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® ΤΑ ΚΑΤΑΔΥΟΜΕΝΑ ΣΚΑΦΗ ®
τό πρώτον ■ ροΰνται Υδατος, δτανΉ 'Ελλάς άπέκτησεν έσγάτως 

καταδυόμενον σκάφος ο-Δελφιν» έκ τών ναυπη
γείων Σνάϊδερ, εν Σαλών τής Γαλλίας, τοΰ 
όποιου δημοσιεύομεν τήν εικόνα τής καθελκύ- 
σεως, γενομένην τόν παρελθόντα Αύγουστον.

Χάριν των ήμετέρων άναγνωστών, παραθέ- 
τομεν έπι τή εΥκαιρίφ τούτη παν δ,τι σχετικόν 
μέ τήν σπουδαίαν ταύτην ναυπηγικήν πρόοδον.

Τά πρώτα σχέδια, μελέται και άπόπειραι πρός 
κατασκευήν τοιούτων σκαφών, χρονολογούνται 
άπό τον 17ου αίώνος. Έπό πρακτικήν δμως 
έννοιαν μόλις 
έπ) τών ήμε- 
ρών μας έπέ- 
τυχεν ό νεω
τερισμός οΥ- 
τος τής ναυ
πηγικής,’δίως 
δε οφείλεται 
είς τάς έργα- 
σίας τών γάλ- 
λων Γουσταύ- 
ουΖεδέ,Γκου- 
μπέ. Λωμπέφ 
και τοΰ άμε- 
ρικανοΰ Χολ- 
λάν.

Κατ' άρχάς 
άναυπηγήθη- 

σαν τά υπο
βρύχιά, μέ έν
μόνον κΰτος, Τομή καταδυομένου
εντός τοΰ ό
ποιου Υπήρ- 
χον όμοΰ τά μηχανήματα,al θέσεις τοΰ πληρώ
ματος και <ύ άποθήκαι τοΰ ΰδατος, αί όποιοι πλη- 

πρόκηται νά βυθισθώσι, 
τά σκάφη. Σημαντικόν δέ μειονέκτημα τών τοι
ούτων Υποβρυχίων ήτο, δτι ήσαν άκατάλληλα 
πρός έπίπλευσιν.

Σήμερον δμως τά σκάφη ταΰτα κατασκευά
ζονται ούτως, ώστε ή έλαφρότης των, έν συν- 
δυασμφ μετά τής εύσταθείας των, νά τοις έπι- 
τρέπη τήν διαρκή έπίπλευσιν έπι τής έπιφα- 
νείας τής θαλάσσης, δηλαδή δπως τά τορπιλλο- 
βόλα, και τήν κατά βούλησιν κατάδυσιν. Ώς 
έκ τής ουσιώδους δέ ταύτης διαφορας μεταξύ 

τών πρώτων 
τοιούτων σκα
φών και τών 
σημερινώνμε- 

τωνομάσθη- 
σαν ταΰτα έξ 
ύηοβρυχίων 
είς καταδυό
μενα.

Διά νά έν- 
νοηθή δέκαλ- 
λήτερον ή με
ταξύ το>ν δια
φορά, σημει- 
οΰμενδτι τών 
Υποβρυχίων ό 
έκτοπισμόςέπι 
τήςέπιφανείας 
τών Υδάτων 
ήτο 5-15 τοις

αμερικανικόν τύπου έκαίόν, ένφ
τών καταδυ
ομένων είναι 

20'—-40. ’Έχουν δέ εξωτερικόν περίβλημα τό 
όποιον έκτείνεται πέριξ όλοκλήρου τοΰ έσωτε-



14Ϋ Η ΦΥΣΤΣ Η ΦΥΕΙΣ 143

Ή καθέλκυσις τοΰ πρώτον ίλλην. καταδυομένου βΔΕΛΦΙΝ»

Υπαξιωματικών, άλλο δέ—τό καί τελευταΐον— 
χρησιμεύει έπίσης ώς Υδαταποθήκη.

Τέσσαρα τορπιλλοβλητικά κινητά μηχανήματα 
ευρισκονται έπί τοϋ καταστρώματος καί δύναν
ται νά μετακινηθούν, δταν πρόκηται νά βυθι- 
οθή τό σκάφος. Τά μηχανήματα αυτά λειτουρ
γούν διά πεπιεσμένου Αέρος έκ τών έσω.

Κάθε καταδυόμενον έχει πέντε τορπίλλας 
έτοιμους προς έκσφενδονισμόν καί μίαν τορ
πίλλην έφεδρικήν.

Τό κατοικήσιμου

Έν Απο τά σπουδαιότερα ζητήματα τής κα
τασκευής τών καταδυομένων είναι τό κατοικήσι- 
μον αύτών, δταν εύρίσκωνται ύπό τήν έπιφά- 
νειαν. "Οταν ταξειδεύουν είς τήν έπιφάνειαν τοΰ 
ϋδατος, οί ανδρες τού πληρώματος δύνανται νά 
τοποθετηθούν έπί τού καταστρώματος, δπως 
καί έπί τών τορπιλλοβόλων. Τέλειον δε σύστημα 
Αερισμού έπιτρέπει τήν Ανετον έργασίαν τών 
έντός τού κύτους έργαζομένών ναυτών. "Οταν 
τό πλοΐον καταδυθή, δ έν αυτί# Αποταμιευόμε
νος Αήρ έξαρκεϊ Ανέτως διά δώδεκα ολοκλή
ρους ώρας, χωρίς νά παρίσταται Ανάγκη νά 
Ανέλθη έπί τής έπιφανείας.

ΑΙ βαλβίδες τον Αέρος εύρίσκονται διαρκώ 
πρό τού διοικοϋντος Αξιωματικού, ήλεκτροκί- 
νητα δέ μηχανήματα γεμίζουν και Αδειάζουν τάς 
ύδαταποθήκας έν ριπή όφθαλμοϋ, ούτως ώστε, 
έν δεδομένη στιγμή, ή κατάδυσις νά γίνεται 
Ακαριαίως.

Μεταξύ τών Ασφαλιστικών μηχανημάτων 
ένός καταδυομένου ευρίσκεται καί τηλεφωνικός 
σημαντήρ.

Ή κατάδυσις κανονίζεται διά τριών πηδα
λίων διά τών όποιων κατορθοϋται νά καταδύε
ται τό σκάφος είς οίονδήποτε βάθος μετ' Ακρί
βειας κυμαινομένης εις περιθώριον 50—60 
έκατοστών τοϋ μέτρου.

"Οταν τό Υποβρύχιον εύρίσκεται ύπό τό 
ύδωρ, συγκοινωνεί μέ τήν ναυαρχίδα καί μέ 
τα λοιπά πλοία τοΰ στόλου δι’ Υποβρυχίων κω
δώνων, Ακόμη δέ και διά τού Ασυρμάτου.

Τοιούτος, έν όλίγοις, 0 μηχανισμός καί ή 
κατασκευή τών καταδυομένων, τά όποια δλα 
τά προοδευτικά κράτη παρεδέχθηοαν ώς Απα
ραίτητον συμπλήρωμα τών ναυτικών έξοπλι- 
σμων των, ιδία δέ θεωρούνται καταλληλότατα 
διά τήν Ασφάλειαν καί Αμυναν τών Ακτών, δπου 
Αθέατα δύνανται νά προσβάλωσι τάς εχθρικός 
αίφνιδώυ; επιθέσεις.
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ρικοΰ τοΰ κελύφους.Ό τύπος ούτος ανήκα είς 
τά γαλλικά καταδυόμενα, τοϋ έφευρέτου Λωμ- 
πέφ, τοιοΰτο δέ είναι και τό ελληνικόν κατα
δυόμενον «Δελφίνι)·

Τα καταδυόμενα Δωμπέφ έβελτιώθησαν Ανυ
πολογίστους Από τού 1897, όπότε κατά πρώ- 
την φοράν έναυπηγήθησαν. Ή πλωιμότης των, 
ή εύστάθεια και ή Ασφάλεια τοϋ πλοϋ των καί 
ή Ικανότης των πρός έπίθεσιν έδοκιμάσθησαν 
έξω πόσης Αμφιβολίας εις τό Γαλλικόν ναυ
τικόν.

Τό καταδυόμενον «Παπέν», Ανήκον είς τήν 
Γαλλίαν, έταξείδευσεν είς ολικόν διάστημα 2200 
μιλιών Από τής 21ης Σεπτεμβρίου, μέχρι τής 
12ης 'Οκτωβρίου 1909, καί μέρος τούτου, τό 
Από Ροσσεφώρ είς Όράν διάστημα, Ανερχόμε- 
νον είς 1230 μίλλια, έκαλύφθη ύπό διαρκή 
κακοκαιρίαν και ανευ προσεγγίσεως.

, , Έν τούτοις ούτε τό παραμικρόν Ατύχημα 
συνέβη κατά τήν διάρκειαν τού πλοϋ του, έλέγ- 
χον Ατέλειαν τοϋ σχεδίου του, καί Αλλα πλοία 
τοϋ αϋτοϋ τύπου έξετέλεσαν έκαστον μέχρι 14 
χιλ.καταδύσεων, χωρίς νά σημειωθή τι τό Απευ
κταίου.

Τό Ατύχημα τοϋ «Πλυβιόζ» είς' τήν Μάγ
χην, κατά τό παρελθόν έτος δέον ν’ Αποδοθή 
μόνον είς τήν σύγκρουσιν καί ήτο Ατύχημα 
ουχί ειδικόν εις τά Υποβρύχια, δυνάμενον
νά συμβή, ύπό τούς αύτούς όρους, είς οίονόή- 
ποτε μή καταδυόμενον σκάφος.

Καταδυόμενα τοϋ τύπου Αωμπέφ κατεσκευ- 
άσθησαν έσχάτως Αρκετά παρά τοϋ ναυπηγείου 
Σνάϊδερ είς τό Σάλιών. Έχουν ίκτόπισμα 311 
τόννων έπι τής επιφάνειας καί 465 τόννων ύπο- 
βρυχίως—διαφορά 154 τόννων. Έπί τής έπι- 
φανείας δύνανται ν’ Αναπτύξουν ταχύτητα 15 
κόμβων, ύπό τό ύδωρ ό« 8 κόμβων.

Τέσσαρα είναι τά κυριώτερά των διαμερί
σματα. Τό πρώτον χρησιμεύει ως υδαταπο
θήκη, πληρουμένη διέ'ρματος εξ ϋδατος καί 
χρησιμεύουσα δπως έξουδετεροΐ τάς συγκρού
σεις. Διά τοΰτο οίαδήποτε σνγκρουσις πρός τό 
πρόσθιον αύτών μέρος δέν θά Ιπηρέαζε καθ’ 
δλοκληρίαν τήν Ασφάλειαν και τόν πλοΰν των.

Τό δεύτερον διαμέρισμα περιέχει τορπιλο
βλητικόν σωλήνα, βάλλοντα διά πεπιεσμένου 
Αέρος, μίαν τορπίλλην καί τά διά τους ναυτας 
προωρισμένα διαμερίσματα.

Τό τρίτον διαμέρισμα περιλαμβάνει τους η
λεκτρικούς πυκνωτάς.

Τό τέταρτον διαμέρισμα, τό όποιον είναι καί 
τό κεντρικόν, περιλαμβάνει τήν συσκευήν τοϋ 
πηδαλίου, τό πηδά^ιον τής καταδύσεως καί τά 
διαμερίσματα τών Αξιωματικών, συγκοινωνεί 
δέ μετά τοϋ πυργίσκου.

