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ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ο ο Ο
Ο ο ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ

Οποικιλώτερος είς ζητήματα μήν. 
Ζητήματα εξωτερικά. ζητήματα 

εσωτερικά, ζητήματα Πανεπιστημια
κά. Ίταλοτουρκικά, Κρητικά, αστρονο
μικά, περί τοαλέττας παππάδών καί 

τά Ολιβερώτερα περί τών έν Τουρκία δολοφονιών, 
θλιβερότερα διά τούς πολλούς καί τόν λαόν ιδίως. 

Διά τήν Πατρίδα. Διά τούς ρήτορας τών μνημοσυνών 
τούς υπαιθρίους καί τούς Προέδρους, όσοι είναι ίδιο- 
κτήται κυλινδρικών πίλων, τερψίθυμοι περιστάσεις 
εκταφής καί ξεσκονίσματος πεπαλαιωμένων αγο

ρεύσεων καί ρεντεγκοτών καί αναγραφής ονομάτων 
εις τάς έφημερίδας-

Ί'ά αιώνια παρελθόντα.
Θά έπροτιμοΰσα ολίγα δάκρυα γύρω άπό τόν δίσκον 

τών κολλύβων τοϋ μάρτυρος, ειλικρινή δάκρυα καί τίποτε άλλο.
"Ενα σφίξιμο ψυχής, σφίγξιμο μετάνοιας διά τά λόγια τοϋ παρελθόν

τος καί δχι λόγια.

Ό αγών κατά τοΰ Γένους εξακολουθεί δεινός, δεινότερος παρά ποτέ. 
Μία μετά τήν άλλην αί δολοφονίαι. στρεφόμενα, ιδίως κατά τοΰ κλήρου 
τής υποδούλου Ελλάδος, δίδουν είς τόν σ.γώνα αυτόν τόν χαρακ ηρα 
κτυπήματος τελειωτικού. Δέν ύπάρχει δύναμις συνεκτικωτέρα τοΰ δού
λου Ελληνισμού άπό τήν ’Εκκλησίαν καί ό κατ’ αύτής πόλεμός έπέ- 
πρωτο νά δημιουργήσω θύματα έπί θυμάτων έκ τοϋ κλήρου.

Πίπτουν ό Αίμιλιανός Λαζαρίδης καί ό διάκονός του θύμα, πίπτει ύ 
ηγούμενος τής παρά τάς Σέρρας μονής τοϋ Προδρόμου, γίνεται δέ από
πειρα κατά τοϋ Επισκόπου Άρδαμερίου καί τοϋ διακόνου του έξωθεν 
τής Θεσσαλονίκης.

Τό "Εθνος ολόκληρον έτίμησεν έπαξίως τόν μάρτυρα τών Γρεβενων 
οστις, νέος εϊσέτι. είχε δώση δείγματα τής εύσταθείας του έν τφ Εθνική» 
Άγώνι. Ό Αίμιλιανός Λαζαρίδης έχρημάτισε, μετά εξαετή φοίτηση- 
είς τήν Θεολογικήν Σχολήν Κωνσταντινουπόλεως, ίερεύς καί ίεροκήρυξ 
παρά τή Κοινότητι Σταυροδροδίου καί έπειτα Πρωτοσύγκελος είς τήν 
Θεσσαλονίκην. ΤΙ μαρτυρική τϋς Πελαγονίας Μητρόπολις διατηρεί 
άκόμη άνεξίτηλον τήν άνάμνησιν τής ευεργετικής δράσεως του καί 
εγκωμιάζει τόν ’Επίσκοπον Πέτρας. Ή Καβάλλα, ήτις ηύτυχησε καί 
αύτή νά έχη τόν μάρτυρα πνευματικόν της χειραγωγόν έπ’ ολίγον. δέν 
έλησμόνησε τήν δράσιν του. . , , , .

Εις τά Γρεβενά, ίίπου δεινότερος ή άλλοϋ ό άγων, οί χριστιανοί, εν τφ 
προσώπφ τοΰ Αίμιλιανοϋ εύρον τόν άξιον πρωταγωνιστήν των. Αγρυ
πνος φρουρός τοϋ ποιμνίου του μετά συνέσεως έπετέλει τό καθήκον του 
καί μέ τόλμην θαυμαστήν. , e

Έπορφύρωσεν ό άγρυπνος καί άκαμπτος φύλαξ, είς μαρτυρικήν αλουρ- 
γίδα τό μαϋρόν του ράσσον.

Τά άλλα ζητήματα μάς άνασταίνουν άλλους τύπους. Τά μνημόσυνα 
υπαιθρίους ρήτορας. Τά Ίταλοτουρκικά. ή άπειληθεϊσα έπιστράτευσις, 
τά Κρητικά μάς κηρύσσουν: Δεΰτε γίνωμει- πάλιν στρατηγοί, ναύαρχοι, 
διπλωμάτου Δεΰτε όδηγήσωμεν τόν αρχηγόν τής καταλήψεως τής Τρι- 
πολίτιδος — «Γκαρσόν καθάρισε τό τραπέζι διά τό σχέδιο»·-· — πώς πρέ
πει νά ένεργήση. τούς Κρήτας πώς νά συντάξουν τίι ψήφισμα, δεΰτε 
τέλος νά ζήσωμεν, οί κινδυνεύσαντες, μετά τήν εξάντληση- τών περί 
φαυλανορθώσεως. νά πάθωμεν άπό ασφυξίαν.

Καί ιδού οί «καλώς πληροφορημένοι». ιδού όσοι «έμπιστευτικώς · 
άνακοινοΰι- σοβαρός πληροφορίας είς τό ήμισυ τών διαβατών τής όδοϋ 
Σταδίου, ιδού οί «απαισιόδοξοι», κοχλίαι όλοι αυτοί, οί όποιοι. ποϋ 
κρύπτονται, δταν ό ήλιος ξηράνη τής λάσπες τών θυελλών τών μεγά
λων ζητημάτων;

Καί ταράσσονται οί μικροί άπό τάς πράξεις τών μεγάλων. ’Αναγνω
ρίζουν τόν διά τόν πολιτισμόν άγώνα, ένα άγώνα διεξαχθέντα καί είς 
άλλας άκτάς τής 'Αφρικής καί πέραν είς τό Τράνσβααλ αργότερα, καί 
άλλοΰ, άλλ’ έννοούν καί ό Ιδικός των άγων νά εΰνοηθή, άγων αιώνων καί 
αιμάτων, άγιον, ό όποιος έστέφθη μέ νικάς καί ό όποιος δεν έχει τέλος.

Καί τό Κρητικόν ζήτημα έξερράγη, ύποβράζον άπό πολλοΰ. ακοίμη
τος κρατήρ ηφαιστείου, τό όποιον, θέλετε δέν θέλετε, συνδέεται μέ τό 
πυρ ποΰ κάμνει νά βράζουν ίδέαι, συμφέροντα, φιλοδοξία», πόθοι 
δίκαιοι ή άδικοι παντού.

Έδώ, έμπρός είς τά πόδια σας. αποδώσατε είς ένα λαόν τόν πολιτι
σμόν, τόν όποιον αύτός κατέκτησε καί είς τήν κατάκτησιν του οποίου 
δέν λείπει παρά μία άναγνώρισις. Έπειτα πηγαίνετε μακρύτερα διά νά 
τόν επιβάλετε.

Άλλ’ αύτά είναι λογική καί ή λογική δέν έχει καμμίαν σχέσιν μέ 
τάς νευροπαθεις κυρίας καί μάλιστα μέ τήν νευροπαθεστεραν τοΰ 
κόσμου, ή όποια ονομάζεται Διπλωματία.

«
Άς τό είπουν αρπαγήν, άς τό εϊπουν έξυπηρέτηοιν χρηματιστικών 

συμφερόντων, άς εϊπουν, διά τούς "Αραβας δτι διεξάγουν άγώνα έναν
τίον τοΰ πολιτισμού- ή πάλη τής Τριπολίτιδος είναι μία έποποιΐα.

Παλαίει τό σύστημα πρός τόν φανατισμόν, παλαίουν λυσσαλέως μέ 
ϊσας Ουσίας οί πειθαρχοϋντες ’Ιταλοί μέ. τούς παράφορους έν τή θρη- 
σκείφ των "Αραβας. ΙΙαλαίει ί) Ιδέα μιας πολιτείας συντεταγμένης άπό 
νόμους μέ τήν ιδέαν ένός συνόλου, συναρπαζομένου άπό τήν ιδέαν 
τοΰ Ίσλάμ.

Έκαμεν έπιδρομάς είς τήν ’Αφρικήν κάθε Ευρωπαϊκόν Κράτος καί 
δμως τό συναίσθημα τοΰ Μωαμεθανισμού ενώνει κάθε "Αραβα κατα- 

κτηθέντα άπό οίονδήποτε, μέ τόν άδελφόν του. ’Από τιι βάθη τής Τρι- 
πολίτιδος καί άπό τήν Αίγυπτον ό Άραψ προσέτρεξε νά βοηθήσω-

Είς τήν Αίγυπτον καί μάλιστα είς τάς κεντρικωτέρας πόλεις οί 'Αραβες 
προέβησαν εις ταραχάς κατά τών Ευρωπαίων άπό τόν φανατισμόν των.

Καί δταν οί είς τάς μεγάλος πόλεις τής Αίγύπτου πολιτισμένοι Άρα
βες- διότι είναι πολιτισμένοι—φανατίζονται, καίτοι ύπό τήν Αγγλικήν 
επικυριαρχίαν, καίτοι ύπό τόν βούρδουλαν — τρομερόν βούρδουλαν — 
τής 'Αγγλικής διοικήσεως, είναι εύκολοι- νά φαντασθή κανείς τό μέγε
θος τοΰ φανατισμού τοΰ "Αραβος τής ’Ερήμου.

’Ολιγαρκής ό "Αραψ, ό μέ μίαν φούχταν νερού σβύνων τήν δίψαν 
του. ολιγαρκέστερος τοΰ έκ Τουρκίας άποστελλομένου τακτικού στρα
τιώτου, είναι κίνδυνος, κίνδυνος μεγαλείτερος έν δσφ παλαίει ύπό τήν 
σημαίαν τοΰ Προφήτου.

Ό έν Αιγύπτιο Άραψ. ό όποιος έρχεται εϊς τήν έπικαιρότητα μέ τάς 
έναντίον τών Εύρωπαίων έν Άλεξανδρείρ. ταραχάς. είναι τφ δντι έκ τών 
εύφυεστέρων Αράβων. Πληθύς ξένων σχολών, είς τά μεγάλα Αιγυ
πτιακά κέντρα ίδρυθεισών. ανέπτυξε τούς Αιγυπτίους, πληθύς δέ νέων 
έσπούδασαν είς τήν Γαλλίαν έσχηματίσθησαν οϋτω κόμματα Ιδεών 
έν Αιγύπτιο καί ιδίως τό κόμμα τών Έθνικοφρόνων, ισχυρόν καί αριθ
μούν πολλά δημοσιογραφικά όργανα.

ΤΙ έπίδρασις τών οϋτω άναπτυσσομένων είνε τφ δντι μεγάλη έπί τοϋ 
λαού καί ιδίως έπί τών καλλιεργητών, τούς οποίους οί Έθνικόφρονες 
πείθουσιν δτι εϊνε άνάγκη νά άποσεισθή ό ζυγός τών ξένων, δ πολιτικός 
μέν προκειμένου περί τών "Αγγλων, ό εμπορικός δέ προκειμένου περί 
τών άλλων ξένων.

Ό "Ελλην, εΐσδύσας μέχρι τοϋ μικροτέρου χωρίου τής Αίγύπτου, είναι 
μέν ό περισσότερον πρός τόν κάτω Αιγυπτιακόν λαόν έλθων εϊς συνά
φειαν, είναι όμως καί ό υποβλεπόμενος περισσότερον.

Έν τούτοις, άναγνωριστέον τοΰτο : Ότι υπάρχουν οί Αραβες, οί οποίοι 
ομολογούν τήν ευεργετικήν έπίδρασιν τοΰ Έλληνος έν Αιγύπτιο άνεπι- 
φυλάκτως.

Καί ιδού τό άεροπλάνον διά πρώτην φοράν δρών έν πολέμα». Καί η 
δρασίς του αγγέλλεται επιτυχής και συντελεστική είς τήν νίκην. Κατο
πτεύσεις χρησιμώταται διά τάς 'Ιταλικός κινήσεις καί έκσφ ενδονίσεις 
βομβών τρομακτικώταται δια τούς απλοϊκούς Αραβας πείθουν, δχι 
πλέον μέ εικονικά πειράματα, άλλά μέ πράγματα, περί τής χρησιμοτη- 
τος τής άεροπλοΐας είς τούς στρατούς.

Εϊς μίαν άπό τάς τελευταίας μάχας έξωθεν τής Τριπολίτιδος άπεδείχθη 
εναργέστατα τό πολύτιμον τών υπηρεσιών τοϋ αεροπλάνου ε’ις τάς μάχας.

Ό λοχαγός Πέτσα άνήλθε»- ήρέμα επάνω άπό τάς ίταλικάςπροφυ/.α- 
κάς. Χάσκουν οί κάτοικοι τής πόλεως καί καταπλήσσονται οί "Αραβες. 
Μία όβίς ριφθεϊσα άπό τό θωρηκτόν . Σικελία· ταράσσει επ’ ολίγον τόν 
δρόμον τού άεροπλάνου, άλλ' έπειτα, ένώ ή μάχη εξακολουθεί ζωηρό
τατη έκεΐ επάνω εις τό κενόν ήσυχος, άτάραχος καί γαλήνιος οϋρανο- 
δριιμεϊ ό άεροπόρος μέσα είς τό πειθήνιον όχημά του. Μία συμπυρσο- 
κρότησις έκ μέρους τοΰ εχθρού, ένφ τό άεροπλάνον εύρίσκεται είς ϋψος 
600 μέτρων, τό αναγκάζει νά έπιστρέψη πρός τάς ίταλικάς προφυλακάς. 
Δίδει τάς αναγκαίας πληροφορίας ό Πέτσα καί ύψοΰται πάλιν. Προχω
ρεί πέραν τής ’Ιταλικής γραμμής. Δεσπόζει ολοκλήρου τοϋ πεδίου της 
μάχης καί δίδει καί πάλιν τό θέαμα τοϋ τρελλοϋ ήρωϊσμοΰ του, ορμών 
ύπεράνω τοϋ έχθροϋ διά νά κατοπτεύσω τάς δυνάμεις του, τάς θέσεις 
του καί τήν τακτικήν του. Ή αταραξία του είνε πρόκλησις- τό θάρρος 
του ηρωισμός. Διέκρινεν δλας τάς κινήσεις καί τών δύο στρατών καί 
τήν τακτικήν του. Άνέφερε τάς αποστάσεις δπου εύρίσκοντο οί έχθροί 
καί αί άποτυγχάνουσαι ιταλικοί βολαί διηυθύνοντο έπιτυχώς. Άνεκά- 
λυψε σώμα έχθρικοΰ στρατού καί τό σώμα, φοβηθέν, έφυγε.

Καί τά διηγείτο άφελέστατα αύτά δ Πέτσα, όλίγα λεπτά 
έπειτα άπό την κατάβασή- του, ώς νά τά εϊχεν Ιδη εις τόν 
κινηματογράφον. ; , , _

Αύται αί έστω καί όλίγαι, έπιτυχίαι τών Ιταλικών αερο
πλάνων, αί δποϊαι έμπράκτως απέδειξαν τήν χρησιμότητά 
των, είναι φυσικόν νά φέρουν άναστάτωσιν είς τήν πολεμι
κήν Τέχνην. ............................ ......... .,

Δημιουργεΐται με αυτόν τον τροπον ενα ακόμη πεοιον 
πολεμικής δράσεως καί έξολοθρευμοΰ υπάρξεων, μία άκόμη 
αφορμή νά πιεσθή, νά στιφθή, νά κουρασθή τό άνθρώπινον 
μυαλό, νά τσακισθ’οϋν καί νά διαμελισθοΰν άνθρωποι, διά νά 
τελειοποιηθώ ή μέθοδος νά σκοτώνουν τούς όμοιους των 
καί άπό τόν αέρα.

Συνήλθε»- ή Βουλή καί τό έργον της. ένα έργον άταράχου 
έργάτου, προχωρεί κανονικώς.

Είναι μία άντίθεσις πρός τά γύρω, μία άντίθεσις δμως καί πρός τό 
παρελθόν. Αί άπό τοΰ βήματος βόμβαι έπεσαν, άλλ’ έπί ολιγόωρα δια
στήματα καί χωρίς σοβαρι'ι άποτελέσματα. Είναι τοΰτο περιορισμός ; 
Είναι ιμπεριαλισμός; Είναι εργασία. Είναι πράγματα.

Καί μία >.έξις άπό τάς μεγάλος δπου έκρήγνυνται μέσα εϊς τάς κοινο
βουλευτικός συζητήσεις- ποϋ έκρήγνυνται καί μέ τήν έκρηξή- των κατα
πλήσσουν διά τήν περιεκτικότητά των είς σκέψεις.

Ένθυμείσθε τό Τυχάρπαστοι» τοΰ κ. Δ. Ράλλη είς τήν προηγηθεΐ- 
σαν τής παρούσης Βουλήν ; ’Αληθής ή οχι ή λέξις έξεπήδησεν ως φελ
λός άπό μίαν φιάλην σαμπάνιας παλαιός. Έκαμεν έντύπωσιν. Έπανε- 
λήφθη. Έπροκάλεσε πάθη. Έγινε σύμβολον διά τούς μέν έγινε κεν
τρί διά τούς άλλους. "Ελεγε δυνατά κάτι.

Καί έσφενδονίσθη άπό τό στόμα τοΰ Προέδρου τής Κυβερνήσεως ή 
λέξις «Προγονοπληξία».

Ό κόσμος τήν έπήρε έκείνην, τήν συνεζήτησεν, ήρεθίσθη, συνεπλάκη 
κατόπιν συζητήσεων. Καί έπήρε καί αύτήν τοΰ κ. Βενιζέλου καί τήν 
συνεζήτησε καί τήν έπήνεσε καί τήν κατέκρινε. «Προγονοπληξία». Τίτο 
ϋβρις ; ’Ητο ύπερβολή ; Ήτο άλήθεια ;

Μή τό εξετάζετε. Είνε ή δυνατή λέξις. ΊΙ λέξις ποΰ λέγει πολλά. 
Ποϋ περιέχει περισσότερα. Ποΰ χαρακτηρίζει δυνατά.

«
Πάταγος διά τούς καθηγητάς τοϋ Πανεπιστημίου. ΊΙ Νομική Σχολή 

παρήλθεν αθόρυβος. ΊΙ Ιατρική καί ή τών Φυσικομαθηματικών θορυ- 
βωδέσταται- ιδίως ή Ιατρική. Είναι περιέργος ή πληθώρα τών σοφών 
ιατρών καί είναι περίεργος ό θόρυβος, τόν όποιον εϊδομεν φθάνΟντα, 
μέχρι τών στηλών τών εφημερίδων καί μέχρι τών συζητήσεων τών 
καφενείων. Κάθε συζητητής έχει πεισθή οτι ό ίδικός του Ιατρός εϊνε ό 
ένδεδειγμένος διά τήν καθηγητικήν έδραν καί. αν κανείς έκ τών ύποψη- 
φ ίων εϊχεν άτυχήση εϊς τήν θεραπείαν μέλους τής οικογένειας του, δπως 
πολλάκις άποτυγχάνει καί ό καλήτερος επιστήμων, Θεέ καί Κύριε! Είνε 
άξιος θανάτου. Έπειτα πρός τί ο θόρυβος εις τάς εφημερίδας ; Άν 
πρόκηται νά πεισθοϋν οί αρμόδιοι, ας άπευθύνωνται οί ενδιαφερόμενοι 
είς Αυτούς, άν δέ πρόκηται περί τοΰ κοινού, ϊίς εϊνε βέβαιοι οί άποτυγ- 
χάνοντες δτι ό Καθηγητής, όσον καί ιϊν δυσφημισθή, καί μάλιστα πριν 
έκλεγή. θά είναι έκεϊνος είς τόν όποιον, έκκινών άπό τήν επαρχίαν του 
ό άρρωστος, θά προσκόμιση τό κομπόδεμά του.

Καί τώρα μέν δ,τι έγινεν έγινε. Δέν θά είμποροϋσεν 
όμως νά γίνη καί έδώ ΰ.τι γίνεται άλλοϋ, δπου οί σοφοί 
δέν ξεφυτρώνουν τήν παραμονήν τής ύπρψηφιότητος διά 
τήν καθηγεσίαν, άλλ’ είνε ένδεδειγμένοι άπό προηγουμέ- 
νας των έργασίας είς τά διάφορα νοσοκομεία ή εργαστή
ρια. άπό έν. ή άπό πολλά δείγματα άξίας, ή όποια νά έχη 
επιβληθή τόσον, ώστε νά μ ή υπάρχουν αντιρρήσεις;

Παραδείγματος χάριν ό,τι έγεινε μέ τόν κ. Μομφερ- 
ράτον είς τήν Νομικήν Σχολήν, ό οποίος παρεκλήΰη νά 
καταλάβη τήν έδραν χωρίς κανείς νά άντείπη.

Φαίνεται δμως οί σοφοί Ιατροί νά εϊνε πολλοί καί δτι 
πρέπει ί] σχετική κριτικέ) επιτροπή νά έπαναλάβη διά τό 
ζήτημα ό,τι ό παλαιός έκεϊνος άσθειής, οστις αισθανόμε
νος τάς δυνάιιεις του έκλιπούοας καί εαυτόν ήναγκασμένον 
νά ύποκύψη είς τό μοιραΐόν τέλος ανέκραξε :

— Πολλών Ιητρών είσοδος μ’ άπώλεσεν.
ΔΗΜ. ΔΗΜ.

Υ. Γ. Έπειδή όιιιλώ άνωτέρω διά τήν έν πολέμφ χρήσιν τών αερο
πλάνων, σάς παραθέτω παλαιόν άπό τού 1886 άναγγελίαν προόδου τής 
στρατιωτικής άεροπλοΐας διά τό περίεργόν της.

Μετά τούς Γάλλους οί Άγγλοι είσηγούνται τήν χρήσιν τού άεροστά- 
του έν τφ στρατώ πρός συνθηματικούς σκοπούς. Τό άερόστατον είναι 
ύπερμεγέθης σφαίρα πεπληρωμένη διά φωταερίου καί έχει έξ λαμπτή
ρας ηλεκτρικούς συνδεδεμένους διά σύρματος μέ ήλεκτρικήν συστοι
χίαν έπί τοϋ έδάφους εύρισκομένην.

Τό σκάφος,, όταν άνέλθη είς ύψος 300 ποδών διαχέει τό φώς τών 6 
λαμπτήρων, ορατόν εις άπόστασιν δεκαέξ Αγγλικών λευγών.

'Άλλος μηχανικός προοέθηκεν είς ταΰτα καί απόρρητον τινά ιρόπον, 
δι' οϋ δύναται άλλο στρατιωτικόν απόσπασμα νά άντιληφθή εΰκρινώς 
άπό τής άποστάσεως ταύτης παντοΐα συνθηματικά σημεία καί νά άνα- 
γνωρίση τήν διεύθυνση- ή τόν τρόπον τής διαμονής άλλων στρατιωτι
κών σωμάτων . « « «

ΑΘΗΝΑΪΚΗ Ζ Π Η
ζΤν ’Οκτώβριος, μήν τών μελιχρών δειλινών, τών φλογισμένων δύσεων, 
W τής ύγράς Πανσελήνου, ή όποια γεμίζει μέ τό φώς της τόν πλήρη 
άπό ύδρατμούς ουρανόν, ό 'Οκτώβριος τών φύλλων ποϋ πέφτουν καί τών 
δροσερών βορείων ανέμων, καί τών νεφών ποϋ κυνηγοΰνται απειλη
τικά είς τά θψη, διά νά φύγουν έπειτα καί ν’ άφήσουν κατακάθαρον τόν 
ούρανόν, ό μήν αύτός είναι άπό τούς ιυραιοτέρους παντού εϊς δλην τήν 
Ανατολήν, άλλά Ιδίως εϊς τάς Αθήνας.

