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["Εκαστον Μηνιαΐον Παράρτημα #4 άποτεληταί 
έξ 128 τουλάχιστον σελίδων. Οί συνδρομη-
ται λαμβάνουσι τδ Μηνιαΐον Παράρτημα 
άνευ άλλης διατυπώσεως. Οί τακτικοί άνα-
γνώοταΐ όφείλουσι νά πέμπουν είς τά Γρα
φεία μας κατά τδ τέλος έκαστου μηνδς τά 
αγορασθέντα φύλλα τών « Αθηνών» διά νά 
λάβωσι τδ Παράρτημα δωρεάν καί άπηλ-
λαγμένον ταχυδρομικών τελών]. 
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ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟ

ΛΕΙΑ ΎΠΌ ΣΠΥΡ. ΣΤΆΗ ΠΡΏΗΝ ΥΠΟΥΡ
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ΡΝΌ"ΌΌΝ ΚΑΤΆ ΜΕΤΆΦΡΑΣΙΝ ΜΠΆΜΠΗ 
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ΣΆΈΒΑΤ. 
ΚΥΡΙΑΚΉ 
ΔΊΥΤΈΟΑ 
ΤΡΊΤΗ 
ΤΕΤΆΡΤΗ 

ΜΑΡΊΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΎΠΤΙΑΣ. 
ΤΊΤΟΥ ΟΣΊΟΥ ΤΟΫ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΎ. 
ΝΙΚΉΤΟΥ ΟΣΊΟΥ, ΙΩΣΉΦ ΥΜΝΟΓΡΆΦΟΥ. 
ΓΕΩΡΓΊΟΥ ΤΟΫ ΈΝ ΜΑΛΕΦ. 
ΤΟΐΊ ΛΑΖΆΡΟΥ, ΚΛΑΥΔΊΟΥ ΜΆΡΤ. 
ΤΏΝ ΒΑΐΩΝ. ΕΥΤΥΧΊΟΥ ΆΡΧΙΕΠΙΣΚΌΠ. 
Μ. ΔΕΥΤΈΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΈΠ. ΜΙΤΥΛΉΝΗΣ. 
Μ. ΤΡΊΤΗ ΉΡΩΔΊΟΝΟΣ ΤΟΫ ΆΠΟΣΤ. 
Μ. ΤΕΤΆΡΤΗ ΕΎΨΥΧΊΟΥ ΜΆΡΤ. 
Μ. ΠΈΜΠΤΗ ΤΕΡΕΝΤΊΟΥ ΜΆΡΤΥΡΟΣ 
Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ ΆΝΤΊΠΑ ΈΠ. ΠΕΡΓΆΜΟΥ. 
Μ. ΣΆΒΒΑΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ ΈΠΙΣΚ. 
ΤΟ Α Π Ο Ν Π Α Σ Χ Α . ΜΑΡΤΊΝΟΥ ΠΆΠΑ. 
ΆΡΙΣΤΆΡΧΟΥ, ΠΟΥΔΗ ΚΟΊ ΤΡΟΦΊΜΟΥ ΆΠ. 
ΚΡΉΣΚΕΝΤΟΣ Μ. ΛΕΩΝΊΔΟΥ ΈΠ. ΑΘΗΝΏΝ. 
ΑΓΆΠΗΣ, ΕΙΡΉΝΗΣ ΚΑΙ ΧΙΟΝΊΑΣ ΜΑΡΤ. 
ΣΥΜΕΏΝ ΤΟΫ ΈΝ ΠΕΡΣΊΔΙ. 
ΤΗΣ ΖΩΟΔΌΧΟΥ ΠΗΓΉΣ ΙΩΆΝΝΟΥ ΤΟΫ ΎΣ. 
ΤΡΎΦΩΝΟΣ ΆΡΧΙΕΠ. ΚΩΝ)ΠΌΛΕΩΣ. 
ΤΟΝ Θ Ω Α Λ . ΘΕΟΔΏΡΟΥ και ΤΡΊΧΙΝΑ. 
ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ ΊΕΡΟΜ. ΑΛΕΞΆΝΔΡΑΣ ΜΆΡΤ. 
ΘΕΟΔΏΡΟΥ ΤΟΫ ΣΥΚΕΏΤΟΥ. 
ΓΕΩΡΓΊΟΥ ΜΕΓΟΛΟΙΙΆΡ.ΤΟΫ ΤΡΟΠΑΙΟΦ. 
ΕΛΙΣΆΒΕΤ ΤΗΣ ΌΣΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΎ. 
ΜΆΡΚΟΥ ΤΟΫ ΕΎΑΓΓΕΛΙΣΤΟΫ. ΝΊΚΗΣ ΜΆΡΤ. 
ΒΑΣΙΛΈΩΣ ΕΠΙΣΚΌΠΟΥ. " 
ΤΏΝ ΜΥΡΟΦΌΡΩΝ. 
ΤΏΝ ΈΝ ΚΥΖΊΚΩ 9 ΜΑΡΤΎΡΩΝ 
ΊΆΣΩΝΟΣ ΚΑΙ ΣΩΣΙΠΆΤΡΟΥ ΤΏΝ ΆΠΟΣΤ. 
ΙΑΚΏΒΟΥ ΤΟΫ ΑΠΟΣΤΌΛΟΥ. 

Ω Ρ Ο Σ Κ Ο Π Ι Ο Ν 

Ι 0 Ίαϋρος υπό την μορφήν τοϋ όποιου ό 
'2ιν; ηοπααε την Ενρώπην έγένετο αστερισμός. 

01 άνδρες γεννώμενοι υπό τον άστερισμόν τοϋ· 
Μ» είνε Ί/ΡΗΟΘΓ,- απότομοι, ενίοτε τραχείς, &ρι-

~νονν δέ πάντοτε εις τους αγώνας κατά τών 
όντων, είνε δμως άμνησίκακοι. Ή εύτυ-

\χροαμειδι<1 εις αυτούς και αϊ καλοτνχίαι 
*$θλιιμβάνονν τά; επιθυμίας των. ° Ηκιστα 
*<*φιν.οΊ την ι,'υχήν θά π/.οντήσονν κατά τό 
έτερον ημιον της ζωής των, αλλά θά κατα-
ηουν συγχρονίας μελ.αγχολικοί, υποχόνδριοι, 

' Β-ΙΡΟΣΊΤΟΊ. Αί γυναίκας είνε ίσχυραι ίνεργη-
&ΧαΙ πλήρεις ευθυκρισίας, αλλά και παράφοροι 

'ΟΤΕ. θά καταστώσι α'όλα ταϋτα σύζυγοι εΰ-
εις και πισχαί. Ποό τοϋ γάμου των αί κα-

»Πώσοαι πολλά ί)'ά διαλαλήοωσι δικαίως τ) 
^ Ω Ί Κ Α Τ ' αυτών, τά πολλά δε τέκνα των θά 
φΟονομήσωοι τον γαοακτήρα των. 9Α φϋάσουν 
* ΜΒΑΣ βαθύ, άλλα κατά τά τέλη τον βίου 
| . α ταλ.αΐπωρηϋοϋν υπό σωματικών άλγη-
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ΜΕΓΑΛΑΙ ΕΟΡΤΑΙ 

ΤΏΝ ΒΑΐΩΝ. 
ΤΌ "ΑΓΙΟΝ ΠΆΣΧΑ 
ΤΟΫ ΘΩΜΆ. 
ΓΕΩΡΓΊΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΆΡΤΥΡΟΣ. 
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ΑΠΡΙΛΊΟΥ ΠΑΝΣΈΛΗΝΟΣ ΏΡΑ 6, ΚΑΙ Λ. 29Μ. Μ. £ 
» ΣΕΛΉΝΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΐΟΝ ΤΈΤΑΡΤΟΝ ΏΡΑ 8, » 

ΛΕΠΤΆ 4 1 Μ. Μ. £ 
ΑΠΡΙΛΊΟΥ ΝΈΑ ΣΕΛΉΝΗ ΏΡΑ 5, Λ. 7 Π. Μ. 

» ΣΕΛΉΝΗΣ ΠΡΏΤΟΝ ΤΈΤΑΡΤΟΝ ΏΡΑ 0 ΚΑΙ ( 
ΛΕΠΤΆ 5 7 Μ. Μ. Ί 

ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ 

Α'. ΚΥΡΙΑΚΉ 7 
Β'. ΚΥΡΙΑΚΉ 1 4 
Γ'. ΚΥΡΙΑΚΉ 2 1 
Δ.' ΚΥΡΙΑΚΉ 2 8 

ΑΠΡΙΛΊΟΥ ΜΆΡΚ. 
» ΊΩΆΝ. 
» ΊΩΆΝ. 
» ΊΩΆΝ. 

χ. 

ΙΕ' 1 7 — 3 1 . 
Ε' 3 2 — 4 5 . 
Δ' 1 — 1 8 . 
Θ' 1 — 1 7 . 

{ 

..«(β'. 

«1ΕΤΕΩΡ0Λ0ΠΚ0Ν 4ΕΛΤΙ0Ν ΤΟΪ ΛΗΞΑΝΤΟΣ Μ Η Ν • Σ 

'Αντι&έιως προς τάς ϋαλπεράς τοϋ Φεβρου
αρίου ημέρας, ό καιρός κατά τον λήξαντα μήνα 
Μάρτιον μετεβλήθη εις ψυχρότατον, βροχαι δέ 
άφθονοι κατέπεσαν, εύεργετικώταται διά την γε-
ωργίαν. Ή ατμοσφαιρική κατάστασις ύπήρξεν 
όμοία καθ* άπασαν την Έλ.λάδα, πολλ>αχοϋ δέ 
χιόνες έκάλνψαν εκ νέου τά δρη. Εις την Εϋρώ-
πην εξηκολ,ού&ησε και κατά τον μήνα τοϋτον τό 
από τον Φεβρουαρίου επικρατούν δριμύτατον 
ψύχος. 
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ΔΗΜΩΔΗ ΔΙΣΤΙΧΑ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

"ΟΛΟ ΤΌ ΜΆΡΤΗ ΦΎΛΑΓΕ 
ΚΑΙ Τ''ΑΠΡΙΛΙΟΫ Ώ ; ΤΓ|Σ ΔΏΔΕΚΑ. 

ΤΏΝ ΝΑΥΤΏΝΕ ΑΪ ΓΥΝΑΊΚΕΣ 
ΤΌ ΜΑΓΙΆΠΡΙΛΟ ΧΗΡΕΎΟΥΝ. 

"ΑΝ ΚΆΝΗ Δ ΑΠΡΊΛΗΣ ΔΥΟ ΝΕΡΆ 
ΚΙ' Ό ΜΆΗΣ ΆΛΛΟ ΕΝΑ, 
ΧΑΡΆ Σ' ΕΚΕΊΝΟ ΤΌ ΖΕΥΓΆ 
ΠΏΧΕΙ ΠΟΛΛΆ ΣΠΑΡΜΈΝΑ. 
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ΤΑ 
1 Απριλίου 

1 8 2 1 . ΎΨΩΣΙΣ ΤΗΣ ΣΗΜΑΊΑΣ ΤΗΣ "ΕΠΑΝΑΣΤΆΣΕΩΣ ΈΝ Ά 
ΤΑΛΆΝΤΗ ΎΠΌ ΤΟΰ Α. ΚΟΝΤΟΣΟΠΟΎΛΟΥ ΕΞΑΔΈΛΦΟΥ ΤΟΫ ΛΙΆΚΟΥ. 

1 8 3 3 . ΠΑΡΆΔΟΣΙΣ ΤΏΝ "ΑΘΗΝΏΝ ΎΠΌ ΤΩΝ ΤΟΎΡΚΩΝ ΕΊΣ ΤΟΎΣ 
"ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΙ ΈΚΚΈΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΉΣ. 

1 8 6 0 . ΘΆΝΑΤΟΣ ΆΝΔΡ. ΜΟΥΣΤΟΞΎΔΗ. 
2 Απριλίου 

1 8 2 2 , ΚΥΡΙΑΚΉ ΤΟΫ ΠΆΣΧΑ. ΣΦΑΓΉ 3 ΧΙΛ. ΔΥΣΤΥΧΏΝ 
ΧΊΟ)Ν, ΈΝ ΤΉ ΜΟΝΉ ΤΟΰ ΑΓΊΟΥ ΜΗΝΆ, ΚΥΡΙΕΥΘΕΊΣΗ ΎΠΌ ΤΟΫ 
ΜΑΙΝΌΜΕΝΟΥ ΤΟΎΡΚΙΚΟΥ ΌΧΛΟΥ ΜΕΤΆ ΜΙΚΡΆΝ ΆΝΤΊΣΤΑΣΙΝ. 

1 8 2 7 . ΨΉΦΙΣΙΣ ΤΟΰ ΙΩΆΝΝΟΥ ΚΑΠΟΔΊΣΤΡΙΑ ΏΣ ΚΥΒΕΡΝΉ-
ΤΟΥ ΤΉΣ ΕΛΛΆΔΟΣ ΎΠΌ ΤΉΣ ΈΝ ΤΡΟΙΖΉΝΙ ΈΰΝΙΚΉΣ ΤΏΝ Ε Λ 
ΛΉΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΎΣΕΩΣ. 

5 Απριλίου 
1 6 8 8 . Ό ΕΝΕΤΙΚΌΣ ΣΤΡΑΤΌΣ ΎΠΌ ΤΌΝ ΜΟΡΟΖΊΝΗΝ ΆΦΟΰ 

ΚΑΤΈΣΤΗΣΕ ΤΆΣ ΑΘΉΝΑΣ ΈΡΗΜΟΥΣ ΈΝΤΕΛ,ΏΣ ΚΑΤΟΊΚΩΝ ΜΕΤΟΙ-
ΚΉΣΑΣ ΑΥΤΟΎΣ ΕΊΣ ΔΙΆΦΟΡΑ ΜΈΡΗ ΤΉΣ ΕΛΛΆΔΟΣ, ΑΠΈΡΧΕΤΑΙ 
ΤΈΛΟΣ ΣΥΛΉΣΑΣ ΠΟΛΛΆ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΉΜΑΤΑ ΤΉΣ "ΑΚΡΟΠΌΛΕΩΣ. 

1 8 2 2 . ΆΠΑΓΧΟΝΙΣΜΌΣ ΈΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΌΛΕΙ ΤΟΰ ΜΙΧΑΉΛ 
ΧΑΝΤΖΕΡΉ, ΓΕΩΡΓΊΟΥ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΆΤΟΥ ΚΑΙ ΆΛΛΩΝ ΈΚ ΤΏΝ ΠΑ
ΡΑΘΎΡΩΝ ΤΏΝ ΟΊΚΩΝ ΑΥΤΏΝ. 

1 8 2 7 . ΣΎΣΤΑΣΙΣ ΤΡΙΜΕΛΟΎΣ ΑΝΤΙΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ 
ΠΡΌΣ ΔΙΟΊΚΗΣΙΝ ΤΉΣ ΕΛΛΆΔΟΣ ΜΈΧΡΙ ΤΉΣ ΆΦΊΞΕΩΣ ΤΟΰ ΚΥ-
ΒΕΡΝΉΤΟΥ, ΎΠΌ ΤΉΣ ΈΝ ΤΡΟΙΖΉΝΙ Γ'. "ΕΘΝΙΚΉΣ ΤΏΝ ΕΛΛΉ
ΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΎΣΕΩΣ. 

6 Απριλίου 
1 8 2 2 . "ΕΚΣΤΡΑΤΕΊΑ 7 5 ΧΙΛ. ΤΟΎΡΚΩΝ ΎΠΌ ΤΌΝ ΆΒΔΟΥΛΑ-

ΒΟΎΔΗΝ ΚΑΤΆ ΤΗΣ ΝΙΑΟΎΣΗΣ. ΜΕΤΆ ΜΙΚΡΆΝ ΆΝΤΊΣΤΑΣΙΝ ΚΥΡΙ
ΕΎΕΤΑΙ Ή ΠΌΛΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΊΔΕΤΑΙ ΕΊΣ ΤΉΝ ΣΦΑΓΉΝ ΚΑΙ ΤΉΝ 
ΆΡΠΑΓΉΝ. ΑΠΕΡΊΓΡΑΠΤΑ ΤΆ ΜΑΡΤΎΡΙΑ ΤΏΝ ΔΥΣΤΥΧΏΝ ΚΑΤΟΊ
ΚΩΝ. "ΕΞ ΑΥΤΏΝ 5 ΧΙΛ. ΣΧΕΔΌΝ ΈΦΟΝΕΎΣΗΣΑΝ Ή Ή/ΜΑΛΩΤΊ-
ΟΊΊΗΣΑΝ. "ΑΛΛΟΙ ΤΌΣΟΙ ΔΈ, ΟΪΙΙΝΕΣ ΚΑΤΈΦΥΓΟΝ ΎΠΌ ΤΉΝ ΠΡΟΣ-
ΤΑΣΊΑΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΏΝ ΤΙΝΏΝ, ΚΑΤΕΧΌΝΤΟΙΝ ΤΉΝ ΘΈΑΙΝ ΠΑΛΗΟ-
ΠΎΡΓΟΝ ΠΆΣΧΟΥΒΙ ΤΆ ΙΔΙΑ. 

7 Απριλίου 
1824 . ΘΆΝΑΤΟΣ ΈΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΊΩ ΤΟΰ ΛΌΡΔΟΥ ΒΎΡΩΝΟΣ. 

ΚΑΤΑΛΗΦΘΕΊΣ ΠΡΌ ΤΊΝΩΝ ΗΜΕΡΏΝ ΎΠΌ ΎΕΤΟΰ, ΈΝΦ ΈΦΙΠΠΟΣ 
ΕΙΧΕΝ ΈΞΕΛΘΕ ΏΣ ΣΥΝΉΘΩΣ ΕΊΣ ΠΕΡΊΠΑΤΟΝ, ΚΑΤΕΒΡΆΧΗ ΚΑΙ 
ΕΠΕΣΕΝ ΕΊΣ ΤΉΝ ΚΛΊΝΗΝ ΠΥΡΈΣΣΩΝ. ΠΕΡΊ ΔΈ ΏΡΑΝ 1 1 ΚΑΙ 
4 0 ' ΤΉΣ ΕΣΠΈΡΑΣ ΕΚΠΝΈΕΙ, ΠΡΟΦΈΡΩΝ ΤΌ ΌΝΟΜΑ ΤΉΣ ΘΥΓΑ-
ΤΡΌΣ ΤΟΥ ΚΑΐ ΤΌ ΤΉΣ ΕΛΛΆΔΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΕΊΠΩΝ ΆΦΑΤΟΝ ΛΎΠΗΝ 
ΕΊΣ ΠΆΝΤΑΣ ΤΟΎΣ "ΕΛΛΗΝΑΣ. 

182Ό. ΉΤΤΑ ΚΑΙ ΦΘΟΡΆ ΤΏΝ "ΕΛΛΉΝΩΝ ΕΙΣ ΚΡΕΜΜΎΔΙ, 
ΔΙΟΙΚΟΎΜΕΝΩΝ ΎΠΌ ΤΟΰ ΥΔΡΑΊΟΥ ΔΗΜ. ΣΚΟΎΡΤΗ. ΤΌ ΈΛΛ. 
ΣΤΡΆΤΕΥΜΑ, ΆΝ ΚΑΙ ΆΠΟΤΕΛΟΎΜΕΝΟΝ ΚΑΤΆ ΤΌ ΠΛΕΊΣΤΟΝ ΈΞ ΑΝ
ΔΡΏΝ ΤΉΣ ΣΤΕΡΕΆΣ ΚΑΙ ΣΟΥΛΙΩΤΏΝ ΎΠΌ ΤΌΝ Κ. ΤΖΑΒΈΛΑΝ, 
Κ. ΜΠΌΤΣΑΡΗΝ, ΚΑΡΑ'ΊΣΚΆΚΗΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΎΣ, ΈΝΕΚΑ ΤΉΣ ΚΑ
ΚΉΣ ΠΑΡΑΤΆΞΕΩΣ ΠΕΡΙΚΥΚΛΏΝΕΤΑΙ ΎΠΌ ΤΏΝ ΠΟΛΕΜΊΩΝ ΚΑΙ α
ΠΟΒΆΛΛΕΙ ΥΠΈΡ ΤΟΎΣ 5 0 0 ΆΝΔΡΑΣ, ΤΏΝ ΛΟΙΠΏΝ ΣΩΘΈΝΤΩΝ 
ΔΙΆ ΤΉΣ ΦΥΓΉΣ. 

8 Απριλίου 
1 8 2 4 . ΠΈΝ&ΟΣ ΓΕΝΙΚΌΝ ΚΑΤΈ/ΕΙ ΤΌ ΜΕΣΟΛΌΓΓΙΟΝ ΈΠΊ ΤΩ 

ΘΑΝΆΤΩ ΤΟΰ ΛΌΡΔΟΥ ΒΎΡΩΝΟΣ, ΣΥΜΒΆΝΤΟΣ ΤΉΝ ΠΑΡΕΛΘΟΰΣΑΝ 
ΝΎΚΤΑ. 3 7 ΚΑΝΟΝΙΟΒΟΛΙΣΜΟΊ ΌΣΑ ΚΑΙ ΤΆ ΈΤΗ ΤΉΣ ΗΛΙΚΊΑΣ ΤΟΥ 
ΡΊΠΤΟΝΤΑΙ ΆΠΌ ΤΉΣ ΑΝΑΤΟΛΉΣ ΤΟΰ ΗΛΊΟΥ ΚΑΤΆ ΛΕΠΤΌΝ ΈΚ ΤΟΫ 
ΜΕΓΆΛΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣΤΑΣΊΟΥ ΤΟΫ ΤΕΊΧΟΥΣ ΤΉΣ ΠΌΛΕΩΣ. 

9 Απριλίου 
1 8 2 5 . ΈΝΑΡΞΙΣ ΤΉΣ ΠΟΛΙΟΡΚΊΑΣ ΤΟΫ ΝΕΟΚΆΣΤΡΟΥ ΎΠΌ ΤΟΰ 

ΊΜΒΡΑΉΜ. 
1 8 2 7 . ΣΎΛΛΗΨΙΣ ΈΝ ΒΌΛΦ 8 ΤΟΥΡΚΙΚΏΝ ΠΛΟΊΩΝ ΎΠΌ ΤΉΣ ΜΟΊ
ΡΑΣ ΤΟΰ "ΑΣΤΥΓΓΟΣ. 

10 Απριλίου 
1 8 2 6 . ΗΡΩΙΚΉ ΈΞΟΔΟΣ ΤΏΝ ΈΝ ΜΕΣΟΛΟΛΟΓΓΊΩ ΠΟΛΙΟΡΚΟΥΜΈ-

ΝΩΝ ΕΛΛΉΝΩΝ. ΔΙΑΙΡΕΘΈΝΤΕΣ ΕΊΣ ΤΡΊΑ ΣΏΜΑΤΑ ΎΠΌ ΤΌΝ ΝΌ-
ΊΗΝ ΜΠΌΤΣΑΡΗΝ, ΚΊΤΖΟΝ ΤΖΑΒΈΛΑΝ ΚΑΙ ΜΑΚΡΉΝ ΚΑΤΑΛΑΜ-
ΒΆΝΟΥΣΙΝ ΉΣΎΧΩΣ ΓΕΝΟΜΈΝΗΣ ΝΥΚΤΌΣ ΤΆ ΠΡΌ ΤΉΣ ΤΆΦΡΟΥ Ό-
ΧΥΡΏΜΑΤΑ. ΔΥΣΤΥΧΏΣ ΔΜΩΣ ΕΝΝΟΟΎΝΤΑΙ ΎΠΌ ΤΏΝ ΈΧΘΡΩΝ. 
ΆΦΟΰ ΔΈ ΜΑΤΑΊΩΣ ΆΝΈΜΕΙΝΑΝ ΤΌ ΣΎΝΘΗΜΑ ΤΏΝ ΈΞΩ ΕΛΛΉ
ΝΩΝ, ΟΐΤΙΝΕΣ ΈΜΕΛΛΟΝ ΝΆ ΒΟΗΘΉΣΩΣΙ ΑΥΤΟΎΣ \ ΑΝΕΓΕΡΘΈΝΤΕΣ 
ΌΡΜΏΣΙ ΔΙΆ ΜΈΣΟΥ ΤΏΝ ΤΟΎΡΚΩΝ ΥΠΟΧΩΡΟΎΝΤΩΝ εις ΤΉΝ 

ΔΙΆΒΑΣΊΝ ΤΩΝ. ΜΕΤΆ ΤΟΎΣ ΠΕΖΟΎΣ ΈΜΠΊΠΤΟΥΣΙ ΕΊΣ 
ΚΌΝ ΊΠΠΙΚΌΝ.ΚΑΊ ΥΦΊΣΤΑΝΤΑΙ ΜΕΓΊΣΤΗΝ ΦΘΟΡΆΝ, 
ΣΏΜΑ ΤΟΰ ΜΑΚΡΉ. "ΕΝΏ Δ' ΈΞΗΝΤΛΗΜΈΝΟΙ ΦΘΆΝΟΥΣΙΝ Ι 
ΠΡΌΠΟΔΑΣ ΤΟΰ ΖΥΓΟΰ, ΌΠΟΥ ΤΌ ΣΗΜΕΪΟΝ ΤΉΣ ΣΥΝΑΝΤΉΑ 
ΡΊΣΚΟΥΣΙ και ΈΝΤΑΰΘΑ ΆΝΤΊ ΕΛΛΉΝΩΝ, ΤΟΎΡΚΟΥΣ 
ΚΟΝΤΑΣ ΑΥΤΟΎΣ. ΦΟΝΕΎΟΝΤΑΙ ΈΝ ΓΈΝΕΙ ΆΝΔΡΕΣ ΠΕΡΊ ΤΟ 
ΈΝ ΟΧΣ Ό ΡΑΖΙΚΌΤΣΙΚΑΣ, ΣΙΑΔΉΜΑΣ, ΣΤΟΥΡΝΆΡΗΣ, 
ΜΆΓΕΡ ΕΠΊΣΚΟΠΟΣ ΡΙΓΏΝ, ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΌΠΟΥΛΟΣ. 
ΣΧΕΔΌΝ ΑΊ ΓΥΝΑΊΚΕΣ και ΟΊ ΠΑΊΔΕΣ ΣΦΆΖΟΝΤΑΙ Ή 
ΖΟΝΤΑΙ. Έκ ΤΏΝ ΆΠΟΛΕΙΦΘΈΝΤΩΝ ΈΝ ΤΉ ΠΌΛΕΙ Ή Μ« 
ΤΩΝ ΝΆ ΕΞΈΛΘΟΥΝ, ΆΛΛΟΙ ΦΟΝΕΎΟΝΤΑΙ ΎΠΌ ΤΏΝ ΕΪΟΟ 
ΤΟΎΡΚΩΝ, και ΆΛΛΟΙ ΜΕΤΆ ΤΟΰ ΓΈΡΟΝΤΟΣ ΧΡΉΣΤΟΥ 
ΑΝΑΤΙΝΆΣΣΟΝΤΑΙ ΕΊΣ ΤΌΝ αέρα. 

11 Απριλίου 
1 8 2 1 . ΟΊ ΈΝ ΑΘΉΝΑΙΣ ΤΟΎΡΚΟΙ ΎΠΟΠΤΕΥΌΜΕΝΟΙ τ» 

ΤΑΰΘΑ ΈΠΑΝΆΣΤΑΣΙΝ, ΣΥΛΛΑΜΒΆΝΟΥΣΙΝ ΑΊΦΝΗΣ ΤΟΎΣ 3 
ΧΟΝΤΑΣ ΤΉΣ ΠΌΛΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΎΣ ΦΟΛΑΚΊΖΟΥΣΙΝ ΕΙΣ ΊΟ | 
ΡΙΟΝ. 

12 Απριλίου 
1 8 4 1 . ΣΎΣΤΑΣΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΉΣ ΔΙΟΙΚΉΣΕΩΣ ΈΝ Κ(.ΙΙ'|ΤΥ 

ΘΕΊΣΗΣ ΝΈΑΣ ΕΠΑΝΑΣΤΆΣΕΩΣ ΚΑΤΆ ΤΏΝ ΤΟΎΡΚΩΝ. 
13 Απριλίου 

Ό ΚΟΡΚΌΔΕΙΛΟΣ ΚΛΆΔΑΣ ΚΑΤΑΔΙΩΚΌΜΕΝΟΣ ΠΑΝΤ 
ΎΠΌ ΤΏΝ ΤΟΎΡΚΩΝ ΣΥΝΆΠΤΕΙ ΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΈΑΝ ΤΉΣ ΜΆΝΗΣ ΙΪ,Ν 
ΤΕΛΕΥΤΑΊΑΝ ΚΑΤ' ΑΥΤΏΝ ΜΆΧΗΝ. ΦΥΝΕΎΣΑΣ ΟΊ ΚΑΙ ΑΊΝΙ». 
ΛΊΟΤΊΣΑΣ ΠΟΛΛΟΎΣ ΚΑΤΑΦΕΎΓΕΙ ΕΙΣ ΤΎΝ ΠΑΡΑΠΛΈΟΝΤΑ ΑΤΟΛΊ-
ΣΚΟΝ ΤΟΫ ΒΑΣΙΛΈΩΣ ΤΉΣ ΣΙΚΕΛΊΑΣ ΦΕΡΔΙΝΆΝΔΟΥ, άποτΕίοί· 
ΜΕΝΟΝ ΈΚ 3 ΓΑΛΈΡΩΝ ΚΑΙ ΣΏΖΕΤΑΙ ΜΕΤΆ 5 0 ΣΥΝΤΡΌΦΑ*»,;Β 

14 Απριλίου 
1 5 6 6 . Ή ΧΊΟΣ ΚΑΤΕΧΌΜΕΝΗ ΎΠΌ ΤΏΝ ΓΕΝΟΥΐ|ΝΑΊΩΝ Χ»(»-'Ι 

ΕΎΕΤΑΙ ΎΠΌ ΤΟΰ ΌΘΩΜΑΝΙΚΟΫ ΣΤΌΛΟΥ. 
15 Απριλίου 

1 7 8 9 . Ό Λ ά μ π ρ ο , ; ΚΑΤΣ<ί>νΐ|-, : 'ίιιιϊΐι Ν τ ο ί ι ΛΙΡΡΑΧΊΟ· Ί 
ΤΡΈΠΕΙ ΕΊΣ ΦΥΓΉΝ ΤΌΝ ΤΟΥΡΚΙΚΌΝ ΣΤΌΛΟΝ. 

1 8 2 1 . ΤΕΛΕΣΘΕΊΣΗΣ ΈΝ "ΝΔΡΑ ΔΟΞΟΛΟΓΊΑ: Ί'.ΙΊΡ ΧΟΫ Ά#· ; 
ΞΑΜΈΝΟΥ ΈΘΝΙΚΟΰ ΆΓΏΝΟ.-. ί'ΨΏΝΕΤΑΙ ΠΡΏΤΗΝ ΦΟΡΆΝ Ή ΟΗΜΟΊΑ \ 
ΤΉΣ ΕΠΑΝΑΣΤΆΣΕΩΣ ό π ί ι ΤΥΌΣ ΚΑΝΟΝΙΟΒΟΛΙΣΜΟΎΣ ΙΏΤ ; 
ΠΛΟΊΩΝ. 

16 Απριλίου 
1 8 2 1 . ΕΎΡΕΣΙΣ ΤΟΰ ΛΕΙΨΆΝΟΥ ΤΟΰ ΆΠΑΓΧΟΝΙΟΊΊΈΝΙΟΣ ΠΑ· ;| 

ΤΡΙΆΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΊΟΥ Ε'. ΎΠΌ ΚΕΦΑΛΛΉΝΟΣ ΠΛΟΙΆΡΧΟΥ 2χλά· ί 
ΒΟΥ ΈΝ ΤΉ ΘΑΛΑΣΣΉ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΌΜΙΣΙΣ ΑΎΤΟΫ ΈΚ ΚΩΝΟΙΑΝΤΙ 
ΝΟΥΠΌΛΕΩΣ ΕΊΣ "ΟΔΐ)ΣΣΌΝ. 

17 Απριλίου 
1 8 2 1 . "ΕΝΑΡΞΙΣ ΕΠΑΝΑΣΤΆΣΕΩΣ ΈΝ ΣΆΜΩ. ΣΦΑΓΉ -ΟΙ-Β""»,· 

ΈΝ ΒΑΘΎ. 
18 Απριλίου 

1 8 2 3 . ΛΉΞΙΣ ΤΏΝ ΈΡΓΑΣ.ΏΝ Τ Γ,; Β . ΕΘΝΙΚΉΣ ΤΏΝ 'ΕΛΛΙΤ ; 
ΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΎΣΕΩΣ ΈΝ "ΑΣΤΡΕΙ. 

20 Απριλίου 
1 8 2 4 . ΜΕΤΑΚΟΜΙΔΉ ΈΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΊΟΥ ΤΟΰ ΝΕΚΡΟΎ ΤΟΫ ΛΟ«· 

ΔΟΥ ΒΎΡΩΝΟΣ. 
23 Απριλίου 

1 8 2 5 . "ΕΝΑΡΞΙΣ ΤΉΣ ΔΕΥΤΈΡΑΣ ΠΟΛΙΟΡΚΊΑΣ ΤΟΔ ΜΒΟΟ*« 
ΓΙΟΥ ΎΠΌ ΚΙΟΥΤΑΧΉ. 

24 Απριλίου 
1 8 2 1 ΜΑΡΤΥΡΙΚΌΣ ΘΆΝΑΤΟΣ ΤΟΰ ΔΙΆΚΟΥ ΈΝ ΛΑΜΙ?· 

27 Απριλίου | 
1 8 2 5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΠΡΟΧΏΜΑΤΟΣ ΕΝΏΠΙΟΝ ΤΟΰ ψο° 

ΎΠΌ ΤΏΝ ΤΟΎΡΚΩΝ. 
29 Απριλίου 

1 7 9 8 . ΡΉΓΑΣ Ό ΦΕΡΑΊΟΣ ΜΕΤΆ 7 ΕΤΑΊΡΩΝ ΤΟΥ 0 Ω » ^. , 
ΈΚ ΒΙΈΝΝΗΣ ΕΊΣ ΒΕΛΙΓΡΆΔΙΗΝ και ΠΑΡΑΔΊΔΟΝΤΑΙ ΕΊΣ 
ΜΑΚΆΜΗΝ ΈΠΊ ΑΠΟΔΕΊΞΕΙ ΠΑΡΑΛΑΒΉΣ. 

30 Απριλίου 
1 8 2 5 . ΠΑΡΆΔΟΑΙΣ ΤΟΰ ΦΡΟΥΡΊΟΥ ΤΟΰ ΠΑΛΑΙΟΊ 

ΝΟΥ ΕΊΣ ΤΌΝ ΊΜΒΡΑΉΜ. ΠΥΡΠΌΛΗΣΙΣ έν ΤΩ ΛΙΜΕΝΙ 
1 ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΉΣ ΦΡΕΓΆΤΑΣ 3 ΚΟΡΒΈΤΩΝ ΚΑΙ 
ΎΠΌ ΤΟΰ ΜΙΑΟΎΛΗ, 

Μεβώνκί 

— 692 — 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕ 
ΤνΙΑ.Τ?ΤΙΟΣ! 1 9 0 8 

Τά γεγονότα τοϋ λήξαντος μηνός υπήρξαν 
ιϋηΟώς εξαιρετικά ύπό τινα αυτών έποψιν και 
δν αί αντιπολιτευτικοί μερίδες τής χώρας δέν 
{κιεβλεπον άλλήλας και ενώ κατά τό εμφανές 
μάχονται άφ' έτερου στηρίζουν την κυβέρνη-
οιν, υπήρχε περίπτιοσις κατά γενικήν πεποί-
διισιν ν ' άνατραπή ή κυβέρνησις. Ε ί ς τήν 
νε,αν ταύτην τροπήν τών πραγμάτων άφορμήν 
καρέοχεν ή εύΟος μετά την επανάληψιν τών 
Ιρνασιών ιής Βουλής έμφάνισις τοΰ περιφή-

| μου πλέον ναυτικού προγράμματος τής κυβερ
νήσεως οπερ διετύποισεν ό απόμαχος Γάλλος 
ναύαρχος Φουρνιέ και επρόκειτο νά εφαρμώστ] 
μετι ικαλο ύμε νος έ ν τα ϋ ί>α. 

ΕΙνε περιττό ν νά εΐπωμεν, ότι ή έπανάλη-
ψις ιώνέργαοιών ιής Βουλής έγένετο διά πλη
ρωμής προσθέτου βουλευτικής έπι/ορηγήσεως 
άντλΟουσης εις ήμισυ περίπου έκατομμύριον 
χαίτης επαναλήψεως ταύτης σκοπός ήτο σχε
δόν μόνον ή ψήφισις τοΰ προϋπολογισμού τοΰ 
χοάωυς είς τόν όποιον ύπό μορςρήν πίστώσεως 

[44 χιλ. δραχμών είς χρυσόν καταβλ,ηθησομέ-
Ρ»ν, ελάμβανε κΰρος ό κατά τό έτος 1 8 0 9 
ψηφισδΥις και λησμονηθείς έκτοτε νό[ΐος περί 
(Βτακλήσεως ξένιο ν οργανιοτών. Ό κ. πρω
θυπουργός ομιλών είς την Βουλήν έξήγησεν, 
°τι είνε επείγον νά μετακληΟΓ) ό ξένος διότι 
ιοΰπ) θ ά κατήρτιζε τήν κατά θάλασσαν ο ρ γ ί -
νιοσιν τής Ελλάδος. "Επειτα διότι τοιαύτη ύρ-
Υανοισις ητο ύπόδειξις Δυνάμεως τίνος —- ύπε-
?οει την Γαλλίαν — ήτις θ ά μας εξήγε τής 
ιεϋνοΰς άπομονιόσεως και τρίτον ότι ή τοι-

: ^ ΐ η παρασκευή Πά έκόμιζε δάνειον είς τήν 
*Αλ«δα εκατόν εκατομμυρίων έκ τών οποίων 

Ιιεν έβδυμήκοντα θ ά έγίνοντο σκάουτ και 

υποβρύχια και καταδυόμενα, τά δέ λοιπά θά 
έχρησιμοποιοϋντο διά τάς άνάγκαςτής εγκατα
στάσεως τών προσφύγων και διά τινα σίδηρο · 
δρομικά έργα έν έλληνικαϊς έπαρχίαις. 