’Έρχονται έπειτα τά διαμερίσματα τών μη
χανών καί αί συμπληρωματικοί κινητήριοι μη
χαναί. "Αλλο διαμέρισμα περιλαμβάνει τάς 
ήλεκτρομηχανάς, δλλο τόν πεπιεσμένου Αέρα', 
δπου εύρίσκονται καί τά διαμερίσματα τών

ΙΙροσβολή καί άνατίναξις θωρηκτοΰ ύπό καταδυομένου

ΕΠΙ ΓΗ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙ ΤΗΣ Δ=ς Ρ. «.

Φεύγεις,φεύγεις, καί φεύγουν μαζύ σου 
τ’ Αηδόνια τού Μάϊ πουλιά, 

ή φωνή των είναι φωνή σου 
κι’ ή μορφή σου αύτών συντροφιά.

Φεύγεις, φεύγεις μακράν είς τά ξένα 
χωρίς εν βλέμμα ν’άφίσης σ’ έμέ, 

τόσον μίσος τρέφης γιά μένα! 
ούτ’ έν χαΐρε.ν’ ακούσω άίίό.σέ;

Φύγε, φύγε, ώ κόρη φιλτάτη 1
πλήν ώς πότε θά μένω μονάχος, 

πλήν ώς πότε θά είν’ ή καρδιά σου
τόσον κρύα, σκληρά ώς δ βράχος',

Φύγε, φύγε, καί είθε γά δώση
δ Θεός καί ν’ άλλάξ’ ή καρδιά σου, 

μέ καλό νά γυρίσρς καί τότε
δούλος νάμαι γιά σέ, συντροφιά σου.

Γ· Γ· ΝΙΚΟΛΑΤ-ΔΗΖ
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Η ΕΞΕΛ1ΞΙΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΛΟΤΑΣ
ί'

(Σνϊέχεια και τέλος)

Άλλ’ έτι τολμηροτέρζ πτήσις θεωρείται 
και -ή τοΰ Οίηλβουρ Pair, δστις εκέρδισε τό 
βραβείου ύψους της άεροδρομ. εταιρείας τών 
Παρισίων.,

Ώς φαίνεται και ή εναέριος πτήσις έχει 
τά θέλγητρα και τάς ωραίας Απολαύσεις της, 
καθ’ δσον πάντες οί άνυψούμενοι ύπέρ τό ί- 
δαφος αισθάνονται Ανέκφραστου ευχαρίστη
ση*  διατρέχοντες τάς έναερίους εκτάσεις. 
Ό άτυχης Moisant περιγραφών τά ταξείδια 
του έγραφεν : «Έκαμα τόν.δρόμον άπό Παρι
σίων είς Λονδίνου και δέν θά λη σμονήσω ποτέ 
την εύζολίαν μέ την όποιαν διέτρεχα είς τόν 
αιθέρα ύπεράνώ όλων τών εμποδίων της ξη- 
ρόξς καί τής θαλάσσης. Έχώρουν πρός τά εμ
πρός μέ ταχύτητα μεγάλην και χωρίς φόβον 
νά συγκρουσθώ πρός ούδένα. Έδυσκολευόμην 
νά γνωρίσω τάς πόλεις, άνωθι τών οποίων δι- 
ηρχομην, άλλ’ είς τό μέλλον βεβαίως θά έκ- 
δοθοΰν σχετικοί χάρται διά τούς Αεροπόρους 
καί.θά τοποθετηθώσι σημεία είς διάφορα μέρη 
κατάλληλα, ώστε νά όδηγήται ό αεροπόρος 
είς την πορείαν του : Ή Γαλλία έχει νά έπι- 
δείξφ είς τό σημείου τοϋτο τάς καλειτέρας 
προόδους άπό δλα τά έθνη και ταύτην Απομι
μούνται ταΰτα είς δλα τά σημεία. Τό αερο
πλάνου βαθμηδόν τελειοποιούμενου κκί καθι
στάμενου στερεότερου και Ασφαλέστερου, προ 
ώρισται νά καταστή τό τελειότερου μέσον της 
συγκοινωνίας καί ούτω θ’ αύξηση την ύλικην 
εύδαιμονίαν καί την ήθικήν πρόοδον τοΰ κό
σμου καί δέν ύπάρχει Αμφιβολία, δτι θά κατα- 
στή καί δργανον προσεγγίσεως τών εθνών, 

ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ ΦΑΡΑ. ΑΝ

άτινα ούτω άποτελέσουσιν έν προσεχή μ.έλ.- 
λοντι την μεγάλην άνθρωπίνην οικογένειαν. 
Σήμερον δλα τά κράτη κατά τό μάλλον καί 
ήττον σκέπτονται νά εφοδιάσουν τούς στρα
τούς των μέ Αεροπλάνα.

Ή ’Αμερική πρώτη είσηγαγεν αυτά είς τόν 
στρατόν της. Τδ πρώτον έν τούτοις Αεροπλά- 
νον έπέταξεν είς την Γαλλίαν σχεδόν δέ ταύ- 
τοχρόνως καί είς την ’Αμερικήν. Αί *Ηνω-  
μέναι Ιίολιτεΐαι έξησφάλισαν τό προνομίαν 
τών αδελφών Wright άπό τοΰ 1903.

*Η Γερμανία έμεινεν όπίσω είς τό άερο- 
πλάνον, διότι έθεώρησεν ώς μάλλον τελεσφό
ρον καί καλείτερον τό πηδαλιουχούμενον Αε
ροστάτου. Έν τούτοις ίν τοιοΰτον συστημά- 
το; Ζεππελίν τιμάται σήμερον δσον καί έν 
πολεμικόν σκάφος. "Ηδη κατασκευάζεται ό γί- 
γας μέ 20 Ατομα. *Η  ’Ιταλία έχει ψηφίσει, 
πέντε εκατομμύρια διά τήν εισαγωγήν του Α
εροπλάνου είς τόν στρατόν. Ή ’Αγγλία τώρα 
μόλις έπισήμως ένεργεΐ διά τήν πολεμικήν 
άεροπλο'ίαν της. Ή δέ Δούμα τής Ρωσσίας εσ
χάτως έψήφισε τό ποσόν 25,000 ρουβλίων διά 
τήν ένθάρρυνσιν της άεροπλοΐας. ΓΙηδαλιου- 
χούμενα όμως Αερόστατα υπάρχουν σήμερον 
περί τά 30 έν χρήσει, έξ ών τά 12 άνήκον- 
τα είς τήν Γερμανίαν. Κατόπιν έρχεται ή Γαλ
λία μέ επτά, μέτ’αύτήν ή ’Ιταλία μέ πέντε, 
ε?τα ή ’Αγγλία μέ 4 καί είτα αί Ήνωμ-έναι 
Πολιτεΐαι, τό Βέλγιον καί ή ’Ιαπωνία, έχου- 
σαι άνά 5ν.

Αυτός είναι ό Αγών της κατακτήσεως του 
άέρος, ό μεγαλείτερος Γσως δν διεξάγει ήδη 
ό πολιτισμός τοΰ 20ου αίώνος. Καί ήδη θά ει- 
πωμεν καί όλίγα περί τής ταχύτητες τών δι- 

αφορων Αεροστάτων έν σχέσει πρός άλλα σώ
ματα, ίνα έχη τις Ακριβέστερα·» ιδέαν τής δι- 
ανυομένης ταχύτητος αύτών έπί τη βάσει τής 
ταχύτητος τοΰ Ανέμου. Ό συνήθης άνεμος 
14—20 μ. τρέχει όσον καί ό ίππος ή τό τα- 
τύτερόν Ατμόπλοιου. Ό ισχυρός άνεμος 20^ 
25 μ. έχει τήν ταχύτητα μερικών άντιτορ- 
πιλλικών καί Αεροπλά·ων. 'Η θύελλα 25— 
30 μ. τρέχει όσον ό σιδηρόδρομος καί μερικοί 
ποδηλάται. Καί τέλος ή λαϊλαψ άπό 30 μ. 
καί.πλέον κατά δευτερόλεπτου έχει τήν τα
χύτητα τοΰ ιστιοφόρου έλκύθρου τοΰ Αμερικα
νού Roe ή τοΰ Αεροστάτου τοΰ γάλλου Τισ- 
σανδριέ ή «Χελιδώνβ, τό όποιον διήνυσε κά
ποτε 85 χιλιόμετρα είς διάστημα 35 λεπτών. 
Ταχύτερου άπό τήν λαίλαπα έτρεξαν εως τώρα 
ίν αύτοκίνητον, μία Ατμάμαξα καί είς ήλεκ- 
τρικός σιδηρόδρομος. Έκ τών πτηνών δέ τήν 
ταχύτητα τής λαίλαπος υπερβαίνει ή χελι- 
δών. Πρός πλειοτέραν κατανόησιν λάβωμεν 
πίνακα, έφ’ ου χαράσσομεν ταινίαν, ήν διαι- 
ροΰμεν είς χιλιόμετρα μέχρι 250 καί έπί 
τούτων σημειώσωμεν τήν ταχύτητα τοΰ άνε
μου, ως παριστησιν ή είκων.

Τό πλοίου παριστά τήν θέσιν τής νηνε
μίας. Έάν ήόη ταύτοχρόνω: έκκινησουν έντεΰ- 
θεν όλα τά κινούμενα σώματα έμψυχα καί ά
ψυχα θα ίδωμεν μετά μίαν ώραν είς ποιον 
σημεϊον θά φθάσουν έκαστον. Ή χελιδών έ
χει τό ρεκόρ.

Πριν ή κλείσω- 
μεν τήν περιγρα
φήν τοΰ- ζητήμα
τος τής άεροπλο- 
ίας θά προσθέσω- 
μεν καί όλίγα πε
ρί τοΰ πιθανοτά- 
του μέλλοντος αυ
τής έπί τών κο
σμικών μας πρα
γμάτων, άτινα ά- 
ποτελοΰσι καί ά- 
πήχησιν τών ιδε
ών τοΰ σοφοΰ Β. 
Οΰγκώ, οστις ώς 
έγγιστα εΐχεν έκ- 
φρασθΰ) τότε περί 
τής προϊονιζομε- 

• νης βαθμηδόν κα
τακτήσεως τοΰ ά
έρος ύπό 
θρωπου.

