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ΩΣΑΝ φινάλε θορυβώδες παιάνος ενθου
σιαστικού ό Δεκέμβριος κλείει τό έτος 

τό ταραχώδες, πολυτάραχος. ‘Αναστατωμένος 
ό κόσμος. Ή Γή. ή Θάλασσα, ή γείτων μέ 
πολιτικός κρίσεις, ή Περσία μέ τάς άπειλάς 
τής γείτονος Ρωσσίας, ή Κίνα μέ τήν βουλι
μίαν τώνγειτόνων της έπαναστατημένη, ήμεϊς 
μέ τούς έπαναστάτας μας, οί Δήμαρχοι μέ 
τόν κίνδυνον νά καταργηθοϋν.

Οί Δήμαρχοι! Σταματώ εις τήν συμπαθή 
αύτήν πολιτικήν ΰπαρξιν. Κατάργησις τοϋ 
Δημάρχου μου φαίνεται πώς καταργεί κάτι 
άπό τήν'Ελληνικήν ύπόστασιν. Πώς νά φαν- 
τασΟήτε επαρχίαν χωρίς Δήμαρχον; Πώς, 
χωρίς τήν αρχοντιάν της; Χωρίς τόν νοητόν, 
τόν χειροπιαστόν αντιπρόσωπον τοΰ κόμμα
τος; Ποΰ αύτός θά φροντίση διά τήν διδα- 
σκάλισσαν, ποϋ αύτός θά είπή δύο λόγια είς 
τόν άποσπασματάρχην γιά τό παιδί σου, ποΰ 
αύτός θά ο’ εύκολυνη μέ έν πιστοποιητικών 
πενίας καί ας έχης τόν τρόπον σου, ποϋ αύτός 
θά πάρη τό παιδί σου γραμματικό τής Δη- 
μαρχίας, ποΰ ... ποΰ νά τά λέγω;

Διιι τήν πολιτικήν ήτο μονός υπολογιζό
μενη. Τόσους Δημάρχους έχει ό τάδε υποψή
φιος. Καί διά τήν 'Ελληνικήν ζωήν ήτο θρϋλ- 

υίός του, ή κόρη του. «Τό ’πε καί ό Δήμαρχος!» 
Zkirmt)n Λνίίττίίρι τήν νήηην rnf» Xrriucrm τοΰ

λος δ Δήμαρχος, αύτός, ό _ ..... , .......
Γεγονός δτι τό Δηιιαρχόπουλο αγαπάει τήν κόρην τοΰ Σταμάτη τοΰ 
Πετσά». Σημαντικόν γεγονός δτι, ό δείνα θά πάρη τήν Δημαρχοπούλαν.

Ποΰ ή εποχή, κατά τήν οποίαν ό λογιότερος τών επαρχιωτών Δη
μάρχων ηύχαρίστει τούς δημότας του, «διότι έθεσαν τάς ποζιάς τον 
τρίχας έπί κεφαλής τού Δήμου·;
’ Ποϋ ή έποχή, δπου οί Δήμαρχοι έτιμώντο μέ πρόσκληση· είς τούς 

γόμους τής Α.Β.Υ. τοϋ Διαδόχου καί έποίκιλον τήν άπειρον ποικιλίαν 
τών πολυτελών στολών είς τά Ανάκτορα μέ τήν φουστανέλλαν καί τήν 
βράκαν; Ή έποχή δπου έβρεχε Σταυρούς τοΰ Σωτήρος, .ιαρασημοφορη- 
θέντων δλων τών Δημάρχων τοΰ Κράτους τών κληθέντων είς τάς έορτάς;

’Από τήν έποχήν έκείνην ή βράκα καί ή φουστανέλλα έξέλιπον καί οί 
Δήμαρχοι έμαθον νά τρώγουν καθ’ ι'ίλονς τούς τύπους, ώστε νά μή υπήρχε 
κίνδυνος, άν εκαλούντο πάλη· είς τά ’Ανάκτορα, νά προκαλέσουν, ώς οί 
αγαθοί εκείνοι άνθρωποι, μειδιάματα. Θαυμασμόν, ναι.

Μάθετε καί κάτι διά τήν γείτονα. Έκεΐ ζύμωσις ιδεών, ή οποία 
έφθασε μέχρι τής παραιτήσεως Κυβερνήσεως. Οί Προοδευτικοί, οΐτινες 
κρύπτονται υπό τήν δοράν τοΰ κομιτάτου «'Ένωσις - Πρόοδος», ύφίσταν- 
ται επιθέσεις γενναίας. Οί Φιλελεύθεροι, μετά τών οποίων συνεφώνησαν 
οί 'Έλληνες, άπεχώρησαν τής Βουλής καί δταν άκόμη ό Σουλτάνος 
ανέθεσε διά δευτέραν φοράν τόν σχηματισμόν τοΰ 'Υπουργείου είς τόν 
παραιτηθέντα βεζύρην Σαϊτ πασάν. Κλονιζόμενος ούτος τελευταίου 
ήρχισε νά προσεταιρίζεται τό κομιτάτον καί διά τοΰτο ύπεστηρίχθη υπο 
τών Προοδευτικών. Οί ΰποστηρίζοντες τό κομιτάτον είνε άπό συμφέ
ροντος υποστηρικταί αύτοΰ. Έξ άλλου τό κόμμα τής .Ελευθερίας καί 
Συννενόήσεως» είνε τό νέον κόμμα, τό όποιον αντιπολιτεύεται τήν 
Κυβέρνηση·, άποτελείται δέ τούλάχιστον αί κορυφαί του τοιοϋτοι 
είνε — άπό άρχαίους έμπιστους τοΰ κομιτάτου,; οί όποιοι, άπετάχθησαν 
τή πολιτική του. μισήσαντες τόν σωβινισμόν αύτοΰ, δπως είνε δ Μπασρί 
βέης, άρχηγός τοΰ λαϊκού κόμματος, δταν άπεσκίρτησε τοΰ κομιτάτου, 
δ Λουτφή Φεκρή βέης, διακρινόμενος διά τήν εύγλωττίαν του, ό Ριζά 
Τεβφήκ, αύστηρός επικριτής τής Κυβερνήσεως. δλοι ρήτορες δεινοί καί 
πολιτευταί Ισχυροί.

Αύτήν τήν βραχεϊαν βιογραφίαν τοΰ νέου κόμματος τήν δίδω διά νά 
δώσω καί πληροφορίας περί τής στάσεως τών 'Ελλήνων βουλευτών. 
Υπάρχουν πέντε έως έξ "Ελληνες βουλευταί συνεργαζόμενοι, κατά τό 
μάλλον ή ήττον έπιφυλακτικϋίς, μέ τό κόμμα τής «Ένώσεως Προόδου», 
έψήφισαν δμως τελευταίοι· τήν Κυβέρνηση· συντελέσαντες, δπως ισχυρί- 
ζωνται οί αντίθετοι, είς τό νά δημιουργηθή ή μικρά πλειονοψηφία, 
ήτις έστήριξεν αύτήν. Οί περισσότεροι καί — άς εΐπω — οί δυνατότεροι 
είνε μέλη δμάδος, ή όποια πολέμφ τό κομιτάτον «Ένωσις Πρόοδος».

Έν πάσει περιπτώσει Βεζύρην άκοΰμε καί Βεζύρην δέν βλέπομεν 
καί δέν τόν βλέπομεν και λήγοντος τοΰ έτους, άν δέν λυθούν τά ζητή
ματα τής καταργήσεως τοΰ στρατιωτικού νόμου καί τής άπαγορεύσεως 
είς πάντα στρατιωτικόν καί πολιτικόν υπάλληλον τοΰ νά φοιτφ είς τάς 
λέσχας. Δηλαδή ζητήματα εύκολα εις λύσιν. δσον καί τό ζήτημα τοΰ 
τετραγωνισμού τοΰ κύκλου.

«
"Αν έπιτείνωμεν ολίγον τον κύκλον τής πολιτικής μας αύτής άνασκο- 

πής — είνε πρέπον όταν συγκυκάται τό Σύμπαν, νά μή πολιτικολογήσω- 
μεν ημείς; — θά ίδωμεν τούς Κινέζους έπαναστατοΰντας καί άπαιτοϋν-

τας Σύνταγμα. Οί άπαιτηταί, κατά μίαν περιγραφήν Γάλλου συναδέλφου, 
κατελήφθησαν ύπό πανικού καί τό Πεκϊνον ήρημώθη. Έδημοσιεύθη έν 
τώ μεταξύ τό νέον Σύνταγμα, τό όποιον — νά εϊπω, πρακτικότατα; —- 
έχει μόνον δέκα έννέα άρθρα καί τό όποιον έψηφίσθη εις είκοσι λεπτά 
τής ώρας, καί ιδού οί φυγόντες επανακάμπτουν. Οκτώ έως δέκα χιλιάδες 
καθ’ έκάστην. Περισσότερον δμως τώιν άπαιτητών έφοβήθησαν οί άρι- 
στοκράται καί οί πρίγκιπες. Αύτοϊ κρύπτονται άκόμη καί έν μέλος τής 
αύτοκρατορικής οικογένειας, μέ βαθμόν στρατηγού, έκλείσθη είς έν δω- 
μάτιον μικρού ξενοδοχείου. Ό λαός είς δλα αυτά τηρεί πίστιν είς τρεις 
σημαίας, τάς όποιας μεταχειρίζεται άναλόγως τών περιστάσεων. Κάθε 
ένας έχει είς τό σπίτι του τήν κιτρίνην αύτοκρατορικήν σημαίαν, τήν 
κόκκινήν τών επαναστατών καί τήν λευκήν τών δημοκρατών. Είνε φανε
ρόν δτι περισσότερον άπό τό έπιτευχθέν Σύνταγμα δέν θά κερδισθή. 
Ήξιζε τοσοΰτον θόρυβον τοιοϋτον κέρδος ;

«
Άλλ’ άς έλθωμεν είς τά ίδικά μας ζητήματα.
Είς αμφιβολίαν άκόμη τό Κρητικόν ζήτημα, είς μίαν αμφιβολίαν, τήν 

όποιαν μύτην προσπαθούν νά φωτίσουν ελπίδες έξ Εύρώπης περί συν- 
νενοήσεων διά μίαν μεσάζουσαν λύσιν. Είνε τόσον κορεσμένος ό Κρητι
κός λαός άπό υποσχέσεις ώστε, άν δύσπιστή δέν είνε σφάλμα του, 
άλλ’ είνε άδυναμία δικαιολογημένη.

Βλέπει εαυτόν δύσκληρον μέ δυσκληρότερον κλήρον άπό τούς άλλους 
άγωνισθέντας Ελληνικούς λαούς. Είνε ο περιοσοτέρας υποσχέσεις λαβών 
καί ό περιοσοτέρας φοράς πικρανθείς.

Καί οί άγώνες του, δσον καί άν κριίΐιϋσιν αυστηρός, τούς ποριστούν 
είς τά δμματα καί τοΰ άπαθεστέρου κριτοΰ Σισύφους, κυλώντας τόν 
λίθον των έπί αιώνας. "Οσον περισσότερον μαρτυροΰσι, τόσα περισσό
τερα δικαιώματα αποκτούν έπί τών συμπαθειών μας. 'Αλλ' υπάρχει μία 
Ανίκητος δύναμις, ή όποια λέγεται Άνάγκη» καί είς τήν όποιαν κύπτο- 
μεν ολοι. *

Ή Βουλι'ι μίαν ώραίαν πρωίαν, άληθινά ώραίαν, ώστε νά δικαιολο
γηθώ καί ή συνοδεία τοϋ κ. Βενιζέλου έως είς τήν οικίαν του, ύπό τών 
φίλων του βουλευτών, παρέδωκε τό πνεύμα καί οί έξω τοΰ νυμφώνος 
μέ ήδονήν έβλεπον τήν σημαίαν ύποστελλομένην.

Τά τελευταία πυρομαχικά τής άντιπολιτεύσεως έξηντλήθησαν καί οί 
ολίγοι αντιπρόσωποί της έτοιμάζονται διά τόν άπό καλπών πόλεμον. 
Είνε αληθές δτι τόσον δύναται καί τόσον τοακιστικαί καί άνατρεπτικαί 
νομοθετικών καθεστώτων τοΰ παρελθόντος μεταβολαί δέν έδημιουργή- 
θη'σσν είς άλλην σύνοδον Βουλής, δσαι εϊς αύτήν. Δέν ήτο ισχνή ή άντι- 
πολίτευσις παρ' δλον τό ολιγάριθμοι· αύτής, διότι πρέπει νά ϋπολογισθή 
καί ή άλλη έκείνη έν άοθροις, έν συλλαλητηρίου;, έν διαδόσεσιν, έν 
άγώνι δήθεν ύπέρ εργατικών ζητημάτων, έν φωναϊς καί άποπείραις 
υπέρ εθνικών ζητημάτων, έν διαρκεϊ δημιουργώ θορύβου, ό όποιος έπί 
τέλους σκοτίζει καί τόν ψυχραιμότεροι·, καί ή όποια είμπορεϊ νά άπο- 
γοητεύση καί τόν πλέον εύέλπιδα.

Φαντάζομαι τόν άγώνα τών κομμάτων είς τό μέλλον, ώς άγώνα μιας 
άντιπολιτεύσεως—οίαδήποτε καί άν είνε αΰτη, ή όποια δμως θά άρχη- 
γεύεται,—τόν φαντάζομαι δικαιότεροι· καί πρό παντός μεμετρημένον. 
Είς τήν Βουλήν θά προστεθούν άναμφιβόλως στοιχεία, έξ έκείνων, τά 
όποια, έκ τής παλαιάς πολιτικής, συνεργασθέντα, έν τή Βουλή, έπέδει- 
ξαν μετριοπάθειαν, ή όποια συνέτεινεν είς τήν εύώβωσιν τοΰ έργου τοΰ 
σώματος. Άπ’ αυτούς θά είνε φυσικά περισσότεροι. Καί φαντάζομαι 
εγκαίνια έργασίας ήρέμου πλέον, τακτικής, σωστικής.

Πάσα πρόωρος κρίσις θά είμποροΰσε νά θεωρηθή παρακεκινδυνευ- 
μένη, δτι δμως μέ δύναμιν. καί μέ έπιμονήν διεξήχθη ό αγών ύπό τοΰ 
Προέδρου τής Κυβερνήσεως, αύτό δέν είμπορεϊ παρά νά όμολογηθή 
άπό ένα, ώς έγώ, ό όποιος τόν είδε καί άλλοτε άγωνιζόμενον καί 
άλλοτε έπιμένοντα, καί άλλοτε νικώντα, κάτω είς τήν Κρήτην.

Θέλει. Καί αύτό τό «θέλει», είνε βράχος.

ΑΦΗΝΑΪΚΗ ΖΩΗ
εϊς τήν Αθηναϊκήν 

κυριαρχίας τής γυναικός.Ο μήν, ό όποιος παρήλθε, 
ζωήν, υπήρξε μήν κυρ .... .. .

Αί κυρίαι μάς παρεσκεύασαν τάς πρώτος ήμέρας τοΰ μηνός εκπλήξεις. 
Τό «Τριανταφυλλάκι» ύπήρξεν ή πρώτη. Ή πρωτοβουλία μιάς κυρίας 
έθαυματούργηοε καί εϊδομεν. δ,τι έκλεκτόν έχει νά έπιδείξη ή κοινωνία 
μας, νά έργάζεται είς τούς δρόμους, νά άπαιτή, νά έπαιτή μάλλον έν 
δνόματι μιάς τάξεως πασχούσης, μιάς τάξεως ποΰ βασανίζεται μέ τήν 
ιδέαν — πώς τήν βαστάζει αύτήν τήν ιδέαν! — δτι θ' άποθάνη.

’Εκείνη ή πρωτομαγιά μέσα είς τόν Δεκέμβριον έφαίνετο ώς μία θαλ
πωρή εύσπλαγχνίας, ή οποία έσκορπίσθη άπό τήν γυναικείαν καρδίαν 
καί έθέρμανε κάθε ψυχήν καί έδωσε ένα δείγμα κοινωνικής άλληλεγ- 
γύης παρηγόρου.

Έγράφη — έπρεπε νά όπάρξη καί μία άντίρρησις — δτι τό καθήκον 
τής κοινωνίας, ήτο, δχι νά περιθάλπη πάσχοντας, άλλά νά σώζη τούς 
υγιείς. Είνε ή αίωνία Ελληνική γκρίνια ή όποια θέλει νά μή βοηθήση 
κανείς ένα δυστυχή, τόν όποιον παρέσυρε μία άμαξα διότι, δέν έχει 
ληφθή φροντίς νά είνε έξησκημένοι οί άμαξηλάται. Είνε ταΰτα άπηχή; 
σεις σοσιαλιστικών αρχών, τών όποιων τήν κηδεμονίαν άνέλαβον άπό 
τίνος δσοι, άφοΰ έθορύβησαν είς διαφόρους κύκλους άνωφελώς, ένόμι- 
σαν δτι άνεΰρον νέον πεδών δράσεως είς τό νά παραπονοΰνται έναντίον 
δλων τών γύρω.

Άλλά τά πράγματα άκολουθοΰν τόν δρόμον των καί οί δυστυχείς θά 
υπάρχουν πάντοτε καί θά υπάρχουν καί οί βοηθοί των. Τίς θά εύρεθή 
νά βοηθήση τούς έν μουρμούρη- προστάτας των;

«

Τήν πρώτην τοΰ μηνός συνηντώμεθα, είς τό «Λύκειον τών Έλληνί- 
δων», άριθμός καλλιτεχνών καί δημοσιογράφων. Εύρέθημεν έκεΐ "είς

ένα συναδελφικόν κύκλον, συναδελφικόν έν ίδέαις προόδου. Εννοώ 
μίαν πρόοδον, προκειμένου περί γυναικών, λογικήν, μετρημένην καί τό 
σπουδαιότεροι· τετελεσμένων. Εύρέθημεν τό Λύκειον ίδρύθη είς τήν 
οδόν "Οθωνος άρ. 4 παρά τό ξενοδοχεϊον Splendid» — πρό τελειωμένης 
προόδου καί πρό προγράμματος, διά τήν εκτέλεση· τοΰ όποιου έγγυάται 
ή λογική πρό παντός. Αί κυρίαι τοΰ Λυκείου μάς εξηγούν ένφ συγχρό
νως μάς σερβίρουν τό τσάϊ, τόν σκοπόν των.

Είνε ουτος ή μόρφωσις τής Έλληνίδος Έλληνοπρεπώς. Νά άναγεννηθή 
ή άρχαία Ελληνική Τέχνη, νά διαδοθούν οί Ελληνικοί' χοροί, νά ιιελο- 
ποιηθοΰν δημοτικά τραγούδια, νά δημιουργηθοΰν Έλληνίδες μητέρες 
διά διδασκαλίας, ή όποια καί ήρχισε. νά ίδρυθοΰν παιδικοί εκθέσεις 
προς απονομήν βραβείων είς μητέρας τροφούς υγειών καί εύρώστων 
παιδιών, νά προστατευθή καί νά ένισχυθή ή έργαζομένη νεάνις πάσης 
τάξεως. Τό καλλιτεχνικόν τμήμα σχεδόν τό εϊδομεν. Μία μικρά έκθεσις, 
άλ?. άξίζουσα πολλούς έπαίνους. Μέ άληθινά άρχαίαν τέχνην διακεκο- 
σμημένα παραπετάσματα, άνάκλιντρα 'Ελληνικού ρυθμού, μέ άρχαίας 
παραστάσεις πυρογραφΐ]μένος, έργα κυριών, ένα γραφεΐον μέ Ελληνι

κός, ώσάν άπό άρχαία άνάγλυφα, πυρογραφημένας 
εικόνας, μία νεκρανάστασις τοΰ Ελληνικού ρυθμού 
μέσα είς σαλόνι.

Δέν εϊνε άρκετά όσαδήποτε συγχαρητήρια.
β

Κρύο, κρύο, κρύο. Ό Δεκέμβριος περιώρισε τόν υδράργυρον είς τά 
κατώτατα μέρη τής στενής του κατοικίας. Τό Άστεροσκοπεϊον βέβαιοί 
τρομερά καιρακυλίσματα είς τάς τιμάς τοΰ θερμομέτρου, τό βέβαιοί 
δέ καί τό γεγονός δτι, έκαμαν τήν έμφάνισίν των παλτά άπό έτών άπο- 
φασίσαντα νά κλεισΟοΰν είς τήν ντουλάπαν των καί νά μή περιφέρουν 
είς τούς δρόμους τά γηρατειά των.

ΈκλήΟη καί ή εθνοφρουρά τών παλτών. Μόδαι λησμονημένοι, χρώ
ματα δυσδιάγνωστα καί άπροσδιόριστα. Παλαιόταται γνωριμίαι. Τά 
καφφενεϊα καί τά άλλα κέντρα προσπαθούν νά προστατεύσουν τούς 
άπηλπισμένους. Είς μάτην. 'Υπάρχει ή πόρτα καί υπάρχουν — τί υπάρ
χουν ; Τά έννέα δέκατα τών συμπολιτών μας τό κάμουν — οί μή κλείον- 
τες τήν πόρταν.

"Οτι εϊνε 'Ελληνικόν έθιμον αύτό άποδεικνύεται άπό τό γεγονός ότι 
έδημιουργήθη ή ιρράσις: «Δέν έχεις πόρτα στό σπίτι σου;·, ή όποια λέ
γεται πρός όσους έχουν τό έλάττωμα νά θέλουν έπιμόνως νά φιλοδωρή
σουν μίαν πνευμονίαν είς όποιον τύχη είς τό μέρος όπου θά είσέλθουν.

Δέν δημιουργεϊται μία φράσις χωρίς λόγον.
Είς τά καφφενεϊα διακόπτεται καί πολιτική συζήτησις άκόμη διά νά 

άκουσθή : «Παιδί, κλείσε τήν πόρταν».
Άναλάμπουν έν τφ μεταξύ αύτών τών τραγφδιών, τάς όποιας περι

γράφω άνωτέρω καί αί όποΐαι, διά νά είμαι άκριβέστερος, άνήκουν εΐς 
τά μέσα τοΰ μηνός, ηλιόλουστοι τινές ώραι. Εϊνε μειδιάματα γεροντο
κόρης. Είς τό τέλος παγώνουν τόν άι-θρωπον.

Τά αποτελέσματα τών θυμωμένων ημερών τοΰ Δεκεμβρίου εϊνε ότι 
έπεσε ολίγη χιών. Είνε ευτύχημα τής άναγινωσκούσης τάξεως ότι ούδέν 
φιλολογικόν δημιούργημα ένεπνεύσθη άπό τήν λευκότητα τής χιόνος.

Ώνόμασα μειδίαμα γεροντοκόρης τάς ήλιολούστους ώρας μερικών 
ημερών. Έν τούτοις οί Αθηναίοι τό απολαμβάνουνάπλείστωςϊ Ή Αθη
ναϊκή νωχέλεια, ή καί Πανελλήνιος, έκσπφ είς μεγαλοπρέπειαν. Ημίκλει
στα τά μάτια^ δλίγη ή ομιλία, βραδεία ή κίνησις μέ τήν όποιαν φέρεται 
τό φλυτζάνι έως τά χείλη, ξάπλωμα. Γύρω άπό τάς Αθήνας ή Όζιά, ή 
Πεντέλη, ό 'Υμηττός, στίλβουν κατάλευκοι, άλλ' ό Αθηναίος λατρεύει 
τόν ήλιον καί μόνον τόν ήλιον. Είνε άλήθεια ότι αύτή ή λατρεία εϊνε 
έμφυτος είς τήν Αθηναϊκήν ψυχήν, μέ δλον δέ τόν κίνδυνον ψύξεως ό 
Αθηναίος άκινητεΐ είς τό Ζάππειον, έως είς τάς τελευταίας άναλαμπάς 
τοΰ ήλιου. Τί έορτή δέ όταν ή ηλιόλουστος ημέρα εϊνε Κυριακή. Τί 
εκστρατείας μπαμπά, μαμάς, τριών θυγατέρωι καί τοΰ μικρού είς τάς 
χεϊρας τής υπηρέτριας! Τί άγιον ή άνάβασις τών νέων αύτών Μυρίων 
είς τό τράμ, τί συμπλοκαί διά τήν ι'ίλωσιν θέσεων είς τό τράμ, τί μάχαι 
διά τήν κατάληψη· τραπεζίου είς τήν εξοχήν, τί συνθήκαι διά. τόν λογα
ριασμόν καί τί επιστροφή τοΰ στρατεύματος! Χρειάζεται Ξενοφών νά 
τά περιγράψη.