Αί πρωθυπουργικά! αΰται δηλώσεις προε-
κάλεσαν αληθή θύελλαν παρά τή δημοσία 
γνώμη και έπι τέλους ό πρωθυπουργός κ. Γ . 
Θεοτόκη ήρχισεν ύποχωρών προβάς είς τήν 
δήλωσιν, ότι δέν ύπήρχεν ώρισμένον ναυτικόν 
πρόγραμμα ακόμη, ότι θά έμελετάτο τό πρό
γραμμα και ότι ούδενός ξένου όργανωτοϋ τήν 
μετάκλησιν εΐχεν αναλάβει ώς ύποχρέωσιν 
προς ώρισμένον πρόσωπον ό κ. πρωθυπουρ
γός. Αίνέαι αύται δηλώσεις τοϋ κ. Γ. Θεοτόκη 
γενόμεναι κατ'άντίφασιν προς όλας τάς προ
γενεστέρας, προεκάλεσαν νέαν δυσπιστίαν και 
δεκακισχίλιοι πο?αται έσπευσαν εις τήν πρόσ-
σκλησιν τών βουλευτών "Υδρας κ. Ά θ . Μια
ούλη πλωτάρχου τοΰ Πολεμ. Ναυτικού καΐ 
Γ. Καραϊσκάκη βουλευτού Καρδίτσης και 
ύποίοχαγοϋ τοΰ πεζικοΰ, συγκροτηθέντος συλ
λαλητηρίου είς τούς στύλους τοΰ Όλυμπίου 
Διός. Ούτω διά τής διαδηλώσεως ταύτης εδόθη 
νέα τροπή είς τό ζήτημα τό όποιον ό λήγων μήν 
Μάρτιος παραδίδει ώς κληροδοσίαν είς τήν 
Βουλήν τοΰ Απριλίου, ήτις θά συνέχιση τάς 
εργασίας της μέχρι τής Μεγάλης Εβδομάδος. 

"Ας εύχηθή τις, όπως έν τή πολιτική επιθε
ωρήσει τοΰ έπιόντος μηνός σημείωση τήν έξο-
μάλυνσιν υποθέσεως οΰτω σοβαράς,κατανοού
σης τής κυβερνήσεως τοΰ κ. Γ. Θεοτόκη, ότι 
επεχείρησε έργον παρά τήν έθνικήν συνείδησιν 
καΐ παρά τάς εύλογους επιθυμίας τοΰ ελληνι
κού λαοΰ. 
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ΚΑΤΆ ΤΌΝ ΛΉΞΑΝΤΑ ΜΉΝΑ ΤΌ ΚΑΤ' ΕΞΟΧΉΝ ΠΡΟΈΧΟΝ 
ΖΉΤΗΜΑ ΎΠΉΡΞΕΝ ή ΑΓΓΛΙΚΉ ΠΡΌΤΑΣΙΣ ΠΕΡΊ ΔΙΟΡΙΣΜΟΎ 
ΓΕΝΙΚΟΰ ΔΙΟΙΚΗΤΟΎ ΈΝ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑ. Ή ΑΓΓΛΙΚΉ ΠΡΌ-
ΤΑΣΙΣ ουχί ΕΰΝΟΪΚΏΣ ΉΚΟΎΣΘΗ ΠΑΡΆ ΤΏΝ ΆΛΛΩΝ ΔΥΝΆ
ΜΕΩΝ, και ΔΉ ΤΉΣ ΤΩΣΣΊΑΣ, ΉΤΙΣ ΈΠΟΙΉΣΑΤΟ ΆΝΤΙΠΡΌ-
ΤΑΣΙΝ, ΠΡΌΣ ΉΝ ΜΆΛΛΟΝ ΦΑΊΝΟΝΤΑΙ ΆΠΟΚΛΊΝΟΥΣΑΙ αί ΛΟΙ-
ΠΑΐ ΔΥΝΆΜΕΙΣ, ΜΉ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΗΣ ΤΉΣ ΑΓΓΛΊΑΣ, 
ΉΤΙΣ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΊ ΘΕΩΡΟΟΣΑ ΤΌΝ ΔΙΟΡΙΣΜΌΝ ΓΕΝΙΚΟΟ 
ΔΙΟΙΚΗΤΟΟ ΈΝ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑ ΏΣ ΤΌ ΛΥΣΙΤΕΛΈΣΤΕΡΟΝ ΜΈΤΡΟΝ 
ΠΡΌΣ ΠΡΟΑΓΩΓΉΝ ΤΉΣ ΤΆΞΕΩΣ και ΤΉΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΈΝ ΤΉ 
ΧΏΡΑ. ΈΚ ΤΏΝ ΓΕΝΟΜΈΝΩΝ ΔΜΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΏΝ ΔΗ
ΛΏΣΕΩΝ ΤΟΫ ΣΈΡ ΓΚΡΈΫ, ΎΠΟΥΡΓΟΰ ΈΠΊ ΤΏΝ ΕΞΩΤΕΡΙ
ΚΏΝ, ΔΎΝΑΤΑΙ ΤΙΣ ΝΆ ΣΥΜΠΕΡΆΝΗ, ΔΤΙ Ή ΑΓΓΛΙΚΉ ΚΥ-
ΒΈΡΝΗΣΙΣ ΔΈΝ ΘΆ ΈΠΙΜΕΊΝΗ ΈΝ ΤΩ ΖΗΤΉΜΑΤΙ ΚΑΙ ΔΤΙ ΘΆ 
ΠΡΟΣΠΑΘΉΣΗ ΝΆ ΎΠΟΣΤΉ ΤΟ 'ΡΩΣΣΙΚΌΝ ΣΧΈΔΙΟΝ ΤΟΙΑΎ
ΤΑΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΆΣ και ΑΛΛΟΙΏΣΕΙΣ, ΏΣΤΕ ΑΊ ΈΠΊ τή ΒΆΣΕΙ 
ΑΎΤΟΫ ΈΚΠΟΝΗΘΗΣΌΜΕΝΑΙ ΝΈΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΊΣΕΙΣ ΝΆ ΠΛΗ-
ΣΙΆΣΩΣΙΝ ΕΪΣ ΤΌ ΠΝΕΎΜΑ, ΈΆΝ ΟΥΧΊ εις ΤΟ ΓΡΆΜΜΑ ΤΏΝ 
ΎΠΌ ΤΉΣ ΑΓΓΛΙΚΉΣ ΠΡΟΤΆΣΕΩΣ ΕΙΣΗΓΗΘΕΙΣΏΝ ΜΕΤΑΡ
ΡΥΘΜΊΣΕΩΝ. ΔΎΝΑΤΑΙ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΏΣ ΝΆ ΕΐΠΗ, ΔΤΙ Ό ΓΕΝΙ
ΚΌΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΉΣ ΧΙΛΜΉ ΠΆΣΑΣ ΘΆ ΠΕΡΙΒΛΗΘΉ ΎΠΌ 
ΝΈΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ και ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΊΑΣ, ΜΕΤΑΒΑΛΛΌΜΕΝΟΣ 
ΟΎΤΩΣ εις ΓΕΝΙΚΌΝ ΔΙΟΙΚΗΤΉΝ, ΦΈΡΟΝΤΑ ΤΌΝ ΤΊΤΛΟΝ ΤΟΟ 
ΓΕΝΙΚΟΎ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΟΎ, ΔΤΕ Ή ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΊΑ ΤΏΝ ΜΕΛΏΝ 

• ΤΉΣ ΔΙΕΘΝΟΎΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΘΆ ΈΠΕΚΤΑΘΉ, ΈΞΙΣΟΥΜΈΝΩΝ 
ΠΡΌΣ ΤΟΎΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΎΣ ΠΡΆΚΤΟΡΑΣ ΤΉΣ ΤΩΣΣΊΑΣ και 
ΤΉΣ ΑΥΣΤΡΊΑΣ και ΔΤΙ ΈΝ ΤΨ ΜΈΛΛΟΝΤΙ ΑΊ ΜΕΓΆΛΑΙ ΔΥ
ΝΆΜΕΙΣ ΆΠΑΣΑΙ ΘΆ ΔΙΑΧΕΙΡΊΖΩΝΤΑΙ ΤΆ ΤΉΣ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ, 
ΈΚΛΕΙΠΟΎΣΗΣ ΤΉΣ εις ΤΟΎΣ 'ΡΏΣΣΟΥΣ και ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΎΣ 
ΕΙΔΙΚΉΣ ΕΝΤΟΛΉΣ, ΔΙ' ΗΣ ΎΠΌ ΤΎΠΟΝ, ΤΡΌΠΟΝ ΤΙΝΑ, εντο
ΛΟΔΌΧΩΝ ΈΝΉΣΚΟΥΝ ΟΎΤΟΙ ΤΉΝ ΈΞ ΟΝΌΜΑΤΟΣ ΤΉΣ Ευρώ
ΠΗΣ 'ΈΠΟΠΤΕΊΑΝ και ΔΙΑΡΡΎΘΜΙΣΙΝ ΤΏΝ ΜΑΚΕΔΌΝΙΚΩΝ 
ΠΡΑΓΜΆΤΩΝ. ΟΎΤΩ ΤΌ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΌΝ ΖΉΤΗΜΑ ΕΊΣ ΝΈΑΝ 
ΔΛΩΣ ΕΙΣΈΡΧΕΤΑΙ ΦΆΣΙΝ ΚΑΙ ΟΊ ΦΌΒΟΙ 'ΠΕΡΊ ΜΟΝΟΜΕΡΟΎΣ 
ΔΡΆΣΕΩΣ και ΕΠΕΜΒΆΣΕΩΣ ΤΏΝ ΔΎΟ ΕΝΤΟΛΟΔΌΧΩΝ ΔΥ
ΝΆΜΕΩΝ ΤΉΣ |ΜΥΡΣΤΕΓΕΊΟΥ ΣΥΜΦΩΝΊΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΏΣ 
ΠΕΡΙΟΡΊΖΟΝΤΑΙ. 

Ή ΝΈΑ ΑΎΤΗ ΦΆΣΙΣ ΤΟΰ ΜΑΚΕΔΌΝΙΚΟΥ ΖΗΤΉΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΎΚΆΛΕΣΕ ΣΟΒΑΡΩΤΆΤΗΝ ΈΝ ΤΉ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΒΟΥΛΉ 
ΣΥΖΉΤΗΣΙΝ, ΚΑΘ' ΉΝ Ό ΔΙΑΠΡΕΠΉΣ ΈΞ ΑΤΤΙΚΉΣ ΒΟΥΛΕΥ
ΤΉΣ Κ. ΣΤΈΦΑΝΟΣ ΔΡΑΓΟΎΜΗΣ, ΑΝΈΛΥΣΕ ΜΕΤΆ ΤΉΣ ΔΙΑ-
ΚΡΙΝΟΎΣΗΣ ΑΥΤΌΝ ΕΜΒΡΊΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΝΏΣΕΩΣ ΤΆ ΤΕ ΤΟΰ 
ΖΗΤΉΜΑΤΟΣ ΚΑΘ' ΔΛΟΥ ΚΑΙ ΤΆ ΤΉΣ ΝΈΑΣ ΦΆΣΕΩΣ ΑΎΤ'Οΰ.Ή 
ΆΓΌΡΕΥΣΙΣ ΤΟΰ Κ. ΔΡΑΓΟΎΜΗ, ΉΣ ΠΡΟΗΓΉΘΗ ΚΑΤΆ ΤΙΝΑΣ 
ΗΜΈΡΑΣ ΈΝ ΕΊΔΕΙ ΕΙΣΑΓΩΓΉΣ, ΟΎΤΩΣ ΕΙΠΕΊΝ, Ή ΆΓΌΡΕΥΣΙΣ 
ΤΟΰ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΉ, ΑΝΉΚΟΝΤΟΣ ΕΙΣ ΤΉΝ ΎΠΌ ΤΌΝ Κ. 
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ΔΡΑΓΟΎΜΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉΝ ΜΕΡΊΔΑ, ΥΠΉΡΞΕ ΘΑΥΜΆΣΙΑ Ί | 
ΔΙΑΦΩΤΙΣΤΙΚΩΤΆΤΗ, ΠΟΛΛΆ ΆΠΟΚΑΛΎΨΑΣΑ ΕΙΣ ΒΆΡΟΣ 
ΎΠΌ ΤΌΝ Κ. ΘΕΟΤΌΚΗΝ ΚΥΒΕΡΝΉΣΕΩΣ, ΉΣ ΚΑΤΈΚΡΙΝ» 
ΆΝΕΡΜΆΤΙΣΤΟΝ ΚΑΙ ΤΉΝ ΆΝΕΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ, ΆΝΕΥ ΔΙΑ
ΓΡΑΜΜΈΝΗΣ ΚΑΤΕΥΘΎΝΣΕΩΣ ΔΡΆΣΙΝ. ΈΠΑΙΝΈΣΑΣ 'ΤΟΔ; 
ΤΊΟΝ ΤΌ ΖΩΗΡΌΝ, ΤΌ ΈΝΤΟΝΟΝ ΚΑΙ ΤΌ ΎΠΕΡΉΦΑΝΟΝ 
ΔΡΆΣΕΙΟΣ ΤΟΰ Κ. ΡΆΛΛΗ ΚΑΤΆ ΤΉΝ ΈΚ ΤΟΰ ΎΠΟΥΡΓ 
ΤΏΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΏΝ ΈΛΙΓΟΧΡΌΝΙΟΝ ΔΥΣΤΥΧΏΣ ΔΙΈΛΕΥΣΊΝ η 
Ό Κ. ΔΡΑΓΟΎΜΗΣ, ΠΡΟΚΕΙΜΈΝΟΥ ΠΕΡΊ ΤΏΝ ΜΑΚΕΔΟΝ.ΧΊ 
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΊΣΕΩΝ, ΕΊΠΕ, ΔΤΙ Ή ΚΥΒΈΡΝΗΣΙΣ ΤΉΣ ΈΛΛΆ& 
ΕΊΧΕ ΚΑΘΉΚΟΝ ΚΑΙ ΎΠΟΧΡΈΩΣΙΝ, ΆΜΑ ΏΣ ΈΓΈΝΕΤΟ 
ΜΥΡΣΤΈΓΕΙΟΣ ΣΥΜΦΩΝΊΑ, ΆΝΤΊ ΤΉΣ ΣΙΓΉΣ, ΉΝ ΈΤΉΡΗ» 
ΑΝΤΊ ΤΉΣ ΠΑΘΗΤΙΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ, ΉΝ ΜΕΤΉΛΘΕ, ΆΝΤΊ Α 
ΆΝΕΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΕΊΑΣ, ΝΆ ΖΗΤΉΣΗ ΤΉΝ ΈΠΈΚΤ*. 
ΣΙΝ ΤΏΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΊΣΕΩΝ ΈΦ' ΔΛΩΝ ΤΏΝ ΒΙΛΑΕΤΊΩΝ ΤΊΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΤΟΥΡΚΊΑΣ, ΣΤΗΡΙΖΟΜΈΝΗ ΈΠΊ ΤΟΎ ΓΡΆΜΜΑ 
ΤΟΣ ΤΉΣ ΒΕΡΟΛΙΝΕΊΟΥ ΣΥΝΘΉΚΗΣ ΚΑΙ ΎΠΟΣΤΗΡΊΖΟΥΣΑ ΤΉ» 
ΓΕΝΟΜΈΝΗΝ ΤΌΤΕ ΠΑΡΑΠΛΗΣΊΑΝ ΠΑΡΆ ΤΉ: Τ;ΥΡΧΙΧ*Σ 
ΚΥΒΕΡΝΉΣΕΩΣ ΠΡΌΤΑΣΙΝ. ΆΛΛ' Ή ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΚΥΒΈΡΝΗΣΙΣ 
ΌΡΡΩΟΟΫΣΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΑΊΟΥΣΑ, ΜΉ ΈΧΟΥΣΑ ΓΝΏΜΗΝ, ΜΉ 
ΈΧΟΥΣΑ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ, ΜΉ ΈΧΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΉΝ. ΎΠΕΒΟΉΒΐ)· 
ΣΕΝ ΆΣΥΝΕΙΔΉΤΩΣ ΤΉΝ ΔΙΆΠΛΑΣΙΝ ΚΑΙ ΤΉΝ ΠΡΟΑΓΩΓΉ» 
ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΣ ΠΡΑΓΜΆΤΩΝ, ΉΚΙΣΤΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΌΜΕΝΗΣ 
ΚΑΙ ΠΡΌΣ ΤΆ ΔΊΚΑΙΑ ΤΟΰ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΠΡΌΣ ΤΑ ΔΊ
ΚΑΙΑ ΤΏΝ ΓΗΓΕΝΏΝ ΚΑΘ' ΔΛΟΥ, Ά ΜΙΚΡΟΫ ΔΕ'ΙΝ ΈΤΆΦΗΣΑΝ 
ΎΠΌ ΤΆ ΔΌΛΙΑ ΠΛΓ]ΓΜΑΤΑ ΤΏΝ ΈΧΘΡΩΝ ΤΟΎ ΓΈΝΟΥΣ 
ΗΜΏΝ. Ό Κ. ΔΡΑΓΟΎΜΗΣ ΟΡΘΌΤΑΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΈΣΤΑΤΑ 
ΈΓΝΩΜΆΤΕΥΣΕ, ΔΤΙ Ή ΝΈΑ ΤΟΰ ΜΑΚΕΔΌΝΙΚΟΥ ΖΗΤΉΜΑΤΟΣ 
ΦΆΣΙΣ ΠΑΡΈΧΕΙ ΈΚΕΧΕΙΡΊΑΝ ΚΑΙ ΈΔΑΦΟ; ΠΡΌΣ ΕΡΓΑΣΊΑ», 
ΉΤΙΣ ΝΰΝ ΠΡΈΠΕΙ ΜΕΘΟΔΙΚΏΤΕΡΟΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΌΤΕΡΟ» 
ΝΆ ΔΙΕΞΑΧΘΉ. Ή ΣΎΓΧΡΟΝΟΣ ΙΣΤΟΡΊΑ ΚΑΙ ΤΆ ΠΡΆΓΜΑΤΑ 
ΈΔΕΙΞΑΝ ΠΕΡΙΤΡΆΝΩΣ, ΔΤΙ ΑΊ ΜΕΓΆΛΑΙ ΔΥΝΆΜΕΙΣ ΔΙΆ **' 
ΤΑΛΛΉΛΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΤΙΚΉΣ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΊΑΣ ΟΥΧΊ 
ΣΠΑΝΊΩΣ ΉΛΛΑΞΑΝ ΓΝΏΜΑΣ ΚΑΙ ΙΔΈΑΣ, ΚΑΤΑΝΟΉΣΑΣΑΙ ΤΊ 
ΟΡΘΌΝ ΚΑΙ ΤΌ ΔΊΚΑΙΟΝ. ΤΡΑΝΆ ΜΑΡΤΎΡΙΑ ΠΡΌΚΕΙΝΤΑΙ Ή 
ΈΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΌΛΕΙ ΣΥΝΔΙΆΣΚΕΨΙΣ ΚΑΙ ΤΌ ΒΕΡΟΛΊ-
ΝΕΙΟΝ ΣΥΝΈΔΡΙΟ Ν, ΔΙΌΤΙ ΑΚΡΙΒΏΣ Ή ΔΎΝΑΜΙΣ ΈΚΕΙΝΤ), Ί 
ΑΓΓΛΊΑ, ΉΤΙΣ ΚΑΤΆ ΤΉΝ ΈΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΌΛΕΙ -Λ>»" 
ΔΙΆΣΚΕΨΙΝ ΈΔΗΜΙΟΎΡΓΕΙ ΠΕΡΊΠΟΥ ΔΡΙΑ ΔΜΟΙΑ ΠΡΟΊ ' Λ 

ΔΡΙΑ ΤΉΣ ΎΠΌ ΤΉΣ ΕΠΑΡΆΤΟΥ ΣΥΝΘΉΚΗΣ ΤΟΥ Λ Τ 
ΣΣΤΕΦΆΝΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΊΣΗΣ ΜΕΓΆΛΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙ 
Κ:ΑΕΡΡΆΚΟΥ ΤΆ ΔΡΙΑ ΤΑΰΤΐ ΚΑΙ ΤΉΝ ΜΕΓΆΛΗΝ ΒΟΥΛΓ» 
ΡΊΑΝ ΚΑΤΆ ΤΌ ΒΕΡΟΛΊΝΕΙΟΝ ΣΥΝΈΔΡΙΟΝ. '2Ί ^ Χ 

ΤΟΙΑΎΤΗ ΓΝΩΣΙΜΑΧΊΑ ΈΞΕΔΗΛΏΘΗ ΈΝ ΤΉ ΈΚΤΙΜΗ5^ 
ΠΡΑΓΜΆΤΩΝ, ΚΑΤΌΠΙΝ ΣΟΦΩΤΆΤΗΣ ΚΑΙ ΈΠΙΤΥΧΕ 
ΔΙΑΦΟ>ΤΙΣΤΙΚΉΣ ΕΝΕΡΓΕΊΑΣ ΤΏΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΎ α ι 

Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Ι Σ 

' , Ι̂ ΆΤΩΝ ΔΙΆ ΤΉΣ ΔΡΆΣΕΩΣ ΤΉΣ ΣΩΣΤΙΚΉΣ ΤΏΝ ΣΩ-
^ Ν ΈΜΑΡΤΥΡΉ"ΘΓΊ' ΔΙΕΠΙΣΤΏΘΗ ΚΑΙ ΔΙΕΚΗΡΎΧΘΗ, ΔΤΙ 
1[ ΈΛΛΗΝΕΣ ΆΠΟΤΕΛΟΰΣΙ ΤΉΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΊΚΝ ΜΕΤΆ ΤΟΎΣ 
Ο̂Ύ ΧΟΥΣ, Κ«Ί ΜΟΥΣΟΥΛΜΆΝΟΥΣ ΤΟΎ ΜΑΚΕΔΌΝΙΚΟΥ ΠΛΗ-

Β0 ΟΎΤΩ και ΝΰΝ ΔΈΝ ΕΊΝΑΙ ΑΔΎΝΑΤΟΝ, ΚΑΤΑΛΛΉ-
. , Κ Α ! ΠΡΟΣΦΥΏΣ ΠΟΛΙΤΕΥΌΜΕΝΗΣ ΤΉΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ 
ΚΥΒΕΡΝΉΣΕΩΣ, ΝΆ ΜΕΤΑΒΆΛ̂  ΠΆΛΙΝ ΓΝΏΜΗΝ, ΈΠΊ ΔΙ-

(ΟΝ ΕΥΠΡΕΠΏΝ ΚΑΙ ΑΝΑΜΦΙΣΒΉΤΗΤΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΣΤΗ-
ΟΜΈΝΗ, Ή ΔΎΝΑΜΙΣ ΕΚΕΊΝΗ, ΉΤΙΣ ΚΑΤΑΣΥΝΤΡΊΨΑΣΑ 
I ΧΑΤΑΡΡΑΚΏΣΑΣΑ ΆΛΛΟΤΕ ΤΉΝ ΊΔΈΑΝ ΤΉΣ ΜΕΓΆΛΗΣ 
ΥΛΓΑΡΊΑΣ, ΎΠΟΒΟΗΘΕΪ ΣΉΜΕΡΟΝ ΤΉΝ ΆΝΑΒΊΩΣΙΝ ΚΑΙ 

ΆΝΆΠΛΑΣΙΝ ΤΉΣ ΠΑΡ' ΑΥΤΉΣ ΤΑΎΤΗΣ ΚΑΤΑΡΡΙΦΘΕΊΣΗΣ 

ΈΑΣ. 
ΠΡΟΚΕΙΜΈΝΟΥ ΠΕΡΊ ΤΟΎ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΎ ΖΗΤΉΜΑΤΟΣ Ό 

Χ, ΔΡΑΓΟΎΜΗΣ ΎΠΕΣΤΉΡΙΞΕΝ, ΔΤΙ, ΕΙ ΚΑΙ 6 ΑΕΊΜΝΗΣΤΟΣ 
ΕΠΑΜΕΙΝΏΝΔΑΣ ΔΕΛΗΓΕΏΡΓΗΣ ΑΠΌ ΤΟΰ 187:>, ΈΠΊ ΤΉ 

«ΌΨΕΙ ΜΕΛΛΟΎΣΗΣ ΑΝΑΠΤΎΞΕΩΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΉΣ ΣΥΓ
ΚΟΙΝΩΝΊΑΣ, ΈΖΉΤΕΙ ΝΆ ΈΞΑΣ ΦΑΛΊΣΗ έκ τών προτέρων 

ΧΉΝ ΈΝΩΟΙΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΌΜΩΝ ΈΛΛΗΝ.ΚΏΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΚΏΝ, 
ΙΉ ΥΦΙΣΤΑΜΈΝΩΝ ΈΤΙ, ΑΊ ΆΛΛΑΙ ΚΥΒΕΡΝΉΣΕΙΣ ΟΥΔΈΝ Έ
ΠΡΑΞΑΝ Ια τών ί'οτίρο>ν, ΝΰΝ ΜΆΛΙΣΤΑ, ΔΤΕ Ή 'ΕΛΛΗ-
ΝΙΧΉ ΔΙΕΘΝΉΣ ΓΡΑΜΜΉ ΆΠΤΕΤΑΙ ΣΧΕΔΌΝ ΤΏΝ ΤΟΥΡΚΙΚΏΝ 
ΣΥΝΌΡΩΝ. ΚΑΙ ΟΎΤΕ, ώς ΠΟΛΙΤΕΥΌΜΕΘΑ, ΏΣ ΔΡΏΜΕΝ ΚΑΙ 
ΏΣ ΈΡΓΑΖΌΜΕΘΑ, ΘΆ ΈΠΙΤΕΥΧΘΉ Ή ΈΝΩΣΙΣ, ΉΤΙΣ ΘΆ ΓΈ-
ΝΗΤΑΙ ΊΣΩΣ ΜΕΤΆ ΤΉΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉΝ ΚΑΙ ΤΉΝ ΆΠΟΠΕΡΆ-
ΤΩΣΙΝ ΤΏΝ ΓΡΑΜΜΏΝ, ΑΓΤΙΝΕΣ ΣΉΜΕΡΟΝ ΆΠΟΤΕΛΟΰΣΙ ΤΌ 
ΘΈΜΑ ΤΏΝ ΣΥΖΗΤΉΣΕΩΝ, ΤΌ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΈΝ ΚΑΙ ΈΛΘΌΝ εις 
ΦΩΣ ΚΑΤΌΠΙΝ ΤΏΝ ΔΗΛΏΣΕΩΝ ΤΟΟ ΒΑΡΏΝΟΥ δ' ΑΊΡΕΝ-
ταλ, ΚΑΙ ΏΝ ΤΊΝΕΣ ΕΪΣΊ ΠΡΟΩΡΙΣΜΈΝΑΙ ΝΆ ΠΛΉΞΩΣΙ ΚΑΙ-
ΡΙΏΤΑΤΑ ΤΆ ΕΛΛΗΝΙΚΆ και ΤΆ ΤΟΥΡΚΙΚΆ ΔΊΚΑΙΑ και 
•ΣΥΜΦΈΡΟΝΤΑ. Και ΔΜΩΣ ΔΈΝ ΘΆ ΉΤΟ ΑΔΎΝΑΤΟΝ ΝΆ ΠΡΑΓ-
ΜΑΤΩΘΉ Ή ΈΝΩΣΙΣ, ΈΆΝ ΗΜΕΊΣ ΑΥΤΟΊ ΠΡΌΣ ΤΟΎΤΟ ΕΊΡΓΑ-
ΖΊΜΕΘΑ, ΜΉ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΌΜΕΝΟΙ ΤΉΝ ΔΙΑΡΡΎΘΜΙΣΙΝ και ΤΆΣ 
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΎΣΕΙΣ ΈΠΊ ΤΟΰ ΖΗΤΉΜΑΤΟΣ εις ΞΈΝΟΥΣ κε
ΦΑΛΑΙΟΎΧΟΥΣ, ΈΚ ΤΏΝ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑΚΏΝ ΔΙΑΒΗΜΆΤΩΝ 
ΤΩΝ ΌΠΟΙΩΝ ΆΉΘΩΣ ΆΠΕΚΔΕΧΌΜΕΘΑ ΤΉΝ ΈΠΊΛΥΣΙΝ 
αύτοΟ.' 

ΠΡΟΚΕΙΜΈΝΟΥ ΠΕΡΊ ΤΟΰ ΠΡΟΣΘΈΤΟΥ ΤΈΛΟΥΣ 3 Ο)Ο ΤΟΟ 
•«ΒΑΛΛΟΜΈΝΟΥ ΈΠΊ ΤΏΝ εις ΤΉΝ ΤΟΥΡΚΊΑΝ ΕΙΣΑΓΟΜΈΝΩΝ 
«ΜΠΟΡΕΥΜΆΤΩΝ, Ό κ. ΔΡΑΓΟΎΜΗΣ ΠΑΡΕΤΉΡΗΣΕ, ΔΤΙ Ή 
^Λ«Σ, ΕΊ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΈΝΗ ΚΑΙ ΈΧΟΥΟΑ ΤΌ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΝΆ 
\φψτ) ΆΝΤΙΣΗΚΏΜΑΤΑ, Ή τψ ΔΙΑΡΡΎΘΜΙΣΙΝ ΤΟΥΛΆΧΙ
στον ΤΏΝ ΥΦΙΣΤΑΜΈΝΩΝ ΜΕΤΑΞΎ ΤΟΥΡΚΊΑΣ ΚΑΙ ΈΛΛΆ-
*°Ί ΎΠΌ ΆΜΦΙΣΒΉΤΗΣΙΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΏΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΏΝ 
«ΑΦΟΡΏΝ, ΠΑΡΆ ΤΆ ΡΗΤΆ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΌΤΑΤΑ ΤΏΝ ΣΥΝ-
"ΗΧΏΝ ΤΟΟ ΚΆΝΛΙΤΖΑ ΚΑΙ ΤΉΣ ΠΕΡΊ ΕΙΡΉΝΗΣ ΓΡΆΜΜΑΤΑ, 
ΟΔΔΈΝ ΈΠΡΑΞΕ, ΏΣ ΜΉ ΠΡΟΣΦΥΓΟΟΣΑ ΜΕΤΆ ΤΉΝ ΈΠΙΦΑ-

Σ Α Ν *Α*ΟΠΙΣΤΊΑΝ ΤΉΣ ΠΎΛΗΣ ΕΊΣ ΤΉΝ ΔΙΑΙΤΗΣΊΑΝ ΤΏΝ 
Μ̂ΕΓΆΛΩΝ ΔΥΝΆΜΕΩΝ, ΔΙΑΙΤΗΣΊΑΝ, ΉΝ Ή ΜΕΝ ΕΛΛΆΣ 2-

ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΝΆΠΑΙΤΉΣ·{], αί δέ ΔΥΝΆΜΕΙΣ ΤΌ κα-
*Ο Ν ΝΆ ΜΉ ΆΡΝΗΘΏΣΙ. Και Ή ΕΛΛΆΣ ΆΠΌ ΈΤΟΥΣ, δε-

ΧΟΜΈΝΗ ΝΆ ΠΑΊΖΗΤΑΙ ΈΝ ΟΎ ΠΑΙΚΤΟΐΣ, ΈΜΠΕΣΟΟΣΑ ΕΙΣ 

ΤΆΣ ΑΤΕΛΕΎΤΗΤΟΥΣ ΤΉΣ ΑΝΑΒΟΛΉΣ ΑΤΡΑΠΟΎΣ, ΠΑΡΙΣΤΆ
ΜΕΝΗ ΕΊΣ ΚΩΜΙΚΉΝ ΣΥΜΠΑΙΓΝΊΑΝ, ΠΑΙΖΟΜΈΝΗΝ ΈΝ ΤΟΙΣ 
ΤΠΟΥΡΓΙΚΟΪΣ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΙΣ ΤΉΣ ΓΕΊΤΟΝΟΣ ΚΥΒΕΡΝΉΣΕΩΣ, 
ΈΝ ΟΊΣ ΟΊ ΜΈΝ ΜΈΓΑΣ ΒΕΖΎΡΗΣ ΦΕΡΉΤ ΠΑΣΆΣ ΚΑΙ Ό 
ΈΠΊ ΤΏΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΏΝ ΥΠΟΥΡΓΌΣ ΤΕΒΉΚ ΠΑΣΆΣ ΔΕΊΚΝΥΝ-
ΤΑΙ ΔΙΑΛΛΑΚΤΙΚΟΊ, Ό ΔΈ ΥΠΟΥΡΓΌΣ ΤΏΝ ΝΑΥΤΙΚΏΝ ΧΑ-

Ό Χ α ό α ν Ι'αηΓι Π α ό ά ς 

ΣΆΝ ΡΑΜΉ ΠΑΣΆΣ ΑΔΙΆΛΛΑΚΤΟΣ, ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΊ ΦΡΟΝΟΟΣΑ, 
ΔΤΙ ΔΙΆ ΣΥΝΕΝΝΟΉΣΕΩΝ και ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΎΣΕΩΝ ΆΠ' ευ
ΘΕΊΑΣ ΜΕΤΆ ΤΉΣ ΤΟΥΡΚΊΑΣ ΘΆ ΈΠΙΛΥΘΏΣΙ ΤΆ ΎΠΌ ΆΜΦΙ
ΣΒΉΤΗΣΙΝ ΘΈΜΑΤΑ! ΆΛΛΆ ΠΌΤΕ και ΠΏΣ; 

Ή ΆΓΌΡΕΥΣΙΣ ΤΟΰ Κ. ΔΡΑΓΟΎΜΗ, ΖΩΗΡΆ, ΈΝΤΟΝΟΣ, ΦΩ
ΤΕΙΝΉ, ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΉ, ΒΕΒΑΊΩΣ ΈΔΕΙ ΝΆ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΉ, ΤΉ 
ΆΠΟΦΆΣΕΙ ΤΉΣ ΒΟΥΛΉΣ, ΚΑΙ ΝΆΠΟΤΕΛΈΣΤ̂  ΈΘΝΙΚΌΝ ανά
ΓΝΩΣΜΑ και ΈΘΝΙΚΌΝ ΚΉΡΥΓΜΑ, ΔΙΌΤΙ ΔΙΆ ΤΉΣ ΆΓΟΡΕΎ-
ΣΕΩΣ ΤΑΎΤΗΣ ΕΥΚΡΙΝΏΣ και ΣΥΝΤΌΜΩΣ ΑΝΑΛΎΕΤΑΙ, ΔΙΑ
ΣΑΦΗΝΊΖΕΤΑΙ, ΔΙΕΥΚΡΙΝΊΖΕΤΑΙ ΤΌ ΔΛΟΝ ΆΝΑΤΒΛΙΚΔΝ ΖΉ

ΤΗΜΑ, Δ ΟΊ ΠΟΛΛΟΊ Ί) ΆΓΝΟΟΰΣΙΝ Ή 
ΚΑΚΏΣ ΓΝΩΡΊΖΟΥΣΙ. Ή ΠΛΕΙΟΨΗΦΊΑ 
ΤΉΣ ΒΟΥΛΉΣ ΤΏΝ ΕΛΛΉΝΩΝ, ΆΠΑ-
ΛΕΊΦΟΥΣΑ, ΈΝ ΣΥΝΕΝΝΟΉΣΕΙ ΜΕΤΆ ΤΟΰ 
ΡΉΤΟΡΟΣ, ΤΆ ΕΊΣ ΒΆΡΟΣ ΤΉΣ ΚΥΒΕΡ
ΝΉΣΕΩΣ ΤΟΰ Κ. ΘΕΟΤΌΚΗ ΛΕΧΘΈΝΤΑ, 
ΕΊΧΕ ΚΑΘΉΚΟΝ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΌΝ ΝΆ ΠΡΟ-
ΈΛΘΗ ΕΊΣ ΤΟΙΑΎΤΗΝ ΆΠΌΦΑΣΙΝ, ΓΝΑ 
ΈΠΊ ΤΈΛΟΥΣ ΈΓΚΑΙΝΙΣΘΉ ΠΑΡ' ΉΜΐΝ 
ΤΌ ΈΝ ΓΑΛΛΊΑ ΚΡΑΤΟΎΝ ΣΩΤΉΡΙΟΝ ΚΑΙ 
ΛΟΓΙΚΏΤΑΤΟΝ ΜΈΤΡΟΝ, ΚΑΘ' Δ ΑΊ ΑΓΟ

ΡΕΎΣΕΙΣ ΑΊ ΣΠΟΥΔΑΐΑΙ ΔΙΆ ΔΗΜΟΣΙΕΎΣΕΩΣ ΚΑΙ ΆΪΓινι\Ά§β 
ΠΑΡΈΧΟΝΤΑΙ ΏΣ ΣΩΣΤΙΚΆ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΆ ΑΝΑΓΝΏΣΜΑΤΑ 
ΕΊΣ ΤΌΝ ΓΑΛΛΙΚΌΝ ΛΑΌΝ. 'ΑΦ' ΟΎ ΑΊ ΚΥΒΕΡΝΉΣΕΙΣ 
ΗΜΏΝ ΆΛΛΩΣ ΔΈΝ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΟΰΣΙ ΤΌΝ ΛΑΌΝ ΈΝ ΤΉ 
ΓΝΏΣΕΙ και ΤΉ ΕΚΤΙΜΉΣΕΙ ΤΏΝ ΔΙΚΑΊΩΝ ΤΟΟ ΈΛΛΗΝΙ-

«*/» 
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σμοΰ, άφ' ου έν τοις Σχολείοις ημών άγνωστος είναι ή 
εθνική εκπαίδευσες καί ή διδασκαλία τών δικαίων η 
μών, απερ κυρίως πηγάζουσιν έκ τής Βυζαντινές επο
χής, ην παρορώμεν καί περιφρονοΰμεν οί δείλαιοι, άφ ' 
ου ό μαθητής καί ό ά/.αδημαϊκδς πολίτης, έγκαταλεί-
πων τά μαθητικά καί τά φοιτητικά θρανία, γνωρίζει 
τόσα περί της ιστορίας τοϋ ενιαίου ΈλληνισμοΟ καί 
τών δικαίων αύτοΰ, δσα γνωρίζομεν περί τών ηθών 
καί εθίμων ανεξερεύνητων Ιτι αγρίων χωρών, ενδεί
κνυται τουλάχιστον ή δημοσίευσις κκί ή κυκλοφορία 
τών έν τη Βουλή απαγγελλομένων λόγων εκείνων, οί 
όποιοι δύνανται νά διαφωτίσωσι τον λαόν, έχοντα καί 
τό καθήκον καί τό δικαίωμα νά γνωρίζη καί νά μαν-
Οάνη τά έχοντα σχέσιν προς τά δίκαια τών Ελλήνων 
τής Ελλάδος καί της Τουρκίος. Ό αξιότιμος Πρόε
δρος τής Βουλής κ. Ν. Λεβίδης, πολύ έχων τό νεωτε
ριστικών πνεϋμα καί πολλήν τήν οξύτητα, πολλά ήδύ-
νατο νά πράξη υπέρ τής ώς ανωτέρω υποβαλλομένης 
ίδέας, μεγάλην ούτω παρέχων ύπηρεσίαν εις τό "Ε
θνος. Βεβαίως θά λεχθή, 8τι έάν ποτε έλαμβάνετο τό 
μέτρον τής δημοσιεύσεως τών σπουδαίων λόγων, θά 
προεβάλλετο ή άξίωσις παρά πολλών βουλευτών, δπως 
δημοσιεύωνται καί αί περί επαρχιακών, περί τοπικών, 
περί συναλλαγής αγορεύσεις αυτών. Έ άντίρρησις δ
μως αύτη δέν είναι σοβαρά,'διότι τό μέτρον θάφορά 
ΕΙΣ τήν δημοσίευσιν λόγων γενικού διαφέροντος καί 
σπουδαίων εθνικών θεμάτων. 