ΐ

ταχντητνς

1

τοΰ άν- 
Πρό έξ 

χιλιάόων έτών ό 
άνθρωπος διατελεΐ δεσμώτης έπί τής γής, 
ούτε αί αίματηρότεραι επαναστάσεις, ούτε

ΛΟν 
οί 

έλευθεριώτεροι πολιτισμοί ήδυνήθησαν νά έλευ- 
θερώσωσιν. "Ηδη όμως διά τής κατοχής ύπ’ 
αύτοΰ τής ατμόσφαιρας λύεται ό δεσμός τοΰ

Ό μηχανικοί 'ΓΙ~ΣΑΝΑΡΙΕ

σκότους καί τής Αμάθειας. Ό άνθρωπος ήδη 
έλευθεροΰται Από φοβερόν τύρανον. Καί οδτος 
μέχρι τουδε-ήτο ή βαρύτης.Ή φιλοσοφία άνα- 
πτυσσομένη*τό  πάλαι έλ.εγε διά τοΰ στόματος

του Ζήνωνος.«Δέν 
υπάρχει πλέον άλ
γος !» Ήδη διά 
τής επιστήμης Α
νακράζει : Δέν υ
πάρχει πλέον βα- 
ρύτηςίτ, Τοϋτο εί
ναι Αληθής πρό
οδος, διότι ό σο
φός άνήρ εισδύει 
πλέον ελευθέριος 
είς τό άγνωστον. 
Υψώσατε τήν κε
φαλήν. Τί βλέ
πετε ; Πτηνά καί 
νέφη· λοιπόν, αύ- 
τα είναι τα ουο 
συστήματα έν- 
πληρει λειτουργία 
καθορίζοντα τό υ
πόδειγμα τής Α
ληθούς προόδου 
τοΰ άνθςώπου.Δι

ότι τό μέν νέφος Αντιπροσωπεύει τό άεροστα- 
τον^ το δέ· πτηνόν τό έλικόπτ'ερον. Ό άνθρω-
πος έδοκίμασε διά πάσης θυσίας άμφότερα 
καί επέτυχε. Διά τής πτήσεως ήδη καταπα- 
τουνται τά μέχρι τοΰδε όρια. τοΰ ανθρώπου,
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αίρονται τά έμπο^ίζοντα την ελευθερίαν του 
^εσμά, και διά τής έξουδετερώσεως πάσης 
άποστάσεως κατακτ^ τό άγνωστον. ’Εφεξής 
τά' κράτη ένωθήσονται εις ·£ν. Οί στρατοί, 
αί έριδες, οί πόλεμοι καί έκστρατεΐαι, αί κα- 
τοχαΙ καί αί κατακτήσεις θά λογίζωνται ώ; 
μκταιο~ονία, άφοΰ τά π>ήθη τών Ανθρώπων 
θά μετατοπίζονται Ακολύτως. Ή κατάκτη- 
σις τοΟ άερος έσεται, ελεγεν ό Β. Ούγκώ, 
ολως Απότομος, αιφνίδια και Απροσδόκητος, 
δίκην , βορείου σέλαος, ώς άνοιγμα τοΰ ού- 
ραγοϋ, ώς £νωσις τών αιώνιων. Έσεται ή εί
σοδος του Ανθρωπίνου γένους είς την πραγ
ματικήν ελευθερίαν. "Οταν εΐδεν Αερόστα
των τι πλανώμενον έν τφ Αέρι, Ανέκραξεν; 
«’Ιδού έν ώόν πλανώμενον καί Αναζητούν 
τό: πτηνόν. Άλλά τό.πτηνόν είναι έντός αυ
τοί) και δέν θ’ άργήσν) νά έξέλθγ.» Και ήδη 
πλέον έξήλθε.

'Και τώρα τι θά γίνη j

Διά τοΰ αεροπλάνου ή πρόοδος πλανάται 
άνωθι ημών. Εϊναι φάντασμα ζωντανόν. Εί
ναι 'λ Ευρώπη έλευθεροΟσα τάς άλλας ’Ηπεί
ρους, μετ’ έκπλήξεως παρατηρούσας τό παρά
δοξον όραμα Άλλ’ ούδείς έτι εννοεί καλώς. 
Μόνον εκπλήττεται ! Τοΰ λοιπού ισθμοί δέν 
θά τέμνωνται, τοΰ λοιποΰ αί κατακτήσεις I- 
σονται περιτταί, διότι οί κάτοικοι θά φεύγουν. 
Τοΰ λοιπού ή χαρ*  θ’ άντικαταστήσγ τήν λύ
πην έν τή γίί. ΔοΟλοι πλέον καί σκλάβοι δέν 
θά υπάρχουν, ■ διότι ό Αδελφός παρήγορος καί 
σωτήρ θά κατέρχεται έκ τοΰ ουρανού. Τοΰ 
λοιποΰ τέλος ό άνθρωπος έσεται πτηνόν, άλλά 
λογικόν πτηνόν. 'Οποία πανσοφία, γενναιο
δωρία καί άγαθότης τοΰ πλάστου ! Έκεΐ ο
πού βλέπει τον άνθρωπον δυσανασχετοΰτα πρό 

'τηζ αδιεξόδου πάλης τών στενών ορίων του, 
τώ χορηγεί άφθονα τά μέσα τής νέας έλευθε- 
θεριωτέρας πτήσεως του πρό το άπειρον. Γε
λοίος μετασχηματισμός ' *Η Ατμόσφαιρα 
προστίθεται εις τάς ιδιοκτησίας μας. Καί ήδη 
ή χαρά πληροί τήν οικουμένην. Ό θέός έδω-

’Εν τφ μέ<3φ τών νεφών

Ό χ. ΕΡΡΙΚΟΣ DEUTSCH

Matxira: τή» ’Asgoxlotaf

ταύτην μ.έ

•σι- 
ήτο 
διά

κεν είς τόν άνθρωπον τήν σφαίραν
τήν συμ.φωνίαν νά έργασθή. Καί εργάζεται. 
Τά τέσσαρα παιλαιά στοιχεία τών αρχαίων 
εφεξής μάς Ανήκουν. Ό άνθρωποςόκατέλαβε 
πρώτον τήν ξηράν, ειτα τό ΰδωρ, ήδη τήν 
Ατμόσφαιραν. Τό δέ φώς, είναι ίδικον μας, τό 
κατέχομεν. Είναι ή σκέψις. Άπό τοΰ Ικά
ρου ή γαλανή τοΰ στερεώματος χροιά ένομί- 
ζετο ώς ΙΙύλη άδιάρρηκτος τοΰ ούρανοΰ, ή δέ 
παράδοσις διηγείται πάντοτε μετά τρόμ.ου, 
δτι πάντες όσοι έτόλμων νά τήν διαρρήξω- 
σι, κατασυνέτριβον τήν κεφαλήν πρό τών 
δηρών κιγκλίδων αυτής.. Τό τηλεσκόπιου 
ό πρόδρομος τής έξερευνήσεως τοΰ Απείρου 
τοΰ όφθαλμοΰ. Ήδη έδόθη ήμΐν ή κλείς και 
τής Αβύσσου ταύτης καί ό άνθρωπος θά δύ
ναται τοΰ λοιπού ν ’ Αναπνεύσγι βαθύτεοον, νά 
^“Ρχ? δικαιωματικώτερον και νά προχωρή 
ελευθεριωτερον. Αί Ανατολικαι παραδόσεις άφ’ 
ετερουμάς λέγουν, δτι είς τόν ουρανόν υπάρ
χουν οΐ καλλήτεροι καί ώραιότεροι μαργαρΐται, 

2-----------·........

προ- 
. ή Αδελφότης, . ή Α- 
ή δικαιοσύνη.

δύ-

ετερουμάς λέγουν, δτι είς τόν ουρανόν ΰπάρ-

αι πιστοτεραι καί Αγαπητότεροι αδελφοί 
δέν είχον άδικον. Διότι ιδού ήδη αύται 
βάλλουσιν. Ή, ειρήνη, 
γάπη... ή χαρά... καί

Φ. ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ

ΜΑΘΕ ΤΟ

Παραπονέθηκες για Λ 
σοΰ έπαψα τά δώρα 

κι’ ώς οέ θυμώμουν μιά φορά 
δέν σέ θυμούμαι τώρα.

Μάθε, πώς δταν δ ψαράς 
τό ψάρι τ’ άγκιστρώση 

δέν έχει ανάγκη άλλη φορά 
τό ψάρι νά δολώση ...

ΤΙ ΗΘΕΛΑ

"Ηθελα μόνο μία στιγμή 
νά μοιάσω μέ τόν Δία 
νά βγάλω άπ’ το κεφάλι μου 
μιαν άλλη Άθηνά 
καί άντί νάχη τό μυαλό 
γεμάτο άπό σοφία 
νά φτιάσω τήν καρδία της 
νά ξέρη ν’ άγαπδ ....

Zixvv&ot ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΛΟϊΤΣΗΣ

Ό γλυκύς Χακύνθιος ποιητής κ. Άγγελος λα- 
λούτσης, τοΰ οποίου τά χαριτωμένα ποιήματα άνα- 
γινώσκονται άπλήστως. άνέγ-ωσε κατ’ αύτάς ε'ις 
κύκλον φιλομούσων τήν κωμωδίαν του τό «κλαρι- 
νέττο» ένθουσιωδώ, χειροκροτηθεΐσαν- ’Αναμφιβό
λους τό λεπτόν καί γόνιμον πνεδμα τοΰ κ- Σαλού- 
τσηζεΐνε αρκετή έγγύησις διά τήν επιτυχίαν τοΰ 
έργου του.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

Πολλά μέσα ύπάρχουν διά τήν χάραξιν 
τών έλλείύεων. Πολλάκις όμως συμβαίνει 
νά χρειασθώμεν τοιαυτπν ν.οΛ νά μη £χω- 
μεν είς χεϊρας μας τά είδικά έργολεΐα.

’Ιδού πώς δυνάμεθα νά οικονομηθώμεν, 
τη βοήθεια κοινού διαβήτου. Εύμίσκομεν 
κυλινδρικόν τι πράγμα (ή έν ανάγκη κν-

λινδροποιοϋμεν τεμάχιον χαρτονιού) και 
έπ’ αύτοΰ έξαπλοΰμεν τόν χάρτην έπι τού 
όποιου θά γράψωμεν τήν έλλειψιν. Λοιπόν 
έπί τής κυλινδροειδούς ταύτης έπιΑανείας 
γράφομεν διά τού διαβήτου κύκλον, δστις 
δμως είνε καθ’ έαυτό έλλειψις. Τό μέγεθος 
τής έλλείιΐ-εως έξαρτάται έκ τού ανοίγμα
τος τού διαβήτου και τής κυλινδρότητος 
τής έπιφανείας.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΣ ΤΩΜ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΜΠΕΤΑ
ΣΜΑΤΩΝ iiajrisseries). Διά τά εξολοθρεύετε 
τά έντομα, τή εισερχόμενα τόσον εύκολα είς τά έμ- 
πετάσματα, τινάζετέ τα καί νά ρίπτετε μέσα ε’ις 
αύτά, πριν τά τυλίξετε, ναφθαλίνην ή σκόνιν κάμ- 
φορας.

Είς τό διάστημα ένός μηνός τά έντομα έξα α- 
νίξονται.

Ήμπορεΐτε έπίσης νά τά διαβρέχετε μέ τήν Ακό
λουθον διάλυσιν τήν όποιαν ψεκάζετε είς τήν Ινά- 
ποδην τδν έμπετασμάτ^ν.

Alcool 1)2 litre
Essence de serpolet 30 gram.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΣ ΤΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ-"Οταν 
πρόκειται ν’απουσιάσετε πολύν καιρόν άπό τό 
σπίτι σας, λαμβάνετε τήν πρόνοιαν πριν άναχωρή · 
σετε νά θέσετε κάτω άπό τά στρώματα, μερικά τε
μάχια ναφθαλίνης.

"Οταν έπιστρέψετε, αρκεί νά τά «κτίσετε μίαν 
ημέραν εις τόν άέρα διά νά έξαλειφθή κάθε δυσά
ρεστος οσμή.
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Ο^ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΑΡΔΑΝΑΠΑΛΟΥ Ο Ο Ο Ο
“Οταν δ τελευ- 

' τάΐός τών Ασσυ
ριών βασιλεύς είδε 
πλέον στραφεώοαν 
κατά τοϋ πανευτυ
χούς βασιλεύοντος 
αντοϋ οϊκου δλην 
τήν δυσμένειαν τής 
τύχης, και μετά 
τήν εκθήλυνοιν καί 
τήν Ακολασίαν ήρ- 
■χισαν αί ραδιουρ- . 