«
Είς δλην αύτήν τήν μονοτονίαν δ Δεκέμβριος, άναμφισβητήτως αύτός, 

ήνοιξε τήν χειμερινήν ζωήν. Αί χορευτικαί εσπερίδες άλλεπάληλοι, αί 
εύεργετικαΐ παραστάσεις έν πληθωρρ, αί ύπέρ ναών άγοραί έν πλησμονή. 
Προσθέσατε τούς παμπληθείς εορτάζοντας κατά τόν μήνα αύτόν καί 
έχετε έπισκέψεις, αφαιμάξεις, ειδύλλια, συγκινήσεις, περιγραφάς χορών 
καί τουαλετών καί, τό έξαγόμενον τής προσθέσεως, άφαιρέσατέ το άπό 
ένα μισθόν, άπό ένα μικρόν εισόδημα, διά νά ίδήτε ότι τόν Δεκέμβριον 
πρέπει νά μοιράζωνται τά περισεύματα τοΰ Προϋπολογισμού εΐς τούς 
άτυχεΐς Αθηναίους.

«
’Εκείνο τό σημεϊον είς τό όποιον ό Δεκέμβριος έσημείωσε ρεκόρ εϊνε 

ή πληθώρα τών δημοσίων θεαμάτων. Τό Βασιλικόν θέατρον έσημείω
σε ν αρκετός επιτυχίας είς τήν μετάκλησιν ξένων ηθοποιών — πάντοτε 
μέ τήν έπιφύλαξιν, τήν οποίαν καί άλλοτε έκάμαμεν διά τά δευτε- 
ρεύοντα μέλη τών ξένων θιάσων — καί οί ελληνικοί δέ θίασοι καί είς 
τό Βασιλικόν θέατρον καί άλλοϋ έσημείωσαν επιτυχίας. Καί παλαιό 
καλά έργα έπαίχθησαν καί άπό τά αριστουργήματα τών μεγάλων ποιη
τών καί έν νέον, οί «Νικημένοι» τοΰ κ. Χόρν, είς τό Βασιλικόν καί αύτό. 
Τό πράγμα εϊνε παρήγορον. Αί ΆΟήναι έφερον είς βάρος των έως τώρα 
τήν μομφήν οτι, κατά τόν χειμώνα δέν είνε παρά άπέραντον χαρτοπαί- 
γνιον, είς τό όποιον μερικοί χοροί διδόμενοι δέν κατέληγον καί αύτοϊ 
παρά είς τό πόκερ. Εύτυχώς εύρέθησαν οί ηθοποιοί, οί όποιοι έσχον 
τήν γενναιότητα νά ξεφύγουν άπό τήν μανίαν τών τουρνέ, άπό τήν 
όποιαν, ώς άπό πανικόν, κατελαμβάνοντο κάθε χειμώνα οί θίασοι καί 
τά αποτελέσματα δέν είνε δυσάρεστα.

'Εννοείται ότι κινηματογράφος κυριαρχεί καί ιδίως ό πολεμικός κινη
ματογράφος. Έμπρός είς τό λευκόν πανίον συζητοΰνται αί μάχαι, δίδον

ται σχέδια, επιδοκιμάζονται αί στρατιωτικοί κινήσεις, ένθαρρύνονται 
οί νικηταί, γιουχαΐζονται οί ήττημένοι, υπερήφανοι δέ οί "Ελληνες διά 
τούς ’Ιταλούς χειροκροτούν τάς φιλικός νίκας.

Συμμετέχομεν ένός πολέμου τέλος πάντων.
«

"Εγινεν άπόπειρα καί άπό τών στηλών σοβαρός έφημερίδος νά λυθή 
τό ζήτημαι'Διατί οί γόμοιήλαττώθησαν είςτάς Αθήνας; Εκτός άρθρου 
δημοσιευθέντος έι-υπογράφως άπό συνάδελφον καί έκτός δύο ή τριών 
συνεντεύξεων λογίων κυριών, ή συζήτησις δέν έσχεν άλλο άποτέλεσμα 
παρά τό αιώνιον άποτέλεσμα τών 'Ελληνικών συζητήσεων νά μή έξάγε- 
ται εν συμπέρασμα.

Εϊπον ότι τό αίτιον εϊνε ή πολυτέλεια, ή τελευταίως άναπτυχθεΐσα. 
Άλλ’ ή πολυτέλεια υπήρξε πάντοτε, άπ’ αύτής τής Εΰας, ή όποια άμαρ- 
τήσασα έκαλύφθη μέ φύλλον συκής, αύτό τό φύλλον τό όποιον έξειλίχθη 
είς δλην τήν σειράν τής γυναικείας μόδας έως τήν σημερινήν μανίαν 
τώιν γουναρικών, είς δλας τάς ιδιοτροπίας, είς δλας τάς δαπανηρός επι
δείξεις, τάς όποιας έπενόησεν ένα θηλυκόν μυαλό ή σήμερον μία Παρι
σινή ή εϊς συμπατριώτης της ράπτης γυναικείων ενδυμάτων ή μία ιδιο
τροπία ήθοποιοΰ. Δέν άπέχει πολύ άφ’ ήμών είς τάς Αθήνας ή μόδα 
τών κρινολίνων. Και έν τούτοις αί γυναίκες ύπανδρεύοντο. Καί εϊπον 
άκόμη δτι τό αίτιον έγκειται είς τό ότι αί γυναίκες δέν εργάζονται, άλλ’ 
είνε έπίοης άληθές, δτι εϊς τάς προηγουμένας τής ίδικής μας γενεάς, 
η γυνή είργάζετο όλιγώτερον. άφοΰ ήτο κλεισμένη είς ιό σπίτι της.

Έγό> τό ζήτημα τό εξετάζω από άλλην του άποψιν. Είνε βέβαιον δτι 
καί είς τήν άνωτέραν μας κοινωνίαν καί είς τήν λεγομένην μέσην τάξιν 
καί είς τήν τρίτην τά διαζύγια εϊνε συχνότατα κατά τά τελευταία έτη. 
Δικαιολογήσατε δπως θέλετε τό πράγμα. Άποδώοατέ το δπου θέλετε. 
Είς τήν περισσοτέραν έλευθερίαν, τής όποιας τελευταίως άπολαύουν αί 
γυναίκες έγγαμοι ή άγαμοι ή είς τάς νέας, μή λογικός δταν φθάνουν έως 
τά άκρα, ιδέας τού θήλεως κόσμου περί τών δικαιωμάτων του άπέναντι 
τοΰ συζύγου, τό βέβαιον όμως εϊνε δτι κατά τά τελευταία έτη συχνά άτυχεΐς 
σύζυγοι έλαβον επιστολήν, δι’ής ειδοποιούντο ότι έπαυσαν άπολαύοντες 
τής εμπιστοσύνης τής χαριτοβρύτου άνάσσης των, συχνότερα δέ προνοή- 
σαντες τοΰτο, αύθορμήτοις έλαβον τήν πρός τήν Μητρόπολη· άγουσαν.

Ή άλήθεια εϊνε ότι υπάρχει είς τήν νεωτέραν κοινωνίαν μία έπιπο- 
λαιότης είς τήν άντίληψιν τών αμοιβαίων υποχρεώσεων. Μία άσέβεια 
πρός τήν ιδέαν ότι καί τά δύο μέρη πρόκειται νά υποβληθούν είς στε
ρήσεις τής ελευθερίας των και ή άσέβεια αύτή φοβίζει.

Είς τήν συνοικίαν μου υπάρχει μία διώροφος οικία. Έντός δύο έτών 
κατφκησαν έκεΐ τρία νεότευκτα ζεύγη. Καί τά τρία έκένωσαν τήν οικίαν 
διαλυθέτπα.

«
Τό μέτρον, τό όποιον έλαβεν ή Νομική Σχολή νά άπειλήση μέ δια

ψεύσεις πάσαν διά τών εφημερίδων διαφήμησιν υπερβολικού βαθμού 
Διδάκτορος, θά έπρεπε δλαι αί Σχολαί νά μιμηθοϋτ·.

Τό νά διαφημίζη ό χθεσινός Διδάκτωρ μεγαλήτερον τού πραγματικού 
βαθμόν είνε τό πρώτον βήμαπρός έκείνην τήν επιστημονικήν διαφήμησιν, 
ή όποια τελευταίως έκαμεν, ώστε νά εϊνε, όλοι οί υποψήφιοι καθηγηταί, 
εξοχότητες καί νά μή υπάρχουν τά πρόσωπα δσα. δπως γίνεται είς τόν 
επιστημονικόν κόσμον τής Εύρώπης, μέ τήν έργασίαν των νά έχουν έπι- 
βληθή καί άναγνωρίζωνται γενικώς. 'Η άπό νεαρός ήλικίας προσοικείω- 
σις είς τό διαφημίζεσθαι ψευδώς είνε έλάττωμα άνάξιον έπιστήμονος, 
αν έπί τέλους ή Επιστήμη εϊνε μία ιδέα. Καί εϊνε τοσοΰτον λυπηρότε
ρου τό πράγμα, δσφ ή άπόστασις άπό τήν φοιτητικήν ζωήν, μίαν ζωήν 
ή οποία τρέφεται μέ ιδανικά καί έλπίδας, εϊνε μικροτέρα. Ό διδάκτωρ, 
ό ψευδώς αύτοδιαφημιζόμενος, δέν έκάμφθη άκόμη — τούλάχιστον δέν 
έπρεπε νά έχη καμφθή — άπό τήν πάλην τής ζωής, όιστε νά καταφειίγη 
είς ταπεινώσεις. Σημαίνει δτι τά δπλα, τά όποια κατιόρθωσε νά άπο- 
κτήση, τά επιστημονικά δπλα, τά αισθάνεται άνεπαρκή, ώστε νά προσ- 
παθή νά τά ένισχύση τόσον ένωρις διά τού δόλου.

Έγινε λόγος διά τό πλήθος τό όποιον τάς παραμονάς τών Χριστου
γέννων συναθροίζεται έξωθεν τοΰ 'Υπουργείου τώιν Εσωτερικών ζητούν 
βοηθήματα. Ήτο τφ δντι τό θέαμα σπαρακτικόν, τοσούτφ μάλλον 
καθόσον τό κονδύλων τών βοηθημάτων εϊχεν έξαντληθή καί ή δυστυ
χία έκείττ] συνωθείτο έπί ήμέρας ματαίως. 'Υπήρξαν δσοι εψεξαν τό 
πεινασμένον αύτό πλήθος καί δσοι τό έχαρακτήρισαν ώς πλεονεκτικόν. 
Έγράφη αύτό μάλιστα καί έγράφη καί τό άλλο : "Οτι τό ποσόν, τό όποιον 
θά διετίθετο καί άι· ύπήρχεν, ήτο τόσον μικρόν, ώστε μόλις θ’ άνελόγει 
είς μίαν δραχμήν δι’έκάστην έκ τώιν συνωθουμένων, ριγουσών καί έξευτε- 
λιζομένων έκείνων δυστυχιών. Καί δμως λείπει άπό 
πολλάς τρύπας δπου κατοικεί ή πείνα καί ή μία αύτή 
δραχμή καί τά Χριστούγεννα καί τό Πάσχα. Καί διά 
τοΰτο θά ήθελα, κοντά είς τάς άλλας προσπάθειας διά 
τούς δυστυχείς μας νά καταβληΰή μία Ιδιαιτέρα μέρι
μνα άπό κυρίας δι’ ένα γενικόν έρανον ένεργούμενον 
πρό τών Χριστουγέννων καί πρό τοΰ Πάσχα, διά νά 
δύση μία άκτίς χαράς έκεΐ, άφ’δπου ή χαρά δέν πει 
οΰτε είς αύτάς τάς Άγιας ήμέρας. λημ. δηλ
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ες άριστερών του και ηύλόγει έκαστον φαγητόν τήν στιγμήν 
καθ’ ήν παρετίθετο. Ή τράπεζα είς τήν όποιαν έγευμάτιζεν δ 
Αύτοκράτωρ ήτο χρυσή, μόνος δέ δ Πατριάρχης έκάθητο πλη
σίον του, διά τούς άλλους ύπαρχουσών ιδιαιτέρων τραπεζών. 
Κατά τήν παραμονήν τών Χριστουγέννων δ Αύτοκράτωρ δέν 
έξήρχετο είς τόν όρθρον, άλλ’ έμενεν είς τό δωμάτιον του, είς 
τό όποιον οί 
στάσιον, έντός 
και τρεις

το περυσινόν φύλλον τού’ Ιανουάριου έδωσα λεπτο- 
•ρή περιγραφήν τής έν Βηθλεέμ, τής πόλεως είς 
ν όποίαι· εγεννήθη ό Σωτήρ, τελετής τών Χριστου- 
ννων. Ή συγκινητική εορτή, ή οποία διεξάγεται μέσα 

είς το Σπήλαιον τής Γεννήσεως, είναι άπό τάς μεγαλοπρεπεστέ-
ρας έορτάς τής’Εκκλησίας τών' Ιεροσολύμων, θά ηύχόμην δέ είς 
πάνταις τους Χριστιανούς νά ήδΰναντο νά τήν παρακολουθήσουν.

’Εφέτος δμως, άς άρκεσθώμεν, άπό αύτήν έδώ τήν στήλην 
νά έκδράμωμεν άνά τους αιώνας καί νά ίδωμεν πώς εωρτάζοντο 
τά Χριστούγεννά των καί ας ρίψωμεν ένα φευγαλέου βλέμμα 
άνά τόν κόσμον διά νά γνωρίζωμεν πώς πανηγυρίζει τήν εορτήν.

Έάν άνατρέξωμεν εις τάς άρχαιοτέρας ίποχάις, τας πρώτας 
τοΰ Χριστιανισμοί·, οί Χριστιανοί, ιδίως κατά τους τρεις πρώ
τους αιώνας τής Εκκλησίας, άμυδράν Ιδέαν εΐχον περί τής 
έορτής ταύτης καί ιδίως περί τής ήμέρας καθ’ ήν έπρεπε νά 
τήν έορτάζουν. Εις τά μέσα τοΰ δευτέρου αιώνος, άλλοι μέν έκ 
τών Χριστιανών (όρισαν τήν 25 τοΰ αιγυπτιακού μηνός Παχών, 
δηλ. τού καθ’ ήμάς Μαΐου, ώς ημέραν τής Γεννήσεως τού 
’ιησού καί άλλοι, ώς και ημείς σήμερον, τήν 25 Δεκεμβρίου. 
Οί πρώτοι (όρισαν τόν Μάϊον επειδή είναι ό μήν τής Αναγεν
νήσεως τής Φύσεως, καθ’ ήν αυτή ήνθει και έζωογονεΐτο. 
Υπήρχαν δμως, Ιδίως είς τήν ’ Ανατολήν, καί δσοι έώρταζον τα 
Χριστούγεννα τόν Ιανουάριον, συγχέοντες αύτά μέ τά ’Επιφάνεια.

Υπάρχει παράδοσις καθ’ ήν κατά τόν δ' αιώνα ό Πατριάρ
χης 'Ιεροσολύμων Κύριλλος ΰπεκίνησε πρώτος τό ζήτημα δι 
έπιστολής του πρδς τόν Πάπαν ’Ιούλιον Α', δστις δι’ έγκυκλίου 
του πρός τους Ιξέχοντας κληρικούς τής εποχής, έκάλει αύτούς να 
βρίσουν μετά έρευναν, τήν αληθή τής Γεννήσεως ήμέραν. Συν- 
εζητήθη διά μακρών τό ζήτημα καί υπεστηρίχθη, δτι ή Γέννη- 
σις έγένετο κατ’ ίποχήν, καθ’ ήν οί ποιμένες ήδΰναντο νά δια- 
νυκτερεύουν έν ύπαίθρφ, ΰπονοοΰντες τούς ποιμένας, περί ων 
όμιλεϊ ό Ευαγγελιστής Λουκάς, καί τάσσοντες συνεπώς τήν ήμέ
ραν είς τήν άρχήν τοΰ θέρους. Οί πλεϊστοι δμως τών έρωτη- 
θέντων έτάχθησαν υπέρ τής 25 Δεκεμβρίου, επειδή κατ’ αύτήν 
έωρτάζετο ή ήμερα αυτή ύπό τών Χριστιανών άνέκαθεν, είς 
άντίθεσιν πρός τήν κατά τήν αύτήν ήμέραν τελουμένην έορτήν 
τών εθνικών, τής γεννήσεως τοΰ «Αηττήτου Ήλιου*. Κατ’ 
αύτήν οί εθνικοί έστελλον πρός άλλήλους διάφορα δώρα έκ κηρού 
ή πηλού, είδωλα καί άγαλμάτια.' II έορτή αύτη ώνομάζετο εορτή 
τών Βρουμαλίων, καί, έπειδή οί Χριστιανοί ήναγκάζοντο νά μετέ
χουν τών εορτών, έθεωρήθη ό καθορισμός τής 25 Δεκεμβρίου, 
ώς έχων άγαθά Αποτελέσματα είς τήν διευκόλυνσιν τής διαδό- 
σεως τοΰ Χριστιανισμού.

Ή 25 Δεκεμβρίου, κατ’ άλλους, ώρίσθη κατά τόν εξής τρό
πον : Πρώτον έζητήθη ή ήμερομηνία Τής γεννήσεως τοΰ Βαπτι- 
στοΰ ’Ιωάννου. Κατά τήν ΙΙαλαιάν 
I 'ραφήν, δ μέγας ίερεύς τών ‘Εβραίων 
άπαξ μόνον τοΰ έτους είσήρχετο εις 
τά Άγια τών ‘Αγίων» κατά τήν εορ
τήν τοΰ έξιλασμοΰ, ή δποία έωρτάζετο 
τόν έβδομον ’Ιουδαϊκόν μήνα, άντι- 
στοιχονντα πρός τόν ίδικόν μας Σε
πτέμβριον καί δή είς τάς 24 τοΰ 
μηνός. Είναι γνωστόν δτι, κατά τήν 
ήμέραν αύτήν, ή δποία κατά τούς

έρευνητάς είναι ή 24 Σεπτεμβρίου, ό Ζαχαρίας έμαθε τήν σύλ- 
ληψιν τέκνου ύπό τής συζύγου του. Έξήχθη λοιπόν τό συμπέ
ρασμα δτι, ό υιός του’Ιωάννης έγεννήθη τήν 24Ίουνίου. Τεθείσης 
δέ οπωσδήποτε τής ημερομηνίας τής συλλήψεως καί γεννήσεως 
τοΰ ’Ιωάννου, εύκολος ήτο ό προσδιορισμός καί τής Γεννήσεως 
τοΰ Χριστού, καθ’ δσον γνωστόν έκ τής 'Αγίας Γραφής δτι, δτε 
ό "Αγγελος Πρωτοψάλτης παρέστη πρό τής Παρθένου Μαρίας, 
δπως εύαγγελισθή αύτήν καί άναγγείλη τήν μετ ολίγον διά τής 
καθόδου τού'Αγίου Πνεύματος σύλληψιν τοΰ Θείου Παιδός, ήτο 
τότε δ «έκτος μήν τής έγκυμοούνης τής ’Ελισάβετ , ήτοι περί 
τόν μήνα Μάρτιον, δτε έορτάζομεν τόν Ευαγγελισμόν καί μετά 
εννέα άκριβώς μήνας, ήτοι τήν 25 Δεκεμβρίου ήτο φυσικόν 
νά έορτασθοΰν τά Χριστούγεννα.

«

Είς τήν ’Ανατολήν, ή έορτή τών Χριστουγέννων κατά τήν 
έποχήν τών Βυζαντινών Αύτοκρατόρων, έωρτάζετο μεγαλοπρε- 
πώς. ΌΈλλην Αύτοκράτωρ έπωφελέϊτο τής ευκαιρίας νά έπι- 
δεικνύη δλον αύτοΰ τό μεγαλείου. ΊΙ έξοδός του άπό τών ανα
κτόρων καί ή κάθοδος έως τόν ναόν τής 'Αγίας Σοφίας είχε 
κάτι τι τό έπιβλητικόν. Είς τήν πύλην τοΰ νάρθηκας ύπεδέχετο 
αύτόν δ Πατριάρχης, δ δέ Αύτοκράτωρ προσκυνεΐ τό "Αγιον 
Εύαγγέλιον βασταζόμενου ύπό τοΰ αρχιδιακόνου· έπειτα χαιρετά 
τόν Πατριάρχην, άσπάζεται αύτόν καί προχωροΰσιν δμοΰ μέχρι 
τοΰ εσωτερικού νάρθηκας, είς τόν όποιον γίνεται δοξολογία είς 
τόν "Υψιστον και μετά ταΰτα δλοι εισέρχονται είς τόν κυρίως 
ναόν, «έν ω εξαίσια τις εύαρμοστία καί συμφωνία μέλους έξη- 
κούετο». Ένφ έπειτα δ Αύτοκράτωρ και ύ Πατριάρχης επο- 
ρεύοντο πρός τό ιερόν, ήκολούθουν οί φέροντες τά σκήπτρα καί 
τά σήματα καί τά σκεύη και κατελάμβανον δλοι τάς θέσεις των, 
δεξιά δέ παρετάσσοντο οί Μάγιστροι καί οί Συγκλητικοί. Είς τό 
ιερόν πρώτος εισέρχεται δ Πατριάρχης έπειτα δέ δ Αύτοκράτωρ 
καί άσπάζεται τήν ‘Αγίαν Τράπεζαν. Μετά τήν προσκύνησιν 
ταύτην δ Αύτοκράτωρ καί δ Πατριάρχης προσκυνούν τήν ‘Αγίαν 
Σταύρωσιν, δηλαδέ] τόν Σταυρόν τοΰ 'Αγίου Κωνσταντίνου, τόν 
όποιον αύτός ό Αύτοκράτωρ θυμιάζει, λαμβάνων έκ τής χειρός 
τον Πατριάρχου τό θυμιατόν καί έπειτα εισέρχεται είς μέρος, 
είς τήν δεξιάν πλευράν τοΰ ‘Αγίου Βήματος, τό όποιον καλείται 
«μητατώριον», δηλαδή θάλαμον είς τόν όποιον αυτός καί οί 
άρχοντες μένουν καί άπό τόν όποιον δέν έξέρχονται, είμή 
μόνον κατά τήν ώραν τών 'Αγίων καί τής Θείας Κοινωνίας.

Μετά τήν λειτουργίαν εισέρχεται ό Πατριάρχης είς τό μητα
τώριον, είς τό όποιον τόν υποδέχεται ό Αύτοκράτωρ φέρων 
χλαμύδα καί δ ’Αρχηγός τής’Εκκλησίας τόν άσπάζεται.'Ο Αύτο
κράτωρ απέρχεται, αφού άφίση φιλοδωρήματα, ένφ ό λαός 

εύχεται είς αύτόν τό «είς πολλούς 
καί άγαθούς χρόνους ό θεός άγάγει 
τήν βασιλείαν ύμών . Τήν ήμέραν 
τών Χριστουγέννων έδέχετο είς τό 
πολυτελέστατου παλάτιον τό ονομα
ζόμενου « Χρυσοτρίκλινον ».

Τό γεύμα, τό όποιον παρέθετεν δ 
Αύτοκράτωρ είς τόν Πατριάρχην, ήτο 
τιμητικώτατον δί αυτόν.Ό Πατριάρ
χης έκάθητο παρά τον Αύτοκράτορα

κανονάρχαι τής ’Εκκλησίας» έφερον είκονο- 
τοΰ όποιου εύρίσκετο ή νικίαν τής Γεννήσεως 

άλλαι, σχετικοί πρός αυτήν και άναλόγιον, έπί τοΰ 
όποιου ήτο τεθειμένου τό 'Ιερόν Εύαγγέλιον. 
"Επειτα ύπό συνοδείαν τοΰ πρωτοψάλτου, τού 
δομεστίκου καί λοιπών άρχόντων, έξήρχετο, ψαλ- 
λόντων τών ψαλτών τά εξής: «Πολυχρόνιον 
ποιήσαι δ Θεός τήν κραταιάν καί αγίαν βασιλείαν 
σας». Καί έπανελάμβανον τρις τό είς πολλά έτη .

