
νά δημιουργήση ένα τόπον φανταστικόν καί νι'ι 
τοποθετήοη έκεϊ ένα άκόμη φανταστικώτερον 
χρυσοΰν δέρμα διά νά προσελκυσθοΰν οί ηλίθιοι.

Άφοΰ εσκέφθησαν αρκετά οί κεφαλαιούχοι, 
{φώναξαν τόν Ίάσωνα καί ήθέλησαν νά τόν 
τυλίξουν, προσφέροντες Αποζημίωσιν είς ιδρυ
τικούς τίτλους. Άλλά ό έξυπνος Ίάσων δέν συνε- 
λήφθη είς τήν παγίδα. Είπεν δτι αύτός δέν 
θέλει τίποτε, διότι, δέν σκέπτεται νά έπιχειρήση 
πάλιν ταξείδια Αύτό έκαμε μεγάλην έντύπωσιν 
είς τούς κεφαλαιούχους, οί όποιοι τό {χαρακτή
ρισαν ιός Αφιλοκέρδειαν τού Ανθρώπου καί ηΰ- 
ξησον τας προσφοράς των. ■■

«Έν τέλει έπήλθε συνεινόησις. Ό Ίάσων Οά 
είχε Απόλυτον έλευθερίαν είς τήν όργάνωσιν τής 
έκστρατείας. έπί κεφαλής τής όποιας θιί έτί- 
θετο. Έζήτει πρός τούτοις μίαν μεγάλην προ
καταβολήν, έξοδα παραστάσεως, μηνιαίαν άπο- 
ζημίωσιν άπό τήν στιγμήν τής υπογραφής τού 
συμβολαίου κ.τ.λ. "Ολα αύτά έγιναν δεκτά, τό 
συμβόλαιον ϋπεγράφη καί ή {ταίρια ώιομάσΟη 
Ίάσωνος Δέρας Κόμπανυ .

Άπό τήν έπομένην τό Συνδικάτον ήρχισε τήν διαφήμιση- παντού διε- 
νεμήθησαν άγγελίαι συντεταγμένοι γαργαλιστικώτατα. Είς τά φυλλάδια 
περιεγράφετο πρώτον ή ζωή τοΰ έντιμωτάτου Ίάσωνος, τά ταξείδιάτου, 
αί σοφοί έπιστημονικαι του γνώσεις, αί περιπλανήσεις του. "Επειτα ήκο- 
λούθει τό κερδοσκοπικόν μέρος τής ΰποθέσεως: Περιγραφή τής Ιίολχί- 
δος, όρεογραφία της, υδρογραφία της, χλωρίς καί ζφά της, έπειτα τό 
Χρυσοΰν Δέρας, ή ποιότης του καί ή Ακριβής του έκτασις. Τέλος ήρχοντο 
καί συμβουλαί είς τούς μικρούς κεφαλαιούχους νά τοποθετήσουν τά χρή
ματά των είς τήν επικερδή έπιχείρησιν, ή οποία θ’ Απέδιδε μέγιστα κέρδη.

’Εννοείται δτι ή ρεκλάμα έφερε τό Αποτέλεσμά της. ΊΙ έκδοσις έκα- 
λύφθη πολλάκις καί ό Ίάσων έπέτυχεν έπί τέλους τήν ζωήν, τήν όποιαν 
ώνειρεύετο: Συμπόσια μέ τά εκλεκτώτερα φαγητά, τά παλαιότερα κρα
σιά καί τάς ώραιοτέρας γυναίκας.Όταν έσκέφθη δτι δέν έπρεπε νά παρεξηγηθή, Ανήγγειλε τήν Αναχώ
ρησή· του. Συνεκέντρωσε λοιπόν τούς γλεντζέδες, τούς όποιους {ζήτησε 
συντρόφους, τούς έβαλε στά πλοία καί Απέπλευσεν. Έπί ήμέρας καί 
νύκτας τά πλοία έπλεον πλησίστια. Ό Ίάσων ένεπιστεύθη εαυτόν είς 
τήν θείαν Πρόνοιαν. Μετ’ όλίγον έφθαναν είς μίαν παραλίαν, όπου ό 
Ίάσων διέταξε ν’ αγκυροβολήσουν. "Επειτα έκαμε βιαστικά τήν βαλί- 
τζαν του, {τοποθέτησε μέσα δλα τά κεφάλαια τής έκστρατείας καί Απο- 
βιβασθιίς είς τήν ξηράν έξηφανίσθη, βέβαιος δτι οίαδήποτε καί Αν είναι 
ή χώρα, είς τήν όποιαν έφθασε, θιί ζήση καλά, άφοΰ έχει χρήματα. Ή 
χώρα έκείνη ήτο ή Αμερική, είς τήν όποιαν έκτοτε καταφεύγουν δλοι 
δσοι θέλουν νά ξεκοκαλίσουν τά χρήματα τών ηλιθίων.