Καθώς είναι σφ ηνωμένος εϊς τά διάμεσα τοϋ θέρους καί τοΰ χειμώ- 
νος έχει τά θέλγητρα καί τής μιας καί τής άλλης έποχής τοϋ έτους. 
Τό πρωί ό ϋπνος είναι ήδη εύχάριστος μέ τήν έλαφράν δροσιάν τής 
ατμόσφαιρας, τό απόγευμα ή ζωή τοϋ υπαίθρου παίρνει τόν χειμωνιά- 
τικον τονισμόν της. Ό περίπατος, ό δύσκολος τό θέρος, είναι ελκυστικός 
καί απολαυστικός τόν μήνα αύτόν.

Πρός τό βράδυ ή καλοκαιρινή ζωή πέρνει πάλιν τά σκήπτρά της. Αί 
πλατεϊαι είναι γεμαται. τά πεζοδρόμια τών καφφενείων κατειλημμένα 
μέχρις άσφυξίας, ή κίνησις εϊς τούς δρόμους ζωηρά, τά τράμ πλήρη 
εως τόν έξώστην. Δέν υπάρχουν πλέον αί καλοκαιρινοί έξοχαί, άλλά δέν 
υπάρχει καί ή καλοκαιρινή ασφυξία. Ή κίνησις δέν απαγορεύεται καί 
τήν έργασίαν τών μυών δέν έρχεται νά τήν κάμη δύσκολον καί όχληράν 
ό ίδρώς καί ό κάματος.

Καί τέλος τήν νύκτα αισθάνεται κανείς δτι εύρίσκεται εϊς μίαν προ
νομιούχοι- έποχήν. Ένφ δέν είναι υποχρεωμένος νά πάρη δρόμον, διά 
νιί άνακαλύψη ολίγον άέρα ν’ άναπνεύση, ζητεί πλέον τήν ζωήν τών 
τεσσάρων τοίχων, δοκιμάζει τήν εύχαρίστησιν τών νυκτερινών οικιακών 
συγκεντρώσεων, καταστρώνει τά σχέδια τών πρώτων πόκερ, αναθεωρεί 
τόν κατάλογον εκείνων ποΰ θά προσκληθούν είς τό τσάϊ, ή εϊς τό 
γεύμα, καί επαναφέρει είς τόν νοΰν του ονόματα, τά όποια τοΰ εϊχεν 
άρπάση τό καλοκαιρινόν σκόρπισμα.«

Είς τό μεταξύ, άκόμη ϊοως πριν καί άπό τοΰς ανθρώπους, τό σπήτι 
έφόρεσε τά χειμωνιάτικά του.

Ό "Αγιος Δημήτριος θεωρείται πάντοτε είς τήν Ελληνικήν οικογέ
νειαν ο επίσημος έγκαινιαοτής τής έορταστικής κοσμικής κινήσεως τοΰ 
χειμώνος. Καί τόν Άγιον Δημήτριον τό σπήτι πρέπει να είναι έτοιμον. 
Ό ιππότης "Αγιος μέ τόν συνάδελφόν του τόν άλλον ιππότην "Αγιον Ι’ειόρ- 
γιον κρατούν τά κλειδιά τών εποχών. Καί δπως ό Άγιος Γεώργιος 
γυμνώνει τό σπήτι διά νά τοΰ δώση τήν καλοκαιρινήν του δψιν, ό "Αγιος 
Δημήτριος τό στολίζει διά τήν χειμωνιάτικην.

Και άπό τάς, δύο όιμεις τοΰ σπητιοΰ άπείρως περισσότερον συμπαθη
τική βεβαίως ή χειμωνιάτικη. Τό καλοκαίρι εϊμεθα μέσα είς τό σπήτι 
μας ώς πρόσφυγες, φυγόντες βιαστικοί άπό κάποιον τόπον έρημωθέντα 
καί στεγασθέντες είς ξένον σπήτι. τό όποιον μάς παρεχιύρησαν από ελεη
μοσύνην. "Ενας μεγάλος κατακτητής, ή ζέσιη, μέ τήν άκολουθίαν της, τήν 
σκόνην, τί|ς ιιυΐγες, τά διάφορα έντομα, απειλούν κάθε στολισμόν. Οί 
τάπητες διπλοκλειδώνονται, τά παραπετάσματα καθαιρούνται, αί εικό
νες φυλακίζονται μέσα είς χαρτιά, ένα τούλι περικλείει τόν πολυέλαιον, 
οί καθρέπται κρύβονται μέ διάφορα πανιά, αί φωτογραφίαι, τά κομψο
τεχνήματα, τά λουλούδια, όλα έκεΐνα τά ασήμαντα καί μολαταύτα πολύ
τιμα πράγματα, πού ευφραίνουν τό μάτι, βυθίζονται εις τά έγκατα τής 
ντουλάπας καί τών μπαούλων.

Τώρα δλα αύτά ζωντανεύουν καί άνασταίνονται. Ό τάπης έτοποθε- 
τηθη καί τά παραπετάσματα έκρεμάσθησαν. Μέσα άπό τά πράσινα χαρ
τιά έπρόβαλαν αί εικόνες ποϋ στολίζουν τούς τοίχους. Ή εταζέρα ποϋ 
έκάθητο γυιινή καί μελαγχολική είς τήν γωνίαν, έστολίσθη τιάρα μέ τά 
βαζάκια. τά άγαλματάκια. τά κομψοτεχνήματα. Άπό μέσα άπό τάς φωτο
γραφίας μειδιούν πάλιν τιι γνωστά αγαπητά μας πρόσωπα. Ό πολυέ
λαιος λάμπει ι’ιπό χαράν, ποϋ τοϋ έφυγε»- ό επίδεσμος άπό τό τοΰλι. Μία 
ηδονική εΰχαρίστησις άναδίδεται άπό τούς τέσσαρας τοίχους.

Καί έπί τέλους ετοιμάζεται τό πρώτον τσάϊ.
Είναι παλαιά άλήθεια οτι ό άνθρωπος έγεννήθη ζώον κοινωνικόν. Οί 

έρημίται, εκείνοι ποϋ έφυγαν είς τ’ απόκεντρα καί τ’ ακατοίκητα, οί 
αναχωρηται τής Θηβαϊ'δος καί τών ιερών όρέων, είναι δντα τόσον σπά
νια, ώστε ή Εκκλησία τιι άντήμειψε μέ τό βραβείον τής δσιότητος καί 
τής ιίγιωσύνης.

θλοι ημείς οί άλλοι άνθρωποι αίσθανόμεθα μίαν άμοιβαίαν μαγνη- 
τικήνέλξιν. Καί μέ τήν δύναιιιντής έλξεως αύτής δοκιμάζομε»' τήν άνάγ
κη ννά έρχώμεθα κοντά ό ένας είς τόν άλλον, νά γινώμεθα πολλοί, νά 
αΐ'ξάνωμεν τούς κύκλους μας.

Δέν γνωρίζω ποιας υπηρεσίας προσφέρει είς τήν υγείαν τό τσάϊ, καί 
μόνον ιιέ τήν φαντασίαν υπολογίζω τί άληθινή ευεργεσία θά είναι ένα 
φλυτζάνι τοϋ φλογερού αύτοΰ ποιοϋ, είς τούς τύπους είς τούς όποιους ό 
υδράργυρος τού θερμομέτρου έχει τήν κακήν συνήθειαν νά κατρακυλφ 
διαρκώς κάτω άπό τό μηδενικόν.

'Ομολογώ δμως τάς κοινωνικός ύπηρεσίας. τάς οποίας παρέχει τό τσάϊ 
είς τόν ήμερον καί γλυκύτατοι- τόπον μας. Χρησιμεύει ώς πρόφασις, 
ωραία μάλιστα πρόφασις. κοινωνικών συγκεντρώσεων. ’Ολίγοι άνθρω
ποι συγκεντρωμένοι είς μίαν αίθουσαν, υποτίθεται δτι πίνουν τσάϊ. ένώ 
πραγματικώς σκοπός των είναι νά ομιλήσουν, ν' ακούσουν, νά κάμουν 
όλίγην μουσικήν, νά παίξουν όλίγα χαρτιά, τά ευχάριστα καί άκίνδυνα 
χαρτιά τής οικογενειακής τράπουλας, τόσον διαφορετικής άπό τήν τρά
πουλα»- τώι- χαρτοπαιγνίων καί τών μεγάλων πρασίνων τραπεζών.

Μία κυρία, ή όποια δέν ύπάρχει πλέον καί ή όποια, δταν υπήρχε κατε
γίνετο μέ ιδιαιτέραν μανίαν νιί κατασκευάζω συνοικέσια, έλεγεν μέ 
πεποίθηση- καί έκ πείρας.

Ούτε τό θέατρον, οΰτε ό χορός, ούτε αί έορταί, οΰτε καμμία άλλη 
κοσμική συγκέ»-τρωσις κατορθώνουν τόσα συνοικέσια, δσα κατορθώνει 
τό τσάϊ. Δύο πρόσωπα, πού θά συναντηθούν έντός τοΰ χειμώνος δέκα 
φ οράς εις τσάϊ. μετά ένα έτος θά έχουν γίνη τρία πρόσωπα.

Καλά ποΰ τούς έθυμηθήκαμεν, άλήθεια, τοΰς γάμους! Έχομεν τώρα 
καί πρακτορεΐον γόμων.

"Ενας δραστήριος, νεωτεριστής καί ρηξικέλευθος άνθρωπος τό ΐδρυ- 
σεν είς τάς Αθήνας καί ελπίζει δτι θά κάμη χρυσάς έργασίας. Ποΰ στη
ρίζει άκριβώς τάς έριδας του, δέν έγνώσθη άκόμη. Άλλ’ έπί τέλους ή 
ελπίς είναι κάτι άναφαίρετον καί άνεξέλεγκτον είς τούς θνητούς και 
καθένας έχει τό δικαίωμα νά έλπίζη. Δέν έγνώσθη άλλως τε άκόμη δτι 
έκλεισε τό πρακτορείο»- καί πρέπει νά παραδεχθώμε»' δτι, δ ιδρυτής του 
έχει λόγους νά πιστεύη δτι μέχρι τέλους θά έπιτύχη.

Είς τό μεταξύ ο ρόλος τής παλαιός κλασικής ττροξενήτρας, ή οποία 
εϊσήρχετο είς τά σπήτια καί έπρότεινε γαμβρούς καί νύμφας, ώς εμπό
ρευμα, εκλείπει άπό ήμέρας είς ήμέραν. Τό επάγγελμα έγινε δύσκολον, 
διότι οί άνθρωποι γίνονται άπό ήμέρας εϊς ήμέραν περισσότερον δύσπι
στοι. Δέν είναι πλέον αρκετόν νά βάλη μία γυναικούλα τό καπελλΐνόν 
της, ν’ άκονίση τήν γλώσσάν της, νά κάμη διάφορα μαγικά πριν έξέλθη 
άπό τό σπίτι της καί νά έλθη νά προσφέρη κορίτσια καί άνδρας. 
ΤΙ ζωή έγινε καί εξακολουθεί νά γίνεται τρομερά πολύπλοκος. Ό 
άνθρωπος, ό όποιος αποφασίζει νά έλθη εϊς γάμου κοινωνίαν», κάθεται 
πλέον μέ τό μολύβι είς τό χέρι καί λογαριάζει. Ό γάμος έγινε καί 
αύτός ένας άπό τούς πολλούς καί τρομερούς μάλιστα λογαριασμούς τής 
δυστυχισμένης μας υπάρξεως. ΤΙ όιραία εμπιστοσύνη -·~! ~ -------
αύτοπεποίθησις, μέ τήν όποιαν άλλοτε οί άνθρσιποι 
έρρίχνο»·το είς τήν ζωήν, ύπέστησαν τρομερόν άβα- 
ρίαν εϊς τάς ήμέρας μας. Εϊς τόν κοινωνικόν άγώνα 
— έλεγεν ό μακαρίτης φόν Κολοκοτρώνης — άλλοτε 
οί άνθρωποι έτρεχαν ώπλισμένοι μέ δόρατα καί τώρα 
χρειάζεται γκρα. Άπό τήν έποχήν τοΰ φόν Κολοκο- 
τρώνη ειϊρέθησαν τά επαναληπτικά, τά μυδραλιοβόλα 
καί τά πολεμικά αεροπλάνα.

Εϊς έποχήν τόσον δύσκολον θά έπιτύχη άραγε τό 
πρακτορείο»- τών γόμων περισσότε
ρον άπό τάς προξενητρίας: Ποιος 
ξέρει; Δέν είναι άπίθανον ή χρη- 
ματιστική συστηματοποίησις νά 
φέρη τήν έπιτυχίαν καί |<ίαν ώραίαν 
πρωίαν νά μάθωμεν δτι αί μέτο
χοί τοΰ πρακτορείου αΰτοΰ εϊσή- 
χθησαν καί εϊς τό Χρηματιστή
ριο»-. "Ολα γίνονται εϊς αυτόν τόν 
κόσμον. ο φαλςταφφ

ή γενναίακαι
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τοΰ Ίταλοτουρκικού πολέμου ήκούσθη£ αφορμής < « r ·, ,
πάλιν αυτή ή τρομερά πολεμική φρασις, η οποία απο
τελεί τόν διαρκή πόθον τοΰ Μωαμεθανικού κόσμου 
«δ Ιερός πόλεμος . Προσεβλήθη πάλιν ό’Ισλαμισμός 

είς τά δικαιώματά του, απειλούνται αί κτήσεις του, κινδυ
νεύει έ'να τμήμα τής άπεράντου Μωαμεθανικής χωράς καί άπό 
στόματος είς στόμα μεταξύ τών ΓΙιστων τοϋ Προφήτου διαδί
δεται ή κραυγή τοΰ κινδύνου.

Άλλά τί είναι αύτός ό Ιερός πόλεμος , περί τού όποιου 
εις πάσαν σύγκρουση· τής Τουρκίας μετά των Χριστιανικών 
λαών γίνεται λόγος; Είναι πραγματικός γιγαντιαία ή Πανι- 
σλαμική έξέγερσις, ή όποια δύναται ν’ άπειλήση μεταβολήν 
τής σημερινής όψεως τοΰ κόσμου, καί είναι δυνατόν άκόμη 
μίαν φοράν νά εύρεθώμεν πρό τής συναντήσεως δυο κολοσ
σιαίων κυμάτων μυριάδων λαών, τών όποίιον ή συγκρουσις 
νά άποτελέση γεγονός κοσμοϊστορικόν;

Άπάντησις ασφαλής εις αύτήν τήν έρώτησιν βεβαίως δέν 
είναι εύκολος. Παν ό,τι άποτελεΐ προεξόφληση· τοϋ μέλλοντος 
δέν επιτρέπεται βεβαίως νά διατυπώνεται ώς βέβαιον καί 
δριστικόν.

'Όπως δήποτε διά νά ύπολογίση κανείς τά δεινά, τα όποια 
δύναται νά έπιφέρη είς τήν Ανθρωπότητα ό Ιερός πόλεμος 
πρέπει πρό παντός νά γνωρίζη τί είναι 'Ιερός πόλεμος»'.

Διά τών λέξεων λοιπόν αύτών οί Μωαμεθανικοί λαοί 
εννοούν τήν ολοκληρωτικήν έξέγερσιν τοΰ Ίσλαμικοΰ κόσμου, 
υπό τήν σημαίαν τοΰ Προφήτου, έξέγερσιν έχουσαν φυσικώς, 
μάλλον θρησκευτικόν, παρά πολιτικόν καί εθνικόν χαρακτήρα.

Είς τόν «'Ιερόν πόλεμον» δέν υπάρχει ώργανωμένη κινη- 
τοποίησις, δέν υπάρχει θετικόν σχέδιον εκστρατείας, συνεπώς 
δέν υπολογίζονται στρατεύσιμοι ήλικίαι. Έκαστος πιστός, οία 
δήποτε καί άν είναι ή θέσις, ή ήλικία καί τό καθήκον του, 
οφείλει νά λάβη τό όπλον είς τήν χείρα καί νά προβή εις 
άμείλικτον εξόντωση· τοΰ εχθρού, τοΰ Χριστιανισμού. Μία 
κραυγή πολεμική πρέπει ν’άκουσθή μέχρι των περάτων τοΰ 
’Ισλαμισμού, ή κραυγή τής καταδιώξεως παντός μή πιστευον- 
τος είς τόν Προφήτην.

"Εκαστος έννοεϊ ποιαν σημασίαν έχει διά τήν Ανθρωπό
τητα ολόκληρον μία τοιαύτη καθολική καί γιγαντιαία έξέγερσις.

Άλλά διά νά ύπολογίσωμεν κατά προσέγγιση· ποιαν έκταση· 
δύναται. νά προσλάβη, πρέπει πρώτον νά άπλώσωμεν ένιόπιόν μας 
τόν χάρτην τοΰ κόσμου, διά νά 
ίδωμεν ποια σημεία κατέχει ή 
θρησκεία αύτη.

Τοιαύτη έπισκόπησις μάς πεί
θει. δτι, πραγματικώς εύρισκόμεθα 
πρό μιας μεγάλης δυνάμεως, διε
σπαρμένης μέχρι σημείων άτινα 
δέν φανταζόμεθα.

Τοιουτοτρόπως, έκτος τής Ευ
ρωπαϊκής καί ’Ασιατικής Τουρ
κίας, Μωαμεθανοί είναι είς τήν 
Αλβανίαν, τήν Βοσνίαν καί Έρ- 
ζεγοβίνην, τήν Σερβίαν καί τό 
Μαυροβούνιου. 'Υπάρχουν άκόμη 
εις τήν Κίναν, είς τάς Ινδίας, είς 
τήν Αυστραλίαν, είς τήν ’Ιαπω
νίαν. Τό Ρωσσικόν καί Σινικόν 
Τουρκεστάν, ή Κίνα, ή ’Ιάβα, ή 
Βιρμανία, αί Ίνδίαι, τό Αφγανι
στάν, τό Βελουτχιστάν, ή Περσία, 
ή Ζανζιβάρη, ή Μαξητή, ή Μα
δαγασκάρη, ή Μοζαμβίκη, έχουν 
πολυαρίθμους, ένφ ή 'Υεμένη, ή 
Αραβία, ή Αίγυπτος, ή Συρία, τό 
Άλγέριον, ή Τύνις, ή Καβυλία, τό 
Μαρόκον, ή Σαχάρα, τό Σουδάν, 
ή Σενεγάλη είναι σχεδόν έξ ολο
κλήρου Μουσουλμανικοί χώραι. ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΙΤΙΛΑ

Εις πόσα εκατομμύρια ανέρχονται οί Μουσουλμανικοί λαοί; 
Καί είς αυτήν τήν έρώτησιν ή άπάντησις είναι δυσκολωτάτη. 
Αί υπό τών Μουσουλμάνων κατοικούμεναι χώραι είναι ακρι
βώς έκείναι, είς τάς οποίας ή δέν είσεχωρησεν άκόμη ή οπωσ
δήποτε καθυστερεί ό πολιτισμός. Ή στατιστική, ή άπογραφή, 
είναι είς τάς πλείστας έξ αυτών άγνωστος.

'Ο υπολογισμός, έκτος τών οπωσδήποτε ώργανωμένων 
χωρών καί τών διατελουσών υπό ξένην προστασίαν ή κατο
χήν—Ίνδίαι, Μαρόκον, ’Αλγερία κ.τ.λ. — γίνεται έπί τή βάσει 
τών φυλών καί συμφώνως πρός τάς στοματικός, ώς έπί τό 
πλεΐστον, πληροφορίας τών φυλάρχων.

Άλλ’ έκαστος εννοεί ότι πεποίθησις είς τοιούτους αριθμούς 
δέν είναι δυνατόν νά ύπάρχη. Μεγάλαι ομάδες νομαδικοί μετα
φέρονται άπό τής μιας χιόρας είς τήν ά'λλην καί οί πληθυσμοί 
τής Σαχάρας π. χ. διαφεύγουν πάσαν ασφαλή άρίθμησιν.

Έκεΐνο τό όποιον δέν χρειάζεται έπι,βεβαίωσιν είναι ότι, ό 
Μουσουλμανικός κόσμος άποτελεϊται από πυκνά εκατομμύρια 
ψυχών, τά όποια δέν συνδέονται μεταξύ των παρά μόνον διά 
τοΰ' κοινού θρησκεύματος καί τής κοινής άντιπαθείας πρός 
τούς άλλοδόξους.

Καί τό αίσθημα αύτό καί τήν αντιπάθειαν πρός τούς άλλο
δόξους καί πρός τούς Χριστιανούς ύποτρέφουν καί συντηρούν 
διαρκώς μυστικοί καί φανεροί θρησκευτικοί έταιρείαι, τών 
όποιων δύσκολοι· είναι νά κανονίση κανείς, έστω καί κατά 
προσέγγιση· τόν αριθμόν. Μόνον είς μίαν περιφέρειαν τών 
’Ινδιών είναι γνωστοί τριακόσιοι πενήντα τοιαΰται έταιρείαι, 
πλήν εκείνων αί όποιοι επίτηδες άποκρύπτονται, ώς έχουσαι 
καί κάποιον ιδιαίτερον πολιτικόν σκοπόν.

Αί έταιρείαι αυτοί άνήκουσαι είς διαφόρους Μωαμεθανικός 
φυλάς, συχνότατα συμβαίνει νά συγκρούονται μεταξύ των, άκο- 
λουθοΰσαι τών φυλών εκείνων τάς πολιτικός διαμάχας. Εις τήν 
’Αραβικήν επανάσταση· Μωαμεθανοί ήσαν καί οί έπαναστάται, 
Μωαμεθανικός καί ό στρατός όστις εστάλη νά τούς καταβάλη.

Άλλά όλαι αί διάφοροί καί αί εσωτερικοί διαμάχαι κατα- 
στέλλονται, όταν πρόκειται περί μιας περιπλοκής πρός ξένον 
άλλόδοξον λαόν. Καί ακριβώς «'Ιερός πόλεμος» θά έσήμαινε 
τήν έξέγερσιν όλων τών Μωαμεθανικών φυλών δπό τήν ηγε
σίαν μυστικών καί φανερών θρησκευτικών εταιριών, αί όποΐαι 
θά έδιδον τό σύνθημα. 'Υπάρχουν όμως οί άνθρωποι οί όποιοι 
θά ήδύναντο νά εξεγείρουν άπό τοΰ ένός άκρου τοΰ κόσμου 

μέχρι τοΰ άλλου τόν Μωαμεθανι
σμόν ; Βεβαίως τό πράγμα είναι 
δύσκολοι· καί δέν κατορθώνει κα
νείς νά φαντασθή ότι, είνε δυνατόν 
ό Ίταλοτουρκικός πόλεμος νά έχη 
άπήχησιν είς τήν Ζανζιβάρην καί 
εις τό Ρωσσικόν Τουρκεστάν.

Ανεξαρτήτως όμως τούτων, 
αί θρησκευτικοί αδελφότητες τοΰ 
Μωαμεθαν ι σμοΰ παρουσιάζουν 
πραγματικώς τρομερόν καί επι
κίνδυνον συνοχήν.

Έπί κεφαλής έκάστης αδελφό
τητος ή έταιρίας υπάρχει είς Σεΐ
χης. Τοΰ Σεΐχου — ’Αρχηγού — 
αύτοΰ ή δικαιοδοσία είναι απέ
ραντος. ’Εκλεγόμενοι μεταξύ τών 
Σεριφών—Αγίων, απογόνων τοΰ 
Προφήτου — οί Σεΐχαι αυτοί, 
έχουν τό γόητρον τής καταγωγής, 
είναι συχνότατα πλουσιότατοι, 
άλλ’ ούχί σπανίως καί πτωχοί. 
Είς αυτούς επιτρέπονται πράξεις, 
αί όποΐαι δέν επιτρέπονται εις 
κανένα άλλον. Σερίφης έχει τό 
δικαίωμα νά δικάση καί ή άπό- 
φασίς του είναι ανέκκλητος.