Κατωτέρω δμιλοΰμεν διά τάς έν τή Δύσει παρεκ- 
τροπάς κατά τάς έορτάς τών Χριστουγέννων.

’.4ς δμιλήσωμεν άμερόληπτοι καί διά τούς 
προγόνους μας.

Εΐπον οτι ή έορτή τών Χριστουγέννων έτε- 
λειτο ύπό τών εθνικών κατά τάς ήμέρας τών Βρουμαλίων, ήτις 
συνέπιπτε μέ τήν έπομένην τής τελευταίας ήμέρας τών Κρανίων 
(Safitriinlia),, τά δποία έ.ωρτάζοντο άπί> τής 17-24 τού Δεκεμ
βρίου. ΊΙ άνάμιξις αύτη έπέφερε τό κακόν, όίστε ντί είσαχθοΰν 
έν τή ’ Αγρυπνά/ τών Χριστουγέννων χοροί, διασκεδάσεις, εύω- 
χίαι καί θεατρικοί παραστάσεις θεαμάτων άκόσμων διά Χρι
στιανικός έορτάς. ΊΙ έν Τρούλλφ Σύνοδος ήναγκάσθη νά έκδώση 
κανόνα κατά τόν όποιον άπηγορεύοντο αί τών «γυναίων δημό
σιοι δρχήσεις», καί ώρίζετο δτι δέν έπετρέπετο «μηδένα Άνδρα 
γυναικείου στολήν ένδεδύσκεσθαι, ή γυναίκα τήν άνδράσιν άρ- 
μόδιον άλλά μήτε προσωπεία κωμικάι ή σατυρικά ή τραγικά 
ύποδύεσθαι».ΊΙ Σύνοδος έπιβάλλει ποινήν, έάν μέν είναι κλη
ρικοί οί σφάλλοντες νά καθαιρώνται, έάν δέ είναι λαϊκοί νά 
άφορίζωνται.

Είς τήν Ισπανίαν τό είδος αύτό τοΰ έορτασμοΰ είχε λάβη 
διαστάσεις τρομακτικός. "Οπως βεβαιοΰται, είς τούς ναούς έγί- 
νετο άναπαράστασις τών κατά τήν Γέννησιν τοΰ Χριστού γεγο
νότων." Ομιλοι, έξησκημένοιέκ τών προτέρων, άναπαρίστων τούς 
Μάγους, τούς Ποιμένας, τόν Ιωσήφ, κάθε πρόσοίπον παραστάν 
εις τό Μέγα Θαύμα πρό μιας φάτνης, εις τήν όποιαν έφαίνετο 
πλαγγών μικρού παιδιού. Τό πράγμα συν τώ χρόνω έφθασεν 
είς τό άπροχώρητον καί τούς καλώς γεγυμνασμένους δμίλ.ους 
διεδέχθησαν πρόχειροι ομάδες, αΐτινες ήνάγκασαν τούς έκκλη- 
σιαστικούς Άρχοντας νά απαγορεύσουν τήν 
διακωμώδησιν τοΰ Σεπτού· θαύματος. Πρό 
ένός καί ήμίσεοτς άκόμη αιώνος ύπήρχεν 
έν Ίσπανίφ είς πολλάς κωμοπόλεις τό έθι
μον, νά άναπαρίσταται κατά άξιοθρήνητον 
τροπον άπο προσωπιδοφόρους, συνοδευο- 
μένους άπό βιολιά, κιθάρας καί τύμπανα, 
ή Γέννησις. ΊΙ σκηνή συνεπληροΰτο άπό 
παρθένους μέ λαμπάδας είς τάς χείρας καί 
μέ τούς χορούς των, κατά τούς όποιους 
αύται έψαλλαν άσματα, άφελέστατα ύμνοΰντα 
τό βρέφος καί τήν μητέρα του.

Και αύτά μέν κατηργήθησαν, παρέμεινεν 
δμως έν Ευρώπη ή «’Αγρυπνία · (R^vei/-
lon) ή εύθυμος αύτή οικιακή εορτή, ένα οικογενειακόν ξενΰχτι. 
Διετηρήθη άπό παλαιοτέρους χρόνους, δτε είς τούς ναούς έτε- 
λοΰντο τρεις λειτουργία! τήν εσπέραν τών Χριστουγέννων καί 
είς τούς οίκους τών εύγενών καί είς τά ανάκτορα τής Γαλλίας 
έδίδοντο μεγαλοπρεπείς έορταί καί φωταψίαι.

«
Είς πολλά μέρη τής Γαλλίας, ιδίως είς τούς Αγροτικούς πλη

θυσμούς ή Γαλλίς διατηρεί είς τό τζάκι, δι’ ένός μεγάλου κορ
μού δένδρου, ασβεστον τό πυρ, τό όποιον μετά τήν λειτουργίαν 
τοΰ μεσονυκτίου ραίνουν μέ κρασί καί εύχονται νά εύλογήση ό 
"Αγιος Πατήρ τό σπίτι, τούς γονείς, τά παιδιά, τούς ταξειδεύον- 
τας καί πάντα δνστυχοΰντα.

Τό έθιμον νά τοποθετούν τά παπούτσια των είς τό τζάκι τά 
παιδιά τής οικογένειας μέ μίαν κρυφήν ελπίδα δτι, δ καλός 
Χριστός δέν θά τά λησμονήση καί θά κατέβη άπό τούς ουρα
νούς, επάνω σέ ολόχρυσο σύννεφο νά άφήση παιγνίδια καί ζαχα
ρωτά, είναι χαριτωμένου.'Ο Θεάνθρωπος είναι πάντοτε πρόθυ
μος »·ά φέρ/ι τά ζαχαρωτά και νά τά τοποθετή διά τιον χειρών 
τών γονέων.

«

Άλλά και έν τή Δύσει μεγαλοπρεπώς έωρτάζετο ή έορτή 
τών Χριστουγέννων ιδίως κατά τόν Μεσαίωνα. Διηγούνται δτι 
ό Μέγας Κάρολος (768 - 814 μ. X.) συνήθιζε νά έμφανίζεται 
είς τόν λαόν φέρων χρυσά ενδύματα καί στέμμα μεγαλοπρεπές 
καί έχάριζεν είς τούς άρχοντας καί ύπηρέτας ενδύματα πολυ
τελή, τά όποια ώνομάζοντο «Χριστουγεννιάτικα ·. 'Ο Ιδιος αύτο
κράτωρ έστέφθη είς'Ρώμην τήν 25 Δεκεμβρίου τοΰ 1799 ώς 
«Αύγουστος καί Αύτοκράτωρ τών 'Ρωμαίων». Καί. άλλοι δέ 
βασιλείς τής Γερμανίας έπεφυλάσσοντο νά στεφθοΰν κατά τήν 
ήμέραν τών Χριστουγέννων είς τήν 'Ρώμην, είτε άλλου.

Οί Ιυτικοΐ έορτάζουν, δπως άνέκαθεν, καί τώρα ζωηρότερα 
τά Χριστούγει·να άπό ήμάς τούς ’Ορθοδόξους, οί όποιοι πανη 
γυρίζομεν ένθέρμως τό Πάσχα. ΊΙ λέξις Noel είς τό Παρίσι 
καί είς δλην τήν Γαλλίαν σημαίνει τήν χαράν τών παιδιών, τήν 
ευθυμίαν και τάς διασκεδάσεις τών νέων, τήν ύπόμνησιν παλαιών 
ευχάριστων στιγμών διά τούς γέροντας, τήν άγαλλίασιν τών 
οικογενειών.

Είς τήν Γαλλίαν, διά τής λέξεως Noel, έφθασεν ό λαός νά 
υποδέχεται θριαμβευτικώς άλλοτε καί τούς 
έπανερχομένους άπομάχους ή άπό ταξείδια 
βασιλείς ή στρατηγούς των.

Είς τήν Δύσιν τά Χριστούγεννα άντι- 
κατέστησαν παλαιός έορτάς τής είδωλολα- 
τρείας, αλλού μέν τήν ίορτήν τής γεννήσεως 
τοΰ Ήλιου, έν 'Ρώμη δέ τήν εορτήν τής 
γεννήσεως τών Αύτοκρατόρων αύτής. ’Ητο 
ή καλούμενη nafalis dies φυσικώς καί ή 
natalis dies τού Σωτήρος έωρτάζετο μεγα
λοπρεπέστερου καί ένθουσιάιτερον. Τά έκκλη- 
σιαστικά καλενδάρια έσημείουν τήν ήμέραν 
μέ τήν λατινικήν αυτήν ονομασίαν.

Αί έορταί διά τήν Γέννησιν τοΰ Χριστού 
έγίνοντο μέ συμπόσια, μέ δημοσίας πομπός, 
μέ υπαίθρια μικρά θέατρα, μέ παιγνίδια στη- 
νόμενα ~ είς τάς οδούς, μέ μουσικός, μέση 
γενικής ευθυμίας. Έκτοτε καθιερώθησαν τΛ 
τραγούδια, ατινα ονομάζονται χαρας βοή»'.

«
Είς τήν Γερμανίαν καί είς τήν Σουηδίαν καθιερώθη κατά 

πρώτον τό «Δένδρου τοΰ Χριστού» μέ τά έπί τών κλάδων 
τον κηρία, τά δποία συμβολίζουν τό Φώς, τό όποιον έχύθη μέ 
τήν Γέννησιν τοΰ θεού είς δλον τόν Κόσμον. ”ς1ς σάς κατα
στήσω γνωστόν έπί τή εύκαιρία τούτη δτι, τό δένδρον τών 
Χριστουγέννων είσήγαγον είς τάς ’Αθήνας οί πρώτοι εδώ 
παροικήσαντες Γερμανοί πρό πολλών έτών.

Οί "Αγγλοι τρώγουν, τρώγουν, τρώγουν μέ δλον τόν σεβα
σμόν, τόν όποιον άποδίδουν είς τήν εορτήν, τό Christmas, τό 
όποιον μεταφράζεται, 'Ιερουργία τοΰ Χριστού». Τρώγουν κατά 
πατροπαράδοτον έθιμον χήνας, μυαλά βοών, κορινθιακήν στα
φίδα καί τήν

I

Αναπόφευκτου πουδίγγαν.
ΔΗΜ. ΔΗΜΕΡ 

α « «

ΞΕΝΟΙ ΛΑΚΩΝΙΣΜΟΙ

Ο στρατηγός Σουβόρωφ τήν Αλωσιν τής Πρά
γας τό 1794 άνήγγβιλδν εΐς τήν Αύτοκράτει- 

ραν Αικατερίνην ώς έξής :
■Ονρρά.' Πράγα! 2ονβόρωφ

Ή 8έ Αύτοκράτειρα άπήντησεν ώς έξης: 
«Μπράβο Στρατηγέ.' Αικατερίνη >

Όταν Βέ βραδύτερον έκυρίεσσε τό Tutukey, 
έγραψε πάλιν πρός τήν Αύτοκράτειραν ώς έξης: 

«Αόξα τφ θεφ, δόξα Ύ/ιϊν· 
τό Ttitukey κατελήφΟη, κ έγά) έκεϊ».

«
Ό Ταλλεϋράνδος έγραψεν είς μίαν χήραν τήν 

ήμέραν τοΰ θανάτου τού συζύγου της ώς έξης : 
«Φευ .’ Κυρία »

’Ολίγους δέ μήνας βραδύτερον, δταν έμαθε τούς 
αρραβώνας της, έγραψεν ώς έξής :

«Χό.' Χό.' Κυρία»
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Βλέπει έ'ξω ίνα χαριτωμένον δμιλον

Ή Μαρία άπέοπα μέ γρήγωρον τό χέρι'τά παιγνίδια καί τά κοσμήματα

(ΔΙΗΓΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ ΙΕ·)

Την νύκτα τής 24 Δεκεμ
βρίου 1738 τό εύμορ
φον παρεκκλήσιον, διό τοϋ 

όποιου τό τάλαντον τοϋ 
Mansard έπλούτισεν τάς 
Βερσαλλίας, έπλεεν είς 
λάμψιν. Κατά τό έτος αύτό

Τί έρημία εϊς τήν εύρείαν αύτήν αίθου
σαν, οπού στίλβει τό παν! Ή βασίλισσα 
εγείρεται καί ρίπτεται πρός τό παράθυρον. 
Ή κυρία Ντέ Λύνς καί ή κυρία Ντέ Μπρισ- 
σάκ δέν ήδυνήθησαν νά τήν σταματήσουν. 
Πνίγει μίαν κραυγήν, φέρει τήν χείρα εις 
τό στήθος της· φαίνεται δτι Οά λιποθυ
μήσω- Βλέπει εξω ένα χαριτωμένου όμιλον: 
Εκατόν πυρσοί χύνουν άπλετον φώς γύρου 
του. Ό βασιλεύς είνε εϊς τήν πρώτην γραμ
μήν νεαραί γυναίκες εΐιε μαζύ του. Εις 
μίαν έξ αύτών έχει δώση τόν βραχίονα. Ή 
Μαρία τήν άνεγνώρισεν είνε ή κόμησσα 
Ντέ Μαιγύ. Ή βασίλισσα διακρίνει την 
ευθυμίαν της, τάς ζωηράς χειρονομίας της, 
καθώς καί τόν ζωηρόν βηματισμόν των 
συντρόφων της, αί όποΐαι δλαι φορούν εϊς

Ή βασίλισσα σκορπά δεξιά καί αριστερά άπό ένα καλόν λόγον. 
ΊΙ εύΟυμία φαίνεται εϊς τά πρόσωπα όλων καί, επειδή ή Μεγαλειότης 
τ»)ς είπεν ότι, εϊς μίαν Χριστουγεννιάτικων βραδυάν δέν πρέπει νά τηρή- 
ται έτικέττα, αί συνομιλίαι έξηκολούθησαν. ■

Ό βασιλεύς αναμένεται. Ή βασίλισσα κάθηται. Η πίστη της^φιλη, 
ή δούκισσα Ντέ Λΰνς, είνε πλήσιον της. Άνεπαισθήτως επειτα οί όμιλοι 
χάνουν τήν ζωηρότητά των. Οί αύλικοί παρατηρούν οτι ή βασίλισσα 

έγινε νευρική, καί έπαυσε νά όμιλή. Διερωτώνται μεταξύ των 
διά τών βλεμμάτων. Μεταξύ τών σωματοφυλάκων, οί όποιοι 
ΐστανται εϊς τάς Ούρας, ακίνητοι ώς πλαγγόνες στολισμένοι, 

Β/4ί διακρίνεται ή απουσία μερικών εύγενών. , , .
Μία φήμη διαδίδεται καί γλιστρά άπό αυτί εις αυτί. Εις 

τό άκρον τής Αριστερός πτέρυγος τοΰ εύρέως οικοδομήματος, 
ί'"3Β δπου εύρίσκεται τό διαμέρισμα τής κομήσσης Ντέ Μαιγυ, 

κυρίας τής Αύλής, τά παράθυρα είνε φωτισμένα. 'Εορτάζουν 
tasMI λοιπόν τά Χριστούγεννα παρά τή κυρίφ Μαιγύ; Έκπλήσσον- 

ται όλοι' ανησυχούν. Καί ό βασιλεύς, ο όποιος δέν ερχεται;
- Β Η κυρία Ντέ Λυνς σηκώνεται· πλησιάζει εν παράθυρον. οπού
■ ή κυρία Ντέ Μπρανκάς τήν συναντά· Τής λέγει σιγά, γρή-
■ γωρα, άλλά μέ φωνήν, ή οποία τρέμει άπό συγκινησιν:

Λάμπουν δλα τά παράθυρα τής κυρίας Ντε Μαιγυ- ο 
ΒΗΗ βασιλεύς δέν θά έλθη .. ■

—"Ω ή βασίλισσα!
Β·· — Βλέπετε; Οί αύλικοί φεύγουν. , , .
■W — ΙΙώς κιτρινίζει ή βασίλισσα "Εγινε πλέον λευκή απο

τήν τοαλέτταν της. _ . · ι
ΙεΒΚ ό μαρκήσιος Ντέ Σαλμαζέολ, Ακολουθούμενος Από θαλα- 

μιιπόλους προσφέρει, άπό ομίλου εϊς όμιλόν, Αναψυκτικά.
Β IΙλησιάζει τήν βασίλισσαν, ή όποια μέ μίαν χειρονομίαν αρνεϊ- 

RV, ται νά γευθή τίποτε καί άπό στιγμής είς στιγμήν οι ομιλοι 
τών αύλικών άραιοϋνται. , , , ,

Κ··· ή βασίλισσα κάθηται ακίνητος εις το άνακλιντρον της. Ιο
πρόσωπόν της λαμβάνει μίαν έκφρασιν άναλλοίωτον.
- Πόση νά είνε ή λύπη τής βασι/.ισσης! είπε χαμηλοφωνως

S ,. . ή κυρία Ντέ Λύνς εϊς τήν κυρίαν Ντέ Μπρισσάκ. "Επειτα απο 
έιλίγα λεπτά θά μείνωμεν μόναι... Ω! τι εμπνευσις!... Να 
κάμωμεν Δένδρον τών Χριστουγέννων δια τα παιδια των 

υπηρετών τής βασιλισσης. 1 ρηγοιρα στει- 
: ·>. λατε νά ξυπνήσουν τά παιδιά άμέσως καί, 

Ί έντός μιοής ώρας, όλος αύτός ό μικρόκο- 
fcjS *'·ν» * ■> σμος νά έλθη έδώ.
L1 Μ'.., _ ' Ή κυρία Ντέ Μπρισσάκ εννοεί τήν εύφυά

σκέψιν.

Ill κατιι παράδοσιν Λε ιουν,Ί'Κ ο . 
ii.i.iii‘· ο/.ιιι.ι· διό'ΐ .τ".'.··κό

μέ ιδιαιτέραν λαμπρότητα. 1
Ιί·,//ηρ<·. ·| ΛI ' Ι| >' ■ ' ■

μεγάλη στολή- αί πλάγιαι έξέδραι 
πλήρεις κυρίου·, τουλάχιστον εϊς τάς _,·Β
πρώτος γραμμάς. όπου τά μεγάλα ΚΜΜμΜΒ 
των «πανιέ»1 έσχημάτιζον είδος ι 
προθήκης, καταπλησσούση, μέ τούς ’’ 
μαργαρίτας, μέ τιί παιγιόν· ’ μέ ·Η 
διαμαντικά καί μέ τά «μπλόντ· 3.

Είς τήν εξέδραν τοΰ βάθους ό 
βασιλεύς καί ή βασίλισσα, οί έξ αίματος πρίγκιπες καί αί 
πρ ιγκίπισσαι. Ό Λουδοβίκος ΙΕ' έφερε στολήν έκ μαύρου 
βελούδου, μέ ομοιώματα κλάδων ένυφασμένα· δ Σταυρός τοΰ 
'Αγίου Πνεύματος, μέ άδάμαντας δεμένους δι’ Αργύρου, έλαμ- 
πεν έπί τοΰ στήθους του. Ήτο νέος μεγαλοπρεπής,, μέ έκεί
νην τήν έν τφ μεγαλείφ Αφέλειαν, ή όποια άμέσως έγοήτευεν 
όσους τόν έπλησίαζον Ό κομψός καί μεγαλοπρεπής βασιλεύς 
τής Γαλλίας είχεν ηλικίαν εΐκοοιν εννέα έτών.

Είς τό πλευράν του ή βασίλισσα, ή γλυκεία καί φιλάνθρω
πος Λουίζα Λεσζύνσκα, μεγαλειτέρα αυτού κατά επτά ετη· 
άλλ’ έδώ, μέ τό ύπέροχον μεγαλεϊον της, τό όποιον, άπό τήν 
πρώτην ημέραν έφαίνετο φυσικόν εϊς αύτήν καί τό όποιον ή 
έξάσκησις τών βασιλικών καθηκόντων είχε περισσότερον άνα- 
πτύξη, μέ τήν έπίσημον περιβολήν της, έκ λευκής μετάξης, 
κεντημένης μέ άνθη φυσικής δμοιότητος, ή διαφορά τής ηλι
κίας έξέλειπεν έξηφανίσθη επίσης ή Ατονία τών χαρακτη
ριστικών της. Δέν έβλεπε κανείς παρά μίαν βασίλισσαν μίαν 
βασίλισσαν χαριτωμένην άπό καλωσύνην καί θέλγητρον.

Κατάκοσμοι οί εύγενεϊς καί μέ λόφους πτερών καί αί κυρίαι, 
έκ τών όποιων είχε γέμιση μέχρι τών^μικροτέρων της γωνιών 
ή έκκλησία, δέν έδιδον προσοχήν ούτε είς τήν λειτουργίαν, 
ούτε είς τήν αρμονίαν τής μουσικής- δέν έσκέπτοντο είμή 
τήν ύποδοχήν, ή όποια θά έγίνετο είς τά διαμερίσματα τής 
βασιλισσης, μετά τήν λειτουργίαν. Ό βασιλεύς δέν είχεν εί’πη 
ότι θά ήρχετο νά παραστή εις τό μεσονύκτιον δεϊπνον, έπι- 
θυμών νά δώση εϊς τήν σύζυγόν του τήν άπόδειξιν αύτήν 
τής τρυφερότητός του; Και κάθε ένας ένοοΰσε νά είνε έκεϊ 
έκ τών πρώτων.
Ή βασίλισσα έπανήλθεν είς τά διαμερίσματά της. Αί κυρίαι 

τής άκολουθίας της συνωθοΰνται γύρω της. Φορεί έν τάχει 
άλλην τοαλέτταν άπό λευκόν διάργυρον μεταξωτόν ύφασμα 
μέ μποΰστον κεντημένον διά μαργαριτών. ’Εφόρεσε τό έξ 
εκλεκτών μαργαριτών διάδημά της, τό όποιον ό βασιλεύς τής 
είχε δωρήση κατά τό έτος τής ένώσεώς των. "Ω πόσον τήν 
ήγάπα τότε ό εύμορφος πρίγκιψ, ό χαριτωμένος, καί έκείνη 
πόσον τόν Αγαπά πάντοτε! Τρέμει, φοβείται. Διατί; Ό βασι
λεύς δέν είχεν άναγγείλη είς τήν Αύλήν ότι θά ήρχετο είς τά 
διαμερίσματά της μετά τήν λειτουργίαν τοΰ μεσονυκτίου;

Όταν ή βασίλισσα εϊσήλθεν είς τήν μεγάλην αίθουσαν, 
Ακολουθούμενη άπό τήν κυρίαν Ντέ Μαζαρέν, έκ τής άκολου
θίας της, ήδη οί παριστάμενοι ήσαν πολυάριθμοι. Συζητούν. 
Τί θόρυβος ζωηρός καί χαριτωμένος! Ή βασίλισσα εισέρχε
ται· σιγή. Εμπρός της Ανοίγεται δ δρόμος εύρύς- οί εύγενεϊς 
προσκολλώνται είς τόν τοίχον καί είς τήν διάβασιν τής 
Μαρίας όλοι υποκλίνονται βαθέως.

1 Paniers ήτο είδος πλατέων ένδυμάτων της μόδας, κατά τούς χρό
νους είς ο'ύς άνάγεται τό διήγημα. — 2 Πέταλον σμαλτωμένου μετάλ
λου, τνδεμένου ΰπό τούς πολυτίμους λίθους. — 3 Είδος λεπτοτάτης 
μεταξωτής δαντέλλας. ,’Ιταλ. βλόνδα.