• Οί σύντροφοί του {τελείωσαν κακώς. Αύτός δμως έζηοε πάντοτε πλου
σιοπάροχοι;. Μόλις τοϋ {τελείωναν τά χρήματά του. είς οίανδήποτε 
χώραν καί αν εύρίσκετο, ξαναήρχιζε τήν ιστορίαν τοϋ Χρυσού Δέρατος 
καί πάντοτε έπετύγχανε.- Καί οί μέτοχοι τί έκαμναν; ήρώτησαν οί άλλοι τόν σέρ Σίμωνα.

— Οί μέτοχοι; Αυτοί {πήγαιναν διά νά εΰρουν τό Χρυσοΰν Δέρας 
καί έγδέρνοντο οί ίδιοι. "Ετσι συμβαίνει πάντοτε.

PIERRE WEBER

« « «
ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΝΑΥΤΗ

βίνιιι νύχτα' ι/υ/λά τ’ ιίση/ατιο φεχχάρι, 

άαημώνει τό κύμα, οιίμ· άμμο οάν σ.τά . . . 

Ναύτης Άμορφος, λιιμνονιας, ψάζΖει μέ χάρι 
καί τόν πόνο τον λέγει α ανιή κ' άγακή :

— Τονρανοΰ, δίχοις σύγνεφα είδα τό δώμα, 
σά>· loi να μον ώ’χτ;; ματιές γελαατές . . . 
Ξάγνο» ώίο φουρτοόηαοε, α/.λαΐί χρώμα . . . 
ΛΙά δέν οκιάζουν ποτέ ιό δελφίνι βρονιύς . .

— Ναν ίοένά γλκκΐι μοδ γελοϋαε ιό κύμα, 
κ' η βαρκοϊ’λά μον είδα >·ά φει'γΐ) ιριλλή. 
Ξιϊ'ΐ νον τ αςτιοτο, ιιαΐ'οο μον άνοιξε μνήμα . . . 
.1/ά ρηερού^’ΐαοα τούτο οά>· νάμονν πονΖτ . . .

— Στής ά"άκης μονάχα φοβούμαι ιό κνμα,
οάν δειλός, &ιου /ίλέιιει φονοτοννα κολλή . .
".·!>· αύτό με προδώσι/, μ' ανοίγει ιό μνήμα . . . 
“Αχ, ίδώ δέν φτερώνει κελάγον πουλί . , .

*. Δ. ΝΙΚΟΛΔΡΑΙ

ΟΓΔΟΟΝΕΙΣ ΤΟ

Έν άκόμη τεύχος. _τό ύπ’ άρ. 84 τού ’Οκτωβρίου, θά λάβουν οί συνδρρ- 
μηταί μα; μετά τήν 7 Νοεμβρίου. Κλείε: οϋτω ή «Εικονογραφημένη τό 
έβδομον έτος τή; ήλικιας τη; καί εισέρχεται ακμαία και σφριγηλή, χάρι; 
εί; τήν ένίσχυσιν ποϋ τής παρέχουν οί συνδρομηταί της. εις τό όγδοον 
έτος. Παρακαλοϋμεν, έπ’ εύκαιρίφ, όσου; μεν καθυστερούν τήν συνδρομήν 
των νά μά; τήν έμβάσουν τό ταχύτερου, λαμβάνοντε; ύπ’ όψει τάς άνάγκα; 
τή; έκδόσεως. όσους δέ δέν έπιθυμοϋν νά άνανεωθή ή συνδρομή των νά μά; 
ειδοποιήσουν έγκαιρω;.'Επίσης πκρακαλοϋνται όσοι θά εξακολουθήσουν νά 
παρέχουν πρό; τήν «Εικονογραφημένη·/ μέ στοργήν τήν ύποστήριξίν των 
νά μά; έμβάσουν έγκαιρω; τό άντίτιμον τή; άρχομένη; συνδρομή; των.

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ

Πολεμικό; δ Σεπτέμβριος. Ένφ ήπειλεΐτο σύρραξις μεταξύ Γαλλία; καί 
Γερμανία; έξ άφορμής τοϋ Μαροκινού ζητήματος, 
τοιαύτη μεταξύ Ιταλία; καί Τουρκίας. Αφορμή 
ή Τριπολιτις. ΊΙ Ιταλία είχε βλέψεις έπι τής 
άπεράντου Αφρικανικής άκτή; καί αίφνηδίως δια
κόπτει τά; μετά τή; Τουρκία; σχέσεις καί τήν 
καταλαμβάνει στρατιωτικώ; κηρύξασα κατά τής 
γείτονός μας καί τόν πόλεμον. Τί έγεινε κατά 
τήν διάρκειαν τοϋ Σεπτεμβρίου φαντάζεται καθείς. 
Μεταγωγικά. Αποκλεισμός τών Τουρκικών άκτών. 
καταδιώξει; κατά θάλασσαν, άποβάσεις, βομβαρ
δισμοί, φυγαί. δεήσεις, έτοιμασίαι πρό; άντίστασ.ν. 
άντιϊταλικόν μποϋκοτάζ, κατοπτεύσει; κ.λ.π.’Ολί- 
γον άπ’ όλα βλέπουν οί συνδρομηταί τή; «Εικονο
γραφημένη; εί; τά; ύπ' άρ. 166 καί 167 σελίδας.