Αυτοί πρός τούτοις κανονίζουν 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΙΤΙΔΟΣ

τό φορολογικόν σύστημα τών 
φυλών καί διατάσσουν τήν 
είσπραξη· φόρων, ή όποια γί
νεται χωρίς καμμίαν πίεσιν, 
διότι άρκετή επιβολή είναι ή 
διαταγή τοΰ Σερίφου. Οί φό
ροι αυτοί, οί όποιοι συχνό
τατα είνε βαρύτατοι, εϊσπράτ- 
τονται καί είς είδος καί είς 
χρήμα. Ούδείς όμως παραπο
ιείται. Καί αί φυλαί ολόκλη
ροι καί αίέταιρίαικαί τάάτομα 
προσφέρουν ευχαρίστως τήν 
άπαιτουμένην θυσίαν.

Εννοείται δτι ύπ’ αυτούς 
τούς όρους καί ούτως έχόντων 
τών πραγμάτων μία έξέγερσις 
τοιαύτη, όπως ό Ιερός πόλε
μος θά είχε τρομεράς συνέ
πειας διά τόν κόσμον ολόκλη
ρον. Εκατομμύρια λαών φα
νατικών, έμπνεομένων άπό βαθεΐαν θρησκευτικήν παραφοράν, 
θα επέπιπτον κατά τών Χριστιανικών λαών, έκ τής συγκρού- 
σεως δέ ανυπολόγιστος θά ήτο ή χύσις τοΰ αίματος.

Ευτυχώς ό πόλεμός αύτός δέν είναι κατορθωτός. 'Όλοι οί 
πόλεμοι οί όποιοι διεξήχθησαν είτε πρός τήν Τουρκίαν κατ’ 
ευθείαν, είτε πρός τμήματα τοΰ Μουσουλμανικού κόσμου, 
έφερον χαρακτήρα Ιερού πολέμου.

Μία έπιστολή εύρεθεΐσα έπί ταχυδρόμου έκ Μέκκας καί μή 
φέρουσα υπογραφήν, επομένως, ώς ύπετίθετο, προήρχετο άπό 
τόν ίδιον τόν προφήτην Μωάμεθ έλεγεν: «“Ω Σεΐχη Άχμεδ, 
ειδοποιήσου τόν λαόν μου δτι ή ώρα ήλθε».

Όλα τά έπαναστατικά κινήματα έν Αλγερία άπό τοΰ 1830 
καί ένταΰθεν παρουσιάζουν τά χαρακτηριστικά Ιερού πολέμου. 
Ό κυριώτερος αρχηγός τής έπαναστάσεως, ό Άβδέλ Καδέρ, 
δλην του τήν δημοτικότητα τήν ώφειλεν είς μίαν εταιρείαν, 
τής όποιας ήτο μέλος, είς τήν Μυστικήν Θρησκευτικήν Εταιρείαν 

Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΡΕΤΡΙΑ

Ηδη περί τάς άρχάς τής τελευταίας π. X. χιλιετηρίδος υπήρχε 
πόλις έπί τής θέσεως τής σημερινής Έρετρίας. Λείψανα 

ταύτης είνε οί τάφοι, οϊτινες εύρέθησαν έπί τού μικρού ακρωτη
ρίου κατά τήν δυτικήν γωνίαν τής σημερινής πόλεως, έφ’ού ήτο

ΕΠΙΤΥΜΒΙΟΝ ΑΝΑΓΛΥΦΟΝ ΡΩΜ. ΧΡΟΝΩΝ 
ΕΥΡΕΘΕΝ ΕΝ ΕΡΕΤΡΙΑ)

προωρισμένον νά λειτουργήση τό 
ύγειονομεΐον τών Νέων Ψαρών.

Μετά τής τέφρας τών καέντων 
νεκρών είχον συνταφή έν τού- 
τοις, κατά τήν τότε συνήθειαν, 
διάφορα πήλινα άγγεΐα καί χρυσά 
πρό πάντων κοσμήματα, άτινα, 
ώς εξάγεται έκ τών γραπτών ή 
έντετυπωμένων σχημάτων, δι’ών 
κοσμούνται, άνήκουσιν είς τήν 
γεωμετρική ν περίοδον τής Τέχνης, 
δηλαδή είς τούς χρόνους μεταξύ 
τοΰ 10ου καί 8ου π. X. αίώνος.

Έκ τής αυτής πόλεως τών γεω
μετρικών χρόνων ύπελείφθησαν 
καί τά παναρχαίου τύπου, ελλει
ψοειδούς διαγράμματος, κτίρια, 
άτινα μετά πολλών οστράκων γεω
μετρικών αγγείων εύρέθησαν κά
τωθεν τών θεμελίων τού έν τφ 
κέντρφ τής πόλεως κειμένου ναού 
τού Δαφνηφόρου Απόλλωνος.

Ό "Ομηρος άπαριθμών τά 
πλοία, όσα αί διάφοροι Ελλη
νικοί πόλεις άπέστειλαν κατά τής 
Τροίας, άναφέρει καί τήν ΕΙρέ- 
Ύοιαν. ήτις μετά τών λοιπών Εύ- 
βοϊκών πόλεων μετέσχετής έκστρα- 

τής Γάθιας. Ή έπανάστασις 
τής Καβυλίας κατά τό 1811, 
είς τήν οποίαν έκινήθησαν καί 
οί γέροντες καί αί γυναίκες 
και τά παιδία, ήμπορεΐ επίσης 
άξιόλογα νά χαρακτηρισθή ώς 
Ιερός πόλεμος.

Τοιαϋτα λοιπόν μεμονωμένα 
πολεμ ικά κρούσματα, φέροντα 
είς τόν κύκλον των τόν χαρα
κτήρα τοΰ Ιερού πολέμου, 
παρουσιάζονται συχνότατα.

Φαίνεται όμως κάπως δύσ
κολος ή γιγαντιαία καί συγ
κεντρωμένη έξέγερσις ολοκλή
ρου τοϋ Μουσουλμανικού κό
σμου. Επί κεφαλής τούτου 
είναι πάντοτε ό Σουλτάνος 
Κωνσταντινουπόλεως, καί τό 

σύνθημα, διδόμενου έκεϊθεν, 
„ , δέν είναι δυνατόν παρά νά
εχη πάντως, μεγάλην άπήχησιν. Είς τό μεταξύ δμως άνεπτύ- 
χθησαν καί ιδιαίτερα οικονομικά συμφέροντα διά τούς διαφό
ρους Μουσουλμανικούς λαούς, τά όποια δέν ύπήρχον δταν ό 
Προφήτης Μωάμεθ ίδρυε την θρησκείαν. Είναι γνωστόν πλέον 
καί άποδεδειγμένον οτι τούς ευρωπαϊκούς πολέμους καί έν 
γένει τήν Παγκόσμιον Ειρήνην τήν κανονίζουν τά παγκόσμια 
οικονομικά συμφέροντα. Αργότερα άπό όλους τούς άλλους 
λαούς είσήλθον είς τόν κύκλον τών συμφερόντων αύτών οί 
Μουσουλμανικοί λαοί, διότι τό πνεύμα τής Μουσουλμανικής 
θρησκείας είναι κυρίως πολεμικόν, ήκιστα δέ οικονομικόν. 
Οπωσδήποτε όμως είσήλθον. ’Απαξ δέ εϊσελθόντες θεωρούν 

πλέον καί αυτοί, όπως όλοι οί λαοί τοΰ κόσμου, τόν πόλεμον 
ως μίαν συμφοράν, ές ίσου σχεδόν βλάπτουσαν καί τόν νικητήν 
καί τόν νικημένου. Καί ύπ’ αύτήν τήν έποψη·, ή οποία είναι 
καί η θετικωτέρα, ο Ιερός πόλεμος, είς τόν όποιον άπειλοΰν 
νά έξεγερθούν όλοι οί Μουσουλμάνοι, είναι άδύνατος.

τείας υπό τόν κοινόν τών Εύβοϊκών Άβάντων ηγεμόνα. Καί 
θρύλοι δέ περί έπιδημίας τοϋ ,Άγαμέμνονος έν Ερέτριες κατά 
™Ίν επιστροφήν έκ 1 ροίας, έφέροντο κατά τήν άρχαιότητα. 
Αλλ , δμως ούδέν ’ίχνος έκ τών χρόνων έκέίνων άνευρέθη διά 

τών άνασκαφών έπί τής θέ
σεως τής Έρετρίας, μολο
νότι έξετάθησαν αύται έφ’ 
όλου σχεδόν τοΰ χώρου 
ταύτης."Ωστε είνε πολύ άμ- 
φίβολον, αν ή μαρτυρία τών 
ομηρικών έπών είνεάληθής 
καί δν καί πρό τοΰ 1000 π.Χ. 
περίπου υπήρχε πόλις έπί 
τής θέσεως τής Έρετρίας.

Πρός άνατολάς τής πό
λεως, 1 ‘/2 ώραν περίπου 
μακράν ταύτης, έπί τοϋ μέ
σου τής δυσμικής κλιτύος 
τοϋ Όλυμπου, άνεκαλύφθη 
σπηλαίου, έν ώ εύρέθησαν 
λίθινα έργαλεΐα καί τεμά
χια άγγείων, προερχόμενα 
εκ τών προϊστορικών χρό
νων τής Ελλάδος, διά τού
των δέ άποδεικνύεται δτι, 
έκεΐ πλησίον, ’ίσως έν τή 
πεδιάδι τής Βάθειας, υπήρχε 
συνοικισμός τις τουλάχιστον 
2000έτη π.Χ.,άλλά ποια ήτο 
ή σχέσις τούτου πρός τήν 
μετά ταΰτα Ερέτριαν, δέν 
είνε δυνατόν νάγνωρίζωμεν. ΕΠΙΤΥΜΒΙΟΝ ΑΝΑΓΛΥΦΟΝ ΕΛΛΗΝ. ΧΡΟΝΟΝ 

ΕΥΡΕΘΕΝ ΕΝ ΕΡΕΤΡΙΑι
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ΑΠΟΨΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΨΑΡΩΝ (ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ)

Περί τής καταγω
γής τών Έρετριέων 
πολλά έλέχθησαν έντή 
άρχαιότητι. Ό Στρά
βων λέγει, ότι ό Α<- 
κλος, έξ ’Αθηνών δρ- 
μηθείς, ωκισε τήν 
’Ερέτριαν, εις ήν 
προσήλθον καί Αίο- 
λεΐς έ'ποικοι καί "Αρα
βες έκ τών μετά τοΰ 
Κάδμου έλθόντων έξ 
’Ασίας.

Διά τών άνασζα- 
φών άπο δε ι κν ύετα ι, 
δτι έκπαλαι ύπήρχε 
συγγένεια τις έν τή τέχνη τών "Ερετριέων προς την "Αττικήν, 
αλλά καί έκ Βοιωτίας εΐνε φανερά ή αρχαιότατη έπίδρασις επί 
τής Έρετρικής τέχνης, ιοστε ή παράδοσις τοΰ Στράβωνος περί 
παναρχαίου εποικισμού ’Αθηναίων εις Ερέτριαν δεν εΐνε 
τελείως απίθανος- καί ή έποίκισις δέ τών ’Αράβων τοΰ Κάδ
μου εΐνε δυνατόν νά γίνη πιστευτή, αν δεχθώμεν οτι διά 
τούτου Υπονοούνται οί Θηβαίοι, ένθα άποκατέστη ό Κάδμος 
έλθών εις τήν Ελλάδα. "Οτι δ" όμως υπήρχε καί πυρήν τις 
διάφορος τών δύο τούτων στοιχείων καταφαίνεται έξ ιδιοτή
των τινών τής Έρετρικής 
διαλέκτου, αΐτινες είναι 
ό'/.ως ξέναι τών ’Αθηνών 
καί τών Βοιωτιών, προ 
πάντων δ’ έκ τής ίδιό- 
τητος αυτών τοΰ νά προ- 
φέρωσι τό α ώς ρ μεταξύ 
δύο φωνηέντων καί έν τώ 
μέσφ τών λέξεων (π. χ. 
άγουριν αντί ά'γουσιν, 
βίτηριν αντί σίτησιν).

Ή αυτή Ιδιότης εόρί- 
σκεται καί έν τή διαλέκτω 
τής ’Ήλιδος, έξ ου προ
ήλθε καί ή έτέρα παράδο- 
σις τοΰ Στράβωνος περί
αποικίας είς "Ερέτριαν έκ τής παρά τήν Ήλειακήν χώραν κει- 
μένης Μακίστου. Επειδή δ’ δμως ή ιδιότης τής μετατροπής 
τοΰ σ εις ρ άπαντά κυρίως έν Θεσσαλία καί έπειδή καί οι τά 
βορειότερα μέρη τής Εύβοιας κατοικοΰντες Έλλοπες ήσαν 
Θεσσαλοί, πιθανώτερον εΐνε ότι, καί οί πρώτοι Έρετριεΐς ήλθον 
έκ Θεσσαλίας. Εΐνε δέ γνωστόν, δτι υπήρχε καί πόλις Ερέτρια 
έν Θεσσαλίφ πλησίον τής Φαρσάλου, δπως πάλιν ώνομάζετο καί 
έν Άθήναις χωρίον τι, ένθα βραδύτερου ήτο ή αγορά, "Ερέτρια.

Κατά τον 8ον π. X. αιώνα ή ’Ερέτρια εύρίσκετο έν τή μεγί
στη ακμή τής δυνάμεώς της- τό κράτος αυτής έξετείνετο επί τοΰ 

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ

ΤΑ ΝΕΑ ΨΑΡΑ —Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΡΕΤΡΙΑ

πλείστου τής νοτίου Εύβοιας καί προς άνατολάς δ’ έφθανε καί 
μέχρι τών πρός τό Αΐγαϊον Εύβοϊκών άκτών. Αί νήσοι ’ Ανδρος, 
Τήνος καί Κέα, ύπήγοντο ωσαύτως είς τό κράτος της. ’Επί 
άρχαιοτάτης στήλης εύρισκομένης έν τώ ΐεριώ τής Άμαρυσίας 
Άρτέμιδος, τφ διασημοτάτω έν Έρετρία, 'ήν έπεκαλοΰντο οΐ 
αρχαίοι πρός έπίδειξιν τοΰ παλαιού μεγαλείου τής ’Ερέτριας, 
έγράφετο δτι, τήν πομπήν, ήν ήγον έτησίως κατά τήν εορτήν 
τών Άμαρυσίων, ήκολούθουν 3,000 ιΐπλΐται καί 600 ιππείς.

Τότε έπεχείρησε μόνη ή καί έν συνδυασμό) μετά τής έτέρας 
άκμαζούσης Εύβοϊκής πό- 
λεως, τής Χαλκίδος, τήν 
ΐδρυσιν διαφόρων αποι
κιών έν Ίταλίςι καί Θρά
κη. Τήν Ιταλικήν Κόμην 
ίδρυσαν όμοΰ αί. δύο αύταί 
πόλεις, όλη δέ σχεδόν ή 
Θρακική χερσόνησος τής 
ΙΙαλλήνης καί τοΰ ’’Αθω 
εΐχον άποικισθή δι’ Έρε
τριέων. Ή Μεθώνη, ή 
Μένδη, ή ΊΓίι’ον καί πλεΐ- 
σται ά'λλαι πόλεις τής Θρά
κης ήσαν Έρετρικαί άποι- 
κίαι. Καί είς Κέρκυραν 
δ’ έλέγετο, δτι εΐχον σταλή 

τότε Έρετριεΐς ά'ποικοι. Άλλ’ ή φιλία καί ή συνεργασία τών 
δύο μεγάλων Εύβοϊκών πόλεων δέν ήτο διαρκής. Τουναντίον φαί
νεται δτι, ή κοινότης τών επιχειρήσεων προύκάλεσε πολύ ταχέως 
αντιζηλίαν καί έ'χθραν μεταξύ τών δύο τούτων- έπεζητήθη δ’ ή 
αφορμή τής κατοχής τής μεταξύ τών δύο κείμενης πλούσιας γής 
τοΰ Ληλαντίου πεδίου, δπως άρχίση δ πρός άλλήλας πόλεμος.

Εντός τοΰ 7ου αιώνος φαίνεται ότι έπεχειρήθη δ πόλεμος 
οΰτος περί τοΰ Ληλαντίου πεδίου, ήτο δ’ ούτος έν τών έπιση- 
μοτάτων γεγονότων τής παλαιοτάτης Ελληνικής ‘Ιστορίας, δ δέ 
ποιητής ’Αρχίλοχος έψαλε τά κατ’ αυτόν. Πάντες σχεδόν οΐ 

"Ελληνες μετέσχον τούτου- τούς 
Έρετριεΐς εΐνε γνωστόν δτι έβοή- 
Θουν οΐ ’Αθηναίοι καί οΐ Μιλή- 
σι,οι, ένφ μετά τών Χαλκιδέων 
έμάχοντο οί Κορίνθιοι καί οί Σά- 
μιοι. Καί οί Θεσσαλοί δ’ εΐχον 
ταχθή μετά τούτων, καί τή βοη- 
θείφ τοΰ Θεσσαλικοΰ ιππικού κα- 
τεβλήθησαν οί ίκανώτατοι Έρε- 
τρικοί ιππείς, καί ό πόλεμος άπέβη 
κατά τών Έρετριέων.

Ό περί τοΰ Ληλαντίου πεδίου 
πόλεμος φαίνεται δτι, διήρκεσεν 
έπί μακράν, κατ’ αυτόν δέ παρα
τηρούνται τό πρώτον συμφωνία, 
μεταξύ τών μαχομένων περί κοι
νής διαρρυθμίσεως τών κατά τάς 
μάχας, διότι ώς ήτο άναγεγραμ- 
μένον έπί στήλης τινός, οί αντί
παλοι δέν έπετρέπετο νά μετα
χειρίζονται δπλα τηλεβόλα, καί 
μόνον δι’άγχεμάχων καί έκ τοΰ 
συστάδην έπρεπε νά διεξάγηται 
δ πόλεμος.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1911 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

Ή ήττα τών Έρετριέων 
έπέφερε τήν κατάπτωσιν 
τής δυνάμεώς αύτών, έ'κ- 
τοτε δ’ ή "Ερέτρια μόνον 
μεταξύ τών δευτερευου- 
σών πόλεων αναφαίνεται 
έν τή Ελληνική 'Ιστορίςι.

Τό πολίτευμα έν "Ερέ
τρια ήτο μέχρι τοΰ τέλους 
τοΰ 6ου αιώνος ολιγαρχι
κόν, εΐχον δέ τήν αρχήν 
οΐ περίφημοι Έρετρικοί 
ιππείς. ΙΙερί τό τέλος τοΰ 
6ου αιώνος είσήχθη ή Δη
μοκρατία νο μοθετοΰ ντος 
τοΰ Διαγόρα.

Ότε έξεβλήθη έξ ’Αθη
νών δ Πεισίστρατος κατέ- 
φυγεν εις Ερέτριαν, έξ ής 
κατήγετο ή σύζυγος αύτοΰ Κοισύρα, έλαβε δέ σπουδαίαν συν
δρομήν παρά τών Έρετριέων, κατά τήν έκ νέου κάθοδον αύτοΰ 
εις ’Αθήνας. "Οτε περί τό τέλος τού (>ου αιώνος οί 'Έλληνες 
τής Μικρός ’Ασίας υπό τήν ήγεσίαν τού Μιλησίου ’Αρισταγόρα 
έπεχείρησαν νάποτινάξωσι τόν Περσικόν ζυγόν, έπικαλεσθέντες 
τήν συνδρομήν καί τών έν Ευρώπη 'Ελλήνων, μόνοι οί ’Αθη
ναίοι καί οί Έρετριεΐς έδραμον εις βοήθειαν τούτων, οί τελευ
ταίοι δ’ ούτοι, καίτοι δι’ ολίγων μόνον τριήρων βοηθήσαντες, 
παρέμειναν πιστοί παρά τό πλευράν τών Μιλησίων καί συνη- 
γωνίσθησαν μετά τούτων μέχρις εσχάτων.

ΤΙ συνδρομή αύτή, ήν παρέσχον εις τούς Μιλησίους όφεί- 
λοντες χάριτας εις αύτούς διά τήν παλαιόν βοήθειαν κατά τόν 
περί τοΰ Ληλαντίου πεδίου πόλεμον, έγένετο αφορμή τής τρο
μερός αύτιΰν καταστροφής κατά τήν δευτέραν τών Περσών 
έκστρατείαν κατά τής Ελλάδος υπό τόν Δάτιν καί Άρταφέρ- 
νην τφ 490 π. X. Οί ΙΙέρσαι, εκδικούμενοι τότε τούς Έρε- 
τριεΐς διά ταύτην, έπετέθησαν κατά τής Ερέτριας πρώτης έκ 
πασών τών Ελληνικών πόλεων, ή δέ διχόνοια τών κατοίκων 
αύτής, ήτις έγένετο αφορμή νά άπέλθωσι οΐ τετρακισχίλιοι 
’Αθηναίοι, οί διαταχθέντες νά βοηθήσωσι αύτούς, καί ή προ
δοσία δύο έκ τιον πολιτών αύτής, Εύφόρβου καί Φιλάγρου, 
παρέδωκαν ταχέως τήν πολιορκηθεΐσαν πόλιν είς τούς εχθρούς.

Τελεία καταστροφή τών ιερών καί τών πλείστων οικιών 
έπηκολούθησε τήν παράδοσιν τής πόλεως, ή δέ σφαγή τών 
κατοίκων ήτο μεγίστη. Κατά τινα άρχαίαν μαρτυρίαν οί Πέρ- 
σαι διασκορπισθέντες κατά μήκος τής Έρετρικής πεδιάδος 
έσαγήνευον τούς Έρετριεΐς, ών τούς πλείστους έφόνευον, ολί
γους δ’ έζιόγρουν. Τούς τελευταίους τούτους 
κομίσαντες είς τήν Περσίαν κατφκισαν είς τήν 
Άρδέρικαν τής Βαβυλωνιακής χιόρας, όπου 
ύπήρχον διατηροΰντες τήν Έρετρικήν διάλε
κτοί' καί μέχρι τών χρόνων τοΰ ’Αλεξάνδρου.

'Η άφήγησις αύτη τής υπό τών Περσών 
καταστροφής τής Έρετρίας εΐνε λίαν υπερβο
λική, διότι γνωρίζομεν, δτι δέκα έτη βραδύ
τεροι· οί Έρετριεΐς ήσαν είς θέσιν νά συμ- 
πολεμήσωσι μετά τών λοιπών Ελλήνων κατά 
τού Περσικού στρατού τοΰ Ξέρξου.

Ή "Ερέτρια έξηκολούθησε καί μετά ταΰτα 
δρώσα έν τή Ελληνική Τστορίφ ώς δευτέρα 
Εύβοϊκή πόλις μετά τήν Χαλκίδα, συνήθως ακο
λουθούσα τούς Αθηναίους, όχι σπανίως δ’ όμως 
τασσόμενη καί μετά τών εχθρών αύτών.

Κατά τούς Μακεδονικούς χρόνους φαίνεται, 
ότι δέν έδυστύχει. Έξαιρετικώς δ’ ηύνοήθη 
υπό τιον βασιλέων ’Αντιγόνου καί Δημητρίου 
τού ΓΙολιορκητοΰ, χάρις είς τόν διάσημον φιλό
σοφον αύτής τόν Μενέδημον, τόν ιδρυτήν ιδίας 
Έρετρικής φιλοσοφικής σχολής.

Είς τούς 'Ρωμαίους ύπετάχθη ή Ερέτρια 
μετά ισχυρόν άντίστασιν τώ 196 π. X., αλλά 
καί έπί τής ρωμαϊκής κυριαρχίας δέν φαίνε
ται νά ήτο ολως άσημος πόλις.

Λείψανα τής αρχαίας Έρετρίας εύρίσκονται 
μέχρι τών πρώτων χριστιανικών χρόνων. Μετά 
ταΰτα φαίνεται ότι ήρημώθη ή πόλις μέχρι τής

ΘΗΣΕΥΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΠΗ
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έπανιδρύσεως αύτής διά 
τής έποικίσεως τιον Ψα
ριανών υπό τοΰ Όθωνος. 