τήν κόμην των ταινίας, ανοικτών χρωμάτων, καλυπτούσας τούς ώμους 
των και φθανούσας έως κάτω.

e Ιό πυρέσσον μέτωπον τής βασιλισσης στηρίζεται εϊς τό παράθυρον- 
οί οφθαλμοί της έχουν θαμβώση άπό δάκρυα.Έξαφνα, άποτόμως, στρέ
φεται. ' Ενα τραγούδι άφελές τήν άποσπα τών σκέψεών της, αίφνηδίως. 
Είνε ενα Χριστουγεννιάτικο τραγούδι, ένα παλαιόν άγροτικόν Χριστου
γεννιάτικοι·, τό όποιον τραγουδούν παιδικοί φωναί. "Ενα μεγάλον δέν
δρον πράσινον, κομμένον εϊς τά Βόσγια, ύψοϊ τήν όξείαν κορυφήν του 

έως τήν οροφήν. Οί βαρείς του κλάδοι κάμπτονται άπό 
Γά φώτα, άπό χίλια στίλβοντα Αντικείμενα, άπό περιδέ- 
ραία, ιίπό παιγνίδια, άστρα χρυσά καί άργυρά, μέ τά 
όποια είνε φορτωμένοι·. Μία φάτνη είνε τοποθετημένη 

βάσιν τοΰ δένδρου.
Αί καθαραί φωναί τών παιδιών, τά όποια άκίνητα καί 

έκπεπληγμένα έτραγουδοϋσαν μέ όλην των τήν καρδιάν, 
;·^ ^τ"·' έστέγνωσαν τά δάκρυα τής βασιλισσης. Έπροχώρησε σχε- 

δόν χαρούμενη. Είνε ή πρώτη φορά όπου τό Χριστουγεν
νιάτικοι· δένδρον υψώνεται εϊς μίαν σάλαν τοΰ μεγαλο

πρεπούς ανακτόρου καί άκόμη ή πρώτη φορά, όπου έβλεπε τόσα παι
δάκια. Ή Μαρία έγοητεύθη, έθαμβώθη. συνεκινήθη .. . Έξεπλήσσετο.

— Κυρία, τής έξήγησε ή δούκισσα Ντέ Λύνς, τά παιδιά είχαν άκούση 
νά διηγούνται... διιι τό δένδρον τών Χριστουγένων ήσαν Ανυπόμονα... 
Δέν έκοιμώιπο ... "Επρεπε νά τά φέρωμεν...

— Τί λέτε;.. Έρωτφ ή βασίλισσα καί έξαφνα, άλάσσουσα τόνον: Φέ
ρετε γρήγωρα σκάλες· είπε.

Κομίζονται διπλαϊ κλίμακες κοντά είς τό δένδρον. Ή βασίλισσα 
θέλει νά άναβή εις τήν πρώτην. Πηδφ ένα, δύο, τρία σκαλοπάτια· ή 
βαρειά ουρά τής τοαλέττας κυλφ έως κάτω, είς κύματα τά όποια σπιν
θηροβολούν καί τό διάδημά της, τό άπό στίλβοντας μαργαρίτας, λάμπει 
εϊς τό φώς τού δένδρου, επάνω άπό τά πουδραρισμένα της μαλλιά. 
Ή κυρία Ντέ Λύνς είνε κοντά της καί ή βασίλισσα έκπληκτος καί αΰτή 
διά τήν σίΓγκίνησιν, ή όποια τήν παρέσυρε, τής έφώναξε σχεδόν εύθύμως:

— Τί θά έλεγεν ό βασιλεύς καί οί αύλικοί αν έβλεπον τήν βασίλισσαν 
τής Γαλλίας επάνω εϊς μίαν σκάλαν!

Ή Μαρία άπέσπα μέ γρήγωρον τό χέρι τά παιγνίδια καί τά κοσμή
ματα καί τά άλλα χαριτωμένα Αντικείμενα άπό τό δένδρον καί τά έδιδε, 
τό έν μετά τό άλλο είς τά μικρά χέρια, τά όποια έτείνοντο.

Ή διανομή έτελείωσεν. Αί μουσικαί έπαναλαμβάνουν θριαμβευτικώς 
ένα χαριτωμένον .καριγγιόν» '. καί τά άγαθά παιδιά, πιέζοντα εϊς τά 
στήθη των μέ τούς μικρούς των βραχίονας, τούς κατακτηθέντας θησαυ
ρούς, εξακολουθούν νά παρατηρούν, μέ τά μαγευ- 
μένα των μάτια, τό φωτεινόν δένδρον καί τήν 
εύεργετικήν νύμφην.

— Καί τώρα, είπεν ή Μαρία, ας εύχαριστή- 
σωμεν όλοι μαζύ τόν καλόν Θεόν.

1 Ήχος έκτελούμενος μέ κωδωνίοκους διαφόρων 
μεγεθών.

ΘΑΥΜΑΤΑ ΑΛΗΘΙΝΑ

Fhxe γράψει άλλοτε ή «Εικονογραφημένη» περί τών ύψιπύκνων ρευ- 
μάτων, τήν χρήσιν τών όποιων πρός θεραπείαν έμελέτησεν ό πολύς 

D’Arsonval. Άφ’ ής τά ύψίπυκνα ρεύματα ήρχισαν νά έφαρμόζωνται 
ώς θεραπευτικόν μέσον δέν έχει παρέλθει πολύς καιρός καί δμως 
τοιαύτη έξηκριβώθη ή επιτυχία των, ώστε ό D’Arsonval σήμερον, όχι 
μόνον κατατάσσεται μεταξύ τών εύεργετών τής Άνθρωπότητος, άλλά 
καί δικαίως θεωρείται ώς Σωτήρ, δστις έδωκε καίριον κτύπημα κατά 
τοΰ Θανάτου. ’Αληθώς είναι έν βήμα κατά τοΰ θανάτου, δστις Αρχίζει 
νά γενναται παρ’ έκάστφ άτόμφ άπό τοΰ 40 - 45 έτους τής ηλικίας, διά 
νά έπιφέρη τό μοιραϊον τέλος άπό τοΰ 50°ΰ έως τοΰ 60°® έτους. Ή 
Άνθρωπότης έξεφυλίσθη καί όλοι σήμερον οί άνθρωποι είναι άρθριτι- 
κοί.Ό Άρθριτισμός είναι ή ασθένεια τής γενεάς. Μέ τήν λέξιν «Άρθριτι- 
σμός» ή ’Επιστήμη σήμερον δέν έννοεϊ μόνον τούς πόνους είς τά άρθρα 
Ό Άρθριτισμός είναι πάθησις μέ άπειρους έκδηλώσεις. 'Υποφέρετε άπό 
στομάχι: Άρθριτισμός. Έχετε ρευματισμούς : Άρθριτισμός. Βγάζετε 
σπειριά, έξανθήματα, έρπητας: Άρθριτισμός. "Εχετε ταχυκαρδίαν, 
παλμούς, ζαλάδες, Αναιμίαν, δυσπεψίαν, πονοκεφάλους : Άρθριτισμός. 
Όλα αύτά είναι άποτελέσματα κακής λειτουργίας τοΰ στομάχου, άπό- 
τοκος τής όποιας είναι ή άνώμαλος έναλλαγή τής όλης, ή πλημμελής 
άφομοίωσις τών τροφών. Καί άπ’ έδώ άρχίζουν δλα. Μένουν τροφαί εϊς 
τόν στόμαχον άπεπτοι, σήπονται, αναπτύσσονται τοξίναι, κυκλοφορούν 
εϊς τό αίμα καί έχομεν έξανθήματα, ζαλάδες, παλμούς, πονοκεφάλους. 
Άλατα καί κρύσταλλα κυκλοφορούν έπίσης είς τό αίμα καί εισδύουν 
είς τούς ιστούς, τάς σάρκας καί τάς άρθρώσεις καί άρχίζουν οί πόνοι 
τών άρθρων καί ή άτροφία τών ίστών καί ή έξάντλησις τοΰ αίματος 
καί ή άπίσχνανσις. Άλλ’ δπερ κινδυνωδέστερον: "Αλατα έπικάθηνται 
καί εϊς τό εσωτερικόν τών άρτηριών, δπως τό πωρΐ εις τά μολύβια τοΰ 
νεροΰ, καϊ έλαττώνουν τήν έλαστικότητά των καί δέν έχουν πλέον 
δύναμιν νά ώθοΰν τό αίμα πρός τά μικρά άγγεϊα καί πρός τάς σάρκας. 
Τότε σιγά σιγά άτροφοΰν οί ίστοί, νεκροΰνται καί αί άρτηρίαι σκληρύ- 
νονται. Τό άτομον π/^ον γηράσκει όργανικώς. Άλλ’ αίφνης, λόγφ συρ
ροής περισσοτέρου αίματος, έν άγγεϊον ρήγνυται. Άν τό άγγεϊον αύτό 
είναι είς τήν ρίνα δέν έχει καμμίαν σημασίαν τό πράγμα. Άλλ’ άν είναι 
είς τόν εγκέφαλον, δπου είναι καί λεπτότερα τα άγγεϊα ; Άναλόγως τοΰ 
μέρους έχομεν καί βαρύτερα τά άποτελέσματα. Τυφλοΰται τό άτομον,

Γονατίζει εμπρός είς τήν φάτνην. Τά παιδιά έπαναλαμβάνουν μέ τάς 
αργυρας των φωνάς τό παλαιόν Χριστουγεννιάτικον τραγούδι καί ή 
φωνή τής βασιλισσης ένοΰται μέ τήν φωνήν τών μικρών. Ή Μαρία είνε 
άπορροφημένη είς τάς σκέψεις της, είς τάς όποιας τώρα ένοΰται παρα
δόξους ή χαρά καί ή λύπη- είνε Απορροφημένη εϊς σημεϊον, ώστε νά μή 
έννοήση, ότι ή μουσική καί τό τραγούδι έπαυσαν.

Μέ μανδύαν έκ κυανού βελούδου κεντημένου, κοσμημένοι· μέ κομβία 
αδαμάντινα, μέ τό παράσημον τοΰ Αγίου Πνεύματος άδαμαντοκόλλητον. 
καί έσωτερικήν στολήν άπό χρυσοΰφαντον ύφασμα, τό όποιον διαφαί
νεται ΰπό τόν μανδύαν, ό βασιλεύς έφάνη εϊς τήν θύραν, ακολουθού
μενος άπό πλήθος αύλικών. Προχωρεί μερικά βήματα καί πλησιάζει 
τήν βασίλισσαν. Ή Μαρία ύπεγείρεται- μία λάμψις φωτίζει τά μάτια της.

— Καί γιά μένα, τής λέγει ό Λουδοβίκος ΙΕ’, τά Χριστούγεννα δέν 
έφεραν τίποτε;

— "Ω βέβαια, βέβαια- άποκρίνεται ή Μαρία.
Τρέχει καί πέρνει ή ιδία μίαν κλίμακα- ό βασιλεύς τήν άκολουθεϊ 

καί τήν βοηθεΐ νά τήν τοποθετήση πλησίον τοΰ δένδρου. ’Λναβαίνει 
έκείνη, άποσπά τό έν έκ τών δύο χρυσών άστρων τών κρεμασμένων εϊς 
τούς ύψηλοτέρους κλάδους.

— Ιδού· λέγει δίδουσα τό δώρον είς τόν βασιλέα.
— Αύτό, κυρία, θά είνε τό καλόν μου άστρον.
Καί, δίδων εϊς αύτήν τήν χείρα του διά νιί τήν βοηθήση νά καταβή 

ό Λουδοβίκος τήν δδηγεϊ είς τό μεγάλον της σαλόνι.
«

Ένφ έκλειον τάς θύρας, πολλά άπό τά παιδία, τών όποιων όμιλοι 
έγύριζαν είς τό διαμέρισμα, εύρέθησαν πλανώμενα μεταξύ τών αύλι
κών. Περίεργα, άσυλλόγιστα, Αμέριμνα δύο ή τρία έξ αύτών διωλίσθη- 
σαν μέχρι τής πρώτης γραμμής. Οί γονείς των επλησίασαν νά τά πάρουν. 
Αύτήν τήν στιγμήν, ένα άπό αύτά έδειξε άφελώς τήν βασίλισσαν, ή 
οποία ΐστατο όρθια, καταυγαζομένη άπό τήν μαγικήν μαρμαρυγήν τοΰ 
άργυροκεντήτου υφάσματος τής τοαλέττας της.

— Πές μου, μπαμπά, ή Παναγία είνε έκείνη έκεϊ;
Καί έπειδή ό δυστυχής παιήρ, έντροπαλός καί ταραγμένος τό έσυρε:
— Ναί, άπήντησεν ό Λουδοβίκος ΙΕ', ναί καλό μου παιδί, αύτή είνε.
— Κύριε, τοΰ είπεν ή Μαρία χαμηλοφώνως, δέν θά λησμονήσω ποτέ 

τήν καλωσύνην.
Ό βασιλεύς έχαιρέτησε τήν Μαρίαν διά νά άποσυρθή καί τό ποικίλοι· 

γύρω πλήθος ύπεκλίνετο βαθέως ένώπιόν της. Αί αϊθουσαι έκενιόθησαν.
ΊΙ βασίλισσα έπανήλθε πλησίον ένός παραθύρου. ΊΙ σελήνη έθώ- 

πευε μέ μίαν τρέμουσαν άντανάκλασιν τήν σκο
τεινήν έκτασιν τής λίμνης. Ή Μαρία ήτένιζε πρός 
τό μέρος αύτό έπιμόνως. Όταν έξαφνα ή ΰύρα 
έκλείσθη, έπιασε νευρικά τήν χείρα τής κυρίας 
Ντέ Λύνς:

— Είσθε καλή... Καί έκεϊνος έπίσης είνε καλός. 
Άλλά θά μέ κάμη νά άποθάνω.

FRANTZ FUNCH-BRENTANO
Ζ

άν τό άγγεϊον ήτο έκεϊ δπου έδράζει τό νεΰρον τής όράο< , ’Ί^.σχει 
παράλυσιν τών άκρων, καί τέλος μένει ημίπληκτοι· ή άπόπληκτον.

Έν μόνον δέν έξηκριβώθη άκόμη : Ή στομαχική Ανωμαλία, ή Αφετη
ρία δλων αύτών, ή προκαλοΰσα εμμέσως τήν γενικήν έξάντλησιν είναι 
αύτογέννητος ή μήπως είναι καί αύτή άπότοκος άσθενείας τών νεύρων; 
Καταντά κανείς εϊς τό δίλημμα τοΰ αύγοΰ καί τής κόττας. Άπό νευρα
σθένειαν καταντά κανείς στομαχικός, ή τούναντίον δταν είναι κανείς 
στομαχικός γίνεται νευρασθενικός; Μάλλον τό πρώτον θέλει νά δεχθή 
ή ’Επιστήμη.Ή Άνθρωπότης διά τής έκφυλίσεως κατήντησε νευρασθε
νική. Καί σήμερον ή λέξις Άρθριτισμός αντικαθίσταται διά τής λέξεως 
Νευρασθένεια. Εϊς αύτής τήν πρόληψιν καί τήν θεραπείαν καταγίνεται ή 
'Επιστήμη τώρα. ’Ενέσεις μέ Arrenal διά τήν τόνωσιν τοΰ αίματος καί 
εμμέσως τοΰ οργανισμού καί τού νευρικού συστήματος, ενέσεις μέ Θειϊ- 
κήν Στρυχνίνην διά την άμεσον τόνωσιν τοΰ νευρικού συστήματος καί 
έμμέσως άρα τών λείων μυϊκών ίνών τοΰ στομάχου καί πάλιν έμμέσως 
τοΰ αίματος, τών ιστών κ.λ. Καί έχει άποτελέσματα θαυμάσια. Έντός 
βραχέως διαστήματος υποχωρούν τά συμπτώματα.

Άλλ’ έκ παραλλήλου έφρόντισεν ή ’Επιστήμη καϊ περί τών άτόμων, 
παρ’ οΐς ή Άρτηριοσκλήρωσις έχει άρχίσει ήδη. Έδώ παρεμβαίνει ό 
I)' Arsonval. Άπό παρατηρήσεως εϊς παρατήρησιν 
φθάνει εϊς τά ύψίπυκνα ρεύματα, διά τής έπιδράσεως 
τών όποιων έπιτυγχάνει διάλυσιν τών εϊς τάς Αρτη
ρίας, τάς Αρθρώσεις καί τάς σάρκας αλάτων. Ή έπί- 
δρασις αύτή τών ρευμάτων γίνεται διά σειράς ήλεκτρι- 
κών λουτρών, 20-30 τόν Αριθμόν. Ό Ασθενής κάθηται είς 
μίαν καρέκλαν καί γύρω περιβάλλεται άπό ένα σύρμα σπει- 
ροειδές χωρίς νά τόν έγγιζη. Διά τοΰ σύρματος αύτοΰ διέρ
χεται ρεΰμα έξ έπαγωγής άπό μίαν άτρακτον Ροΰμκορφ 
μεγάλης έντάσεως. Δέκα λεπτά τής ώρας έπί 25-30 ημέρας 
άρκοΰν διά νά υποχωρήσουν δλα τά συμπτώματα. Καί τά 
βλέπει κανείς εϊς τήν άνάλυσιν τών ούρων, 3Ϊς τήν σφυγμομέτρησιν.

Θαυμάσιον τοιοΰτον ηλεκτρικόν λουτήρα εϊδομεν είς τό λαμπρόν 
ήλεκτροθεραπευτήριον τοΰ νευρολόγου κ. X. Πραποπούλου — οδός 
Περικλέους καί Εύαγγελιστρίας — δ όποιος είναι Αληθής κολυμβή- 
θρα τοΰ Σιλωάμ.
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τών Π. Δεληγιάννη,'Υπουργού τά»·’ Εξωτερι
κών, Λ. Σμόλεντς, 'Υπουργού τών Στρατιω
τικών, Δρόσου, τών Οικονομικών, Α ΙΙετσάλη, 
τών ’Εκκλησιαστικών, ’.4<5. Διαμαντοπούλου, 
τής Δικαιοσύνης και προσωρινώς τών Ναυ
τικών και Βούλγαρη, τών Έσοιτερικάιν και 
Προέδρου τοΰ ' Υπουργικού Συμβουλίου.

Είς τήν Συνέλευση· τό νέον υπουργεΐον, ώς ήτο Επόμενον, 
εύρε λυσσώδη αντίδραση· άπό τάς φατρίας, συνενωθείσας είς 
κοινόν άντιπολιτευτικόν άγώνα. Πράγματι εδράξαντο, ώς ευκαι
ρίας, τών στρατιωτικών μεταβολών, ας Ενήργησεν ή κυβέρνησις. 
Ό στρατός τότε είχε περιέλθει είς ελεεινήν κατάσταση·, τελείως 
απείθαρχος καί άνευ ιεραρχίας, αφού είχε καταντήσει κατώτε
ροι άξιωματικοϊ νά διοικούν τάγματα. Ό νέος ' Υπουργός λοι
πόν μέ πολλήν δραστηριότητα άφωσιώθη είς τήν Εμπέδωσιν 
τής πειθαρχίας, υπέβαλε δέ Διατάγματα πρός επαναφοράν τών 
οικείων βαθμοφόρων έπί κεφαλής τών σωμάτων, άτινα προ- 
θύμως υπεγράφησαν ύπό τού Άνακτος. Άλλ’ οι Επαναστα- 
ται διέκειντο δυσμενώς πρός τά πρόσωπα ταΰτα, λόγιο γήρατος 
τό μέν, λόγω άντιδράσεως κατά τής εξεγέρσεως τό δέ. ΊΙξίω- 
σαν λοιπόν παρά τού Βούλγαρη άνάκλησιν άιφ' ένός των Δια
ταγμάτων τούτων καί παύση· τού ' Υπουργού τών Στρατιωτι
κών. Πλήν δμως τούτου — Πώς ομοιάζουν τά παρασκήνια .' 
προσεπάθησαν νά διεγείρουν καί τά σώματα, ώστε νά μή 
δεχθούν τους τοποθετηθέντας σωματάρχας των. Καί ό Βούλ
γαρης, λησμονών δτι δέν ήτο πλέον <5 εκτός τής Εννόμου τάξεως 
αρχηγός και φοβηθείς μή άποξενωθή τιον επαναστατικών στοι
χείων, υπεχώρησε. Τήν 17 Δεκεμβρίου, άπολυομένου τού Σμο- 
λεντς, άνελάμβανε τό Ύπουργεΐον τού Στρατού δ Πετμεζάς. 
Τούτο συνεκλόνιοε τόν λαόν δμως. ’ Επιπροσθέτως μετά τάς

Ϊιχ τούτοις δ νεαρός Βασιλεύς κατήρχετο
< συνοδευόμενος υπό τού κόμητος Σπόννεκ, 

σπουδαίου πολιτικού άνδρός, ώς συμβούλου, 
ανεπισήμου δμως καί μή έχοντος καμμίαν άπό τό ΰπ άρι». H.’f ττϋχος]
θέσιν εν τή κυβερνητική μηχανή.

Τήν έπομένην τής άφίξεώς του <5 Βασιλεύς 
Γεώργιος μετέβη είς τήν ’Εθνοσυνέλευση·, 
μέσοι δέ λαμπράς τελετής καί πανδήμου, ώμοσε τόν ψηφισθέντα 
υπό τής Συνελεύσεως Βασιλικόν δρκον, μεθ’ δ άνέλαβε τήν υψη
λήν Εντολήν αυτού, ήν τφ ένεπιστεύθη δ ’Ελληνικός Λαός. ’Επί 
ημέρας έπανηγύριζεν έπί τή άφίξει τού ήγεμόνος του δ Λαός.

Μέ τό τέλος τά»· έπί τή άφίξει τού νέου ήγεμόνος εορτών, δ 
Βασιλεύς έσκέφθη νά σχηματίση νέαν κυβέρνηση· βιώσιμον, 
διότι άλλως τε τό ύπουργεΐον ' Ρούφου είχε καθαρώς προσω
ρινόν χαρακτήρα. Τήν νέαν κατάστασιν τά»· πραγμάιτων άντε- 
προσώπευε κυρίως δ Βούλγαρης, δ άρχηγός τής έπαναστάσεως, 
δστις άπήλαυε καί τών συμπαθειών τής ’Αγγλικής κυβερνη- 
σεως, ώς έκ τού δτι αύτός είχε διενεργήσει τήν έκλογήν τον 
Άλφρέδου. Αύτός έκλήθη συνεπώς νά σχηματίση τό νέον 
ύπουργεΐον λαβών τήν έντολήν μέ πλήρη ελευθερίαν περί τήν 
έκλογήν τιον προσώπων, μέ μόνην τήν σύσταση·, δπως άντιπρο- 
σωπευθάίσι, κατά τό Εφικτόν, πασαι αί έν τή Συνελεύσει μερί
δες. Οί σύγχρονοι διείδαν έκτοτε είς τάς βμσιλικάς Ενέργειας 
προσπάθειαν συμφιλιώσεως τών διαφόρων φατριών άκόμη 
συμφιλιώσεως μεταξύ τών Επαναστατών καί τώι· οπαδών τής 
πρώτης Δυναστείας. Άλλ’ δ Βούλγαρης διΐστατο κατά τάς γνώ- 
μας.’Εθεώρει ώς πρωτεύον στοιχεΐον τής συνταγματικής κυβερ
νήσεως τήν ενότητα. Διό καί δέν συνεμορφώθη μέ τήν Βασιλι
κήν επιθυμίαν, σχηματίσας τό ύπουργεΐον του έκ φίλων του 
άφωσιωμένων. Οΰτω τό ύπουργεΐον Εκείνο συνεκροτήθη έκ
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δηλώσεις τοΰ Σιιόλεντς έ.ν τή Συνελεύσει, βεβαιώσαντος δτι αί 
μεταβολαι Ενηργήθησαν τή συναινέσει τού'Υπουργικού Συμ
βουλίου, ή κυβέρνησις πέριήλθεν είς μείζονα δυσχέρειαν.’Αλλ’ 
ήλθε καί άλλο Επεισοδίου άκόμη: 'Ο Αξιωματικός Μαστραπας, 
έκ τών πληρεξουσίων, είχε, προτρέφη τηλεγραφικώς τό έν Τρι- 
πόλει τάγμα νά στασιάση κατά τού διοικητοΰ του. ΊΙ κυβέρνη- 
σις λοιπόν Εζήτησε τήν είς δίκην παραπομπήν του, άλλ’ οί 
δμόφρονες τοΰ Μαστραπά, δηλ. τό’Εθνικόν Κομιτατον, άπεκάλυ- 
ψαν δτι ούτος είχεν ενεργήσει έν γνώσει τού Πρωθυπουργού.