Ό κ. Πρόεδρο,- τής Κυβερνήσεως, απαντών εις τόν 
κ. Δραγούμην, είπε τινα χλιαρά καί άμελέτητα, ύπερ-
ημύνθη δέ τής ύπ ' αυτόν Κυβερνήσεως, παρατηρήσας 
δτι δέν έγένετο δυνατόν,οϋτε εκρίθη σκόπιμον καί λυ
σιτελές νά ζητηθή ή έπέκτασις τών μεταρρυθμίσεων 
καθ" δλα τά Βιλαέτια τής Ευρωπαϊκής Τουρκίας, διότι 
θά έδημιουργεϊτο ό κίνδυνος τής αναμίξεως είς τά τής 
Ηπείρου τών Δυνάμεων εκείνων, τής Αυστρίας καί 
τής Ιταλίας , αί'τινες έχουσιν ιδίας έπ ' αυτής καί έπί 
τής Αλβανίας βλέψεις. Ή παρατήρησις τοϋ κ. Πρω
θυπουργού δέν είνε σοβαρά ούτε σπουδαία, διότι, έν 
περιπτώσει επεκτάσεως τών μεταρρυθμίσεων, έν τή 
Ήπείρω καί έν τή Αλβανία δέν είσήρχοντο ώς έπό-
πται καί εντολοδόχοι μόναι ή Αυστρία καί ή Ιταλία , 
άλλ' άπασαι αί Δυνάμεις, ών αί πλείσται, έάν μή δλαι, 
ήκιστα είσί διατεθειμένοι νά θυσιάσωσι προ τοΟ βω
μού τών ίταλαυστριακών βουλιμιών τους ελληνικούς 
καί αλβανικούς πληθυσμούς τών μερών εκείνων. Δέν 
είναι περισσότερον σπουδαία ή άλλη εκείνη τοΟ κ. 
Θεοτόκη παρατήρησις, καθ ' ην προκειμένου περί τής 
Ηπείρου, αύτη έπεδικάσθη διά Συνθήκης είς τήν Ε λ 
λάδα, δπερ έπίσημον καί άναμφισβήτητον κεκτημένον 
δικαίωμα. Ό κ. Πρωθυπουργός, ανεξαρτήτως τής ή 
κιστα σοβαρας δικαιολογίας ταύτης, φρονεί, δτι ή μέ
χρις Ιωαννίνων γραμμή περικλείει τήν "Ηπειρον; 

Φρονεί, δτι ή "Ηπειρος εξικνείται μέχρι τών Ί ω β ν | | 
νων; Φρονεί, καί έάν έτι ύπετίθετο, δτι ή *ΗΠ«Β<Ί 
φθάνει μέχρι τών Ιωαννίνων, δπερ ανακριβές χα) χ^ι 
θανόν, δτι επιτρέπεται ήμίν νά έγκαταλείψωμ ε ν -,,·' 
Αλβανούς, μεθ' ών συνεπάθομεν καί συνεπολεαΑ* 
μεν; Καί περί τής άλλης εκείνης βεβαιώσεως, ΧΧΉ'» 
τής Ελλάδος έν απομονώσει καί έν έρημία φίχ ω ν 

λούσης, είναι αδύνατον νά έπαναληφθώσι ποίνά 
γνωσιμαχίαι δμοιαι πρδς τάς τοϋ 1878 , τί πρέπει «| 
λ ε χ θ ή ; 

Πρέπει νά λεχθή, ώς έτοίμως καί εντόνως ΠΆΡΕΙ*, 
ρησεν ό πατριωτικώτατος Αρχηγός τής ' Αντ:ΠΟΛ> 
τεύσεως κ. Δημήτριος Ράλλης, δτι καί κατά τό 18^ | 
ή Ε λ λ ά ς ήτο έν απομονώσει, έπασχεν έξ ί^ψ[χ, 
φίλων, δέν είχε συμπαθείας, άλλά, παρά πάντα ταΟτβ, 
παρά τάς αντιδράσεις θερισμένων Δυνάμεων, τάς ΧΡ«. 
φίας καί ύποχθονίους δσον άφορα εις τήν Ρωσσίαν' 
καί τάς φανεράς δσον άφορα εις άλλας Δυνάμεις ή 
τότε ύπό τόν κ. Ράλλην Κυβέρνησις, ής μέλος ΆΙΑ-
τέλει καί ό νΰν Πρωθυπουργός, κατώρθωσε νά ΈΞΕΥ· 
μενίση καί νά προσεταιρισθή τήν φιλίαν τής Δυνάμεως 
ακριβώς εκείνης, ήτις εχάραξε τήν Μεγάλην Βουλγα-
ρίαν κατά τήν Συνδιάσκεψιν έν Κωνσταντινούπολη, 
κατερράκωσε τήν Μεγάλην Βουλγαρίαν κατά τό ΣΙ>· 
νέδριον τοϋ Βερολίνου καί θέλει νΰν, τις είδεν ό-ΟΊΟΥΣ 
έχουσα λόγους σοβαρούς, νά φανή συμπαθής ΠΡΔΣ 
εκείνους, ων επανειλημμένως έματαίωσε τά σχέδια. 
Ό τότε πρωθυπουργός κ. Ράλλης καί ό τότε υπουργό; 
έπί τών Εξωτερικών κ. Στέφανος Σκουλούδης, ΒΑΘΔΣ 
τών καθ' ημάς πραγμάτων γνώστης, ού μόνον τί)Σ 
προστασίας τής αδιαλλάκτου!;) "Αγγλίας έτυχον,άλλά 
κατώρθωσαν δι' αντής νά κηρυχθή τό δόγμα, ΔΤΙ 
«χώραι απελευθερωθεί σαι δέν επανέρχονται ει; τοϋ; 
άφ ' ών άπηλευθερο')θησαν,» καί νά έξευρεθή τό ΠΡΌΣ 
άποζημίωσιν πολεμικόν οάνειον, ο οί ποικιλώνυμοι 
ομόδοξοι καί συμμαχικοί συνδυασμοί ήρνοΰντο, άνευ 
διατυπώσεων τίνων προκαλουσών μεγάλας βραδύτητα: 
σκόπιμους ίσως, νά έςευρέσωσ^ν ή νά έγγυηθώσι. Ό 
κ. Πρωθυπουργός, δν διακρίνει περισσή όξύτης, άλλα 
καί περισσή νωθρότης, δέν θά έλεγεν δσα είπε, έαν 
έμελέτα τά έν τοις Άρχείοις τοϋ υπουργείου τών 
Εξωτερικών διπλωματικά καί άλλα έγγραφα, α ε* 
στήθους πάς πολιτικός άνήρ τής χώρας οφείλει να 
γνωρίζη. Έ φ ' δσον ό κ. Θεοτόκης άμελέτητος παρ1" 
στάμενος καί έκ τής όξύτητος αύτοϋ άπεκδεχομενοί 
τήν ώς άπό μηχανής ύποβολήν ιδεών καί γνωμ»ν> 
χειρίζεται τά εθνικά ζητήματα, βεβαίως δ τύπος, οι 
έζητήσατο τήν συνδρομήν καί τήν σύμπραξιν, 
δύναται νά είναι υπέρ αύτοΰ, είλικρινώς θλιβομενο» 
δια τοΰτο. 

Έ ν Σερβία δ πρωθυπουργός κ. Πάσιτς, έμ^ΏΝ «V1 

τών έν Μακεδονία μεταρρυθμίσεων, ΕΞΈΦΡΑΖΕ τήν 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ 

| ;-· θα έπεκταθώσιν αύται καί έν τω Κοσσυφο-
,' ^ Χ α χρία τέταρτα τοϋ πληθυσμοϋ, κατά τόν 
7 π οχίχικόν, αποτελούνται έκ Σέρβων τοϋ Κοσ-
οττεδίου, αντιστοιχούντος πρός τήν Πάλαιαν Σερ-

Κ ι ν θάποκρούσωμεν ενταύθα τούς ισχυρισμούς τού 
Πάσ·τς περί τών έπί τοΰ Κοσσυφοπεδίου δικαι

ωμάτων τής Σερβίας, καί διότι ή τοιαύτη συζήτη-

π ο λύν θά καταλάμβανε χώρον καί διότι άναμφι-
» ' τ ω ς ή πλειονότης τού πληθυσμού τοΰ Κοσσυ

ΦΟΠΕΔΊΟΥ, ώς μαρτυροΰσι εθνολογικά δεδομένα καί 
άπασαι αί γνωσταί στατιστικαί, είναι αλβανική ώς 
ΆΛΒΑΝ.κόν είναι καί τό Κοσσυφοπέδιον. Ά λ λ ά θά πα-
ρατηρήσωμεν μόνον, δτι οί Σέρβοι, έχοντες βλέψεις 
|κί ΤΟΰ Κοσσυφοπεδίου, οπόθεν, έγκχθιστάμενοι, θά 
ϊδυνηθώσι βαθύτερον νά εΐσχωρήσωοιν έν τή Μακεδό
ΝΑ, ΚΑΊ κατανοοΰντες δτι αί επιβαλλόμενα*, μεταρρυθ
μίσεις σημειοΰσιν έν τώ ΑΓμφ τόν πρόλογον άφαιμά-
Ικος ΚΑΊ προσαρτήσεως τών χωρών, έν αίς επιβάλ
λονται αύται, ζητοΰσιν τήν έπέκτασιν τών μεταρρυθ
μίσεων καί έπί τής χώρας ακριβώς εκείνης, έφ' ής 
ίρπακτικάς έχουσι βλέψεις. Καί ημείς, μή μιμούμε-
ϊ τ τ ό παράδειγμα εκείνων, ού μόνον δέν ζητοΰμεν 
ΫΉΝ έπέκτασιν τών μεταρρυθμίσεων έφ ? δλης τής Ευ
ρωπαϊκής Τουρκίας, ής είμεθα οί γηγενείς, άλλά καί 
4πο6οηθοΰμεν τό κατά τών "Αλβανών, τών αδελφών 
καί δμαιμόνων ημών, έργον τών Σέρβων, είς ουδέν 
λογιζόμενοι καί κοινότητα καταγωγής και παραδό
σεις καί ίστορίαν. Όποια διαφορά μεταξύ τής ανερ
μάτιστου καί άήθους πολιτικής ημών καί τής λελο-
Ι̂ ισμένης τής σαφοΰς, τής προγραμματικής πολιτικής 
Ϊ̂ΔΝ Σέρβων! Άλλά καί περί τοΰ σιδηροδρομικού ζη
ΤΉΜΑΤΟΣ πολύ έντονωτέρα, θετικωτέρα καί άποτελε-
βματικωτέρα, ανακύπτει ή πολιτική τ ή ; Σερβικής Κυ
ΒΕΡΝΉΣΕΩΣ, ήτις έξησφάλισεν οριστικώς καί αμετα
κλήτως τήν ύποστήριξιν τών Μεγάλων Δυνάμεων έν 
Μ επιζητούμενη,διά Σερβίας καί Κοσσυφοπεδίου πρός 
ΒΔΝ Άγιον Ίωάννην τής Μεδούης, κατασκευή τής 
Μηροδρομικής γραμμής Δουνάβεως-Άδριατικής. 
;' ΕΝ Βουλγαρία ή Α γ γ λ ι κ ή πρότασις περί διορισμού 

ΡΙΝΙΚΟΎ Δ.οικητοΰ έν Μακεδονία προΰκάλεσεν άκρά-
|ΐΗΤΟΝ τής Κοινή; Γνώμης τόν ένθουσιασμόν, τής Ρωσ-
ρχής προτάσεως τήν δυσθυμίαν καί τήν απογοήτευ
ΑΝ, ΚΑΘ' ό μαίνεται προκαλεσάσης. Καί κόπτονται οί 
ρώφοροι Βούλγαροι πατριώται, άπειλοΰντες γήν καί 
ρορανόν, καί έΕαιτοϋνται τόν διορισμόν Γενικού Διοι
ΚΗΤΟΎ καί ά-αιτοϋσ: τήν κατά ζώνας διαίρεσιν τής 
ΙΓ&κεδονία;, ^πί τ ή έλπίδι, δτι τά μέτρα ταύτα θά 
Ι«Ρθαγάγωσ·. τό Βουλγαρικόν Ζήτημα. Καθ' ημάς, τής 
ρΜσσικής προτάσεως κατά τύπους καί ουχί κατ' ού-
Ρ*ν διαφερούσης τής Αγγλ ικής , αί φωναί τών Βουλ-
Τ'ΡΩΝ πατριωτών άποκαλούσι τήν συγκάλυψιν τών ά 

πωτέρων σκοπών, ους αποκρύπτει ή Τωσσική πρότα-
σις, ην άπ ' άκρου εως άκρου δικκρίνει τής Επισήμου 
Ρωσσίας ή μεθοδική καί ψευδαμερόληπτος τακτική, 
ής έργα έγένοντο ή κατά τό 1854 έμφάνισις τοΰ 
Βουλγάρικου Ζητήματος, ή διά τής ιδρύσεως Ε ξ α ρ 
χίας προαγωγή αύτοΰ, ή διά τών υπομνημάτων τού 
πρίγκηπος Γορτζακώφ παραπλάνησις τών απλοϊκών 
πολιτικών ημών ανδρών, ή κατά τήν Συνδιάσκεψιν 
τής Κωνστατινουπόλεως ιησουίτικη στάσις τής Ρωσ
σίας καί ή Συνθήκη τοΰ Α γ ί ο υ Στεφάνου, ήτις πασ> 
δήλως καί προθύμως άπεκάλυψεν, δτι αί μετριοπαθείς 
καί ψευδα/ιερόληπτοι τής Ρωσσίας ένέργειαι τείνουσιν 
είς Ινα καί μόνον τελικόν σκοπόν: τήν έν τή Ε λ λ η 
νική Χερσονήσω έπικράτησιν τών Σλαύων καί τόν έκ-
σλαυϊσμόν τών γηγενών. Τήν άλήθειαν ταύτην, άλή-
θειαν πραγματικήν καί κατάφωρον, πρέπει πάντοτε 
νά έχωμεν έν νώ, νοοΰντες τί δέον νοεϊσθαι. 

Έ ν Μαυροβουνίω άπεσοβήθησαν, έπί τοΰ παρόντος 
τουλάχιστον, αί κατά τοΰ Ήγεμόνος Νικήτα έπανα-
στατικαί ένέργειαι, συντελέσαντος έπί τήν τοιαύτην 
τροπήν τοΰ έπιφανέντος σιδηροδρομικού ζητήματος, δ 
περισσώς περισπά τών Μαυροβουνίων τήν προσοχήν. 
Ό πρίγκηψ Νικήτας, ώς καί άλλοτε, θέλων νά έπω-
φεληθή νοτιοσλαυικώς τής παρουσιασθείσης ευκαιρίας, 
έτράπη τήν είς Πετρούπολιν άγούσαν, Γνα έπισκεφθή 
δήθεν τόν Τσάρον καί τάς Μεγάλας Δούκισσας θυγα
τέρας αύτοΰ, άλλ' Γνα πράγματι έπιτύχη σιδηροδρομι
κών καί άλλων ωφελημάτων, δι" ών καί τήν Νοτιο-
σλαυικήν Ίδέαν θά εξυπηρέτηση καί τήν έν Μαυρο-
βουνίφ θέσιν αύτοΰ θά στερέωση. 

Έν Τουρκία ή αυτή πάντοτε άτάσθαλος καί θανα
τηφόρος πολιτεία, ό αυτός φακιρισμός, ή αυτή έθνο-
κτόνος αναλγησία, ή αυτή οικτρά κακοδιοίκησις, ή 
αυτή φοβερά άγνοια τών αληθών τοΰ Τούρκικου Οι
κοδομήματος συμφερόντων. Τά δίκαια καί αί προνο
μία-, τής Μεγάλης Εκκλησίας όσημέραι ψιλαί άπο-
βαίνουσιν έννοιαι, παρά τούς κείμενους νόμους, οί'τινες 
άποτελοΰσι τάς θεμελιώδεις βάσεις τοΰ Τουρκικού 
καθεστώτος. Τά συμφέροντα αυτής τής Τουρκίας 
παρορώνται, μόναι δέ τοΰ έν Γιλδίζ θρόνου αί ύστερι-
καί κραυγαί προκαλοΰσι τήν προσοχήν τών ιθυνόν
των, δολοπλοκούντων, δημιουργούντων συνωμοσίας, 
καί μετερχομένων εκβιασμού έμπόριον πρός έκμετάλ-
λευσιν τοΰ άτυχους τοΰ Γιλδίζ ενοίκου καί είς βάρος 
αθώων ή άνοήτων, οΐτινες βασανιζόμενοι, πιεζόμενοι, 
απειλούμενοι, παραπλανώμενοι όμολογοΰσιν άρρητ' α
θέμιτα καί άποκαλύπτουσι δήθεν δίκτυα ολόκληρα 
πλεκτανών κατά τού Σουλτάνου, έκτεινόμενα μέχρι 
τού Γιλδίζ, περικλείοντα ξένας πρεσβείας, συνδυά-
ζοντα έργασίαν Έλληνικήν, Νεοτουρκικήν, Άρμενια-
κήν καί άπειλοΰντα πρόρριζα τού Σουλτάνου Άβδούλ 
Χαμίτ τόν θρόνον. Καί ό Σουλτάνος, παρέχων πίστιν 
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είς τά λεγόμενα καί άδόμενα, λησμονών τό δι' εισαγω
γής βομβών καί εκρηκτικών υλών χαταοχοπεντικόν 
έμπόριον τοϋ είς Προύσαν άποσταλέντος Φεχήμ πασά, 
τέως Άρχικατασκόπου, παρορών τοΰ Μελχαμέ πασά 
τάς αποκαλύψεις καί άνταποκαλύψεις, συλλαμβάνων, 
τιμωρών, έξορίζων αθώους, τόν δλεθρον αύτοΰ απερ
γάζεται καί ύποβοηθεί διά της ευπιστίας αύτοΰ τόν 
αίσχρόν καί άτιμον καί έπονείδιστον πλουτισμόν τών 
μετερχομένων τό έμπόριον τής κατασκοπείας οργάνων 
αύτοΰ, άτινα εΐσίν οί χειρότεροι εχθροί τοΰ θρόνου, ώς 
έξεγείροντες διά τών καταπτύστων μεθόδων τήν Κοι-
νήν Γνώμην, ήτις ήδη ήρ-
ξατο τολμηρότερον καί 
ζωηρότερον διαμαρτυρό
μενη. Ά τ υ χ η Σουλτάνε! 
άτυχης Τουρκία! 

* 
Τής έν Ελλάδι Κοινής 

Γνώμης τήν προσοχήν-
προκαλεϊ ή έν Κέρκυρα 
δεκαπενθήμερος διαμονή 
τοΰ Αύζοτιράτοροζ Γουλι
έλμου, αφιχθέντος έν τή 
χώρα τών Φαιάκων τή 
28 Μαρτίου. Ό Βασιλεύς* 
ό λαός καί αί Άρχα ί μετά 
πολλού ένθουσιασμοΰ έχαιρέτισαν τήν άφιξιν τοΰ 
Γερμανοΰ Καίσαρος, άδελφοΰ τής πριγκήπίσσης 
Σοφίας, μελλούσης Βασιλίσσης τών Ελλήνων. 
Ή έν Κέρκυρα δεξίωσις άπλή, άλλ' ωραία έν 
τή άπλότήτι αυτής, σαφώς ύπεδήλωσεν όποια ΑΙ
σθήματα θαυμασμού τρέφουσιν οί Έλληνες πρός τόν 
Μεγάλον Μονάρχην, τόν τοσαΰτα θαυμάσια έπιτελέ-
σαντα έν Γερμανία, άφ ' ής ανέλαβε τής Μεγάλης Αύ-

' τοκρατορίας τήν διακυβέρνησιν. Ουδείς αγνοεί, δτι ό 
Κάιζερ μετέβη είς Κέρκυραν, "να ήσυχάση καί θαυ-
μάση τήν ώραίαν τής νήσου φύσιν, δπως εντρύφηση 
είς τάς έκπάγλους τοΰ Αχίλλειου καλλονάς, Γνα ζήση 
έπί τινας ημέρας ώς ιδιώτης καί οικογενειάρχης. Ά λ λ ά 
τό άνήσυχον καί μεγαλεπήβολον τοΰ Αύτοκράτορος, 
τδ όξύ καί εύστροφον αύτοΰ πνεΰμα, είναι αδύνατον νά 
μή θελήση νά συγκομίση μελετάς καί γνώμας έκ τοΰ, 
έστω καί ιδιωτικής φύσεως, ταξειδίου τούτου. Ή γει-
τνίασις τής Ηπείρου, ή γειτνίασις τής Αλβανίας, ή 
γειτνίασις τής δλης Ελληνικής Χερσονήσου θά προ-
καλέση τήν προσοχήν καί τήν παρατήρησιν αύτοΰ. 
Ή άνά τήν "Ηπειρον εκδρομή, ήτις βεβαιοΰται, θά 
γέννηση σκέψεις καί απορίας, θά γεντήση εντυπώσεις 
ΚΑΊ αναμνήσεις, θά γέννηση τήν έπιθυμίαν τής έκ τοΰ 
πλησίον καί έξ αυτοψίας μελέτης τών τής Ηπείρου. Ό 
Αύτοκράτωρ,έπισκεπτόμενος τήν "Ηπειρον,βλέπων έκεϊ 
τά ίχνη τής μεγάλης εμπορικής καί στρατιωτικής όδοΰ, 

τής Εγνατίας όδοΰ, ΘΆ σκεφθή, δτι διά τής Ήπείρ^Ι 
καί τής Εγνατίας όοοϋ έπεκοινώνησεν ό Έλληνισμω 
μετά τής Δυτικής Ευρώπης καί δτι εκείθεν έ ξ ε π ή δ η ^ 
τά πρώτα στοιχεία τοΰ αρχαίου καί βυζαντιακοΰ ' Ε ) | 
ληνισμοΰ, άπερ, οιαποντίως πλέοντα πρός τήν Ιταλία» 
τήν Άναγέννησιν έξειργάσαντο.Έν τή'Ηπείρω άπό το! 
Δυρραχίου.τής άρχαίαςΈπιδάμνου, μέχρι τών πρός τ 4 | 
κυρίως Ελλάδα εσχατιών τής χώρας, ίχνη άνεξίτη1ι| 
ελληνικά καί φωνήν έλληνικήν θάκούση, έξαγγέλλο» 
σαν παράπονα καί διαμαρτυρίας, διότι ξένοι ΈΜΕΛΈΤΊΜ 
σαν ή μελετώσι νά έπιδράμωσιν έπί τήν έλληνικήν 
ταύτην χώραν. Οί Έλληνες πάντως εύχονται, Γνα Α 
Κάιζερ άκούση τάς φωνάς ταύτας, Γνα ίδη τήν "Η-' 
πειρον έκ τοΰ πλησίον. Γνα έκ τοΰ σύνεγγυς μελετήσικ 
τά κατ ' αυτήν, διότι πάντως έχουσι τήν πεποίθησιν δ*ΑΙ 
ό μέγας Βασιλεύς, δν διακρίνει καί οξύτης καί εύθ·*| 
κρισία, καί ειλικρίνεια, ΘΆ γένηται ό άψευδέστερος χ*ί| 
ρυξ τών δικαίων τής Ηπείρου, δ Προπαγάνδα·, ποικϋ 
λαι θέλουσι νά καταπατήσωσιν. Ό μέγας Βασιλεύς, Ί-
χων λίαν βαρύνουσαν ψήφον έν τή πολιτική τής Ευ
ρώπης, ΘΆ πεισθή έξ αυτοψίας, δτι πρέπει νά πάρα-
μείνη αναλλοίωτος ή εθνολογική συγκρότησις τών δυ
τικών τής Χερσονήσου τοΰ ΑΓμου. τμημάτων καί δτι Ή 
άλλοίωσις αύτοΰ θάπετέλει κίνδυνον σοίαρώτατον ού 
μόνον διά τούς γηγενείς, ού μόνον διά τούς Έλληνας 
καί τούς Αλβανούς, άλλά καί διά τήν ΜΉ σλαυϊκήν 
Εύρώπην. Οί "Ελληνες άδιστάκτως πιστεύουσιν, δτι Δ 
μέγας αδελφός τής μελλούσης αυτών βασιλίσσης, επι
στρέφων εις τήν πρωτεύουσαν τής Γερμανικής Αυτο
κρατορίας, θάποκομίση έξ ιδίων παρατηρήσεων ανα
μνήσεις καί εντυπώσεις, αί'τινες θάποτελέσωσι τήν βά-
σιν τών περί τής Ηπείρου γνωμών αύτοΰ. Δέν γνωρί-
ζομεν τί ΘΆ πράξη ή ύπό τόν έκ Κερκύρας πολιτευτήν 
Κυβέρνησις, άλλά ΘΆ ηύχόμεθα, Γνα ποιήσηται τάς 
άπαιτουμένας διαφωτιστικάς αποκαλύψεις, δι' ών έν 
πολλοίς ΘΆ διηυκολύνετο ή παρατηρητική έν Κέρκυρα 
διαμονή καί άνά τήν "Ηπειρον εκδρομή τοΰ Κάιζερ. 
Ό Αυτοκράτωρ Γουλιέλμος, διαμένων έν Κέρκυρα, θά 
θελήση νά συγκομίση πληροφορίας περί τοΰ Άνατο-
λικοΰ Ζητήματος, άς βεβαίως έχει, ΆΛΛ' άς θά έπεθύ-
μει νά διακρίβωση έκ προσωπικών παρατηρήσεων Δ
σον αφορά είς τήν "Ηπειρον καί τήν Άλβανίαν. Τήν 
φυσικήν ταύτην τοΰ Κάιζερ έπιθυμίαν, ΉΝ θά διεγείρε 
τής Ηπείρου ή καθημερινή θέα καί τά πέραν τής Η
πείρου διαγραφόμενα έν τω όρίζοντι Αλβανικά δρη, 
πρέπει νά ίκανοποιήσωσιν οί ιθύνοντας τά κοινά,παρέ-
χοντες καί προσκομίζοντες πάσαν πληροφοριαν και 
πάν γνώσεως έφόδιον. 

Τοιαύτη, ώς έν ταίς ανωτέρω γραμμαίς έγρώψαμεν, 
ύπήρξεν ή ζωή τοΰ λήξαντος μηνός, έάν δ' εξαίρεση 
τις τήν έπιφανείσαν ουχί αίθρίαν άγροτικήν κίνησιν ί 
Ρουμανία, ήτις άπό εξωτερικής απόψεως εξακολουθεί 
τήν αυτήν έπαίσχυντον τακτικήν τών άντισηχ^Ι1 

ωνκαί ανταλλαγμάτων έν τή Μακεδόνικη υποθέσει, 
ουδέν έτερον απομένει άξιον σημειώσεως. 
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Ό μήν Μάρτιος όμαλώτερος τοΰ Φεβρουαρίου άνε-
Μχθη καί δέν παρουσίασε τών κινδύνων άναλαμπάς 
έχείνας, αΓτινες απετέλεσαν τό ϊδιαίτερον χαρακτηρι-
βϊΐχδν τοΰ Φεβρουαρίου. Τά έξ αφορμής τής Άνατο-
λήί, π Ρ^ί Ψ α " βάψεις τών ισχυρών πάντων τείνουσι, 
έπιφανέντα νέφη οιεσκεδάσθησαν καί ή άπειληθείσα 
μεταξύ τών Δυνάμεων διαφωνία εξέλιπε, αί δέ καλαί 
ήμέραι τής ομοφωνίας εν τή ασυμφωνία, έπανήλθον. 
Τδν θεσμόν τοΰ Μυρστεγείου προγράμματος πρόκειται 
νάντικαταστήση άλλος γενικώτερος καί ριζικωτέρας 
μορφής, προκύπτων έκ τής Αγγλ ικής προτάσεως καί 
ίχτής 'Ρωσσικής, καθ' ά έν τή «Ανατολική Ε π ι 
θεωρήσει» γράφομεν. Αι εστεμμένων Ηγητόρων καί 
'ίπουργών επισκέψεις καί συναντήσεις έν Βιέννη έ-
σημείωσαν σοβαρωτάτην έκδήλωσιν τοΰ άπαρασαλεύ-
του τής Τριπλής Συμμαχίας, περί ής τόσα έπ' έσχα
των ελέχθησαν, σαφώς δ' έκ τών διασκέψεων καί συν
αντήσεων τούτων διεπιστώθη, δτι ή Γερμανία, ή Αυ
στροουγγαρία καί ή Ιταλία έν πλήρει διατελοΰσι 
δμοφωνία καί συμφωνία δσον άφορα είς τήν καθ' δ-
λου έξωτερικήν πολιτικήν τής Τριπλής Συμμαχίας καί 
είς τάς κατά μέρος λεπτομέρειας τής έκαστου τής 
Συμμαχίας Κράτους επιρροής έν τούτω ή έκείνω τής 
Χερσονήσου τοΰΑΓμου τμήματι .Ότι αί περί ών πρόκει
ται συναντήσεις καί επισκέψεις έχουσι σχέσιν πρδς σο-
βαρώτατα θέματα τής εξωτερικής πολιτικής τών έν 
λέγω τριών Κρατών,ούδεμία δύναται νά ύπαρξη αμφι
βολία, έάν μάλιστα ληφθή ύπ ' δψει ή ταυτόχρονος 
μετάβασις είς Ρώμην τοϋ τέως Αύστριακοϋ Καγκελ-
λαρίου Γολουχόφσκυ καί τοΰ Γερμανοΰ Καγκελαρίου 
Μπύλωφ. Μεθ' δλας τάς διαβεβαιώσεις τών ιτα
λικών φύλλων, επισήμως εμπνεόμενων, περί τής δλως 
ιδιωτικής χροιάς τών ταξειδίων τοΰ Γολουχόφσκυ 
*« τοΟ Μπύλωφ, εις ούδένα διαφεύγει, δτι πρόκειται 
περί βαθυτέρας αιτίας, ήτις βεβαίως ουδέν τό κοινδν 
εχει πράς ταξείδια αναψυχής. Έ κ πάντων τούτων εμ
φανώς μαρτυρείται, δτι νέα κατάστασις πραγμάτων 
**1 νέα φάσις έπιφαίνονται έν τή εξελίξει τοϋΆνατολι-
*οΟΖητήματος, δπερ αποτελεί καί είναι διεθνέςζήτημα 
*ί έκ τών διεθνών περιπλοκών καί επιπλοκών, αίτινες 
* 'Γής παροξύνσεως αύτοΰ δύνανται νά έμφανισθώσιν. 

Εάν τής Τριπλής Συμμαχίας οί δεσμοί άπαρασά-
ε υ τ ο : παραμένουσι, τής Διπλής Συμμαχίας ή συνε-

*ϊικοτης ουχί όλιγώτερον αδιάσπαστος έκδηλοϋται, 

ώς στερεά διατηρείται ή Άγγλογαλλική φιλία. Ό 
νέος έν Πετρουπόλει Πρεσβευτής τής Γαλλίας Υπο
ναύαρχος Ζουσάρ άνεκοίνωσε, πρό τής αναχωρήσεως 
του, εις συντάκτην τοϋ παρισινοΰ «Χρόνου», δτι ή 
Γαλλία πολλά άπεκδεχομένη έκ τής μετά τής Ρωσ
σίας συμμαχίας, ήτις αποτελεί έγγύησιν υπέρ τής ει
ρήνης, ήτις αποτελεί προαγωγήν τών διεθνών σχέσεων 
ώς περισσώς ύπεδήλωσεν ή κατά τό παρελθόν έτος 
διομολογηθείσα Άγγλορρωσσική Συμφωνία καί ήτις 
θάποτελέση τόν πυρήνα σοβαρωτάτης ειρηνικής ερ
γασίας. Αί έσωτερικαί ταραχαί, διαμάχαι καί έριδες 
τής Ρωσσίας, 'αί'τινες ύπετέθη, δτι ήδύναντο νά έπη-
ρεάσωσι τάς μεταξύ τών δύο Συμμάχων σχέσεις, ού-
δεμίαν άπό διπλωματικής απόψεως έχουσι σημασίαν 
διά τήν Γαλλίαν, διότι έν τή Συμμαχία ή Ρωσσία καί 
ή Γαλλία παρίστανται ώς δύο εθνικοί καί ηθικοί πα
ράγοντες, ών οί ιδιαίτεροι εσωτερικοί μηχανισμοί ου
δόλως λαμβάνονται ύπ ' δψει. Ό τ ι τοιαύτη έν τή Δι
πλωματία κρατεί άντίληψις τών πραγμάτων, διεπι
στώθη επαρκώς παρά τ ή ; γενομένης Άγγλορρωσσι-
κής Συμφωνίας, ήτις έπ ' ίσης συνέδεσε δύο Κράτη βα
θύτατα διαφέροντα πολιτειακώς. 

Έ κ τών ανωτέρω εμφαίνεται, δτι αί Μεγάλαι Δυ
νάμεις, περί πολλοΰ ποιούμεναι τήν διατήρησιν τής 
ειρήνης, άποφεύγουσαι τήν άνακίνησιν τοΰ Άνατολι-
κοϋ Ζητήματςς, δπισθεν τοΰ οποίου κρύπτεται καί εμ
φωλεύει, ώς παρετήρησεν ό Σερ Εδουάρδος Γκρέϋ, δ 
πόλεμος, έξακολουθοΰσιν έμμένουσαι εν τή ομοφω
νία τής ασυμφωνίας, ήτις άπό ετών έσημείωσε τήν 
έξέλιξιν τής Διεθνοΰς Πολιτικής. "Ινα δέ ή έν τή Ο
μοφωνία ασυμφωνία μή έκδηλωθή έντονώτερον, απε
φασίσθη νά έκλειψη τό διπλωματικόν πλάσμα εντο
λοδοτών καί εντολοδόχων, πασών τών Δυνάμεων άπ ' 
ευθείας καί αμέσως άναμιγνυομένων έν τή διαχειρίσει 
τής Μακεδόνικης Υποθέσεως, ήτις έστί τό Α τοΰ Ά ν α -
τολικοΰ Ζητήματος. 

Καί τοιαύτη μέν ή καθ' δλου έν Ευρώπη διεθνής 
πολιτική κατάστασις, ή κατ ' ίδίαν δέ πολιτική τών 
Κρατών δύναται νά συνοψισθή έν τοις έξης: 

Έ ν Γαλλία ή προσοχή τής τε Κυβερνήσεως καί 
τής Κοινής Γνώμης είνε έστραμμένη πρός τό Μαρό-
κον, δπου μεγάλας δ Γαλλικός στρατός έσχε κατά τών 
επαναστατών επιτυχίας, συντρίψας οίκτρώς τά μαρο
κινά στίφη. Ή προέλασις δμως τών Γάλλων, διεξα-^ 

— 6 9 9 — 



12 «Α8ΗΝΑΙ» 

γομένη κατά τρόπον ήκιστα είρηνικόν καί πως άπάν-
θρωπον, διεξαγόμενη καθ' ύπέρβασιν τής ανατεθείσης 
τή Γαλλία εντολής, διεξαγόμενη κατά παράβασιν, ώς 
τίνες ισχυρίζονται, τών διατάξεων τοΰ Πρωτοκόλλου 
τής Άλγεθίρας, εμπνέει φόβους και εγκυμονεί περι-
πλοκάς. Ό Ά ρ χ η γ δ ς τών Γάλλων σοσιαλιστών κ. 
Ζωρές, άναπτύξας τά τοΰ Μαρόκου καί τά έκεΐ συμ
βαίνοντα έκτροπα, έπεζήτησε ψήφον μομφής κατά 
τής ύπό τόν κ. Κλεμανσώ Κυβερνήσεως, άλλ' ή Βουλή 
διά καταπληκτικής πλειοψηφίας εξέφρασε τήν πρός 
αυτήν έμπιστοσύνην αύτής .Έ Κυβέρνησις παρά ταύτα, 
βλέπουσα, δτι έπ' ολισθηρού ΐσταται διπλωματικοΰ Ε
δάφους, σκέπτεται, έάν άληθεύη ή εΐδησις, νά καταγ-
γείλη τό Πρωτόκολλον τής 'Αλγεθίρας καί νά επιζή
τηση τήν διομολογίαν άλλης Διεθνοΰς Συμφωνίας, ή 
τις έπί ευρύτερων βάσεων νά θέσπιση τήν έν Μαρόκω 
θέσιν τής Γαλλίας. Βεβαίως ή τοιαύτη καταγγελία 
θάπετέλει εύσυνείδητον καί ειλικρινές διάβημα τής 
Γαλλικής Κυβερνήσεως, δυναμένης έν νέα Αιασκέψει 
καλλίτερους νά έπιτύχη δράσεως δρους, άλλ' έκδη-
λουται ποιά τις ανησυχία έν τοις γαλλικοίς πολιτικοϊς 
κύκλοις περί τής τηρηθησομένης παρά τής Γερμανίας 
στάσεως. Καί κρατεί μέν ή ιδέα, δτι ή Γερμανία θά 
θελήση νάναγνωρίση τά δίκαια καί τά αιτήματα τών 
Γάλλων, πλήν δμως υποτίθεται, δτι ή Γερμανία θά τή
ρηση τοιαύτην στάσιν έπ ' άνταλλάγμασι καί άντιση-
κώμασι. Ποια Οά ώσι τάνταλλάγγατα καί τάντισηκώ-
ματα ταΰτα; Έ κ τοΰ ερωτήματος τούτου πηγάζει ή 
ανησυχία, ήτις παρακωλύει καί θά παροκωλύση ίσως 
τήν καταγγελλίαν τοΰ Πρωτοκόλλου τής Άλγεθίρας . 