. γΐαι, αί διαβολαΐ 
καί αί στάσε,ις, δ 
Ασωτος, δ θηλυ- 
δρίας και παρα
λυμένος Σαρδανά
παλος, Αναλαμβά
νει τόπρώτον θάρ
ρος τών περίφη
μων κατακτητών 
προγόνων-του. . 
Άλλα ήτο Αργά 
πλέον. Τά Αμύθη
τα πλούτη τά ό
ποια συνεσώρρευ- 
σαν ίκ τών Επι
τυχών πολέμων 
των, οί ευτυχείς 
Άσσύριοι, έγιναν
Αφορμή καί τής καταστροφής των. Ή ευζω
ία, ή μεγαλοπρέπεια καί ή χλιδή κατέστησαν 
λαόν και ήγεμότας ίκτεϋηλυμενους και ανικά
νους διά πολεμικούς ήρωϊσμούς.
Ό Σαρδανάπαλος βλέπει ήδη Αποσπωμένας 

δύο λαμπροτάτας αύτοΰ Επαρχίας. Τήν Κυλι- 
κίαν και τήν Βαβυλωνίαν. Τέλος νικηθείς καί 
ύπδ τού Ισχυρού τώνΜήδων βασιλέως Κναξά- 
ρη, Αποούρεται εις τήν κλεινήν τον Ασσυριακον 
κράτους πρωτεύουσαν, τήν περιώνυμον ώραί- 
αν Νινευή. Ό Εχθρός ατενώς τδν πολιορκεί 
Επί δύο άλα έτη. Τέλος και αύτος δ Τίγρις συ-

-------==—

Α Λ Η Θ Ε I A I
Τίποτε δέν εΐνε ριζωμένου βαθύτερου τής επι· 

ϊίολαιότητος έν τώ κόσμφ τούτφ.
Αί καλαί συμβουλαι εΐνε θησαυροί τούς δποίους 

προσποιούνται δλοί δτι τούς ζητούν καί αποκρούουν 
δταν τούς εΰρουν.

Ή τιμή μάς ύποχρεοΐ νά εΐμεθα ήθικοί, ή Λόξα 
περισσότερον καί έτι μάλλον ή ’Ισχύς.

Ή έλεημοσύνη εΐνε τδ άλας τδ έμποδίζον τήν 
άποσύνθεσιν τού πλούτον.

Η σκέψις ύφαίνει, ό λόγος κεντά.
Συνήθεια τών γυναικών εΐνε νά περιφρονώσιν 

δ,τι δέν ταΐς εΐνε πλέον χρήσιμον είς τίποτε. 

τωμόσας μετά τών 
εχθρών τευ εξα- 
γροίηΰται, πλημ- 

' μνρέί και κατα
στρέφει τά οχυρω
ματικά έργα της 
πόλεως. Άπελπις 
πλέον δ Ατυχής ή- 
γεμών Αποφασίζει 

. νά Αποθάνη ήρωϊ- 
κώς, νά μή πόση 
Αδόξιος αΰτδς . δ 
πανίσχυρος άλλοτε 
Βασιλεύς είς χεΐ- 
ρας τών Εχθρών 
του. Αιατάσσει νά 
κατασκ ευάσω σι 
παμμεγέθη πυρ- 
ράν, Εφ’ ής Ετο- 
ποθετήθησαν τάς 
χρυσός τραπίζας, 
ιάπολυτελήσκεύη, 
τά πλούσια Ανά
κλιντρα, τούς τά
πητας τών Ανακτό
ρων του, και δλα 
τά κειμήλια καί 
τους θησαυρούς 
τον. θέσας δέ πϋρ 
εις τά Ανάκτορα δ

Σαρδανάπαλος Ανέβη μετά τών γυναικών του ό
λων Επίτής πυράς και διατάσσει τούς δαδούχους 
νά θεσωοι πυρ.

Τήν τραγικήν τούτην στιγμήν παριστα και ή 
εϊκών μας.

Και ούτω οί πολιορκηταί Ελαφυραγώγησαν 
τήν ένδοξον Νινευή και παρέδωσαν ολόκληρον 
εις τάς φλόγας, διά τά Εκδικηθώσι τον υπερή 
φανόν Σαρδανάπαλον.

Ή μαλθακότης καί ή έ-ιείκεια πρδς έαυτδν καί 
ή τραχύτης πρδς τούς άλλους εΐνε εν καί τδ αύτδ 
έλάττώμα.

ΑΙ καρδίαι τών γυναικών εΐνε ι’νέκδοτα μυθιστο
ρήματα.

Πολλοί εΐνε φίλοι μινον διά τδ λαβείν, ούχί ίέ 
καί διά τδ δούναι.

Μή έιβυμεΐσθε τούς φίλους σας μι'νον δταν έχετε 
τήν ανάγκην των.

Μή καταχρασθε τής δέσεως σας απέναντι ανθρώ
πων ύπχριουμένων πρδς ίιμάς.

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΚ ΠΑΡΟΥ

Κατόπτρ ενός θαυμάσιου ταξειδίου Εκ Πει- 
οαιώς τήν 5ηυ πρωινήν ώραν τής 14 Αυγού 
στου. έχοντες πρός αριστερά, τήν πατρίδα τοΰ 
Φερεκίδο,υ Σύρον, άιτικρύσαμεν τά λευκά δρη 
τής ωραίας Πάρου.

Ή επιθυμία μου νά Επισκεφθώ τόν ίστορικώ- 
τατον ναόν τής Εκατονταπυληανής, όστις κατά 
Ααμπάκηυ εΐνε ή Νέα Βηθλεέμ τής Χριστιανοί 
σϋνης, καί ή πολύθρυλος ιστορία τοΰ οποίου 
χάνεταιείς τά σκότη τών πρώτων τοΰ Χριστια
νισμού αιώνων άφ’ ενός, άφ’ ετέρου δέ νά 'γνω
ρίσω τήν Πατρίδα τοΰ Άφοραινρίτου,τοΰ Σκόπα, 
τοΰΕολώτου, τοΰ Εύήνου τοΰ δαιμόνιου Πραξιτέ- 
λους και τοΰ θαυμασίου Αρχιλόχου, μέ καθί- 
στων ανυπόμονου και μοί έφαίνοντο τά λεπτά 
ωραι.

Οι Εν τφ ατμοπλοίφ προσκυνηταί καθ' ομί
λους αδωσιν ή συζητοΰσιν

Έττί τέλους! Ιδού τό Κοιράνειον 
άντρου, οπερ Πάριό; τις παο’ έμοί 
ευρισκόμενος μοί επιδεικνύει ώς τήν 
Σπήλιά τοΰ ’Αρχυλόχου. Εινε κοί
λωμα σκιερόν παρά τήν Βραχώδη 
ακτήν τοΰ ακρωτηρίου^ Αη.Φωκάςτι 
Ενθα ό φάρος τής Πάρου, Εν τφ 
όποίφ διαμένων ό δεικτικός Εκείνος 
ιαμβογράφος, συνέθετε τους στί
χους, οιτινες τόν πενθερόν του Λυ 
κάμβαν μετά τής μνηστής του 
Κλεοβούλης Εξηνάγκαζον νά πνι- 
γώσιν.

Εναντι ακριβώς αρχίζουν νά 
φαίνωνται διάφοροι ώραίαι τής 
Πάρου Εξοχαί εις τούς πρόπο- 
δας φιλών μέν δένδρων όρέων, άλλα μέ γραμ 
μάς καμπυλοειδείς, είς θαυμασίας αποχρώσεις.

Οί μύλοι των, τό ωραίου ναιδριον τής Αγίας 
"Αννης, τό μνήμα τών Γάλλων ναυτών καί α
ξιωματικών, ολίγον άνωθι τό ’Ασκληπιείου, Ε 
ρείπια αρχαίου ιατρείου, δεξιά τω εισερχομένφ

ευρισκόμενα, προδιαθέτουσι καλώς τόν επισκέ
πτην.

Προχωροΰμεν ήρεμα ήδη·
’Ολίγον άνωθεν τής πόλεως πάλλευκος δια- 

κρίνεται ο θαυμάσιος ι-αός οΐ κώδωνες τοΰ οποίου 
διαλάλοΰσιν είς τήν άφυπνιζομενην Πάρον τήι 
άφιξίν μας.

Ο Αγιος Κωνσταντίνος επί αποτόμου εκ- 
τισμένος βράχου άνωθεν καί ολίγον αριστερά του 
τό Κάστρο, λείψανου τής κατοχής τής νήσου 
υπό τών Ενετών.

Περασμένα τής Πάρου μεγαλεία.
Άγκυροβολοΰμεν καί επ-β,βαζομεθα τών λέμ

βων.
Φαίνεται καθαρά τό Εργοστάσιου τών μαρ

μάρων και ο ωραίος γερανός του, ήρειπωμένον 
''σχεδόν λείψανου τής πρό ολίγων ετών άκόμη ευ

τυχίας τοΰ ωραίου νησιού-

Μία Άποψις τής πόλεως. Πάρον

Ή αποβάθρα των μαρμάρινη διευκολύνει τήν 
αποβίβασιν 20 πληρών λέμβων ομοΰ.

Μέ οδηγόν φίλον τινα καί άλλοτε τήν νήσον 
επισκεφθέντα, προχωροΰμεν πρός τήν πάλιν 
μέσω γλήθους χωρικών, προσκυνητών, αχθοφό
ρων καί λεμβούχων.
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Αί οίκοδομαί τής πόλεως ευ σχέσει προς άλ- 

λας νήσους άς έπεσκέφθην, αρκετά ευπρόσωποι 
καί καθαραί, αί δβ οδοί έστραιμέναι.

Μετά παραπλανήσεις τινα? τοΰ οδηγούν^©? 
ημάς φίλον άνεύρομευ τήυ οικίαν έν ή έπρό 
κειτο νά μείνωμεν.

Μέ πόσον ωραίας εύχάς μάς ύπεδέχθη ή αφε 
λής νησιώτισα! Έγώ ένόμισα πρός στιγμήν δτι 
μέ έγνώρισε κάπου ποτέ.

«Όχι τταιδάτσι μου, μά δέν έ'χω ύποχρέωσι 
νά καλοχαιρετίξω σένα ποΰρχεσαι γιά τή χάρι 
'ΐης:ι> και έκαμε τό σημείου τον Σταυρού.

Γλυκό βύσινο, θαυμάσιο, έξοχο παριανδ και 
καφές ήσ.αυ τό τραταμέντο διάτδ καλώς ώρί- 
σαμεν.

Άφ’ ού έτακτοποιήθημεν, έξήλθομευ πρός ε- 
πίσκεψιυ τοΰ ναόν

Προχωροΰμευ διά τής μεγάλης κεντρικής οδού 
και έντύπωσιν μάς προξενεί μαρμαρίνη τις κρήνη 
παρά ιήν οποίαν ωραίες Παριανοποΰλες γεμί
ζουν τάς ΐδρύας των.

Eire έργον τον φιλοπάτριδος Ν. Μαυρογεν 
νους, μεγάλου διερμηνέως τον Ύουρκ. Στόλου 
κατά τδ 1770 καί κατόπιν ήγεμόνος Μολδοβλα
χίας, συγγενούς δέ τής Μαντώ? Μαυρογέννους 
τής έν Μυκόνφ διαμεινάσης, όπόθεν έγραφε τάς 
φλογέράς έκείνας έπιστολάς πρδς τάς Γαλλί- 
δας ομοφύλους της υπέρ τοΰ άγώνος τον 21, 
καί πτωχής άποθανούσης έν Ναυπλίφ.

Προχωροΰμεν. ’Ιδού ό ναός μέ θαυμάσιου 
προαύλιου. "Αμα τή έν αύτω εισόδφ μου ρίγος 
τι μέ κατέλαβε, άναλογιζόμενου τήν αρχαιότητα- 
τοΰ ναού τούτου, τήν ιστορίαν του, τούς περί 
αύτοΰ θρύλλους και τά μυθεύματα τών φίλων. 
Παρίων,

Τό Εικουοστάσιον θαύμα ωραιότητας, τδ Κου 
βούκλιον τής 'Αγίας Ύ ραπ έξης τεθραυσμέυου 
άπδ τδν Νήσυριυ έκεϊνου,οστις τής Ερήτης ήρξε, 
τό σύνθρονου, τά έξοχα παρεκλήσια, και τό Βα- 
πτιστήριον.