’Ακόμη δέν είχε παρέλθει ή Εντύπωσις έκ τούτου καί άλλα 
πάλιν σκάνδαλα ήλθον είς φώς: Ό νίός τοΰ Αυλάρχου Σούτσου 
έξυλοκόπησε τόν συντάκτην τής σατυρικής έφημερίδος «Φώς», 
διότι είς κάποιον φύλλον του καθήψατο τής οικογενειακής 
τιμής του. ΊΙ άντιπολίτευσις έσπευσε νά τό έκμεταλλευθή και 
διωργάνωσεν οχλαγωγίαν. Τό πλήθος περιεκύκλωσε τά ’Ανά
κτορα, φωνασκονν κατά τών άποτελούντων τήν Αύλήν. Ή Αστυ
νομική Αρχή παρισταμένη έμενεν αδιάφορος καί ή άντιπολίτευ- 
σις τήν έπαύριον Εντός τής Συνελεύσεως Επετέθη κατά τής 
κυβερνήσεως διά τήν άδράνειάν της. Καί πράγμα παράδοξον : 
ΊΙ κυβέρνησις άνέλαβε τήν κηδεμονίαν τής δχλαγωγίας.

Μέ δλίγας λέξεις: Ή εσωτερική Ανωμαλία διηωνίζετο καί ή 
κυβέρνησις δέν έ'σχε τήν δύναμιν νά άποκαταστήση τά πράγ
ματα καί νά γίνη κυρία τής καταστάσεως' δ Βούλγαρης άπε- 
δείχθη άξιος δι’ ανατροπήν, άλλ’ ανάξιος διά δημιουργίαν, μή 
λησμονών τήν φατρίαν. Έγέμισε τά 'Υπουργεία, τήν Αστυ
νομίαν καί δλας τάς Δημοσίας 'Υπηρεσίας άπό ανθρώπους τοΰ 
κόμματος καί σάν νά μή ήρκει αύτό, άντί νά εύρύνη τάς συμ
πάθειας τού κόσμου καί νά έλκύση τήν Εμπιστοσύνην τοΰ λαού, 
προέβη είς μεταρρύθμιση· τοΰ 'Υπουργείου του τήν 20 Φεβρουά
ριου 1864, προσλαβόιν ώς συνυπουργούς, δχι πλέον θαμώνας 
τής αιθούσης του, άλλά πρόσωπα έντελώς άσημα.

Ήλθεν έπί τέλους καί δ προϋπολογισμός τού Κράτους. Πρό
σωπα σοβαρά έν τή Συνελεύσει, άπαρτίσαντα τήν επιτροπήν τής 
επεξεργασίας του, μολονότι δέν προέβησαν είς ριζικός μεταρ
ρυθμίσεις, ήλάττωσαν δμως σημαντικά τάς δαπάνας καί περιώ- 
ρισαν τήν πολυτέλειαν. Δύο εκατομμυρίων οικονομίας εΐχον 
επιτύχει. Άλλ’ ή κυβέρνησις άντέστη είς ταύτας καί διεκήρυξεν 
δτι δέν δύναται νά διοίκηση μέ τοιοΰτον προϋπολογισμόν. Ιό 
πολιτικόν ζήτημα έξερράγη.ΊΙ άντιπολίτευσις συνενοήθη καί μέ 
τούς Ζαϊμικούς, θεωρούμένους μετριοπαθεστέρους. Ψηφοφορία 
έγένετο διά τήν κατάργηση· μιας θέσεως τμηματάρχου έν τώ 
Ύπουργείω τών Οικονομικών, ήτις άπέβη κατά τής κυβερνή
σεως, οΰτω δέ τό ' Υπουργεΐον Βούλγαρη παρητήθη.

Άλλά μόλις ό Βασιλεύς έλαβε τήν παραίτηση·, ή άντιπολίτευ- 
σις, έκ πλειόνων τής μιας συνισταμένη ομάδων, διεσπάσθη. 
Μόνος δ Κανάρης, καίτοι άριθμών δέκα φίλους, ήτο έκεΐνος 
ύφ’ δν θά έστεργον νά ταχθαισι καί άλλοι. Οΰτα) δι’ άμοιβαίων 
ύποχωρήσεων τήν 5 Μαρτίου κατηρτίσθη τό Ύπουργεΐον έκ 
τών Κ Κανάρη, Πρωθυπουργού καί ' Υπουργού τΰ>ν Ναυτι
κό»·, Θ. Ζαΐμη, τών ’Εσωτερικά»·, Δ. Χρηστίδου, τά»· Οικονο
μικά»·, Π. Κορωναίου, τών Στρατιωτικών, Θ. Δηλιγιάννη, τά»· 
’Εξωτερικά»' καί Α. Κουμουνδούρου, τής Δικαιοσύνης, προσω- 
ρινώς δέ καί τής Παιδείας. Γενική Επιδοκιμασία έπηκολούθησε 
τόν τοιοΰτον καταρτισμόν τής κυβερνήσεως, ής τά μέλη εΐχον 
Ιδίαν βαρύτητα έκαστον και Επιρροήν. Έδέχθη αμέσως τό νέον 
' Υπουργεΐον μετά τήν δρκωμοσίαν του τάς επί τοΰ προϋπολογι
σμού μεταρρυθμίσεις τής επιτροπής, μεθ’ δ άπησγολήθη μέ τό 
άπροόπταις περιπλακέν 'Επτανησιακόν ζήτημα, λόγω τού δτι 
κατά τινα διάδοσιν, Εν τή εν Λονδίνω υπογραφείση συνθήκη τής 
προσαρτήσεως τών’Ιονίων,περιελήφθη δ δρος περί έξουδετερώ- 
σεως αύτών καί κατεδαφίσεως τών φρουρίων τής Κερκύοας, 
τούθ’ δπερ είχεν εξεγείρει τόν λαόν. ("Exnai συνέχει)
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Ήσαν τφ δντι μεγαλοπρεπείς αί έορταί, αί όποΐαι έγιναν 
κάτω εϊ; τάς Ινδίας άπό τούς εντοπίους Μαχαραγιάδες, διά 

τήν στέψιν τοΰ Βασιλέως τής’Αγγλίας, ώς Αύτοκράτορος τών Ινδιών. 
Κατωτέρω περιγράφομεν τόν πλούτον καί τήν μεγαλοπρέπειαν τών 

Αρχόντων τούτων τών Ινδικών πατριών, τής μεγαλοπρεπείας των δέ καί 
τοΰ πλούτου των έδωσαν δείγματα κατά τήν τελευταίαν έπίσκεψιν τού 
Αύτοκράτορος των δΓ υποδοχών, εϊς ας έδαπάνησαν εκατόuμύρια, διά 
διανομής χρημάτων είς τόν λαόν, διά διοργανώσεων πομπών έπϊ ελεφάν
των, θεατρικών παραστάσεων καί διά κάθε τρόπου, όπως έπιδειχθοΰν 
οί θησαυροί των καί όπως θαμβώσουν τόν νέον Αΰτοκράτορα. Διά τούς 
’Ινδούς Μαχαραγιάδες τό χρήμα είνε κάτι άσήμαντον καί, διά νά έπι- 
δειχθοΰν είς τόν Γεώργιον Ε’, κατεσπατάλησαν χρυσόν καί έδημιούρ- 

ΧΟΡΟΣ ΝΩΤΣΕΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ

ΩΣ ΕΥ ΠΑΡΕ-
ΣΤΗΤΕ

ΜΙΑ ΘΑΥΜΑΣΙΑ ΠΟΤΑΜΟΠΛΟΙΑ

τά Ατίμητα ρουβίνια, τά

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ 
ΣΥΝΔΙΑΛΕΓΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΟΝ 
ΜΑΧΑΡΛΓΙΑΝ ΤΟΥ ΟΥΝΤΑΠΟΥΡ

γησαν πομπάς κολοσσαίας, 
δμοιαι τών όποιων κατά γε
νικήν ομολογίαν δέν έγιναν 
πρότερον ποτέ. Οί εντόπιοι 
άρχοντες έδημιούργησαν, δ
πως βλέπει δ Αναγνώστης 
εϊς τάς εικόνας μας. αληθινά 
φαντασμαγορικά θεάματα. 
Έλεφαντοδρομίας μέ τούς 
μεγίστης Αξίας καί μεγάλη- 
τέρας Αξίας είς τήν διακό- 
σμησιν ελέφαντας, παρα
στάσεις καί χορούς, δι’οΰς 
έστρατολογήθη, ό,τι εκλε
κτόν έχει νά επίδειξη ή ’Ιν
δική τέχνη, ήνοίγησαν οί 
πλουσιώτεροι τοΰ κόσμου 
θησαυροί καί έθαυμάσθη- 
σαν οί μεγαλοπρεπείς σμα- 
ραγδοι καί Αδάμαντες καί 
όποια άφθονα έχουν οί ’Ινδοί άρχοντες.

Ό πολύς πλούτος, αύτήν τήν φοράν, — διότι ό 
Αΰτοκράτωρ έπεχείρησε καί άλλοτε τό ταξείδιον τών 
’Ινδιών, — έπεδείχθη μέ περισσοτέραν προθυμίαν, μέ 
περισσοτέραν σπατάλην, μέ περισσοτέραν τέχνην. Ό 
Αΰτοκράτωρ είδε μεγαλοπρεπέστερους τούς Κροίσους 
υπηκόους του είς σημεϊον, ώστε νά τούς θαυμάση καί 
αύτός, δ όποιος τούς εϊχεν ϊδη.

Διεΐδεν δμως άκόμη, παρά τήν λάμψιν τοϋ πλούτου, 
καί θάλπος Αναπτύξεως μεταξύ τών νεωτέρων ’Ινδών 
ένα θάλπος, τό όποιον άλλοτε εϊχεν έκσπάση είς πυρ- 
καϊάν άποπείρας έναντίον τού ‘Αντιβασιλέας Κύρζων, 
ένός σπουδαστοϋ πυροβολήσαντος αύτόν. Είνε αλη
θές δτι οί ’Ινδοί άνεπτύχθησαν τελευταίως καϊ δτι 
απέκτησαν συνείδησιν άνωτέρων πολιτικών ιδεών. Ή 
Απόπειρα κατά τοΰ Κόρζων τώ έστοίχισε τήν άνάκλησίν 
του, ποιάτις δέ ελευθερία έδόθη είς τούς ’Ινδούς έκτοτε.

Καϊ τώρα άς ίδωμεν ποιοι είνε οί Μαχαραγιάδες, 
άπό τάς εντυπώσεις τής κυρίας Martin : ΊΙ Άγγλϊς 
αύτη κυρία, ή όποια μέ Ακαταγώνιστου θάρρος διέσχισε μέ τό ποδή
λατου της τάς ’Ινδίας, διηγείται μεταφρασμένα έκ τοΰ άγγλικοΰ είς τόν 
«Corriere Illustrate della Domenica», περιεργότατα πράγματα διά τόν 
βίον καϊ τούς θησαυρούς τών ’Ινδών μεγιστάνων.

Διηγείται δτι, δταν έπεσκέφθη τήν πολιν Μπαγκαμπάλα και περιήρ- 
χετο τάς υποφερτός οδούς της έπϊ ποδηλάτου, ό Μαχαραγιάς ειδοποίησε 
τόν "Αγγλον, ’Αντιβασιλέα δτι, έπρεπε νά τής άπαγορευθή δ διά τοΰ 
ποδηλάτου περίπατος, διότι τό ποδήλατου, «αύτή ή περίεργος μηχανή 
είνε τρέλλα».

Ή κυρία Μαρτέν δμως είδε καϊ έγραψε. Καϊ δσα αύτή καί άλλοι 
περιηγηταϊ έγραψαν διά τούς θησαυρούς καϊ τά πλούτη τών ’Ινδών 
Μαχαραγιάδων φαίνονται μύθοι. Καϊ δμως είνε πράγματα.

Πρό τίνος, δταν είς τό Λονδϊνον συνέρρευσαν ’Ινδοί μεγιστάνες, 
οί άδάμαντες τούς όποιους έφερον είς τάς στολάς των ύπελογίσθησαν 
είς τήν άξίαν ένός δισεκατομμυρίου. Ό Μαχαραγιάς τοΰ Κολαπούρ έφο- 
ροϋσε περιδέραιον έκ πεντακοσίων μαργαριτών χονδρών καί ή στολή 
του ήτο σκεπασμένη ύπό Αδαμάντιον, ρουβινίων καί σμαράγδων.

Διηγούνται τί συνέβφ κατά τήν υποδοχήν τών ραγιάδων —’Ινδών 
Πριγκίπων — κατά τήν στέψιν τοΰ μακαρίτου Έδουάρδου έν Λονδίνφ. 
Εΐς έκ τούτο»· έφόρει μανδύαν, ό όποιος ήτο κεντημένος μέ σαπφείρους 

καί σμαράγδους. Μία ΙΙριγκίπισσα τοΰ Βασιλικού Οίκου τώ έξέφρασε 
τόν θαυμασμόν της διά τόν μανδύαν του καί ό Μαχαραγιά; έξεδύθη 
αύτόν καί τόν έρριψε πρό τών ποδών τής Πριγκιπίσσης. ’Απεκάλυψε 
τό εσωτερικόν του ένδυμα, χρυσοΰφαντον καί κεντημένοι· δΓάδαμάντων. 
Ό Μαχαραγιάς, ό όποιος έπικαλεΐται Νιζάμ τού Χυδεραβάδ έχει, ώς 
σύνηθές του κόσμημα, περιδέραιον άποτελούμενον άπό επτά σειράς 
μαργαριτών Αξίας 2,500,000 φράγκων. Ό ίδιος Μαχαραγιάς έχει άλλα 
πεντήκοντα περιδέραια όμοια πρός τό συνήθως η ερόμενον. Διά νά μή 
θεωρηθώσιν ύπερβολαί τά άνωτέρω, προστίθεται δτι, ό ε’ιρημένος’Ινδός 
είνε ό κάτοχος τοΰ «Άστέρος τού Νότου , μεγαλητέρου τοΰ περιφήμου 
«Κοχινούρ , τοΰ θαυμαζομένου άπό δλον τόν κόσμον, καϊ άνήκοντος 
είς τό ’Αγγλικόν Στέμμα άπό ήμίσεως αίώνος. Μανιώδεις είναι οί ’Ινδοί 
Πρίγκιπες διά τούς μαργαρίτας, έχουν δέ πρός εκμετάλλευση· τά όνο- 
μαστότερα μαργαριτοφόρα στρώματα, ώς τά τής Κεϋλάνης καί τού 
Περσικού κόλπου.

’Εννοείτε βέβαια ότι οί Μαχαραγιάδες είναι, διά. τόν πλούτον των, 
υπόδειγμα τρυφηλότητος. Καϊ τούτο είνε άληθές. Ό Μαχαραγιάς θά 
έξυπνήοη λίαν πρωί, θά κάμη ιό λουτρόν του καί, μετά καλόν πρόγευμα, 

καταβαίνει εϊς τήν αυλήν 
καϊ μοιράζει έλέη είς τούς 
βραχμάνας, οΐτινες συνα
θροίζονται έκεΐ, εύχόμενοι 
ύπέρ τού αύθέντου των. 
"Επειτα έργάζεται μέχρι με
σημβρίας, οπότε βραχμάνος 
Οιί τοΰ προσφέρη τό φαγη- 
τόν του, μή επιτρεπόμενου 
νά τό κομίση δούλος κατώ
τερα; τάξεως. Τάς μετά τό 

ΜΙΑ ΠΟΜΠΗ ΕΠΙ ΕΛΕΦΑΝΤΩΝ

γεύμα ώρας ύ Μαχαραγιάς περνρ μέ 
συνομιλίας μετά τών αύλικών του η 
μετά τών ιατρών του. έπειτα δέ άπό 
ένα γΰρον ε’ις τόν ίεΐ'άια του, δηλαδή 
τόν γυναικωνίτην του, εξέρχεται είς 
περίπατον ή έφιππος η μέ τό χονντάχ, 
δηλαδή τό φορεϊον, τό όποιον βαστά
ζει εϊς τήν ράχιν του ό εύνοούμενός 
του έλέφας καϊ ακολουθούμενος άπό 
μεγαλοπρεπείς ιππείς.

Θά φάγη τό βράδυ μόνος,— αί σύ
ζυγοί του καϊ τά τέκνα του δέν παρα- 
κάθηνται είς τά γεύματά του — θά 
άκούση άοιδούς νά ψάλλουν τά κατορ
θώματα τών προγόνων του, καϊ θά 
άπολαύση τούς χορούς τών νώιοες, 
δηλαδή ’Ινδών όρχηστρίδων. “Ενα 
αρωματικόν λουτρόν τοϋ καθιστά τόν 
ύπνον γλυκόν.

"Εχουν οί ’Ινδοί ηγεμόνες τήν 
μανίαν τοϋ κολοσσαίου. Κτίζουν^τά 
ανάκτορά των απέραντα ώς πόλεις. 
Τό άνάκτορον τό όποιον έκτισεν ό 
Μαχαραγιάς τοϋ Μεβάρ έν Ούνταποΰρ

έχει περισσότερα τών είκοσι χιλιάδων δωματίων. Διηγούνται δτι δταν δ 
πάππος τοϋ νΰν Μαχαραγιά ήθέλησε νά κτίση νέον άνάκτορον διά τόν 
εαυτόν του, τό έκτισε είς μίαν αυλήν τοϋ παλαιοϋ, περιλαμβάνον διακό
σια δωμάτια καϊ αίθούσας, έκκλησίας καϊ αΰλάς μέ λίμνας καί κρήνας. 

Εΐς διάδρομος ύποδοχής είνε θαύμα πολυτελείας, μέ πύλας δεξιά καϊ 
άριστερά, σκεπασμένος μέ βαρύτιμα παραπετάσματα, ένφ μεταξύ τών 
πυλών, δπως καϊ εϊς τάς γωνίας,άγγεΐα τριών μέτρων ύψους είνε στημένα 
έπϊ βάθρων έκ σκαλιστού ξύλου. Ή αίθουσα είνε στρωμένη μέ δέρματα 
τίγρεων καϊ μέ χαυλιόδοντας ελεφάντων, φέροντας λεπτοτάτας γλυφός. 

Καϊ ύπάρχουσι μέν οί άμυθήτως πλούσιοι, άλλ’ ύπάρχουσι καϊ Μαχα
ραγιάδες, οί όποιοι δέν έχουν εισόδημα μεγαλήτερον τών δέκα χιλιάδων 
φράγκων. Συναντφ κανείς είς Παρισίους καϊ Λονδϊνον Μαχαραγιάδες 
έπισκεπτομένους τά μουσεία τών Καλών Τεχνών, άλλοι δμως Μαχαρα
γιάδες δέν έχουσι έξέλθη τής περιοχής τής διοικήσεώς των.

"Αλλοι είναι εύγενοΰς καταγωγής καϊ άλλοι ταπεινοτάτης. Ό Μαχα
ραγιάς τοΰ Γκβάλιορ, δστις έχει τρία εκατομμύρια υπηκόων καϊ είνε 
εΐς έκ τών κραταιοτέρων ’Ινδών πριγκίπων, κατάγεται άπό όπλου τίνος 
χωρικού καί ό βραχμάν, δστις έπαιτεΐ είς τήν θύραν του, άποστρέφει 
μετά περιφρονήσεως τήν κεφαλήν του, δταν δ πρίγκιψ εξέρχεται τοΰ 
Ανακτόρου του.

Η ΕΙΣ ΤΟΝ ΓΑΛΑΤΑΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενον τεύχος]

ΠΕΡΙΠΟΛΙΑΙ ΑΓΓΛΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ
ΠΟΛΟΓΕΩΡΓΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ 

μ. ΧΑΤΖΗ - MIXΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ

Η ΕΝ ΚΡΗΤΗι ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ

Η ΚΑΤΑΣΧΕΙ·! ΤΩΝ "ΣΠΕΤΣΩΝ,, 
ΩΝ ΕΠΕΒΑΙΝΟΝ ΟΙ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΡΧΟΜΕΝΟΙ 

ΚΡΗΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΑΙ

ο Φ ο ΚΑΙ 0 ΛΟΓΙΟΣ ΠΑΤΗΡ ΤΟΥ

0 ΠΟΙΗΤΗΣ ΜΑΡΚΟΡΑΣ ο ο ο ο

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ ΤΩΝ “ΣΠΕΤΣΩΝ.. 
ΦΡΟΥΡΟΥΜΕΝΟΝ ΥΠΟ ΓΑΛΛΩΝ ΝΑΥΤΩΝ

τοι· μικρού Γεωργίου ευφυΐαν, τοσοΰτον όργωσαν πρός την 
Παιδείαν, προέτρεφεν αύτόν όπως έπιδοθή και είς τά Νομικά. 

Ό Μαρκοράς είς τόν Βλασσόπουλον οφείλει ούχί όλίγα, 
καθότι διά της διδασκαλίας αύτοΰ και συμβουλών, προέκοπτεν 
δσημέραι. Μετά την έλενσιν τών ΙΙροστατών 'Άγγλων έν Έπτα- 
νήσω,δ Μαρκοράς δούς τάς κεκανονισμίνας έξετάσεις ένιόπιον 
τοΰ Υπέρτατου της Δικαιοσύνης Συμβουλίου, κατά τόν τότε έπι - 
κρατούντα τόμον, έλαβε τόν Ιιδακτορικόν Στέφανον καί ήρξατο 

έξασκούμενος είς την έπιστή- 
μην αϊτού.

Ιεξιάς τυχιον φύσεως καί 
επιμελούς όμως αγωγής, έν 
δλίγφ διαστήματι καιρού άνε- 
φάνη ού μόνον νομολόγος, 
ονχ'ι έκ τών τυχαίων, άλλά 
καί άνήρ έλλόγιμος καί πε
παιδευμένος τήν τε θύραθεν 
Φιλοσοφίαν καί τήν Ίεράν 
Θεολογίαν καί είδήμων τής 
Ελληνικής, Λατινικής, ’Ιταλι
κής καί Γαλλικής.’ Η γλώσσα 
δμως, ποΰ μετά γλαφυρότη- 
τος καί χάριτος έγραφεν, ήτο 
ή' Ιταλική, είς τήν όποιαν επί
σης έγραφε ωραίους στίχους, 
άφοΰ ό Θωμαζάΐος γράφει 
ότι εις αυτούς έβλεπεν δ,τι 
έκλεκτότερον και δύσκολο - 
τερον περιέχει τό ιταλικόν

έργα τιμώντα τήν φιλολογίαν 
καί ύπερασπίζοντα τήν'Ορθο- 
δοξίαν. ’Εκαλείτο ό πατήρ του 
Γεώργιος καί έγεννήθη έν Κερ- 
κύρμ Ί) 21 Νοεμβρίου τον 
1793 έτους. Η μήτηρ του ώνομάζετο Μαρίνα, ήτο δέ Ουγάτηρ 
του γνωστού συγγραφέως τής «Υπερασπίσεως τής Γραικικης 
Εκκλησίας» Στυλιανού Βλασσοπούλου.
Ή φυσική τού Μαρκορά ευφυΐα και ή μεγίστη πρός τά 

γραμματα κλ.ίσις αύτοΰ, ήνάγκασε τόν πρός μητρός πάππον νιί 
παράσχη αύτώ πάντα τά έν τή γενετείριι. πατρίδι αρκετά μέσα 
πρός διδασκαλίαν αύτοΰ. 'Ακολούθως δε προσέλαβεν αύτόν, 
όπως τώ διδάξη τήν έλευθέραν παιδείαν καί νά εκτιμά τήν 
θρησκείαν καί τήν άρετήν, ήν καν θάνη τις, ούκ Λπόλλυται" 
ζή δ' ονκέτ' όντος σώματος*. Διαβλέπων δ Βλασσόπουλος τήν

ΊΙ καταγωγή τοΰ Γκαικβάρ τού Βαρόδα, ίσχυροτάτου πρίγκιπος. είνε 
ταπεινότερα. “Οταν πρό τριακονταετίας ό Μαχαραγιάς τοΰ τόπου έδη- 
λητηρίασε τόν Άγγλον τοπάρχην καί άνεκλήθη. έπειδή δέν είχε άπ’ εύ- 
θείας διάδοχον, έξουσιοδοτήθη ή σύζυγός του νά υίοθετήση ένα έκ τών 
τριών μικρών χωρικών, τούς όποιους παρουσίασαν οί υπουργοί. Ό 
Γκαικβάρ τού Βαρόδα είνε έν έκ τών τριών παιδιών.
, Πλούτος άμύθητος είνε οϊ σταΰλοι ένός Μαχαραγιά. Κάθε έλέφας, 
άξίας άπό 5,000 φράγκων μέχρι 15,000, έχει διά νά τόν περιποιούνται 
δώδεκα ύπηρέτας.,'Υπάρχουν σταΰλοι μέ εκατόν έλέφαντας, άξίας ενός 
εκατομμυρίου φράγκων. Έάν προσθέοη κανείς τά χρυσοΰφαντα υφά
σματα, μέ τά όποια σκεπάζονται οί έλέφαντες, 
ότανέξέρχωνται είς πομπάς. έάν προοθέση τήν άξίαν 
τών ίππων καϊ τά στολίσματά των, δύναται νά 
φθάση τό ποσόν 3 έως 4 έκατομμυρίων φράγκων.