Έ ν Γερμανία, μετά τήν έπιψήφισιν κατά τόν παρελ
θόντα μήνα τοΰ νόμου περί αναγκαστικής απαλλο
τριώσεως γαιών τής Γερμανικής Πολωνίας, έψηφίσθη 
κατά τόν λήξαντα μήνα ό νόμος, ό περιορίζων τό δι
καίωμα καί τήν έλευθερίαν τοΰ συνέρχεσθαι. Κατά 
τον ψηφισθέντα νόμον έν δημοσίαις συναθροίσεσι θά 
όμιλήται ή γερμανική καί μόνη, άπαγορευομένης τής 
χρήσεως άλλης γλώσσης. Ό νόμος ούτος καταφέρει 
φοβερόν κατά τών Πολωνών πλήγμα, ουχί δέ μικρό-
τερον κατά τής Αλσατίας καί τής Αοθαριγγίας. Ό 
άββάς Ντελσώρ, βουλευτής τής Αλσατίας, άνέκραξε, 
ψηφιζομένου τοΰ νόμου : «Ζητοΰμεν τά ώς πολιτών 
δικαιώματα ημών, ά καταπατείτε ασυστόλως!» Ό 
Πολωνός Πρίγκηψ Ροδζεβίλ, διαμαρτυρόμενος έξ ονό
ματος τών Πολωνών, είπε τά έξης συγκινητικώτατα : 
« Ό άγων κατά τών Πολωνών, ώς διεξάγετε αυτόν, 
αποτελεί ύδριν κατά τής θείας Προνοίας, ήτις δέν 
επιτρέπει, δπως είς λαός ϊχοιζώαγ\ τόν άλλον. Τό δι
καίωμα, δ ζητείτε υπέρ υμών, δπως οί άπανταχοΰ 
τοΰ Κόσμου Γερμανοί ώσιν ηνωμένοι έν ένότητι αι
σθημάτων, άρνεϊσθε νά τό χορηγήσητε είς τούς Πο
λωνούς. Διά τής πολιτικής υμών καθίστασθε γελοίοι, 

διότι, ένώ ζητείτε παρ ' ημών νά πολιτευώμεθα Α 
γερμανοί πατριώται, άρνεΐσθε έξ άλλου να σεβασθίτ, 
τήν έθνικήν ημών οντότητα.» Αί διαμαρτυρίαι ι ω ν 

Πολωνών, τών Άλσατών, τών Αοθαριγγίων, ούδόλι*, 
συνεκίνησαν τήν γερμανικήν πλειοψηφίαν, ήτις άδιάί. 
λακτος έψήφισε τό έν λόγω νομοσχέδιον. 

Έ ν Α γ γ λ ί α έπήλθεν ή υπουργική κρίσις, περί Ή* 
έγράψαμεν ώς επικείμενης έν τή Επιθεώρησε; Χ0« 
μηνός Φεβρουαρίου. Τοΰ σέρ Ερρίκου Κάμπβελ-Μπάν-
νερμαν παραιτηθέντος τοΰ Πρωθυπουργικού άξιώμα-
τος καί άποχωροΰντος, διά λόγους ύγιείας, τής πολι. 
τικής, ό κ. Άσκουίθ ανέλαβε τόν σχηματισμόν τίς 
νέας Κυβερνήσεως, ήτις κατά τό Πάσχα, εμφανιζό
μενη ενώπιον τοΰ Βασιλέως, θά δώση τόν νενομ:σμ£< 
νον δρκον. Τήν Κοινήν δμως Γνώμην απασχολεί ΧΊ| 
ζήτημα, άν ή νέα ύπό τόν κ. Άσκουίθ Κυοέρνησις θ» 
κατορθώση νά συγκράτηση τήν ενότητα τής μεγάλη; 
πλειοψηφίας τοΰ Κόμματος τών Φιλελευθέρων, δεδο
μένου δντος, δτι ό νέος Πρωθυπουργός* ανήκει είς τήνϊ 
δεξιάν τών Φιλελευθέρων πτέρυγα, εις τούς μετριο
παθείς τοΰτ' Ιστι φιλελευθέρους, οιτινες έν πολλοίς^ 
διίστανται πρός τούς λίαν προοδευτικούς ρ:ζοσπ»Ν>| 
στας. Τά πράγματα θά δείξωσι κατά πόσον είσί βάσΐϊΐ 
μοι οί φόβοι τών προβλεπόντων διαφωνίας καί έριδας 
έν τω Κομμάτι τών Φιλελευθέρων, άμα ώς ό Άσκουίθ 
επισήμως άναλάβη τήν άρχηγίαν τοΰ Κόμματος,δ πράγ·1 
ματι διευθύνει από τής ενάρξεως τ ή ; παρούσης βουλευ
τικής συνόδου ένεκα τής ασθενείας τιΰ Σέρ Μπάννερ-ιΐ 
μαν. Έτερον ζήτημα απασχολούν τούς έν Αγγλία, 
είνε ό τρόπος, καθ" δν θά σχηματισθή Κυβέρνησις. 
Τινές φρονοϋσι, δτι ό κ. Άσκουίθ , μιμούμενος τό 
παράδειγμα τοΰ Γλάοστωνο;. θά κράτηση τό χ^ρτο-
φυλάκιον τοΰ υπουργείου τών Οικονομικών, ών ταυ- | 
τοχρόνως Πρωθυπουργός καί Έ γ έ τ η ς του Κόμματος^» 
Ά λ λ ά φαίνεται πιθανώτερον, δτι τό ύπουργείον των 
Οικονομικών θάνατεθή εις τόν κ. Λόϋδ Τζώρτζ, δια-
πρεπέστατον μέλος τοΰ Κόμματο; τών Φιλελευθέρων, 
έάν μή αμέσως, μετά τήν έπιψήφισιν τοΰ προϋπολο
γισμού, δν συνέταξε καί ύπέβαλεν ό Άσκουίθ. Το >>-
πουργεΐον τών Αποικιών θάνατεθή εις τόν κ. Ου.ν-
στων Τσοΰρτσιλ, Γραμματέα νΰν τής Επικράτειας, 
τοΟ λόρδου Έλγίνου, γινομένου λόρδου τή; Ιδιαιτέ
ρας Σφραγΐδος είς άντικατάστασιν τοΰ ύπερογδοηκο*" I 
ταετοΟς λόρδου Ρίπων, αποσυρόμενου. ' 

Ά λ λ α άξια λόγου θέματα δέν έπεφάνησαν έν ΑΓ
γλία, έάν μή αί περί μακεδόνικων πραγμάτων συμ-
πληρωματικαί δηλώσεις τοΰ Σέρ Εδουάρδου Γκρε'Λ 
περι ου γραφομεν εν τή «Ανατολική Έπιθεωρη«·*· 

Έ ν Ρωσσία, Τουρκία, Αυστροουγγαρία, Ιταλία, 
σπανία δέν συνέβη τι άξιον λόγου, ιδιαιτέρας δεόμ* ν ο ν 

μνείας. Έ ν Πορτογαλλία διεξήχθησαν αί νέαι ΕΚΛΟΓΉ 
έκ τών οποίων ηττημένοι έςήλθον οί ΔΊ/μοκρ***01» 
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ιών έν τή 'Αρχή Συντηρητικών κατισχυσάντων. Έ ν 
•Ελλάδι, Σερβία, Μαυροβουνίω καί Βουλγαρία ουδέν 

•»4ξιον σημειώσεως έγένετο άπό παγκοσμίου άπό-
Λεω-, έάν μή άπό ανατολικής, περί ής γράφομεν έν τ^) 
/Ανατολική Έπιθεωργ)σει». 
I Έν ταΐς Σκανδιναυϊκαίς, εξαιρέσει υπουργικών τί
νων μετασχηματισμών καί ανασχηματισμών, προέχον 
ζήτημα ή"° τ>" άφορων είς τήν Βαλτικήν θάλασσαν, 
ίν ή Γερμανία, άντιτασσομένης τής Αγγλ ίας , έπεθύμει 
νά ίδη ούδετέραν καί άπαραβίαστον θάλασσαν. Αί 
^χανδιναυϊκαί δμως χώραι έκηρύχθησαν υπέρ τής 
διατηρή α £ ϋ )? τ ο 0 τ ή ? ανοικτής καί ελευθέρας θαλάσ-

βης καθεστώτος, ό>ς ήξίωσεν ή Α γ γ λ ί α , διακηρύξασα, 
8τι οιαδήποτε καί άν γένηται Συνθήκη ή Σύμβασις, 
μεταβάλλουσα τό καθεστώς, ό αγγλικός στόλος, έν 
ανάγκη, θά καταδίωξη τόν έχθρικόν έν τή Βαλτική. 
Οδτω, κατισχυσάση; τής Αγγλ ίας , έλύθη τό τής Βαλ
τικής ζήτημα, ~ήί θαλάσσης ταύτης παραμενούσης Α
νοικτής καί ελευθέρας. 

Έν τή Αφρική τό ζήτημα τοΰ Μαρόκου εξακολου
θεί παρέχον πράγματα, ώς έγράψαμεν ανωτέρω, καί 
άνησυχ&Ον τήν Σεριφικήν Κυβέρνησιν, ής τά στρατεύ
ματα κατενικήθησαν έν τή τελευταία μάχη παρά τών 
οπαδών τοΟ μνησνήρος τοΰ θρόνου Μουλάϊ Χαλίδ.— 
Τό Κογκό. καθ' ά άπεφάσισεν ή Βελγική Κυβέρνησις 
Προσαρτάται τώ Βελγίω ώς αποικία, συγκατανευουσών 
τών Δυνάμεων καί έγγυωμένης τής Βελγικής Κυβερ
νήσεως τήν βελτίιοσιν τής έν τώ Κογκό Διοικήσεως, 
ήτις μέχρι τοϋοε τόσας προύκάλεσε παρεξηγήσεις με
ταξύ τής Αγγλίας καί τοΰ Βελγίου. 

Έν τή Ασία τά πράγματα όμαλώς εξελίσσονται, 
διότι οί κίνδυνο; συγκρούσεως Ρωσσίας καί Τουρκίας 
έπ! τών τουρκοπερσικών καί £ωσσοτουρκικών συνόρων 
άπεσοβήθησαν, αί έν Περσία ταραχαί κατεστάλησαν, 
τών φιλελευθέρων ήσυχαζόντων καί ή έν Κίνα κατά-
στασις ελέγχεται ομαλή, παρά τάς άπειληθείσας πρός 
οτιγμήν έσωτερικάς περιπλοκάς, ένθεν μέν υποκινούν
ται παρά τών μελετώντων τήν διαρρύθμισιν τών τής 
Σινικής Αυτοκρατορίας φιλελευθέρων ένθεν δέ παρά 

, Τής Ιαπωνίας, έχούσης βλέψεις έπικρατήσεως καί έπιρ-
| ροής έν τή Κίνα. 

Εν τή Αμερική ησυχία άγεται, οριστικώς άποσο-
βηθείσης τής έπιφανείσης μεταξύ Ιαπωνίας καί Η ν ω 
μένων Πολιτειών διαφβράς, άποληξάσης είς επισκέψεις 
*« άντεπισκέψεις στόλων. —Ταράσσεται δμως ή ήσυ-
Χ'α τοΟ Νέου Κόσμου παρά δύο μικρών Δημοκρατιών 
% Αϊτής Χ α : Τ γ ( - Βενεζουέλας, ών ή μέν πρώτη έ
στησε τήν έκδοσιν πολιτικών φυγάδων καί συνωμο* 

Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Ι Σ 13 

τών, καταφυγόντων είς τάς ξένας Πρεσβείας καί Προ -
ξενεΐα, ή δέ δευτέρα κατεπάτησε δίκαια καί δικαιώ
ματα ξένων υπηκόων, καί δή Αμερικανών τών Η ν ω 
μένων Πολιτειών. Έ Α ϊ τ ή , Δημοκρατία, περιλαμβά
νουσα τό ήμισυ τής έκ τών μεγάλων Αντιλλών νήσου 
τοΰ Αγ ίου Δομίνικου, έχει έπιφάνειαν 28 ,076 τετρα
γωνικών χιλιομέτρων καί πληθυσμόνΐ ,500,000 κατοί
κων. Ό Πρόεδρος τής μικράς ταύτης Δημοκρατία; 
Νόρδ-Άλέξης, καθ' ού τίνες τών ιθαγενών έξηγέρθη-
σαν, ήξι'ωσε παρά τών Πρεσβειών καί τών Προξενείων 
τής Γαλλίας, τής Ισπανίας, τής Γερμανίας, τής Α γ 
γλίας καί τών Ηνωμένων Πολιτειών τήν εκδοσιν τών 
ύπό τήν προστασ'αν αυτών προσφυγόντων συνωμοτών, 
αρνούμενος νάναγνωρίση τό τής ασυλίας δικαίωμα, ο 
έχουσιν αί Πρεσβεΐαι καί τά Προξενεία, καί απειλεί 
τήν έν ανάγκη χρήσιν τής βίας. "Αμα δμως έπεφάνη
σαν έν τώ λιμένι τοΰ Πρίγκηπος, πρωτευούση τής Α ϊ 
τής, τά πολεμικά σκάφη τής Γαλλίας, Γερμανίας, Α γ 
γλίας καί Ηνωμένων Πολιτειών, δ Πρόεδρος τής Δη
μοκρατίας άνέκρουσε πρύμναν καί υπεχώρησε καθ' "-
λην τήν γραμμήν. Αί Μεγάλαι Δυνάμεις σκέπτονται 
νΰν κατά τίνα τρόπον είναι δυνατόν νά έπιβληθή ή 
τάξις έν τή μικρά Δημοκρατία, ήτις διαρκώς παρέχει 
πράγματα είς τάς Δυνάμεις. Έ Βενεζουέλα, ής Πρόε
δρος είναι ό περιώνυμος Κάστρο, έκήρυξεν έκπτωτους 
άνευ λόγου καί αιτίας, άμερικανικάς τών Ηνωμένων 
[Ιολιτειών Εταιρίας, ών τήν ύπεράσπισιν άνέλαβεν ή 
Κυβέρνησις τής Βασιγκτώνος. Ά λ λ ' ή Κυβέρνησις τοΟ 
Καράκας εμμένει έν τή άποφάσει αυτής, έπ ' ούδενί 
λόγω θέλουσα νάναγνωρίση τό δίκαιον τών παραστά
σεων τής Κυβερνήσεως τής Βασιγκτώνος. Αί Ηνωμέ
νοι Πολιτείαι, πρό πάσης προσφυγής είς βίαν, θά μετέλ-
θωσι κατά τής Βενεζουέλας οικονομικά αντίποινα, 
άποκλείουσαι τήν είσαγωγήν τών προϊόντων αυτής είς 
τάς αγοράς τών Ηνωμένων Πολιτειών καί έπιβάλλου-
σαι πρόσθετον τέλος 3 °] 0 έπί τών έκ τών Ηνωμένων 
Πολιτειών διά τήν Βενεζουέλαν εξαγομένων προϊόντων. 
Διά τών οικονομικών τούτων αντιποίνων ελπίζεται, δτι 
θά συνέλθη δ Πρόεδρος κ. Κάστρο, διότι τό πλείστον 
έξαγωγικόν καί είσαγωγικόν Ιμπόριον τής Βενεζουέ
λας διεξάγεται μετά τών Ενωμένων Πολιτειών. 

Γεγονότα άλλα, δυνάμενα νά έπιδράσωσιν έπι τής 
παγκοσμίου πολιτικής, δέν ενεφανίσθησαν κατά τόν 
λήξαντα μήνα, ό οποίος, μεθ'δλας τάς περί αύτοΰ γε-
νομένας απαισιόδοξους προρρ!)σεις, μεθ' δλας τάς κατά 
Φεβρουάριον έπιφανείσας ύστερικάς ανησυχίας, ήσύ-
χως καί όμαλώς διέρρευσεν. "Ιδωμεν τί τέξεται ό μήν 
Απρίλιος, περί ού πολλά φοβερά λέγονται. 



Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Α Γ Ο Ρ Α Α Θ Η Ν Ω Ν 

Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 1 3 0 8 

Κατά τάς τελευταίας είδήσε'.ς έξ Ευρώπης δ επί
σημος τόκος τής προεξοφλήσεως έν Α γ γ λ ί α κατήλ-
θεν είς τά 2 3)4 ο)ο, ανάλογος δέ έκπτωσις παρετη-
ρήθη καί έπί τών άλλων μερών, σημεΐον δτι υπάρχει 
γενική απραξία. 

Έ π ί δέ τής ημετέρας χρηματαγοράς παρετηρήθη 
μεγάλη χαλαρότης έπί τής τιμής τών διαφόρων άξιων 
συνεπεία μεγάλης απραξίας, ένφ ό τόκος τής μεταφο
ράς Κ β ρ ο ΐ Ί άνήλθεν είς τά 7 έως 7 1)2 τοις ο)ο. 

Ή τοιαύτη δέ κατάστασις δέν δικαιολογείται αν 
λάβη τις υπ ' δψει τήν έκδοσιν τοΟ είς χρυσδν Έθνι-
θνικοΟ δανείου τών 2 0 , 0 0 0 0 0 0 μέ τόκον 5 ο)ο του 
οποίου ή έγγραφη ήρξατο τήν 27 καί έληξεν τήν 28 
Μαρτίου καί τό οποίον έκαλύφθη δύο φοράς έν Α γ 
γλία καί ένταΰθα, σημεΐον δπερ δύναται νά μαρτυ-
τήση τήν μεγάλην εύεξίαν τοΰ τόπου μας, καθ' δσον 
μάλιστα τό είρημένον οάνειον είνε τό πρώτον μετά 
τήν έγκατάστασιν τοΰ Διεθνοΰς Έλεγχου . 

Ό σ ο ν δ ' άφορια τήν τιμήν τοΰ Συναλλάγματος 
αύτη υπέστη άξιόλογον έκπτωσιν συνεπεία τοΰ νέου 
δανείου άλλά καί τών μεγάλων ποσών χρυσοϋ τά Ο
ποία υπάρχουν είς χείρας πολλών ιδιωτών, δπερ μαρ
τυρεί ή έγγραφη έκ μέρους αυτών είς τό άνω δάνειον. 

Ή τιμή τών έν τώ έξωτερικψ Εθνικών ημών δα
νείων μικράν υπέστη άλλαγήν μετ' αναλόγων πράξεων. 

"Ωστε ή χρηματαγορά μας παρουσίασε τάς έξης 
διακυμάνσεις, ήτοι : 

Μετοχαί Εθνικής Τραπέζης ήνοιξαν 3 8 2 0 άνήλ-
θον 3847 1)2κατήλθον 3807 1)2 καί έκλεισαν 3830 . 

Τραπέζης Αθηνών ήνοιξαν 121 1)4 άνήλθον 122 
3)4 κατήλθον 122 ΐ ; 4 καί έκλεισαν 1 2 1 . 

Τραπέζης Ανατολής ήνοιξαν 131 1)2 άνήλθον 
132 1)4 καί μετά τήν έκκοπήν τοΰ τελευταίου μερί
σματος έκ δρ. 0 80)00 κατήλθον 121 1)4 καί έκλει
σαν 12%. 

Τραπέζης Κρήτης ήνοιξαν 134 κατήλθον 132 καί 
έκλεισαν 1 3 3 . 

Λαϊκής Τραπέζης ή τιμή αυτών παρέμεινε μάλλον 
ονομαστική 98 — 99 . 

Ό σ ο ν δ' άφορα τάς μετοχάς τών διαφόρων Ε τ α ι 

ριών παρατηροΰμεν τά ακόλουθα: Μετοχαί Λαυρίου 
ήνοιξαν 58 άνήλθον 64 καί έκλεισαν 60 1)2. 

Σιδηροδρόμων Πελοποννήσου ήνοιξαν 97 1)4 κατ
ήλθον 9 5 καί έκλεισαν 96 1^4. 

. Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας ήνοιξαν 131 1)2 άνήλθον 
132 1)4 κατήλθον 129 1)4 καί έκλεισαν 130 1)2. 

Δημοσίων Έ ρ γ ω ν ήνοιξαν 56 1)2 καί έκλεισαν 
5 5 1)4. 

Εταιρίας Πυριτιδοποιείου ήνοιξαν 78 καί μετά 
μικρών πράξεων έκλεισαν 75 . 

Ύπεγγύων Προσόδων (Μονοπωλίου) ήνοιξαν 322 
κατήλθον 3 2 0 καί έκλεισας 316 . 

Ηλεκτρικής Εταιρ ίας ήνοιξαν 97 3)4 κατήλθον 
97 καί μετά τήν έκκοπήν τοΰ έκ δρ. 5 1)2 τελευταίου 
μερίσματος έκλεισαν 91 1)2. 

Εταιρίας Μεταλλείων ήνοιξαν 58 κατήλθον 55 
1)2 καί έκλεισαν 5 7 . 

Μετοχαί Προνομιούχου Εταιρίας καί ιδρυτικοί 
τίτλοι αυτής τών μέν πρώτων ή τιμή ήνοιξεν 288 
άνήλθον 292 κατήλθον 284 καί έκλεισαν 290 τών δέ 
δευτέρων ήνοιξαν 50 κατήλθον 4 5 καί έκλεισαν 51 . 

Πανελληνίου Ατμοπλοίας ήνοιξαν 125 άνήλθον 
130 καί έκλεισαν 1 2 8 . 

Σιδηροδρόμου Άθηνών-Πειραιώς ήνοιξαν 346 καί 
έκλεισαν 3 4 2 . 

Έπισκοποΰντες τάς διακυμάνσεις τών τιμών τών 
Λαχειοφόρων Όμολογιών τής Εθνικής Τραπέζης 
παρατηροΰμεν δτι αί μέν τών 3 0)Ο ήνοίξαν 455 καί 
μετά τήν τελευταίαν κλήρωσιν κατήλθον 448 1)2 καί 
έκλεισαν 4 5 0 αί δέ τοΰ Κτηματικού δανείου τών 2 
1)2 0)0 ήνοιξαν 99 1)2 άνήλθον 100 καί έκλεισαν 
9 9 1 ) 4 . 

Ωσαύτως αί όμολογίαι τοΰ Ήνοποιημένου Δανείου 
ήνοιξαν 104 1)4 άνήλθον 105 καί έκλεισαν 104 1)4. 

Όμολογίαι Πύργου Μελιγαλά ήνοιξαν 103 καί 
έκλεισαν 102 1)2. 

Τό είκοσάφραγκον ήνοιξεν 21 καί 90)00 " ο π ό 
θεν 21 καί 70)00 κ α ι έκλεισεν 21 καί 75)00· 

Τών Εθνικών ημών δανείων τοΰ 1881 καί 1884 
ή τιμή ήνοιξεν 272 καί έκλεισεν 2 6 7 . 
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Α Ν Α Μ Ν Η Σ Ι Σ ^ Τ Ο Υ Β Ι Σ Μ Α Ρ Κ 
[Μία αληθής Ιστορία ύπό Λίζας Λόττ] 

Ωραία καλοκαιρινή ι\μέρα τοϋ έτους 1883. Είς τον 
χΐρίπατον τοϋ Κίοοιγγ επικρατεί ζωηρά κίνηοις. Το 
χομιρόν, άλλως 'κίαν διεΰνές κοινδν είνε ιδιαιτέρως 
Ιχφραοτικόν σήμερον. 
'ΒΊ.Τ/.Ι,χπκΓ'.Γ πολλά ^ΜΙ&μΕα 
ηαρά δροσερά πρόσω
πα, με χρωματιστούς 
κούκους και ιαινίαν. Ι^Ρ 
Είνε οπουδασται ι ή; · * * 
θνριγγίας, ο'\ όποιοι ψ-
9ον είς τήν Σαλίνην ό
πως χαιρετήσουν μέ 
ΰανμασμύν τόν πρίγ>:η .ί*β -ψ 
πα Βίσμαρκ. Εις τό 
πίνβος τών απονδα-
οχων είνε δύο κυρίαι 
χαχα τα φαινόμενα μή-
τηρ καί κύρη. δεικνύ 
ονοαι, ότι ανήκουν νίς 
χην καλλιτέραν κοινιο • 
νικην τάςιν, πενθηφο-
ροΰοαι. Ή μεγαλεπέ-
ρα φαίνεται πάσχουσα, 
ενώ ή νεωτέρα είς τό 
πλενρόν της είνε αντή 
ή δροσερά άνοιςις ιής 
ηύτηχος. Γαλανά, ηιο-
τεινά μάτια, ακιαζό/ιε.να 
&πόμαύρας βλεφαρίδας 
φωτίζουν τό ροδαλόν 
πρόσωπον, χονσαΤ π?.ε-, 
ξίδε; περιβάλλουν τό 
κεφαλάκι, σιεφόμειον 
από μικρόν άνδρικόν 
Χίπελλάκι, ιό μικρόν 
οτόμα μειδιά παμπό-
*]ρα. Είς πυκνούς ομί
λους πηγαίνουν οί σπον-
*°-οχαΙ πρός τόν λιτόν 
οίκον, είς τόν όποιον Α
ναπαύεται τό μεγαλείτε-
θον τέκνον τής Γερμα-

μετά τήν μακράν νπηρεσίαν του.°Ολα τά δροσερά 
"ρόσωπα είνε ενθουσιώδη, άλλά ζωηρότε^ α λάμπουν τά 
Ι*6τ& τής νεαράς κόρης, ή όποια ανενόχλητος διά τόν 

αυτήν &όρνβον σύρει τήν μητέρα της μέσα 

Ό ΓΕΡΜΑΝΙΚΌΣ ΤΎΠΟΣ ΈΠΊ ΤΊ) ΕΥΚΑΙΡΊΑ ΤΉΣ ΣΥΜΠΛΗΡΏΣΕΩΣ ΔΕΚΑΕΤΊΑΣ ΆΠΌ ΤΟΫ 
ΘΑΝΆΤΟΥ ΤΟΫ ΒΊΣΜΑΡΚ, ΟΜΙΛΕΊ ΕΚΤΕΝΏΣ ΠΕΡ'Ι ΤΟΰ ΣΊΔΗΡΟΥ ΆΡΧΙΚΑΓΚΕΛΑΡΊΟΥ. 
ΜΊΑ ΓΕΡΜΑΝΊΣ ΛΟΓΊΑ, Ή Κ. ΛΊΖΕ ΛΌΤΤ ΔΗΜΟΣΙΕΎΕΙ ΕΊΣ ΒΙΒΛΊΟΝ ΑΝΕΚΔΌΤΩΝ 
ΠΕΡ'Ι ΒΊΣΜΑΡΚ ΚΑ'Ι ΜΕΤΑΞΎ ΤΏΝ ΆΛΛΩΝ ΤΉΝ ΕΞΉΣ ΑΛΗΘΉ ΙΣΤΟΡΊΑΝ ΌΠΩΣ ΤΉΝ 
ΑΠΟΚΑΛΕΊ. 

ΕΙΣ ΤΌ πλ,ήθος. "Εφ&ασαν είς τήν Σαλίνην. Παρατάσ
σονται καί ό άρχικαγγελ.άριος εμφανίζεται, χαιρετιζό-
μενος παραφόρως. Άπαντα πρός τήν νεότητα μέ νεν-

"0 ΠρίγκηιΐΓ Βίόπαοι; 

ρώδη λόγια και ευχαριστεί διά τόν εν&ουαιασμόν της. 
Κατόπιν νουθετεί τούς νέους διά τήν ζωήν. Τήν δύ-
ναμίν των οφείλουν ν' άφοαιώαουν διά τήν Ισχνν καί 
τό μεγαλεϊον τής Γερμανίας, διά τήν πατρίδα νά ζή-
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Κατόπιν, δταν δ ενθουσιασμός έπαυσε καί δ Βία
μαρκ ίπέατρεψεν εις τήν οίκίαν τον, λέγει προς τον 
αυνοδόν του, έ'να οτρατηγόν : «"Ολα αυτά έκαμαν κα
λόν εις την γηραιάν μου καρδίαν, αγαπητέ μου,εΐνε ώ-
ραϊον πράγμα νά ευρίσκεται κάνεις μέαα είς την νεό
τητα. Περιασότερον άπό δλα έχάρην μέ εκείνο τό κο
ρίτσι, τό παρετηρήαατε ; Τέτοιαν δροαίάν, ζωηρότητα 
ι!/)1 βλέπει κανείς ευχαρίστως και πώς ίπέταξε τό κα-
πέλλοί Σ' αύιό τό κίνημα είνε πολύ ! Δύναμις ενθου
σιασμοί/, αύτοληαμοαύνη τοϋ Ιδίου προσώπου ! Αυτό 
σπανίως τό ευρίσκει κάνεις είς τάς κυρίας της σήμερον 
ν.αί δμως ακριβώς αΰιό είνε που μας χρειάζεται. Τά 
παιδιά δέν θά λησμονήσουν πώς έγινε τό κράτος, 
ά/./.' οί εγγονοί, — δι' αυτούς θά είνε πλέον απομα
κρυσμένη ή μεγάλη εποχή καί διά νά διατηρήσω μεν την 
άνάμνησιν, διά νά εμφυτεύσω μεν εϊς τάς καρδίας τών 
νίων τήν Ιδέαν τής πατρίδος υπέρ πάν άλλο έ'χομεν 
ανάγκην άπό άληθινάς γερμανίδας κυρίας και μητέ
ρας, αυτό είναι κυρίως πού μας χρειάζεται. Και αυτό 
τό κορίτσι φαίνεται δτι θά είνε μία τέτοια αληθινή. 
Ευτυχής ό άνδρας που θά τήν πάρη ! Άλλα τ'ι έχετε, 
φίλε μου, φαίνεαθε, δτι δέν αυμμερίζεσθε τόν ενθου-
σιασμόν μου ;» 

«Βεβαίως πρίγκηψ μου, άπήντηαεν εκείνος διατά-
ζων. «."Εχετε δίκαιον κ ίγώ ευρίσκω θελκτικήν τήν 
νέαν κόρην, ολίγον ζωηράν, ολίγον όρμητικήν βέβαια, 
βέβαια. Κανείς δέν έχει νά ειπή τίποτε εναντίον της, 
ΆΛΛΑ...» 

16 Α ΑΘΗΝΑΙ» 

» Τι, γνωρίζετε αυτό τό χαριτωμένον κορίτσι · 
με τί ξέρετε, ελπίζω νά μή ήπατήθην δι' αυτό.·» 

«Όχι, δχι, Εξοχότατε», είπε μειδιών δ βα 

στρατηγός καί μέ κάποιαν άμηχανίαν, «ή κόρη 
%αθ' δλα άμεμητος, κανείς δέν εχει νά πή τίποτε Λ 
αυτό, προσωπικώς εγώ δέν έ'χω τίποτε εναντίον χη^. 
άλλά πε&ερί,ς της δέν θά ήδυνάμην νά γίνω καί Λ 
παιδί μου τουναντίον θέλει νά τήν πάρη. 77ΊΡΊΕΟ*3 
σύμπτωαις ή σημερινή, δέν ήξευρα διόλου, ίτι ,\ 
εδώ. Άλλ' είνε πεπρωμένον. Υψηλότατε μ' εννοείτε·» 

«Άλλά διόλου», άπήντηαεν έκπληκτος δ πρίγχη2 
καί ίκύτταξε μέ περιέργειαν τόν ουνομιλητήν του Μ 
τό πρόαωαον, «γιατί δέν θέλετε νά ενδώσετε ;» <ι1(Δ 
είπεν δ βαρώνος, «έγνώριαα ιήν δεσποινίδα είς 
θείας της είς τήν θυριγγίαν. Ή οικογένεια είνε άπ'ίχΛ 
καθ' δλα καλή καί τι μία καί πλούσια. Ό Φρϊτς μΛ 
τήν αγάπησε αμέσως τρελλά καί δέν θέλει ν' άχούοέ 
τίποτε. Βέβαια τό κορίτσι δέν εχει τίποτε, άλλ' Ημ 
που ανήκει είς τήν άαιικήν τάξιν καί ή οίκογένειά ιιον 
διετηρησεν εως τώρα πάντα τό δένδρον τής γενεαίόί 
γίας της, επομένως τώρα δέν μπορούμε». 

«Στό διάβολο τό δένδρον τής γενεαλογίας οας '/ιΙ 
άπήντηαεν όργίλως δ Βίαμαρκ, δ όποιος αννωφρυ* 
ώθη. « Έγιο βλέπω δτι δ υιός σου εχει γούστο. "Οοοτ 
άφορα τό δένδρον τής γενεαλογία; πρέπει νά τοΰ δώ*{ 

αωμεν ολίγον δροαερόν αίμα. Ευχας>ιστήσου, δτι είη 
νγιεινόν γερμανικόν αίμα. "Ολα καλά, κ' εγώ άλλοτΛ 
εμέμφθην είς τό Ράϊχσιαγ τούς ευγενείς, άλλά είς Ι Μ 
παροϋααν περίσταοιν μοϋ φαίνεσαι πολύ οτενύχαρ&οςΛ 
Τί θέλεις. Ή οικογένεια είνε καλή, καί ού δ ΐδιυ; 
λέγεις, δτι δέν υπάρχει τι μεμπτόν. "Επειτα δες το 
κορίτσι! Είνε άπό ράτσα, καλό αίμα! "Αχου 
ίδικήν μου πείραν. Σκέψου, φίλε μοϋ, κάμε ευτυχή 
τά παιδιά και γίνομαι κουμπάρος. Τόν λόγον μου». 

Και άπεγαιρέτιαεν δ πρίγκηψ τόν φίλον του. 
Σχεδόν παρήλθον 25 ετη άπό τήν ώραίαν ίχείνφ 

θερινήν ήμέραν. Πολλά ήλλαξαν άπό τότε είς τψ^ 
άγαπητήν πατρίδα. Ή ωραία κόρη τής τότε, οήμεροϊ' 
είνε μία βαρώνη. Ό χρόνος έπλεξε μέ τά χρυσά μαΐ·* 
λιά της άργυρον, άλλά τά μάτια της λ.άμπουν άχομ] 
διαυγή καί φωτεινά καί πάντοτε θερμά διά τήν πα
τρίδα. Αί ελπίδες τοϋ Βίαμαρκ δέν διεψεύο&ησα*. 
Άπό τόν γόμον εκείνον προήλθον τέκνα, τά δποία η 
μητέρα ανέθρεψε μέ δλον τόν Ινθουαιαομόν δια την 
μεγάλη ν πατοίδα. 

Λ Ι Ζ Ε Λ Ο Τ Τ 

Σ Π Υ Ρ Ι Δ Ω Ν Ο Σ Σ Τ Α Η 
ΠΒΦΗΝ ΎΠΟΥΡΓΟΫ ΤΏΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΏΝ ΚΑΊ ΤΉΣ ΛΗΜΟΣ. ΈΚΠΑ.ΙΔΕΎΣΕΟ>Σ (ΒΟΥΛΕΝΤΟΰ ΚΥΘΉΡΩΝ) 

Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Κ Α Ι Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Α Σ Χ Ο Λ Ε Ι Α 
ΈΆΝ ΠΡΟ ΊΚΑΤΌΝ ΠΕΡΊΠΟΥ ΕΤΏΝ δ ΜΈΓΑΣ ΤΉΣ ΓΕΡΜΑ

νός ποιητή; ΚΑ! ΦΙΛΌΣΟΦΟΣ, δ (ΙΟΟΊΙΟ, ΈΓΡΑΦΕΝ ΔΤΙ 
«{έν ΓΙΝΏΣΚΩ ΠΝΕΰΜΧ ΜΆΛΛΟΝ ΈΛΕΥΘΈΡΙΟΝ ΚΑΙ ΜΆΛΛΟΝ 
ΙΝΒΠΤΥΓΜΈΝΟΝ ΤΟΰ -ΝΕΎΜΑΤΟΣ ΤΟΟ ΜΕΓΆΛΟΥ ΈΜΠΟΡΟΥ», 
ΐΉΜΕΡΟΝΔΙΚΑΊΩ; Ή ΈΜΠΟΡ-ΚΉ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΕΣ ΤΊΘΕΤΑΙ ΈΝ ίση 
μοίρα πρός ΤΉΝ ΈΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΝ. 

ΚΑΤΆ τό ΈΝ ΜΟΗΧ ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟΝ ΤΟΟ Η)05, 
Ί'Εχρπη^ΊΠΐ] ΙΗΙΙΐΧΐΐ,-ΙΐΟ δ .ΙΊΊΟΡΠΟ» 
8ΪΒΊΊΜΐ'Ί<'|1 ΕΊ-- Ξ,'"ΊΤΝ,ΠΝ ΤΟΥ ΒΈΛΓΟΥ .Ι<>1-
\Υ4}' «ΠΟΊΟ; ΕΊΝΕ Ό ΤΈΛΕ:ΟΣΈΜΠΟΡΟΣ» ΆΠΉΝ-
χησεν «4 ΆΝΑΓΙΝΏΣΚΩΝ ΤΉΝ ΠΡΩΙΑΝΤΉΝ ε
φημερίδα ΤΟΥ ΚΑ: ΔΥΝΆΜΕΝΟΣ ΈΝ ΆΚΑΡΕ'. ΝΆ 

1 ιφοϋδη1 τάς ΣΥΝΕΠΕΊΑΣ ΤΏΝ ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΥΜΈ-
: νων ειδήσεων ΕΠΊ ΤΉ; ΕΜΠΟΡΙΚΉΣ ΚΙΝΉΣΕΩΣ 

ΪΛΟΥ ΤΟΫ ΚΌΣΜΟΥ». 
Άλλά ΠΡΌ; ΤΟΎΤΟ ΑΠΑΙΤΟΎΝΤΑΙ ΓΝΏΣΕΙΣ 

πολλά! ΚΑΊ ΠΟΙΚΊΛΑ:, ΚΤΏΜΕΝΑ-, ΔΙΆ ΜΑΚΡΆΣ 
χαί επισταμένη; ΔΙΔΑΣΚΑΛΊΑΣ ΕΙΔΙΚΉΣ. 