«

αίφνηϊίως έπήλθε

ΙΟ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Γενικός Γραμματεύς τού Υπουργείου τής ΙΙαιδείας

ΟΙ ΝΕΟΙ

Παντού νέοι. ΙΙρωθυπουργός,Υπουργοί, — έκτός 
μερικών — Βουλευταί, υπάλληλοι, όλοι νέοι ή νεά- 
ζοντες. Είς τήν πρώτην κατηγορίαν, τών αληθώς 
νέων, δχι μόνον τήν ήλικίαν καί τήν εξωτερικήν 
παράστασιν, άλλά απολύτως νέων, όπερ δέ σπου
δαιότερο·/ νέο; τήν ψυχήν καί τό φρόνημα, κατα
λέγεται καί είναι δ νέο; Γενικός Γραμματεύς τοϋ 
υπουργείου τών ’Εκκλησιαστικών καί τής Δημο
σίας ’Εκπαιδεύσει·); κ. Ι.Ίωαννίδη;, οϋ τήν εικόνα 
παραθέτομε·/. Εί; τήν υπηρεσίαν τοϋ Υπουργείου
τής Παιδείας εϊσήλθε κατά πρώτον τφ 1893 ώς γραφεύ; άπλοϋς' παιδί 
έντελώ; τότε. Μιαν δλόκληρον δεκαετίαν έμεινε·/ είς τά; κατωτάτας βαθμί
δα;, λησμονημένος εντελώς, παρηγκων.σμένος. έμπρό; εις τούς τότε τρανού; 
καί λευκοπώγωνα; βραχμάνα; τού κομματισμού, μηδέποτε δού; άφορμήν έν 
τούτοι;, μηδέ ύποπίπτων εί; σφάλματα. Καί τό μόνον μέ τό όποιον έξε- 
δήλωσε τήν έκτίμησίν τη; ή ύπηρεσία είναι ότι δέν άπελύθη ποτέ. Τέλος 
πρό τινων έτών προήχθη εί; Γραμματέα καί τοϋ άνετέθη ή διεύθυνσι; τού 
Εκκλησιαστικού τμήματος, δπου καί διεκρίθη πάλιν. Είτα προήχθη εις 
Τμηματάρχην καί εφέτος διωρίσθη Γενικός Γραμματεύς τοϋ Υπουργείου 
τή; ΙΙαιδείας, προσωρινώ; δέ Τμηματάρχη; τή; Δημοτ. Έκπαιδεύσεως, δια
τηρώ·/ πάντοτε καί τό τμήμα του. τό ’Εκκλησιαστικόν. "Ο,τι κυρίως τόν 
τιμά καί τόν έξαίρει είναι ότι προήχθη γοργώτατα εί; τούς άνωτέρους 
βαθμού; κατά τά; δύο τελευταία; περιόδους τή; ’Εθνικής Ζωής, ήτοι 
κατά τήν Έπανάστασιν καί μέ τήν Άνόρθωσιν.

ΕΡΓΑΣΙΑ I
Τό ναυτικόν μα; εργάζεται. Ό άρχηγός τής Αγγλική; άποστο- 

λή; ναύαρχος Τώφνελ, αρχηγό; γενόμενος τοϋ στόλου μα;, έθεσε·/ 
είς κίνησιν καί σκάφη καί αξιωματικούς καί πληρώματα. Μεθ' ένό; 
μηνός γυμνάσια άνά τό Ίόνιον, άφοϋ {ξεκούρασε τά πληρώματα 
εί; τό Φάληρο·/, έπέβη τού «Άβέρωφ» καί ηγούμενος όλοκλήρου 
τοϋ στόλου κατηυθύνθη =ϊ; Βόλον, δπου διηύθυνε νέαν σειράν γυμνα
σίων, άτινα διαρκούν ένα ήδη μήνα. ΙΙρό τοϋ Απόπλου τού στύλου 

; είς τό Φάληρο·/, κατόπιν δέ ώδήγησεν 
. ' J μέ έφιππον τό έπιτελεΐέν 

Συγγροϋ, μέχρι τή; πλατεία; τοΰ Συν- 
έρασιτέχνου κ. Δ. Γαλάνη,

διέταξε γυμνάαιον άποβάσεως Γ. 
αύτός τό άγημα, έφιππος έπί κεφαλής 
του, διά τή; λεωφόρου Γ 
τάγματος. Βλέπετε φωτογραφία; τοϋ 
εί; σελίδα 1G5.

ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ

Όλίγον άκόμη καί βλέπει τό φώς τής ήμέρας τό παιδί τής 
Εικονογραφημένης», τό 'Εγκυκλοπαιδικόν Ημερολόγιων I. Α. 

Βρετοϋ. "Οσοι θά τό λάόουν θά όμολογήσουν δτι. τό τέκνον είναι 
αντάξιον τής μητρός. Έχει τό χαρτί τής Εικονογραφημένης», 
έςετυπώθη είς τό ίδιον Τυπογραφείο·/, τό μοναδικόν τής ’Ανατολής, 
τών κ.κ. Μάϊσνερ-Καργαδούρη, εικόνας — αριστοτεχνήματα αληθινά 
τοϋ Καζάνη, ένα σωρόν, καί ϋλην, 6λην άφθονον, έκλεκτήν, διδα
κτικήν, ωφέλιμον, άρθρα, στατιστικά;, διηγήματα, μελέτα; κλπ.

Σελίδες 4(H) καί άνω, εικόνες περί τά; 200, δλα·. νέα·., μία καί μία δε.
Τιμή : Πολυτελές φρ. 5, χρυσόδετων φρ. 4. χαρτόδετων φρ. 3. Οί σον- 

δρομηταί τής Εικονογραφημένη; δύναντα; νά τό ζητήσουν άπό τήν 
διεύθυνσιν τοϋ 11ερ·.οδ:κοϋ, άπηλλαγμένον ταχυδρομικών τελών.

ί
ΦΡΙΚΑΛΕΟΝ

ΊΙ Γαλλία έπλήγη μέ νέον φοβερόν δυστύχημα. Τήν 12 2ό Σεπτεμβρίου 
τρομερά έκρηξις κατέστρεψε τό θωρηκτόν τη; Ελευθερία» ναυλοχοϋν έν 
Τουλώνι. Τό πλήρωμα δλόκληρον εύρεν οίκτρόν θάνατον καί ή κηδεία τών 
πτωμάτων έγένετο πάνδημος. Ιδέαν τή; καταστροφής λαμβάνουν ο! άνα- 
γνώσταί μας άπό τά; έν σελίδι 17·· εικόνας.

«
ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΥΤΟΠΟΝΗΡΩΝ

Φόίφ συσχεθέντες τινέ; — ολίγοι ευτυχώ; — τών έν Τουρκία ομογενών 
επιστρέφουν τεύχη τής «Εικονογραφημένης'.

Και τούτο μεν άφορφ τήν λιποψυχίαν τών περί οϋ ό λόγος κυρίων, 
λιποψυχίαν χαρακτηρ-.ζομένην αρκετά άπό τό πλήθος άλλων έν Τουρ- 
κίφ όμογενών, οί όποιοι χωρίς φόόου; λαμβάνουν τό φύλλο·/ μας, λιπο
ψυχίαν άξιοΙΙρήνητον δΓ εκείνους, ήκιστα δέ ενθαρρυντικήν διά παν άξιο·/ 
ϋποστηρίξεως έθνικόν έργο·/.

Είναι όμω; — καί περί αύτού πρόκειται κουτοπονηριά άξιοθρηνητο- 
τέρα και άηδεστέρα τό γεγονός ότι, πολλοί έκ τών έπιστρεφόντων δέν επι
γράφουν τό όνομά των ή τού-.άχιστον δέν άφίνουν τήν ταινίαν τή; έντεύ- 
θεν αποστολής, έπιγράφοντες έν έπιστρέφεται· διά νά γνωρίζωμιν τί; ό 
έπιστςέφων καί νά μή βαπανώμεθα, έξακολουθούντε; τήν αποστολήν. Αύτή 
ή κουτοπονηριά έξεδηλώθη τελιυταίω; άπό τόν έν Δαρδανελλίοι; κ. Από
στολον Νικολαίδην. ΓΙαραδίδομεν εις τήν Αθανασίαν τό όνομά του, δηλοϋν- 

τε; ότι. όσον φυσικόν νομίζομεν τό νά μάς έπι- 
στρέφβται άπό ένιους τό φύλλο·/, έστω καί άπό 
άλογον πανικόν, τόσον άπολίτιστον καί μικρόψυ
χο·/ θεωρούμε·/ τό νά κρύπτεται ό επιστρέφω·/ καί 
νά μάς βλάπτη, άφοϋ τουλάχιστον δέν θέλει νά 
ώφελήση. Τό ίδιον μέτρον, όσάκι; κατορθούμεν 
νά άνακαλύπτωμεν τά όνόματα τών κουτοπονή- 
ρων. τό μέτρον τής δημοσιεύσεω; στιγματιστικοϋ 
αρθριδίου, θά έφαρμόζωμεν κατά παντός κου- 
τοπονήρου.