νφος: Cuanto ha ιίΐ f>iit eletto c difficile 
lo stile italiano,

’’/ί)· ρίψωμεν βλέμμα έπί τής Ιστορίας 
παρατηροϋμεν ότι, πολλάκις οί Πάππαι 
π.ροσεπάθησαν τήν "Ενωσιν τών 'Εκκλησιών, 
άλλ’ άπέ.τνχον. Πϊος δ θ', ώς γνωστόν, 
έν τή άρχή τής παπωσύνης αύτοΰ, τή 6 
’Ιανουάριου τού 1S48, έξέδωκ.εν έγκύκλιον, 

ήτις καί έι· τή 'Ελληνική φωνή έκυκλοφόρει καθ' άπαντα τόν 
Έλλ,ηνισμόν, προσεκάλει δε καί προέτρεπε τους ' Ορθοδόξους είς 
τήν "Ενωσιν. r Ο Μαρκοράς, αν καί, ώς εΐπομεν έν άρχή τού 
σημειώματος τούτου, απόγονος τών εύγενών Λατίνων, ήτο 
άρκούντως γνωστός έν τή γενεθλία πατρίδι διά τά ένθερμα αισθή
ματα καί συναισθήματα υπέρ τής ' Ορθοδοξίας, ποϋ ό πάππος 
του Βλασσόπουλος τοϋ εϊχεν έμπνεύσει είς τήν παιδικήν του ηλι
κίαν. Είς τήν εγκύκλιον τοΰ Πίου Θ’, πρώτος πάντατν άπήντησεν 
ό Μαρκοράς δι' επιστολής άπό 1 /13 ' Απριλίου τοϋ ίδιον έτους, 
Ίταλιστί, πρός τόν τότε Πρωτοσύγγελον καί Τοποτηρητήν Κερ-

ΥΟ λέξεις τώρα καί διά τόν σοφόν πατέρα 
τοΰ Μαρκορά.' Ο πολύς Θωμαζαΐος γρά

φει έν τώ Dizionario Estetico δτι «τό παρά
δειγμα τοϋ πατρός του τόν έφώτισε ·. Δέν 
ήσαν μόνον αί λέξεις αύται τού σοφού 'Ιταλοί' 
ποϋ μέ παρεκίνησαν νά συνδέσω τόν 
πατέρα μετά τοΰ υίοΰ, άλλά διότι ιϊςκεψις 
έπιθυμιό έν τή αγαπητή Είκονογρα- Η
φημένη νά γένηται λόγος 
περί άνδρός, όστις κατα- Λ -
τάσσεται είς τήν χορείαν 
τώιν λησμονηθέντων /.<>- 
γιων έπιστημόνιον, οΐτινες 
έδρασαν έν τή Πολιτεία 
καί έδημοσίευσαν διάφορα
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κύρας ’Αθανάσιον Πολίτην, ακολούθως Μητροπολίτην Κέρκυ
ρας, καταχωρισθείσης εν τή «Έφημερίδι τοΰ’Ιονίου Κράτους». 
’Ο Ισπανός ιερείς Σκανδέλλας άνήρ λόγιος, έν Κερκύρτι τότε 
διαμένων, άνεσκεύασε τόν Μαρκοραν δι’ επιστολής πρός τόν 
Δυτικόν ’Αρχιεπίσκοπον Κερκύρας Νοστράνον, καταχωρηθείσης 
έν τω Portafoglio Maltese.

Εις τό άρθρον τοϋτο τοϋ Σκανδέλλα, δ Μαρκορας άπήντησεν 
Ίταλιστί. 'Η άπάντησις αυτή έτυχεν’Ελληνικής μεταφράσεως υπό 
τον X. Φιλητά. Τόσον δε ήρεσεν, 
ώστε έγένετο και δεύτερα εκδοσις 
τω 1853 μετά προσθηκών. Πρός 
τήν έγκύκλιον ταύτην τοϋ ΙΙίου 
Θ' κατά τόν Μάϊον τον ίδιου 
έτους 1848 άπήντησεν δ Πατριάρ
χης Κωνσταντίνος”Ανθιμος ό Σ.

Τοϋ Πατριάρχου ή έγκύκλιος 
μετεφράσθη υπό τοϋ Μαρκορά 
Ίταλιστί καί έξεδόθη μετά τοϋ 
’Ελληνικόν κειμένου έν Κέρκυρα 
άμέσως. Τώ 1854 έδημοσίευσεν 
δ Μαρκορας έπίσης έν Κέρκυρα 
παρατηρήσεις τινάς τοΰ Sopra 
alcuni passi dc.IT allocuzione di 
Pio IX κτλ., αιτινες μετε- 
φράσθησαν καί ’Ελληνιστί 
υπό τοϋ X. Φιλητά καί έξε
δόθησαν μετά τοϋ Ιταλικού 
κειμένου. Ή Civilta Cat- 
tolica (έτος V τόμ. ΙΊ σελ. 
426 - 434) άνεσκεύασε τόν 
Μαρκορά, δστις δέν έλειψε 
ν’ άνταπαντήση, υπερασπί
ζω)' τήν Ορθοδοξίαν καί τόν 
έαυτόν του, άλλ’ ή Civilta 
Catlolica άνταπήντησεν έν- 
τόνως (έτος VI, τόμ. IX 
σελ. 187-209).

Τώ 1862, έδημοσίευσε
Γαλλιστί ιστορικήν μελέτην περί τών έν ταΐς 
Ίονίοις Νήσοις ’Ελληνικών ’Εκκλησιών, έν 
τώ περιοδικοί Union Chre- 
tiennc, ήτις μεταφρασθεΐσα Ε n‘Jv εΤ"αςεραι 

έδημοσιεύθη έν τώ ■’ Εθνικώ 
ΊΙμερολογίιρ τοϋ Μ. Βρεπού -τού 1866. 
ιοί 1870 έδημοσίευοεί· έν Κέρκυρα ογκώδη 
ιστορικήν μελέτην γαλλιστί περί τής ’Εκκλη
σίας καί τών έν Βυζαντίφ Αύτοκρατόρων 
υπό τήν επιγραφήν: L’Eglise et les Empe- 
rcurs <i Constantinople, δπως άποδείξη, μετά 
τής Ιστορίας άνά χεϊρας, τίνι τρόπφ, καθ’ δλας 
τάς έποχάς ή ’Ανατολική ’Εκκλησία τήν ανε
ξαρτησίαν αύτής έπιζήλως διέσωσεν άπέναντι 
τής κοσμικής τών Αύτοκρατόρων εξουσίας!Ο 
Μαρκορας συνύφανε τάς αύτοΰ ιστορικός με
λετάς μετ’ εύχερείας, χάριτος καί γλαφυρότη- 
τος, άλλ’ ένίοτε — ένεκα τών θεμάτων ίσως, ή 
έκ παραδρομής — περιέπεσεν είς ανακρίβειας.

’(.) Μαρκορας έκόσμησε τόν ιταλικόν Παρ
νασσόν μετά τινων εύοσμων καί. χαριεστάτων 
ποιητικών άνθέων, τά όποια κατά καιρόν έδη- 
μοσίευεν έν φυλλαδίοις, ήμιφύλλοις >; έν τή 
έφημερίδι τοΰ’Ιονίου Κράτους. Κατά μίμησιν 
τοϋ Ιταλού ποιητοΰ Γοναδανιόλη τώ 1846 
έδημοσίευσε La Bocca καί τφ 1861 La. 
Moda. ’ Αμφοτέρων δέ τών ώραίων τούτων 
νέτο νέα εκδοσις μετά προσθηκών καί άλλαγών τώ 1867. ’Εν 
ήμιφύλλοις έδημοσίευσεν ιταλικούς στίχους έπί τή είς Γαλλίαν 
μετακομιδή τών λειψάνων τοϋ Μεγάλου Ναπολέΰντος, έπί τφ 
θανάτφ τοΰ Κωλέτη, τοϋ Μαντζώνη, έπί τω έμφυλίφ πολέμω 
έν Παρισίοις τοΰ 1871. Κατά μίμησιν τοΰ Giusti άπέτεινε στί
χους πρός τόν Thiers τφ 1873. ’Ενώ δ λόγος περί τοϋ Giusti 
σημειωτέοι· δτι δ Μαρκορας έξελλήνισεν τοϋ Giusti τό ποίημα 
I piii tirqnno ι ineno, τό όποιον έδημοσίευσεν έν τώ Έθνικώ 
Ήμερολογίω» τοϋ Βρετοΰ τοΰ έτους 1866.

τής,

Η Κ. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ ΔΕΧΟΜΕΝΗ 
ΤΟΝ ΟΒΟΛΟΝ ΕΝΟΣ ΛΟΥΣΤΡΟΥ

ΤΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΤΕΡΟΝ ΙΔΡΥΜΑ Η -'ΣΩΤΗΡΙΑ,,

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΑΝΟΝ 

“ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ,,

Η ΙΔΡΤΤΡΙΑ ΤΗΣ “ΣΩΤΗΡΙΑΣ,, κ. ΣΟΦΙΑ ΣΛΗΜΑΝ ΠΑΡΑΜΤΘΟΤΣΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ποιημάτων έγέ-

αύτοΰ φιλοπατρία, Αί διατριβαί αΰται τοΰ Μαρκορά είναι

’Εν τή έφημερίδι τοϋ ’ Ιον ίου Κράτους έδημοσίευσε διάφο
ρους ποιήσεις—’Ιταλιστί, έννοεϊται-—έν αίς καί έπ’ εύκαιρα/, 
τής έν τή Φιλαρμονική Κέρκυρας δοθείσης συναυλίας φωνητι
κής τώ 1848 υπέρ τής περίφημου Κερκυραίας άοιδοϋ” Αγγρη. 
"Οτε τφ 1868 υπό ομογενών έδόθη έν Τεργέστη συναυλία 
υπέρ τών πρόσφυγα»' Κρηνών, δ Μαρκορας άπέτεινε στίχους 
πρός κυρίαν λαβοϋσαν ενεργόν μέρος καί τους έδημοσίευσεν είς 
τό Osservatore Triestino τοϋ ίδιου έτους (άρ. 68).

Έν τή κερκυραϊκή «Εταιρεία τών Φιλομαθών (ομίλησε . 
περί τάιν Σταυροφορικών νόμων τον βασιλείου τής Ιερουσαλήμ. 

Έξεφώνησεν ώραϊρν λόγον Ίταλιστί έπί τοϋ νεκρού τοΰ 
φίλου του, έθνικοΰ ποιητοΰ, Σολωμοΰ, δστις έδημοσιεύθη μετά 
Ελληνικής μεταφράσεως. Έπίσης έθρήνησε καί έπί τοϋ νεκρού 
έτερον φίλον του, τοϋ δικαστοϋ τοϋ ύπερτάτου συμβουλίου ’Ανα
στασίου Ξύδια.

Πρός δέ συνειργάσθη καί είς τήν σύνταξιν τών Ίονικών 
Κωδίκων καί είς πάν τό άναγόμενον είς τό νέον δικαστι
κόν σύστημα, τό δποϊον έτέθη είς ένέργειαν τή 1 Μαίου τοϋ 
έτους 1841 έν Έπτανήσφ. Έξέδωκεν έπίσης πλείστας διατρι- 
βάς, Γαλλιστί καί Ίταλιστί, άφορώσας τό Επτανησιακό συμφέ- 
φέροντα, έν αίς διαλάμπει έκτος τής μαθησεως καίή άκρα 

σιμοι είς τόν μελετώντα 
τήν ιστορίαν τοϋ Ίονικοϋ 
Κράτους.

Τρεις ίδιον <5 Μαρκορας 
έν Κερκύρτι. κυριαρχίας, 
έπί μέν τών> Γάλλων έγέ- 
νετοζ. καί Διευθυντής τής 
Γραμματείας τής Γερου
σίας, έπί δέ τής ’Αγγλικής 
Προστασίας έχρημάτισε 
τοϋ έν Κερκύρτι’ Εφετείου 
Πρωτοκολλητής, Εισαγγε
λείς Κεφαλληνίας, Γραμ- 
ματευς τής I ερουσίας έπί 
τών Οικονομικών, Βουλευ- 

Έπαρχος, μέλος καί 
έπειτα IΊρόεδρος τοϋ 
Ύπερτάτου Συ μβου- 
λίου τής Δικαιοσύ
νης. Μετά τήν'Ένω- 
σιν έχρημάτισε καί 
πάλιν άντιπρόσωπος 
Κερ:"’ρας.

Είς άκρον φιλό- 
μουσος καί φιλότε
χνος ών έχρημάτι- 
σεν άείποτε^ εν τών 
σπουδαιοτέοων με
λών τών κατά και
ρούς έν Κερκύρτι 
ίδρυθέ)·των κοινω
φελών συλλόγων, έν 
οίς, διά τών έκλε- 
κτώναύτοϋ άναγνω- 
σμάτων έπί θεμάτων 
παντοίων, συνεχώς 
τήν τών έταίρων δμή- 
γυριν κατεγοήτευσε. 

1φ 1.849 έτιμή- 
θη διά τής άπονομής 
τοϋ Επτανησιακού 
παρασήμου τοϋ Τάγ

ματος τών ’Αγίων Μιχαήλ, καί Γεωργίου, τώ δέ 1853 προήχθη 
είς Ταξιάρχην κατά σύστασιν τον ’Υπάτου ’Αρμοστου των Ίο- 
νίων Νήσων Οΰάρδου.

’Ακολούθως προήχθη είς Μεγαλόσταυρον. Μετά τήνΈνωσιν 
τώ άπενεμήθη τό άργυροϋν παράσημον τού Σωτήρος καί άκο- 
λούθως προήχθη είς τό χρυσού)· τφ 1869.

Άποστάς πάσης πολιτικής αρχής, διήγαγεν έπειτα ήσύχως 
τό υπόλοιπον τής ζωής αύτοΰ, μεταξύ τών κόλπων τής οικογέ
νειας αύτοΰ. Τή 23 Σεπτεμβρίου τοϋ 1878 έτους άπέΐ, νεν εν 
Κερκύρα, άφοΰ τυφλός έμεινεν σχεδόν επί τριετίαν.

ΣΠ. ΔΕ ΒΙΑΣΗΣ

ΤΑ ΖΩΑ ΕΝΝΟΟΥΝ ΟΠΩΣ ΗΜΕΙΣ

Εινλι άλη-βές δτι ό άνθρωπος, κυρίαρχων τών ζφων, έχει τήν ιδέαν 
δτι ταΰτα στερούνται παντός αισθήματος καί πάσης ευφυΐας. Ποΰ καί 
ποΰ αναγνωρίζει κάποιαν ευφυΐαν είς τόν σκύλλον καί τόν πίθηκον καί 

προτερήματα τινα είς τόν 'ίππον. Είναι δμως άδικον τό πράγμα καί οί 
άφωνοι έπί τής γής συγκάτοικοί μας ευρίσκουν άι-θρώπους διά νά 
υψώσουν φωνήν» κατά τής αδικίας αύτής. "Αν πάρωμεν τυχαίως ενα 

τόμον τής ·Επιστημονικής Έπιθεωρήσεως- θά άναγνώσωμεν τό έξής 
παράδειγμα στοργής υΐϊκής — Μή μας κατηγορήσετε διότι άρχίζομεν 
άπό τό ζφον αύτό, άφοΰ περιοδικόν τής περιωπής τοΰ ανωτέρω ύνομα- 
σθέντος δημοσιεύει τό συμβάν — λοιπόν, υΐϊκής στοργής... ήμιόνου. 
’Ιδού τί διηγείται:

Ήτο ’Οκτώβριος καί δμιλος ορεινών Αλβανών διήρχετο τόν ποτα
μόν Δρΐνον. Είναι ή εποχή, καθ’ ήν οί ορεινοί ’Αλβανοί κατέρχονται 
είς τάς πεδιάδας διά νά διελθωσι τόν χειμώνα, καθ’ ομάδας, πάνοπλοι, 
μετά τών ίππων, 
βοώνκαί τώνπρο- 
βάτων των. Τά 
βρέφη φέρονται 
έπί τών νώτων 
τών μητέρων των. 
'Ο ποταμός ήτο 
έξωγκωμένος καί 
ή διάβασις δυσ- 
κολωτάτη.

ΟΙ Αλβανοί μό
λις κατώρθωσαν 
νά πλησιάσουν είς 
τό άβαθέστερον 
καί συνεπώς άκιν- 
δυνιότερον διά τά 
ζφα μέρος τοΰ 
ποταμού, είς τό 
μέρος δπου ήδύ- 
ναντο εύκολωτε- 
ρον νά κολυμβή- 
σουν ταΰτα· εϊκο- 
σιν ίπποι μεταξύ 
τών όποιων έξ 
φορβάδες μετά 
τριών μικρών ή- 
μιόνων, τέκνων 
των. Μ ία άπό τάς 
φορβάδας, πολύ 
φορτωμένη, έμει
νε ν όπίσω άπό 
τούς συγκολυμβη- 
τάς της καί πα- 
ρεσύρετο άπό τό 
ρεύμα. Ή μόνη 
σχεδία τοΰ ποταμοΰ δέν ήδύνατο νά φθάση έως αύτήν εγκαίρως καί 
νά τήν σώση. Έν τούτοις τά άλλα ζφα είχον φθάσΐ] είς τήν άντίπεραν 
όχθην καί οί νεαροί πώλοι έπηδούσαν μέ χαράν γύρω άπό τάς μητέρας 
των. Ύπήρχεν δμως καί ό ανήσυχος μεταξύ αύτών. Αύτός άντΐ ι ά πηδρ 
καί νά τινάζη τά νερά άπό τό σώμά του, έχρεμέτιζε δυνατά.

Τότε οί ’Αλβανοί έγένοντο μάρτυρες— κατά τήν φράσιν τής «’Επι
στημονικής Έπιθεωρήσεως — θαυμαστού θεάματος, έξ εκείνων, άτινα 
ούδέποτε λησμονούνται». Ό νεαρός πώλος έπλησίασε τό ύδωρ, έστάθη 
διά μίαν στιγμήν ακίνητος καί παρετήρει τήν μητέρα του μέ άι-ησύχους 
οφθαλμούς καί μέ άχνίζοντας τούς ρώθωνάς του. Έπειτα έχρεμέτισε 
δυνατά καί έρρίφθη είς τόν ποταμόν, ένφ ή μήτηρ του έσύρετο άπό 
τό ύδωρ μακράν καί είχε πλέον έγκαταλειφθή. Μέ τεράστια άλματα 
κολυμβγ πρός τήν κινδυνεύουσαν μητέρα του. Τά κύματα τόν έμποδί- 
ξουν νά βί.έπρ εμπρός του, άλλ’ αύτός, ένφ έξαφανίζεται πρός στιγμήν, 
άναπηδά, υψώνει τήν κεφαλήν του επάνω άπό τό ρεύμα, παλαίει γεν
ναιότατα, τό ζώον τό όποιον πρό ολίγου μετά τόσης δυσκολίας είχεν 
έλθη είς έπαφήν μέ τό ύδωρ. Χρεμετίζει πάλιν ένφ ή μήτηρ του ύψώ- 

σασα τήν κεφαλήν άπήντα μέ ρόγχους διακεκομμένους. Οί 
’Αλβανοί διηύθυνον τήν σχεδίαν πρός τήν ήμίονον. Ό πώλος 
είχε φθάοη ταχύτερα. Μέ τήν ράχιν του ύπεβάσταζε τήν 
κεφαλήν τής μητρός του επάνω άπό τό ύδωρ καί τήν έσυρε 

μέ μεγάλος προσπάθειας πρός τήν όχθην. “Οταν έξήλθε τού ΰδατος 
επηδοΰσε γύρω άπό τήν μητέρα του καί έθώπευε τήν κοιλίαν της μέ 
τά νώτα του. Φαίνεται δτι αύτός είναι ό τρόπος μέ τόν δποϊον οί πώλοι 
δεικνύουν τήν στοργήν των πρός τούς γονείς των.

Άλλ’ έχουν τά ζώα οικογένειαν; Αύτό τό ζήτημα τό έλυσε έΰ,λος 
σοφός, ό Ch. Letourneau. Αύτός μάς διδάσκει δτι, οσφ άτελέστερον 
είνε τό ζφον, τόσον όλιγώτερον φροντίζει διά τούς απογόνους του. Είς 
πολλά είδη !χθύωγ· ή θήλεια γεννφ πλήθος φών, μή φροντίζουσα διά 

τήν τύχην των. Τά πλεϊστα έκ τών σπερμάτιον καταστρέφονται τοιου
τοτρόπως, μένει δμως πλήθος ικανόν διά νά διατηρηθή τό είδος. Είς 
τά ζώα ταΰτα δέν ΰφίσιαται οικογένεια ούδέ κατ’ ίχνος. Μόνον Οήλειαι 
τινές κροκόδειλοι λαμβάνουν μέριμναν περί τών ώών των, προσπαθούσι 
νά τά άποκρύψωσι καί τά εκκολαπτόμενα νεογνά τά φέρουν κάποτε αί 
ϊδιαι είς τό ύδωρ. Ή θήλεια είδους τινός κροκοδείλων είς τούς ποτα
μούς Γουαγιακουίλ κρύπτει τά φά της είς τήν άμμον καί έπανέρχεται 
κατά τήν ή μέραν τής έκκολάψεως, κρούουσα μετάπροσοχής τούς φλοιούς 
τών φών καί μεταφέρουσα τά νεογεννηθέντα είς τόν ποταμόν. Ό άρρην 
κροκόδειλος κίίποτε παρακολουθεί τήν μητέρα, άλλά μέ τόν 
μακάβρειον σκοπόν νά καταφάγη όσα νεογνά πέσουν άπό τήν 
ράχιν της. Είναι άποδεδειγμένον δτι είς τά πλεϊστα τών ζώων 
ή μήτηρ αισθάνεται στοργήν πρός τούς άπογόνους της, αύτή
πρώτον, άλλ’ είς πολλά είδη πτηνών ό πατήρ αισθάνεται τήν ίδιαν 
στοργήν ώς καί ή μήτηρ. Είς τάς περιστεράς π. χ. καί έν γένει εις τά 
πτηνά τού είδους τών μονογάμων. ’Αλλά καί τούτο έως δτου τελειώσει 
ή άνατροφή τών νεογεννήτων. Είς τά θηλαστικά ή άνατροφή διαρκεϊ 
περισσότερον καί ή θήλεια άναγκάζεται πολλ.άκις νά προφυλάξη τά 
τέκνα της άπό τούς άρρενας. Άλλά καί οί απόγονοι δέν είνε φιλοοτορ- 
γώτεροι πρός τούς γεννήτορας.

Άναφέρεται, προκειμένου περί ένός τών έντελεστέρων ειδών τών 
σπονδυλωτών, δπως είναι ό έλέφας, τό έξής: Κυνηγοί έλεφάντων φονεύ- 
σαντες θήλειαν ελέφαντα είδον τά τέκνα αύτής νά τήν ύπερασπίζωνται 
καί δταν έφονεύθη νά τήν θωπεύουν μέ τάς προβοσκίδας των.