τάς έμπορικάς επιχειρήσεις 5} είς οιαδήποτε άλλα σοφά 

επαγγέλματα». 
Έ ν αυτή δέ τή Αμερική οί έπί κεφαλής τών με

γάλων επιχειρήσεων διακηρύττουσι τήν έπείγουσαν 
ανάγκην τής ιδρύσεως Εμπορικού Πανεπιστημίου 
έξαίροντες αυτό διά τοϋ ονόματος Μ Ι Η Ι Ο Γ Π ϋ ί ΐ ί ν β Γ -

Καί αυτός έπ ' έσχατων δ ακαδημαϊκός 
κ̂  ^μος έν τή Εσπερία Ευρώπη ήρξατο 
διακείμενος συμπαθώς πρός τάς ανωτέρας 
έμπορικάς σπουδάς και ουδείς αμφισβητεί 
πλέον τήν δπαρξιν τώ Εμπορικών Έπι^ 
ατημών. Επόμενοι είς τήν μεταβολήν 
ταύτην οί Ιπι/ειρηματίκι καί οί βιομήχα
νοι, ών αί τύχαι άρρήκτω; συνδέονται πρός 
άλληλα;. ο:ν ύστεροδσιν έν τοϊς καθ' ή μ ί ; 
χρόνοι; τών κοινωνικών τιμών, ών άπο-
λαύουσιν οί τών ελευθερίων έπαγγελμά-Ό κ . Σ π . Στάης 

ΠΡΌΣ άπόκτησιν τής ειδικής ταύτης μορφώσεως ά- [ των μύσται 

Χανταχοΰ ΤΟΰ Κόσμου, άπό μακροΰ χρόνου, καταβάλ-
λουσι ΠΑΝΤΟΊΑ; προσπάθειας αί Κυβερνήσεις καί ή ιδι
ωτική ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΊΑ. 

Άλλ' αί εμπορικά1, επιχειρήσεις δέν άπαιτοΰσι τε-
< λίίαν μόρφωσιν μόνον τών ιθυνόντων αύτάς, άλλά πάν-
..<*ν τών οπωσδήποτε συντελούντων είς τήν διεξαγω-
. γήν αυτών. Καί οί υπάλληλοι επομένως πρέπει νά προ
παρασκευάζονται καί νά προπαιδεύωνται καταλλήλως 
Ρ*α επιτυχώς οιεςάγωσι τό δυσχερές αυτών έργον. 
. Οί τάς αληθείας ταύτας πρώτοι άναγνωρίσαντες καί 

(:^ραρμίσαντε; εϊ; τού; καθ' ημάς χρόνους κατέκτησαν 
ίμπορικώς τόν κόσμον. 

Οι ΓΕΡΜΑΝΌ: όιά τής εμπορικής αυτών μορφώσεως 
ΜΙερέδησαν καί αυτών τών "Αγγλων τό έμφυτον έμ-
Βοριχόν ΠΝΕΰΜΑ' ήναγκάσθησαν δέ οί τελευταίο: ν' 
4Ν*ΓΝΩΡΊΣΩΑ·. κατά τό διεθνές τοΰ 1897 έν Αονδίνω 

Ε ΙΡ· Ν /

; ΔΤΙ ύστεροΰσ: τών Γερμανών καί έν τή βιο-
Ρίχανια καί έν τώ ίμπορίω Ινεκα τής άτελοΰς αυτών 
-»Κ«ΙΔΕΎΣΕΩΣ. τής τε βιομηχανικής καί τής εμπορικής. 

ΕΚΤΟΤΕ δέ χρονολογείται ή έν Α γ γ λ ί α παρατηρου-
^ έ κ"*··δευτ:κή εμπορική κίνησις. 
| Ί0 πολύς Οΐ ια ί ϊ ΐ ίκτ ί ί ϊ ίη , ό μέγας επιχειρηματίας 
' I 4 ΑΚΆΜΑΤΟΣ πολιτικός άνήρ τής Αγγλ ίας έλεγεν 

έ9χάτωνδτι; «ούδένα ευρίσκω λόγον ί'νκ παρα-
"*Χ Ω ΟΤΙ Ή επιστημονική μόρφωσις είνε ήττον ώφέ-

Ι111* £ίς ΆΝΔΡΑ: ασχολούμενους αποκλειστικώς είς 

-κοπός τής εμπορικής μορφώσεως δέν είνε μόνον ή 
άπόκτησις τών αναγκαίων γνώσεων πρός πλουτισμό·/· 
ή καλλιεργία τοΰ πνεύματος δέν αποβλέπει είς τόν μο
νομερή τοΰτον σκοπόν, άλλ' έχει εύρύτερον ορίζοντα 
σκοποΰσα τήν έγκυκλοπαιδικήν μόρφωσιν τών ύττό τήν 
δικαιοδοσίαν τοΰ κερδώου Έρμου διατελούντων. 

«Τό πλουτείν πρέπει νά θεωρήται ώς μέσον κα: 
ΟΥΧΊ ώς σκοπός» γράφει δ καθηγητής τής Πολιτικής 
Οικονομίας έν τώ ΙΤανεπιστημίω τοΰ ΟΙΐΊΟΛ^Ο ό 8 ΐΓ 
.1. ί ι . ί ι 3 , Π ^ 1 ί η , « Ή διδασκαλία τής πλουτοποιοΰ 
τέχνης πρέπει νά θεωρήται ώς μέσον πρός μόρφωσιν 
τών ιδιοτήτων τοΰ πνεύματος καί τών αισθήσεων, δι' 
ών άποκαλύπτομεν καί άπολαμβάνομεν τάς τέρψεις τής 
ζωής, τάς όποιας διά χρημάτων δέν δυνάμεθα ν ' άπο-
κτήσωμεν». 

Ή εμπορική μόρφωσις έχει ανάγκην αναπτύξεως ού 
μόνον τοΰ πνεύματος άλλά καί τών αισθήσεων, έντεΰ-
θεν δέ τό πολυσχιδές τής εμπορικής διδασκαλίας, δι' 
ής πρέπει νά όπλίζωνται οί έπιχειρηταί τών καθ' ημάς 
χρόνων. Γνώσεις θεωρητικαί «καί πρακτικαί τής κυρίως 
εμπορικής επιστήμης, γνώσεις γεωργίας καί βιομηχα
νίας, γνώσις ξένων γλωσσών, τελεία μόρφωσις κοινω
νική, πρέπει νά είνε αί βάσεις τοΰ έμπορου, έφ' ών ού
τος θά οικοδόμηση τό ϊργον αύτοΰ ίνα νικηφόρως διε-
ξαγάγη τον αγώνα έν τή πζγκοσμίω εμπορική παλαί
στρα, ένθα τά ηλεκτρικά ρεύματα είνε τά πρώτα δπλα 
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αουν και ν 4 άπο&άνουν αυτοί οί νέοι είς τους οποίους 
ό λαός {χει τάς ελπίδας του. Οί απουδααταί κατασυγ
κινημένοι εκρήγνυνται είς ζητωκραυγάς υπέρ τοϋ Βία-
μαρκ, δ εθνικός ΰμνος αντηχεί «Γερμανία, Γερμα
νία υπέρ πάν, υπέρ πάν είς τόν κόσμον.» 

Ή κόρη εχει άφήση τήν μητέρα της καί ευρίσκεται 
μέαα είς τους σπουδαστάς πολύ πλησίον τοΰ Βίαμαρκ 
Βγάζει τό καπέλλο της καί άπό τόν ένθοναιασμόν της 
τό πετά είς τόν αέρα φωνάζουσα «.Ζήτω δ Βίαμαρκ !» 
Γά χείλη τοϋ σιδηρού καγγελαρίυυ φωτίζονται άπό εύ-
\ιενέζ μειδίαμα. Πλησιάζει τήν κόρην, ή δποία κλ.ί-
νουαα όλ.ίγον τοϋ προσφέρει άφώνως μερικά ρόδα. 
«.Ευχαριστώ, παιδί μου,» άπαντα δ γέρων μειδιών, 
λαμβάνει τά ρόδα καί απομακρύνεται κα^ά μήκος τών 
παρατεταγμένων σπουδαστών. 



« Α Θ Η Ν Α Ι » 

τών αγωνιζομένων. 
Εντεύθεν ευκόλως δύναται τις νά συμπεράνη τάς 

βάσεις τής ειδικής μορφώσεως τών διά τδ έμπόριον 
προαλειφομένων. 

Ά λ λ ' ή ειδική αύτη μόρφωσις λαμβάνει άνάλογον 
άνάπτυξιν τού προορισμού αυτής. 

Ό σκοπδν έχων τήν έξυπηρέτησιν τών κοινών εμ
πορικών εργασιών δύναται νά έπαρκέση μόνον διά 
στοιχειώδους ειδικής· μορφώσεως, ώς επίσης δύναται 
νά έπαρκέση είς ίδίας έμπορικάς εργασίας κύκλου μι-
κράς άκτίνος ό τυχών μέσης τινός ειδικής μορ
φώσεως. 

Ά λ λ ' ό αποβλέπων εις τάς παγκοσμίους έμπορικάς 
επιχειρήσεις, τών οποίων ό ορίζων περιβάλλει σύμπα-
σαν τήν ύφήλιον, δ ΙΊΟΙΠΠΙΒ Ά';ΙΊΓ;Ι Ί Π\ κατά τόν πρό-
εξρον τής διεθνούς ενώσεως τών εμπορικών σχολών έν 
τώ διεθνέϊ συνεδρίω τού Βελγίου κατά τό 1905 , πρέ
πει νά τύχη «ανωτέρας έπιμεμελημένης ειδικής επι
στημονικής μορφώσεως». 

Ούτως ή ειδική εμπορική μόρφωσις δύναται ΝΆ δι-
αιρεθή είς.στοιχειώδη, είς μέσην καί εις άνωτέραν, ώς 
συμπλήρωμα εννοείται πάντοτε γενικής μορφώσεως 
παρεχομένης είτε ταυτοχρόνως είτε κεχωρισμένως. 

Έ ν Γερμανία <) στοιχειώδης εμπορική μόρφωσις 
παρέχεται έν τοίς έμπορικοίς τμήμασι τών Ηοαίοΐ ι ι ι -
Ιοη καί έν τοίς σχολείοις τής συμπληρωτικής εκπαι
δεύσεως (Ι' 1θΓΐ1}Π(]υη£38θ1ιιι1οη). 

Τοιαύτη σπουδαιότης αποδίδεται είς τά τελευταία 
ταύτα σχολεία, ώστε διά νόμου κατά τό 1891 επε
τράπη εϊς τά διάφορα γερμανικά Κράτη καί είς τάς 
κοινότητας νά έπιβάλλωσι τήν έν αύτοίς ύποχρεωτικήν 
φοίτησιν τών μαθητευομένων. "Ηδη δέ ή ύποχρέωσις 
αύτη έγενικεύθη καί έξαίρεσις είνε ή μή υποχρεωτική 
φοίτησις είς τά συμπληρωτικά ταύτα σχολεία, ών ό 
πολλαπλασιασμός καταπλήσσει. Έ κ 3 6 3 κατά τό 1898 
άνήλθον κατά τό 1 9 0 5 είς 522 , έξ ών 139 δέν είχον 
τήν φοίτησιν ύποχρεωτικήν, διότι δέν ύφίστατο τοιαύτη 
ανάγκη. Ά λ λ ά πλήν τών στοιχειωδών τούτων σχο
λείων, έν οίς ή εμπορική διδασκαλία πρωτεύει, ύπάρ-
χουσι πλήθος εσπερινών καί κυριακών μαθημάτων εμ
πορικών χάριν τών μή δυναμένων κατά τάς λοιπάς ώ
ρας τής εβδομάδος νά συμπληρώσωσι τάς γνώσεις 
αυτών. 

Αί έμπορικαί σχολαί τής μέσης εκπαιδεύσεως ΑΝΉΡ
χοντο κατά τό 1899 έν Γερμανία είς 98 . 

Ά λ λ ' εκεί τελευταίον ή προσοχή τών αρμοδίων 
εστράφη είς τάς Ανωτέρας έμπορικάς Σχολάς, ών 
σκοπός είνε ή τελειοποίησις τής ανωτέρας εμπορικής, 
μορφώσεως κατ ' άπομίμησιν τών Πανεπιστημίων. 

Τοιαύτα·, άνώτεραι έμπορικαί Σχολαί ίδρύθησαν έν 
Λειψία, έν ΛΊΧ-ΙΑ-ΟΐΊΑΡΟΐΐΒ, έν Κολωνία, έν Φραγκ
φούρτη καί έν Βερολίνω, I 
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Ή κατά τό 1898 Γδρυσις τής έν Λειψία Άνωτέβ· 
Εμπορικής Σχολής έωρτάσθη ώςέθνικόν γεγονό- • 
πανδήμων χανηγύρεων. 

Έ ν Κολωνία δαπάνη 4 εκατομμυρίων μάρ/.ΩΝΫ 
δημοτικού Συμβουλίου κατεσκευάσθη τό κτίριον τί 
Ανωτέρας Εμπορικής Σχολής, πρός συντήρησα « 
οποίας χορηγεί ετησίως ή πόλις 6 0 , 0 0 0 μάρκων. • 
τκΰτα προστίθεται ή πρόσοδος ΕΝΌΣ έκατομμυβΒ 
μάρκων, άτινα έκληροδότησεν είς τήν σχολήν ταύτί 
ό ΝΟΗ ΜβνΐδδΟΠ, καί τά διδακτικά τέλη τά κατί 
βαλλόμενα ύπό τών έν αυτή φοιτώντων 330 τακτιχΐ 
μαθητών καί 4 5 ακροατών. 

Ά λ λ ά καί τών θηλέων έν Γερμανία ή έμπορι^ 
μόρφωσις, ή στοιχειώδης καί ή μέση, δέν υστερεί, δ(£ 
νύν αριθμεί 186 σχολάς, ών ό αριθμός άναπτύσσηΐ 
όσημέραι καταπληκτικώς. 

Ή εκπαιδευτική αύτη εμπορική κίνησις σνεδοι 
πάσα οφείλεται είς τήν ίδιωτικήν προηοβουλίαν ΧΙ> 
ρίως τών εμπορικών επιμελητηρίων, τών σωματείβ 
καί τών Δήμων. Τό Γερμανικόν έΟνο„ ίλόκληρον ώρ 
γανώθη πρός εμπορική; κατάκτησιν δλου τοϋ κόσμο» 
ήν σχεδόν έπέτυχεν, ώς μαρτυροΰσιν α! έμπορικαί στα· 
τιστικαί τής υφηλίου. 

Οί έν Α γ γ λ ί α μόλις έπ' εσχάτων ά',ρπνισΟέντε; 
ύπό τοΰ κολοσσιαίου έν τε τώ έμπορίω καί τή βιομη-
χανία ανταγωνισμού τών Γερμανών είσήγαγον έν τοίς 
σχολείοις τήν διδασκαλίαν τών κυρίως εμπορικών μα 
θημάτων, ώς έννοοΰσι ταύτα τά μεγάλα τής Έσπ·; 
ρίας Κράτη. 

Οί πρώτοι καί κύριοι υπέρμαχοι έν Αγγλία τί]ς 
διαδόσεως τών εμπορικών σπουδών είνε ό λόρδος ΚθΙ 
?ΒΝΟΙ·>Γ καί δ πολύς ΟΙΙΑΗΊΟΒΓΊΊΐΊΙΙ. 

Τής αναδιοργανώσεως δέ ταύτης ήρςαντο ιδρύοντες 
ανωτέρας έμπορικάς Σχολάς καί τμήματα εμπορική 
καί τραπεζιτικά έν πάσι τοίς Πανεπιστημίοις τής Άγ^ 
γλίας - (Λονδίνου, Βιρβιχάμης, Λιβερπούλης. Ι^ββάδ^ 
ΝΟΙΙΊΠ^ΙΐίίΓη, 8Ο1ΙΒΙΓΪΟ1(1, ΜΑΗΟΐΙΟΔΊΫΐ' κτλ.,Καί 
αυτά δέ τά παλαίτατα Πανεπιστήμια τής 
0»ΙΠ1>Ι*Ϊ(3<ίΟ Γδρυσαν τμήματα διδασκαλίας *ίμχορι·-
κών Έπιατημών καί ξένων γλωσσών» καί παρέχοο* 
διπλώματα εϊς τούς έφιεμένους νά διδάξωσιν ειτε ϊβ.' 
εμπορικά μαθήματα είτε τάς ξένας γλώσσας. 

Είς άπάσας τάς Σχολάς τκύτας καί τά τμήμ«« 
αυτών επιτρέπεται ή φοίτησις τών θηλέων. 

Έ ν Αυστρία λειτουργοΰσιν έμπορικαί σχολαί πολ· 
λαί καί τών τριών βαθμών. 

Ή στοιχειώδης εμπορική έκπαίοευσ:; οιδάακΠΟΒ 
είς 118 νυκτερινάς σχολάς εις υπαλλήλους καί μαθη
τευομένους οί οποίοι φοιτώσι τακτικώς, διότι οί πρ 
στάμενοι αυτών διάκεινται λίαν ευμενώς πρός τοι>{ 
αύταίς τελειοποιουμένους. 

Ή μέση εμπορική έκπαίδευσις παρέχεται ύπβ 24 

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 19 

ΙφοΙαν εμπορικών σχολών, έν αίς ή φοίτησις είνε 

ΛίχίΑ * α · ε · ; τ Ρ ' · α κ ο ν τ α 'διωτικάς. 
•β δέ διδασκαλία τών ανωτέρων εμπορικών μαθη-

, τ ω ν ν.'νεται έν τ ή Ανωτέρα έμπορικήΣχολήτής Τερ-
, τή ίορυ'ΐείση κατά τό1877,καί έν τή τήςΒιέν-

' • ή ς ή λειτουργία ήρξατο κατά τό 1 8 5 8 , καί ής ή 
, γ 3 1 ςείνε ανατεθειμένη εις συμβούλιον έξ εμπόρων 

^ βιομηχάνων, ών τά σωματεία έδαπάνησαν 1,250^ 
000 φρ. προς κατασκευήν τοΰ θαυμάσιου αυτής κτιρίου. 

Ή εμπορική έκπαίδευσις τών θηλέων έν Αυστρία 
γ{νετ« είς τά; ειδικά; τής στοιχειώδους εμπορικής έκ-

ΙβΒδεύσεως Σχολάς. Έ ν Ουγγαρία υπάρχει πληθύς 
ΙοΛερινών εμπορικών μαθημάτων, διοργανουμένων ύπό 

Τ ώ ν διάοοσιν τής επαγγελματικής διδασκαλίας 
Ηαιριών, ώς καί έμπορικαί σχολαί τών μαθητευομένων 
ίμκορο,ϋπαλλήλιην. ων ή είς αύτάς φοίτησις είνε υπο
χρεωτική έπί τριετίαν δι' εβδομαδιαίας επταώρους δι
δασκαλίας. 

| Ή τών θηλέων εμπορική διδασκαλία γίνεται είς 
Ιδιαίτερα σχολεία, έν οις ή φοίτησις διαρκεί δέκα μή-

Ή μέση εμπορική έκπαίδευσις παρέχεται έν Ουγ
γαρία ει; 37 σχολάς, ένθα ή φοίτησις είνε τριετής καί 
Αν 12 είνε δημόσια·., 7 δημοτικκί, 6 σωματείων, 2 
κληρικών καί 3 ιοιωτικαί. 
||;Τό Κράτο; οαπανά 724 ,000 κορώνας ετησίως διά 
ϊας δημοσία; έμπορικάς σχολάς καί είς συνδρομάς 
6πέρ τών δημοτικών καί τών σωματείων 183 ,000 κο
ρώνα;· άλλά πάσαι εχουσι τόν αυτόν δργανισμόν μέχρ'-
9*1 τών τελευταίων λεπτομερειών. 

Ή ανωτέρα εμπορική έκπαίδευσις παρέχεται είς 
τέσσαρα; Σχολά;. τήν έμπορικήν Άκαδημίαν τής 
Βουίαπέστη;, τήν Έμπορικήν Άκαδημίαν τής Κο-

ί1θ8Ζ\αΐ', τήν Λ( ΛΐΙιΊΤΐΊβ ΟπβηΙ&Ιβ καί τό Έμπορι-
«βν Διδασκαλείον τής Βουδαπέστης. 

Έν τώ τελευταίω τούτο) μορφοΰται τό διδακτικόν 
κροσωπικόν τών εμπορικών μαθημάτων. 

ΕΙΣ τά; 4 ανωτέρας ταύτας σχολάς εισέρχονται οί 
» 16ον άγοντες καί έχοντες άπολυτήριον ανωτέρου 
ρμνασιου ή Κ Μ ] , · ιν,ΑΐΟ. 
•ιΚΪδΊωτικαί έμπορικαί σχολαί υπάγονται ύπό τήν 
ίκοπτειαν τών αρμοδίων υπουργείων, τά οποία έξα-
βχοϋσιν αυτήν διά τριακονταμελδϋς επιτροπής συγ-

·1*ενη; κατά τό ήμισυ έξ ανωτέρων δημοσίων ύπαλ-
\ ων και /ατά τό ήμισυ έξ έμπορων. 

ον Βελγίω ή εμπορική έκπαίδευσις παντός βαθμού, 
* λικν'άνεπτογμένη, καλλιεργείται δέ μετ'έξαιρετι-

• Ίί μερίμνης χ ά 0 . ς ^ τ ή ν 5μιλλαν τήν ύφισταμένην 
' *ξο τοΰ Δημοσίου καί τής ιδιωτικής πρωτοβουλίας, 
% ύπό παντοίας μορφάς εμφανιζόμενης. 

•1 Κράτος, κατά τό 1 9 0 1 , ανεγνώρισε «δίπλωμα ΟΙΚΙΑΚΏΝ επιστημών» χορηγούμενον υπό τού άνω-
0 εμπορικού Ινστιτούτου τής Άμβέρσης, ώς ΕΠΊΣΗΣ 

δίπλωμα εμπορικών επιστημών, καί πτυχίον λογιστοΟ 
καί ανταποκριτού - τά τελευταία ταύτα χορηγούνται 
ύπό ανεγνωρισμένης ύπό τοΰ Κράτους επιτροπής έξ 
έμπορων καί βιομηχάνων μετά δημοσίας εξετάσεις είς · 
α; δικαιούνται νά προσέλθωσιν άρρενες καί θήλεις, έά·» 
υπηρέτησαν ώς υπάλληλοι τουλάχιστον έπί έν έτος. 

Ή μάλλον πεφημισμένη ανωτέρα εμπορική Σχολή 
έν Βελγίω είνε τό ΙΗΔΙΪΙΙΙΊ 8ΫΡΌΊΊΘΙΪΊ ΆΟ ('<ΟΙΗ-
1Ή6Γ06 ά'ΑΗΝΒΓ8 ιδρυθέν κατά τό 1852 καί έκτοτε 
συντηρούμενον ύπό τού Κράτους καί τοΰ Δήμου, χάρις 
δέ εις τήν παγκόσμιον αύτοΰ φήμην έκ 3 0 3 φοιτητών 
κατά τό 1 9 0 5 οί 193 ήσαν ξένοι. Κατά τήν τελευ-
ταίαν δεκαετίαν ίδρύθησαν έν Βελγίω, ιδιωτική πρω
τοβουλία, πλείσται άνώτεραι έμπορικαί σχολαί, ών 
σπουδαιότεραι είνε ή ΈββΙβ ΟΟΐΪΐΗΐΘΓΟΐΑΙΙΟ βί 0011-
ΔΐΐΙΑΪΓΟ, ή προσηρτημένη τώ Καθολική Πανεπιστη-
μίψ έν ΙΙΟΙΊΝΑΊΟ, ή ΚΊΡΐΒ <1ΘΔ ΙΙ;ΙΙΙΊΘΔ ΒΐΙΙΆΒ,ί 
ΟΟΗΙΗΙΒΊ'ΫΚΙΐΒΔ «1 €ΟΗΔΐΙ1ΑΊ«3 έν ΪΛβ%ο, ή ΕΟΟΊΘ 
8ΙΙΙ>όπο«Γθ ('<(ΐΤΙΙΤΙΟΓΟΐΑΙΟ ο ί ΟΟΗΒΐΐΐΑΐΐ'Β έν 
Μοιη , τό ΙΗΔΙΊΙΙΙΊ ( ΌιηηΚ'ΓοίίΐΙο (1σ3 ΙΙΚΊΑΔΊΤΊΟΐΔ 
έν Ι Ι α ί η α ι ι Ι καί ή ΕΟΟΊΟ (1Β ΟΟΙΠΑΙΒΓΟΒ, ή ηροα-

ηρτημένη εις τό ϋ η ί ν β Γ λ ί ί β ΙΊΙΊΓΟ τών Βρυξελλών, 
ής κύριος σκοπός είνε ή δλως ανωτέρα εμπορική έκ-
παίδευσις. 

Ά λ λ ά καί τό Κράτος έν τώ αύτφ χρονικφ διαστή-
ματι εισήγαγε τήν διδασκαλίαν τών άνωτέρο>ν εμπο
ρικών μαθημάτων εις τά ; νομικά; σχολάς τών Πανεπι
στημίων αύτοΰ. 

Ή μέση εμπορική έκπαίδευσις έν Βελγίω παρέχε
ται έν τοίςδημοσίοις σχολείοις, ώς καί έν τοίς κοινο-
τικοίς κκί τοίς ΐδιωτικοίς, τή χρηματική αρωγή 
τοΰ Κράτους. Τά πλείστα τών δημοσίων σχολείων 
τής μέσης εκπαιδεύσεως έχουσι τμήμα εμπορικής 
εκπαιδεύσεως, τό οποίον παρασκευάζει τούς νέου; 
διά τάς δευτερευυύσης σημασίας έμπορικάς θέσει;. 

Τά «Βασιλικά Άθήναια» (ΑΫΐΌΠΌΒΔ ΓΘΓΑΐΐ.\), έν 
οίς ή διάρκεια τής διδασκαλίας είνε επταετής, διαι
ρούνται· είς τρία τμτ]ματα, ών τά δύο πρώτα διαφέ-
ρουσι μόνον κατά τήν διδασκαλίαν τών Ελληνικών. 

Τό τρίτον τμήμα υποδιαιρείται εις δύο, τό έμπορι-
κόν καί το βιομηχανικόν. 

Ή διδασκαλία κατά τά τέσσαρα πρώτα έτη είνε 
κοινή, άρχεται δέ ό διχασμός άπό τοΰ πέμπτου σχο
λικού έτους. Οί άπό τών «Β. Αθηναίων» άποφ&ιτών-
τες πτυχιούχοι καταλαμβάνδυσιν ευκόλως θέσεις είς 
εμπορικά γραφεία καί εγγράφονται άνευ εξετάσεων εΐ; 
ανωτέρας έμπορικάς Σχολάς.' 

Ή στοιχειώδης εμπορική έκπαίδευοις παρέχεται 
είς τάς πλείστας τών πόλεων επιμέλεια τών πο
λυωνύμων σωματείων. Καί έν αύτοΐς τοίς δημοτι-
κοίζ σχολείοις διδάσκεται ή καταστιχογραφία. Τού
του δ ' ένεκα τό μάθημα τούτο διδάσκεται έν τοίς Δι-

— 707 — 



«ΛΘΗΝΑΊΟ 

δασκαλείοις τοΟ Κράτους καί τοις παρ ' αύτοΟ ανε
γνωρισμένους τοιούτοις. 

Έ ν τοις θαυμασίως ώργανωμένοις έπαγγελματικοίς 
καί οίκοκυρικοίς σχολείοις τών θηλέων περιλαμβάνεται 
ή διδασκαλία τών στοιχειωδών εμπορικών μαθημάτων. 

Τό Ύπουργεϊον της Βιομηχανίας καί της Ε ρ γ α 
σίας, ύπδ τήν άμεσον δικαιοδοσίαν τοϋ οποίου υπά
γονται αί σχολαί αύται, ουδέν παραλείπει μέσον πρδς 
^ελτίωσ.ν τής εμπορικής εκπαιδεύσεως. 

Έ ν Δανία ύπάρχουσι τρεις ή τέσσαρες μικραί έμπο
ρικαί Σχολαί μέσης εκπαιδεύσεως. Οί διά τδ έμπόριον 
προωρισμένοι πρέπει νά ύπηρετήσωσι κατ ' έθος έπί 4 
ή 5 έτη ώς υπάλληλοι έν τινι έμπορικώ καταστήματι 
άπό τοΰ 14 έτους τής ηλικίας των. Έ μόνη αξία τοϋ 
ονόματος εμπορική Σχολή είνε ή τοΰ ΒΓΟοΙί, ή όποια 
είνε γυμνάσιων τοΰ νεωτέρου τύπου, είς δ προσετέθη
σαν δύο έτη διδασκαλίας δι' εμπορικά μαθήματα, καί 
τδ όποιον ίδρύθη κατά το 1886 διά κληροδοτήματος 
τοΰ Ν ϊ β ί δ Βΐ'ΟοΙί διαθέσαντος κατά τό 1800 φράγκα 
4 2 0 0 0 τά όποια κατά τό έτος τής ιδρύσεως τής Σχο
λής είχον δεκαπλασιασθή. 

Καίτοι έν Δανία υστερεί ή ί'δρυσις εμπορικών σχο
λών, ούχ ήττον ή διδασκαλία • ρός συμπλήρωσιν τών 
εμπορικών γνώσεων τών υπαλλήλων είνε καλώς δκορ-
γανωμένη. Κατά τό 1601 ύπήρχον πλέον τών 50 τοι
ούτων μαθημάτων, μεταξύ τών οποίων έν διά τάς νεα
νίδας, πρός συντήρησιν τών όποιων συντρέχουσι χρη-
ματικώς αί δημαρχίαι καί τά σωματεία. 

Έ ν Κοπενάγη έδαπανήθη τελευταϊον περί τό έκ«-
τομμύριον φρ. διά τήν κατασκευήν τοΟ κτιρίου τής 
Σχολής προς τελειοποίησιν τών Εμποροϋπαλλήλων, 
έν ή έφοίτησαν 1500 κατά τό 1 9 0 5 . 

Έ ν Ισπανία μόνον έν τοις ·νόμοις ύφίστατο ή ΕΜ
πορική έκπαίδευσις, τελευταίως δμως ήρξατο ή πραγ
ματική εισαγωγή τής διδασκαλίας τών εμπορικών μα
θημάτων έν τοις λυκείοις καί χρησιμεύει ώς βάσις αντι
δράσεως κατά τών σχολών τών ύπό τών πανίσχυρων 
κληρικών διευθυνομένων. 

Έ ν Όλλανδία ή διδασκαλία τών έμπορ'ικών μαθη · 
μάτων ήρξατο κυρίως κατά τήν τελευταίαν δεκαετίαν. 

Ή έν ΑτηδάθΓ(1;ΐΐΏ δμως εμπορική σχολή ίδρύθη 
κατά τό 1869, ή δ 'έν αύτη φοίτησις είνε διετής. 

"Ηδη λειτουργοΰσιν εννέα έμπορικαί σχολαί μέσης 
εκπαιδεύσεως έν αίς είσί δεκταί καί νεανίδες. 

Έ ν Σουηδία ή ανωτέρα καί ή μέση εμπορική έκ-
παίδευσις υστερεί ώς είνε είς άκρον διαδεδομένη ή στοι
χειώδης διά τών ανωτέρων δημοτικών σχολείων. 

Έ ν Νορβηγία λειτουργοΰσι δύο μόνον μέσης εκπαι
δεύσεως έμπορικαί σχολαί, ή έν Χριστιανία ιδρυθείσα 
κατά τό 1875 καί ή έν ΒβΓ&βη κατά τό 1904" ή έν 
αύτοϊς φοίτησις, ελευθέρα είς άρρενα καί θήλεα, είνε 
διετής. 

Έ ν 'Ρωσσία ίδρύθη ίσως ή πρώτη τών έμπο'·χΜ 
σχολών, διότι έν Μόσχα κατά τό 1799 ίδρύθη « 9 
πορική Σχολή ΏοιηκΙοΙΙ ' , ή μετά έπτά έτη μετε3 
χθεϊσα είς Πετρούπολιν καί ύπό τήν προστασίαν-β 
Αυτοκράτειρας τεθείσα. 

Ά λ λ ' ή έν Τωσσία άνάπτυξις τής διδασκαλίας τ&] 
εμπορικών μαθημάτων χρονολογείται άπό τοΰ 1391 
όποτε ανετέθη διά νόμου ή εποπτεία τών ε μ π ο ρ ί β 
μαθημάτων εις τό ύπουργεϊον τών Οικονομικών. 

Έκτοτε άμιλλώνται τά σωματεία, αί εταιρεία 
εμπορικά επιμελητήρια πρός ύποστήριξιν καί έπέκτααϊ 
τής διδασκαλίας τών εμπορικών μαθημάτοιν, τά ίπΜ 
διδάσκονται είς 147 δημοσίας καί !ό:ο>τ:κάς εμπορικός 
σχολάς, έξ ών 5 3 καλούνται άνώτεραι έμπορικαί ™ | 
λαί, άλλ' είνε μέσης εκπαιδεύσεως, 7 0 στοιχειωθεί 
καί είς 24 διδάσκονται μόνον ή λογιστική καί αί ; | . 
ναι γλώσσαι. Είνε τοιαύτη ή πρός τήν έμπορικήν ίχ-
παίδευσιν έφεσις τών Ρώσσων, ώστε αί καταβολαΐ τών 
ιδρυτών καί τών διδασκομένων άρκοΰσιν ώς έ ΐ ^ Η 
πολύ είς συντήρησ.ν τών έν ενεργεία έμπορικώναχολώΒ 

Ή εμπορική λέσχη τής Μόσχας προσέτ-ερεν 700; 
0 0 0 ρούβλια πρός ί'δρυσιν τής εμπορικής Σχολή; Αλε
ξάνδρας, ή τοϋ Κιέβου 4 5 0 , 0 0 0 , ή τοϋ 1ίί^;ι 50(9 
0 0 0 κτλ. 

Έ ν Φιλανδία ύπάρχουσ.ν ένδεκα έμπορικαί σχολαΐι 
μέσης εκπαιδεύσεως καί εννέα στοιχειώδεις δι' έμπόί 
ροϋπαλλήλους έν αίς φοιιώσιν άρρενες καί θήλεις. · | 

Έ ν Σερβία μία υπάρχει εμπορική σχολή, ή ίδρικ; 
θεΐσα ύπό ίδιώτου ξένου κατά τό 1883, καί έλλείψη 
μέσων συντηρήσεως ύπό τοΰ Κράτους αναληφθείσα 
κατά τό 1892 . Έ Σχολή αύτη αναδιοργανωθεί^ 
κατά τό 1900 μετωνομάσθη Εμπορική Ακαδημία,] 

Έ ν Τουμανία λειτουργοΰσιν ες δημόσιαι έμπορικαί 
σχολαί μέσης εκπαιδεύσεως, δύο έν Βουκουρεστίω *α» 
άνά μία έν Γαλαζίω, Ίασσίω, ( τ . ι ΐ ο ν η καί Ι'ΙοίοίΟΐ 

Ή έν ταΐς σχολα7.; ταύτα·.; φοίτησις είνε πενταετής 
παρέχεται δέ ύπό τοϋ Κράτους δωρεάν. 

Έ ν Ιταλία ή στοιχειώδη; εμπορική έκπαίδευσ.ς 
παρέχεται εις πάντα τά τεχνικά δημόσια σχολεία ΙίΜ 
τής διδασκαλίας τής καταστιχογραφίας. 

Έ μέση εμπορική εκπαίδευα:; μέχρι; έσχατων εδι-
δάσκετο μόνον έν Βάρη καί έν Γινούη, άλλ' ή κοινη^ 
γνώμη έξηνάγκασε τήν Κυόέρνησιν νά ίδρυση πολλ*| 
όμοιας σχολάς. 

Ή ανωτέρα εμπορική εκπαίδευα:; διδάσκεται εν ·>; 
8οιιο1α, 8 υ ρ ο ι · ΐ ο ι ν (Ιο Ο ι η ι η ο ι ν ί ο τή; Βενετίας) 
ή οποία διαιρείται εις τρία τμήματα, τό έμπορικον, 
προξενικόν καί τό διδασκαλεΐον. 

Τό τελευταϊον τοΰτο τμήμα παρέχει τό διδακιι* 
προσωπικόν τών εμπορικών μαθημάτοιν. τών ξενω* 
γλωσσών, τοΰ έμπορικοΰ δικαίου καί τή ; πολιτικής 
κονομίας. 
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•Η ανωτέρα εμπορική αύτη σχολή ιδρυθείσα κατά 
Ι«88 συντηρείται ύπδ τοΰ Κράτους, τής πόλεως καϊ 
ίμττορ'-Χή; λέσχης, έχει δέ τριετή τήν φοίτησιν διά 
εώτον αύτη; "μήμα καί τετραετή δι' έκαστον τών 

::Λ άλλων. 
Ή Ελβετία, αναλόγως τοΰ πληθυσμού αυτής, έχε 

κ ε ρ :σσοτέρα; τών εμπορικών σχολών, υπερτερεί 
. α ^ τ ή . τή; Σαξωνίας. ή όποίκ θεωρείται ό κατ' έξο-

, ^ π 5 ; τ ή ; διδασκαλίας τών εμπορικών μαθημάτων. 
Ή ανωτέρα εμπορική έκπαίδευσις παρέχεται έν τή 

ϊχολΐ χών Πολιτικών Επιστημών τοΰ Πανεπιστημίου 
« Ζυρίχη;, ή οποία ίδρυσε κατά τό 1 9 0 3 τμήμα ΕΜ

πορικών επιστημών χορηγοΰν τό δίπλωμα τών έμπο-
*χών επιστημών, τό τοΰ καθηγητοΰ τών ανωτέρων ΕΜ
πορικών μαθημάτοιν καί τό τοϋ «.μίΓΪδ ριι1)ΠΟΊ ΟΊ 
Γ0Π1Π1 ΟΊΐΐΪΐΟΓΙΐΙΪΠΊΤΐ». Ή ανωτέρα εμπορική έκπαί-
ίευσι; επίσης παρέχεται καί έν τή εμπορική Α κ α δ η 
μία τοϋ 8ίΐίηί-Οίΐ11. Ή μέση εμπορική έκπαίδευσις 
Ιιδάσκεται εις έμπορικάς σχολάς ή δέ στοιχειώδης 
*1ς 90. ών 64 ίδρύθησαν ύπό τής πρός ένίσχυσιν τών 
εμπορικών σπουδών Ελβετικής εταιρείας. 