«
ΜΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΙΣ

Εις τό έν τώ παρελθόντι τεύχει τής «Εικονο
γραφημένη;» δημοσίευμα τοϋ κ. Δημ. Δήμερ μία 
φράσι;: «Κι' άν μέ προδώση δέν θά μοϋ πάρη 
τήν εύτυχία ποϋ μοϋδωσεν ή ίδια» πρέπει νά συμ
πληρωθώ μέ εν ερωτηματικόν είς τό τέλος, οϋτω’

«Καί άν μέ προδώση 
χίαν ποϋ μοϋδωσεν ή

δέν θά μοϋ πάρη τήν εύτυ- 
ίδια ;»

«
ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΓΑΜΟΙ

Κόρη; καλής, προικισμένη; μέ χαρίσματα 
πολλά, τής βεσποινίβο; ’Ανδρομέδας Φ. Ζήνωνος, 
προσφιλούς Ουγατρός τοϋ έν Νοβορωσσίσκ Προ

ξένου τής 'Ελλάδος, μάς αγγέλλονται οί γάμο·, μετά τοϋ κ. Τιμολέοντος 
Μηκονίου, ύπολοχαγοϋ τοϋ πυροβολικού, εύλογηθέντες ϋπό τής 'Εκκλη
σίας έν τφ Έλληνικφ Ναφ Κέρτς. ΊΙ «Εικονογραφημένη» ραίνει τούς νεο- 
νύμφου; μέ άνθη καί εύχά; διάπυρους, και μοιράζει μέ αύτούς τήν χαράν.

ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ

Ύπέστη καί αύτό τήν έξέλιξίν του καί έγινε τέλειο; κλάδο; sport, εί; 
δν επιδίδονται σήμερον πλεϊστοι τών παρ’ ήμΐν, δυνάμενοι νά διαθέσουν 
καί χρόνον καί χρήμα.

Ή εποχή τών ολίγων κυνηγών, οί όποιοι έμαζεύοντο γύρω άπό τόν 
γέρω Βαρουξήν, τόν άγαθόν καί άκμαιον πρεσβύτην, τόν κύρ Δημητρόν, 
άμιλλώμενοι εί; το νά κόβουν ψευτιές, παρήλθε καί σήμερον άνθρωποι τών 
καλών τάξεων, δαπανούν χρόνον καί χρήμα ούκ όλίγον εί; τό είδος αύτό 
τοΰ σπόρ. Ό Έλαιών τή; άλλοτε, ή "Ωμορφη 'Εκκλησία, δ Άη Γιάννης, 
τό Περιστέρι καί άλλα σημεία τή; Αττική; άπέμειναν διά τούς άρχαρίους

ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΝΗΓΙΑ ΤΟΤ ΣΟΥΝΙΟΥ
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καί τού; μή διαθέτοντας πολύν χρόνον. Σήμερον βασιλεύει τό Σούνιον καί 
ϊιοργανοϋνται εκστρατεία·, άληθιναί κατά τό τέλος έκαστου θέρους. Ο! 
εύπορώτεροι. ώ; ό κ. Σοΰτσο;, ό κ. Μέρλιν, ό ν.. Μεταξά; έχουν άγοράσει 

εκεί γαίας τού Δημοσίου καί έχουν κτίσει ειδικά Ορμη
τήρια, άλλοι δέ κατασκηνώνουν ΰπό ίδιας κομψά; καί 
ούχί εύώνους σκηνάς. δπόθεν όρμώνται και συγκομίζουν 
άφθονου κυνήγιον, τό όποιον μοιράζουν είς τούς οικείους 
καί φίλου;.Έφέτο; τό Σούνιον συνεκέντρωσε πολλούς έρα- 
σιτέχνά; κυνηγούς καί μακρδθεν έλεύκαζον αί σκηναί 
των σαν στρατόπεδο·'. ΊΙ είκών μας, έκ φωτογραφίας τοΰ 
συνεργάτου μας κ. Α. Τσαμοπούλου. μεταβάντσς επίτηδες 
εις Σούνιον διά νά κυνηγήση... μαγειρευμένα τρυγόνια, παρι- 
στψ τήν σκηνήν τοϋ σεβαστού φίλου μα; κ. Άλ. Καρατζά, 