'Ότε έκυριεύθη ή Ερέ
τρια υπό τών Ρωμαίων 
εύρέθη πλήρης ανδριάν
των καί ά'λλων καλλιτε
χνημάτων. Καί αί νεώτε- 
ραι δ’ άνασκαφαί, αΐτινες 
γίνονται εκεί από τού 1885 
μέχρι σήμερον, απέδειξαν 
τήν ’Ερέτριαν μίαν τών 
πλουσιωτέρων είς καλλι
τεχνικά ευρήματα Έλλη- 
νικών πόλεων. Θί ανεξάν
τλητοι τάφοι αύτής απέ
δωσαν ήμΐν αναρίθμητα 
πολύτιμα αγγεία πασών 
τών τεχνικών περιόδων

τής Άρχαιότητος. ΊΙ αίθουσα τών λευκών λεγομένων ληκύθαιν 
τοΰ Εθνικού ήμών Μουσείου πληροΰται σχεδόν έξ Έρετρικιΰν 
ευρημάτων. Καί τά ευρωπαϊκά δέ μουσεία κατέχουσι πλεΐστα 
Έρετρικά αγγεία, περιελθόντα είς τήν κατοχήν αύτών διά 
λαθραίας τό πλεϊστον έξαγωγής υπό τών άρχαιοκαπήλιον.

Τό θέατρον καί τό Γυμνάσιοντής Έρετρίας εΐνε μνημεία πο
λυτιμότατα διά τήν σπουδήν τών σχετικών οικοδομημάτων κατά 
τήν ’Αρχαιότητα. Τά τείχη αύτής σφζόμενα καθ’ όλην αυτών 
τήν έ'κτασιν, ώς καί ή έσχάτως άνασκαφεΐσα δυσμικιή πύλη μετά 
τών περιέργων όχυρωτικιϋν έργων αύτής, παρέχουσι σπάνιον 
παράδειγμα δχυρώσεως καί περιβολής τών άρχαίων πόλεων.

’Αλλά τό σπουδαιότερον τών άνασκαφέντιον μνημείων εΐνε 
ό έν τώ κέντρω τής πόλεως κείμενος ναός τοΰ Δαφνηιρόρου 
’Απόλλωνος. Ύπήρχεν ούτος καί προ τών Περσικών πολέμων, 
καταστραφείς δέ τότε, έπανεκτίσθη βραδύτεροι· έκ νέου υπό 
τών Έρετριέων. Ό τελευταίος ούτος ναός ήτο δωρικός περί
πτερος έκτισμένος κατά τό άνώτερον μέρος διά πώρου. Πλεΐ- 
σται έπιγραφαί σχετιζόμεναι πρός τόν βίον καί τήν ιστορίαν 
τών Έρετριέων εύρέθησαν παρ’ αυτόν, έκ δέ τοΰ παλαιοτέρου 
ναού προέρχεται τό πολυτιμότατοι· πάντων τών έξ Έρετρίας 
ευρημάτων, τά έκ τοΰ αετώματος αύτοΰ προερχόμενα αγάλματα, 
άτινα εΐνε τώρα κατατεθειμένα έν τώ μουσείο» Χαλκίδος. Έν 
τή εϊκόνι ήμών παρίσταται έκ τών αγαλμάτων τούτων ό Θησεύς 
άρπάζων τήν αμαζόνα Άντιόπην, έ'ργον κάλλιστον τών περί τό 
τέλος τοΰ 6ου αιώνος χρόνων. ΤΙ άνασκαφή τής Έρετρίας δέν 
έπερατώθη είσέτι, πολλά δέ προσδοκώνται τά κέρδη τής Επι
στήμης έκ τής συνεχίσεως ταύτης έπί τών οικιών τής αρχαίας 

Έρετρίας, αΐτινες σώζονται, καλυπτόμενοι δυσ
τυχώς κατά τό πλεϊστον υπό νέων οικιών, κατά 
τά κατώτερα αύτών μέρη καθ’ όλην σχεδόν τήν 
έ'κτασιν τής άρχαίας πόλεως, οΐίτως ώστε νά 
δύναται νά άναπαρασταθή όλον σχεδόν τό σχε
διάγραμμα ταύτης μετά τής διαιρέσεως διά τών 
οδών καί λοιπών έξαρτημάτων αυτής.

Κ. ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ

ΚΑΤΙ ΤΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ

Μ ΙΑΝ ημέραν ό Διευθυντή; τής Αστυνομίας Κερ- 
. κύρας ’Αριστοτέλης Σερεμέτης εύρίσκετο έν τφ 

γραφείφ τοΰ Άρμοστοό, δίδων αναφοράν έπί τών 
συμβάντων τοΰ παρελθόντος είκοσιτετραοΐρου. Μεταξύ 
τών άλλων άνεκοίνου εις τόν Αρμοστήν δτι, χωρικός 
τις έκ τής κώμης Σταυρού, πατήρ δύο τέκνων (βρεφών) 
έρριψε ταΰτα εντός μικρού λέβητος ζέοντος υδο.τος. 

Τό γεγονός τούτο είχε τότε καταταράξει τήν Νήσον 
μας, άλλ’ είτα άπεδείχθη δτι ό βρεφοκτόνος πατήρ 
είχε παραφρονήσει.

Έπί τή άγγελίφ ταύτη ό 'Αρμοστής Ούάρδος έφρι- 
κίασε καί έξεμάνη. βέλων ΐνα κρεμααι'Ιή αμέσως ό 
βρεφοκτόνος. Κατά τήν στιγμήν έκείνην είσήλβεν δ 
Σολωμός, δστις, ίδιον τόν 'Αρμοστήν, τόν ήρώτησε 
διατί είναι τόσψ εξημμένος. Ό 'Αρμοστής, αφηγούμε
νος είς τόν ποιητήν τό συμβάν, τφ είπεν ίταλιστί:

— Questo delitto inaudito fti conimesso da un 
vostro Greco ! ύποσημειών τάς λέξεις.

Δηλαδή: Τό ανήκουστοι· τούτο κακούργημα διε- 
πράχβη νπό ίνός"Ελληνός σας.

Καί ό Σολωμός τφ άπήντησε:
— Si! Greco! Ma primo anclie liell delitto. 
Ήτοι: Ναι! Έλληνος! 'Αλλά πρωτεύοντος καί είς 

αυτό έτι τό κακούργημα». Μ. Γ. μαϊροχης
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Ό Προϊστάμενος τής έν Θεοδοσίτ; 'Ελληνικής Εκκλησία; ’Αρχιμαν
δρίτης κ.Άμβρόσιος ΠλειανΟίδης. εύπαίδευτος λειτουργός τοΰ'Υψίστσυ, 
μάς αιτέστειλε μεστόν κατά τής αυτοκτονίας άρθρον. όπερ ευχαρίστως 
δημοσιεΰομεν. Ό καλός κληρικός κακίζει έν αρχή όσους εύτυχούντες 
άδιαφοροϋσι διά τήν Θρησκείαν, ήτις είναι στήριγμα έν τφ βίφ και 
έπάγεται έξετάζων τά αίτια τής αυτοκτονίας:
■■ΓτΝίοτΕ έν τώ βίω έκαστου ατόμου παρουσιάζονται έκτακτοι 
Χι και άπρόοπτοι περιπτώσεις, καθ’ άς ό άνθρωπος δοκι
μάζει τοιαΰτας βαρείας πικρίας βιωτικάς, αίτινες διαταράσ- 
σουσι τήν φαινομενικήν γαλήνην και ησυχίαν, τήν έξωτερικήν 
ευδαιμονίαν καί οικογενειακήν ευημε
ρίαν του, οπότε τήν χαράν ή θλίψις καί 
δυσθυμία διαδέχεται, τήν ψυχικήν ησυ
χίαν ή ταραχή καί αδημονία ακολουθεί. 
Έν τοιαύτη περιπτώσει, άκουσίως πα
ρουσιάζεται ή αναπόδραστος άνάγκη νά 
ανίχνευση τις τά βάθη τής ψυχής καί 
νά άνερευνήση, μήπως εύρη έν αύτή τήν 
ίσχυράν έκείνην βάση1 έφ’ ής νά στηρι- 
χθή,ΐνα μή καταπέση όλοτελώς καί άπο- 
λεσθή. Καί ευτυχής ό άνθρωπος ούτος, 
έάν εύρη έν τή ψυχή το ζητούμενου στή
ριγμα, εΰτυχής, έάν υπόδειξη είς αύτόν ή 
ψυχή, ότι τό ζητούμενον έρεισμα υπάρχει 
έν τή Άγίφ Θρησκεία, ήτις παρέχει τόσας 
ευεργετικός άποκαλύψεις, τόσας παρηγό- 
ρους διά τήν ψυχήν επαγγελίας, ισχυρός 
ηθικός άρχάς, οδηγίας καί συμβουλάς. 
Άλλοίμονον δέ είς εκείνον, ούτινος ή 
ψυχή άνθρωπος ούσα καί διεφθαρμένη 
ηθικώς, μηδέ ζωογονηθεΐσά ποτέ καταλ
λήλως ύπό τοΰ θείου καί φωτοβόλου τής 
'Αγ. Θρησκείας φωτός, δέν υπόδειξη έν 
έρεισμα παρήγορον καί ισχυρόν, έν ταΐς 
τοΰ βίου δοκιμασίαις, τήν Θρησκείαν. 
Δυστυχής τότε ό άνθρωπος έκεϊνος, όστις 
έν ταΐς τοΰ βίου άντιξόοις περιστάσεσι 
καί μεταβολαϊς δέν έχει ποΰ >·ά βασισθή, ποΰ νά εύρη παρηγο
ριάν τής δυστυχίας του, ποΰ νά στηρίξη τάς σκέψεις καί απο
φάσεις του. Πολλοί, καί μάλιστα μεταξύ τών νέων, έν τοιαύτη 
ψυχική καταστάσει διατελοΰντες καί ύπό απελπισίας καταλαμ
βανόμενοι, ιός μόνον καταφύγιου1 νομίζουσι τήν αυτοκτονίαν. 
Ή συχνή έπανάληψις, μεταξύ κυρίως τών νέων, τοιούτου είδους 
λυπηρών γεγονότων, οϊα ή αύτοκτονία, εμβάλλει είς λυπηρός

ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΑΝΟΙΔΗΣ

Προϊστάμενο; τής έν Θεοδοσία Ελληνικής ’Εκκλησίας

Ο ΜΑΚΕΔΏΝ ΑΓΙΟΣ

Η το τότε Αΰτοκράτωρ τής Ρώμης ό ωμός Μαξι- 
. μιανός, έκ τών μεγαλητέρων διωκτών τοϋ Χρι

στιανισμού καί, δταν έκορέσθη έκ τών οργίων τής 
Δύσεως, έπέδραμε τήν ’Ανατολήν, καί ή διάβασίς 
του έσημειοϋτο τώρα μέ πτώματα καί μέ δλοκαυ- 

τιόματα -χριστιανών- Ήλθεν είς τήν Μακεδονίαν καί έκεΐ έσημειώθη ή 
άφιξίς του μέ βασάνους. μέ θανάτους, μέ δημεύσεις περιουσιών.

Μεταξύ τών συλληφθέντων Χριστιανών έν Θεσσαλονίκη, δπου ήλθεν 
ό Μαξιμιανός, ήτο καί δ Δημήτριος. Οΰτος ήτο γνωστότατος ώς οπα
δός τοΰ Χριστού καί, μέσα άπό τό σκότος τών φυλακών, έφιίιτιζε τήν 
γενέτειράν του μέ τάς προσευχάς του καί τάς νουθεσίας του, εγκαρδίωνε 
δέ τούς άλλους ύπό τά δεσμά Χριστιανούς είς τήν πίστιν πρός τήν 
νέαν Θρησκείαν.

Διηγείται ή Ιστορία δτι, ό αιμοχαρής καί θηριώδης Μαξιμιανός 
ήθέλησεν, ϊνα είς τό στάδιον τής Θεσσαλονίκης τελέση άγώνας. Αίφνης, 
αγέρωχος καί ώς δρος περιπατούν, άνεφάνη είς τήν κονίστραν τοΰ στα
δίου ό πανίσχυρος καί τρομερός παλαιστής Λυαΐος, προσκαλών διά κήρυ- 
κος τόν βουλόμενον ν’ άντεπεξέλθη κατ’ αύτοΰ. Άλλ’ οΰδείς προέβαινε. 
Μεταξύ τοΰ απειραρίθμου εκείνου καί άσφυκτιώυτος πλήθους ύπήρχε 
καί νεανίσκος τις, ουτινος ή γλυκεία μορφή, ή παρθενική χάρις καί η 
μόλις τά πρώτα βήματά της έπί τού απαλού προσώπου θέσασα "Ηβη, 
τόν καθίοτα άγαπητόν τοίς πασι.Ό νεανίσκος ούτος, έννοήσας τό πνεύμα, 
ΰφ’ου ωθούμενος ό Αΰτοκράτωρ προσεκάλει τοΰς Χριστιανούς είς μονο
μαχίαν, σπεύδει είς τήν φυλακήν, ευρίσκει τόν Δημήτριον, τόν προκαλει 
καί ζητεί τάς εύχάς του διά νά μονομαχήση μέ τόν Λυαΐον. Ό Δημήτριος 
ηύλόγησεν αύτόν καί τφ είπε: Θάρρει. Θά νικήσης καί ύπέρ τοΰ Χρι
στού θά μαρτυρήσης . Είς τό στάδιον τώρα, δ τρυφερός καί άπειρος 
τών όπλων Νέστωρ ούδόλως πτοεϊται έκ τής θέας τοΰ Λυαίου, τοϋ σάρ

σκέψεις καί δεικνύει ότι, δέν είναι τοΰτο τυχαία καί απλή σύμ- 
πτωσις, άλλ’ έξαιρετικόν τής έποχής, ήν διερχόμεθα, γνώρισμα 
καί λυπηρόν φαινόμενου·, χαρακτηριστικού· τής ήθικοθρησκευτι- 
κής καταπτιόσεως τών πλείστων μελών τής κοινωνίας, τής 
διασαλεύσεως τών θρησκευτικών πεποιθήσεων καί αρχών καί 
τής έλλείψεως πίστεως ειλικρινούς καϊ άκραδάντου πίστεως 
δι’ άγάπης καί έλπίδος πρός τόν Θεόν ένεργουμένης.

Καί έτι περισσότερου· άπορεϊ τις καϊ εκπλήττεται, όταν άνα- 
λογισθή, όποια ενίοτε ελάχιστα καί μηδαμινά γεγονότα χρη- 

σιμεύουσιν ώς άφορμαί τών αύτοκτονιών, 
ιός συνέβη εις τάς τελευταίως συμβάσας 
έν τή πρωτευούση τοΰ Ελληνικού Βασι
λείου· αύτοκτονίας: Έρωτικαί άποτυχίαι, 
οίκονομικαι δυσχέρειαι, έμπορικαί πτω
χεύσεις, μ ικροφιλότι,μοι καί μικροπρεπείς 
φιλονεικίαι, προσβολαι φιλοτιμίας, λίαν 
ευαίσθητων νέων καί νεανίδων καί πρό 
παντός ή έκ τής ζωής άπογοήτευσις, ιδού 
κατά τό πλευστόν τά λυπηρά αίτια τών 
αύτοκτονιών. Έθαρύνθην τίρ· ζωήν, ού- 
δέυ· μετ’ αύτής μέ συνδέει πλέον, δέν 
βλέπω ούτε τόν σκοπόν, ούτε τήν σημα
σίαν αύτής καί διά τοΰτο τερματίζω τόν 
βίον». ’Ιδού πώς άνοήτως δικαιολογοΰσι 
τινες τάς αύτοκτονίας των έν ταΐς επιθα
νάτιοι; έπιστολαϊς, τάς οποίας ενίοτε άφί- 
νουσιν είς τούς οικείους καί φίλους των. 
Καί έν τούτοις τά λυπηρά ταΰτα φαινό
μενα δέν θά έλάμβανον χώραν, έάν παρά 
τοίς αύτοκτονοΰσιν ύπήρχε πίστις στα
θερά καϊ ελπίς πρός τόν Θεόν, έάν έκ τής 
σμικράς ήλικίας των είχον καταλλήλως 
διαπαιδαγωγηθή ηθικώς καϊ φωτισθή διά 
τοΰ Θείου Φωτός τής ’Ιερός Θρησκείας 
καί είχε δεόντως καλλιεργηθή έν τή ψυχή 
αυτών ή πεποίθησις έκείνη καί πίστις, 

ήν ή Θρησκεία χορηγεί, Ιίτι ή ζωή τοΰ ανθρώπου δέν είναι 
άπλοΰν παίγνιον, όπερ δύναται τις, ως θέλει νά μεταχειρίζηται 
καί νά κόπτη τό νήμα αύτής, όταν αυτή παύη νά τόν τέρπη 
καί εύχαριστή, άλλ’ είναι δώρου· υπέρτατοι· καί άνεκτίμητον, 
δωρηθέν ύπό τοΰ Θεού τώ άνθριόπω, όπως χρησιμεύση αύτώ 
πρός καλλιέργειαν τών μέσων εκείνων, άτινα προετοιμάζουσι 
τήν τής ψυχής σωτηρίαν.

κινου τούιου κολοσσοί), άλλ’ επιδέξιος καί ώς άριστος μονομάχος άπο- 
κρούων τάς επιθέσεις αύτοΰ καί φωνήσας: Θεέ του Δημητρίου βοήθει 
μοι!» ώς αστραπή διαπερα διά ξίφους τόν Λυαΐον θανασίμως, δστις πίπτει 
καί έκ τής πτώσεως αύτοΰ σείεται ολόκληρον τό στάδιον. Πίπτει ό Λυαΐος 
καί μετά τής αισχρός καί ατιμωτικής αύτοΰ πτώσεως πίπτει ή Ρωμαϊκή 
γοητεία. Καί είναι αλήθεια τοΰτο. Ό Νέστωρ άπηγχονίσθη καί ό Δημή- 
τριος έλογχίσθη, τά δέ μαρτύρια ταΰτα έγιγάντωσαν τήν πίστιν καί ή 
μετά τήν νίκην τοΰ Νέστωρος καταδίκη του, άντί τοΰ στεφανώματος, 
εκαμε φανατικωτέρους τούς Χριστιανούς.

Οί φίλοι καί οί μαθηταί τοΰ Δημητρίου έλαβον κρυφίως τό σώμα 
τοϋ Άγιου καί τό έθαψαν. Ό δούλος του Λοϋπος έλαβε τό δακτυλί- 
διον τοΰ μάρτυρος καί έπιχρίσας αύτό μέ τό άγιον αίμα του έξετέλεσε καί 
έν Θεσαλονίκη καί είς τά περίχωρα πολλά θαύματα. Καί ό μέν Λοΰπος 
έθανατώθη άπό τόν Μαξιμιανόν, δέν ϊσχυσεν δμως ουτος νά παύση τά 
θαύματα τοΰ Μεγαλομάρτυρος. Οΰτω πλούσιός τις άνθρωπος, Δεόντως 
ονομαζόμενος, ήσθένησε βαρέως καί ήτο αδύνατος ή θεραπεία του. 
"Οταν άπηλπίσθη κατέφυγεν είς τόν οίκον τοΰ Αγίου καί ίκετεύσας τήν 
ψυχήν αύτοΰ έθεραπεύθη. Άλλος αρχών, δ Έπαρχος τών ’Ιλλυριών 
Μαρκιανός. πασχών ύπό πλήθους πληγών, κατέφυγεν είς τόν πολιούχον 
Θεσσαλονίκης 'Άγιον καί έκαθαρίσθη παρευθύς.

Βραδύιερον, δταν έπεκράτησεν ό Χριστιανισμός, οί Χριστιανοί τής 
Θεσσαλονίκης άνήγειραν ναόν είς τόν Δημήτριον. τόν όποιον δμως οί 
Μουσουλμάνοι μετέβαλον είς τζαμίον (Κασσιμιέ) μετά τήν κατάκτηοιν. 
Έν τφ τζαμίω τούτω σώζεται δ τάφος τοΰ Μεγαλο
μάρτυρος Δημητρίου, ε’ις τόν όποιον συρρέουν έξ δλης 
τής Μακεδονίας καί τώρα άκόμη οί Χριστιανοί καί 
προσκυνούν, λαμβάνουν δέ δράκα χώματος έξ αύτοΰ, 
τό όποιον έχει θαυμασίαν θεραπευτικήν δύναμιν.

ΤΟ ΜΕΓΑΡΩΝ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ

φήμη τών άνακαλΰτβεων τοΰ Χρι
στόφορου Κολόμβου, ταχέως δια- 
δοθεϊσα έν Εΰριόπη, διήγειρεν, 

I ώς ήτο έπόμενον, τήν άντιζηλίαν 
καί άμιλλαν καί άλλο»· εξερευνητών, οί 
όποιοι βοηθοΰμενοι τήν φοράν ταύτην 
προθΰμως ύπό τών διαφόρων Κυβερνή
σεων καϊ Εταιρειών, άπέπλευσαν πρός 
έξερεΰνησιν καί άνακάλυψιν νέων μερών 
τοΰ Νέου Κόσμου.

Οί διασημότεροι τούτων ήσαν ό Βένε
τος πλοηγός καί θαλασσοπόρος Giovani 
Gabotto καί ό υιός του Sebastiano, δ 
Φλωρεντινός Americo Vespuci, δ Πορ- 
τογάλλος Wasco-de-Gama, οί 'Ισπανοί 
Ponce-de-Leon καί Herniando-de-Soto 
καί οίΆγγλοι Walter Raleigh καί Henry 
Hudson. Πάντες οί έξερεύνηταί 
οΰτοι έπλεον έξ Ευρώπης μέ σκο
πόν νά εΰρωσι νέαν οδόν προς 
τάς ’Ινδίας, φθάνοντες δέ εϊς τόν 
Νέον Κόσμον εισήρχοντο εις τό 
εσωτερικόν τής χώρας, καί προσ- 
παθοΰντεςεϊς μάτην νά φθάσωσι 

δι’αΰτής εϊς τήν μυθωδώς πλουσίαν Κίναν άπέθνησκον. 
Έδέησε νά παρέ/.θουν πλέον τών εκατόν έτών άπό 
τής άνακαλΰψεως τοΰ Κολόμβου, διά νά γνωρίσΐ] δ 
Εΰρωπαϊκός κόσμος ότι δ Νέος οΰτος Κόσμος είναι 
έντελώς κεχωρισμένος τής Εΰρώπης καί Ασίας.

Κατά τήν εποχήν 
έκείνην έσχηματίσθη- 
σαν έταιρίαι διάφο
ροι πρός έκμετάλλευ- 
σιν τών ήδη άνα- 
καλυφθέντων μερών 
καί πρός άνακάλτοβιν 
νέων τοιοΰτων. Μία 
έκ τών έταιριών τού
των ήτο καί ή «'Ολ
λανδική Έτα ιρ ία τών 
Ανατολ. ’Ινδιών».

Τό φθινόπωρον
τοΰ IGOS ό Hudson προσεκλήθη ΰπό τής Εταιρίας τών 
Ανατολικών ’Ινδιών εϊς 'Ολλανδίαν, διά τοΰ ιστορικού Van 
Meteren, Υπουργού τότε τής 'Ολλανδίας παρά τή Αυλή τοΰ 
Αγίου ’Ιακώβου.

Ό περίφημος θαλασσοπόρος δέν ήργησε νά φθάση εϊς 
Χάγην, γενόμενος δεκτός μετά πολλών τιμών. Μετά μακράν 
άναβολήν άπεφασίσθη έπί τέλους ή αποστολή ύπό τήν άρχη- 
γίαν του Hudson. Τό ’Επιμελητήριου τοΰ Άμστερδαμ άνέ- 
λαβε νά καλτίψη τά έξοδα τής άποστολής. Ήγοράσθη μία 
'Ολλανδική γολέτα 80 τόννων, καί μέ. πλήρωμα δέκα οκτώ 
άνδρών, 'Ολλανδών καί ’Άγγλων, δ μέγας θαλασσοπόρος έγκα- 
τέλειψε τόν λιμένα τοΰ Άμστερδαμ τήν 4’ΐν Απριλίου 1609.