Αί ebcove? άργύρφ κεκαλυμμεναι και ευ τινι 
κιβωτιδίω έκεϊ που παρά Τράπέζάν τινα κιβω- 
τίδιον μέ τόν βραχίονα ιερόν λείψανου τής έν 
Πάρω άγιασάσης θεοκτίστης τής Αεσβίας, ής 
τον βίου ει? θαυμασίαν γλώσσαν περιγράφει Συ
μεών ό μεταφραστής κατά τό 920 μ. χ και 
του όποιον αναγράφει ολόκληρον ό ‘Επίσκοπος 
ήδη Φίλιππος Ίωάννου el? τά έν Ένβτίρ έκδο 
θέυτα Μνημεία 'Αγιολογικά

' Ποΰ όμως δ πλούτος τοΰ Ναοΰ, ό εν τφ βίω 
Τής 'Αγίας αναγραφόμενος, ποΰ ή λεπτή τοΰ 
μαρμάρου τέχνη, έφ’ οΰ ό τεχνίτης προσεπάθη 
σευ ν’ άποδώσρ τά? γραμμάς καί τά χρώματα 
τής φύσεως;

Ού μόνον ταντα αποκρύπτει τό 
ιτμα αλλά καί κατά του λοιπόν διάκοσμον ό 
ναός υστερεί. Σώζει δηλαδή καί σήμερον ολίγα 
τινα τής παλαιάς του εύκλειας λείψανα. ΟΙ 
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μονήλατοι κίονες τοΰ Κουβουκλίου του έπλα- 
γίασαυ καί έργασία της πρδς στερέωσιυ γίνε
ται, αλλ’ άκομψος.

Οί Πάριοι εΐνε άξιοκρατάκριτοι ότι δέν δει- 
κνύουσι τδ έυδιαφέρον, δπερ έπρεπευ υπέρ τον ι
στορικού τούτου κειμηλίου, "λν ό ναδς ούτος 
ΰπήρχευ. αλλοΰ έπρεπε τήν παλαιάν βΰσον νά 
αντικαθιστά ο χρυσός.

Διά τού? άρχαιολογοΰυτας ίσως ή γυμνότης 
τον ναού αποδίδει καλλήτερου έκεϊυο δπερ οδτοι 
ζητοΰσι, διά τόν προσκυνητήν όμως τής ΕΙκό- 
νος τής μητρδς Εκείνου, μόνον ή χλιδή καί εύ
λογος πολυτέλεια τοΰ ναοΰ εΐνε ικανοποιητική.

Ή Λιτανεία.

’Ιδού έν σημείου τής λαμπράς πανηγύρεως 
τής Πάρου δπερ αξίζει τδν κόπον. Ιδιαιτέρας πε
ριγραφής, καθ’ δσον δίδεται ευκαιρία el? τδν 
ξένον προσκυνητήν νά έννοήσρ καλώς, ποσον 
βαθέως εινε ριξομένον τδ θρησκευτικόν αίσθημα, 
τόσου παρά ,τώ φιλοξέυω τή? ώραίας τοΰ Αι
γαίου νήσου λαφ, δσον καί παρά τοις φιλεόρ- 
τοις προσκυυητα,ίς τής Μητρδς τοΰ Λυτρωτοΰ, 
οιτιυες μάλιστα άψηφοΰντες τά? φοβεράς ένίοτε 
τού Αιγαίου τρικυμίας, θεωροΰσιν ΰποχρέωσίν 
των έπιβεβλημέυην, νά φθάσωσιυ εΐς Πάρου 
ίνα καταβάλωσιν, ώς τδν ΰψιστον φόρον ευγνω
μοσύνης, ένα ασπασμόν, έπί τής παυαρχαιοτά- 
της εϊκόνος Εκείνης, ήτις ΰπήρξεν ή ϊωοδόχος 
τοΰ κόσμου πηγή.

Ε’νβ αυγή! Μόλις τοΰ βουνού τών αγίων Α
ναργύρων τ’ άκροκόρφιο γρυσίζουται ΰπο τοΰ α- 
νατελλοντος Φοίβου, και διαγράφεται βαθυγά
λανη el? τά ήρεμα σήμερον του Αϊγαίου νερά, 
ή ανώμαλος σιλουέτα τών βουνών τής Σίφνου, 
οπότε τής Έκατονταπυληαυής (1) οί γλυκύλα- 
λοι κώδωνες χαρμοσύνως ήχοΰντες, έξαγγέλ 
λουσιν εις τούς κατοίκους τής νήσου τήν έυαρξιν 
τής θείας λειτουργίας, και ακούεται βαθειά τό 
εωθινόν δπερ παίξει άνά τάς οδούς τής πόλεως 
ή μουσική τοΰ ύπό τδν φίλον Κ ν Ναυιτλιώ 
την 'Ομίλου ’Εκδρομών Πάρου,

’Αρχίζει ή προσέλευσις τών προσκυνητών, 
προσέλευσις ατελείωτος. Οί χωρικοί τής Πά- 
αου ιτρώτοι. ’Ιδού ένας μέ βράκες και φέσι υη- 
σιώτικο μεγάλο, άλλος μέ κούκο, ήλιοκαεΐς ολοι 
υγιείς, γελαστοί. Καθάριοι έν τή πτωχή έν 
Ουμασία των, δίδωσιυ el? τδν έπισκέπτην νά 
έννοήση περί τής σχετικής διά νησιώτας ευπο
ρίας των. Άποβάλλουσι τούς σκούφους των, 
ρίπτουσι του οβολόν των και άλλος μέ έν, άλ
λος μέ δύω ή καί πλειότερα κυρία προχωρουσι 
σταυροκοπούμενοι πρδς τήν Σεπτήν εΙκόνα

I Έπροτιμήταμεν τήν 8ι4 ‘θΰ ·η γρτρήν διότι οΰτω 
φέρετα χαΐ ίπί τής μεγάλης εΐχόνος, ίχ του 100 πύ- 
λας ενειν τόν Ναόν(Χριστ. Άρχ. Έταιρ. Δελτίου 
Λ', β». 101 ΆΟήναι 1892.)
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«Παναγία Εαταπολιανή μ’, σώζεπδν κόσμο 
Σου» είτε ή συνήθης τών Παρίων έπίκλησις,καί 
γονηπετοΰυτες προσκυυοΰσιν άφ’ οδ ήναψαν τό 
κερί των ή έκρέμασαν τδ τ ά μμα των καί λαμ- 
βάνουσι θέσιυ άναμιξ έν τω ναφ Παροικιώται, 
'Ύριάται, Μαρπησσαίοι, Κοστιανοί, Άντιπα- 
ριώται καί διάφοροι ξένοι.

Αι ωραΐαι χωριατοποΰλες τής Πάρου, αι κα 
λαί καί φιλόξενοι τής Πάρου οικοκυράδες, αί 
αναγαγοΰσαι εις έπιστήμην τήν πατροπαράδο- 
τον φίλοξενείαυ, καθαραί, γελαστοί, φλύαροι 
πρδς τάς ύπ’ αυτών συνοδευομένας ξέυας, κρα- 
τοΰσας τά παιδιά των προχωρούν,

—Αύτδ δά τδ σπήτ, εΐνε τοΰ Κρίσπη τοΰ 
βουλευτή μας, κ’έτσεϊνο δά,τοΰ άφεντη τοΰ Αη- 
μητρακοπούλου που πέθαυε- ©eo? σχωρές τόνε, 
άγιος άιθρωπος!

— Έδών€ ή άπάνω βρύσι!
Καί προχωροΰσαι ρίπτουσι περίεργα βλεμ 

ματα έπι τών προχωρούντων άλλων προσκυνη
τών, ή σταματώσιυ el? τά? φωνάς τών διαφό 
ρων έμπορων, οιτινες άφθονοΰσιν, ιδία προ τοΰ 
ναοΰ.

Η κίνησις έν τω περιβόλφ αυτού εύρίσκεται 
el? τό Σευίθ. Έγερθεϊσαι τοΰ ύπνου αί έκ Σύ
ρου και ’Αθηνών προσκνυήτριαι, πρδς άς κατά 
προτίμησιν παρέχονται δωρεάν τά κελιά, τρέ- 
χουσιν, άλλαι πρδς άντλησιν ΰδατος έκ τών 
φρεάτων τοΰ ναού, άλλαι ίνα συλλάβουν τδ ά· 
τακτούν τέκνου των, άλλαι εύτρεπίξουται, και 
άλλαι έτοιμάζουσι φαγητού διά τήν μεσημ
βρίαν.

Ό ναό? κατάμεστος άνδρών κάτω. EI? τά 
πλευρά, καί eirl τών άνω και έυτδς τοΰ ναού 
έξωστών (κατηχούμενα ή κατοικούμενα δπως λέ
γονται παρά τών Παρίων) αί γυναίκες. Ό γυ 
υαικωνϊτις οδτο? κατάφορτος ύπδ τών κυριών 
τών εύπορούυτων Παρίων καί τών φίλοξενουμέ- 
υων των. Ό φίλος μου κ. Ε. Ίίαυπλιώτης μοι 
ονομάζει τινάς εξ αύτών κυρίας καί δεσποινί
δας διακριυομενας διά τε τήν ωραιότητά των 
και πολυτελέστατος ένίοτε άμφιέσεις των

’Αποβαίνει παντελώς αδύνατον νά προχωρήση 
τις μέχρι τών ψαλτών. Ύποχωροΰντες μέχρι 
τοΰ πρδς τά δεξιά γυναικωνίτου, διά τών σκιε
ρών στοών καί τοΰ βαπτιστηρίου, τοΰ μοναδικού 
τούτου μνημείου τής πολιάς τοΰ ναοΰ αρχαιό
τητας, φθάυομεν προ τοΰ φρέατος.

"Ηδη διακρίυομεν τδ λάβαρου τοΰ υπό τδν φί 
λου κ Περιφαυάκηυ Συλλόγου Σύρου ή Έκατου- 
ταπήλιανή, έρυθροΰυ χρυσοϊς γράμμασιν καί διά 
θαυμασίας εικόνας τοΰ ναοΰ, κεντητής, κατακο- 
σμούμενον, ώς καί έκεϊυο τοΰ Συλλόγου ΓΙει- 
ραιώς ύπδ του κ.ΐίραχυόν.

Τό ωρολογίου τής Ε,κατουταπυληανήτ ηχεί 
τήν έννάτην καί ήμίσειαν, οπότε παρατηροΰμεν 
κινήσεις τινας τών β’πι τής τάξεως τοΰ Ναοΰ 
τεταγμένων, έξ ου έννοοΰμευ ότι κάτι συμβαίνει. 
Εις έρώτησίν μου, ό κάθιδρος παραστάτης καί 
οδηγός μου Κ. Ναυττλιώτης μέ ειδοποιεί δτι «θά 
γείυη ή λιτανεία.