έκ τών εύφυεστέ- 
ρων ζώων. Άπό 
τό περί νοημοσύ
νης τών ζώων έρ
γον τού Romanes 
μανθάνομεν πολ
λά περίεργα περί 
αύτών. "Ολα τά 
θηρία τής φυλής 
τώνγαλών είνε ά- 
κοινώτητα, άρπα- 
κτικά καί άγρια. 
Λυτός ό λέων καί 
ή τίγρις δέν είνε 
θαρραλέο ζώα., 
"Αν δέν διατρέ
χουν κίνδυνον καί 
δέν είναι πληγω- 
μέναδένέπιτίθει·- 
ται έξ ένέδρας. 
Ή γάτα αύτή δέν 
άγτατά τούς άν- 
θρώπους, προσ- 
κολλάται δμως εις 
τό οίκημα είς τό 
όποιον άνετράφη. 
Είνε άκόμη σκλη
ρά, μεταχειριζο- 
μένη τήν λείαν 
της διά νά εύχα- 
ριστήται μέ τόν 
τρόμον της. Πα- 
ρατηρήσατέ την 
δταν έχει σιιλλάβη 
ποντικόν.

Πλεϊστα παρα
δείγματα άναφέ- 

ρονται διά τήν γάταν, δεικνύοντα τήν εύφυΐαν της, ήτις είνε ώμολογημένη. 
Είς τήν εικόνα μας παρίσταται μία σκηνή, τήν οποίαν διηγήθη εις 

τών γραμματέων τής Γαλλικής Πρεσβείας έν Λονδίνο). Ένφ περιεπάτει, 
μία γάτα τόν έπλησίασεν ήσυχα καί προσετρίβετο είς τάς κνήμας του. 
Είς τήν άρχήν ό γραμματεύς δέν έδωσε σημασίαν είς τό πράγμα, άλλ’ 
έπειδή ή γάτα έπέμενεν, ήναγκάσθη νά προσέξη. Τό ζφον, άντιληφθέν 
τούτο, έστράφη καί έφαίνετο διά τής έκφράσεως τών οφθαλμών του, 
ωσάν νά ήθελε νά τήν άκολουθήση οδτος. Άπό περιέργειαν ό Γάλλος 
ήκολούθησε τήν γάταν καί ή παράδοξος οδηγός του μετά τινα βήματα 
έστάθη έμπρός είς μίαν οικίαν καί, παρατηρούσα αν τήν βλέπη ό βοη
θός της, έπήδα ωσάν νά ήθελε νά φθάση τό κομβίον τοΰ ήλεκτρικοΰ 
κώδωνος τής οικίας. Ό διπλωμάτης ένόησε τόν πόθον αύτής, έκτύ- 
πησε τόν κώδωνα καϊ διηγήθη τήν ίστορίαν είς τόν υπηρέτην τής 
οικίας, δ όποιος τού έξήγησεν ήσύχως δτι, ή γάτα συνειθίζει νά τρέχη 
έξω άπό τό σπίτι καϊ δταν θέλη νά γυρίση, τρίβεται είς τούς διαβάτας, 
έως δτου εύρη έκεϊνον, ό όποιος θά τήν έννοήση.

Είς τήν άλλην μας εικόνα, επάνω δεξιά, είναι ή γάτα διά τήν όποιαν
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ό Romanes διηγήθη ότι, ηνοιγε τήν θύραν δι’ ής ,συνεκοινώνουν οί 
σταΰλοι μέ τήν κατοικίαν του. Ή γάτα διηυθύνετο ήσύχως πρός τήν 
θύραν, έπειτα μέ ένα αλμα έφθανεν έως τό κλεϊθρον. Διά τοΰ ένός 
ποδός έκρατεϊτο έξ αύτοΰ, διά τοΰ άλλου δέ έπίεζε τήν χειρολαβήν, ένφ 
διά τών δύο οπισθίων ποδών της έσπρωχνε τήν θύραν πρός τά εντός.

Ό Κοΰκ βέβαιοί δτι, είδε γάταν ή όποια μέ σχεδόν δμοίαν μέθοδον 
κατώρθωνε νά άνοίγη 
ντουλάπι, εΐςτό όποιον 
οί έν τή οικία έτοπο- 
θέτουν τό γάλα.

Κάτω άπό τήν εικόνα 
τής άνοιγούσης τήν θύ
ραν γάτας, φαίνεται 
γάτα σκαλίζουσα τήν 
χιόνα, ή όποια έκάλυ-

MS

πτε τεμάχια άρτου και,’μειιϊ τούτο καιροφυλα- 
κτοϋσα διά νά συλλαβή τά πεινώντα πτηνά, τά 
όποια έζήτουν όλίγην τροφήν.

Ό "Οττο διηγείται δτι γάτα, κλεισμένη εΐς 
δωμάτιον, τό όποιον είχεν έν μόνον παράθυρου 
άνοιγόμενον διά μοχλού, κατώρθωνε νά τό 
άνοίγη καί νά φεύγη.

Ό πίθηκος, άδιάφορον δν είναι πρόγονός μας 
ή έξάδελφός μας είναι βέβαιον δτι, άνα- 
τομικώς καί φυσιολογικώς γειτνιάζει πρός 
ήμάς. Είναι έπιδεκτικός διδασκαλίας, δταν δέ 
γίνη κατοικίδιος επιδίδεται είς δλα. Δεξιά 
βλέπετε γεύμα πιθήκου, τό όποιον διήγειρε 
άπλετον τόν γέλωτα τών θεατών. Ύπάρχουσι 
μέρη είς τά όποια ό πίθηκος χρησιμοποιείται 
εις τήν συλλογήν καρπών, ιδίως εΐς τάς βαμβακο
φυτείας, τών όποιων κατωρθώθη οΰτω πολλαχοΰ νά μειωθούν αί δαπάναι.

’Ελεύθερος ό πίθηκος είναι άξιος ιδιαιτέρας μελέτης. Πρώτον έχει 
ιδέαν τοΰ θανάτου. "Οταν ποτέ κυνηγός έφόνευσε τήν θήλειαν πιθήκου 
καί τήν μετέφερε είς τήν σκηνήν του, εΐδεν εαυτόν περικυκλοΰμενον 
άπο ολόκληρον άγέλην πιθήκων όρυομένων καί χειρονομούντων, έσώθη 
δέ σκόπεόών διά τοΰ -όπλου του, ένφ οί πίθηκοι, έννοοΰντες προφανώς 
τά φονικά αποτελέσματα τοΰ οργάνου αύτοΰ, ύπεχώρησαν. Εΐς~ δμως 
γέρων πίθηκος έπροχώρησεν έπιμόνως μέχρι τής θύρας τής σκηνής καί, 
βλέπων δτι αί αγριότητες εΐς ούδέν έχρησίμευον, ήρχισε νά κλαίη καί 
νά οίμώζη τόσον θλιβερώς, ώστε καί δ κυνηγός καί οί παριστάμενοι 
συνεκινήθησαν ζωηρώς καί τό πτώμα παρεδόθη είς τόν γέροντα πίθη-

ΤΟ ΚΑΛΛΥΝΤΗΡ1ΟΝ

Περί πολυσαρκίας τώρα. "Αλλο έλάττωμα αύτό. Λίπος καί όγκος καί 
παραμόρφωσις. Παραμόρφωσις μορφής καί παραμόρφωσις σώματος. 
Τόν πρώτον ρόλον παίζει έδώ ή κληρονομικότης. Πράγματι έπί 38 

περιπτώσεων πολυσαρκίας ή Επιστήμη άνευρε 22 έκ κληρονομικότητος- 
"Ερχεται έπειτα ή αδράνεια τοΰ σώματος καί τοΰ πνεύματος, ή άκινη- 
σία, ό καθιστικός βίος. "Οσοι μένουν πολλήν ώραν είς τό κρεββάτι 
παχύνουν. Άλλά καί ή αναιμία είναι αφορμή σπουδαία τής πολυσαρ
κίας. "Οπερ δμως σπουδαιότερου, είναι ή πολυφαγία καί ή πολυποσία. 
Αί λιπαραί καί αμυλώδεις ούσίαι, βούτυρα, πάσται, μακαρόνια, αυξάνουν 
τό λίπος, τά δέ οινοπνευματώδη ποτά καί ιδίως ή μπύρα είναι ένα καί 
ένα διά νά παχύνη κανείς. 'Επίσης καί ή μακρά χρήσις άρσενικοΰ καί 
ή μετά παρατεταμένην νόσον άνάρρωσις έπιφέρουν ύπέρμετρον θρέψιν.

Ή θεραπεία είναι υγιεινή καί διαιτητική άφ’ ένός καί φαρμακευτική 
άφ’ έτέρου. Περιορισμός πρώτον τής είσαγομένης είς τόν οργανισμόν 
ΰλης καί καταστροφή δεύτερον ποσότητος ύλης τοΰ οργανισμού μεγα- 
λειτέρας τής είσαγομένης. Ή υδροθε
ραπεία καί αί σωματικοί άσκήσεις εΐνε 
τό άλφα διά νά άδυνατήση κανείς. 
Τόσον τά θερμά δσον καί τά ψυχρά 
λουτρά, συντελοΰσιπολύ είς τούτο καί 
ιδίως τά Τουρκικά, διάρκειας ούχί με- 
γαλειτέρας τών 20 λεπτών καί θερμο
κρασίας 40 Reamure. Δέον δμως νά γίνεται άπαραιτήτως κατόπιν 
καί massage έπί εν τέταρτον τής ώρας. Άλλά καί τά ντους τά 
ψυχρά καί τά θαλάσσια λουτρά ώφελοΰν. Αί σωματικοί πάλιν 
άσκήσεις, αί όποίαι ένδεικνύονται, είναι μακρυνοί περίπατοι

κον, ό όποιος μετά τών συντρόφων του έξηφανίοθη είς τό δάσος.
Είναι άκόμη καί φίλαλλος ό πίθηκος. Άγαπφ τους συντρόφους του 

καί περιποιείται τούς πάσχοντας έξ αύτών. Εΐς καλλιεργητής-είχε πλή
θος γιββώνων εΐς τόν κήπον του, οί όποιοι κάθε πρωί κατήρχοντο 
έκ τών δένδρων καί έλάμβανον τούς καρπούς, τούς οποίους ό ζωό
φιλος άνθρωπος διένεμεν είς αύτούς. Εΐς άρρην πίθηκος έπεσεν ήμέραν 
τινά καί έξήρθρωσε τόν καρπόν του- Τότε οί άλλοι έτρεξαν νά τόν 
περιποιηθοΰν, λείχοντες τό πάσχον μέρος, ένφ μία γραία πίθηκος 
έφερεν είς αύτόν τούς καλλίτερους καρπούς καί τούτο έως δτου έθε- 
ραπεύθη ό πάσχων.

Άλλ’ έχουν καί κρίσιν καί παρατηρητικότητα οί πίθηκοι. Ό Ρέγγερ 
διηγείται δτι έδωσεν αύγά είς πιθήκους τής Παραγουάης καί οί πίθηκοι 
τήν πρώτη'· φοράν τά έσπασαν καί έχάθη κατ’ αύτόν τόν τρόπον τό 
περισσότερον μέρος τής τροφής. ’Εντός δμως όλιγίστων ήμερών οί 
πίθηκοι έμαθον νά καθαρίζουν τά αύγά, δπως οί άνθρωποι- Ό ίδιος

φυσιοδίφης μεταξύ τεμαχίων σακχάρεως, τά όποια έδωσεν εΐς τούς 
πιθήκους, έθεσε χάρτινου χωνίον είς τό όποιον είχε φυλακισμένον 
σφήκα. Εΐς έκ τών πιθήκων ήθέλησε νά άνοιξη τθ χωνίον καί έκεντρί- 
σθη. Έκτοτε κάθε πίθηκος, δταν έβλεπε περιτυλιγμένον φορτίον τό 
έφερεν είς τό αυτί του καί τό έκίνει διά νά πεισθή δτι δέν περιείχε 
κακοποιόν έντομον. , _ ,

'Άς τελειώοωμεν μέ τόν όραγκουτάγκον τοΰ Κυβιέρου, τόν οποίον 
βλέπετε είς τήν άνω αριστερά εικόνα. Αύτός έσυρε ένα κάθισμα πλη
σίον τής θύρας κα’ι πήδων έπ’ αύτοΰ έφθανε τό κλειδί καί ηνοιγε τό 
δωμάτιον. "Ενα παιδάκι έξυπνον θά έκαμε τίποτε άλλο ζ

Πεισθήτε δτι ή κρίσις δέν είναι μονοπώλιον διά τόν άνθρωπον.
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τό πρωί, γυμναστική. Ιππασία, κωπηλασία κλπ. Καϊ ύπνον δχι περισσό
τερον τών 6 ωρών τό ημερονύκτιου, ποτέ δέ άμέσως μετά τό φαγητόν. 

Βάρδα άπό πολύ φαγητόν. Νά σηκώνεσθε άπό τό τραπέζι καί μάλ
λον νά πεινάτε. Τό πρωί νά καταργήσετε τό πρόγευμα. Αλατισμένα 
φαγητά όχι. μακρυά άπό μπύραν, πολλά νερά, σαμπάνιες, κρασιά, γκα- 
ζέζ, γάλα, ζακχαρώδη έν γένει καί σοκολάταν. Τό τσάι δμως, μετά τό 
φαγητόν, μέ όλίγην ζάχαριν ωφελεί κατά τής πολυσαρκίας.

Ώς πρός τά φάρμακα είναι τόσα πολλά, ώστε κανείς δέν γνωρίζει 
ποιον νά μεταχειρισθή. Ελάχιστα δμως είναι τά αποτελεσματικά, πρω
τεύει δέ έξ αύτών ή θυρεοειδ'ίνη, ούοία εξαγόμενη έκ τοΰ θυρεοειδούς 
άδένος, δν εξάγουν έκ τής τραχείας άρτηρίας προβάτων, τόν χυμόν δέ 
τού όποιου παρασκευάζουν καταλλήλως οί φαρμακοποιοί. Εΐς διάστημα 
μηνός παρετήρησαν έλάττωσιν βάρους 15 χιλιογράμμων, ένφ σπανίως 
ό οργανισμός 800 γραμμάρια τό πολύ χάνει τήν εβδομάδα.

Ή συνήθης δόσις είναι 2 καταπότια τό πρωί πρό τού πρωινού προ
γεύματος, καί 3 δν τό βάρος τοΰ σώ
ματος υπερβαίνει τά 90 χιλιόγραμμα, 
άλλά μόνον μετά 10ήμεοον θεραπείαν. 
Πρέπει δμως τά χάπια αύτά νά τά 
έχετε είς ξηρόν μέρος, διότι ή υγρα
σία τά βλάπτει. Επίσης χρειάζεται 
πολλή προσοχή είς τήν χρήσιν τών

φαρμάκων αύτών, διότι δόσεις δυσανάλογοι έπιφέρουν δηλητη
ριάσεις. Πράγματι παρατηρεΐται, συνεπείφ ύπερμέτρου χρήσεως, 
έπιτάχυνσις τών σφυγμών, τάσεις πρός λιποθυμίαν, κατάπτωσις 

ι'άμεων. Αύτά δμως δν πάρη κανείς 6 καταπότια.
Η ΕΜΠΙΣΤΟΣ ΣΑΣ

ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ ο ο ο
-» ο Ο ΚΙ’ ΑΠ’ ΟΛΑ
ΟΙ ΕΡΑΝΟΙ ΤΗΣ “ΣΩΤΗΡΙΑΣ,,

Ή ήμερα τοΰ "Αγίου Νικολάου ύπήρξε 
διά τούς ’Αθηναίους μία ήμερα έκδηλώ- 
σεως τών φιλάνθρωπων των αισθημάτων. 
Ή πρωτοβουλία τής κ. Σχλήμαν απέδωσε 
λαμπρά αποτελέσματα καί τό Τριαντα-

φυλλάκι υπέρ τοΰ ασύλου τών φθισικών ή «Σωτηρία άπέφερε σημαν
τικόν ποσόν, ώστε νά προστεθή ιδιαίτερον περίπτερον είς τό νοσοκομείο-/.

Οί "Αθηναϊκοί δρόμοι εΐχον καταληφθή έξ εφόδου άπό κυρίας καί δεσποι
νίδας, αί όποίαι, φιλομειδέσταται καί επίμονοι δμως, δέν άφινον διαβάτην 
αφορολόγητον. ’Ακούραστοι δλην τήν ήμέραν, παρ’ δλην τήν ψυχρότητα 
τοΰ καιρού, έπετέλεσαν τό καθήκον των καρτερικώς. "II προθυμία τοΰ 
κόσμου τάς έπεβράβευσε καί τάς ένεθάρρυνε διά τό μέλλον.

Αί φωτογραφία·, μας δίδουν εικόνα τοΰ εΐς τάς δδούς θεάματος μέ τήν 
κυρίαν Μαυρομιχάλη καί ή άλλη μέ τό ατύχημα τό όποιον έπαθεν ή Δ is 
Μαυρομιχάλη νά σπάση ί κουμπαράς της, ένφ ή Κ» Τζαβέλα περισυλλέ
γει τό περιεχόμενον, τάς όποιας έπήρεν ό φακός μας.

Καί μία πληροφορία διά τήν αμερικανικής ταχύτητος καί πρακτικότη- 
τος δράσιν τών κυριών τής Σωτηρίας». Δέν παρήλθε ούδέ ήμισυ μηνός 
διάστημα άπό τής ήμέρας τοΰ εράνου καί δ θεμέλιος λίθος νέου περιπτέρου 
τοϋ νοσοκομείου έτέθη. μ
ΜΙΑ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

'Οφείλομε·/ νά έπανορθώσωμεν παραδρομήν γενομένην, προκειμένου περί 
τών έν τφ προηγούμενοι φύλλω μας δημοσιευθεισών εικόνων έξ Αμερικής, 
εΐς τόν τίτλον μιας έκ τούτων.

Έσημειώθη φωτογραφία τοΰ «Consolidated Stock Exchange» ώς 
φωτογραφία τοΰ Χρηματιστηρίου τής Ν. "Τόρκης.

Τήν εντελώς ασυνήθη διά τό φύλλον παραδρομήν ταύτην υποδεικνύει εΐς 
ήμάς καλός έν Νέα Τόρκη φίλος, δν ευχαριστούμε·/ διά τό ενδιαφέρον.

«
ΕΥΤΥΧΕΙΣ ΓΑΜΟΙ

Εΐς τόν πατριαρχικόν οίκον τοΰ κ. Σπυρ. Βάθη τήν 28 Δεκεμβρίου 
μεγάλη χαρά έπανηγυρίσθη. Ή μονάκριβη κόρη του Δήμητρα, προσφιλής 
ανεψιά τού ήμετέρου Διευθυντοΰ, ήνώθη ύπό τάς εύχάς τής ’Εκκλησίας, 
εϋλογοΰντος τό μυστήριον τοΰ "Αγίου Δημητριάδος Γερμανού, Ψαριανού καί 
αύτοΰ, μετά τοΰ κ. θρ. Παπά, αξιωματικού μηχανικού τοΰ Πολεμικού 
Ναυτικού, τής μεγάλης τών Ψαρών οικογένειας. Τούς στεφάνους άντήλλα- 
ξεν δ κ. Παύλος Σκουζές, παρίστατο δέ πλήθος εκλεκτού κόσμου, μέσφ 
τοΰ όποιου διεκρίνετο ό Δήμαρχος "Αθηναίων κ. Σπ. Μερκούρης μετά τής 
έριτίμου συζύγου του καί τών υιών του, δ Γεν. Γραμματεύς τοΰ Δήμου καί 
βουλευτής Άργολιδοκορινθίας κ. Γ. Παρασκευόπουλος, ή Κ“ Σκουζέ, ή 
οικογένεια Μεταξά, τοΰ έν Πειραιεΐ έργοστασιάρχου, ή οικογένεια ΙΙαπά, 
ή οικογένεια Βρατσάνου, βουλευτοΰ Ψαρών, αί οικογένεια·. Μιχαλακέα, Κων- 
σταντοπούλου, ή Κ“ Δ. Καλημέρη, ή οικογένεια Νικολάρα, ή οικογένεια 
Α. Βεάκη, ή οικογένεια I. Σακά, δ άντιπλοίαρχος κ. Κανβλλόπουλος μετά 
τής Δ°5 αδελφής του Αικατερίνης, αί οικογένεια·. Ζωϊοπούλου καί ΙΙουλο- 
πούλου, δ πολιτευτής Ψαρών κ. Μαμούνης, ή Κ“ Γ. Νικολέρη μετά τών 
τέκνων της καί πολλοί άλλοι.

Μετά τό μυστήριον έπηκολούθησαν εκλεκτά κομμάτια παρ’ ορχήστρας 
ύπό τόν γνωστόν καί μοναδικόν πιανίσταν κ. Άχ. Δελμπουόνο, κατόπιν δέ 
έφοδος είς γεύμα όμηρικοΰ πλούτου έδεσμάτων μετά σπονδών άπό παντός 
είδους κρασιά. Τόν έπιθαλάμιον άπήγγειλε καταχειροκροτηθείς δ γνωστός 
ποιητή; κ. Άνδρ. Νικολάρας, παρετάθη δέ ή γαμήλιος διασκέδασις μέχρι 
τών μεγάλων ώρών τής πρωίας.

Ή «Εικονογραφημένη» τό νέον ζευγάρι τών συγγενών της τό ραίνει μέ 
τάς ειλικρινέστερα; εύχάς καί μέ λουλούδια δροσερά καί εύοσμα.

«
ΕΝ ΠΟΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΝΕΒΑ

Τώρα δπου παγώνουν τά νερά ά; σά; διηγηβώμεν μίαν πάράδοσιν διά 
τόν παγωμένου Νέβαν, εϊ; τοΰ όποιου τάς δχθα; είναι κτισμένη ή ΙΙετρού- 
πολις. '() Νέβα; παγώνει τόν ’Οκτώβριον, αρχίζει δέ ή τήξις τών πάγων 
τόν 'Απρίλιον. Ή ήμερα κατά τήν όποιαν ή πρώτη λέμβος θά δυνηθή νά 
διαπλεύση τόν ποταμόν, χωρίς νά προσκρούση εΐς τούς πάγους έορτάζεται 
πανηγυρικώς. Ό διοικητής τοΰ φρουρίου Πέτρου καί Παύλου διατάσσει νά 
κανονιοβολήσωσιν, δ δέ αύτοκράτωρ εξέρχεται εΐς τόν έξώστην τού χειμερι
νού ανακτόρου, τό όποιον δψούται παρά τήν δχθην τοΰ ποταμού. JH λέμ
βος διαπλέει τόν ποταμόν φέρουσα τόν διοικητήν, δστις παρουσιάζει είς 
τόν Τσάρον τό πρώτον ποτήριον θδατος έκ τοΰ ποταμού καί τοϋ λέγει: 
•Τό έαρ αποστέλλει είς υμάς τό δείγμα τούτο, δτι δ σκοτεινός χειμών 
παρήλθεν». Ό αύτοκράτωρ πίνει τό ΰδωρ καί διατάσσει νά γεμίσουν τό 
ποτήριον άπό χρυσά ρούβλια. Μέχρι τοΰ 'Αλεξάνδρου τοΰ Λ" τό πράγμα 
διεξήγετο κατ’ αύτόν τόν τρόπον, παρετηρήθη δμως έπειτα, δτι τό μέγεθος 
τοΰ ποτηριού ηύξανε άπό έτους είς έτος καί οΰτω ήναγκάζετο δ αύτοκρά
τωρ νά πίνη μέγα ποσόν δχι καθαρού ύδατος καί νά αύξάνη άναλόγως τήν 

ποσότητα τών ρουβλίων διά νά γεμίζη τό ποτήριον. Διά τούτο καθωρίσθη, 
δτι τό πρώτον ποτήριον τοΰ Νέβα θά πληρώνεται μέ διακόσια χρυσά 
ρούβλια. Καί αύτό εξακολουθεί.