Ό Hudson έ'λαβεν οδηγίας νά πλεύση βορείως καί βορειο
ανατολικοί; τής Nova Zenibla, νά μήν άκολουθήση δ’ ά'λλην 
οδόν. Εύρεν δμως τήν θάλασσαν πλήρη πάγων πρός τό μέρος 
τοΰτο. Εϊς τοιοΰτον δέ βαθμόν έφθασε τό τβΰχος, ώστε οί 
ναΰται έπάγωσαν καί κατέστησαν ανίκανοι πρός έργασίαν. 
"Απαξ ή δίς τό πλοϊον διέφυγε τόν κίνδυνον τών άγνώστων 
ρευμάτων, σωθέν ώς έκ θαύματος, οπότε βουνά πάγου τό 
περιέζωσαν καί τό περιέσφιγξαν. Τοσοΰτον δέ κατετρόμαξε τό 
πλήρωμα, ώστε έπανεστάτησεν.

Ό Hudson ήναγκάσθη ν’ άλλτίξη δρόμον. ’Έστρεψε τήν 
πρώραν τοΰ μικροΰ του πλοίου <·'Ημισελήνου» δυτικώς, καί 
μετά μακρόν καί περιπιπετειώδη πλοϋν, απωλέσας τόν έτε
ρον τών ιστών, έφθασεν εϊς τήν Newfoundland.

Τό άτυχημα τοΰτο τόν ήνάγκασε νά εϊσέλθη εις τό Saga-

ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΚΟΣΜΟΝ
|·|| “Εικονογραφημένη., εϊχεν άλλοτε δημοσιεόσετέκτενή περιγραφήν τον άπό τοϋ Παλαωϋ 
μέχρι too Neou Κοσμου Διάπλου, μετά σχετικών ώραιοτάτων εΙκόνων. ΕΙ; ιό άνά γείοα; 
τεύχος οί άναγνώσταί της ευρίσκουν γενικήν οϋτως είπεϊν είσμγωγήν. άχι έκιενή βέβαιο 
έλλειψει του άναλογου χώρου, είς τα τοϋ Νέου Κόσμου, γραμυένην άπό τον έκεΐ άπεπτα? - 
μι νον λαμπρόν συνεργάτην τοΰ Περιοδικού Ψίλωνα. “Ας έπιφυλαχϋοϋν >1; προσεχή τεύ-ώ 
να ίδουν χαι λεπτομερείς περιγραφή; τών κυριωτέρων πόλεων τής ’Αμερικής, τών ιινίι- 

μειων της, της Νιουγιορκέζικης ζο>ής, της ζωής τών ύμογενών κ.λ π ]

dalioc, όπόθεν προμηθευθείς ιστόν καί λαβών μερικά; δδη- 
γίας παρά τών ’Ινδών άνεχώρησε τήν 18'ΐν ’Ιουλίου.

Τήν 28’>ν Αύγούστου έφθασεν εϊς τό Sandy Hook έξωθεν 
τής Νέας Ύόρκης, καί τήν 3Ίν Σεπτεμβρίου εϊσήλθεν εϊς τόν 
Βόρειον Ποταμόν, τόν σημερινόν Hudson River.

'Ο Hudson φθάσας εϊς τόν Βόρειον Ποταμόν, ό όποιος 
έλαβε κατόπιν τό όνομά του, δέν έγνώριζεν άν οΰτος ήτο ποτα
μός. Έπίστευεν ότι ήτο είς μέγας βραχίων θαλάσσης, καί ή 
νοτιοδυτική οδός προς τάς,’Ινδίας, τήν όποιαν εϊς μάτην 
προσεπάθησεν, ως άλλοι, ν’ άνακαλύψη. Μείνας έπί μίαν 
εβδομάδα εϊς τό κάτω μέρος τοΰ όρμου, ήγκυροβόλησε μετά 
ταΰτα εϊς,τό μέρος εκείνο, δπου ό σημερινός λιμήν τής Νέας 
Ύόρκης. ΊΙκεϊίΙεν έρευνών διά τών πλοιαρίων του τήν πέριξ 
παραλίαν, άνεκάλυψε πολλά ινδικά χωρία.

Οί 'Ολλανδοί, παρ’ όλους τούς πολέμους τούς οποίους διε- 
ξήγον κατά τήν εποχήν έκείνην, καί τά μεγάλα ποσά τά 
όποια έδαπάνων διά τούς πολέμους τούτους, δέν έπαυον άπό 

τοΰ νά καταβάλλουν 
πάσαν προσπάθειαν 
πρός έξάπλωσιν τοΰ 
έμπορίου των. Εμ
πορικά! έταιρίαι καί 
ιδιώται επιχειρημα
τία ι έν θ αρ ρ υ νό μ ετ· ο ι 
καί ύποστηριζόμενοι 
ύπό τής Κυβερνή
σεως έπεχείρουν εμ
πορικά; άποστολάς, 
καί ϊδρυον μονοπώ
λια εϊς τήν Γουινέαν 

καί τόν ΆρχάγγεΙ.ον. Είς ολίγον διάστημα τά πλοϊά 
των διέσχιζον τάς θαλάσσας δλων τών χωρών.

Κατά τϊρ· περίοδον ταύτην οί 'Ολλανδοί διενήρ- 
γουν μέγα έμπόριον γουναρικών με τήν Ρωσσίαν. 
Περί τά 100 πλοϊα έστέ?Λοντο κατ’ έτος εϊς τόν 
Αρχάγγελον διά γουναρικά. Άλλ’ ένεκεν τών βαρέωι· 
τελωνειακών δασμών, τών έπιβληθέντων ύπό τής 
Κυβερνήσεως τοΰ Τσάρου Ί6άν τοΰ Τρομεροΰ εϊς 
τά είδη ταΰτα, οί 'Ολλανδοί άπεφάσισαν νά ίδρύ- 
σωσι νέον έμπορικόν σταθμόν εις τήν ύπό τοΰ 
Hudson άνακαλυφθεϊσαν Νέαν Γ’ήν, δπόθεν θά ήδύ- 
ναντο νά προμηθεύωνται. ταΰτα έλευθέρως.

τό 1610 ολίγοι έμποροι άπέστειλαν έτερον πλοϊον

Ιν·

ΤΟ ΕΝ ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΤΟΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κατά
πρός αγοράν γουναρικών παρά τών ’Ινδών. Ή έπιχείρησις 
αϋτη τοσοΰτον επέτυχες ώστε δύο έτη βραδύτεροι·, τό 18G2 
ή Τύχη» καί ή «Τίγρις», κυβερνώμενα ύπό τών Christiaen- 
sen καί Block, άπέπλευσαν πρός τόν ποταμόν «Mauritius 
ως ιίινομάζετο πρότερον δ ποταμός Hudson». Ίο επόμενον 
έτος άπέπλευσαν έτερα έπί τώ αύτώ σκοπώ. Άλλ’ άπεφασί- 
σθη νά διοργανωθή τακτικωτέρα συγκοινωνία μέ την νεωστϊ 
άνακαλυφθεϊσαν χώραν, καί νά καταστή 
ή νήσος Manhattan κέντρον τοΰ εμπο
ρίου τών γουναρικών έν Αμερική.

Μετά τήν άφιξιν τοΰ Διοικητοΰ Minuet 
ό παρά τό στόμιον τοΰ Hudson ποταμού 
πρώτος άποικισμός διωργανώθη εϊς κοι
νότητα. Ό Διοικητής Minuet ήτο άνθρω
πος σπανίας έτ'εργητικότητος, μεγάλης διοι
κητικής ικανότητος, καί καθ’ ολα αντάξιος 
τής άνατεθείσης αύτώ θέσεως. Έγνιόριζε τάς 
’Ανατολικός ’Ινδίας, καί είχε διαμείνει πολ
λούς μήνας εϊς τήν Νότιον ’Αμερικήν.

Άλλά κατά τοΰς χρόνους εκείνους οΰδείς 
άποικισμός έθεωρεϊτο πλήρης άνευ δχυρώ- 
σεως, καί ή πρώτη φροντίς τών άποίκων ήτο 
ή άνέγερσις φρουρίου, τό όποιον Θά ήδι.'·- 
νατο νά τοΰς προστατεΰη, καί τοΰς χρησι- 
μευη ώς καταφύγιον.
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Ο ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡ. ΠΑΝΣΥΛΒΑΝΙΑΣ

Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

'Η τών Δυτικών 'Ινδιών 
Εταιρεία όμως είχε δώσει 
οδηγίας εις τόν Minuet, νά 
διαπραγματευθή μετά τών 
'Ινδών τάς διά τό κυνή- 
γιον προωρισμένας γαίας 
των, προτού προβή εις ανέ
γερση· οικοδομών.

Και επιθεωρών τρόπον 
τινάτήν νήσον Manhattan, 
ή οποία είχεν όρισθβΐ ώς 
* . __ Λ... >».. ____ .

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ Ν. ΥΟΡΚΗΣ

μέρος στρατιωτικών ενεργειών, ύπελόγισε τήν έκταση· εις είκοσι 
δύο περίπου χιλιάδας στρέμματα. Έκάλεσε τότε μερικούς έκ 
τών έπισημοτέρων ’Ινδών αρχηγών, καί τούς προσέφερε κομ
βολόγια, κομβία καί άλλα είδη κοσμημάτων είς αντάλλαγμα 
τής ιδιοκτησίας των. Έδέχθησαν τούς όρους μετ’ ειλικρινούς 
χαράς, καί ή συμφωνία έτε- 
λείωσεν αμέσως. 'Η άξια 
τών αθυρμάτων, διά τών 
οποίων έξησφαλίσθη ό τί
τλος τής ιδιοκτησίας τής 
νήσου Manhattan ήτο 24 
περίπου δολλάρια.

Μετά μακράν συζήτηση· 
περί τής καταλλήλου θέσεως 
τού φρουρίου, άπεφασίσθη 
νά κτισθή τούτο έπί τοΰ 
άκρου τής νήσου, οπού ή 
τρίχρωμος σημαία των θά 
ήδύνατο νά κυματίζη, προσ- 
καλοΰσα πάν ξένον πλοΐον 
νά είσέλθη είς τόν Hudson 
ποταμόν, καί πάντα έμπο
ρον ερχόμενον είς τό έδαφος

'Υπό τήν έπίθλεψιν τού μηχανικού Kryn Fredericksen 
έκτίσθη τό φρούριον καί 30 οίκίαι περί αύτό τό 1626, όνομα- 
σθείσης τής μικράς πόλεως Νέον ’Άμστερδαμ.

Ό Minuet διωργάνωσε τά τής διοικήσεως τής επαρχίας, 
ευθύς ώς έκλεισε τήν συμφωνίαν τής αγοράς τής νήσου 
Manhattan. 'ΙΊ άνωτάτη εκτελεστική, νομοθε- 
τική καί διοικητική έξουσία άνετέθη υπό τής 
Εταιρείας τών Δυτικών ’Ινδιών είς αυτόν, βοη- j 
θούμενοι υπό πενταμελούς συμβουλίου έκ τών 
άριστων Ανδρών τής άποικίας. Ούτοι ήσαν ό 
Peter Byvelt, Jacob Wissinck, Jan Brouwer, 
Simon Pos καί Reynert Harmenssen.

Είς διάστημα ολίγων εβδομάδων ήλθον αρ
κετά πλοία άπό τήν 'Ολλανδίαν μέ έπιβάτας, καί 
ο πληθυσμός τής πόλεως Ανήλθεν είς 200 ψυχάς.

Έπί εξ έτη ό Minuet έκυβέρνησε τό Νέον 
’Άμστερδαμ. Κατά τά έξ ταΰτα έτη οί κάτοι
κοι καί ό πλούτος τής νήσου Manhattan ηύξη- 
σαν άρκ.οΰντως, καί ή Γεωργία καί τό Έμπό- 
ριον Ανεπτύχθησαν έπαισθητώς διά τής έλεύσεως 
καί άλλων άποίκων έξ 'Ολλανδίας, οί όποιοι 
έφερον μεθ’εαυτών γεωργικά εργαλεία καί ζώα.

Τόν Σεπτέμβριον τού 1664 τρεις τέσσαρες άγγλικαί φρεγά- 
ται μετά στρατού υπό τόν συνταγματάρχην Richard Nicolls 
ένεφανίσθησαν πρό τής νήσου. Ό Nicolls έχων ϊσχυράν δύνα- 

μιν έζήτησε παρά τών 'Ολλανδών τήν ταχίστην παρά- 
δοσιν τής πόλεως καί τής Επαρχίας. Ό Stwyversant 
ήθέλησε νά πολεμήση, άλλ’ οί κάτοικοι ήρνήθησαν καί 
τό Νέον ’Άμστερδαμ παρεδόθη είς τάς χείρας τών ’Άγ

γλων, χωρίς νά ριφθή σφαίρα πρός υπεράσπισή· του. Επειδή 
δέ ή εκστρατεία αυτή κατά τού Νέου ’Άμστερδαμ διωργα- 
νώθη υπό τού Δουκός τής Ύόρκης, πρός τιμήν του ή πόλις 
ώνομάσθη Νέα Υόρκη.

Καί μέ τήν νήσον Manhattan ολόκληρος ή έπαρχία περιήλ- 
θεν υπό τήν ’Αγγλικήν εξουσίαν, καί ή υπερήφανος έρυθρά 
σημαία έκυμάτισεν, άνευ Αντιστάσεως, κατά μήκος όλης τής 
παραλίας άπό τού Acadia μέχρι Florida. Ή κυριευθεϊσα έπαρ
χία έγένετο κτήμα τοΰ Δουκός τής Ύόρκης, και ό Nicolls 
έκυθέρνησεν ώς Επίτροπος.

Μετά έννέα έτη, ήτοι τό 1673 κατά μήνα ’Ιούλιον, κυριεύε-

ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ THE ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

έπίμηκες καίτής Εταιρίας τών Δυτικών 'Ινδιών.

ται καί πάλιν υπό 'Ολλανδικής μοίρας υπό τούς ναυάρχους 
Evertsen και Binckes. 'Η δεύτερα αυτή 'Ολλανδική κυριαρ
χία διήρκεσε δέκα πέντε περίπου μήνας, οπότε τόν Νοέμβριον 
τοΰ 1674 παρεδόθη και πάλιν είς τούς ’’Αγγλους, διατηρή- 
σασα έκτοτε τό όνομά της, και κατέστη μία έκ τών αγγλικών 
αποικιών έν Αμερική μέχρι τής άνακηρύξεως τής ’Ανεξαρτη
σίας τών 'Ηνωμένων Πολιτειών.

'Η Πολιτεία τής Νέας Ύόρκης προσχωρήσασα εις τήν 
'Ένωση· αποτελεί σήμερον μίαν έκ τών 46, καί τήν μεγαλητέ- 
ραν κατά τόν πληθυσμόν, έκ τών Ηνωμένων Πολιτειών τής 
Βορείου ’Αμερικής, έ’χουσα πληθυσμόν περί τά 8,000,000 κατ., 
πρωτεύουσαν τό Albany, και υπέρ τάς 60 πόλεις, έκ τών 
οποίων έπισημότεραι είναι ή Νέα Υόρκη, Albany, 
’Άμστερδαμ, Auburn, Ringhaniton, Buffalo, Cohoes, 
Corning, Dunkirk, Elmira, Geneva, (.lens Falls, 
Gloversville, Hornellsville, Janierston, Johnstown, 

Ithaca, Kingston, Lansingburg, Lockport, 
Little Falls, Middletown, Mt. Vernon, New 
Rochelle, Niagara Falls, Rochester, Rome, 
Poughkeepsie, Syracuse, Troy, Yonkers, 
Watertown.

Ή πολιτεία τής Νέας 'Υόρκης ορίζεται πρός 
Β. υπό τοΰ Καναδά, πρός Ν. υπό τοΰ Ατλαν
τικού ’Ωκεανού, πρός Α. υπό τών Πολιτειών 
Vermont, Massachusetts, Connecticut, καί 
πρός Δ. υπό τής λίμνης Erie καί τοϋ Niagara. 
'ΙΊ πόλις Νέα 'Υόρκη έκτισμένη έπί τής συμβο
λής τών ποταμών Hudson καί East River 
(’Ανατολικού Ποταμού) διαιρείται είς πέντε τμή
ματα (Boroughs), ήτοι Manhattan, Bronx, 
Brooklyn, Zueens, καί Richmond. Είναι ή 
πρώτη πόλις τού Κόσμο’? κατά τήν έκταση·, 
καί ή δευτέρα κατά τόν πληθυσμόν.Έχει σχήμα 
διατέμνεται κατά μήκος μέν υπό λεωφόρων

(Avenues), κατά πλάτος δέ υπό οδών (Streets), αί περισσό-
τεραι τών όποιων λεωφόρων καί οδών φέρουσιν Αριθμούς 
αντί ονομάτων. Διαιρείται δέ είς ’Άνω καί κάτω ΙΙόλιν (Ud 
Town καί Down Town), καί διά τής Πέμπτης Λεωφόρου, 
ή οποία τήν διασχίζει κατά μήκος, είς ’Ανατολικόν καί Δυτι- 

_________________________________ κόν μέρος (East Sity καί 
West Sity).

Μέ ένδεκα μεγάλας σιδη
ροδρομικός γραμμάς, καί 
εκατόν δέκα τέσσαρας άτμ.ο- 
πλοϊκάς, Αμερικανικός καί 
ξένας, ή Νέα Υόρκη συγ
κοινωνεί μεθ’ δλων τών 
πόλεων καί παραλίων τών 
'Ηνωμένων Πολιτειών, καί 
τών κυριωτέρων λιμένων 
τού Κόσμου.

'Η Νέα Υόρκη είναι 
ή μεγαλητέρα βιομηχανική 

-------------- πόλις τού Κόσμοι’. ’Έχει 
ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡ.ΟΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ--------------------------- ™φί VZ 28,000 έργΟΟτάσία

καί έργαστήρια Ασχολού
μενα μέ 297 είδη βιομηχανιών, άντιπροσωπεύοντα κεφάλαιον 
1,530,000,000 δολλαρίων, τό ήμισυ περίπου τού έν κυκλο
φορία χρήματος τών Ηνωμένων Πολιτειών, καί άπασχολούντα 
74,500 υπαλλήλους, καί 668,985 έργάτας, ήτοι τό */s τ°ύ πλη
θυσμού τής Ελλάδος. Τό δέ έτησίως πληρωνόμενον χρήμα 
είς μισθούς καί ήμερομίσθια υπερβαίνει τά 450,550,000 δολ
λάρια, ήτοι τό ποσόν τό όποιον θά έχρειάζετο νά άγορασθή 
δλόκληρος ό νο
μός ’Αττικής.

Αί πρώται ύλαι 
αί χρησιμοποιού
μενα ι εις τά εργο
στάσια τής Νέας 
Ύόρκης έτησίως 
ύπεοΒαινουν τό 
1,000,000,000 δολ. 
ή δέ αξία τής χον
δρικής πωλήσεως

άντί ονομάτων. Διαιρείται δέ είς Ανω καί κάτω Πόλιν (Ud

ή οποία τήν διασχίζει κατά μήκος, είς ’Ανατολικόν καί Δυτι-

Η ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΥΛΣΩΝΟΣ ΜΕΓΑΛΗ ΓΕΦΥΡΑ OUEENSBOROO

τών παραχθέντων βιομηχα
νικών ειδών κατά τό 1909 
υπελογίσθη 2,248,440,435 
δολλάρια, ήτοι τό τετραπλά
σιον τής άξίας τών βιομη
χανικών ειδών, τά όποια 
έξήγαγον κατά τήν αύτήν 
περίοδον ή Γαλλία καί Γερ
μανία όμού.

Τό Εμπορικόν Επιμε
λητή ρι ον

υπολογίζει ότι υπέρ τά 10,500,000,000 άξίας 
εμπορεύματα μεταφέρονται έτησίως διά τοΰ 
λιμένος τής Νέας Ύόρκης, έκτος τών μετα- 
φερομένων διά τών σιδηροδρόμων.

'Η εμπορική κίνησις τού λιμένος ύπελο- 
γίσθη είς 150,000,000 τόννους έμπορεύ- 
ματα, μεταφερθέντα υπό 10,115 πλοίων, έκ 
τών όποιων 4,200 ήσαν ξένα.

Τό εξωτερικόν έμπόριον τής Νέας Ύόρκης 
κατά τό 1910 άνήλθεν είς 1,727,000,000 
ύπερβάν όλων τών μεγαλειτέρων ευρωπαϊ
κών λιμένων, ήτοι:

Τού ’Αμβούργου κατά 377,000,000 δολ
λάρια, ιού Λονδίνου κατά 427,000,000 δολ
λάρια, τοΰ Λίβερπουλ κατά 402,000,000 
δολλάρια.

«
Ή Νέα Υόρκη έχει περί τά 500 σχολεία 

κατωτέρας, μέσης καί Ανώτερος έκπαιδεύσεως, 
καί τών οποίων ό άριθμός αύξάνει κατ’ έτος.

Ο ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΕΝ ΝΕΑι ΥΟΡΚΗ·

Τά σχολεία ταΰτα διαι
ρούνται 1ον είς κοινά σχο
λεία, τά όποια υποδιαι
ρούνται εις στοιχειώδη ή 
προκαταρκτικά, 2ον εις άνώ- 
τερα, καί 3ον είς κολλέγια 
ή πανεπιστήμια.

Τό Κολλέγιον τής πόλεως 
τής Ν. Ύόρκης—The Col
lege of the City of New 

Vork -
παρέχει δωρεάν εις πάντα τετραετή κλασικήν 
καί έπιστημονικήν μόρφωσιν. Τό Normal 
College έπειτα διά γυναίκας, ισοβάθμιον 
τοΰ προηγουμένου.

Τό Πανεπιστήμιου τής Κολομβίας — Co
lumbia University—τό αρχαιότεροι- καί 
άνιότερον έκπαιδευτήριον, μέ πέντε σχολάς: 
1ον τήν Σχολήν τών Τεχνών, 20ν τών Επι
στημών, 30ν τής Νομικής, 4ον τών Πολιτικών 
’Επιστημών, καί 5ον τής ’Ιατρικής.

Τό ΙΙανεπιστήμιον τής πόλεως τής Νέας 
Ύόρκης—University of the City of New 
York — μέ τάς Σχολάς τής Νομικής, τής 
Παιδαγωγικής, τών Τεχνών καί Επιστημών, 
τής Θεολογίας, καί τής ’Ιατρικής.

To Cooper Union ή Institute, ίδρυμα 
φιλανθρωπικόν, μέ διαφόρους σχολάς ημέ
ρας καί νυκτός δΓ ά’νδρας καί γυναίκας, 
καί τό Brooklyn Institute τών Τεχνών καί 
’Επιστημών. ΦιΛΟΝ

e ΠΟΙΗΤΗΣ ΜΑΡΚΟΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΛΟΓΙΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΤΗΡ ΤΟΥ

Λ?
■^αί”ί°βάς έμεινε πιστός μαθητής τοΰ Σολωμοΰ, τοΰ 

· ' ίδρυτοΰ τής επτανησιακής ποιητικής σχολής, ήτις άνέ- 
όειξε τόσους ποιητάς, που και άπό αετούς τους μι
κρούς ευρίσκει τις δύο ποιηματάκια, που στολίζουν 

τόν νεοελληνικόν Παρνασσόν. Ό Κάλβος είναι μέν έξοχος, άλλά 
Λεν έδημιούργησε σχολήν. 'Ο Κάλβος έμεινε Κάλβος Αμίμητος 
και αν ήθέλησαν νά τόν μιμηθοΰν άπέτυχον. Είς τόν Βαλαω- 
ρίτην έ.πέδρασεν ολίγον καί ή Γαλλική φιλολογία' ό Ουγκιό, 
ιδίως. Ό Μαρκορας ήτο καί εμεινε τφ Σολωμφ πιστός μαθη
τής καί οπαδός.