Τά αργυρά έξαπτέρυγα, τάλάβαρα, οί άργυ
ροί φανοί ειιτιν ei? τό μέσου τοΰ Ναοΰ. "Ηδη ή 
εϊκών τής Θεοτόκον Καί τής Κοιμήσεως κα'αβι-
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βάζονται άπό τό θαυμάσιο» τέμπλο». Εΰλα- 
βεΐς: Τΐροσκυνηταί αγωνίζονται τις νά ΰποβα- 
στάση μίαν τών δύο αρχαιοτήτων εικόνων, με 
γένους θύρας, πεφορτωμέιων άργύρφ,χρυσώ και 
λίθοις πολυτίμου, τεκμηρίων τής βαθύτατη; 
λατρείας και πεποιθήσεως τών προσκυνητών 
προς την ακήρατον Παρθένον. Οί ιερείς, τοΰ 
πλήθους τών προσκυνητών διαχυθέντος εις την 
πρό τοΰ Ναοΰ πλατείαν καί τούς περιβόλους 
αύτοΰ, εξέρχονται, μετά,τών ψαλτών. Έλαχί- 
στη δυστυχώς στρατιωτική δύναμις αποδίδει 
τάς τιμάς, έν φή μουσική τής. Φιλαρμονικής 
Σύρου.παιανίζει ώραίον εμβατήριου πρώτη Καί 
ό κόσμος ακολουθεί.

Κάπου κάπου ή μητέρα χάνει τό παιδί καί το 
παιδίτήν μητέρα. Ηύρίσκονταιόμώς. Προχω 
ροΰμεν μέχρι τής παραλίας. Έκεΐ έκ τών ση 
μαιοστολίστων ιστιοφόρων πυροβόλοΰσι προς 
χαιρετισμόν, ένώ ή «Θεσσαλονίκη» άφιχθεισα 
έκ τών νήσων με προσκυνητής συρίξει δαιμο
νιωδώς. Kai ούτω, οτε μέν τοΰ κλήρου ψάλλον· 
τος. ό.τέ δέ μιας έκάστης τών δύω μουσικών Συ 
ρου καί ‘Αθηνών παιαυιξουσών προχωροΰμεν·

Ό αδιάκριτος φωτογραφικός τοΰ φίλου κ.
Γεωργαλα φακός διαιώνισε τήν λιτανείαν, ώς ή 
είκών μας παρίοτησιν' εις τόν κάτω γυαλό έξ 
αριστερών προς τά δεξιά διακρίνεται ή σημαιο
στόλιστος αποβάθρα καί ολόκληρος τοΰ λιμει ος 
ή αιμασιά, ό Μύλος τοΰ Τζώρτζη,ό γερανός τής 

. Εταιρίας τών Μαρμάρων Πάρου, τό Αάβαρον 
τοΰ Συλλόγου Σύρου, εϊτα του Πειραιώς, Τά 
εξαπτέρυγα, ολίγον κάτωθεν τού γερανόν και 
μετά τινα φανόν ή θαυματουργός εικών, τα α
τμόπλοια «Θεσσαλονίκη» και «.’’Ύδρα» και τό 
πλήθος τών προσκυνηκών. Me τήν αύτήν τάξιν 
καί άνευ έπεισοδίου τίνος προχωροΰμεν διά τής 
παραλιακής όδοΰ, μέχρι τοΰ ναοΰ τής Ζωοδό- 
χου Πηγης. ‘Αριστερά μόλις προχωροΰμεν και 
πρό τοΰ μεγάλου καφενείου, ή οικία τοΰ Αημάρ

...χου Μττάου κατάμεστος Παρίων και ξένων, Προ 
.έκάστης οικίας καίει θυμίαμα Πόσου καθαρά 
διατηρημένοι οί περίβολοι καί τό έσωτερικον τών 
ρίκιών, έν άΐ'τιθέσει πρός τάς οδούς '. Τά δώ
ματα καί οί ίξώσται τών οικιών κατάμεστοι κο 
σμον οθεν καί άν ·δι«ρχόμεθα

Προ του ναοΰ τής Ζωοδόχου Πηγής καί τών 
. Ταξιαρχών γίνεται παράκλησις ύπό τοΰ κλήρου.

Άλλ*  ό κόσμος ή κουράζεται ή εχων οικιακήν 
τινα ασχολίαν φεύγει ολίγον κατ’ ολίγον, βϊφ 
τρόπον ώστε κατά τήν επιστροφήν τής είκόι-’ος 
έκ τών πεντακισχίλίων προσκυνητών μόλις χί
λιοι τήν σννοδεύουσι.

Αληθώς και έγώ έκουράσθην οδέ φίλος μου κ. 
Ναυπλιώτης μέ σύρει στο σπήτι του νά πάρω 
μεν τόν καφέ. Το πράττω ευχαρίστως έχων ικα- 
νοποιημένην τήν συνείδησίν μου δτι εύρήκα αν
θρώπους οίτινες έκ θρησκευτικού καί μόνον αι
σθήματος έλαυνόμενοι, έργάζονται ώς έργάζον 

ται, χωρίς άπότερον σκοπόν καπηλεύσεως τής 
θρησκείας των, ή έκμζταλλεύσεως τών έπισκε- 
πτομένων τήν πατρίδα των Πάρου ξένων.

Προσεχώς εκτενής περιγραφή καί ιστορία τοΰ 
Ναοΰ τής Εκατονταπυληανής.

ΠΡΟΣΚΤΝΗΤΠΣ
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ΛΟΙΠΟΝ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

Είπα στό σκοτεινό τό δάσος τόν καϋμό μου 
κι’ όλα τά δένδρα στέναξαν βαθειά.
Είπα σέ μιμ πηγή αύτόν τόν πόνο 
και έκλαψαν τά κρουσταλένια της νερά.

Τόν είπα στό πουλί ποΰ .τραγουδούσε 
και τό πουλάκι ψόφησε, βουβάθη..........
τώπα σ’εν’ άστρο ποΰ λαμποκοπούσε 
κ’έχλώμιασε, σκοτείνιασε και έχάθη.

Τόν είπα σ’ άνθος’ταπεινό, κρυμένο 
μακρυά ’πτο κόσμο, σέ πυκνά χορτάρια 
τον είπα οέ λουλούδια ποΰ μέ γελοία 
σέ λιγερά έκρέμοντο κλωνάρια.

Καί όλα, όλα τους μβ λυπήθηκαν
■ δίαν σιγόκλαια κοντά τους 

καί ίσως γιά νά μέ παραμιθίσουν 
έχυσαν γύρο μου τό άρωμά τους.

Λοιπόν, άγάπη μου, δταν όλα 
μοιράζονται τόν πόνο μου καί κλαίουν 
καί τ’ άεράκι αύτό περνώντας 
τά δάκρυά μου σβύνει ποΰ μέ καίουν,

Άφοΰ γιά σένα, κλαίω καί πονώ 
γλυκεία μου φίλη, σΰ δέ θά θελήσης 
στήν ποθητή σου αγκάλη νά μέ κλείσης ;

ΦΟΙΒΟΣ ΑΔΡΙΑΣ .

ΕΛΑ ΕΚΕΙ

Σέ θολωμένο ουρανό, σ’ άστέρια μαυρισμένα 
καί σέ φεγγάρι ποΰ χλωμά βγαίνει σέ μαύρα νέφη 
σ’ αγριεμένη θάλασσα, κΰματ’ άνδριωμένα 
καί είς βουνά ποΰ ή καταχνιά καί ή μαυρίλα στέφει

“Έλα έκεΐ ν’ άναίβουμε ψηλά, μακρυά νά βγούμε 
σέ ήάχες χιονέπλεκτες καί ανεμοδαρμένες 
έκεΐ νά χτίσωμε φωληά κ’ έρωτα νά χαροΰμε 
άστροπελέκια καί βροντές ποτέ μή φοβηθούμε

ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ Κ0ΠΝΤΕΤΟ

Δέν δυνάμεθα νά προιδωμεν τί καλλιτεχνι
κός άπολανσεις μάς προετοιμάζει ή ίφετεινή 
χειμερινή κίνησις τής πρωτευούσης μας, άλλά 
είνε δλοφάνερον δτι αι Ιστορικαι σνναυλίαι 
τάς όποιας προαγγέλει τό 'Ελληνικόν Κον.ν- 
τέτο θά χαιρετηθούν άπό κάθε φιλόμουσον με 
άπειρον χαράν. Καί είνε έντελώς άσυνείθιστον 
διά τόν τόπο μας, δπου κάθε σχέδιο καί κάθε, 
προσπάθεια πριν άκόμη άποκρυσταλλωθοΰν 
είς αυτούς ποΰ συνέλαβον τήν πρωτοβουλίαν, 
τείνουν νά γίνουν κοινόν κτήμα—είνε, λέγω, 
έντελώς άσυνήθιατον εκείνο ποΰ πρό τίνος συν- 
ετελέοθη έντελώς μυστικά, καί μετ’ δλίγας 
ήμέρας θά προσφερθή είς τήν διψασμένην άπό 
καλλιτεχνικός συγκινήσεις'Αθηναικήν κοινωνίαν. 
Εύτύχημα προχθές τό βράδυ νά παρευρεθώ 
είς μίαν άπό τάς καλάς ώρας τής μελέτης τοΰ 

Έλληνικοΰ Κουϊντέττον. Ούτε ήξευρα. ούτε 
έφανταζόμην ποτέ δτι ήμποροΰσε νά υπάρχη 
είς τάς Αθήνας ένα τέτοιο πράγμα ! Κατά, 
σύμπτωαν εύρεθείς εις τήν οικίαν τον κ. Καλο
μοίρη πρός ίκπλήρωσιν κοινωηκής ΰποχρεώ- 
σεως εΰρέθην έκπληκτος πρό τοΰ Έλληνικοΰ 
Κουϊντέττον! Φυσικά τήν ώραν εκείνην δπ ου όλοι 
τους άφωσιωμένε.ι είς τήν μελέτην εύρισκοντο 
γονατιομένοι πρό τον Ιεροΰ βωμόν τής Τέχνης, 
ή παρουσία μου δέν θά τοίς ήτο ευχάριστος. Τό 
Ελληνικόν κουϊντέττο είχε δοκιμήν τών έργων 
τά όποια προσεχέστατα θά παρουσιάσω ενώπιον 
τον κοινού τής πρωτευούσης. “Ηχούσα καί δέν 

έπίστευσα' έκύτταξα καί άμφέβαλλα άν καλώς 
άντελαμβανόμην! Ή τελειότης, ή δύναμις, ή εκ- 
φρασις μαζύ μέ τήν άγάπην καί τόν πόθον πον 
έβγαινε» άπό μέσα άπό τά κούφΐτ κορμιά τών 
μικρών δργάνων, ήτο κάτι υπέροχοι·, κάτι ά- 
φάνταστον.. και υστέρα ή δύναμις, ή ισχύς, τό 
ίπιβάλλον τοΰ πιάνου κάτω άπό τά χαλύβδινα 
δάκτυλα τοΰ κ. Καλομοίρη 1

Άλλά τί νά πρωτοπροφθάσω νά ρίξω είςτάς 
δλίγας αυτός γραμ/ιάς. Μοΰ φαίνεται πώς καί 
μόνον τά ονόματα τών άποτελονντων τήν καλ
λιτεχνικήν αύτήν Πεντάδα φθάνουν ν’ άντικατα- 
στήσονν δλονς τούς τίτλους και δλους τούς ί- 
παίνονς οιονδήποτε κριτον. «Καλομοίρης, Χω- 
ραφάς, Καζάζης, Ο’ικονομίδης, Γαϊδεμβέργερ». 
Και τά δνόματα αύτά όποιανδήποτε έξέλειξιν καί 
άν λάβη ή Τέχνη είς τήν πατρίδα μας, θίι μέ
νουν πάντα μέ όλοφώτεινα στοιχεία χαραγμένα 
εις τήν Ιστορίαν τής καλλιτεχνικής μας στα
διοδρομίας. Εί' ε. μία ί'οραία, μία πραγματική 
είσοδος άπό τει δρια τής καλλιτεχνικής άκρο- 
βασίας είς τό άληθινόν στάδιο» τής πραγματικής 
μουσικής. Μετά τής υπεράνθρωπου δέ προσ
πάθειας ποΰ καταβάλλει τό ’Ωδείόν μας διά τήν 
έξάπλωσιν τής μουσικής, τό Ελληνικόν Κουϊν
τέττο άοφαλώς θά τοΰ είνε δ άπαραίτητος σύν
τροφος, είς τήν ευγενικήν και ίξανθρωπιστικήν 
αύτοΰ δράσιν.