τού γνωστού καί μοναδικού Κατοπτροποιοϋ-Κορνιζοποιού τή; Αυλής—όδός 
Σταδίου 16— ίνό; τών καλλίτερων καί Αρχαιότερων κυνηγών μας.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΑΤΑ

Άπό κάτω άπό τήν Μαδαγασκάρην, άπό τήν Μαβετανάνα, έχει ληφθή 
ή παρατιθεμένη είκών μας. Είς τήν Μαδαγασκάρην είναι εγκατεστημένοι 
ούκ ολίγοι — καί πού δέν είναι; Ελληνες, έμπορευόμενοι καί εύποροΰν- 
τες. Είς τό Δ.έγο - Σουάρες είναι οί κ.κ. Δ. Τσακανάς, Δ. Βασιλάκος καί 
II. Βασάκο;, είς τήν Μαβετανάνα οί κ.κ. Ν. Μπάτης καί Ε. Σπάθής. Εις 
τήν Μαζοΰγκαν οί κ.κ. Β. Πατσούρης. Α. Ροδόπουλος καί Δ- Σκοπελίτης. 
Είς τό Μαροβα! οί κ.κ. Δ. Άννινος καί 'Αδελφοί Ψάλτου. Εις τήν Άμπα- 
τολάμπην ό κ. Λ. Χαδζηστάσσας· Είς τό Μανδριβάζον ό κ. Άγ. Λαζίβης. 
Είς τήν Μπεσαλάμπην δ κ. Κ. Ηεοδωράκης κ.λ.π.

Είς τήν εικόνα μας παριστάνεται τό ιδιόκτητον Μέγα Ξενοδοχείου φαγη
τού καί ύπνου τών Αδελφών Ν. Μπάτη, ΰπό τά όποια είναι καί τά γραφεία 
τυϋ εμπορικού οίκου τών ιδίων, διότι έμπορεύονται ένταυτώ. Φιλόπονοι, 
δραστήριοι, εύθείς καί συνεπείς οί αδελφοί Μπάτη. εύποροΰν σήμερον καί 
παρέχουν εργασίαν εις αρκετούς 
όμογενείς.

ΤΟ ΕΝ ΜΑΒΕΤΑΝΑΝΑ» ΤΗΣ ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗΣ ΜΕΓΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ 

ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΙΜΠΑΤΗ

«
ΕΞΩ
είς κάθε πόλιν τής

ΑΠΟ ΤΟΝ
Καταντφ

Τουρκίας, βπου ακμάζει κοινότης 
όμογενών νά ύπάρχη τοΰλάχιστον 
8ν σωματείου Αθλητικόν, καλλιτε
χνικόν, εύημερούν καί συντηρούν 
ίδιον μουσικόν όμιλον. Έδημσσιεύ- 
σαμεν κατά καιρούς εικόνα; τής 
μουσικής τής Δράμας, τοΰ Πολυ
γύρου καί σήμερον παραθέτομε·' 
άλλην, ήτις παριστφ τόν μουσικόν 
όμιλον τού έν Τραπεζοϋντι Διδα
σκαλικού Φροντιστηρίου, δν διευ
θύνει δ λαμπρός καί πλήρης μέλ
λοντος κ. II. Είρηνόπουλος. Είναι 
αληθώς λίαν κολακευτικόν τό νά 
έχουν αί κοινότητες τοϋ Εξωτε
ρικού ιδιοσυντήρητους μουσικούς 
όμίλους, οί όποιοι χρησιμεύουν είς 
τήν άνάπτυξιν τοΰ μουσικού αισθή
ματος. καθ' δν χρόνον έν τή πρω- 
τευούση τοΰ ελευθέρου Βασιλείου 
κινδυνεύει νά ζήση μία Φιλαρμο
νική, τελείως κατηρτισμένη. Διότι έδώ περί πάν άλλο τυρβάζομεν, παρά περί 
όσα συμβάλλουν εις τήν πρόοδον καί τόν εκπολιτισμόν τοΰ τόπου (ϊδε σ. 173).

«

Η ΕΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΩ, ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΣΙΛΩΑΜ

ΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ

'Εφέτος είχε πολλοΰ κόσμου προκαλέβει τήν συγκέντρωσιν τό Λου
τράκι. Ίσως ίσως όμως διά τελευταίαν φοράν. Αύτό πρέπει νά εύχηθώμεν 

όλοι μας. ’Αλη
θώς τό Λουτράκ 
εις χείρα; οκιν- 
τζήδων εκμεταλ
λευτών, μία ιαμα
τική πηγή πρώτης, 
κατά τήν κοινήν 
όμολογίαν Ευρω
παίων σοφών, τά- 
ξεως, ήτο Αξιόν 
καλλίτερα; τύχης. 
Δύναταί τι; μάλι
στα νά ειπη ότι, 
όπως τό εϊχον κα
ταντήσει θά έπαυε 
πλέον νά παρέχη 
είς τούς έχοντας 
ανάγκην τήν ιαμα
τικήν τ0|) στίγΤ(ν> 
Πράγματιέσχάτως