Ή εμπορική έκπαίδευσις τών θηλέων παρέχεται είς 
«τέρας σχολά;. δέν άπαγορεύεεαι δμο>ς ή φοίτησις 

αυτών εις τά; διά τού; άρρενας προωρισμένας. 
15» Γαλλία ή ανωτέρα εμπορική έκπαίδευσις παρέ

χεται εις 1δ Ι'ΝΟΐΟΔ ΔΙΙΡΓ'ΠΟΙΙΓΎΔ (1θ ΟΟΙΠΙΤΙΟΓΟΟ ών 
Βς έν Παρισίοις. 
Πάσαι αί σχολαί αύται ίδρύθησαν ύπό συλλόγων ή 

εμπορικών επιμελητηρίων ή ύπό δημοτικών αρχών 
ΐΊΛντηροϋνται δέ καί διευθύνονται ύπό τών ιδρυτών, έρ-
χομίνου τοϋ Κράτους εις χρηματικήν άρωγήν αυτών 
χϊϊϊ διαφόρου; τρόπο ς. 

η έν Παρ-.σίοι; ανωτέρα Εμπορ ική Σχολή (Εοο ίθ 
ρρ ϊπο ι ι ΐ ' ΐ ' ιΐΐ' ( 'ΜΙΙΙΙΙΙΙ'ΓΟΟ ΓΙο Ρ.Ίΐ'ΪΔ) ή κατά τό 
ΙοίΟ ιδρυθείσα, μετέτρεψε τελευταϊον τόν κοινόν είς 
.*ασα; τά; άνοπέρα; έμπορικάς Σχολάς τής Γαλλίας 
ίργανισμόν αύτη:, ζα': μετεβλήθη είς άνωτέραν πρακτι-
^ έμπορικήν ζα'ι ν.ομηχανικήν σχολήν διαιρεθεΐσα 

Ρί τ Ρ' ·α τμήματα, τό τής ανωτέρας εμπορικής έκπαι-
• Μ»σεω;, διετοϋ; φοιτήσεως, τό τής μέσης έκπαιδεύ-

9 ί ω ; , τ? παρασκευάζον διά τριετούς φοιτήσεως τούς 
[.μέλλοντας νά εΐσέλθωσι ταχέο>ς είς τον πρακτικόν βίον, 
*«ιο τή; πλήρους τεχνικής εκπαιδεύσεως δεχόμενον 
μ&ίητα; \ 2 ϊ<·κ |.", ετών καί έχον διάρκειαν φοιτή
σω; πέντε ετών. 
Β ρ 5 τ ο τμήματή; άνοιτέρα; εμπορική; έκπαιδεύσεο>ς 
Β ^ ε θ η τελευταϊον είδικόν τμήμα, ναυτιλίας ύπό 
/ «ιοπτειαντοϋ υπουργείου τών .Ναυτικών. 

ΒΙΕΟΟΙΟ (](>κ 1ι;ιπΙθ8 ΚΊΙΚΊΟΔ οοιώπιθγ ΟΊΑ,ΐΟΔ, 
| ' ' ο ι α ε χε ικαΊ τμήμα, έν ω μορφοΰται τό διδακτικόν 

•ροσωκινον τών ένΓαλλία εμπορικών Σχολών πρόκει-
αμετατρα.πή είς'Ακαδημαϊκήν έμπορικήνΣχολήν 

Ή μέση εμπορική Έκπαίδευσις γίνεται έν Γαλλίαν 
είς τάς ΕΟΟΊΒΔ ρΓδ,ΊΪΗΙΐΘΔ ϋοΐΏΠίΟΓΟβ Ή είς τάς 
ΕΟΟΊΒΔ ρ Γ ^ ϋ ς υ β δ ΆΟ ΟΟ πιιηβΐΌβ ΟΊ <3β Γ ΊΗΆΥ-
ΔΊΠΒ, άλλαι τών οποίων συντηρούνται ύπό εμπορικών 
επιμελητηρίων άλλαι ύπό πόλεων καί άλλαι ύπό τοΰ 
Κράτους. 

Τό Ύπουργεϊον τοΰ Εμπορίου, εις τήν δικαιοδοσίαν 
τοΰ οποίου υπάγονται αί έμπορικαί σχολαί, μεγάλας 
καταβάλλει προσπάθειας τελευταϊον πρδς άνάπτυξιν 
τής διδασκαλίας τών εμπορικών μαθημάτων. 

Ή φοίτησις είς τάς τελευταίας ταύτας σχολάς είνε 
συνήθως τριετής ΟΊ δ' έν αύταϊς εγγραφόμενοι μαθηταί 
πρέπει νά άγωσι τό 12 Ή τό 1 3 τής ηλικίας αυτών 
έτος καί νά είνε κάτοχοι απολυτηρίου δημοτικού σχο
λείου. Τοιαΰται σχολαί ύπάρχουσι νΰν έν Γαλλία 27 
δι' άρρενας καί 9 διά θήλεις. 

Ή στοιχειώδης εμπορική έκπαίδευσις διδάσκεται 
εις τά ανώτερα δημοτικά σχολεία, τά όποϊα έχουσι 
τμήμα είδικόν άλλ' Ή στοιχειώδης αύτη έκπαίδευσις 
παρέχεται κυρίως δι' εσπερινών Ή κυριακών μαθημά
των, τά οποία διοργανούσι σύλλογοι Ή έταιρεΐαι πρός 
τελειοτέραν μόρφωσιν τών έμποροϋαλλήλων. 

'Αξία μνείας έκ τών έν Γαλλία ιδιωτικών πρακτικών 
εμπορικών Σχολών είνε Ή ΕΟΟΊΟ Ρ ΐ £ Ϊ 0 Γ Α ΡΑΠΛ 
Κατ' ΕΞΟΧΉΝ πρακτική καί εύμέθοδος καταρτίζει έν 
βραχυτάτω χρόνω υπαλλήλους οι' εμπορικά καί τραπε
ζικά γραφεία. 

ΈΝ Γαλλία άπό τίνος χρόνου ήρξαντο προσλαμβά
νοντες έν τοίς έμπορικοίς καί τραπεζικοίς γραφείο·.; 
ώς υπαλλήλου; νεανίδας, χάρις εις τήν είδικήν μόρ
φωσιν αυτών, ην λαμβάνουσιν είτε είς είδικάς έμπορι
κάς σχολάς είτε εις εσπερινά Ή κυριακά μαθήματα. ΈΝ 
τή ανωτέρα εμπορική Σχολή τής πόλεως Η&νΐΌ υπάρ
χει τμήμα διδασκαλίας πρός μόρφωσιν διδασκαλισσών 
διά τάς έμπορικάς σχολάς τών θηλέων. Εισέρχονται ΈΝ 
αύτώ αί έχουσαι ήλικίαν 2 0 έως 25 ΕΤΏΝ διά διαγω
νισμού". 

Πρός λήψιν τοΰ πτυχίου τής διδασκαλίσσης τών ΕΜ
πορικών μαθημάτων, μετά διετή φοίτησιν έν τή σχολή, 
υφίστανται δημοσία εξετάσεις ενώπιον ειδικής επι
τροπείας. 

Επίσης ανωτέρα έμπορικήΣχολή θηλέων είνε καί ή 
έν ΕΓΟΗ, Ή ιδρυθείσα κατά τό 1856 , καί διατελούσα 
νΰν ύπό τήν προστασίαν τής πόλεως καί τού έμπορικοΰ 
επιμελητηρίου. 

Ή έν αυτή φοίτησις είνε διετής, μετά τό πέρας τής 
όποιας ενώπιον ειδικής επιτροπείας, ύπό τήν προε-
δρείαν τοΰ επιθεωρητού τής δημοσίας Εκπαιδεύσεως, 
υφίστανται τήν έξέτασιν αί υποψήφιοι διά τό δίπλωμα 
τών εμπορικών σπουδών. 

Ή μέση εμπορική εκπαίδευσις τών θηλέων παρέ
χεται είς τάς ΕΟΟΊΘΔ ρΓαίίηΐΐΟδ άο ΟΟΐΏΠΊΒΓΟΘ ο ί 
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"2 «ΑΘΗΝΑΙ» 

Έκτοτε ίδρύθησαν δώδεκα ομοιόμορφοι άνώτεραι 
έμπορικαί Σχολαί προσηρτημέναι εις τά Πανεπιστή
μια, έν αίς μορφοΰνται διά τετραετούς φοιτήσεως εις 
τά ανώτερα εμπορικά μαθήματα, τά τραπεζικά, τά οι
κονομικά, τά τής πολιτικής οικονομίας, τά τών ασφα
λειών κ.τ.λ. 

Έ ν ταΐς σχολαΐς ταύταις μορφοΰται καί τό διδακτι-
κόν προσωπικόν τών εμπορικών μαθημάτων. 

Τά δύο τελευταία έτη τής διδασκαλίας διά διχα-
σμοΰ άφιε'ροΰνται είς τούς ειδικούς κλάδους. 

Ά λ λ ά καί είς τά πλείστα τών έν Αμερική Πανεπι
στημίων διδάσκονται ανώτερα εμπορικά μαθήματα. 

Ή μέση εμπορική έκπαίδευσις έν Αμερική παρέχε
ται είς δημοσίας καί ίδιωτικάς σχολάς. 

Είς τάς πρώτας προστίθενται δύο συνήθως έτη διά 

εϊδικήν διδασκαλίαν τών-εμπορικών μαθημάτων Λ 
εις τάς μεγάλας πόλεις ιδρύονται εΐδικαί έ μ ; ι 0 β 3 
σχολαί μέσης εκπαιδεύσεως έν ίδιαιτέροις οίκοδοιίϊϋ 
σιν. Είς τάς δευτέρας ή διδασκαλία τών έμπορ>»β 
μαθημάτων πολλαπλασιάζεται καθ' έκάστην κα ΐβ 
ναται νά συγκριθή πρός τήν έν Αυστρία ύπό τών 1» 
πορικών Ακαδημιών παρεχομένην. 

Ή στοιχειώδης εμπορική έκπαίδευσις παρέχετα· ·; 
τά ΟοΐΏΓηβΓοΐαΙ Οο11θ<?θ* τά όποια κατά τό 1«α< 
ανήρχοντο είς 341 καί έν οίς έφοίτων 77,000 
ταί, ών τά 82 εκατοστά έδιδάσκοντο είς ημερήσια <ιχ 
θήματα, τά δέ υπόλοιπα είς εσπερινά. 

Ή εμπορική έκπαίδευσις έν Αμερική καί έν ΤΟ" 
σχολείοις τής στοιχειώδους εμπορικής εκπαιδεύσε» 
παρέχεται έπί αμοιβή έκ 250 φρ. ετησίως μέχρι 100( 
δπερ μαρτυρεί τήν άποδιδομένην σπουδαιότητα ΕΊΣ ΤΉ 
διδασκαλίαν τών εμπορικών μαθημάτων, διότι έν 'ΑΜΒ 
ρική τά πάντα εκτιμώνται χρηματικώς. 

Έ ν Ιαπωνία ύπάρχουσι τέσσαρες άνώτεραι έμπο
ρικαί σχολαί έν ΤΟΟΐΟ, ΚΟΊΚ'·, Να£α,$&]α καί ΈΝ 
Ν3.ί?0,\'ίΐ, διαιρούμενα·, είς τμήματα, τό τοΰ έμπορίοα, 
τό τραπεζιτικόν, τό τής ναυτιλίας, τό προξενικόν, ΤΟ' 
τών ασφαλειών, τό τών σιδηροδρόμων. ΙΙαρέχουσ; Ϋ4 

τό δίπλωμα τών εμπορικών επιστημών μετά έξέταοτνν" 
Ή μέση εμπορική έκπαίδευσις παρέχεται ΕΊΣ Γ 

δημοσίας είδικάς έμπορικάς σχολάς καί εις 7 ΊΔΙΩΤΊ 
κάς. Έ δέ στοιχειώδης είς 16 σχολάς, είς άς ΈΠΙΤΡΈ 
πεται ή έγγραφη μετά τετραετή έν τώ δημοτ κω σχο 
λείω φοίτησιν ύπάρχουσι προσέτι είς 6!) δημοτικί 
σχολεία προσηρτημέναι τάξεις πρός διδασκαλίαν ΤΏΙ 
εμπορικών μαθημάτων. Τό ύπουργεΐον τής ΙΙαιδείαι 
έν Ιαπωνία αποδίδει είς τήν τών εμπορικών μαθημά· 
των διδασκαλίαν δσην καί τά μάλλον προηγμένο 
έν τω πολιτισμω Κράτη σημασίαν. 

Έ κ τής βραχείας ταύτης έπισκοπήσεως καταφαίνι· 
ται ή σπουδαιότης ή αποδιδομένη άνά πάσαν τήν ύφη· 
λιον είς τήν διδασκαλίαν τών εμπορικών μαθημάτων, 
τά όποια παρ" ήμΊν τοσούτον παρημελήθησαν. 

Περί τής τοιαύτης ολιγωρίας ημών ομιλών έν Τ̂  
Βουλή πρό δέκα καί πέντε ένιαυτών έλεγον έν συμπε· 
ράσματι: « Έ τοιαύτη άνάπτυξις τοΰ εμπορικού πνεύ
ματος είς τάς ξένας επικρατείας άφήρπασεν έκ ΤΩΝ 
ελληνικών χειρών τό έμπόριον τό όποιον άλλοτε ΉΤΟ 
σχεδόν αποκλειστική προνομία ημών έν Βλαχία και ίν 
Μικρά Ασία - ιδία έν Σμύρνη ένθα νΰν Γάλλοι, ΑΓ
γλοι, Γερμανοί διεξάγουσι τό πλείστον τοΰ μεγάλου εμ
πορίου τό όποιον άλλοτε μόνον "Ελληνες διεξήγον. 

«Τό έμπόριον σήμερον είνε επιστήμη καί ή επιστήμη 
ύπεσκέλισε τούς εμπειρικούς καί τήν £ουτίναν. 

«Μόνον διά τής εμπορικής επιστήμης θά δυνηθώ)»» 
νά ύποβοηθήσωμεν τό έμπορικόν καί έπ:χε:ρημ* τ : Χ ί 

πνεΰμα ημών ίνα άντεπεξέλθη κατά τών ξένων ΈΜ«5* 
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* - ν ^κοσμημένων ύπό τήςάπαραιτήτου τανΰν έμ-

,.ϊς μαθήσεως. 

«ΤΟ ΈΜ-'Λ-'ν έπι.στήμη ίνα διδαχθή έχει άνάγ-

«ΟΛΕΙ'ΩΝ εμπορικών άρτιων» (Πρακτικά στενογρ· 

ρβυλήί Ι-' Ίανουρίου 1«93) . 
ΤΌ πρώ'ον ιδρυθέν έν Ελλάδι τοιούτον σ χ ο λ ώ ν , ά-

60ΝΤΟΰόνόματο-. είνε ή κατά Σεπτέμβριον τοΰ 1894 
ίνΠΕ:ΡΑ-Ε- ιδρυθείσα Βιομηχανική καί Εμπορική Ά -
ΙΔΤΙΙΊΑ ύπό τοΰ διαπρεπούς καί πρακτικωτάτου έπι-

«ΠΊΙΙΟΝΟ: κ. Ο. Λ. ΊΌυσοπούλου, έν ή περιελαμβάνετο 
ΧΑΊ εμπορική Σχολή πρό; τελείαν μόρφωσιν εμπορι
ΚΏΝ ΚΑΊ τραπεζικών υπαλλήλων, καί υπαλλήλων τής 
ίημοσίας οικονομικής υπηρεσίας. 

ΈΝ ΤΉ 2/,ολή "αύτη έδιδάσκοντο καί εσπερινά μα
ΘΉΜΑΤΑ εμπορικά, ώς καί ξένα: γλώσσαι. 

ΚΑΤΆ δέ τό 1901 ίδρύθησαν δύο δημόσιαι έμ-
ΙΤΟΡΙΚΑΊ σχολαί. ή μέν έν "Αθήναις καί ή ετέρα έν Πά
ΤΡΑ;; ΔΙΆ Β. Αιαταγμάτων τής 8 Ιουλίου καί τής 10 ' 
ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ τού αυτού έτου; ύπ' έμοΰ ώς ύπουργοΟ 
τδν Εκκλησιαστικών καί τής Αημοσίας Εκπαιδεύ
ΣΕΩΣ. 

Ή ΔΙΆ Β. Αιαταγμάτων ί'δρυσις τών εμπορικών τού
ΤΩΝ σχολών έ·ΐεωρή·ΐη ύπό τ ή ; τότε αντιπολιτεύσεως 
ώ? ΜΉ νόμιμο;, μακρά δέ διεξήχθη συζήτησις έν τή 
ΒΟΥΛΉ περί τούτου, καίτοι ό νόμος τής 3]15 Άπρ ι -

. ΛΊΟΥ 1Η:).'! περί τοΰ σχηματισμού καί τής αρμοδιότη
ΤΟΣ ΤΉ; έπί τών Εκκλησιαστικών καί τ ή ; Αημοσίας 
ΕΚΠΑΙΔΕΎΣΕ ω; γραμμ.ατεία; τ ή ; Επικρατείας έπέτρε-
ΠΕΝ Εΐ; ΤΌΝ άρμόδιον ύπουργόν τήν ί'δρυσιν τοιούτων 
ΣΧΟΛΏΝ (Ί. Αί δύο δημόσια: αύται σχολαί, ών είχε τεθή 
Ε!; λειτουργίαν μόνον ή πρώτη τάξις κατά Σεπτέμ-

• 6ΡΙΟΝ του 1 •'<> 1. εγκατελείφθησαν ύπό τής διαδόχου 
; Κυβερνήσεως μ.ή άναγραψάσης είς τόν προϋπολογισμόν 

ΤΟΰ Κράτους τήν σχετικήν πίστωσιν πρός πληρωμήν 
ΤΏΝ ΜΙΣΘΏΝ τών καθηγητών καί διδασκάλων. 
Ι ΕΔΈΗΣΕ δέ νά προσφυγή ό ιδρυτής αυτών είς τήν 
ΓΕΝΝΑΙΟΔΩΡΊΑ·, τού μακαρίτου I. Πεσματζόγλου, διευ
ΘΥΝΤΟΎ ΤΉΣ Τραπέζης "Αθηνών, άναγνωρίζοντος τήν 
ΧΡΗΣΙΜΌΤΗΤΑ τον Σχολών, δπως προκαταβληθώσιν οί 
ΜΙΣΘΟΊ του προσωπικού αύτώνούτω δέ έμισθοδοτήθη τό 

Ι ΠΡ0"'»Π:ΚΌΝ τή; έν Αθήναις δημοσίας εμπορικής 
-'/.0ΛΉ; μέ/ρι τού Ιουλίου τού 1903 . Κατά τήν άνώ-

Γ|>αΛον εκείνην κο:νοοουλευτικήν έποχήν έψηφίσθη δ νό-
. Γ5Σ ΠΕΡΙ συστάσειος εμπορικών Σχολών έν τώ ένδε-

***«.> ΆΡΘΡΩ τοϋ οποίου άνεγράφη ή εξής διάταξις: 
* !* Β. Διατάγματος όρισθήσεται ή άπο'ζημίωσις τών 

α το παρελθόν παρασχόντων τά; υπηρεσία; των 
5 ΤΑ; μη πν,,-,Ί,,ηιοΙΙ,ίπιι; '/ΝΙ.ΤΟΟ/ΚΑ; Σχολής, έπι-

. )̂ ->ημε·ωτ=ον 5Ε οτ·. 5υνάμ·ι του αϋτου νόμου ίορύθηίταν 
'• ο ν ιιντι -χ I >ΛνΧΖ'.Ί. χχί τά πολυπληθή Ελληνικά 

* · ^ 5 ! ϊ **' ϊύτών τών κατηγορη<ιά-'των έν τή Βουλή 
Β. Λ!αταγιΑ 3ς τ ω ν ϊορυσιν τών εμπορικών α/ολών. 

τρέπεται δέ ίνα διά τοΟ αύτοΰ Διατάγματος χορηγηθζ 
ή αναγκαία πρός τούτο πίστωσις». 

Ούτως έξηναγκάσθη καί τό Ελληνικό ν Κράτος νά 
ίδρυση καί νά συντήρηση έμπορικάς Σχολάς, ανήκου
σας είς τήν τάξιν τών εκπαιδευτηρίων τής μέσης εκ
παιδεύσεως. 

Πλήν τών έν'Αθήναις καίΠάτραις οημοσίωνΈμπορι-
κών Σχολών ΐδρύθη όμοια καί έν Σύρω κατά τό 1906 . 

Έκτος δέ τών είρημένων εμπορικών σχολών λειτουρ
γουσών καί αί εξής ΙΔΙΩΤΙΚΟΊ ή ΆθηναϊκήΈμπορική κα: 
Βιομηχανική Σχολή, ή Εμπορική Σχολή τοΰ Έ μ π ο 
ρικοΟ Συλλόγου Βόλου, ή Εμπορ ική Σχολή τοΰ (ΔΕ
ΚΤΟΎ διπλωματούχου κ. Κ. Παναγιωτοπούλου έν ΙΙε:-
ραιεΐ, ή έν Κυθήροις Βιτσαμάνειος Πρακτική Ε μ π ο 
ρική Σχολή, αί Ισπεριναί έμπορικαί σχολαί τών συλ
λόγων Αθηνών, Πειραιώς καί Σύρου, αί έν Πειραιεΐ 
καί Νάξω έμπορικαί σχολαί, αί ύπό Δυτικών ιερέων 
διευθυνόμεναί, ή έν θεσσαλονίκη εμπορική Σχολή 
Νούκα, ή Εμπορική Σχολή τής Ευαγγελικής Σχολής 
Σμύρνης, ή δημοσία εμπορική Σχολή Σάμου, τό έμ
πορικόν Αύκειον ή Σάμος, ή Εμπορική Σχολή Χάλ
κης, ή Εμπορική Σχολή Ζωγράφου έν Κωνσταντινου
πόλει, το έμπορικόν τμήμα τοΰ Άβερωφείου Γυμνα
σίου Αλεξανδρείας, ή εμπορική καί ναυτική Σχολή 
"Οθωνος Α. Σταθάτου ιδρυθείσα έν Ι θ ά κ η τώ 1907 , 
καί ει τις άλλη. Πάσαι αί σχολαί αύται, αί ΕΝΤΌΣ τοΰ 
Κράτους λειτουργοΰσαι πρέπει νά τεθώσι τό ταχύτερον 
ύπό τήν άμεσον έποπτείαν αύτοΰ, άφ' ού μάλιστα τινές 
έξ ΑΥΤΏΝ — ή τοΰ Βόλου καί τών Κυθήρων — λαμ-
βάνουσι χρηματικήν έτησίαν συνδρομήν έκ τοΰ προϋ
πολογισμού τοΰ Κράτους. 

Ά λ λ ' Γνα ή Πολιτεία ΕΠΙΤΈΛΕΣΗ έν έπιγνώσει τό 
έπ:βεβλημένον τοΰτο καθήκον τήςέποπτείας, έχει ΑΝΆΓ
κην οργάνων αρμοδίων, πρός μόρφωσιν τών οποίων δέν 
ελήφθη μέχρι τοΰδε ή δέουσα μέριμνα. Διότι ή ύπ" 
έμοΰ ώς ύπουργοΰ γενομένη αποστολή κατά Ί α -
νουάριον τοΰ 1901 έπί τριετίαν τών τοΰ ημετέρου Πα
νεπιστημίου διδκτόρων τών Φυσικών "Επιστημών κ. κ. 
Γ. Ραζή είς τήν έμπορικήν Σχολήν ΝουοΙιΛΙοΙ κα: 
Παρ'.σίους, Ε. Παπαστράτου είς τήν τής Λειψίας καί 
Ή ρ . Παπακώστα είς τήν έμπορικήν Άκαδημίαν τ ή ; 
Βενετίας δέν είνε επαρκής δπως χορήγηση τό άναγ-
καϊον προσωπικόν τό τε διδακτικόν καί τής επιθεωρή
σεως. 

Είνε επείγουσα ανάγκη ή ίδρυσις διδασκαλείου πρός 

μόρφωσιν δ:δακτ:κοΰ προσωπικοΟ τών εμπορικών μα

θημάτων. 
Ευτυχώς πάσα ή πρός τοΰτο απαιτουμένη προκα

ταρκτική εργασία είνε τετελεσμένη διότι ελήφθη άπό 
τοΰ 1901 ή μέριμνα ύπό τών τότε αρμοδίων. 

Ή Μαράσλειος Ακαδημία, ή τή έμή είσηγήσει, ύπό 
του άοιδίμου δωρητοΰ οίκοδομηθεΐσα, έχει καί τοΰτον 
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<ιΊη(ιΐΐ8ΐι·ίοβ ρ υ ι η ' ,)θΐιηθϊ> ΠΙΙΘ3 έν αίς φοιτώσι 
2 ,600 μαθήτριαι. 

Έ έν αύταΐς διδασκαλία είνε εις άκρον πρακτική 
καί εύμέθοδος, ή δέ φοίτησις τριετής μετά τό πέρας 
τής οποίας υποβάλλονται είς εξετάσεις προς λήψιν τοϋ 
πτυχίου τών «πρακτικών εμπορικών γνώσεων» 

Ή δέ στοιχειώδης εμπορική έκπαίδευσις παρέχεται 
είς τά επαγγελματικά καί οίκοκυρικά σχολεία, είς τά 
εσπερινά μαθήματα ώς καί είς τά ανώτερα δημοτικά 
σχολεία τών θηλέων, έν οίς διδάσκονται λογιστικήν» 
καταστιχογραφίαν, ξένας γλώσσας, στοιχεία πολιτικής 
οικονομίας καί έμπορικοΰ δικαίου. 

Πασαι αί σχολαί αύται διατελοΰσιν υπό τήν δίκαιο 
δοσίαν τοϋ υπουργείου τοϋ Εμπορίου, έν ω υφίσταται 
τμήμα τεχνικής, βιομηχανικής καί εμπορικής εκπαι
δεύσεως, τό όποιον δι' εϊδικών επιθεωρητών καί έπι 
θεωρητριών επιθεωρεί διαρκώς αύτάς. Έ ν Γαλλία ή 
εμπορική έκπαίδευσις τών θηλέων είνε ανεπτυγμένη 
υπέρ πάσαν άλλην χώραν, μόνον δ' έν αυτή παρέχεται 
είς αύτάς δίπλωμα διδασκαλίσσης εμπορικών μαθημά-
των,δι' ού δύνανται νά διδάξωσι τά εμπορικά μαθήματα 
εις τάς έμπρρικάς σχολάς, άς οί σύλλογοι καί τά πολυ
πληθή σωματεία συντηροΰσι. 

Είς τας Ήνωμένας Πολιτείας τής Αμερικής ή δι
δασκαλία τών εμπορικών μαθημάτων εύρίσκετο εις 
πρωτογενή κατάστασιν κατά τά μέσα τής ληξάσης 
έκατονταετηρίδος. 

"Ανδρες καί γυναίκες άναμίξ, πάσης ηλικίας, έδιδά-
σκοντο εντός δύο ή τριών μηνών τάς απολύτως αναγ
καίας στοιχειώδεις έμπορικάς γνώσεις. 

Ά λ λ ά πρό δεκαετίας περίπου ήρξατο εκπαιδευτική 
εμπορική κίνησις, ής κύριος μοχλός ύπήρξεν ό έν τώ 
Πανεπιστημίω τοΟ 01ΙΊΟ&<>ο καθηγητής καί νΰν τοΰ 
έν ΙΙΗΗΟΐΔ Πανεπιστημίου κ. ΕοΙπιογιγΙ «Τ&ΐϊΐΟδ, δ 
όποιος έπεσκέφθη τήν Έσπερίαν Εύρώπην ίνα μελε-
τήση τόν όργανισμόν καί τήν λειτουργίαν τών έν αυτή 
ανωτέρων εμπορικών σχολών. 



« ΑΘΗΝΑΙ» 

τόν προορ'.σμόν, ώς εξάγεται έξ επιστολών ευρισκομέ
νων εις χείρας μου, νά χρησιμεύση ώς φυτώριον τοΰ 
οιδακτικοΰ προσωπικού τών εμπορικών κα'. τών επαγ
γελματικών σχολών ας έν τάχει πρέπει τό Κράτος νά 
ίδρυση. Προς εΐσαγωγήν δέ τής διδασκαλίας τών στοι
χειωδών εμπορικών γνώσεων έν τοίς δημοτικοΐς σχο
λείοις πρέπει νά είσαχθή τό μάθημα είς τό Λιδασκα-
λεΐον ημών, τό έτερον περικαλλές μέγαρον τού άοιδί-
μου Μαρασλή. 

"Ανευ τών μέτρων τούτων και τής έπιψηφίσεως ει
δικού νόμου κανονίζοντος τό τών επιχορηγήσεων καί 
συνδρομών έκ τοΰ προϋπολογισμού τοΰ Κράτους είς 
σχολάς ιδιωτικάς έμπορικάς καί έπαγγελματικάς δέν 
είνε δυνατόν νά προαχθή ταχέως καί παρ ' ήμΐν ή διδα
σκαλία τών εμπορικών καί τών επαγγελματικών μα
θημάτων, έπί τών οποίων σύμπας ό πεπολιτισμένος κό

σμος έχει έστραμμένην τήν προσοχήν του. 

"Εχω δι' ελπίδος δτι ή κοινή γνώμη θέλει ε ξ α ν β ) | 
κάσει τους ύπό μανδραγόραν καθεύδοντα; άρμ 0 $ϋ 
ν' άφυπνισθώσιν έπί τέλους καί νά τραπώσι τήν $ | 
τής προόδου πρός ήν τό "Εθνος όργα. 

Ή ^ θ ν ι κ ή πρόοδος θά πραγματωθή έάν έπιλ·" ·* 
μεν μετά σπουδής τής εκπαιδευτικής άναδιοργα\ι 
δι' ής άφ ' ενός μέν ό ελληνικός λαός θά μορφω 
θά στρέψη τόν νουν καί τό βλέμμα πρός τά έθν.κα 
ώδη, άφ ' ετέρου δέ θά παρασκευασθώσιν έκ τών I, 
νουσών τάξεων οί πολιτικοί άνδρες οί ικανοί νά όδηγΐ 
σωσι τόν εύφυά καί φιλότιμον καί έέκτην ημών λα4 
είς τήν πάλαιαν εύκλειαν καί τήν προσήκουσζν αντί 
ύπερο/ή ν. 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΜΜ ΣΤΚΗΣ 

Τ Α Ε Σ Τ Ε Μ Μ Ε Ν Α Θ Υ Μ Α Τ Α 

Ή έ ϊ κ φ ν αύτη παριστά μίαν δωδεκάδα εστεμ
μένων Λυμάτων εκείνων οΐτινες άπό. τοϋ 1865 μέ
χρι τοϋ 1908 εύρον βίαιον τόν θάνατον έκ τής βόμ
βα;, τοΰ πυροβόλου, τοϋ περιστρόφου, καί τοϋ 
εγχειριδίου. Έ ξ αριστερών πρός τά δεξιά φαί
νονται : 

νος ρώσσου Κζόλγκοτς. Γ)} Καί τρίτος Πρόεδρος τή; 
Αμερικανικής Συμπολιτείας —ό πρώτο; χρονολογία 
κώς— ό πολύς Λίγκολν δολο<|ονηίΐεί; διά περιστρό
φου έν τω Θεάτρω τώ 1805 υπό τοϋ ΒούΟ. ι>) Ό 
Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας 2αδή Καρνά 
δολοφονηθείς διά μαχαίρας τω 1804 νπό τοϋ ίτβ^ 

1 ) Ή Αυτοκράτειρα τής Αυστρία; δολοφονηθεί™ | λοϋ Καζέριο. 7) Ό Σάχης τή ; Περσία; Ναορ-Έο 

ΟΊ δολοψονιιΟέντες άπό τοίϊ 18(ίί> — 1908 

τψ 1901 έν Γενεύη ύπό τοϋ ιταλού Λουτσένη. 2) Ό 
Τσάρος Αλέξανδρος ό Β ' φονευθείς διά βόμβος τω 
1882 έν Πετρουπόλει. 3) Ό Πρόεδρος τών Η ν ω 
μένων Πολιτειών Γκάρφαλδ,-θανών τόν Σεπτέμβριον 
τοϋ 1881 τρεις μήνας μετά τάς πληγάςτών δύο σφαι
ρών άς δ αμερικανός Γκιτώ τω έσφήνωσεν έ'ν τινι 
σταθμώ. 4) Ό Μάκ-Κίνλεϋ άλλος Πρόεδρος της Α 
μερικής δολοφονηθείς τω 1901 ύπό τοϋ ήμιπαράφρο-
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δίν δολοφονηθείς διά πολύκροτοι1 ύπό τοϋ Μ»λλα 
Ρεζζά. 8) Ή Δράγα καί ί») ό Βασιλεύς τής Σερβί«ί 
Αλέξανδρος αμφότεροι δο?.οφονη Μέντες τήν ννκτα 
της 29 Μαΐου 1903 11) ό Βασιλεύς τής 'Ιιαλίας 
Ούμβέρτο; φονευθείς διά πολύκροτου ύπό τοϋ 1!ρε 

σχη τύ> 1900 καί 10) 6 Βασιλεύς τής ΙΙορτογαλλΛ 
Δόν-Κάρλος καί 12) ό διάδοχος του Λουΐζ δολοφο-

'νηθέντες πρό μηνός διά καραβινών έν Λιοοαβ*·*1" 
2 -

Η Λ Ι Α I, Α Γ Γ Ε Λ Ο Π Ο Τ Λ Ο Τ 
Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Ύ 

1 0 Ι Ι Δ Η Ρ 0 Τ Τ Α Γ Ε 1 Κ Ι Ρ Ρ Ο Κ Ο Ν Ι Α Μ Α Κ Α Ι Α Ι Ϊ Ι Ο Ι Κ Ι Λ Α Ι Α Ϊ Τ Ο Ϊ Ε Φ Α Ρ Μ Ι Ο Γ Α Ι 

Τό οιδηρο.-τα'/ίς πκιρροκονίαμα (\)βΪ0Π ΊΙΓΊΪΐΎ) είνε 
μίγμ* χρησιμοποιούμενον έν ταΐς οίκοδομίαις καί συγ-

• χβίμενον έκ σκιρροκονιάματος έκ σιμέντου εντός τοΰ 
ίκοίου περικλείεται σίδηρους ή χαλύβδινος σκελετός. 

Κατά τό 18)38 ό Μονιέ πρώτος άνεκάλυψεν, δτι ή 
χρήσις τοΰ σιδήρου έν συνδυασμω μετά σιμέντου (θϊ-
Πίβηΐ), κατ'ιδιον τρόπον, 
ηαρουσίαζε πλεονεκτήμα-

I τά τιναάγνωστα μέχρι τής 
Ιποχής εκείνης, έκτοτε δέ 
χρονολογούνται αί κατα-
σχευαί δεξαμενών, δοχεί
ων μεγάλων κλπ. διά σι
δηρών πλεγμάτων περι-

^δεδλημένων διά σιμεντο-
χονίας. Άλλα καί πριν 
τούτου, έν τή εκθέσει τών 
Παρισίων τοϋ 1 * 5 5 . εξε
τέθη πλοιάριον κατεσκευ-
ασμένον κατά τοιούτον 
τρόπον.Τό σύστημα τοΰτο 
διεδόυη ολίγον κατ'όλίγον 
ΙνΓερμανία.Αύστρία.'Αγ-
γλία, Αμερική. Ά π ό τοΰ 
έτους δμω; |κ;ΐ:> ή νέα 
βδτημέΗοδο; κατασκευής 

•ήκατ'άρχά; εντελώς ΕΜ
πειρική, έγένετο άντικεί-
μενον σπονδή; Οπό τής 

' Μηχανική; έπιστήμης,χά. 
Ρ'·{ εις τά; μελετάς καί 
τάπρονόμια ευρεσιτεχνίας 

; ^ όποια έλαόεν ί Γάλ-

ματός του οίκοδομάς, γέφυρας, κρηπιδώματα λιμένων' 
τοίχους υποστηρίξεως, δεξαμενάς, υδραγωγεία, θεμε
λιώσεις διά πασσάλων, στεγάσματα κλπ. 

Ά π ό τοΰ 1 8 9 2 μέχρι τοΰ 1899 δ Η6ηηβ1)ΐ<ΐυο 
συνέστησε γραφεία αντιπροσώπων αύτοΰ είς άπαντα τά 
μέρη τοΰ Κόσμου καί εφήρμοσε τό σύστημα αύτοΰ είς 

3,000 κατασκευάς ολι
κής αξίας 54 εκατομμυ
ρίων φράγκων. Ά π ό τοΰ 
1899 δμως μέχρι τοΰ έ
τους 1906 ό αριθμός τών 
εκτελεσθέντων έργων, κα
τά το σύστημα ΗβΠΠΟ-
Ιιίιμιο, άνήλθεν ει: 11 , 
5 0 0 έργα, αξίας έκα-
τοστύων έκατομ. τΡ*Υ" 
κων. 

* 
* * 

ΟΙΚΊΑ ΓΚΙ,ΙΧ ΡΟΤΙΝ ΈΝ ΙΙΑΡΙΣΊΟΙΣ 

Ώ ς ανωτέρω ελέχθη, 
αί διά σκιρροκονιάματος 
σιδηροπαγούς κατασκευαί 
σύγκεινται έκ σκιρροκο-
νιάματος διά σιμέντου.καί 
σιδήρου ή χάλυβος. 

Καί πρώτον τό σκιρρο-
κονίαμα είνε μίγμα έκ σι-
μέντου.σκίρρων (συντριμ-
μάτων λίθων) ή καχλή-
κων θαλασσίων ή ποτα
μίων) καί άμμου, προστι
θεμένου έν τή μίξει ύδα
τος, αναλόγου ποσότητος. 

7ο σιμένχον έν ταϊς 

* Μηχανικό; 1Ι<>ηηο1..ι|ΠΟ. Επιδοθείς ούτος είς 
*θλλά πειράματα, οιετύπωσεν ΕΙΣ μαθηματικούς τύπους 

απολογισμού; τά έκ τών πειραμάτων τούτων πορί-
•ΐατα ^τόσον έπιτυχώ;, ώστε τό ορθόν καί ασφαλές τής 

ςταυτης μεθόδου έν-τή πράξει, άνεγνωρίσθη ομοφώ
ΝΑ·, οριστικώς ύπό τής Μηχανικής επιστήμης. 
Εκτοτε άρχεται περίοδος πλήρης θριάμβων διά τόν 

&λον έφευρέτην. Έξετέλεσεν ούτος διά τοΰ συστή-

κατασκευαΤς ταύταις δέον νά ή σιμένϊον ΠόρϊΙάνδηζ 
βραδείας πήξεα)ς.—Τό ύλικόν τοΰτο είνε τό κυριώτε-
ρον στοιχεϊον, διότι έκ τής καλής τούτου ποιότητος 
εξαρτάται ή επιτυχία τοΰ κονιάματος καί επομένως 
αυτή ή στερεότης τοΰ έργου. "Ενεκα τούτου μεγάλη 
καταβάλλεται φροντίς προς έξέτασιν έπισταμένην χ η -
μικήν καί πειραματικήν τής ποιότητος τοΰ σιμέντου. 