Φ. Μ.
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Ή έφετεινή θερινή περίοδος^ υπήρξε γόνι
μος, ούτως είπεϊν, είς τήν παραγωγήν νέων 
Ελληνικών θεατρικών Έργων. Διάφοροι έκ συ
στήματος καί μή συγγραφείς Έκριναν Αναγκαίου 
ίσως νά δώσωσιν Έκαστος αυτών Ανά εν Έργον 
—μερικοί μάλιστα και δύο—διά νά μή μείνη 
φαίνεται . νεκρά τρόπον τινά ή περίοδος αύτή 
διά τδ ελληνικόν θέατρον.

‘Ημείς εδώ προτιθέμεθα μόνον να^έκφέρω- 
μεν είλικρινώς και Ανεπιφυλάκτως τάς κρίσεις 
μας, αί' όποιοι θά εΐνε περιληπτικοί, δυ ξν έ
καστον τών Έργων αυτών, σημειώνοντες ταϋτα 
κατά σειράν, μέ τά^δνόματα τών συγγραφέων, 
καθώς έδόθησαν εις τά διάφορα Ενταύθα θέα
τρα.

ΚΥΒΕΛΗΣ (θίασος*Κυβέλης  κ.τ.λ.) «Πα- 
ληές αγάπες» μονόπρακτος σκηνή τοΰ κ. Γ. 
Τσοκοπούλου, γραμμένη είς γλώσσαν μεν γλα
φυρόν, Αλλά μέ ύπόθεσιν άνεν πολλού Ενδια ■ 
φέροντος καί έν γένει Ακολαίσθητος, άτονος καί 
Ατελής.

Τό «Ψυχοσάββατου » μονόπρακτσν δραμά
των. τοΰ κ. Γρ. Ξε.νοπούλου, πρωτότυπον και 
ενδιαφέρον κάπως είς τήν έξέλιξίν του, Αλλά 
στερούμενον είς μερικά σημεία τής φυσικής 
τρόπον τινά πραγματικότητας συνάμα δέ καί 
καλλ τεχνικής δυνάμεως.

Ή «Γατίτσα» τοΰ κ. Μ. Ιωσήφ μονόπρα- 
κτον Έργον μέ χρωματισμόν, μέ χάριν, μέ φυ
σικότητα διαλόγου.

‘Η «Ίδζλάλ» τον ίδιου κ. ’Ιωσήφ, τρίπρα
κτου Έργον, δοθέν τήν αυτήν μέ τήν «Ι'ατί- 
γο«» Εσπέραν μέ ύπόθεσιν Απορρέουσαν, ώς 
έλέγετο, Εκ τής ιδίας τον συγγραφέων ζωής, 
άλλ’ δχι και τόσον Ενδιαφέρουσαν, πλήν δμως 
γραμμένων μέ πολλήν δύναμιν και Επιμέλειαν. 
Εις Αμφότερα τά έργα ταντα πρωτηγωνίστησεν, 
ώς γνωστόν, κατ’ Επανάληφιν δ ίδιος συγγρα- 
φεύς, παίξας μέ θαυμαστήν τέχνην.

«Λέων Μαριάνης καί «Κρυφή αγάπη» 
τής κ. Άργυρώς Σακελλαρίου. Έδόθησαν μαζί 
τήν αύτήν εσπέραν. «Λέων Μαριάνης» Έργον 
2πρακτον μέ ύπόθεσιν γεμάτην πλοκήν καί Εν

διαφέρον, μέ διάλογον Επιτυχή, άλλ’ όχι δμως 
καί τόσον καλώς φυχολογημένον και μάλιστα 
είς τδ τέλος. «Κρυφή αγάπη» μονόπρακτον 
Ερωτικόν είδύλλιον, άνεν πρωτοτυπίας τίνος 
εις τήν ύπόθε,οιν, πλήν Επιτυχές καθ’ άλα τά 
άλλα:

Τδ «Χερουβείμ» τον κ. Γρ. Ξενοπονλον, 
3πρακτος κωμωδία ήθογραφική μάλλον. 'Ο 
κ. Ξενόπουλος δμως δέν κατώρθωσε νά επι
τυχή παρά τήν Αξίαν τού μάλιστα ώς συγγρα- 
φέώς, καλ διά τον Έργου του αυτόν. Διότι έκ
τος τοΰ δτι Εστερεΐτο τοΰτό- πλοκής καί ένδια· 
φέροντος, ήτο άτονον εις τάς σκηνάς τον, μέ 
πλείστας ύπερβολάς καί Ατελείας άκόμη, καί 
Έν τέλει μέ λύσιν άνεν χάριτος, Ατελή. Τδ Έρ
γον έν τούτοις Εστηρίχθη, Αλλά χάρις δμως είς 
τήν ύπδ τών ηθοποιών Εκτέλεσιν και Ιδία εις 
τήν τής κ. Κυβέλης.

Τδ «Μαύρο χέρι» μονόπρακτον δραματι
κόν Έργον τον κ. Δ. Ταγκοπούλον, μέ ύπόθε- 
σιν πρωτότυπον και κάπως περίεργον. Τδ Έρ
γον Επέτυχε καλώς, καθ’ δσον ήτο γραμμένον 
μέ πολλήν δνναμιν, Επιμέλειαν και χά’μν καλ
λιτεχνικήν.

Ή «Μπλόφες» 3πρακτος φάρσα τοΰ κ· 
&. Συνοδινοΰ. "Αν ή ύπόθεσις ή μάλλον ή βά- 
σις τής ύποθέσεως τον Έργον αύτοΰ δέν πα
ρουσίαζε καμμίαν Απολύτως πρωτοτυπίαν, αυτό 
δμως τοΰτο τδ Έργον κρινόμενον άλλως ήτο 
τελείως έπιτυχημένον. Διότι καί ό διάλογος αυ
τόν γοργός και ζωηρά χρωματισμένος ήτο και 
οί χαρακτήρες κάλλιστα διαγεγραμμένοι και έν 
γένει αί σκηναί μέ τά Απρόοπτα πάντοτε Επει
σόδιά των ήσαν γεμάτοι πλοκήν, χάριν, τέ
χνην, καί φαιδρότητα Αδιάλειπτου.

Τδ Άερόπλανον» 01 «Έρασιτέχναι» και 
δ nDc—Effusist μονόπρακτοι κωμφδίαι τοΰ 
κ. Β. Κολοκοτρώνη δοθέϊοαι μαζΰ τήν αυτήν 
εσπέραν. Χωρίς νά κρίνωμεν χωριστά κάθε 
μίαν, Αρκούμεθα νά εϊπωμεν μέ δύο λέξεις 
καί διά τάς τρεις, δτι ήσαν Επιτυχείς και πρω
τότυποι συνάμα είς τήν ύπόθεσιν αυτών. Άτυ- 
χώς δμως ή έκ μέρους τών ήθοποιών τών λα- 
βόντων μέρος έκτέλεσις ύπήρξε μετρία.

«“Οταν βραδυάζη» μονόπρακτον δραμά
των τοΰ δημοσιογράφου κ. Γ· Κορόμηλά, 
γραμμένον μέ πρωτοτυπίαν ύποθέσεως, μέ τε
χνικήν Απλότητα γλώσσης, άβίαστον καί καλώς 
έν συνόλφ φυχολογημένον.

Ή «Γυναίκα» μονόπρακτος και Έμμετρος 
κωμωδία τοΰ ποιητοΰ κ. I. Πολέμη, γεμάτη 
πρωτοτυπίαν, Αρκετά πνευματώδης καί χαριτω
μένη. Άμφότερα τά Έργα ταϋτα Επαίχθησαν 
τήν αΰτήν εσπέραν.

ΑΤΤΙΚΟΝ (θίασος Μ'ρίκας Κοτοπούλη— 
I. Παπαϊωάννου) «Μδ κάθε θυσία» τής κ. 
Πετρούλας ψηλορείτου, Έργον άπρακτον—κα
τόπιν δμως εγένετο άπρακτοι—μέ δραματικήν 
κοινωνικήν ύπόθεσιν καί κάπως Ενδιαφέρουσαν, 
πολύπλοκον, μέ γλώσσαν κομφήν, Αλλ’ άλως 
άτεχνου, Αψυχολόγητου, προσκροΰον είς τάς 
συνήθειας τρόπον τινά και τούς δρους τής συγ
χρόνου κοινωνικής ζωής.

‘Η «Αττική Επιθεώρησις» ή δ «Κινημα
τογράφος τοΰ 1911» Επιθεώρησις τοΰ κ. 
Πολ. Δημητρακοπούλσυ. Ό κ. Δημητρακό- 
πουλος δυνάμεθπ Απροκαλύπτως νά εϊπωμεν, 
δτι και διά τής Εφετεινής του τούτης Επιθεω- 
ρήσεως δέν Επέτυχε σπουδαία πράγματα ή σχε
δόν δέν επέτυχε τίποτε. Διότι έξαιρουμένων ο
λίγων μόνον σκηνών, αί όποιοι ήσαν επιτυ
χείς, ώς λ. χ. ή σκηνή τοΰ γλεντζέ, ή τών 
λογίων κατόπιν κ.τ λ. αί περισσότεροι ήσαν ά- 
νευ ενδιαφέροντος, άνευ σατύρας ευφυούς και 
μάλλον Ανούσιοι, κακότεχνοι, άτονοι, Ατελείς. 
Εΐχον δμως ώραϊα ώς Επι τό πϋλΰ τραγούδια 
και διάφορα τετράστιχα, τά όποια ήσαν πάντοτε 
Επίκαιρα.

«“Οταν άγααώμεν» 3πρακτον δραματικόν 
Έργον τοΰ κ. Ήλ. Βουτιερίδου, μέ ύπό^εσιν 
κοινωνικήν, δχι δμως και τόσον πρωτότυπον, 
οδχ’ ήττον γεμάτην πλοκήν και ενδιαφέρον, μέ 
τάς δραματικός της λεπτομέρειας, αϊτινες κατε- 
συνεκίνησαν τους Άεατάς. "Εν γένει δέ τδ Έργον 
είχε πολλήν δύναμιν δραματικήν καί. ήτο κα
λώς φιλοσοφημένον και είς τά πλέϊστα μέρη 
φυχολογημένον. Έπίσης και ή διαγραφή τών 
προσώπων Επιτυχής.

Οί «Μηαμηάδίς της Αφροδίτης» κωμφ- 
δία είς πράξεις τρεις τής κ. Φούλας Δεριλλύ, 
διά τής όποιας ήδέλησεν, ώς γνωσιόν, ή συγ- 
γραφεΰς νά οατυρίση τήν Ερωτοληφίαν τών γε- 
ροντοπαλληκάρων πρδς τάς Αοιδούς, Αλλ’ ου
δόλως τδ κατώρδωσε. Τδ Έργον της (;) δέν 
παρουσίαζε τίποτε άλλο, είμή μίαν ασυναρτη
σίαν σκηνών, χωρίς καμμίαν δηλαδή σειράν 
ύποδέσεως, κακότεχνον Εντελώς, χο>ρίς χρω~ 
ματισμόν, Ανούσιον καί χωρίς καμμίαν ώς Επί 
τδ πλεϊστον φαιδρότητα νά προκαλή μεταξύ 
τών θεατών,

Ή «Ρίτα» τοΰ κ. Κ. Λαδοπούλου 3πρα- 
κτον δράμα οικογενειακής φύσεως, Από εκείνα

155 

τά δράματα, τά όποια δχι σπανίως συμβαίνουν 
είς τάς οικογένειας τών συζύγων.. Τδ Έργον 
καίτοι έστερεΐτο πλοκής καί είς μερικά τουλά
χιστον σημετα δέν ήτο καλώς φυχολογημένον, 
Εν τούτοις ήτο Αρκετά κατά τά άλλα καλόν, δι
ότι καί αί σκηναί του αί Απείρώς μάλιστα συγ
κινητικοί ήσαν καλώς τακτοποιημένοι καί δ 
διάλογος αύτών ήρεμος και κομφός, χωρίς τί
ποτε, νά Έχη τό περιττόν. Αλλά πολύ τεχνικός 
καί μέ βαρείας Εννοιας. ’Επίσης οί χαρακτή
ρες Επιτυχείς.