*
Ο MANTEGAZZA ΔΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΣΕΝ

«Εϊπέ πρός νεάνιδα: - Μή φορείς κορσέν παρά δταν γύνης γυνή. Φόρε·, 
μπούστον πλατύν. Νά είναι φίλος, δ όποιος νά ύποδαστάζη καί δχι έχθρός 
δ όποιος πολιορκεί τό σώμα σου. Άλλως ή ύγεία σου κινδυνεύει" δυνατόν 
νά άποθάνης.

Ή νεάνις θά "σοΰ άπαντήση γελώσα : · θέλω νά άποθάνω, άλλά νά 
άποθάνω ώραϊα.

«θυσιάσατε λοιπόν τήν δγείαν σας εις τήν καλλονήν, άποθάνετε θύματα 
τής φιλαρεσκείας’ άλλά μή φορεΐτε στενόν κορσέν, δ όποιος φθείρει τάς 
έκλεκτοτέρας καλλονάς τοΰ στήθους, καί φέρει προώρως τήν φορούσαν 
αύτόν γυναίκα εΐς τό γήρας. Τόσα·, είναι αί βλάδαι, τάς όποιας δ κορσές 
επιφέρει εις τό σώμα τής Εδας, ώστε δ ιατρός συγκρίνω·/ τό σώμα γυναι- 
κός, δπως παρεμόρφωσεν αύτό ή ράπτρια καί δ συρμός, δικαίως ήθελεν 
έπαναλάβη στενάζω·/ τούς μισανθρώπους τοΰ Rousseau τούτους λόγους: 
«Παν τό έξερχόμενον έκ τών χειρών τής Φύσεως είναι ώραίον. Πάν τό 
έξερχόμενον έκ τών άνθρωπίνων χειρών εκφαυλίζεται».

Ό κορσές δίδει πάντοτε διεύθυνσιν παρά φύσιν εΐς τό στήθος καί μακρύ
νει γελοίως πως τόν θώρακα. Πλείστο; ιατροί ήνοιξαν πτώματα γυναικών, 
αΐτινες εΐχον φέρει στενούς κορσέδες, καί αΐτινες εΐχον άποθάνη σχεδόν 
δλαι είς ήλικίαν εϊσέτι άκμαίαν. "Ολαι αϋται α! γυναίκες παρουσίαζον 
μεγάλας παρεκτροπάς τών σπλάγχνων. Τό ήπαρ ήτο κεκλιμένο·/ πρός τά 
κάτω καί δ στόμαχος έφαίνετο σάκκος σχεδόν κάθετος.

»Ό Comte υπολογίζει δτι, έάν γυνή καλώς έσχηματισμένη καί υγιής 
είσάγη δ·.' έκάστης εισπνοής είκοσι κυβικούς δακτύλους άτμοσφαιρικοΰ 
άέρος, δταν είναι κλεισμένη είς τήν θήκην πολύ στενού κορσέ, εισάγει μόνον 
δεκαπέντε κυβικούς δακτύλους.

«Λοιπόν, κυρία·, καί δεσποινίδες1,δταν άναπνέωμεν κακώς, τότε δέν 
έχομε·/ δρεξιν, κακώς χωνεύομε·/, κατασκευάζομεν δέ κακόν αίμα. "Οταν 
άναπνέωμεν κακώς, εϊμεθα αδύνατοι, δέν δυνάμεθα νά μεταδώσωμεν ίσχυ- 
ράν ζωήν εΐς άλλα όντα. "Οταν κακώς άναπνέωμεν, εϊμεθα επί τού κατω
φλιού τής φθίσεως».

Γαλλική τις παροιμία λέγει μετά σατυρικής δηκτικότητος:
«Ό κορσές έπενοήθη δπως ϋποβαστάζη τούς άδυνάτους, άντικαθιστά τά 

άπόντα, καί έπαναφέρη τά άπωλολότα».

ΚΑΜΠΑΝΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

Λ’/ΰπα καιι.τά>·α τον χωριοϊ· μας- χτνπα κα/υιάνα μον χρνοή. 
Χριστονγτννα γιορτάζει, ό κόσμος, γιόρτασε σήμερον, και ον / 
Χτν.τα καμ.τάνα ι·ά σ’ άκονο/ι καί κάθε χριστιανός θ άρθή, 
ενα κεράκι για ν’ άνάψμ στιΰν Χριστονγέννιον τή γιορτή.
Χτυπά καμπάνα να ςνπνήομ μιιι γαόεμένρ π’ αγαπώ' 
Χριστούγεννα γιορτάζει ό κόσμος και εγώ εχο> τόσα νά τής πώ 
Γ/ανσε καμπάνα νά οημαΐιρ/ς κι* ό κόσμος ήλθε τώρα πειά' 
στην εκκλησία μας τήν μικρούλα τιάρα 0’ άρχίσ' ή λειτονργιά. 
Πάω, καμιόνομαι νά προσκννήσνι τήν Παναγιά μας, τήν χρνοή' 
κν~' 'Όνυό θά τής γυρέψω. — Ξέρεις καμπάνα μον καί ον — 
Κ έάν (ιού τό καν' ή Παναγιά μας, θά δής καμπάνα μου χρυσή : 
Κι’ άλλη καμπάνα θά σοΰ φέρω γιά ναχης συντροφιά καί ού. 
Τότε κι όυό σνντροφιασμένα με μιιι φωνή μελωδικιιι 
θέ νά σημαίνετε μιά μέρα τήν ένωσίι .ή:· γλυκέα·..

I. Μ. BO V ΓΙΟνΚΛΑΚΗΙ
•α

ΤΟ ΚΥΚΝΕΙΟΝ ΑΣΜΑ

Οί άρχαίοι, τών όποιων ή φαντασία ήτο πάντοτε βυθισμένη είς ποιητι
κά; καί πνευματώδεις χίμαιρας, έφαντάζοντο δτι δ κύκνος, έκτός τών 
άπειρων χαρισμάτων, τά όποια τφ έπεδαψίλευσεν ή Φύσις, ήτο προικισμέ
νος και διά γοητευτικής φωνής. Ό Βιργίλιος ώνομάσθη δ κύκνος τής 
Μάντουας, διά τήν άνέκφραστον γλυκύτητα, τήν όποιαν παρείχον οί 
στίχοι του.

"0 Όράτιο; είς μίαν ωδήν, άπευθυνομένην πρός τήν Μελπομένην, διά νά 
δώση ιδέαν περί τής παντοδυναμίας τής θεάς, άναφωνεί: «Σύ, ήτις θά 
έδάνειζες είς τούς κατοίκους τών ύδάτων, άφωνοτάτους όντας, τούς μελω
δικούς ήχους τού κύκνου !...». Δέν δύναταί τις ν’ άποδώση πλάνην τόσον 
παράδοξον ή είς τήν όλίγην προσοχήν, τήν όποιαν έδιδον οί άρχαίοι είς τά 
φυσικά φαινόμενα, καί εΐς τήν ύπερβολικήν 
πίστιν των, εΐς τάς λα'ίκάς παραδόσει 
άπλάς φήμας, άρκεϊ νά ήσαν άναμ 
μέ τό παράδοξον, τό άσύνηθες.

Έξ όλων τών δντων, τά όποια ή θέα τή; 
καταστροφής των κάμνει νά τρέμουν, μόνον 
οί κύκνοι αισθάνονται τήν διάθεσιν νά άδουν 
κατά τήν στιγμήν τής άγωνίας των. "Αμα τή 
αύγή, καθ’ ήν ώραν τά κύματα καί οί άνεμοι σι- 
γοΰν, έτοιμοθάνατοι κάϊ λιπόθυμοι ήκούσθησαν νά 
άδουν οί κύκνοι τόν πανηγυρικόν καί τελευταίο·/ 
ύμνον των. Τούς ήκουσαν νά εκπνέουν μέ τήν μου
σική/ των, τελοΰντας μόνους τήν κηδείαν των καί 
άποπνέοντας τήν πνοήν των εν άτελευτήτφ ήχφ.

Οϋδεμία φαντασία, ούδείς μύθος είχε τοσοϋτον 
διαδοθή" ποιηταί, ρήτορες καί μάλιστα φιλόσο
φοι εΐχον παραδεχθή πάντα μύθον ώς αλήθειαν.

Άλλά καί ήμεϊς οί νεώτεροι δέν μεταχειριζό- 
μεθα πάντοτε, δμιλοΰντες περί τών τελευταίων 
προσπαθειών σβυνομένης μεγαλοφυΐας, τήν συγ
κινητικήν καί καθιερωμένη·/ έκφρασιν : · Είναι τό 
κύκνειον άσμά του ;»
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ΣΤΟΛΟΙ ΕΥΘΗΝΟΙ

Τώρα δπου οί στόλοι στοιχίζουν δυσ- 
εκατομμύρια θά έκπλαγήτε Sv σάς 
παραθέσωμεν δαπάνας στόλων, οϊ όποιοι 
έπετέλεσαν θαύματα καί οϊ όποιοι έστοί- 
χισαν ελάχιστα.

Τά τρία πλοία διά τών όποιων & Κο- 
λόμβος έπλευσεν είς τήν ’Αμερικήν 
έστοίχισαν δαπάνην 1500 φλωρινίων.

δηλαδή 3,000 φρ. περίπου. Ή ·Πίντα·, χωρητικότητος 
60 τόννων εϊχεν άξίαν 500 φλωρινίων, ή -Άγια Μαρία», 
τόννων 70 άξίαν 560 φλωρινίων, ή δέ Νίνα 50 τόννων 
εϊχεν άξίαν 440 φλωρινίων.

Τά πέντε σκάφη, διά τών όποιων ό Μαγγελάνος έπε
χείρησε τόν πρώτον περίπλουν τής Γής, είχον έν συνόλφ 
δαπάνην 4,387 φλωρινίων. Ένφ ή ναυαρχίς τοΰ Κολόμ
βου ήξίζε μόνον 560 φλωρίνια, τό παλαιόν ιταλικόν θω- 
ρηκτόν ‘Ιταλία» άπήτησε δαπάνην 11,000,000 φλωρι
νίων. Τό πλήρωμα τών σκαφών τοϋ Κολόμβου ήτο σχε- 

τικώς πολυάριθμον, διότι άνήρχετο εϊς 120 άνδρας, ενώ σήμερον έπί 30 
τόννων αναλογεί είς άνήρ. Δηλαδή άπό τής άνακαλύψεως τής ’Αμερικής 
τά μέν πληρώματα ήλαττώθησαν είς τό εικοστόν, άλλ' αϊ δαπάναι έγέ- 
νοντο έξηκονταπλάσιαι, τό δέ μέγεθος τών σκαφών είναι τετραπλάσιον.

«
Ο ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΜΙΑΟΥΛΗ

Οϊ μαθηταί τοϋ «’Εκπαιδευτικού 'Ιδρύματος Δραγάτση συνέλαβον τήν 
ϊδέαν ν' ανεγείρουν έν Πειραιεΐ μνημεϊον εϊς τόν ’Ανδρέαν Μιαούλην.

Οί μαθηταί, οί έμπνεόμενοι άπό τά φιλοπάτριδα αισθήματα τής έν τώ 
Δραγατσείιρ αγωγής. έσκέφθησαν πρός τούτο νά έκδώσουν μικρά ημερο
λόγια τή; τσέπης διά τό 1912, τά όποια έμοίρασαν άντί δεκαλέπτου 
καί τό συλλεγόμενον χρήμα θά διαθέσουν διά τό μνημεϊον τοϋ Μεγάλου 
Ναυμάχου.

Εϊμεθα βέβαιοι δτι, ή κοινωνία θά βοηθήση τούς μικρούς πατριώτας εϊς 
τήν εκπλήρωσιυ τοϋ εύγενοΰς των πόθου.

Συγχαίρομεν τήν Διεύθυνσιυ τοϋ καλού Λυκείου, ή δποία τοιαύτην άγω- 
γήν μεταδίδει είς τούς μαθητάς του, ώστε νά συλλαμβάνουν πρωτοβουλίας 
τοιούτου είδους. «
“ΝΕΟΣ ΕΛΛΗΝΟΜΝΗΜΩΝ,,

Έξεδόθη τό Α' τεύχος τού όγδοου τόμου τού «Νέου Έλληυομυήμουος» 
τού κ. Σπυρ. Λάμπρου, μέ ήμερομηνίαν 31 Μαρτίου 1911.

Τό τεύχος, πλούσιου εϊς ύλην, περιέχει τά περί Μαρκιανοΰ κώδικος 524, 
Λόγον έκφωνηθέντα ίταλιστί διά τά έν τή ιστορική καί άρχαιολογική 
εκθέσει τής Ρώμης Ελληνικά έκθέματα, Βιβλιοκρισίαν κτλ. κτλ.

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

Είς μίαν μικράν πόλιν τής Μοραβίας, μόλις είχε συστηθή ταχυδρομικόν 
γραφείου. Ό υπάλληλος άκούει έξαφνα τήν θύραν νά κτυπα.

— Έμπρός'.
Κα! είδενεάνιδα δροσεράν καϊ καθαράν. ή δποία τοϋ παρουσίασε ταχυ- 

δρομ.-ζήν έπιταγήν. Ό δπάλληλος τήν έξήτασεν καί τήν έπλήρωσεν. Είς 
τήν ΑύστριάΥ τότε έπεκολλάτο είς τάς έπιταγάς καί δελτάριον μικρόν πρός 
χρήσιν τού άποστο>«ως, ί υπάλληλος δέ παρετήρησεν, ότι εΐς τό δελτά
ριον τής έπιταγής κάτι ήτο γραμμένου καί ήρώτησεν τήν νέαν, διατί δέν 
τό έκράτησε.

— Μά έν ξεύρω γράμματα νά τό διαβάσω. Μοϋ κάνεις τήν χάριν νά τό 
διοβάσης έσύ;

— Εύχαρίστως’ καί άναγινώσκει: «Σού στέλνω δέκα φλωρίνια καί χίλια 
φιλιά».

Καί προσθέτει έν όλη του τή ταχυδρομική αξιοπρέπεια:
— Σού έδωσα τά δεκατρία φλωρίνια' μένουν τά φιλιά.
Ή χωρική όρμφ εϊς τήν άγκάλην τού υπαλλήλου καί μετά προθυμίας 

ανυπόκριτου δέχεται τήν πληρωμήν δλοκλήρου τής ταχυδρομικής έπιταγής.
"Οταν έπέστρεψεν εϊς τήν οικίαν της :
— Μητέρα, είπε, τί καλό πράγμα ποϋ είναι τώρα τό ταχυδρομείο, πλη

ρώνει τοίς μετρητοϊς όλα' ώς καί τά φιλιά άκόμα.
Ή έφημερίς τής έποχής τοΰ γεγονότος βέβαιοί δτι, ή γραία «έμειδίασε 

σοβαρώ;·, σκεπτομένη πόσον προώδευσεν ή κοινωνία.
*

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΩΝ

Ή μικρά Σοφία έπήρεν ώς δώρον μίαν κούκλαν, ή όποια δμως δέν εϊχεν 
άρκετά μαλλιά.

Τήν άλλην ήμέραν ή μεγάλη αδελφή της τήν συνέλαβε μέ ένα ψαλλίδι 
νά κόβη τά μαλλιά τής κούκλας της.

Τί κάνεις έκεί: τήν «ρωτφ.
— Τή; κόβω τά μαλλιά γιά νά δυναμώσουν.

*

Η ΕΦΕΥΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟΥ

Έγεινε συζήτησις τελευταίως: Ποιος έφεϋρε τό θερμόμετρον; Τό όνομα 
τού έφευρέτου είναι άγνωστον. Ή παλαιοτέρα τοϋ οργάνου τούτου μνεία 
εύρίσκεται εϊς τό έργον ένός ϊατροϋ, έκδοθέν έν έτει 1633 καί άναφέρεται 
μάλιστα ότι. τό θερμόμετρον ήτο γνωστόν πρό πεντηκονταετίας. Τού θερ
μομέτρου μνείαν κάμνει καί δ Βάκων, άποθανών τό 1683. Τά πρώτα θερ
μόμετρα κατεσκευάσθησαν τό 1621 ύπό τού ’Ολλανδού Ντρέμπελ καί τό 
1694, δ φυσικός 'Ρενάλδι πρώτος έπρότεινε νά σημειωθούν έπϊ τοϋ θερμο
μέτρου τά δύο όρια τής θερμοκρασίας, δηλαδή τής τήξεως τοϋ πάγου καί 
καί τής ζέσεω; τοϋ ϋδατος καί νά διαιρεθή τό μεταξύ διάστημα είς ώρι- 

σμένον αριθμόν ίσων μερών. Τά πρώτα θερμόμετρα περιεΐχον οινόπνευμα, 
έως ότου ί Χάλλεϋ συνεβούλευσε τήν άντικατάστασιν αΰτοΰ δΓ ϋδραργϋρου. 
Τήν θερμοκρασίαν τοϋ ανθρωπίνου σώματος άνέφερε πρώτος ό Νεύτων. 
Τό θερμόμετρον τοΰ 'Γεωμόρου έλαβε τό όνομα εκ τοΰ τελειοποιήσαντος 
αύτό, πρώτος δέ κατασκευάσας είνε δ <le Luc φυσικός έκ Γενεύης. Τό 
εκατοντάβαθμου θερμόμετρου, δπερ κοινώς αποδίδεται εϊς τόν Κέλσιον, 
είναι έπινόησις άλλου έπιστήμονος, τού Lindas. Εϊχε δέ τό βργανον 
τούτο έν τή άρχή άντιστρόφως τήν κλίμακα αΰτοΰ, ήτοι τό μέν μηδέν 
«σημείου τήν θερμοκρασίαν τού ζέοντος ϋδατος, δ δέ αριθμός 100 τήν τού 
τηκομένου πάγου.

ΕΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ B'j

Ό αΰτοκράτωρ 'Ιωσήφ περιώδευε κάποτε ε ς τήν επικρατειών του. 
Εϊχε τήν συνήθειαν νά προηγείται τής συνοδείας του καί διεσκέδαζε μέ 
τήν περιέργειαν τών ανθρώπων, πλησίον τών όποιων κατέλυεν.

Έφθασεν εϊς μικρόν χωρίον, έσταμάτησεν είς τόν ταχυδρομικόν σταθμόν 
καί ήρχισε νά ξυρίζεται μόνος του. Ή σύζυγος τού ταχυδρομικού υπαλλή
λου τόν «πλησίασε καί τόν ήρώτησε μήπως ήτο β αΰτοκράτωρ, τόν όποιον 
έκείνην τήν ήμέραν έπερίμεναν.

— Έγώ είμαι έκεϊνος ποϋ ξυρίζω τόν αΰτοκράτορα' άπήντησεν ό 'Ιωσήφ.
«

ΕΝ ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΤΟΥ ΜΑΣΣΕΝΕ

Ό Γάλλος μελοποιός ήτο κεκλημένος εϊς δείπνου παρά τινι οϊκογενείφ. 
Μετά τόν καφέν, παρεκλήθη ν' άκούση τήν μικράν δεσποινίδα τής οικο
γένειας, ήτις, μόλις δεκαεξαέτις. ήτο «εξαίρετος μαθήτρια άποθανόντος τινός 
ίερέως κλειδοκυμβαλιστοϋ».

Ό Μασσενέ αναστενάζει. Ή μαθήτρια κάθηται καί κρούει τά πλήκτρα 
τοϋ κλειδοκυμβάλου.

Ή μήτηρ έρωτά τόν μουσικόν :
— Είπέτε μου έλευθέρως, πώς σάς φαίνεται;
— ΊΙ κόρη φαίνεται δτι έλαβε πράγματι θοησκευτικήν άνατροφήν.
— ιΐώς
— Παίζει μέ τρόπον εΰαγγελικώτατον.
__ ■ ι
— Ή άριστερά της χειρ αγνοεί παντελώς τί πράττει ή δεξιά.

ΑΥΤΑΠΑΡΝΗΣΙΣ

Ό Δίπλας, δ γεναιος άρματωλός, ίδιον τόν Κατσαντώνην κινδυνεύοντα, 
τούς δέ πολεμίους άθρόους έπιπεσόντας κατ’ αΰτοΰ, μόλις έφώναξε ότι 
αύτός είνε δ Κατσαντώνης, ώρμησε πρό τοϋ φίλου του καί έφώναξε :

— Μή τόν πιστεύετε! Έγώ είμαι ό Κατσαντώνης. "Αν σάς βαστά 
βαρείτε με.

Οί Τούρκοι έπετέθησαν κατ' αΰτοΰ, γενομένου θύματος τής φιλίας του, 
καί τόν έφόνευσαν.

«
Σ’ ΤΑ ΝΕΥΡΑ ΤΗΣ

Ό κύριος Ε. παρ' δλας τάς σκηνάς τάς όποιας τοϋ κάνει ή σύζυγός του 
κάθε ήμέραν, έχει ύπομονήν. Τής άντέταξε κάποτε άτάραχος καί ήσυχος :

— Έλα Ελένη, μή θυμώνεις. Ξέρω έγώ, δτι έχω τήν καλλιτέραν 
γυναίκα τών ’Αθηνών.

— Τόν διάβολον έχεις I άναφωνεί μέ τά νεύρα της ή νέα Ξανθίππη.

Η ΠΡΟΝΟΗΤΙΚΗ ΟΡΔΙΝΑΝΤΖΑ

Ό λοχαγός διατάσσει τόν υπηρέτην του στρατιώτην, προκειμένου νά 
έξυπνήση διά τά γυμνάσια.

— Γιάννη, τοϋ λέγει, αΰριον τό πρωί θά κινήσωμεν είς τάς έξ. Κύτταξε 
λοιπόν είς τάς πέντε νά έλθης νά μέ ξυπνήσης.

— Πολύ καλά κύριε λοχαγέ !
Είς τάς τρεις τά μεσάνυκτα δ Γιάννης κτυπά τήν θύραν τοΰ λοχαγού:
— Κύριε λοχαγέ, κύριε λοχαγέ !
— Τί είναι, Γιάννη, μήπως είναι ώρα νά σηκωθώ ;
— Όχι, κύριε λοχαγέ, ήθελα μόνον νά σού 'πώ πώς έχετε δύο ώραις νά 

κοιμηθήτε. Τώρα κτύπησε τρεις άπ' τά μεσάνυχτα.

«
ΦΑΡΑΩ ΠΛΗΡΩΝΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΝ

Άπό βιβλίον διηγήσεων έξ Αίγύπτου μεταφέρομεν τό πάθημα τής 
μούμιας τού βασιλέως Μεριάνρα, τήν όποιαν δ Μασπερώ εΰρεν έν Σαχάρφ 
έντός μιάς πυραμίδος.

Ή μούμια, ξηρά ώς ξύλον, συνελέγη διά τό μουσεϊον τοϋ Καίρου. Διά 
νά μετακομισθή δέ εϊς τόν πλησιέστερον σιδηροδρομι
κόν σταθμόν έτέθη έπί τών πλευρών ένός δνου, κατ' ανα
ξιοπρεπή βεβαίως τρόπον, προκειμένου δΓ ένα Φαραώ.

Είς τόν σταθμόν έκαστον είδος αποσκευής έπλήρωνε 
τότε ώριαμένα μεταφορικά, άλλά τό βιβλίον τοϋ σταθ
μοί! δέν ώμίλει περί μουμιών καί δ ύπάλληλος δέν έγνώ- 
ριζε ποϋ νά κατατάξη τό φορτίου τοΰ. δνου.

— Εϊνε άνθρωπος' τού λέγουν έπϊ τέλους.
— Τότε, άφοΰ είναι άνθρωπος, άς πάρη τό είσιτήριόν του.
Έ’όβη τό είσιτήριόν καί δ Φα

ραώ 'Γ ,ίβιδεύει μέ πρώτην θέσιν, δ 
γηραιίπερο; βεβαίως έπιβάτης, δ 
όποιος έταξείδευσε ποτέ μέ σιδη
ρόδρομον.

Αύτά έγράφησαν άπό τόν ζω
γράφον Λουδοβίκον Λεπίκ είς τό βι
βλίου του «Ή τελευταία Αίγυπτος·. 
Άπεκδυόμεθα πάσης εύθύνης.

Έν Άθήναις, Τυπογραφείου ’Εστία» Κ. Μά'ίσνερ καί Ν. Καργαδονάη— θ7δέ