'Ο Μαρκορας άνετράφη με τήν Ιταλικήν Ποίησιν, Αδιαφορών 
διά τάς σχολάς είς ας άνήκεν. "Ολη ή Ιταλική Μοΰσα ήτο είς τήν 
καρδιά του, είς τήν ψυχήν του, άπό τοΰ Δάντου καί ΙΙετράρ- 
χου μέχρι τοΰ Φωσκόλου καί Μαντζώνη. Καί ή Γαλλική Ποίη- 
σις τοΰ ήτο προσφιλής καθώς καί ή 'Αγγλική. Ήγάπα τόν 
Βύρωνα, άλλά θιασώτης ήτο τοΰ Μαντζώνη. ΊΙ σχολή τοΰ 
μεγάλου τούτου Ίταλοΰ ποιητοΰ έπέδρασεν έπί τοΰ Σολωμοΰ 
καί Άλλων Ίον ίων ποιητών. Ό Μαρκορας έμελέτησε πολύ καί 
τά κλέφτικα τραγούδια, τά όποια 
έθαύμαζενί Ο Μαρκορας, ίδιωτεύων 
πάντοτε, δέν έπεθύμει νά λάβη μέ
ρος ένεργόν είς τήν φιλολογικήν 
κίνησιν, ουδέ νά γίνη θόρυβος περί 
τό όνομά του καί διά τοϋτο έπί 
πολλά έτη, ό άναχωρητής ποιητής, 
ήτο Άγνωστος είς τήν Ελ.λ.ιιδα καί 
μετά τήν δημοσίευσιν τοΰ "Ορκου 
έζηκολούθει άκόμη νά μ!/ είναι 
γνωστός. Είναι μόλις είκοσιν έτη 
ποΰ ήρχισε τό Άνομά του άπό στό
ματος είς στόμα νά ταξειδεύη με
ταξύ τιον λογιών καί νά λάβη τήν 
πρέπουσαν έκτίμησιν. Οί Ιταλοί 
λόγιοι και τεχνοκρϊται έξετίμησαν 
τόν Μαρκοραν πρϊότοι άπό τους έν 
rΕλλιίδι.' Ο Οωμαζαϊος έν τώ Dizio-

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενου τεύχος)

if

ΤΟ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ ΠΑΝΔΗΜΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΤΟΥ ΘΥΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

nario Esletico άποφαίνεται ίίτι τοΰ Μαρκορά ή ποίησις -θερ
μαίνεται άπό τήν ζώσαν έθνικήν άγάπην τής 'Ελλάδος. 
Καί άλλοι ’ Ιταλοί έξετίμησαν τόν Μαρκοραν δεόντιος.

Ό Μαρκορας άλλιυς τε δέν έθειΰρει τήν ποίησιν βιοποριστι
κόν έπάγγελμα καί ουδέποτε έσκέφθη τίνι τρόπω νά έπιδείξη 
τήν μοΰσάν τον. "Αν ρίψοιμεν βλέμμα έπί τοΰ ποιητικού βίου 
του, διακρίνομεν ότι ή ποίησις του είναι, έπίκαιρος καί ότι είναι 
αριστος καιροσκόπος ποιητής, εις όν οί’δέν ποιητικόν γεγονός, 
σύμφωνον τοίς αίσθήμασιν αύτοΰ διέφυγε, καί έτοιμος ήτο είς 
τήν Ικπλήρωσιν παντός πόθου τής ενγενοΰς καρδίας του καί 
τών φιλικών καθηκόντων, ένα συνεορτάση δηλαδή η καί σνλ- 
λυπηθή μετά φίλου του.

Τής μοΰσης του ό κυριώτερος χαρακτηρισμός είναι ή Πατρίς. 
Ό 'Εθνισμός του ήτο έμφυτος. Δέν ήσθάνθη ποτέ πάλην μεταξύ 
τής εύαισθήτου καρδίας καί τοΰ λαμπρού νοΰ του, ιός συμβαί
νει είς πολλούς. Ήσθάνετο ό,τι έσκέπτετο. Ό νους του καί ή 
καρδία ήσαν πάντοτε έν πλήρει άρμονίιμ

Καί ότε τήν νπόθεσιν έλάμβανε έκ τιόν έπικαίριον περιστά
σεων, καί όταν έτραγούδαε τά αισθή
ματα καί συναισθήματα τής καρδιάς 
του η κοινά τής άνθρωπότητος πάθη 
η συμβεβηκότα, δέν φαίνεται τεοα- 
τολόγος, ουδέ χάνεται είς μεγίστας 
ονειροπολήσεις. Ή φαντασία είναι 
παιδαγαιγημένη καί ούχί Αχαλίνω
τος, ώς έκείνη τοΰ Βαλαωρίτου καί 
Παράσχου. Ή ποίησις του, απόρ
ροια ποιητικής έμπνεύσεως, Άμα δε 
τής καρδιάς του άνακούφισις καί 
έπιθυμία τής ψυχής, έχει ιός ιδανι
κόν τήν Πατρίδα, τήν Θρησκείαν, 
τήν Οικογένειαν, τήν Φιλίαν, τό 
Καθήκον κοινωνικόν καί τό ιδανι
κόν διέπλαττε μέ τρόπον όμοιαληθή. 

Αί εικόνες του κατάλληλοι σχε
δόν πάντοτε καί έντέχνως προσηρ-
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μοσμέναι.'Αρμονική, εύρυθμος, τεχνική η στιχουργία του. Π 
γλωσσά του καλή και καθαρεύουσα δημοτική. Σχεδόν πάντοτε. 
'Επειδή περί γλώσσης δ λόγος. σημειωτέοι- δτι καί ό Μαρκοράς 
ήθέλησε καί αυτός νά λάθη μέρος είς τό αιώνιον γλωσσικόν μας 
ζήτημα δι' ειρωνικών στίχων υπό τόν τίτλον δημοσιευθέντων : 
«Απλή καί καθαρεύουσα έχων ΰπ δψιν τοΰ ..Ιάντου τό τρίστιχου:

Opera naturalc c ch'uom fave lias, 
ma, cost o Cosi, Nat/ira lascia 
poi fare a vol, seco/ido cl/e v'abellas.

Τοΰ Μαρκορά οι στίχοι έκέντησαν τόν Λασκαράτον, νά γράψη 
είς τό αυτό μέτοον δεκαπέντε τετράστιχα, πρός τόν ίδιον Μαρ- 
κοράν αποτεινόμενου περ'ι τοΰ ίδιου ζητήματος. Ο Μαρκοράς 
ήτο τόσον θιασώτης τής δημοτικής μας, ιόστε μετεγειριζετ.ο 
αυτήν καί είς τήν Αλληλογραφίαν του.

'() Μαρκοράς έδημοσίευε τάς ποιήσεις είς Κερκυραϊκάς ε</η
μερίδας ή είς ήμίφυλλα ή καί φυλλάδια έν Κέρκυρα έκδοθέντα, 
σύμφωνα μέ. τήν Αρχήν αύτοΰ τοΰ λάώε βιώσαι. Καί μέ την 
αρχήν ταύτην ουδέ είς δημοσίαν εορτήν ήθελε ποτέ νά Ακου- 
σθή ή Ί'ΐ'ΐυή του. Είναι περίπου εικοσιν έτη πού φαίνεται τό 
όνομά του κάπου κάπου είς ’ Αθηναϊκόν περιοδικόν καί ήμερο- 
λόγιον καί τό όνομά του Αναφέρεται είς τάς εφημερίδας τών 
Άθηνώίν, ένφ ηρχισε νά ;·<.><('/ η καί δημοσιεύη είς Κερκυραϊκάς 
προ τεσσαράκοντα καί πέντε έτών.

Τώ /S.5 ” άπέθανεν, ώς γνωστόν, <5 Σολωμός καί 
δ Μαρκοράς μέ βαρυαλγή ψυχήν έγραψε τό IΙρώτο 
Ψυχοσάββατο* δημοσιενθέν είς ήμίφυλλον Αμέσως. 
Προφητεύων, πρός τοΐς άλλοις, έλεγε:

Πέστε, >·’ ακούσουν, "Ελληνες, 
φίλοι κ’ εχθροί μας ξένοι, 
πώς δέ Οίι πάη κ ή Τέχνη του 
στο μνήμα, ώς πεθαμένη.

έδημοσϊευσε σατυρικόν διάλογον υπό τήν έπιγρα- 
φήν Ό Λέλεκας καί δ Σπαρτσίνης», ποΰ Αφήκεν έποχήν είς 
τά Κερκυραϊκά χρονικά. Είναι, διάλογος μετάξι' τοΰ ) πάτου 
Άρμοστοΰ έν τοις'ίονίοις Νήσοις Stork — ποΰ'Αγγλικά σημαί
νει πελαργός, κοινώς λέλεκας. λελέκι -καί τοΰ Προέδρου τής 
Γερουσίας Καρούσου, δστις στ'ην Κεφαλληνίαν είχε τό παρα
τσούκλι Σπαρτσίνης . Ό φύσει καί θέσει εύγενής Κερκυ- 
ραϊος δέν συμπεριέλαβεν είς τήν συλλογήν τών ποιημάτων, 

Ποιητικά έργα», τήν σάτυραν ταύτην, διά νά μή πικράνη

Όχι. Τα νέα ιι/ί .τ/.άοματα, 
σά θεία πον/.ιΰ μιά μέρα 
&ά χύσουν οτόν αέρα 
πρωτάκουστη φωνή.

καί ιΙ.’τό βιώειιι θ’ ϊικοΰς 
τό Οηυ/ιαστο λιθάρι 
νό >ι'/ολογάιι /ρηοιιοός. 
Ml· οέβας τότε ά-τλώνοιτας 
τ' άγνό οον χέρι άττιιτω, 
όρκίοον, ιός νάχτς ιιάρτνοη 
τόν Ρνόοςο Νεκρό : 
θά ^ήοω, θά πεθάνιο 
σαν 'Έλληνας κ' εγώ ! -•'■'Λ

Ορκον >, τό άριστούργημά του

κάποιους, όπου ζοϋν και άναφέρονται σ' έκείνους τούς 
στίχους, δπως έγραφεν ό ποιητής Μαρκοράς είς τον Per not.

Τώ 1S64 έδημοσϊευσε Ίον έρχομό τοΰ Γεωργίου πριότου 
είς τήν Κέρκυραν καί τόν Βασιλικόν ύμνον», μετά γαλλικής 
μεταφράσεως πεζά. 'Ο ύμνος ούτος έτονίσθη υπό τοΰ Μαι·- 
τζάρου. Ό ερχομός τοΰ Γεωργίου .1 ’ στην Κέρκυρα» τελειιΰ- 
νει μέ τους στίχους τούτους πρός τόν Βασιλέα μας άποτεινομέ- 
νου τοΰ ποιητοΰ :

Τήν ιόρα ποϋ πρωτύοχιξες 
τ' ώραίοΓ νησιοϊί το κΐ'ΐια, 
9 ωνη θά (Xii'.tf άντίιιαχρα 
ονρμέιη απ' τα γιαλό :

—Στάσου! θά ιόής τό μνήμα 
τοΐ· Κυβερνήτου εόώ — 
Σνοε γοργά και άα.-τααου το, — 
οά Otto προοκυνητάρι' 
πτς τής ' Ελλάάος τ' όνομα,

Το 1875 ί&ημοαιεί'οε του
καί έκ τών Αριστουργημάτων τής Νεοελληνικής Ποιήσεως.

Νομίζομεν δτι θά ευχαριστηθούν οί εύγενεΐς ήμών άγναγνώ- 
σται, αντί άλλης κρίσεως περί τοΰ "Ορκου νά άναδημοσιεύ- 
σωμεν λησμονηθεϊσαν σελίδα τής νεοελληνικής κριτικής γραη εΐ- 
σαν υπό τοΰ Βραΐλα καί δημοσιευθεϊσαν έν τή «'Ώρα. καί 
οί'τω διά τής «Εικονογραφημένης» διασώζομεν τό έργον τούτο 
τοΰ φιλοσόφου μας. ’ Ιδού αυτήν :

Έν μέσφ τής άθυμίας, ήτις ούχί σπανίως μας κυριεύει, 
άναλογιζόμενοι τάς αθλιότητας τοΰ πεζοί’ βίου, δν διερχόμεθα. 
μετά ειλικρινούς χαράς έγαιρετίσαμεν τήν παρηγοράν ακτίνα 
προσφάτου δόξης και μέλλοντος μεγαλείου, ήτις άνέτειλε διά 
τοΰ προ μικρού έκδοθέντος ποιήματος τοΰ κ. Γερασίμου Μαρ
κορά. ’Π Κρήτη, τό 'Αρκάδων, δ 'Ηγούμενος Γαβριήλ' δποΐαι 
αναμνήσεις !'Η αγάπη τής Πατρίδος καί δ ηρωισμός συμπλέ
κονται έν αύτώ μέ τά τρυφερώτερα καί αγνότερα αισθήματα 
καί ώς έν ανθοδέσμη διά φιλοκάλου χειρός σννηρμοσμένης, 
συνενοΰται διά τής Φύσεως καί τής Τέχνης παν δ,τι κατακηλεΐ 
τήν καρδίαν. ΊΙ Ευδοκία άποδημήσάσα τής πολύπαθους νήσου 
καί των γονέων στερηθεΐσα κατά τήν απουσίαν της, τοΰ μέν 
πατρός πεσόντος μεταξύ τών πριότων θυμάτων τοΰ Ιερού Αγώ
νας, τής δέ. μητρός μέ/ δυνηθείσης νά έπιζήσι/ είς τόν θάνατον 
έκείνου, έπιστρέφει μετάι τριετή εξορίαν είς τήν ποθητήν πατρίδα 
οπού ήλπιζε νά εύρη τόν Μάνθον, πρός δν τήν συνέδεεν 
Αγνότατος έρως. ["Επεται συνέχεια).

π

R. GIANliRANDt

Η ΥΔΡΕΥΣΙΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ

ΕΥΡ1ΣΚΟΜΕΘΑ εις τάς παρημονάς τής ζ.ύσειος τής οριστικής ΰδρεύ- 
σεως τών ’Αθηνών καί τοϋτο μας έγγυαται ή άμέριστος συνδρομή τής 

Κυβερνήσεως κ. ΒενΓζέλου καί ή άποιρασιστική καί νοήμων ένέργεια 
τοΰ Δημάρχου τής ΐϊρωτευουσης κ. Σ. Μερκούρη. Πρός τόν σκοπόν 
τούτον ό Δημοτικός αρχών μετεκάλεσεν έκ Βερολίνου τόν κράτιστον 
τής Γερμανίας υδραυλικόν κ. Άλ. Έρτσμπεργ, δστις έλθών εις ’Αθή
νας έμελέτησεν δλα τά σχέδια, τούς προϋπολογισμούς καί τάς προτάσεις 
ΰδρεύσεως, δσαι έχουν ύποβληΰή είς τόν Δήμον. Μετέβη δέ. καίτοι 
γέρων οπωσδήποτε, άλλ’ από τούς στιβαρούς καί ακαταπόνητους εκεί
νους Τεύτονας, αυτοπροσώπως είς Στυμφαλίαν καί είς τόν Μέλανα 
ποταμόν καί άντελήφίΐη ό 
ίδιος τών πηγών καί τής 
ποσότητος τών ύδάτων, είς 
οροπέδια άναρριχηθείς. κα- 
τελθών είς χείμαρρους, είς 
ούδέν λογιζόμενος τούς κό
πους, άλλά πρός τόν σκοπόν 
δι’ ον έκλήθη άποβλέπων. 
Κ’έλαβεν δλας τάς σημειώ
σεις ποΰ τού έχρειάζοντο, 
μΐ] πολύ - πολύ σκοτισθείς 
μέ ωραία σχέδια καί σή
ραγγας καί σίφωνας καί 
γέφυρας είς τό χαρτί, άλλ’ 
άνατρέξας είς τήν ουσίαν, 
είς τάς πηγάς.

— Πρώτα νά ίδοΰμε τί 
νερό έχετε, έλεγεν είς τόν 
κ. Δήμαρχον, κ’ έπειτα βλέ
πομε τά σχέδια.

Ό εύγενής καί σοφός είς 
τόν κλάδον του Γερμανός 
υδραυλικός τόσον έμαγειΌη 
από τό κλίμα τών ’Αθηνών, 
άπό τήν Φύσιν, άπό τ’άρχαΐα

μνημεία, άπό τήν ζωήν μας, άπό τόν χαρακτήρα τοΰ Ελληνικού καί 
από τάς μεγάλας σχετικώς μέ τά μέσα καί τάς δυνάμεις μας προόδους 
ποϋ είδε, ώστε τηλεγραφικώς άνήγγειλεν είς τόν έν Βερολίνιο Σύλλογον 
τών μηχανικών νά τοΰ κρατήσουν ώρισμένην ημέραν καί ώραν ίίπως 
κόμη μίαν διάλεξιν, τηλεγραφήσας καί τόν τίτλον: - Εντυπώσεις "Ελλη- 
νος μηχανικού άπό τήν Ελλάδα·.

ίίιστεύομεν δτι ό τόσοι σεβαστός καί μετριόφρων Γερμανός σοφός 
πρό παντός θά σπεύση νά στείλη τήν πολύτιμον γνώμην καί συμβουλήν 
του, περί τού πώς θά ήμπορέσοιμεν νά φέρωμεν άφθονα νερά είς τήν 
Πρωτεύουσαν, συνδυάζων τό μέγα τοΰτο καί στοιχειωδέστατον ευεργέ

ΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΑΙΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΙΝ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

τημα αύτής μέ τά οικονο
μικά βάρη, τά όποια θά δυ- 
νηθοΰν νά σηκώσουν καί αί 
Άθήναι καί ό Πειραιεύς μέ 
διοχέτευση· ποταμού ύδάτων 
ή άπό τήν Στυμφαλίαν, άδιά- 
φορον διά τούς κατοίκους, 
ή άπό τόν Μέλανα.

Ή παρατιθέμενη είκών 
παριστα τόν έν λόγιμ υδραυ
λικόν κ.Τρτσμπεργ, έπεξερ- 
γαζόμενον έν τή μεγάλη αι
θούση τού Δημαρχείου τάς 
ύποβληθείσας αύτώ μελέτας 
υδρεύσεοις, περιστοιχούμε- 
νον δέ άπό τόν άνεξαντλή- 
του δραστηριότητος καί δαι
μόνιας έφευρετικότητος Δή
μαρχον ’Αθηναίων κ. Σπ. 
Μερκούρην, τούς μηχανι
κούς τοΰ Δήμου καί τοΰ 
Δημοσίου, δύο άλλους "Αγ
γλους μηχανικούς καί τόν 
Γεν. Γραμματέα τού Δήμου 
κ. Γ. Παρασκευόπουλον.

ΑΓΙΟΣ Μαμουότσο: Ποιος "Αγιος πάλιν είναι 
αύτός: ’Λναγνώστα. έρώτησον τόν άλιέα τής 

Μαρτζελλίνας. τής παραλίας τού Κιάγγου, τού κόλ
που καί τών ακρωτηρίων τοΰ Σαλέρνο, δλης τής 
Καλαβρίας, μέχρι τού κόλπου τοΰ Σκουιλλάτσε καί 
θά σοί άποκριθή άποκαλυπτόμενος:

—Εΐνε ό "Αγιος τών ναυτικών. Αυτός μάς 
προστατεύει στην φουρτούνα- τήν κόβει,' μέ 
τήν χάριν τού Θεού, στό λεπτό. 
_ Έν τούτοις είνε περίεργος ό τρόπος καθ' 
δν ό αλιεύς ή δ ναυτικός επικαλείται τήν 
χάριν τού Άγιου. Θά προσπαθήσω νά τόν 
περιγράφω, γενόμενος μάρτυς αύτοΰ.

«
Πρό ολίγων μηνών εΐχον λάβει έν 1’ενούη 

τό δίπλωμα τού πλοιάρχου πλοίων τής μι
κρός ακτοπλοΐας. Εΐχον λάβει τό δίπλωμα, 
άλλά διά νά δυνηθώ νά τό χρησιμοποιήσω, 
ώφειλον άκόμη νά έξασκηθώ έπί έτος πρα- 
κτικώς. Διά: μέσου συγγενούς μου τινός 
έναυτολογήθην είς τό πλήρωμα τού Νεα- 
πολιτανικοΰ πλοίου Ευαγγελισμός ·, συγ
κείμενον άπό πεντήκοντα τό πολύ γνησίους 
Νεαπολίτας.

Συνήντησα τό πλοϊον είς τό Σαλέρνον 
καί μετ' ύλίγας ημέρας απέκτησα οικειό
τητα μέ τούς συνταξειδιώτας μου.

Ό πλοίαρχος, άνθρωπος υψηλότατος, 
ισχνός, μέ μακράν γενειάδα μιξοπόλιον, 
έβλασφήμει δλας τάς θεότητας, ύπαρχού- 
σας ή μή καί . . . δλας τάς Κυριάκός, δταν 
ήγκυροβολούμεν είς τινα λιμένα, μετέβαινεν εύσεβώς είς τήν λειτουρ
γίαν. Ήσθάνθην ταχέως κλίσιν πρός αύτόν, δστις κατά τόν τρόπον 
του, δηλαδή βαναύσως καί έξαναγκάζων με νά μεθώ κατά διαλείμματα 
άπό ποτά ισχυρά καί βαρύτατου καπνόν, άντεπεκρίθη έν τούτοις μέ 
ίσην συμπάθειαν.

Παρά τήν εμπιστοσύνην όμως, ήτις τώρα μάς συνέδεε, δέν εΐχον ποτέ 
έπιτύ^,η. μέ ολην μου τήν περιέργειαν καί δλα τά τεχνάσματά μου. νά 
ϊδω, έστω καί διά μίαν μόνον στιγμήν, τί περιείχε ένα μικρόν καί σκο 
τεινόν δωμάτιον, κείμενον παραπλεύρως τής καμπίνας τοΰ πλοιάρχου

«
Κάποτε εΐχον έρωτήσει περί αυτού τόν θαλασσινόν γερόλυκον. Άλλ 

εκείνος παρατηρών με λοξώς:
— Παιδί μου, μού άπεκρίθη σοβαρώς, παρακάλει τόν Θεόν νά μή 

σέ άξιώση ποτέ νά ίδής έκεϊνο ποΰ εΐνε έκεϊ μέσα.
Μοΰ ωμίλησε μέ τοιοΰτον τρόπον, ώστε εκτοτε ήρχισα νά τρέφω 

πρός τό άντικείμενον αυτό μέγιστον σεβασμόν, αποτέλεσμα ενός φόβου 
άορίστου, ματαίου, δστις μέ έκυρίευεν δταν ώφειλον νά διέλθω, πάν
τοτε έξ άνάγκης, ποτέ έκουοίως, τόν στενόν διάδρομον, τόν υγρόν και 
σκοτεινόν, πρός τόν όποιον ήνοίγετο ή μάλλον ήτο κατεσκευασμένΐ) — 
διότι ποτέ δέν τήν εϊδον νά ανοίγεται — ή θύρα τής μυστηριώδους 
κρύπτης.

Μερικοί ναΰται δέν υπήρξαν όμιλητικώτεροι τοΰ πλοιάρχου καί είς τάς 
έρωτήσεις μου, προσατενίζοντες τό μικρόν δωμάτιον. μού άπήντων:

— Έ! Σύντροφε, έκεϊ μέσα εΐνε ό άγιος Μαμουότσο. 
Καί λέγοντες αυτό άπεκαλύπτοντο, απομακρυνόμενοι.
Εϊχομεν ήδη κάμη τό πρώτον ταξείδιον μέχρι τής Ι’καέτας, μέ φορ- 

τίον ξηρών καρπών καί τώρα άπό τινων ημερών εΐμεθα ήγκυροβολη- 
μένοι πρό του Άμάλφι, περιμένοντες νά συμπληρώσωμεν τό φορτίον 
μας καί νά άναχωρήσωμεν διά τόν γΰρον τοΰ Βασιλείου τής Καλά- 
βρίας, πράγμα τό όποιον έμελλε νά γίνη τό βραδύτερου, κατά τήν 
αυτήν εσπέραν. Καί πράγματι άνεχωρήσαμεν περί τήν δύσιν τοΰ ήλιου, 

εύθυμοι καί ζωηροί, 
άπό τόν πλοίαρχον μέ
χρι τοΰ ναυτόπαιδος. 
Ό άνεμος ήτο εύνοϊ- 
κός, τό ύδωρ διαυγές, 
τό φορτίον πλήρες. Τί 
ήδυνάμεθα νά ποθή- 
σωμεν περισσότερον, 
ήμεΐς οί ναυτικοί;

Φαντάσθητι, άναγνώ- 
στα: Ύπεμειδία καί αύ
τός δ γέρων πλοίαρ
χος, δ σχεδόν πάντοτε 
τόσον σκυθρωπός.