Τδ «Πανόραμα τοϋ 1911 1912» τοΰ
κ. Μωραϊτίιη, Επιύεώρηαι. είς πράξεις 3. Ό 
κ. Μωραϊτίνης ήδέλησε νά γράφη εποδεώρησιν. 
Αλλά τδ Εοκέφύη Αργά. Τά γεγονότα τά όποια 
Έπρεπε νά σατυρίση, τά επήραν αί δύο προη
γούμενοι Επι&εαιρήσεις. Συνεπώς έστερεΐτο υλι
κού καί μερικοί μάλιστα σκηναί τής έπεδεωρή- 
σεώς του αύτής ήσαν κάπως περιττοί. Οδχ’ 
ήττον δμως, πρέπει νά εϊπωμεν, δτι δλαι σχε
δόν ήσαν γραμμένοι μέ εύφυά σάτυραν, μέ χά
ριν, μέ τέχνην, μέ Επιμέλειαν ζηλευτήν.. ’Επίσης 
Αέ καί τά τραγουδάκια των πολύ εύμορφα και 
μελφδικά.

Ή «Λίμνη ηοΰ φουσκώνει» 3πρακτον 
δράμα τοΰ κ. Ζ· Μακρή, σοσιαλιστικής μάλλον 
φύσεως, μέ δέμα μίαν Απεργίαν Εργατών, τής 
όποιας τά επακόλουθα λαμβάνουν δραματικήν 
μορφήν κ. τ. λ. Τδ Έργον καίτοι μερικά του 
μέρη δέν εϊχον τήν πρέπουσαν δύναμιν και συ- 
νάρτησιν συνάμα μεταξύ των, έν τούτοις δύνα- 
σαι νά θεωρηθή Επιτυχές. ‘Ο διάλογος τών 
σκηνών ήρεμος ώς έπι τδ πλεϊστον καί καλός, 
καθώς καί τά πρόσωπα δλα επιτυχώς διαγραμ
μένα.

Ή «Ιόλη» τετράπρακτου δράμα μέ ερω
τικός περιπέτειας τοΰ ποιητοΰ κ. Άρ. ΙΙροβε- 
λεγγίου. Τδ Έργον αυτό ώς θεατρικόν δέν ήτο 
δπως Έπρεπε Εμπνευσμένον ύπδ τοΰ συγγρα- 
φέως, Αλλ’ είχεν όπωσδήποτε δύναμιν δραμα
τικήν καί φιλοσοφικήν τών σκηνών του καί 
χαρακτήρας Επιτυχείς. Πάντως άν έγράπτετο 
μέ μεγαλειτέραν Επιμέλειαν θά εσημείωνεν Αρ
κετήν Επιτυχίαν.

‘Ο «Λοχαγός» τοΰ κ. Ν. Μαρσέλλου, τρί- 
πρακτον στρατιωτικόν δράμα με πρωτοτυπίαν 
θέματος, μέ πλοκήν, μέ έξέλιξίν σκηνών ζωη
ρών και καλώς διεσκευασμένων. Τδ Έργον Εχει- 
ροκροτήθη ζωηρώς ύπο τοΰ πολλοΰ τδ όποιον 
συνεκέντρωσε κοινού.

Άθήναι

ΧΑΡΑΛ- Δ ΚΟΤΤΗΦΑΡΗΣ
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ΧΑΡΑ ΣΤΟΝΕ

Χαρά στο νειό ποΰ ταίρη του σέ κάνει, ώ Παρθένα, 
Μέσ*  ς’τής χαρές θέ νά μπλξχθή καί κειδς ωσάν 

[εσένα’ 
Καί σάν γυ^νφ για νά ί'ή τή λυγι'.ρή σου τή ματιά 
€ά τοΰ άνάφτης πάλι τή-τοεμοσβύνουσα φωτιά.

Φωτιά ποΰ άνάβει στή καρδιά, 
Φωτιά ποΰ δένε σβύνει'

Γιατί μιά. μόνη σου θωριά} 
"Αλλο λαμπρό τή; δίνει.

Χαρά στονε ποΰ τά’φτειασε μέ σέ ροδοπλασμένη, 
€έ νά περάση αύτδ τδ βιό, ώ κόρη ζηλεμμένη, 
Άπότιστο άπδ κλάψες, καί τόσους καϋμοΰς 
Όπου μάς παραδέρνουνε τούς δύστυχους θνητούς.

Κόρη μιά | όνη σου ματιά 
Τρελλαίνει τόν καθένα,

Καί μέσ’ ς’τδ διάβα σου, κακιά, 
Κουφάρι' «φίνας λαβωμένα.

Aevxaoltf ΠΟΛ. Α· ΚΤΠΡΙΑΝΙΔΗΣ

1 —iesa—·

ΠΩΣ ΑΠΟΘΝΗΣΚΟΥΝ 01 ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ
Ός έπί τδ πλείστον οί σοφοί τοΰ κόσ, ου απο

θνήσκουν μέ μεγάλην γαλήνην. Καί αντιμετωπίζουν 
τδν θάνατον μέ γενναιότητα. Όπως δ Βίκτωρ 
Ούγκώ καί πολλοί άλλοι.

Ό Ρουσώ κατά τάς τελευταίας του στιγμάς έζή- 
τησε νά τδν μεταφέρουν πλησίον τοΰ παραθύρου, 
διά νά ΐδη μίαν φοράν ακόμη τήν δύσιν τοΰ ήλιου· 

Ό Γκαίτε έζήτησε νά ανοίξουν τά παραθυρό
φυλλα και τά παραπετάσματα κραυγάξων ·Μέρ 
λάϊτ..·. Φώς, περισσότερον φώς».

Ό Πετράρχης ευρέθη ώς γνωστόν, νεκρός είς 
τήν βιβλιοθήκην του μέ τήν κεφαλήν κεκλιμένην 
έπάνω είς εν βιβλίον.

Ό Βαρθελεμΰ άνεγίνωσκε τδν Όράτιον, δτε ή 
χείρ του, ή δποία έπάγωσεν, άφήκε νά πέση τό 
βιβλίον καί ή κεφαλή του εκλινεν πρδς τήν μίαν 
πλευράν ώς άνθρωπος, δ όποιος Αποκοιμάται- Ο 
άνεψιός του ένόησεν Αμέσως, δτι ήτο νεκρός-

Ό Μπαΐλε ένώ έκαμνε διορθώσεις τοΰ ωραίου 
του έργου -'Λεξικόν τής Ιστορίας καί τής κριτικής*.

Ό μέγας ποιητής τής Αγγλίας Κήτς δ όποιος 
άπέθανεν είς τήν 'Ρώμην τδ 1821 είς ενα φίλον 
του δ όποιος τόν ήρώιησε τί αισθάνεται, άπήντη
σεν ■■ «Αισθάνομαι ώς νά φύωνται επάνω μου μαρ- 
γαρϊταΐ’.

' . ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

GRAECIA· Organe du monde Cree el Pliilhal- 
lene—Revue incnsuclJe illustrce. 41 1Γ St. Ger
main Paris.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ Μηνιαϊον καλλιτεχνικόν περιο
δικόν.· "Ετος 11. Διευθαντής-Δ. I. Καλιογερόπου- 
λος. Όδός Χαριλάου Τρικούπη 22α. Έλήφθη τεύ
χος 126 Αύγουστος 1911. Παρακολουθεί τήν παγ
κόσμιον καλλιτεχνικήν κίνησιν καί τήν φιλολογίαν.

ΔΗΜΗΤΡΑ· Δεκαπενθήμερον εικονογραφημένων 
γεωργικόν περιοδικόν. Διευθυντής I. Α· Χατζό- 
πουλος Γαλατά’ Κων)πολις.

ΑΤΛΑΝΤΙΣ· Μηνιαϊον εικονογραφημένου περιο
δικόν, καλλιτεχνικώτατον ύπό τήν διεύθυνσιν τής 
γνωστής ώμονύμου μεγάλης έφημερίδος τής Ν. 
Υόρκης Δίεύθυνσις. Atlantis Ρ. Οί Station Κ., 

New York.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΠΡΗΣΙΣ- Μηνιαϊον Είκο- 
νογρνφήμέιον. Συνδρομή Έτησία. φρ 25. Όδός 
Μενάνδρ υ 83. Άθήναΐ. Έξεδόθη τδ 45ον τεύχος, 
έτος Δ'. '

LES VeILLEES DES CHAUMiERES- Jour
nal il lusire paroissant 1c Mcrcrcd el le Samcdi 
Abonnemoiit d’un an (etranger). 9 fres-Quai des 
Grandes Augustins Pari'.

ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ- Μηνιαϊον περιοδικόν, φιλολογι
κόν. "ΐ-.’τος Β’. Έν Ιμύρνη, Διευθυντής Κ. Για’- 
νίκης.

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ
Ό λοχέας. Νά θυμηθής, στρατιώτη, τή 

σούπα στο σισίτιο.

Ό στρατιώτες. Δεν θυμούμαι τί μου ’πες 
κυρ λοχία.

Ό λοχίας. Πέντε μέρες τότε κράτησι για νά 
μ’ εννοείς και πέντε γιά νά μέ θυμάσαι.

Μεταξύ δυο στρατιωτών :

— Καλά, μά γιατί, όρέ, νά μα: υποχρεώ
νουν νά ’μάς μάθουνε τά προστάγματα γαλ
λικά, δέν ήτανε εύκολώτερο αυτός ποΰ είναι 
ένας νά τά μάθ>·) Ελληνικά ;

— Τί λες ρέ, κουτέ, τότε λοιπόν ΰά λεγό
τανε Ελληνική ’Αποστολή, δχι Γαλλική 
’Αποστολή.

—"Α, καλά λες, κατάλαβα.

— Καί πώς εννόησες δτι ή κόρη μας έκανε 
προόδους στο πιάνο;

— Δέν ήθελα καί πολύ καϋμένε ! Νά οί 
γείτονες έπαυσαν πειά νά μουρμουρίζουν___

■—“Αχ ! τί παληόκαιρος, καϋμένη Δημη- 
τρούλα. Πώς είσαι τώρα ; "Ολος δ κόσμος 
εΐνε άρρωστος.

— Μά αφοΰ οί γεροί άρρωσταίνουν, θέλεις 
οί άρρωάτοι νά γίνουν καλά ;

Μεταξύ συγγραφέων.

— Έγραψες, σύ Τίτη, κανένα πράγμα ποΰ 
νά σοΰ έφερε κέρδος ;

—- Πώς I "Εγραψα στόν πατέρα μου. «Στείλε 
μου κάτι γιατί είμαι άρρωστος». Καί έλαβα 
δύο εικοσιπεντάρικα..........

—Εΐνε ή μόνες-γραμμές ποΰ μοΰ έφερα ν 
κέρδος.