όλα είχαν καταστραφεί· καί τά λουτρά καί οί λουτήρες, δλα. Ευτυχώς ελπίδες 
άναθρώσκουν περί Αναδημιουργίας του. Μία σοβαρά δμάς κεφαλαιούχων μέ 
τόν δαιμόνιου Λάμψαν, τόν γνωστόν διευθυντήν-ιδιοκτήτην τοΰ μοναδικού έν 
τή πρωτευούση εύρωπαϊκοΰ ξενοδοχείου ή Μεγάλη Βρεττανία» έπί κεφα
λής, ύπέβαλε προτάσεις πρός τόν Πρωθυπουργόν κ. Βενιζέλον, ευρισκόμε
νον χάριν λουτρών είς τό Λουτράκι καί άντιληφθέντα ϊδίοις δμμασι τί έστι 
γυφτοχώρι, περί άναλήψεως καί έκμεταλλεύσεως τών θαυμάσιων πηγών. 
Πρόκειται όντως περί Αναδημιουργίας, άν κρίνη κανείς άπό τά προσχέδια 
ποΰ έχει έκπονήση ήδη ή ώς άνάδοχος ΰποψηφία όμάς. Έγκαθιστούν 

γραμμήν ήλεκτρικοΰ τράμ άπό τόν σιδηροδρομικόν σταθμόν Ίσθμια; 
μέχρι τών πηγών, χαράσσουν λεωφόρου; εύρυτάτας καί πάρκα, ιδρύουν 
ξενοδοχεία πολυτελείας, άλλα δευτερεύοντσ καί άλλα λαϊκά, ζυθοπωλεία, 
κέντρα αναψυχής, μέ μουσικός, πλαζ, καζίνο καί επάνω είς τό Γερά-ιον 
όρο; ξενοδοχείου, είς ύψος χιλιων και πλέον μέτρων, μέ κρεμαστόν σιδη
ρόδρομον. Έπί πλέον, υψηλά άπό την ώς διά μαγεία; μέλλονταν νά. προ- 
βάλη ευρωπαϊκήν λοντρόπολιν. λαμβάνουν πρόνοιαν καί περί έπαύλεω; 
διά τούς Βασιλείς. Ημείς ίδόντε; τά σχέδια δλα. εθχόμεθα όλοψύχω; ·ά 
πραγματοποιηθούν το ταχύτερον όλα αύτά καί διά νά συγκεντρώνεται δ 
κόσμο; έν Έλλάδι καί διά νά γλυτώσουν καί άπό τά; χεϊρας τών καραγ- 
κούνηδων ενοικιαστών τών διαφόρων 
λουτρών μας. οϊτινε; τούς έλυμαίνοντο 
έως τώρα, οι προσφεύγοντε; εις αύτά, 
δπω; έγλύτωσαν άπό τούς δνυχά; των 
οί έφέτο; μεταβάντες εί; Αιδηψόν, τήν 
έκμετάλλευαιν τών λουτρών τή; όποιας 
άνέλαβεν ή γνωστή έταιρεία Βλαχάνη- 
Πετροπούλου, μεταβαλοϋοα αύτά εις 
ενδιαίτημα άνθρώπων. τερπνόν καί άνε
του καί Αναψυκτικό·'.

«

ΤΑ ΚΑΝΤΙΩΤΑΚΙΑ

11α-

ΟΙ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ

"Εδρεψαν δάφνας εφέτος εις τά 
ναθήναια· τής Νέας Σκηνής μέ χαρι
τωμένα; σκηνάς δύο μικροσκοπικοϊ καλ- 
λιτέχναι. ή Δίς 'Ολυμπία Καντιώτου 
καί ό κύριος Μήτσος Καντιώτης. Δέκα έτών ή μία, εννέα δ άλλος, παι
δάκια τοϋ καρατερίστα κ- Καντιώτου, 4 όποιος επίσης είχεν έπιτυχίας 
καί εφέτος. Έξετρέλλανάν τόν κόσμον και οι δύο κυριολεκτικώς καί ή 

τάξις ή καλή τούς έγέμισε άπό 
δώρα κατά τήν έσπέραν τής τιμη
τικής των.