Ή άμμος ή χρησιμοποιούμενη έν τφ κονιάματι 
713 — 
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είνε, ότέ μέν μετρίως λεπτόκοκκος ότέ δέ χονδρόκοκ
κος, μέ κόκκους ουχί μεγαλειτέρου πάχους τών Ο.ΟΟδ 
αναλόγως τοϋ έκτελουμένου έργου. 

Τά ακίρρα είτε έκ χειμάρρων είτε έκ τών ακτών 
τής θαλάσσης, καθαρά καί ταϋτα καί εντελώς αμιγή 
γαιωδών ουσιών, δέν πρέπει νά έχωσι διαστάσεις με-
γαλειτέρας τών 2 5 — 3 0 χιλιοστών τοΰ μέτρου. 

' Ή αναλογία τοΰ σκιρροκονιάματος είνε ή ακόλου
θος : Είς εν κυβικδν μέτρον καχλήκων, προστίθεται 
ποσότης άμμου ίση προς τά κενά τοΰ κυβικοΰ τούτου 
μέτρου τών καχλήκων, καί κατόπιν 3 0 0 ή 4 0 0 χιλιό
γραμμα (ή καί πλέον ενίοτε) σιμέντου, αναλόγως τοΰ 
υπό κατασκευήν έργου. 

"Οσον άφορα τό κατά τήν μίξιν τοΟ κονιάματος 
προστιθέμενον ύδωρ, πρέπει νά η τοΰτο είς μετρίαν 
ποσότητα. 

Τό μέταλλον, σίδηρος ή χάλυψ, είτε σκληρός, είτε 
μαλακός, χρησιμοποιείται έξ ίσου καλώς έν ταΐς κατα-
σκευαϊς διά σκιρροκονιάματος σιδηροπαγοΰς. 

Μεγίστη διαφορά μεταξύ τών διά σκιρροκονιάματος 
σιδηροπαγούς κατασκευών καί τών καθ ' ολοκληρίαν 
έκ σιδήρου τοιούτων, είνε καί δτι έν ταϊς πρώταις, τό 1 
μέταλλον χρησιμοποιείται σχεδόν ανέπαφοι·, ώς δη
λαδή εξέρχεται έκ τών εργαστηρίων τής παραγωγής 
τοΰ σιδήρου, έν ω είς τάς μεταλλικάς κατασκευάς ό 
χάλυψ ή δ σίδηρος, δσον καί καλής ποιότητος έάν 
ήναι, υφίσταται διά τήν χρησιμοποίησιν αύτοΰ κατερ-
γασίαν μεγάλην, κατατρυπώμενος, διπλούμενος, συν
δεόμενος δι' ήλων κλπ. κατεργασίαν δηλαδή μειοΰσαν 
πολύ τήν στερεότητα τοΰ μετάλλου. 

Ό σίδηρος ή ό χάλυψ χρησιμοποιείται, ώς έπί τό 
πολύ, είς ράβδους, διατομής κυκλικής, αί δέ διαστάσεις 
αυτών καί τό σχήμα κανονίζονται είς έκάστην περί
πτωσιν διά μαθηματικών υπολογισμών αναλόγως τών 
δυνάμεων αΐτινες έπενεργοΰσιν έφ ' εκάστου έργου. 

Τήν κανονικήν καί έπί 'τή βάσει λεπτομεροΰς σχε
δίου τοποθέτησιν τών διαφόρων σιδηρών τεμαχίων έπί 
έκαστου τοΰ έργου τμήματος, επακολουθεί ή διάστρω-
σις τοΰ σκιρροκονιάματος, τό όποιον περικαλύπτει 
πανταχόθεν τά μεταλλικά τεμάχια καί τό όποιον δι' 
ειδικών κοπάνων καί άλλων εργαλείων πιέζεται κα
λώς ώστε νά μή μένωσιν εντός τής μάζης κενά, δυνά
μενα νά παραβλάψωσι τήν στερεότητα τοΰ έργου. 

* * 

Τήν πρώτην ϊσως άφορμήν είς τήν άνακάλυψιν καί 
τήν έφαρμογήν τοΰ νέου συστήματος παρέσχον χΐ 
καταστροφαί, άς προκαλοΰσιν έν ταίς πυρκαϊαΐς αί γυ-
μναί σιδηραί δοκοί καί αί σιδηρά! στήλαι. Ό σίδηρος 
διαστελλόμενος άποτόμως έκ τής αιφνίδιου θερμότητος 
έξαρθροΰται άπό παντός συνδέσμου, κυρτούμενος δέ 
άποτόμως καί στρεβλούμενος κατά τήν διαστολήν προ

καλεί διάρρηξιν τοΰ έπ ' αυτού φορτίου έξωθών | 
αίως τούς τοίχους, έφ' ών έμπήγνυνται τά άκρα ιί ' 
του, καταρρίπτει αυτούς. Παραδείγματα τοιούτων /» Ι 
στροφών είνε πολυάριθμα καί κοινή κατέστη -ετ-οί&Ί 
σις, δτι ό σίδηρος ή ό χάλυψ ή ό χυτοσίδηρο; μή 
βαλλόμενος ύπό ουσίας τινός δυσθερμαγωγοϋ παο«3 
σιάζει πολύ μεγαλητέρους κινδύλους έν ώρα ττυρκαΜ 
ή το ξύλον. 

Καταφανής έκ τούτου έγένετο ή ανάγκη τή: πεω."; 
καλύψεως τοϋ σιδήρου έν ταϊς οίκοόομίαι; δι' δλ«3 
δυσθερμαγωγοϋ, τοιαύτην δέ ΰλην δυσθερμαγωγόν άνε. 
γνώρισαν μετά πολλά πειράματα, τό σιμέ ντο ν. Σιδηρά 
δοκοί καί στήλαι, περιβεβλημέναι διά κονιάματος ·» 
τοιαύτης Ολης, καί φέρουσαι μεγάλα φορτία, εξετέθη.1 

σαν είς σφοδρδν πΰρ, κατόπιν δέ παραυτίκα δ:ε6ρ4. 
χησαν διά ψυχροΰ ύδατος χωρίς νά ύποστώσιν οίαν-
δήποτε άλλοίωσιν. 

Καί κατ 'αρχάς μέν τό κονίαμα δέν είχεν άλλον 
σκοπόν ή τήν άπό τοΰ πυρός προφύλαξιν τών σιδηρών 
μερών τών κτιρίων, τοΰ σιδήρου μόνον λογιζομένου ώ; 
πρός τήν άπαιτουμένην άντίστασιν κατά τών έπενερ., 
γουσών έπ ' αύτοΰ δυνάμεων. Κατόπιν όμω; /.α: είς το 
περιβάλλον τόν σίδηρον κονίαμα άνεγνωρίσ'ΐη ν ν . 
σμικρά αντοχή, ήτις, ώς εικός, ελήφθη καί αύτη ό α 
όψιν έν τώ καθόλου ύπολογισμώ τής αντιστάσεως, 

Έ π ί τή βάσει λοιπόν τών δύο τούτων γενομένων 
παρατηρήσεων τό σύστημα διεμορφώθη νΰν ούτως, 
ώστε έν τή ούτωσί κατασκευασθείση σιδηροτταγεϊ οοκω 
τό μέν μέταλλον, χάλυψ ή σίδηρο;, νά άνθίσταται είς 
τόν έφελκυσμόν, τήν διάτμησιν καί τήν πίεσιν, το δέ 
περιβάλλον τόν σίδηρον σκιρροκονίαμα μόνον είς τήν 
πίεσιν. Διά τής μεθόδου ταύτης εξασφαλίζεται όχι μό· 
νον ή λογική καί κατά μέθοδον διάταξις τή; ύλης, 
άλλά καί ή οικονομία έν τή κατασκευή τών έργων. I 

Τό νέον τοΰτο σύστημα έν τή εφαρμογή απαιτεί 
πολλήν προσοχήν καί νοήμονα διεύθυνσιν καί γνώσιν 
τής εργασίας. Τών υλικών ή εκλογή δέον νά γίνηται 
μετά πολλής επιμελείας καί κατόπιν δοκιμών. Κακή 
εκλογή σιμέντου, ή άμμου ή λίθων, ή έλλειψις επο. 
πτείας έν τή αναμίξει καί παρασκευή τών κονιαμάτων 
καί τών σκιρροκονιαμάτων ό>ς καί έν τή τοποθετήσει 
καί διαστρώσει τούτων συνεπιφέρουσι κακοτεχνίαν ΕΠΙ
βλαβή. 

Έ ξ άλλου ή κατασκευή τών ξυλοτύπων δι' ών δί
δεται τό σχήμα είς τό έκτελούμενον έργον, καί οί ΟΠΟΊΟ*, 
άφαιροΰνται άμα ώς τό σκιρροκονίαμα στερεοποιηθώ,; 
ανάγκη νά γίνηται μετά πολλής στερεότητος και ακρι
βείας. Συντάσσονται λεπτομερώς διαγράμματα των οια-
φόρων τεμαχίων καί τοΰ συνόλου τής διατάξει», τω 
τύπων καί ικριωμάτων, έπί τή βάσει δέ τών σχεδίω» 
τούτων γίνεται μετά περισκέψεως ή σύνδεσιςτών ξύλων. 

Πλήν τούτων ή προετοιμασία τών σιδηρών μ&Ρων 
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-ν έργ" , ν
 'Γ'ί~%'· ^ Γ ' · τ"ίι ι"^-σε· προγράμματος, τοΰ 

-βίου τάς λεπτομέρειας κανονίζει δ υπολογισμός. Τα-
, τ α δέ απαιτεί ή τοποθέτησις τών σιδηρών £άοόων 
, δεσμών κατόπιν μεθοδικής ταξινομήσεως τούτων, 

«Ιτσίον τού τόπου τής χρησιμοποιήσεως, διότι καί ή 
τοϋ σκιρρ'-κονιάματος δέν επιτρέπει βραδύτητας. 

πλεονεκτήματα τοΰ συστήματος τούτου τ ' άπο-
^χθέντα διά πολλών επισήμων πειραμάτων έπί δεκα-
ίκταετίαν ήδη. συνοψίζονται έν τοις έξης: 

δέ τοΰτο μέγιστον πλεονέκτημα έν συγκρίσει προς τάς 
σιδηράς κατασκευάς αί'τινες άπαιτοΰσιν ένεκα τής όξει-
δώσεως καί τής φθοράς προσεκτικήν καί δαπανηράν 
συντήρησιν. 

7ον/ Ό χρησιμοποιούμενος χάλυψ ή σίδηρος εις 
ράόδους διατομής κυκλικής έκ τών ευρισκομένων έν 
τώ έμπορίω συνήθων διαστάσεων, ούδεμίαν άλλην κατ
εργασίαν υφίσταται πρό τής τοποθετήσεως, πλήν τ ή ; 
απλής κυρτώσεως, διότι ουδείς υπάρχει σύνδεσμος με
ταξύ τών σιδηρών μερών, άλλ' απλώς περικαλύπτων-
ται ταϋτα διά τοΰ σκιρροκονιάματος. Έ κ τούτου εξη
γείται ή ταχύτης, μεθ' ής εκτελούνται διά τοϋ συστή-

ί Ιον) Ό σίδηρο; ό περιβεβλημένος στεγανώς εντός ματος τούτου τά διάφορα έργα. 
;«0 έκ σιμέντου σκιρροκονιάματος, μή επηρεαζόμενος 8ον) Τό σκιρροκονίαμα μετά τήν πήξιν αύτοΰ ούδε-
Ινεκα τούτου ποσώς, ούτε ύπο τής ατμοσφαίρας ούτε μίαν υφίσταται άλλοίωσιν έκ τών υδάτων ή τών δξέων, 

-&ΒΟ τού σιμέντου, ούδεμίαν υφίσταται άλλοίωσιν χ η - ή δ' έπ ' αύτοΰ διατήρησις τελείας καθαριότητος είναι 
. κχήν, διό και παραμένει έπ ' άπειρον αδιάφθορος καί λίαν ευχερής καί έν καιρώ επιδημίας δύναται νά γίνη 
ίιατηρεί τό καθαρόν αύτοϋ ύποκύανον χαρακτηριστι- δι' οιασδήποτε αντισηπτικής ουσίας* έξ άλλου δέ αί 
χδν χρώμα. "Αφ" έτερου οέ τό σιμέντον όχι μόνον έξα- διά σκιρροκονιάματος έπιφάνειαι ούσαι λίαν συμπαγείς., 
σχεί προφυλακτική·/ ένέργειαν έπί τοΰ σιδήρου τόν δέν έπιτρέπουσι τήν εντός αυτών διείσδυσιν μικροβίων 

οποίον περιβάλλει, άλλά καί αφαιρεί πάν ί/νος σκω- ή άλλων βλαβερών εντόμων. 
-τ*ς, δπερ τυχόν έπεκάθισεν ήδη έπ'αύτοΰ πρό τής χρη- 9ον) Τό σκιρροκονίαμα κέκτηται τήν ιδιότητα ν ' 
σιμοποιήσεως. έξ άρξαμένης οξειδώσεως τοΰ μετάλλου, άποδίδη λίαν έξησθενημένους τούς ήχους τούς πίπτον-

2ον) Ό σίδηρος προσκτάται μεγάλην συνοχήν μετά τας έπί τής επιφανείας αύτοΰ. Διά τοΰτο τά διά σκιρ-

τ ο Ο σιμέντου. άποτελών ούτως έν σώμα συμπαγές μετά 
τ ο Ο σκιρροκονιάματος, τό οποίον τόν περιβάλλε·.· εν-
τ ε Ο θ ε ν οέ ό σίδηρος, συνεσφιγμένος πανταχόθεν εντός 
τ ο Ο στέρεου μίγματος, δέχεται όμαλώς τάς πιέσεις μή 
υφιστάμενο; ούδεμίαν πλαγίαν κάμψιν ή παραμόρφω 

ροκονιάματος σιδηροπαγούς δάπεδα, καίτοι μικροΰ πά
χους, ύπό τήν έποψιν τής μή μεταδόσεως τοΰ ήχου άπό 
τοΰ ενός ορόφου είς τόν έτερον απεδείχθησαν λίαν εύ 
εργετικά. 

10ΟΊ) Ή δυσκαμψία δοκοΰ έκ σιδηροπαγούς σκιρ-

τοΰ σχήματος αύτοΰ. Ό σίδηρος καί τό σιμέντον ροκονιάματος είνε κατά 1 »/· φ°ρ& μ^γαλειτερα σιοη 
ράς τοιαύτης έχούσης τό αυτό ύψος. Έ ά ν ή μεταλλική ανθίστανται άπό κοινοΰ είς τάς ενεργούσας έπ ' αυτών 

δυνάμεις, 
Ι 3ον) Ό συντελεστής διαστολής τοΰ σιδήρου 0 ,000, 
012 είνε κατά προσέγγισιν ό αυτός μέ τοϋ σιμέντου 

;0,000014' ουδείς επομένως υπάρχει φόβος διαρρή 
; ξ ε ω ς ή σχηματισμού ρωγμών έξ ανόμοιας διαστολής 

τ ώ ν δύο άναμί; υλικών. 
4ον) Ή οικονομία έν σχέσει προς τά σιδηρά έργα 

υπολογίζεται άπό 2 0 μέχρι 40"/,,· ή οικονομία δ 'αύτη 

δοκός κάμπτεται κατά '/Ι,,ΟΟ τοΰ ανοίγματος, ώς κατά 
μέσον δρον παραδεχόμεθα συνήθως, ή διά σκιρροκο-
νιάματος σιδηροπαγούς δοκός δέν κάμπτεται ΕΙΜΉ 
κατά '/ιβορ-

Ή κατασκευή πλείστων ήδη έργων διά τού νέου συ
στήματος καί ή παρατηρηθείσα αντοχή είς τάς διαφο-
ροτρόπως γενομένας δοκιμάς δι' έπιφορτώσεων, προ
καλεί βεβαίως τήν προσοχήν παντός επιθυμούντος νά 

»>ιΐιΜΛ«[ΐΙ!16χα; ΑΠΟ Δ\Ι ΜΈΧΡΙ ·±Υ /,, η . « • Λ Μ κ ν μ ι » ν ι*^..^ Γ - ~ ψ - • , , • 

προέρχεται έκ τοϋ δτι, τοΰ σιμέντου συμμετέχοντος έν μελετήση τό ζήτημα καί αποδεικνύει τήν στερεότητα 
" _ . / _ .Λ , . Τ Ζ ~ ) Λ Μ Γ ^ ν Ϋ ι η τ Γ ι τ τ ι Β α ί ν ε ι τη αντοχή, ό σίδηρο; ό ύπ' αύτοΰ περιβεβλημένος έχε 
|κχροτεραν διατομήν καί επομένως όλιγώτερον βάρος. 

. Ή οικονομία τών 20 — 40 " ,„ έν σχέσει πρός τά άπλα 
°*·δηρου έργα. καθίσταται έπί τοσούτον μεγαλητέρα 

χαΒοσον αύςάνονται τά ανοίγματα καί αί έπιφορτώτεις 
I &ον) Τό σύστημα τοϋ σιδηροπαγούς σκιρροκονιά 
ματος εινε εντελώς άφλεκτον. Πειράματα γενόμενα 

.εκισημως εις πλείστα; μεγαλουπόλεις τής Ευρώπης καί 
; « 'Αμερ: κή απέδειξαν τό μέγιστον τούτο πλεονέκτημα, 

νον) Τό διά σιμέντου σκιρροκονίαμα έχει τήν ίδιο
ι 1 3 1 ουν τώ χρόνω νά σκληρύνηται έπί μάλλον καί 

ρ*Μον ούδεμίαν απαιτούν δαπάνην συντηρήσεως. Είνε 

τών τοιούτων κατασκευών. Καί ή άνιοχή αύτη βαίνει 
έπί μάλλον καί μάλλον αύξουσα σύν τώ χρόνω ένεκα 
τής στερεοποιήσεως τού σιμέντου, αντιθέτως πρός τήν 
έλαττουμένην έπί μάλλον έκ τής όξειδώσεως άντοχήν 
τοΰ σιδήρου εις τά έκ σιδήρου έργα. 

Ύπό τήν έποψιν τής αντοχής τό σιδηροπαγές σκιρ
ροκονίαμα διαφέρει καθολοκληρίαν τών έν χρήσει άλ
λων ομογενών υλικών. 

Ι ΐ ο ν ) Ώ ς έκ του μονολιθικού είδους τής κατα
σκευής είνε άποδεδειγμένον τό σύστημα τοΰτο ώς τό 
μόνον άντισεισμικόν. Αντέχει τοΰτο εις πάσαν δόνησιν 
ήτις είς τάς συνήθεις κατασκευάς οικοδομών ή άλλων 

— 7 1 5 — 
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οιωνδήποτε έργων επιφέρει έξάρθρωσιν και κκτα-
στροφήν. 

* 
* * 

Έξετελέσθησαν μέχρι τοΰδε κατά τδ σύστημα τοΰτο 
πάσης φύσεως έργα, οικοδομικά, γεψυροποιΐας, λιμε
νικά, υδραυλικά κλη. περί ών έν συντομία θά έκθέσω-
μεν τινά. 

Ε Ρ Γ Α Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Α 

Κατεσκευάσθησαν κτίρια έξ ολοκλήρου διά σκιρρο-
κονιάματος σιδηροπαγούς άπδ τής θεμελιώσεως μέχρι 
τοΰ στεγάσματος, δηλαδή μονολιθικά ούτως ειπείν 
κατασκευάσματα, γεγονός τό όποιον αποδεικνύει δτι 
ευχερώς καί επωφελώς τό σύστημα τοΰτο δύναται ν ' 
άντικαταστήση οιονδήποτε άλλο κατασκευής διά πλίν
θων ή λίθων ή ξεστών λίθων ή ξύλου ή μετάλλου. Τά 

«»κυριώτερα μέρη τοιούτων κτιρίων είνε τά δάπεδα, 
κατασκευαζόμενα είτε πλήρη είτε κενά, μεγίστης αντο
χής καί ελαχίστου πάχους (Ο,μ.06), κατά διαφόρους 
μεθόδους, οί θόλοι υπογείων ή άλλων οιωνδήποτε δα
πέδων μεγάλου ανοίγματος καί στήλαι παντός μεγέ
θους, μεγάλης δ' αντοχής, οί εξωτερικοί τοίχοι (έξε
τελέσθησαν δέ τοιοΰτοι πάχους 0 ,13 είς οίκίαν ένδεκα 
ορόφων έν Παρισίοις (Κιιο ϋ α π ί ο η 1) καί μεσότοιχοι 
πάχους 0,μ.06, αί θεμελιώσεις έπί πάσης φύσεως εδά
φους, είτε διά πασσαλώσεως επίσης διά σκιρροκονιά-
ματος σιδηροπαγούς, είτε διά γενικής διαστρώσεως, 
είτε διά πελμάτων (8θΐΏθ11ο;>), είτε διά φρεάτων βυθι
ζόμενων, είτε άλλως. 

Αί κλίμακες διαφόρων σχημάτων καθιστώσαι καθο-
λοκληρίκν άφλεκτον τήν οίκοδομήν, τά στεγάσματα 
καί τά δίομάτια κλπ. 

Τά εκτελεσθέντα; μέχρι σήμερον κτίρια κατά τό σύ
στημα τοΰτο ανέρχονται είς μέγαν αριθμόν, είνε δέ 
ταϋτα, οίκοδομαί συνήθεις, ανάκτορα, στρατιωτικά 
Ναοί, Σχολεία, Δικαστήρια, Μουσεία, θέατρα κλπ. 

Ή έν αρχή δημοσιευομένη εΐκών παριστά τήν τε
λευταίως έν Παρισίως κατασκευασθεΐσαν οίκίαν τοΰ 
ΡΘΗΧ Ρ ο ί ί η (Κικχίο Κβηηοδ) . 

Τό κτίριον τοΰτο καταλαμβάνει έκτασιν 1.250 μέ
τρων τετραγωνικών έχει δέ 10 ορόφους. 

Τό έργον τοΰτο έξετελέσθη εντός έξ μηνών. "Απαντα 
τά δάπεδα, αί κλίμακες, στέγαι, έσωτερικαί στήλαι, 
καί τά υπόγεια έξετελέσθησαν διά σκιρροκονιάματος 
σιδηροπαγούς, συστήματος Ι1οηηθΙ)ΐΦΐΘ. Οί τοίχοι 
προσόψεως τών 4 μόνον ορόφων, οί άνω τών καταστη
μάτων καί τοΰ ήμιορόφου (θηίΓΟδοΙ) κατεσκευάσθη
σαν διά ξεστών λίθων, οί δ' άλλοι, καί έν γένει άπαντα 
τά άλλα μέρη τοΰ κτιρίου έξετελέσθησαν διά σιδηρο
παγούς σκιρροκονιάματος. Τά δάπεδα· τού ισογείου 

ύπελογίσθησαν διά φορτία πρόσθετα 1000 χιλιο· 
μων άνά μέτρον τετραγωνικόν. 

Τό δλον κτίριον είνε πρωτότυπος άμα καί λίαν 
φρά κατασκευή. 

* * 
Έ ν Ελλάδι έξετελέσαμεν κατά τό σύστημα ΙΙβη.Ϊ 

ηβ]ΪΐΓ[ΐιβ, τάς μεγάλας άποθήκας τοΰ Τελωνείου Π*Ι 
τρών, τό στέγασμα τής πηγής Ύπατης καί τήν έν 'ΑΘ3 
ναις μεγάλην οίκίαν 'Αφεντούλη έπί τής όδοΰ Σταοίοια 

Τό νέον Τελωνεϊον Πατρών μετά τών 'Αποθηχω| 
άνεγειρόμενον αριστερά τοΰ μώλου Καλαβρύτων χ«ι' 
εντός τής θαλάσσης, έπί έπιχώσεως. έμελετήθη έξ όλο! 
κλήρου λιθόδμητον έπί θεμελίων έκ λιθοσυντριμμάτ^ 
καί σκιρροκονιάματος έκ θηραϊκής γής. "Ενεκεν δμως 
ύπερβαλλούσης έν τώ πυθμένι πιέσεως, ιδίως έν ΧΗ 
κτιρίω τών αποθηκών, καί ένεκα τών συχνών σειοιι·^ 
κών δονήσεων καί τής κάκιστης τοΰ εδάφους συστα> 
σεως ή έπί τοιαύτης θεμελιώσεως άνέγερσις τών άπο-"' 
θηκών έθεωρήθη επικίνδυνος, προβλεπομένων καθιζή
σεων δυναμένων νά έπιφέρωσι διάρρηξιν τών τοίχων.1 

Καί πείραμα άλλως τε εκτελεσθέν έν ΙΙάτραις, έν· 
τολή τοΰ Υπουργείου, πρός έξακρίβωσιν τής άντονήβ 
τοΰ εδάφους καί αί γενόμεναι διατρήσεις καί τά έν έχ·] 
θέσει τοΰ κ. Κελλενέκ περί τοΰ πυθμένος τοΰ λιμένοί) 
Πατρών, απέδειξαν τήν ανεπαρκή σύστασιν καί άνο-1 
μοιογένειαν τοΰ εδάφους, καί επομένως τήν έπικίνδυ-
νον τού κτιρίου θεμελίωσιν έπί απλού στρώμματος λ » 
0οσυντριμμάτων. 

"Ενεκα τούτου τό Ύπουργεϊον απεδέχθη τήν γενοτ,ί 
μένην πρότασιν πρός κατασκευήν τοϋ έργου διά συστή
ματος Ι ΐ ο η η ο ί π φ ί ο , καθ' δ καί έξετελέσθησαν &ρ$ 
φότερκι αί μεγάλαι άποθήκαι διαμετακομίσεως, ή μέ» 
μία διώροφος καταλαμβάνουσα έκτασιν 1 000 σχεδόν^ 
μέτρων τετραγωνικών, ή δέ άλλη μονόροφος, τής αύ-Ί] 
τής ακριβώς εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών χιλίων. Ι 

Ή μελέτη τοΰ έν Παρισίοις οίκου I Ι(ΐηΐΐθ1>Κ]«ϊ| 
διά τήν κατασκευήν διωρόφου αποθήκης συνίστατο είρ 
θεμελίωσιν έπί πελμάτων (>01Ϊ1ΐ3ΐ1< )̂ κατά γραμμας 
διασταυρουμένας καθέτως; έπί τής διασταυρώσεως τώ» 

^όποιων έστηρίζοντο αί στήλαι αί βαστάζουσα1, το* 
πρώτον δροφον ύπολογισθέντα είς έπιφόρτωσιν 1.208 
χιλιόγραμμων άνά τετρ. μ. καί τό δώμα επίσης κατε-
σκευασμένον διά σκιρροκονιάματος σιδηροπαγούς-

Τά μεταξύ τών εξωτερικών στηλών κενά έπληρ»-
θησαν διά πλινθοδομής. 

Τό μέρος τού λιμένος έφ' ού άνηγέρθησαν αι άπο
θήκαι έπεχώσθη άπό τοΰ υψομέτρου—1,50 μεχρ' 
υψομέτρου + 1,00, διά συντριμμάτων λατομείου, ««Τ 
λινδρουμένων άνά στρώματα 0,50 μέχρι τοΰ υψόμετρο» 
είς δ έτοποθετήθησαν τά πέλματα, δηλαδή 1,20 κ τ 
τοΰ δαπέδου τών αποθηκών. 
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[ 5 ΐ Α Τ Α Σ Κ £ Υ Ή τών διά σκιρροκονιάματος εργασιών 

Λ£ ΣΘΗ εντός 4 μηνών, 
* 

* * ί ·%1(χ. 'Αλ. 'Αφεντούλη έκ πέντε ορόφων έκτίσθη 
ι 'τ-ίδου 1)52 μ. τετραγωνικών, ό δέ σκελετός αύ-

'Αφαιρουμένων~174 περίπου ήμερων καθ' δς διε
κόπησαν αί έργασίαι, εντολή τοΰ ιδιοκτήτου, Γνα με-
λετηθώσι τροποποιήσεις, τινές τής εσωτερικής διατά^· 
ξεως τών αρχικών σχεδίων, ή δλη οικοδομή έπερατώΟη 
εντός 7 "μηνών. 

Ο 
2° > 
Ο 14 

25 
*? Ο 

Ο 

ΤΊΐΣ χατεσκευάσθη διά σκιρροκονιάματος σιδηροπα-
•ΤΟΟΣ, συστήματος IΙοιΐΙΐΟΐιΐ<1110. 
• θ σκελετός ούτος απαρτίζεται έξ 6 3 στηλών διη-
_ΧΘΥΣΏΝ άπό τοϋ υπογείου μέχρι τής στεγάσεως καί 
.*δν δαπέδων όλων τών ορόφων. Ά π ά σ α ς τάς στήλας 
βυνδέουσ·. δοκοί ΙΌΝ αί χαλύβδινοι ράβδοι συμπλέκονται 
μηά τών στηλών καί τοΰ κυρίως δαπέδου ( Η ο υ τ ά ι ) 
**Θ' ΔΛΟΥΣ ΤΟΎΣ ΟΡΌΦΟΥΣ. 

ΓΕΦΥΡΑΙ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ 
Ή διά σκιρροκονιάματος σιδηροπαγούς γεφυρο-

ποιΐα, άπό δεκαπενταετίας μόλις άρξαμένη, έποιήσατο 
κατά τά τελευταία πέντε έτη γιγαντιαίας προόδους, 
χάρις είς τάς σοβαράς μελετάς είς άς μετά ζήλου καί 
πολλών επιστημονικών εφοδίων ήσχολήθη ό Μηχανι
κός Ηοηηθ1)ί( ΐυβ, καί είς τάς πολλαπλας έφαρμογάς 
ας μετ' επιτυχίας ούτος έξετέλεσεν. 
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Ή κριτική κατ ' ΑΡΧΆΣ ύπήρξεν αυστηρά, αί δέ 
προσπάθειαι τοΰ Ηβηηθ1)ϊ<Ιΐΐθ δέν συνήντων άπαντα· 
χοΰ, ειμή επίμονους αντιδράσεις είς δς ευτυχώς ούδε
μίαν ούτος έδωκε ποτέ προσοχήν, βαδίζων πάντοτε 
προς τήν έπιτυχίαν μετ' αποφάσεως. Έ μέθοδος αύ
τοΰ ύπήρξεν δσον απλή τόσον καί ασφαλής. 

Τά έργα, τά όποια καλώς μελετών καί σχεδιάζων, 
μετ' επιτυχίας έξετέλει, άναλαμβάνων ούτος προσωπι
κώς πλήρη καί άκεραίαν τήν εύθύνην τής ακριβείας 
τών θεωρητικών αύτοΰ υπολογισμών, καί επομένως 
τήν εύθύνην τής στερεότητος καί διαρκείας τής κατα
σκευής αυτών, έπεδείκνυεν υπερηφάνως απαντών είς 
τούς μή πιστεύοντας καί τούς αντιδρώντας: «ίδέτε χαΐ 
κρίνατε, ιδού τδ έργον μου». 

Κατεσκευάσθησαν ούτω, κατά τά σύστημα τοΰτο, 
πλεΐσται γέφυρα: καί έν Γαλλία καί έν τώ έξωτερι-

'ΑπδτοΟ 1894 μέχρι τοΰ 1897 , έξετελέσβ, 
γέφυραι : . 

1 8 9 8 — 1 9 0 1 
1902 — 1905 

Έ ν δλω 
. ν - > • - Λ . · " . ' ·' . 

"Ητοι έν δλω γέφυραι 710 εκτελεσθείσα: κα -

σύστημα I ! *»1111 < Ί < ί < 1110 μέχρι τών μέσο»ν τοΰ 
1 9 0 5 . 

* * 
* 

Τό χαρακτήριστικόν τοΰ συστήματος τούτου 
δτ: τά ούτως έκτελούμενα έργα παρουσιάζουσι 
σύνολον ομογενές καί άδιάσπαστον, ΑΛΗΘΉ γ ρ α ν ι -

κώ, διαφόρων σχημάτων καί μεγεθών, έπισύρασα: τήν 
προσοχήν τών σπουδαιότερων Μηχανικών τοΰ Κόσμου 
καί διά τήν μεγίστην αυτών στερεότητα καί διά τό 
καλαισθητικον αυτών σχήμα καί δ:ά τά άλλα αυτών 
πλεονεκτήματα. Τά έργα ταΰτα μετέτρεψαν καθολο-
κληρίαν τούς πρφην έπικριτάς καί αντιδρώντας είς 
θερμούς τοΰ συστήματος ύποστηρικτάς, πλείστα δ' έκ
τοτε έδημοσιεύθησαν συγγράμματα διακεκριμένων 
Μηχανικών διαφημίζοντα, άπό επιστημονικής από
ψεως, τό νέον σύστημα. 

Οί κάτωθι αριθμοί άποδεικνύουσι τήν διάδοσιν τοΰ 
συστήματος εις έργα γεφυροποι'ίας. 

ΟΙΚΙΑ Α Φ Ε Ν Τ Ο Υ Λ Η (ΚΑΤΆ ΤΉΝ ΈΚΤΈΛΕΣΙΝ) 
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μονόλιθον, έπί πλέον δέ μεγίστην οίκονομίαν δαττά 
βραχύν χρόνον εκτελέσεως, απλότητα κατασκευής, 
ρεότητα καί" διάρκειαν αυτών αποδεδειγμένως άνω 
ραν πάντων τών άλλων συστημάτων, καί ανέξοδο 
καθολοκληρίαν συντήρησιν. 

Είς πάν άλλο σύστημα κατασκευής λιθοδμήτου _ 
φύρας, τά χρησιμοποιούμενα υλικά είνε πολλά καί έτ 
ρογενή, συνδεόμενα μεταξύ των απλώς καί μόνον 
τής συνοχής τής κονίας. Σύνοεσις ισχυρά μεταξύ 
σώματος τοΰ έργου καί τών θεμελιώσεων, έφ' ώνάτϊλ-
έδράζεται, δέν υπάρχει ουδεμία, αρκεί δέ φορ* 
υδάτων ισχυρά έκ τών πλημμύρων νά διασειση 

ΤΟ ΣΙΛΗΡΟΠΑΓΕΣ ΣΚΙΡΡΟΚΟΝΙΑΜΑ ΚΑΙ ΑΙ ΠΟΙΚΊΛΑΙ ΑΥΤΟΥ|ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ 3Ί 

παρασύρε το ° ^ · ο ν έργον. Έ ξ άλλου αί μεταλλικά! 
£ ρα' έρειόόμεναι απλώς έπί λιθοδμήτων ώς έπί τό 

λύ βά^Ρ'0"^ 7'~~Ί ~ α Ρ ο υ σ ι ^ ' = ο υ < 3 1 μεγαλειτέραν στε-
;ητα καί άντοχήν τών λιθοδμήτων. 
Τό μεταλλικόν κατάστρωμα, μή συνδεόμένον μετά 

• βάθρων δι' άλλου συνδέσμου, πλήν εκείνου τον 
6-οϊον δημιουργέ": τό ίδιον αύτοΰ βάρος, κινδυνεύει νά 
«βταπέση παρασυρόμενον ποτέ μέν ύπό τών άνεμων 

ι δέ ύπό τών ογκούμενων έκ πλημμύρων υδάτων 

ϊ ω ν ποταμών. 
Πλείστα παραδείγματα καταστροφών γεφυρών λι-

λέσθη έν μέσω χειμώνι]"μέ"συνεχεΐς διακοπάς ίνεκα 
τών πλημμύρων εντός 4 μηνών. 

Ή παρατιθεμίνη κατωτέρω εϊκών παριστά τήν όδο-
γέφυραν ένΌβΙΙΓηβ ΜβΓΧβΐΏ (Βέλγιον) έκτελεσθείσαν 
διά σιδηροπαγούς σκιρροκονιάματος συστήματος Ηθΐ ι -
ηβΐ3Ϊ(ΐαβ.Τό μήκος τής γέφυρας ταύτης είνε 176 μέ-
τρων,σύγκειται δ'έκ τριών τόξων 44 μ. ανοίγματος έ'κα-
στον,καί έξ άλλων 2 τόξων πλαγίων 22 μ. ανοίγματος. 

Κατά τάς δοκιμάς τής γέφυρας, φορτίον 511 ,500 
χιλιόγραμμων επέφερε 8 δέκατα τοΰ χιλιοστοΰ τοΰ 
μέτρου βέλος κάμψεως. 

ΟΙΚΙΑ Α Φ Ε Ν Τ Ο Υ Λ Η ΈΝ "ΑΘΉΝΑΙΣ. (ΈΠΊ ΤΉΣ ΔΟ4ΰ ΣΤΑΔΊΟΥ 

"ρδμήτων κα: μεταλλικών αναγράφονται καθ' έκάστην 
V τοίς επιστημονικοί; περιοδικοίς καί τω καθημερινω 

ΥΠΩ. 
* * 

Εις τά μεγάλα πλεονεκτήματα τά οποία παρουσιά-
I** ή διά σκιρροκονιάματος σιδηροπαγούς κατασκευή 
^ν γεφυρών, πρέπει νά προστεθή καί ή ταχύτης τής 
«τελέσεως ήτις πολλάκις επιβάλλεται. 

Η Γέφυρα <1<· ΙΑ ΒΟΐ'ΠΠΆΑ (τόξον ΑΝΟΊΓΜΑΤΟΣ 52 
άτρων) έξετελέσθη ΕΝΤΌΣ τριών μηνών. 

Β. Γέφυρα ι1<> 1;Ι ΡΒΙΐΊΐ (5 τόξα τών 3 5 μ.) ΕΝΤΌΣ 
»μηνών. 

Η Γέφυρα Κα*ΑΙ·£ΐΙΎΗΟ (9 τόξα τών 25 μέτρων) 
«τά τών βάθρων καί άκροβάθρων έντάς 5 μηνών. 
| Η γέφυρα τοϋ ( )ΙΙΓ!1ΙΟ έν Λιέζη τοΰ Βελγίου (τό-
»βν»ο μ. μ ε τ κ ^ Π Χ Α Γ[ Ω Ν ήμ.τόξ ω ν τών 10 μ.) έξετε-

Αί θεμελιώσεις τοΰ έργου έξετελέσθησαν διά πασ
σάλων καί διπλοσανίδων έκ σκιρροκονιάματος σιδηρο
παγούς 4 μέτρων μήκους, σχηματιζόντων περίφραγμα 
πέριξ έκαστου βάθρου. Αί κεφαλαί τών πασσάλων συν
δέονται μεταξύ των, είς βάθος 2 μέτρων κάτω τοΰ 
εδάφους, περισφιγγόμεναι εντός πλακάς επίσης έκ σι
δηροπαγούς σκιρροκονιάματος, ήτις χρησιμεύει ώς 
βάσις τής θεμελιώσεως διανέμουσα όμοιομόρφως τό 
δλον τοΰ έργου φορτίον. 