Έκεϊ εις τήν πρφ- 
ραν μέ τήν χεϊρα έπί 
τοΰ εύρέος καί έρρυτι- 
δωμένου μετώπου του, 
τοΰ ήλιοκαοϋς, παρη- 
κολούθει τήν πορείαν 
τοΰ ΟνήσκοΥπος ήλιου 
είς τόν Ορίζοντα τόν 
άτέρμονα, τόν εύρύν.

Τόν έπλησίασα άθο-

ρύβως καί, τρόπον τινά ως φίλοι, ρόνημα, τφ είπον μειδιών: 
- Έ! Καπετάν - Μπρέσσα, αν θέλη ό Θεός, θά άρά- 

ξωμε χωρίς τήν βοήθειαν τού Άγιου - Μαμουότσο.
Ό καπετάν-Μπρέσσα. έστράφη βιαίως. μέ ήτένισε έξη- 

γριωμένος. καί συλλαβών με άπό τόν βραχίονα:
— Μπά ! Ποϋ νά πάρη. . . . έβρυχήθη. Τό παράκανες 

παληοπαιδο! Καί έπειτα μετά βραχεΐαν διακοπήν: Ό 
Θεός νά μας λυπηθή.

Καί τόν είδον ν’απομακρύνεται, νά περι- 
πλανάται. έξετάζων τόν μεγάλον ιστόν, τόν 
τσίγκον, τό κάσσαρο, τά πανιά, τά ξάρτια, 
δλα τά χρειώδη, δλα τά έξαρτύματα, τά 
παραπέτα, χωρίς νά μού ρίψη πλέον ούτε εν 
βλέμμα, χωρίς νά μοΰ εϊπη ούτε αίαν λέξιν.

Δέν κατέβη κάτω καί, μέ τους οφθαλ
μούς καρφωμένους, παρηκολούθησεν έπί 
πολύ τόν σχηματισμόν καί τήν πορείαν 
ενός μικρού μαύρου νέφους. Τό εΐδεν νά 
αΰξάνη ταχέως, ένφ συγχρόνως καθίστατο 
πλέον μαΰρον καί πυκνόν καί τό πρόσιο- 
πόν ιου καθίστατο άγριιύτερον, μέ τούς 
οφθαλμούς άεννάως περιστρεφόμενους, καί 
σιιγχρόνως σύννουν.

X) άνεμος ηύξησεν, ή θάλασσα έταράσ- 
σετο καί ό Εύαγγελισμός» ηρχισε χορόν, 
ό όποιος θά διήρκει τούλάχιστον όλην 
τήν νύκτα.

«
Όταν πλέον τό σκότος έκάλυπτε τήν 

θάλασσαν καί ή παραλία ήτο μακράν, αί 
βρονταί καί άστραπαί συχναί έπηκολού- 

, _ θουν άλλήλας, ένφ συγχρόνως πλημμύρα
υδατος έχύνετο έφ’ήμών. Δέν εΐχον ποτέ παραστή είς τοιοΰτον θέαμα 
τής ώργισμένης Φύσεως καί τώρα τό έβλεπον τρέμων καί ωχρός είς 
σΐ)μεϊον. ώστε καί αύτός ό κεραυνός θά μέ έλυπεΐτο.

Ό έμποροπλοιαρχος τοΰ μέλλοντος! Ό καπετάν-Μπρέσσα, περιεπά- 
τει άπαθής καί ήσυχος τώρα, περίρρυτος ύπό ΰδατος έπί τής γεφύρας. 
δίδων από καιρού είς καιρόν διαταγάς, αΐτινες αμέσως έξετελούντο άπό 
τό πρόθυμον καί δραστήριοι· πλήρωμα.

Έν κύμα, μεγαλήτερον τών άλλωι·, έκτύπησε τό πλοϊον πλαγίως καί 
τό έκαμε νά κλίνη πρός τό πλευράν. Έκυλίσθην κατά γής. Ό πλοίαρχο; 
διήρχετο πλησίον μου.

— Αχ! Καπετάνιε, καπετάνιε- έφώναξα. 
Μέ παρετήρησεν άπό κεφαλής μέχρι ποδών.
-■ Τάθελες, κύριε, καί τάπαθες' είπε καί παρήλθε.
Έσύρθην μέχρι τοΰ υποστρώματος καί ώχυρώθην δσον ήδυνάμην 

καλλίτερα έναντίον τών προσβολών τής θυέλλης.

«
Περί τήν πρωίαν, άπό τήν καμπίναν μου. ήτις ήτο παραπλεύρως τή; 

τού πλοιάρχου, ήκουσα νά διέρχεται κάποιος τόν διάδρομον. Έσκέφθην 
τόν "Αγιον Μαμουότσο καί έξήλθον. Ό πλοίαρχος διέβαινε τήν ουδόν 
τού μυστηριώδους θαλαμίσκου. Τόν παρηκολούθησα μακρόθεν καί έπί

—..— \
I

ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΟΥΟΤΣΟ ί
(ΔΙΗΓΗΜΑ)

τέλους ήδυνήθην νά ικανοποιήσω τήν περιέργειάν μου.
Έπί βάθρου, άποτε- 

λουμέΐ’ου άπό παλαιά 
σχοινιά καί άπό ιστία 
τετριμμένα, 'ίστατο δυ
σειδές έκ ξύλου ε’ίδω- 
λον, βεβαμένον μέ χρώ
ματα ισχυρά, ύψους έν 
συνόλφ ενός μέτρου, 
περιτυλιγμένον μέ λευ
κόν ίστίον, καί κρατούν 
διά τής δεξιάς μικράν 
άγκυραν έκ ξύλου. Ό 
πλοίαρχος γονυκλινής 
πρό αύτοΰ παρεκάλει :

—"Αγιε Μαμουότσο, 
ικέτευε δακρύων, κάμε 
έλεος.Ή νύκτα έπέρασε 
καί ί] φουρτούνα λιγο
στεύει1 δέν πρέπει νά 
άφίσης νά περάση ή νύ
κτα χωρίς νά ξαναφέ- 
ρης τήν μπονάτσα. Καί 
έστάθη ν’ άκροασθή.

Ή θύελλα έμαίνετο· 
ό «Ευαγγελισμός» έχό
ρευε, έχόρευε...

—‘Άγιε Μαμουότσο, 
κάμε έλεος. . . κάμε 
έλεος... Έπανελάμβανε 
ό πλοίαρχος.

Ό "Αγιος όμως δέν 
ήκουε καί ό κοπετόν 
Μπρέσσα έφρύαττε. Ή θύελλα έμαΐνετο- ύ Ευαγγελισμός, 

έχό^ευε, έχόρευε . . .
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Ό

Ίκέτευσεν άκόμη μερικάς 
φοράς, έπειτα τόν είδον νά 
εγείρεται όρμητικώς καί. τείνων 
τούς γρόνΟους πρός τόν "Αγιον : 
«"Αγιε Μαμουότσο. όρύεται, 
κάμε έλεος ή σέ πνίγω ...»

Ιίαί ήκροάσβη.
Ή θύελλα έπέμενε είς τήν 

μανίαν της.
Τότε ό κοπετόν - Μπρέσσα, 

έγινεν έξω φρένων, έλαβεν έν 
σχοινίον καί:

— Τσιτσίλο! Καρλίνο ! Πεπ- 
πίνο ! Ρουμπέρτο! Έφώναξε.

Μετά τινας στιγμάς ένεφα- 
νίσΟησαν οί τέσσαρες ναΰται* 
εϊσελθόντες άπεκαλύφθησαν, 
παρετήρησαν τόν πλοίαρχον, 
όστις τούς έδειξε τόν "Αγιον. 
Ένόησαν. Ό Μπρέσσα έλαβε 
τόν "Αγιον Μαμουότσο εις τούς 
βραχίονας του καί. ακολουθού
μενος άπό τούς τέσσαρας καί 
εμέ, μέχρι τοϋδε θεατήν απα
ρατήρητου, έπροχιόρησε πρός 
τήν μικρόν κλίμακα, τήν πρός 
στοιχιζόμενος άπό τό πλήρωμα, ί

— "Αγιε Μαμουότσο. ίκέτευσε,
Ή θύελλα δέν έφαίνετο νά έλαττοϋται. ..
Οί ναΰται έφόρεσαν έπειτα τούς σκούφους των εις ένδειξιν περιφρο- 

νήσεως πρός τόν "Αγιον, καί ό κοπετόν-Μπρέσσα, άφοΰ έκαμε ένα βρό
χον μέ τό σχοινίον, περιέβαλε τόν λαιμόν τοΰ 'Αγίου. Έπειτα, μέσω τών 
βλασφημιών, τών όρυγμών, τών πτυσμάτων τοΰ πληρώματος, τόν έρρι- 
ψεν είς τήν θάλασσαν, κρατών άπό τήν μίαν άκραν τό σχοινίον. Τό 
πτωχόν ξύλον, μόλις ήγγισε τό ύδωρ, ήρχισε ένα χορόν καταχθόνιον ύπό 
τάς βωμολοχίας κοιτά: «Πνίξου! Πνίξου!» τοΰ πληριόματος.

Ό πλοίαρχος τό έσυρε άκόμη μίαν φοράνέπί τοΰκαταστρώματος, καί:
— "Αγιε Μαμουότσο, θέλεις νά κόμης έλεος; Τό ήρώτησε.

τό κατάστρωμα. Φθάσας επάνω, περι- 
εθηκε τόν "Αγιον είς τό παραπέτο καί: 
, άκόμη μίαν φοράν, κάμε έλεος.

ΟΝΕΙΡΑ- ΗΤΑΝ Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ
"Ονειρο ει’όα /<’ άΐ’οιχτά τά μάτια 
κι' ακόυσα τήν γλνκειά της τήν φωνή, 
καϊ τήν καρδιά μου εννοιωοα κομμάτια. 

’Αγιάτρευτα άπό τότε μον πονεΐ.

%,

Τούς έθυμήΰηκα αυτούς τούς νεανικούς μου στίχους ένα βράδυ, ποΰ 
ή βάρκα μ' έφερε κοντά είς τό άκρον τής άκτής τοΰ Γαλατά, δπου μέσα 
άπό τό κΰμα αναπηδούν πεύκα καί κυπαρίσσια.

Ό γέρως βαρκάρης έφώναξε :
— ’Ηχώ καλησπέρα.
— ’Ηχώ καλησπέρα! Ήκούσθη μέσα άπό τήν πράσινην γην καθαρά 

καί δυνατά.
— Φώναξε καί σύ· μοΰ είπε. Δέν μιλφς; Τί έχεις ;
— ’Αγαπώ· τοΰ είπα ασυνείδητα.
— ’Αγαπώ! Ήκούσθη άπό τό βάθος τής άκτής.
Καί έφωναξα χωρίς νά θέλω :
— Αγαπάς άκόμη;
— Άκόμη ! Είπεν ή φωνή.
Δέν έρωτοΰσε αύτή. Απαντούσε. Έστέναζε.
Δέν έβλεπα τώρα γύρω μου. Δέν έγνώριζα πού είμαι. Ήτον γνώριμη 

μου ή φωνή. Ή ίδια φωνή, ή λαχταριστή γιά μένα, καί τώρα έπειτα άπό 
τόσα χρόνια, ποΰ δέν αντήχησε στ’ αύτιά μου.

Ήτον αύτή. Τήν ακούω νά μοΰ έπαναλαμβάνη, δπως μετά τούς 
παλαιούς προσωρινούς χωρισμούς, καί τιόρα — έπειτα από τον παντο- 
τεινόν— αύτό τό «άκόμη·, έτσι πεισματικά.

Δέν αισθάνομαι δτι ό βαρκάρης κωπηλατεί τώρα δυνατώτερα διά νά 
φύγωμεν μακρυά άπό τήν «’Ηχώ».

Μιά στιγμήν, ποΰ ή σελήνη έπρύβαλε λίγο άπό τά νέφη, μέ είδε, — 
δπως μοΰ διηγήθη έπειτα — κίτρινον καί ένοησε τόν σεισμόν ποΰ έκλό- 
νιζε τήν ψυχήν μου.

Έγώ έφώναξα :
— Μή παίζεις μέ τήν καρδιά μου.
— Παίζεις μέ τήν καρδιά μου ! Αντήχησε λυπητερά.
— Οί έρωτες βρυκολακιάζουν;
— Βρυκολακιάζουν! Άπήντησε ή φωνή. Άπήντησε, δέν έρώτησε.
— Δέν σ’ άγαπώ ! Είπα μέ πείσμα.
Καί ήκουσα:
— Σ’ άγαπώ.
"Ηθελα νά διορθώσω τό τρομερόν μου σφάλμα.
— Σ’ άγαπώ κι’ έγώ.
— ΚΓ έγώ.
Ήτον αύτή· ή ίδια φωνή της.
Δέν πιστεύω δσα μοΰ εξηγεί δ βαρκάρης. "Οτι εις έκεϊνο τό _ μέρος 

τοΰ Γαλατά, τό επονομαζόμενοι· «Ήχώ»,_τό ομώνυμον παιγνίδι τής 
φωνής έχει μίαν περίεργον ποικιλίαν, έφ’ δσον άλλάσσει κάνεις θέσιν, 
ένφ προχωρεί ή βάρκα. Άλλοτε επαναλαμβάνει μίαν φοράν τήν φωνήν 
καί άλλοτε δύο καί τρεις. Καί πότε δλας τάς λέξεις, πότε τήν τελευ- 
ταίαν. Κάποτε δυνατά, ώστε νά διατηρήται ύ τόνος τής φωνής, κάποτε 
ασθενέστερα καί παρηλλαγμένος.

Τίποτε. Έγώ ήκουσα τήν φωνήν της. Τήν ίδια της τήν φωνήν. Γλυ- 
κειά, θλιβερή, ποθητή νά μοΰ λέγη· «Σ’ άγαπώ!»

ΔΗΜ. ΔΗΜΕΡ
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Ήκροάσθη. Τίποτε. Τό έρ- 
ριψε πάλιν είς τήν θάλασσαν 
καί ήτοιμάσθη νά κόψη τό 
σχοινίον.

Ώς έκ θαύματος ολίγον κατ’ 
ολίγον τό κΰμα ησύχασε, ό άνε
μος κατέστη ήπκότερος καί μία 
άκτίς ήλιου έφάνη διεισδύουσα 
μεταξύ τών νεφών. Όρυγμός 
χαράς έχαιρέτησε τόν πρόδρο
μον τοΰ ήλιου καί δ Άγιος Μα
μουότσο. άνασι'ρθείς είς τό 
κατάστρωμα καί άπομαχθείς 
καλώς, ώδηγήθη έν Οριάμβω 
είς τόν θαλαμίσκον του, δστις 
έκλείσθη.

ΊΙ γαλήνη, ό ωραίος καιρός 
έπανήλθον. Ό “Αγιος Μαμουό
τσο δέν ήθέλησε νά άποθάνη 
πνιγόμενος μακράν τοΰ πλοίου 
του καί έπαυσε τήν θύελλαν. 

Δυσπιστώ έγώ. Ή θύελλα 
έξεμάνη δλόκληρον τήν νύκτα

πλοίαρχος τόν έονρε άκόμη μίαν φοράν . . . καί έπειτα έπαυσε. Δι’αύτό ίσως 
ή παράδοσις θέλει νά ικετεύε

ται τήν πρωίαν ό "Αγιος. Γνωρίζουν δτι τότε έπί τό πλεΐστον η θύελλα 
ησυχάζει, δηλαδή —"Οχι! Παρ' ολίγον νά φανώ αιρετικός—γνωρίζουν, 
θέλω νά εϊπω, δτι τότε δ "Αγιος κάμνει έλεος.

« __ _____ ___ I
Μετά τινας ώρας, ό πλοίαρχος ήλθε πρός έμέ μειδιών, καί θέτων τήν 

εύρεϊαν καί τυλώδη χεΐρα του έπί τοΰ ώμου μου, μοΰ είπε:
— Παιδί μου, φθηνά τήν έγλυτιόσαμε. "Αλλοτε, δταν είνε καλός και

ρός — έδώ έχαμήλωσε τήν φωνήν του τόσον, ώστε μόλις τήν ήκουον 
νά μήν πιάνης στό στόμα σου τον Άγιον Μαμουότσο.

— Διατί; Τόν ήρώτησα.
— Διατί; Ξέρω καί ’γώ; Μοΰ τό έχη εϊπή ό πατέρας μου! Μοΰ

άπεκρίθη. Μετάφρ. Δ.

ΤΟ ΚΑΛΛΥΝΤΗΡ10Ν ΣΑΣ ΚΥΡΙΑΙ ΜΟΥ

ΕΙΣΘΕ ισχνή ; "Οχι ισχνή συνεπείφ μάκρος καί εξαντλητικής νόσου. 
__ Αύτό δέν είνε πάθησις.Ένφ ή κατά φύσιν ΐσχνότης είνε πάθησις, είνε 

ελάττωμα έπηρεάζον σημαντικώς τήν καλλονήν τής γυναικός. Ακού
σατε πρώτον τάς αιτίας τής ιδιοπαθούς αύτής ίσχνότητος, δπως τήν 
λέγουν οί επιστήμονες: Ή κληρονομικότης έν πρώτοις, ή όποια παίζει 
μεγάλοι· ρόλον έδώ. ή ΰπαρξις παρασίτων, ταινίας, έλμίνθων κλ. έντός 
τοΰ έντερικοΰ σωλήνος, ή κακή πέψις, συνεπεία παθήσεως τού στομάχου, 
ή ανεπαρκής ή κακής ποιότητας τροφή, ή κατάχρησις όξινων υγρών καί 
ιδία τοΰ δξους, ή πνευματική καί σωματική υπερκόπωσις, αί ήθικαί 
συγκινήσεις, δλα αύτά έπιδρώσιν έπιβλαβώς.

Πρώτον, ή ΰπαρξις παρασίτων έντός τών έντερων, έκδηλουμένη δι’ ανο
ρεξίας, πόνων κοιλιακών, βουλιμίας άλλοτε, βορβορυγμών καί γενικής 
έξάντλήσεως, δεύτερον δέ ή κατάχρησις τών όξινων υγρών, πρός έπίτευ- 
ξιν — ώς νομίζουν αί πολλαί — τοΰ χρώματος τής εύαισθησίας. έπι
δρώσιν όλεθρίως διά τόν οργανισμόν. Πράγματι έξηκρίβωσαν δτι τά 
οξέα φθείρουν τά τοιχώματα τοΰ στομάχου καί εμποδίζουν οΰτω τήν 
άπορρόφησιν τών διά τήν θρέψιν τοΰ σώματος ουσιών.

Άλλά καί ή ζηλοτυπία παίζει, ώς διεπιστώθη, τόν ρόλον της.
Βίος ήρεμος λοιπόν, άνάπαυσις πνευματική, γαλήνη ψυχική, εκλεκτή 

τροφή, είς περιπτοισεις δυσπεψίας, ΰπνος οκτώ ωρών τούλάχιστον, καθα
ρός αήρ, θαλάσσια ταξείδια καί φάρμακα κατά τής ταινίας, άν ΰπάρχη. 
Αύτά εϊιςαι οί στοιχειώδεις δροι προς καταπολέμησιν τής ίσχνότητος. 
Έχομεν δμως καί τροφάς βοηθούσας είς τούτο. Οΰτω αίλιπαραί ούσίαι, 
ελαιώδεις, βούτυρον. πρόσφατον κρέας χοίρου, δίδουν ευάρεστα απο
τελέσματα. καθώς καί τά άμυλούχα, ή πάστες, τό ά/.ευρον, ό άραβό- 
σιτος μέ ζάχαριν καί βούτυρον. τό γάλα άφθονον, σκέτο ή μέ σοκολά
ταν τό πρωί, τά ψάρια, τά όστρακα, τά αυγά, τά ζακχαρώδη, μεταξύ 
τών όποιων καί τά σταφύλια. Καίτοι ό χυμός τών σταφυλών δέν έχει τά 
συστατικά τού γυναικείου γάλακτος, δπως είπον τινες, έν τούτοις, λόγφ 
τής μεγάλης περιεκτικότητας είς σάκχαρον, είναι τροφή άξια λόγου.

Χρειάζεται δμως μεθοδική σταφυλοθεραπεία, διότι τά πολλά σταφύ
λια, λόγφ τής εισαγωγής πολλών αλάτων, τρυγικοΰ οξέος, μηλικού κλ. 
είς τόν οργανισμόν, προκαλοΰν άπίσχνανσιν, δι’ δ καί ένδείκνυται άφθο
νος χρήσις σταφυλών είς τά πολύσαρκα άτομα. Τρις μόνον τής ήμέρας 
νά τρώγετε, δσαι θέλετε νά παχύνετε, είς τάς (> ή 7 τό πρωί μισήν λίτραν 
λεπτόφλουδα σταφύλια, είς τάς 10 π. μ. καί είς τάς 5 μ. μ., χωρίς δμως 
τά κουκούτσια καί τόν φλοιόν, βαθμηδόν δέ νά φθάσετε είς τέσσαρας 
λίτρας τήν ήμέραν έν δλφ. Άλλά νά κινήσθε καί ολίγον είς τό ύπαιθρον 
καί νά κάμετε καί κάποιαν δίαιταν. Γάλα, ζωμόν, κρέας καλόν, αύγά 
ώμά καί βάρδα άπό σπίρτα. Άφθονον δέ νερό καθαρόν, κρασί κόκκινο 
παλαιόν μέ τό φαγητόν σας καί μπύραν άπό ένα ποτήρι τρις ή τετράκις 
τής ημέρας. ... ,

Φάριιακα είναι ένδεδειγμένα τά έξής : Μουρουνόλαδο, άληθινή τροφή 
διά τους ισχνούς, δταν δέν συνυπάρχη άταξία τών πεπτικών οργάνων, 
άπό 2 έως 4 κουτάλια τήν ήμέραν. κόνις κρέατος, οΤα είνε ή Somotose 
πρωτεύουσα, άοσμος, άγευστος, υποκίτρινη κόνις, περιέχουσα δέ δλα 
τά συστατικά τοΰ κρέατος, έτοιμα πρός άφομοίωσιν. Μέ τήν χρήσιν 
αύτής, τό βάρος τοΰ σώματος αυξάνει είς πέντε χιλιόγραμμα εντός δύο 
μηνών, μέ δόσιν 2-3-5 κοχλιαρίων τοΰ γλυκοΰ τήν ήμέραν έντός ΰδα- 
τος ή ζεστού ζωμοΰ κρέατος. Έπίσης τό Αρσενικόν, είτε ύπό μορφήν 
χαπιών, ή σταγόνων, είτε δι’ ενέσεων, είτε καί δΓ ορυκτών ύδάτων.

Η ΕΜΠΙΣΤΟΣ ΣΑΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1911 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

ΑΠ© ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠ' ©ΛΑ

ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Διενεμήθη εϊς δλον τόν κόσμον τό πρόγραμμα τών 'Ολυμπιακών Αγώνων 
διά τήν Ε'. ’Ολυμπιάδα, οΐτινες θά τελεσθώσιν έν Στοκχόλμη άπό 29 ’Ιου
νίου έως 22 Ίούλίου τοϋ 1912.

Ή βορεινή χώρα, εις τήν όποιαν ή άσκησις έφθασε τήν τελειότητα, 
εϊμεθα βέβαιοι, δτι έπαξίως θά έορτάση τήν μεγαλοπρεπή έορτήν τής Ρώμης 
καί τοϋ κάλλους. Τής Επιτροπής προίσταται τιμητικώς ό Β. Διάδοχος, 
αποτελούν δέ αύτήν ό Πρόεδρος συνταγματάρχης κ. Μπάλη, διάφοροι άλλοι 
άξιωματικοί, Τραπεζίται καί. ώ; μέλη τών διαφόρων έπιτροπών, οί Β. ΙΙρίγ- 
κηπες Κάρολος καί Γουλιέλμος. Δύο συνάδελφοι, οί κ. κ. Φρίμπεργ καϊ 
Μπέρκβαλ, αποτελούν μέρος τών ΰπό τούς Πρίγκηπας ’Επιτροπών, ό μέν 
πρώτος διά τό Φούτ - Μπώλ, δ δέ δεύτερος διά τό κολύμβημα.