Η ΤΟΛΥΠΗ
Καίτοι κατήντηαε πολύ κοινόν 

άνθος ή τολύπη σήμερον, καλλιερ
γείται όμως πάντοτε μετά ζήλου. 
"Αλλοτε “να; βολβός, ένα κρομ
μύδι δηλ. τολύπη;, έτιμάτο πεν
τακόσια καί χίλια φράγκα. 'Οταν 
είσήχθη τό πρώτον έν Εύρώπη καί 
ϊδίφ έν Όλλανδίφ. όπου καί σήμε
ρον καλλιεργείται, κατά τόν 1Ζ’, 
αιώνα, έκαστος βολβός έπωλείτο 
πρός χίλια έως πέντε χιλιάδας 
φιορινίων. Είς προικοσύμφωνα τής 
έποχής έκείνη; εδρίσκομεν δτι, έδί- 
δοντο μερικοί βολβοί τολύπης άντΐ 
προικός. Περιεσώθη μάλιστα πε- 
ριεργότατον έγγραφον άναφέρον 
οτι, εις Αντάλλαγμα δι'ένα βολβόν 
τολύπης τοΰ γένους Vice Roi έδό- 
Ηησαν 160 λίτρα σίτου άξίας 4-18 
φιορ. 360 λ. σικάλεως Αξίας 558 
φιορ. 4 ρόε; άξίας 482 φιορ. ·*

χοίροι άξίας 240 φιορ. 12 πρόβατα άξίας 120 φιορ. 2 τόννοι οίνου άξίας 
70 φιορ. 4 τόννοι ζύθου άξίας 32 φιορ. 2 τόννοι βουτύρου άξίας 190 φιορ. 
1000 λίτραι τυρού άξίας 120 φιορ. 1 κλίνη πλήρης άξια; 100 φιορ. 1 ενδυ
μασία άξίας 80 φιορ. καί έν ποτήριον άργυροϋν άξίας 60 φιορ. ήτοι έν βλφ 
έμπορεύματα καί Αντικείμενα άξίας 2,500 φιορινίων.

«
ΤΟ ΔΡΑΓ ΑΤΣΕΙΟΝ

Ό μήν τών εγγραφών τών μαθητών παρουσίασε εξαιρετικήν ζωηρότητα 
εις τό άνετον καί εύάερον καί εύήλιον κτίριον τής όδοϋ Φιλελλήνων, δπου 
μοναδικό; παιδαγωγός δ κ. Ίάκ. Δραγάτσης συγκεντρώνει πλήθη μαθη
τών. Οί γονείς έσπευδον νά εγγράφουν τά παιδιά των εις ".ό σχολεϊον. τό 
όποιον έξώρισε τήν σχολαστικότητα καί καθιέρωσε τήν αληθινήν μορφω
τικήν διδασκαλίαν καί τήν πραγματικήν πατρικήν αγάπην τών διδασκάλων 
πρός τούς μαθητάς.

Οί έφετεινοί μαθηταί τού Δραγατσείου είναι πολύ περισσότεροι άπό 
τούς περυσινούρ. ή διαρκής δέ αΰτή αϋξησι; άποδεικνύει πόσον ριζοΰται 
εις τήν κοινωνίαν μας ή πεποίθησις περί τής υπεροχή; τοϋ σχολείου αύτοΰ 
έπί τών άλλων. «
ΤΟ ΦΑΙΔΡΟΤΕΡΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Είναι άναντιρρήτως οί στίχοι τού δημοφιλούς μας ποιητοΰ I'. Σουρή. 
Έάν θέλετε νά διέλθετε εύθυμους ώρας, Αναγνώσατε τά «Άπαντά» του. 
Έξεδόθησαν είς 2 τόμου; καί περιλαμβάνουν είς 620 σελίδας 243 ποιητικά 
του έργα. ΙΙωλοΰνται είς όλα τά βιβλιοπωλεία καί παρά τή Ελληνική 
'Εκδοτική Έταιρίφ—Άθήναι, 13. δδός Πανεπιστημίου Αντί δραχ
μών 8. Εί; τού; έκ τών έπαρχιών καί τοΰ εξωτερικού έμβάζοντας 
τό άντίτιμον Αποστέλλονται ελεύθερα ταχυδρομικών τελών. . J

*
* Καθόσον ή ηλικία πολλαπλασιάζει τάς άνάγκας τής Φύσεως, 

■κατά τοσουτον σμικρύνει τάς άνάγκας τής φαντασία;.
* Δύο τινά χρεωστεί άπαραιτήτως ό άνθρωπο; νά έκλέξη είς τόν κόσμον: 

Ν'ά έκτελέση τό καθήκον του ή νά τό άθετήση. Μέσο: όρος δέν ΰπάρχει.
* Μάς Αρέσει νά άποδίδωμεν τά; έπιτυχίας μας εί; τά Ατομικά μας 

προτερήματα, συνήθως δέ γράφομεν τά; Αποτυχίας μας εις βάρος τής Τύχης.

Έν ’Αθήναις, Τυπσγραιρεΐον -Έοτία» Κ. Μάΐανερ καί Ν. Καργαδοιηιη Μ1ίο«.