Μεταξύ τών άγωνισμάτων ΰπάρχουσι αθλητικά παιγνίδια, ιππικοί άγώνες, 
σκοποβολή, ποδηλατικοί άγώνες.

Έξ έκαστου Έθνους δεκτοί γίνονται διά τά κατ’ άτομον άγωνίσματα 12 
άτομα καί διά τά καθ’ δμάδας μία δμάς. Οί κριταί θά είνε Σουηδοί, έπιφυ- 
λάσσει δμως ή Επιτροπή τό δικαίωμα νά διορίση καί ξένους κριτάς. "Γπό 
τόν τίτλον «Pentathlon Moilernc περιλαμβάνονται τά άγωνίσματα Σκο
ποβολής μονομαχίας άπό 25 μέτρων, Κολυμβήσεως 300 μέτρων, άγων 
Ξίφους (Escrime a l’6pee), ιππικός άγων 5,000 μέτρων καί Gross- Country 
4,000 μέτρων περίπου. Έπί τή εύκαιρία τών ’Αγώνων Οά γείνουν καί άγώ
νες ιστιοπλοΐας διά Vaclits.

Έπίσης ’Ολυμπιακόν μετάλλιον χρυσοΰν Οά άπονεμηθή είς τά πρόσωπα, 
δσα θά ΰποδειχθώσιν άπό τούς κατά τόπους Κυνηγετικούς καί Άλπινιστι- 
κούς συλλόγους, δτι κατά τά έτη 1908- 1911 έκαμον τήν μεγαλητέραν 
επιτυχίαν, κυνηγετικήν ή άλπινιστικήν. Τό σχέδιον τού Σταδίου δημοσιευό
μενου εϊς τό πρόγραμμα είνε ωραιότατου.

Ή Ελλάς, έν ή ή Σουηδία αριθμεί 
τροφίμους έν άθλητισμώ διακεκριμένους, 
εϊμεθα βέβαιοι, δτι έπαξίως θά άντιπροσω- 
πευθή εϊς τούς άγώνας τής Στοκχόλμης.

«
Η 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΙΣ ΚΥΜΗΝ

Αί δύο εικόνες, τάς όποια; δημοσιεύο
μεν μάς δίδουν μικράν ιδέαν τής μεγά
λης πανηγύρεως, ή δποία τελείται τήν 
15 Αύγούστου έν Κύμη.

Μία μεγαλοπρεπής λιτανεία, τελου- 
μένΥ| τήν ήμέραν έκείνην, σταματά, διά 
νά τά εύλογήση, πρό 111 καζανίων, τά 
όποια κατ’ έθιμον, μαγειρεύονται διά τούς 
προσκυνητάς. 'Οκτώ χιλιάδες άνθρωποι 
τά κενώνουν έντός τής ήμέρας.Οί)

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΗΣ ΚΥΜΗΣ. — Η ΛΙΤΑΝΕΙΑ

καί μία έβδομαδιαία

ΑΛΛΗ ΔΙΠΛΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ

01 καθημερινοί συνάδελφοι έγένοντο, 
έξ αφορμής τής δολοφονίας τών Γρεβι- 
νών, ακούσιοι δολοφόνοι δύο άκόμη 'Επι
σκόπων Ελλήνων.

Ής εικόνα τοϋ δολοφονηθέντος Αίμι- 
λιανοΰ έδημοσΐευσαν τήν τοϋ πρφην Ι’ρε- 
βενών καί νΰν Δράμας ’Αγαθάγγελου καί
τήν τοϋ Μητροπολίτου Μελενίκου. Τό ίδιον έπαθε 
εϊκογραφημένη έφημερίς. Μία έξ αύτών τών δολοφονιών καί έτοιχοκολλήθη 
μάλιστα προκλητικώτατα. Ευτύχημα τό ότι αί δολοφονίαι είνε εικονικοί.

Ή «Εϊκογραφημένη δύναται νά είνε ύπερήφανος διότι δημοσιεύει τήν 
αληθή εικόνα τοϋ έθνομάρτυρος.

«
Η ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΙΝΑ ΤΗΣ ΜΠΑΛΙΑΣ

Ή «Εικονογραφημένη» μέ στοργήν παρακολουθεί τά έν τφ έξωτερικφ 
Ελληνικά σωματεία, τά όποια, άπό φιλοτέχνους άποτελούμενα, συντη- 
ροϋσι καί διαδίδουσι τάς εύγενεΐς ιδέας τής Τέχνης ή τών Γραμμάτων

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ της ΚΥΜΗΣ.—ΕΝΑ ΓΕΥΜΑ ΑΠΟ 111 ΚΑΖΑΝΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ 
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μεταξύ τών υποδού
λων "Ελλήνων. Έδη- 
μοσιεύσαμεν είς προ
ηγούμενου φύλλου 
εικόνα τοϋ Διδασκα
λικού Σωματείου τοϋ 
Φροντιστηρίου τής 
Τραπεζοϋντος καί 
δημοσιεύομεν μέ εύ- 
χαρίστησιν εϊς τό πα
ρόν τήν εικόνα τών 
άποτελούντων τήν 
Έστουδιαντίναν τής 
παρά τήν Σμύρνην 
Μπάλιας ύπό τήν 
διεύθυνσιν τοϋ κ. Κ. 
Ζαφειροπούλου.

Είναι τά έν τφ έξω- 
τερικφ τοιούτου εί
δους σωματεία έστίαι 
έργασίας φιλότιμου καί πολλαχώς ωφελίμου, προτρέπομεν δέ τού; απαν
ταχού δμογενεΐς, δπως τά συντρέχωσιν ϋλικώς καί ηθικώς πρός επιτυχίαν 
τοϋ σκοπού των.

_______ « ____

Η ΥΠΟ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ Κ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΝ 

ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΙΝΑ ΤΗΣ ΜΠΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΟΓΔΟΟΝ

-1/έ τό ά>·ά χεϊρας τενχός της ή Εικονογραφημένη· κλείει τό έβδομον 

έτος τής ίκδόσεώς της καϊ εισέρχεται είς τό όγδοον. Έπϊ τή ενκαιρΰι ταντη, 
έκγράζομεν βαΟντάτην τήν είιγνοιμοοόνην μας πρός ό'σονς μας εβοήΟησαν 

είς τόν επίπονον άγιόνά μας σννεργάτας. οκνδρομητάς καϊ άντιπροσο'ιπονς μας.

Είναι βαρί· τό έργον τής έκδόσεοις εικο

νογραφημένου περιοδικοί· έν Έ/ά.άδι, καϊ 

μαλιστα μετά τόσης, μεϊΓ όσης τό ίδικόν 

μας, πολυτελείας. Ομολ.ογοΰμεν όμως ότι 
ή ΰποστήριξις τοΰ Ελληνισμόν, υπήρζεν, 

ίϊν μή άνάέ.ογος πρός τας προσπάθειας μας, 

άλλίι πάντοτε άμιλλωμένη πρός αντάς.

'Επι τή εύκαιρό} ταΰτη παρακαλ.οΰιιεν, 

όσους έκ τών οΐ’>·όροι<ητώ>· μας καθυοτε- 

ροΰοι τήν συνδρομήν το>υ, νά μάς τήν 
άποστείλωσιν, ενθαρρόνοιπες, μαζΰ με τοΰς 

άλλους προθύμους "Ελληνας, τήν ιΕίκο- 

νογραφημένηνε.

ΜΕ ΤΑΣ ΕΥΧΑΣ ΜΑΣ

Ή Εκκλησία ηύλόγησε τήν ενωσιν 
καλής καί ωραίας κόρης, τής Μαρίκας 
Σ. Άμπατζοπούλου, θυγατρός του φίλου 
διευθυντοϋ τού αριστοτεχνικού βιβλιοδε
τείου τής όδοϋ Κολοκοτρώνη, μετά τοϋ 
κ. Δημ. Κ. Ιίοντογιάννη, μεγαλεμπόρου 
έν Αμερική, τελεσθέντος τοϋ μυστηρίου

[Φωτ. Σπίγγου] τή7 30 ’Οκτωβρίου.
Ενώνει καί ή «Εικονογραφημένη» τάς 

εύχάς της μαζύ μέ τάς τής Εκκλησία; καί συμμερίζεται ειλικρινώς τήν 
χαράν τοϋ άρχοντικοϋ σπητιοϋ τοϋ καλού της φίλου.

«
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ ΒΡΕΤΟΥ

Έξεδόθη, μέ τήν συνήθη του ποικιλίαν, τό Ήμερολόγιον Βρετοΰ, τοϋ 
έτους 1912. Τό παρελθόν τοϋ Ημερολογίου Βρετοϋ, παρελθόν 12 έτών, 
τό όποιον διέρρευσε περιβαλλόμενου άπό τήν έκτιμησιν τών απανταχού 
Ελλήνων, έγγυαται καί διά τόν έφετεινόν τόμον. Δέν υπάρχει θέμα, τό 
όποιον νά μή πραγματεύεται τό «’Εγκυκλοπαιδικόν Ήμερολόγιον», 
διαδίδον τοιουτοτρόπως ώφελιμωτάτας γνώσεις καί δέν υπάρχει τίποτε 
τό περίεργον εις τόν κόσμον, τό όποιον νά μή σάς παρουσιάζη μέ 

εικόνας καλλιτεχνικωτάτας. Μέ αύτό μανθάνετε πολλά, αναπτύσσετε 
τά παιδιά σας, τά προικίζετε μέ τήν έξιν νά διαβάζουν, διότι τό 
Ήμερολόγιον είναι έλκυστικώτατον. Ή · Είκονογροφημένη», έπιμε- 
λεία τής όποιας έκδίδεται τό «Εγκυκλοπαιδικόν Ήμερολόγιον»,
σας τό συνιστά ώς τό άριστον τών όμοιων του. Τιμή τοϋ «Ημερολο
γίου» έν τφ έσωτερικφ δρ. 5 τά πολυτελείας, 4 έπί άρίστου χάρτου 
καί 3 έπί κοινού’ καί έν τφ έξωτερικφ φρ. χρ. 5, 4, 3.
Ο ΦΛΕΡΙΑΝΟΣ *

Αύτήν τήν έποχήν ποϋ άριστοκρατοποιοϋνται τά άνθη, πού καλλιερ
γούνται τά έκλεκτώτερα έξ αύτών, ποϋ θ’ άρχίσουν νά κοσμούνται 
τά σαλόνια μέ τό κάλλος των καί νά μυρώνονται μέ τήν άναπνοήν 
των, ό κ. Ν. Φλεριανός σάς είνε άπαραίτητος. Απαραίτητος διά τής 
γλάστρες σας, άπαραίτητος διά τά θερμοκήπιά σας, άπαραίτητος, διά 
νά προμηθευθήτε τάφυτά καί τά βολβοειδή σας—χιλιάδες χιλιάδων βολ
βών τοϋ ήλθαν άπό τήν Εύρώπην —, άπαραίτητος δέ καί άπαραιτη- 
τότατος διά τά βάζα του.

Τό έπί τής όδοϋ Σταδίου άρ. 3 άνθοπωλεΐον του είνε κατάκοσμον 
άπό ποικιλίαν βάζων Γκαλλαί. Τό ένα εύμορφώτερον άπό τό άλλο, 
κάθε ένα μέ τελειοτέραν τήν σφραγίδα τής Νέας Τέχνης καί τοϋ ϊδεωδε- 
στέρου γούστου. Τά άλλα βάζα τοϋ Ντόμ—μεγάλη συλλογή άπ’ αύτά— 
άπαρτίζουν μίαν πάγκομψον έκθεσιν, τήν όποιαν πρέπει νά σπεύση νά
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θαυμάση πάσα Άτθίς καί πάς φιλανθής. Απέραντοι εκτάσεις τροφοδοτούν 
τό ανθοπωλείου τού Ν. Φλεριανού. ή επιστημονική δέ καλλιέργεια τών 
άνθέων εξασφαλίζει εις αύτό τήν καλλιτεραν παραγωγήν.

Τό τόσον γνωστόν κατάστημα γίνεται άπό τελείου τελειότερον. Τό άνε- 
καίνιζε κάθε χρόνον ό κ. Φλεριανός καί τό ϋπερανεκαίν.σεν τώρα. Εϊμεθα 
βέβαιοι, ότι δέν θά μείνη φιλανθής νά μή αποκόμιση εφέτος άπό τό άνθοπω- 
λείον τού κ. Φλεριανού τάς ώραιοτέρας εντυπώσεις καί μαζύ μέ αύτάς τά 
ωραιότερα βάζα καί άνθη.

ΑΙ ΒΡΑΧΕΙΑΙ ΜΑΣ

.1. β. S'inialoiit. Ιιύ τον ίδιον τιι/νδροιιζιον άποσιίλλοιιιν ν/ιί>· το αΐιη- 
Oev.— Λ’. Α’. //. Σικάγον. Ία αίτηΙΙένια ΙΙά λά/ίι/'ν .τ<ιο<’ι τον αί'τύΟι άνιι- 
.τροοώτιου μας.— Ε. ί. X. Χαλκίδα. -V. 7'- Afpapua. XI. 7.. ΙΙόλον, J. .1. Λ- 
Λ»ύι>· ' > οοκιμ·, I. Ε. Btinios Avies. ΛόΙΐτις, I. .1. Λ’. Xe-..· - Vari.
J. J. Paris, I. Σ. Kroaaaovrui, I- II. ΙΙοάκλιιαν. ' Ε/ιβάομαζα καί οννδρο- 

μαί ίλι'ιι ΙΙηοαν. Εοχμαιατονμνν «.τινριος.
«

Κ. ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΣ

Τήν τελευταίαν στιγμήν, καθ' ήν τίθεται τό φύλλον μας Υπό τά πιεστή
ρια, μανβάνομεν μετά λύπης τόν θάνατον τού Κωνσταντίνου Χρηστομάνου.

Δέν έχομεν τόν καιρόν νά χαρακτηρίσωμεν τόν μικρόν μέν τό δέμας 
άλλά μαχητήν, ί όποιος εΐργάζετο γνωρίζων τήν καταδίκην του καί δ 
όποιος μόνον τελευταίως άπέκαμε νά εργάζεται διά τά ιδανικά του.

Ητο δ Χρηστομάνος πυρετός εργασίας. Ήλθεν εις τήν Ελλάδα διά νά 
κυνηγήση τ° Ββνικόν τής ίδρύσεως θεάτρου έλληνικοδ άξίου τού προορι
σμού του, ώμίλησεν εις τί θέατρον τού Διονύσου διά τό δνειρόν του καί

ΑΠΟ ΤΑΣ ΑΙΜΑΤΟΜΕΝΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΤΗΣ ΤΡιΠΟΛΙΤΙΔΟΣ. ΙΘΑΓΕΝΕΙΣ ΙΠΠΕΙΣ ΕΠΙΤΙΘΕΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΤΑΛΟΝ

Βύρε πάγους γύρω του καί άντίκρυσε μειδιάματα. Καί ήντλησε θάρρος 
άπό τήν άντίδρασιν καί δυνάμεις άπό τήν έρημίαν συνεργατών καί, άντΐ 
νά συγκεντρώσω τό παλαιόν, έδημιούργησε νέον. "Επλασε. Έπλασε τήν 
Κυβέλην. Έπλασεν έσμόν πρωτόβγαλτων ήθοποιών μέσα άπό τήν ψυχήν τών 
όποιων έσκαψε καί παρουσίασε κάτι που δέν είχε σχέσιν μέ τό παρελθόν.

Αύτό τό κάτι τό έχειραγώγησε καί τό παρουσίασε θριαμβευτικόν, διαρ
κώς έχων απέναντι του αντιπάλους, διαρκώς δημιουργών άλλους, άντλών 
δυνάμεις άπό τήν πάλην, δίδων ένα δρόμον νέον είς τήν σκηνήν, τόν 
όποιον, άν καί μέ παραστρατήματα, ακολουθεί αδτη καί τώρα άκόμη, ένα 
δρόμον ευσυνειδησίας, έκλεκτικότητος, τάσεως πρός τό νέον.

"Εφυγε·/ δ Χρηστομάνος. άλλ' άφήκε άδρά τά ίχνη τής πρόσκαιρου 
διαμονής του.

»>

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΠΝΙΣΤΑΣ

Μέ άπέριττον ύφος ό Διευθυντής τής καπνεμπορικής έπιχειρίσεως τών 
σιγαρέττων "Ideal· σάς λέγει:

— Ή ήμέρα άπό τήν όποιαν ήρχισεν ή κατανάλωσις τών σιγαρέττων 
• Ideal είναι ή 12 Αύγουστου καί κατηναλώθησαν 1,000,000 σιγαρέττα.

Αύτό νά σάς πείση, όσοι γνωρίζετε νά καπνίζετε, περί τής καλής ποιό- 
τητος τών · Ideal·. Τά καπνοπωλεία είναι δύο μικρές παγκοϋλες γνωστές 
εις τά «Χαυτεία». Όχι έπιδείξεις. Τά σιγαρέττα φέρουσι τόν τίτλον «Ideal». 
Ή κεντρική άποθήκη είναι όδός Πειραιώς 16.

«

ΝΙΚΟΣ Γ. ΔΑΜΑΛΑΣ

Μίαν μελαγχολικήν ήμέραν τοϋ παρελθόντος μηνός, εΰωδιασμένην άπό 
τά τελευταία ξεψυχίσματα τών κήπων, ή ’Αθηναϊκή κοινωνία, σύσσωμος, 
πλημμυρισμένη άπό δάκρυα πόνου και σπαραγμού, περιεστοίχιζεν έν άνθο- 
στολισμένον φέρετρον, έπί τοϋ όποιου είχεν άποκοιμηθή τόν Υπνον τής 
αιώνιας γαλήνης μία ώραία καί εύγενής ύπαρξις, δ Νίκος Δαμαλάς.

Όστ-.ς έγνώρισε τόν άτυχή νέον 
δέν ήδυνήθη νά μή κλαύση διά τόν 
άδικον και πρόωρον θάνατόν του.

Ό Νίκος Δαμαλάς ήτο άπό τάς 
έςόχως τελείας καί έςιδανικευμέ- 
νας Υπάρξεις, α: όποΐαι εμφανί
ζονται δΓ όλίγόν, ώσεί άπό άλλου 
αιθέριου κόσμου έν τφ μέσω ήμών 
διά νά μάς έκπλήξουν. νά μάς 
μάγεύσουν. νά μάς θαμβώσουν καί 
νά οβύσουν κατόπιν εις τό σκό
τος καί τό άγνωστον, δπως τά 
φωτεινά μετέωρα, τά όποια λάμ
πουν διά μίαν στιγμήν, δπως τά 
ώραία ρόδα τά όποια ζοϋν μόνον 
μίαν πρωίαν, δπως αί χρυσαί δύ
σεις πού άνάπτουν καί οξύνουν 
δΓ έν μόνον δειλινόν.Άλλοίμονον !
Ό,τι ώραϊον είς τόν κόσμον τούτον, περνφ ώς δνειρον, ώς άπιθανότης. 
Καί ήτο μία ονειρώδης αληθώς άπιθανότης δ πολύκλαυστος Νίκος.

•

ΝΙΚΟΣ Γ. ΔΑΜΑΛΑΣ

ΤΟ ΔΡΑΓΑΤΣΕΙΟΝ

Άπεδείχθη καί εφέτος άπό τό πλήθος τών προσελθόντων καί έκ τοϋ 
εξωτερικού άποσταλέντων μαθητών, ή έκτίμησις ήν τρέφε: πρός τό Δρα- 
γάτσειον Λύκειον δ τε έσω καί δ έξω Ελληνισμός. Τό Δραγάτσειον διευθυ- 
νόμενον μέ στοργήν πατρικήν, μέ μεθόδους, αί όποΐαι είναι απόρροια 

πολυετών μόχθων τοϋ Διευ- 
Βυντοϋ κ. Ιακώβου Δραγά- 
τση υπέρ τής έκπαιδεύσεως 
τής νεολαίας, μέ τά φώτα 
τών έκλεκτοτέρων έν Άθή- 
ναις καθηγητών καί διδασκά
λων, είναι τφ δντι δξιον τής 
ΰποστηρίξεως τής όποιας τυγ
χάνει άπό τούς Πανέλληνας. 
Είς τά άνωτέρω προσόντα 
ας προστεθή καί τό Υγιεινόν 
τού κτιρίου εις δ είναι εγκα
τεστημένο/ τό Λύκειον έπ1. 
τής όδοϋ Φιλελλήνων καί α; 
δμολογηθή διά πολλοστήν 
φοράν, δτι τό Δραγάτσειον 
εκπαιδευτικόν ίδρυμα άποτε- 
λεί γβνναιοτάτην πρόοδον είς 
τόν άγώνα πρός μόρφωσιν 
τής νεολαίας, συντείνον, δπως 
καί κατά τά πολλά έτη τής 
μέχρι τοϋδε δράσεώς του. εις 
τήν έλληνοπρεπή καί μέ βά
σεις στερράς προπαρασκευήν 
τής νεωτέρας γενεάς.

«
ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Αιολικοί Άατήυ.—Έξεδόθη 
έν Κύδωνίαις Υπό τοΰ κ. Βα
σιλείου Κ. Βααιλειάδου νέον 
περιοδικόν Υπό τόν τίτλον 
«Αιολικός άστήρ». Χαίροντες 
βλέπομεν τόν έν τή γείτονι 
έλληνικόν περιοδικόν Τύπον 
άναπτυσοόμενον καίεύχόμεθα 

εύδοκίμησιν είς τόν νέον άνά τόν έν Τουρκία. 'Ελληνισμόν συνεργάτην μας.
Ψνχιαζρικη καί ΝζοριΛογικτ/ ’ /ώτιίΑώρησίί.—Έξεδόθη τό τεύχος Μαίου- 

Ίουνίου τής Υπό τοϋ κ. Σ. Βλαβιανού έκδιδομένης «Ψυχιατρικής καί 
Νευρολογικής Έπιθεωρήσεως», μέ τό σύνηθές της επιστημονικόν της 
περιεχόμενον.

Ο ΑΓΓΛΟΣ ΤΑΞΕΙΔΕΥΩΝ

Οί Γερμανοί δέν χωνεύουν τούς Άγγλους. Και γράφει μια γερμανική 
έφημερίς διά τόν ταξειδεύοντα Άγγλον ότι: Εις τό table d'hote εκλέγει 
τήν καλλιτεραν θέσιν, διορθώνει τό κάθισμά του παρενοχλών τόν γείτονά 
του. διαλέγει τό καλλίτερου μέρος άπό τό περιφερόμενου φαγητόν, έπι- 
βάλλει κατάσχεσιν όλων τών έπιδορπίων, τρώγει παταγωδώς ώς παχύ
δερμου, ροφψ μέ τούς ρώθωνάς του άπαισίως. καθαρίζει τά νύχια του. 
σφυρίζει τόν Αγγλικόν ύμνον. Είς τά τραίνα άνοιγε: καί κλείει τά παρά
θυρα, πνίγει τούς συνεπιβάτας του μέ τον καπνόν τοϋ 
πούρου του, εξαπλώνεται είς τά καθίσματα, ςεκουφαίνει 
τόν κόσμον. Είς τό θέατρου φορεί τά χειρότερά του ρούχα, 
άποπνέει άρώματα σκόρδων, σφυρίζει, κοιμάται συνοδεύων 
τήν ορχήστραν μέ ροχαλητό. Γυρίζει εις τό Λονδίνου καί 
είνε δ τέλειος τζέντλεμαν. Φορεί πάντοτε φράκο ή σμό
κιν, συμπεριφέρεται όπως πρέπει καί δυσαρεστεϊται, άν 
ένας ξένος δέν σέβεται τόν τόπον του.

«

ΚΑΚΟΠΙΣΤΙΑΙ
Εϊμεθα μετά λύπης Υποχρεωμένοι νά δημοσιεύσωμεν τά 

όνόματα δύο άκόμη συνδρομητών μας, οί όποιοι έδείχθη- 
σαν κακόπιστοι άπέναντί μας. Είνε δ έν Άίβαλί κ. Γ. 
'Ανδρόνικος, δφείλων έτησίαν συνδρομήν εκ φράγκων 22 
καί δ έν Αίτωλικφ κ. I. Βλαχούλης καθυστερών δρ. 40.
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