Ή επιτυχής έκτέλεσις πλείστων δδογεφυρών διά 
τού νέου τούτου συστήματος, ενεθάρρυνε τούς Μηχα
νικούς καί τούς κατασκευαστάς είς τήν έφαρμογήν 
αύτοΰ καί έν τή κατασκευή σιδηροδρομικών γεφυρών, 
έν ή θαυμάσια απεδείχθησαν τ ' αποτελέσματα. Αί έπί 
τών γεφυρών τούτων μετά ταχύτητδς διερχόμεναι βα-
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ρύταται αμαξοστοιχία: αί προκαλοΰσαι πολλάς καί ποι-
κίλλας ταλαντώσεις καί παλμικάς δονήσεις εις πάσας 
τάς γέφυρας, δχι μόνον ούδεμίαν έπέφερον άλλοίωσιν 
τοΰ σχήματος τών διαφόρων τών έργων τούτων μερών. 
οδδ 4 άλλην τινά φθοράν ή ζημίαν, άλλ' έδωκαν άφορ-
μήν είς τήν άναγνώρισιν πολλών άλλων πλεονεκτημά
των τοΰ νέου συστήματος, κυρίως 'τής έλαστικότητος 
καί τής ανέξοδου καθ' ολοκληρίαν συντηρήσεως αύτοΰ, 

Έ ν τώ διεθνεΐ συνεδρίω τών σιδηροδρόμων, τώ λα-
βόντι χώραν έν Βάσιγκτον τής Αμερικής, τώ 1905 , 
πολύς έγένετο λόγος περί τοΰ σιδηροπαγούς σκιρρο-
κονιάματος έν τκΐς κατασκευαΐς τών σιδηροδρόμων 
καί τών δαπανών τών διά τοιούτου συστήματος γεφυ
ρών, έν συγκρίσει προς τάς τών μεταλλικών γεφυρών. 

Είσηγηταί τών ζητημάτων τούτων είχον όρισΟή ύπό 
τοΰ Συνεδρίου,διά μέν τά έν Αμερική έργα ό κ. XV;) 1-
1:100 γενικός Διευθυντής τών σιδηροδρόμων τής Πολι
τείας τοΰ Π1ίηό ί$ . 

Διά τά έν Τωσσίκ δ κ. 8βΙ*£β (1θ Κ λ γ ο Ί ^ ο Κ Π , σύμ
βουλος τοΰ Κράτους, υποδιευθυντής τής διοικήσεως 
τών Ί 'ωσσικών σιδηροδρόμων. Διά τά έν ταϊς άλλαις 
δέ χώραις δ κ. \Ν. Λ*1, διευθυντής τής κατασκευής 
τών Αυστριακών σιδηροδρόμων. 

Αί εκθέσεις τών επιστημόνων τούτων εισηγητών, αί 
ίημοσιευθεΐσαι έν τοις πρακτικοϊς τοΰ συνεδρίου, γέ-
μουσιν πειστικωτάτων τεχνικών πλγ)ροφορι ϊ>ν, δι' ών 
αποδεικνύεται ή τελεία ύπό πάσαν έποψιν κατασκευή 
τών διά σκιρροκονιάματος σιδηροπαγοΰς έκτελεσθει-
σών μέχρι σήμερον σιδηροδρομικών γεφυρών, ή έξα-
σφαλίζουσα τελείως καί τήν μεγίστην διάρκειαν αυτών 
καί τήν άνέξοδον συντήρησιν καί τήν εντελώς άκίνδυ-
νον έπ' αυτών διέλευσιν τών αμαξοστοιχιών. 

* 

Τό συνέδριον δμοφώνως ΑΠΕΔΈΧΘΗ τήν ύπό τών 
τριών εισηγητών διατυπωθεισαν έν συμπεράσματι γνώ-
μην (ΟΟΗΟΐΐΐΔΪΟΗ), έχουσαν ούτως: 

Ιον) «Τό σιδηροπαγές σκιρροκονίαμα έφηρμόσθη 
«πολλαπλώς καί έπί έργων σπουδαιότατων έν τοις σι-
«δηροδρόμοις. Ύπό έποψιν τεχνικήν καί οίκονομικήν 
«δύναται κάλλιστα νά συναγωνισθή, καί μετ' επιτυχίας 
«μάλιστα, πρός «Λ λιθόδμητα έργα ώς καί τάς έκ ξύ-
«λου και σιδήρου κατασκευάς.» 

2ον) «Αί γενδμεναι δοκιμαί έπί τών διά σκιρροκο-
«νιάματος σιδηροπαγούς έργων, αί θεωρητικαί έρευναι 
«είς ας τό ζήτημα έχει ύποβληθή, καί ή έκ τό&ν ΈΚ-
«τελεσθέντων έργων προελθούσα πείρα, έπιτρέπουσι νά 
«συμπεράνωμεν δτι αί διά σιδηροπαγούς σκιρροκονιά-
«ματος κατασκευαί δέν πρέπει νά έμπνέωσιν ήμϊν ού-
«δένα δισταγμόν ή φόβον καί δτι ή εφαρμογή αυτών 
«συνίσταται θερμώς είς τάς σιδηροδρομικάς εταιρίας.» 

3ον) « Ή πείρα τών σιδηροδρομικών έργω ν 

>: δεικνύει δτι, αί επιμελώς έκτελούμεναι διά σιδ' 
κγοΰς σκιρροκονιάματος κατασκευαί, παρένοικχ 
«σαν άσφάλειαν καί δέν άπαιτούσι σχεδόν ούδ 
»δαπάνην συντηργ]σεως. Διά τους ανωτέρω λόγι 
*χρήσις τοΰ σιδηροπαγούς σκιρροκονιάματο; δέον 
συνιστάται καί δταν έτι εξαιρετικώς, ή δαπάνη 

«τοιαύτης κατασκευής τυγχάνει νά ήνε μεγαλει 
«τή; 7ΑΤ' άλλο σύστημα εκτελέσεως.» 

4ον) « Αί διά σκιρροκονιάματος σιδηροπαγούς 
κσκευαί είνε ιδίως πρόξενοι μεγάλης ωφελείας είς 
«τόπους ένθα είνε δύσκολος ή προμήθεια όγχ 
<ΥΛΙΚΏΝ, ΏΣ οί λίθοι καί δ σίδηρος.» 

δον) «Τό σιδηροπαγές σκιρροκονίαμα έπιτ 
;<τήν ταχεΐαν έκτέλεσιν έργων, δι' υλικών κοινής 
*σεως, καί απαλλάσσει τής ΑΝΆΓΚΗΣ ειδικών π 
κγελιών εις εργοστάσια, ή έκτέλεσις τών οποίων έ 
<πρακτική απεδείχθη δαπανηρά.» 

* 

ΈΝ ΕΛΛΆΔΙ έξετέλεσα έγώ ΑΥΤΌΣ έν Ιτει 1 
κατά τό σύστημα ΓΙΒΗΗΒΙ>ί<ΐυ(;, δύο ΓΈΦΥΡΑΣ έπί 
Κηφισσοΰ. Καί Ή μέν μία λοξή, έπί τής όδοΰ Πειραι 
έχουσα 3 τόξα, ών έ'καστον ανοίγματος καθαρού 
98 , σύγκειται έκ 4 κυρίων κατά μήκος δοκών, 
στάσεων 0 , 3 0 χ 0 , 5 0 , άπεχουσών ΑΛΛΉΛΩΝ κατά 
94 εγκαρσίων τοιούτων 0 , 1 8 χ 0 , 3 0 άπεχουσών 
λήλων κατά 3μ.,70 κκί τοΰ κυρίως δαπέδου πάχ 
0,14. 

Ό χρησιμοποιηθείς έν αύτη χάλυψ ήτο εις έάβί 
διαμέτρου άπό 12 έως 32 χιλ. τοΰ μέτρ-υ καί είς 
σματα διά τήν κατασκευήν τών δεσμών (όίπβΓδ) 
τους 20 έως 40 χιλ. καί πάχους 1 ' / 2 μέχρι Ομ.,00 
Καί ΕΝΤΌΣ μέν τών ακραίων δοκών έτοποθετήθησαν 
ράβδοι, ΕΝΤΌΣ δέ τών μεσαίων κατά μήκος 15 καί 
τός τών εγκαρσίων ΆΝΆ 4 έάβδοι μετά τών άπαι 
μένων δεσμών. 

Ή δέ δευτέρα έπί τής όδοΰ Φαλήρου γέφυρα. 
Νέω Φαλήρω, έφ' ής έτοποθετήθη διπλή γραμμή ΐ 
τροχιοδρόμου, έχουσα καί αύτη 3 τόξα, ών έκ* 
ανοίγματος καθαρού 7,μ σύγκειται έκ 5 κυρίων δο 
διαστάσεων 0 , 3 0 χ 0 , 5 0 , εγκαρσίων δοκών διαστάι 
0 , 2 0 χ 0 , 2 5 καί τοΰ κυρίως δαπέδου πάχους Ο,ΐύ. 

Ό χρησιμοποιηθείς χάλυψ, τών μέν έάβδων έχ 
διάμετρον Ομ. ,008—0,035, τών δέ ελασμάτων 
τος μέν άπό 0,020μ. έως 0,040μ., πάχος δέ άπό^ 
0 0 1 5 έως 0,003μ. ΕΝΤΌΣ δύο ΑΚΡΑΊΩΝ δοκών έτβ» " 
τήθησαν 9 έάβδοι, έξ ών ΑΊ 3 άνωθεν ύπελογίοθ 
διά τήν άντοχήν είς τάς πιέσεις. ΈΚ τών διαμέσων 
μήκος δοκών είς μέν τήν ύΛοβαστάζουσαν τήν οιπλ 
γραμμήν τοΰ τροχιοδρόμου έτοποθετήθησαν 1 ο ρα! 
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^ τ ώ ν άλλων 2, άνά 9 έάβδοι καί εντός τών έγ-
4 μετά τοΰ αναλόγου άριθμοΰ τών δε-

ΪΑ4ΓΪ6Γδ). Αί αποστάσεις μεταξύ τών κυρίων δο-
',δρίσκονται είς 2 μ . , 5 3 - 2 μ . 5 4 - 2 μ . 5 3 - 3 μ . , 5 0 , 
I μεταξύ τών εγκαρσίων κατά 2μ.,19. Ούτω τό δά-

Έ κατασκευή τών ξυλοτύπων καί ή προετοιμασία 
τών σιδήρων τής γέφυρας έπί τής δδοΰ Πειραιώς, ής ή 
ολική επιφάνεια ανέρχεται είς 361 μ. • · , άπήτησε 
30 ημέρας, ή δέ κατασκευή τοΰ καταστρώματος ΟΛΟ
κλήρου διά τοΰ νέου συστήματος συνεπληρώθη ΕΝΤΌΣ 

Ο 

Ο 
Γ3 
Β 
€ • 

α 

α 

*δθν τής γέφυρας απαρτίζεται έκ τετραγώνων, τά 
«οία ύπό μέν τά; σιδηροτρο/ιάς έχουσιν έπιφάνειαν 
*Ρ·,53χ2μ..11»=;).ό4, Μ. • , έπί τοΰ άλλου δέ μέ-
«"ς τής γέφυρας 3μ . ,δ0χ2μ . ,19 = 7,66 Μ. • 

Τα εκατέρωθεν τής γέφυρας πεζοδρόμια έξετελέ-
«ηοαν προεςέ/οντα έξω τών ακραίων δοκών έπί ώτί-
*»ν, επίσης έκ σκιρροκονιάματος σιδηροπαγούς, έχουσι 
» πλάτος Ιμ.,50 καί πάχος 0μ.,08. 

δκτώ ήμερων. Οί ξυλότυποι άφηρέθησαν εντός πέντε 

ήμερων. 
Έ κατασκευή τών ξυλοτύπων καί ή προετοιμασία 

τών σιδήρων τής γέφυρας έπί τής δδοΰ Φαλήρου, ής 
ή δλική επιφάνεια συμπεριλαμβανομένων καί-τών πε
ζοδρομίων, ανέρχεται είς 379 ,50 μ. • , άπήτησεν 25 
ημέρας, ή δέ κατασκευή ολοκλήρου τοΰ καταστρώμα
τος συνεπληρώθη εντός 6 ήμερων. 
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01 ξυλότυποι άφηρέθησαν τήν όγδόην ήμέραν μετά 
τήν αποπεράτωσαν τοϋ καταστρώματος. 

Λ Ι Μ Ε Ν Ι Κ Α Ε Ρ Γ Α 

Τό σύστημα τής κατασκευής διά σκιρροκονιάματος 
σιδηροπαγούς έπεςετάθη μετά μεγίστης επιτυχίας καί 
είς λιμενικά έργα, τά όποια είς είδικάς μάλιστα περι
πτώσεις θά παρουσίαζον μεγίστας δυσχέρειας άν έξετε-
λοΰντο διά τών έν χρήσει παλαιών μεθόδων, διά πε
τρωμάτων δηλαδή ή τεχνητών ογκολίθων καί θ' άπή-
των ύπερβολικάς δαπανάς καί χρόνον πολύν. Ή έφαρ-

διά πασσάλων έκ σκιρροκονιάματος σ ίδηρος μ 
Προς τοΰτο έζήτησα κατά τήν τελευταίαν έν Π» 
οις διαμονην μου τό 1904 νά μελετήσω δσον τό Μ 
νατόν λεπτομερέστερον τά επιστημονικά και τεχνι 
επιχειρήματα, τά δυνάμενα νά μέ πείσωσι περ!' ^ 
στερεότητος τών κατά τό σύστημα τοΰτο έκτελ-αθέ3 
των ήδη λιμενικών έργων. Έζήτησα λοιπόν πρωτίστη 
τήν γνώμην επιστημόνων, οΓτινες, ώς έκ τών μελετά 
εις άς ήσχολήθησαν καί τών εφαρμογών τάς { π οί I 
επεχείρησαν, θά ήδύναντο άκριβέστερον νά μέ διαοχ*! 
τίσωσιν. 

Ούτως ό Γενικός Επιθεωρητής τών Δημοσίων *ΕΛ. 

ΓΕΦΥΡΑ ΤΡΙΤΟΞΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΪΟΪ 
μογή τών διά σκιρροκονιάματος σιδηροπαγοΰς κατα
σκευών είς τούς λιμένας, ένθα τό έδαφος είτε είνε άσύ-
στατον ένεκα τής είς μέγα βάθος κατακειμένης έν τώ 
πυθμένι ιλύος, είτε υπόκειται είς επικίνδυνους ολισθή
σεις ή άλλας ενέχει τεχνικάς, έν τή θεμελιώσει τών 
κρηπιδωμάτων ιδία, δυσχέρειας, απεδείχθη εξόχως 
επιτυχής έξασφαλίζουσα έν ταύτω τήν τε στερεότητα 
τών έργων καί τήν ταχεϊαν καί οίκονομικήν αυτών έκ-
τέλεσιν. Μία τών αντιρρήσεων αΓτινες αδικαιολογήτως 
ύπεστηρίχθησαν εναντίον τής εφαρμογής είς λιμενικά 
έργα τοΰ συστήματος τούτου ήτο καί ή δήθεν φθορά 
τοΰ έντάς τοΰ σκιρροκονιάματος σιδήρου, ένεκα τής 
έπηρείας τής θαλάσσης. 

Τό ζήτημα τοΰτο μέ άπησχόλησε καί έμέ ιδιαιτέ
ρως καί έπί πολύ, επειδή έγένετο ύπό τοΰ ΗΒΗΗΒΟΊ-
(1116 πρότασις περί κατασκευής τοΰ λιμένος Πατρών 

ΈΝ ΝΈΩ ΦΑΛΉΡΩ [ΚΑΤΆ τό ΣΎΣΤΗΜΑ ΗΟΙΠΙΙΊΜΦΊΒ]. 
γων τής Γαλλίας κ. ΟοηδΐάβΓβ μοί έχορήγησε πλη
ροφορίας αί'τινες. έπιβεβαιοΰνται έν επιστολή ην κα
τωτέρω παραθέτω, καί ήν ούτος διηύθυνε πρός τον 
συνάδελφον κ. Σ. Κακιούζην Νομομηχανικόν, δστις 
κατά τήν έν Παρισίοις διαμονην του, ώς αντιπρόσωπος 
τής Ελλάδος έν τώ Διεθνεΐ συνεδρίω τής εξυγιάνσεως 
καί υγιεινής τοΰ 1904 , είχεν έπιφορτισθή ύπδ τής Λι
μενικής Επιτροπής Πατρών νά έξετάση τό ζήτημα 
τής αντοχής τοΰ σιδηροπαγούς σκιρροκονιάματος Έ
τη θαλασσή. 

Ό κ. Οθηδί(ΙΟΓ6 έν τή συνομιλία ήν μετ'αυτού 
έσχον έν Παρισίοις καί ήν έδημοσίευσα έν τώ παρι<Ί ψ 
περιοδικω «1^6 1)ύ1οη α π η β » τοΰ μηνός Αύγουστο» 
1905 , μ' έβεβαίωσεν δτι, δπως ό ίδιος πεισθή, έδω**» 
έντολήν νά έξαχθή έκ τοΰ λιμένος « Ο Α ^ ω Ρ 1 0 1 1 ε ί« 
τών διά σκιρροκονιάματος σιδηροπαγοΰς, συστήμ*Χβ* 

ΤΟ ΣΙΛΙΙΡΟΙΙΑΓΕΣ ΣΚΙΡΡΟΚΟΝΙΑΜΑ ΚΑΙ ΑΙ ΙΪΟΙΚΙΛΜ ΑΥΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ 3Γ> 

Υ β η η 01,ΐ (ΜΗ\ πασσάλων, πρό πενταετίας έμπηχθείς, 
καί μετεφέρθη ΕΙΣ τό πειραματικός έργαστήριον 

Σνολτς τώνΓεφυροδοποιών,έπί τής λεωφόρου ΙΒΠΊΙ 
•ψ^'· < ι/_. ι _ » 5 1 . , _ „ „ - , . _ ί _ >ν καί δτι ό πάσσαλος ούτος δέν παρουσί· 
^ 0ό2εμίαν βλάβην, δτι τό σκιρροκονίαμα ήτο είς 
ίρίστην κατάστασιν, καί δτι ό πεπακτωμένος έν αύτώ 
Μηρός ευρέθη καθολοκληρίαν αβλαβής, ώς ήδυνήθη-

α ν "ο ? έξετάσαντες τούτον μετ' αύτοΰ Μηχανικοί τών 
ΔΗΜΟΣΊΩΝ Έργων τής Γαλλίας νά έξακριβώσωσιν, άπο-
ΥΟΜΝΏΣΑΝΤΕΣ αυτόν εϊς διάφορα σημεία τοϋ πασσάλου. 

Ό Κ. ΟΟΗΔΊΑΥ'-ΓΟ μ' έπληροφόρησεν επίσης δτι. ό 
Γβνικός Επιθεωρητής τών Δημοσίων έργων τής Γαλ
λίας κ· (̂ ΙΠΠΟΫΟ (1θ ΚΟΟΗΟΙΗΟΐΐΙ, διευθυντής τών 
ΦΆΡΩΝ, είδικώτατος δέ είς τά λιμενικά έργα, ποιείται 
αεγίστ'νχρή^ν τοΰ διά σιμέντου σκιρροκονιάματος έν 
τοις λιμενικοΐς έργοις. Τό γεγονός τοΰτο αποδεικνύει 
5ΧΙ ό διακεκριμένος ούτος Μηχανικός κ. ΚΟΟΊΊΟΙΗΟΗΐ. 
μετά πλήρους πεποιθήσεως ποιείται χρήσιν εντός τής 
θαλάσσης σκιρροκονιάματο; διά σιμέντου, τό όποιον 
ΔΧΙ μόνον δέν φθείρεται, αλλ 7 έπ' άπειρον διατηρείται 
καλώς καί δτι επομένως καί ό σίδηρο:, ό εντός τοΰ 
σκιρροκονιάματος άριστα έν αύτώ διατηρείται δπως 
χαίείςτά έκτος τοΰ ύδατος, κατά τό αυτό σύστημα έκ-
«ΛΟΎΜΕΝΑ έργα. 

Η. * 
|. * * 

Συνέλεξα επίσης τάς γνώμας πολλών Μηχανικών 
χαί Άγγλων κατασκευαστών, ών τάς έπιστολάς κατ
ΈΧΩ, οίτινες έχρησιμοποίησαν τό σύστημα IΙοιΐηοΐιΐ-
(1116 ΈΝ τή θαλασσή. 

Προσθέτω είς ταΰτα, δτι, δσα περί τοΰ πασσάλου έκ 
8θα11ΐ3,ΐηρΙθΐΐ ό κ. ΫΟΙΊΔΗΐΌΐ'Ο μοί άνέφερεν, μοί 
έχίνησαν έπί τοσούτον τό ενδιαφέρον ώστε μετέόην εις 

^<ήν λεωφόρον Ιοηίΐ δπου, παρουσία τοΰ Διευθυντού 
τοΟ εργαστηρίου κ. Μθ*ΠΊΐ£6Γ, Νομομηχανικοΰ τών 
Γεφυροδοποιών τής Γαλλίας, έξήτα.σα ί "ίδιος τόν έν 
ΛΌΓΩ πάσσαλον. Πασαν τήν έπιφάνειαν τούτου εύρον 
ΧΑΘΟΛΟΚΛΗΡΊΑΝ ανέπαφο ν ούδ' έχουσαν τήν έλαχίστην 

ρωγμήν, τόν δ' έν αύτώ σίδηρον, ενώπιον μου άπο-
Τ»μνωθέντα εις μέρος τι τοΰ πασσάλου, εύρον χρώμα-

βαθέος κυανού, ώς άν εξήχθη τήν στιγμήν έκεί-
νην χαινουργής έκ τοΰ σιδηρουργείου. 

Ή επιστολή τοΰ κ. ΟθΠ3Ϊ(Ϊ6Γβ πρός τόν συνάδελ-
ψον κ. Σ. Κακιούζην, έχει ώς έξης : 

ΠΑΡΊΣΙΟΙ, 7 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ Ι'.ΙΟΊ. 
Κύριον Σπύρον Κακιούζην 

Νομομηχανικόν της ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΚΥΒΕΡΝΉΣΕΩΣ 
Κύριε Νομομηχανικέ, 

Κατά τήν ύμετέραν έπιθυμίαν λαμβάνω τήν τιμήν 
* Ν̂ΟΨΊΣΩ υ μ τ ν Χ ήν συνέντευξιν ήν μετά τοΰ κ. Α γ 
γελοπούλου Ισχον. 

Ό σίδηρος διατηρείται έπ' άπειρον καί απολύτως 
(ΐηάόΓϊηίιηοηί βΐ ί ΐ ΐνίοίηνηβηί) έν τω διά σιμέντου 
Πορτλάνδης σκιρροκονιάματι, επίσης καλώς δταν τούτο 
ευρίσκεται εντός θαλασσίου ύδατος ώς καί δταν ευρί
σκεται έν τώ άτμοσφαιρικώ αέρι. 

«Κατέστρεψα άρχαιοτάτας λιθοοομάς, καί ειδικώς 
«μέρη τινα τού μώλου τής ΑΐΚΫΟΓΠΘ (ΡϊηϊδΙβΓθ), 
«άτινα έξετελέσθησαν κατά τό έτος 1848 , καί παρε-
«τήρησα δτι σιδηρά ελάσματα, τά όποια ήσαν τοπο-
«θετημένα εντός τοΰ σκιρροκονιάματος, εύρίσκοντο 
«άκριβώςείς οί'αν κατάστασιν θά ήσαν κατά τήν ήμέ-
«ραν τής έν λόγω χρησιμοποιήσεως αυτών. 

«Εύρον επίσης, εις τήν αυτήν κατάστασιν πολυά-
«ριθμα τεμάχια σιδήρων πεπακτωμένωνων εντός πυρ-
«γίσκων σηματοφόρων (ΊΟΗΐ'δ-ΟΠ,Ηδβδ) ούς ή θά-
«λασσα είχε συντρίψει». 

«Είδον έπί τέλους κατεδαφιζομένην έν τώ λιμένι 
«τής Βρέστης μόνιμον δεξαμενήν, κατεσκευαομένην 
«προ εκατόν και πλέον ετών καί παρετήρησα δτι 
«πανταχοΰ δπου τό σκιρροκονίαμα περιέβαλε πολυά-
«ριθμα σιδηρά τεμάχια, τά όποια είχον τότε παρενθέ-
«σει, ευρέθησαν ταΰτα εντελώς ανέπαφα. 

« Έ κ τούτων έπεται, κατά τήν ήμετέραν γνώμην, 
«δτι παραμένει έξω πάσης συζητήσεως δτι ό σίδηρος 
«διατηρείται πληρέστατα έν τώ σκιρροκονιάματι τω 
«βυθισμένω εντός θαλασσίου ύδατος, ύπό τόν δρον φυ-
«σικώ τω λόγω, τό σκιρροκονίαμα τοΰτο νά ήνε καλώς 
«κατεσκευασμένον. Έ διάρκεια επομένως τοΰ σίδηρο-
«παγοΰς σκιρροκονιάματος είνε ακριβώς οία καί τού 
«απλού διά σιμέντου σκιρροκονιάματος, καί καθίστα-
«ται ανωφελές νά υπόμνηση τις πάμπληθή έργα έκ-
«τελεσθέντα διά σκιρροκονιάματος ή θεμελιωθέντα έπί 
«ογκολίθων έκ σκιρροκονιάματος έν τή θαλασσή. Είνε 
«επίσης γνωστόν δτι αί λιθοδομαί διατηρούνται πολύ 
«καλήτερον έν τή Μεσογείω, παρά έν τω Ώκεανώ 
«ένθα ύπάρχουσι παλίρροια·.. 

«Δεχθήτε, κύριε, τήν διαβεβαίωσιν τής εξαίρετου 
«ύπολήψεώς μου. 

Α . ΟοηδίιΙόΓβ 

* 
* * 

Παραθέτω επίσης τάς γνώμας Μηχανικών οί'τινες 
διηύθυνον παρόμοια θαλάσσια έργα διά σκιρροκονιά-
ματος σιδηροπαγούς έν Α γ γ λ ί α κατά τό σύστημα 
Ηβηηβοίηι ιβ . 

Αί έπιστολαί αύται έχουσιν ώς έξης: 

λ Υ ο ο Ι δ ΐ ο η \ΝΟΙ·Κ3 8ΟΙΙΊ1ΐΊΐΐΒΡΊΟΗ 

Κύριον ί ι . ^ . Μοιιοΐιβΐ 
Είς ΛΝΒΔΊΗΙΐΗΔΊΒΓ 

Κύριε, 
«Είς άπάντησιν τοΰ ερωτήματος υμών διά τόν μώ-

«λον έκ σκιρροκονιάματος σιδηροπαγούς, συστήματος 
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«ΗΒΗΗΒΡΊΣΥΒ, τόν εκτελεσθέντα είς τά εργοστάσια 
«ημών υπό τήν διεύθυνσιν τοϋ υμετέρου Οίκου καί διά 
«λ]σμόν τών προκατόχων ημών κ. «Τ. Ο . Ο&Υ καί Σα, 
«ευχαρίστως βεβαιοΰμεν ΥΜΆΣ δτι άπό 12 ήδη μηνών, 
«καθ' ους τό Ιργον ετέθη είς χρήσιν, άνεγνωρίσθη 
«τοΟτο ώς μεγίστης αντοχής. 

« Ό γερανός 3 0 τόννων τόν όποιον έτοποθετήσα-
«μεν έπ ' αύτοϋ εύρίσκετο είς αδιάκοπο ν χρήσιν. 

«Τπεβάλομεν επίσης τόν μώλον είς διαφόρους δο-
«κιμασίας, τοποθετοΰντες φορτία 25 τόννων εις διά-
«φορα σημεία έφ' δλης τής επιφανείας αύτοΟ. 

«Μετά τάς δοκιμάς ταύτας καί μετά προσεκτικήν 
«έξέτασιν, δέν ήδυνήθημεν μέχρι σήμερον νά παρατη-
«ρήσωμεν έπί τής κατασκευής ταύτης οιανδήποτε 
«£ωγμήν ή κάμψιν διαρκή, διά τοΰτο καί δυνάμεθα έν 
«πάση εμπιστοσύνη νά συστήσωμεν τόν τύπον τοΰτον 
«τοΰ μώλου. 

Δεχθήτε παρακαλώ κλπ. 
ΡΟΙΙΓ ΜΟΠΪΒΝ* Ο&ΓΠΒΥ 8ΟΑ11ΙΑΙΗΡΊΟΗ 

Ι.ΙΙΙ 8ΙΙΊΡ1)ΗΊ1ΆΘΓ8 ΑΗΆ ΠΒΡΑΐΓΒΓΒ 
«Γ. Η. ΙΚΐΊΆΠΐΊΐΗ 

* * 
* 

Αιμήν τοΰ ΫΐΙΗΆΒ (Σκωτία) 
30 Ιουλίου 1904 

Κύριον «Ρ Β . Β ΐΌΐϋθ 
Είς ΟΙΕΔΟΟΛΝ 

« Ή Λιμενική Επιτροπή τοΰ Οιι ικ ιβ κατεσκεύασε 
«γέφυραν όδοΰ καί σιδηροδρομικής ΓΡΑΜΜΉΣ διά σκιρ-
«ροκονιάματος σιδηροπαγούς, συστήματος ΗΒΠΗΒ-
«ΡΊ(Π1β. 

«Κατασκευάζει "δέ νΰν μέγα κρηπίδωμα (ΛΝΐΐΊΐΓΓ) 
«διά πασσάλων καί διπλοσανίδων ΕΠΊΣΗΣ διά σκιρρο-
«κονιάματος σιδηροπαγοΰς. 

«'Ενεπήξαμεν ήδη πολλάς έκατοστύας πασσάλων 
«καί είμαι καθολοκληρίαν ευχαριστημένος καθ' δσον ό 
«κτύπος πρός Ιμπηξιν δέν καταστρέφει ποσώς τόν 
«πάσσαλον.' 

«Παρετήρησα δτι τό σκιρροκονίαμα δέν καταστρέ-
«φεται πέριξ τών σιδηρών ράβδων, δύναμαι δέ νά είπω 
«δτι πολλαί κεφαλαί πασσάλων αί'τινες έκόπησαν 
«κατά διαταγήν μου, έθραύσθησαν κατόπιν, καίτοι δέ 
«αί κεφαλαί αύται παρέμειναν έν τή θαλασσή, ΟΥΔΈ 
«ίχνος παρουσιάζεται φθοράς τοΰ χάλυβος καί ή 
«συνοχή τοΰ σκιρροκονιάματος μετ' αύτοΰ είνε τελεία, 
«καί έν αυτή τή κεφαλή τών πασσάλων δπου τεμάχια 
«σκιρροκονιάματος άπεσπάσθησαν κατόπιν τών κτύ-
«πων τοΰ πλήκτρου διά τήν Ιμπηξιν ήτις έξηκολούθει 
«καί άφοΰ ό πάσσαλος είχε φθάσει είς τό στερεό ν 
«στρώμα τής θεμελιώσεως. 

Δεχθήτε παρακαλώ κλπ. 
ΙΙΟΗΝ ΤΐΙΟΠΙΡΔΟΗ 

Μηχανικός τοΰ Λιμένος 

Όμοιας φύσεως έιτιστολαί. μαρτυρούσα·, τήν |ντ£* 
τής θαλάσσης άντοχήν κατεσκευασμένων λιμενιχβ] 
έργων διά σκιρροκονιάματος σιδηροπαγούς, συστή»^ 
ματος Ηβηηβΐυίιτυβ, περιήλθον είς χείρας μου έ Χ ^ 
ρους τών κυρίων Ο. Μ. Βαΐ'ΗΟΫ έν Εαδ ΐ ΟΟ\ν^ 
τών <Γ Η. ΕΑΐΟΊΗΊΑΗ διευθυντού τών λιμενικών {3 
γων 8ΘΑΊ1ΐΑΐΪΐΡΊΟΗ δι' Ιργα εκτελεσθέντα έν τώ ω 
μένι κατά τά 1902, ώς καί τοΰ κ. ΗΘΓΖΟ§, Μη/ανιχοϊ 
τώνΓεφυροδοποιών καί διευθυντοΰ τών λιμενικών έργ^' 
ΏΊΒΡΡΘ, &ς καί έδημοσίευσα έν τώ αύτφ περιοδιχΑ 
«Γ,ΘΐΊΒΊΟΗ α,Πϊΐό» τοΰ μηνάς Αυγούστου 1905. 

Έ ν τοις λιμενικοϊς έργοις 01ΐ6Γΐ)0ΐΐΓ£ καί 8ΟΥ. 
ΙΐΐΑΐΪΐΡΊΟΗ, τά όποια έξετελέσθησαν κατά τό σύστημβ 
ΗΟΗΗΒΙΊΊ̂ ΠΘ, τό κονίαμα παρεσκευάσθη διά θαλαον 
σίου ύδατος - οκταετία δέ ολόκληρος παρελθοΰσα άπέ-
δειξεν δτι ουδεμία παρετηρήθη ούδ' ή ελαχίστη £ωγμή^ 
καί δτι τά σκιρροκονίαμα κατέστη σκληρότερον τοϋ 
συνήθους διά γλυκέος ύδατος παρασκευαζομένου. 

Τά εκτελεσθέντα μέχρι σήμερον άπανταχοΰ του κό
σμου λιμενικά έργα διά τοΰ συστήματος τούτου ΗΘΗ-
ΗΒΫΐΣΑΒ είσί παμπληθή καί μεγάλης άξίας.'Αναφέρο· 
μεν τινά μόνον τούτων. Κρηπιδώματα ΕΙΣ Σούθαμπτο* 
—Λίβερπουλ—Λάανταμ πλησίον "Αμστερνταμ—Σ*·, 
τελερά—Νάντη — Γάνδη Βελγίου—Σέρμπουργ—Κο
πεγχάγη — έπί τοΰ Ταμέσεως—Τότσεστερ — Πορτ* 
Σμούθ—"Ορδαμ—Νείλω — Πόλλα —Μπρίστολ—'Αρ* 
κασάν—Νιουκάστελ—Ροσφάρ τής Γαλλίας—Έφεκάμ 
ΝιΟυπάρτ — Ούξεμπρουν — Φαλμούθ—Μπορντώ-·> 
Πόρτο Κορσίνι — Σκτοκχόλμη — Βάτερφορτ—Τάλμποι 
Ντούστον—Πλιμούθ —Σαϊγκόν τής Κονγχινχίνης καί, 
πλείστους άλλους λιμένους. 

* 
* * 

Τά μέγιστα έργα τά έκτελούμενα έτι καί νΰν δι4 
σκιρροκονιάματος σιδηροπαγούς συστήματος ΗβΠΠΘ-
άίηΐ ΐβ έν ΔΟΐΙΊΫΐΐΐΡΊΰΐΐ είνε μώλος καί κρηπιδώματα 
καί Μεγάλα: 'Αποθήκαι. Οί χρησιμοποιηθέντες είς τήν 
κατασκευήν τοΰ μώλου πάσσαλοι, έχουσι μήκος ***·' 
ποδών, άφ' ού δέ κατασκευασθώσιν ούτοι έπί τής ξ*}·*" 
ράς, καί καλώς άποξηρανθώσ:, μεταφερόμενοι είς το^ 
τόπον τής χρησιμοποιήσεως αυτών εντός τοΰ λιμένος, 
έμπήγνυνται διά πασσαλοπήκτου, ώς καί οί ξύλινοι,· 
χωρίς νά ύποστώσι τήν έλαχίστην φθοράν. 

* 
* * Έ ν Ελλάδι ουδέν λιμενικόν έργον έξετελέσθη δι* 

σκιρροκονιάματος σιδηροπαγοΰς. 
Πρότασις μόνον ύπό τοΰ έν Παρισίοις οίκου 

Ά 

μάτων τοΰ λιμένος Πατρών υπεβλήθη, κατά σχέδι-' 
ΗΒΐΎΐΟΠΑΘ διά τήν κατασκευήν 100 μέτρων κρη«' 

ΗΒΗ-

ύπό τοΰ οίκου τούτου έκπονηθέν, λίαν επιτυχές, κ ΑΤΆΛ-
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έν Παρισίοις Εδία εταιρία ϋΐΐΙ&Ο, ώς μέλλουσα νά δυσ-1 5·ά το ασταθές καί σεισμικάν καί άσύστατον 
. , τ ο υ λιμένος Πατρών, εγκριθέν δέ καί ύπό τής 

ν.κής Επιτροπή: καί ύπό τοΰ Υπουργείου κατό-
ϊ όμοψ<!)νθν γ ν ( , ) ! - ι ο ^ ο τ ν Ί σ Ε ( ϋ ί τ ο ° Συμβουλίου τών 
ΚΑΙΣΊΩΝ "Εργων. Δυστυχώς δμως κατά τής έκτελέ-

φημισθή, εφαρμοζομένου τοΰ συστήματος αυτής έν 
θαλασσή δπου δέν εφαρμόζεται. Ταύτα πάντα Ιπρατ-
τεν ό Γενικός Επιθεωρητής κ. Σούλης, ένφ πρό ολί
γων μόλις μηνών είχεν υπογράψει τήν γνωμοδότη-
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«ως τοϋ έργου έκηρύχθη ό,Γενικό; "Επιθεωρητή: τών 
δημοσίων Έργων κ. Α. Σούλης, αμέσως ώς ύπεβλή-
®Τ1σ α ν προτάσεις ύπό τής Εταιρίας τών Έργοληψιών, 
^ * τήν κατασκευήν κρηπιδωμάτων έν τώ αύτω λι-
Ι«νι Πατρών διά τοΰ συστήματος Όΐιΐίΐο, γενόμενος 

ρΌοτηρικχής τών προτάσεων τής έν λόγω εταιρίας, 
τ ° ι επρόκειτο περί συστήματος εντελώς άνεφαρμό-

ο υ ! καίτοι δια τήνέφαρμογήν τούτου δ:εμαρτυρήθη η 

σιν,δι' ής συνιστά τή Λιμενική Επ ιτροπή τήν κατά τό 
σύστημα Ηβηηβΐϋϊηνίβ κατασκευήν τών κρηπιδωμά
των Πατρών. ·« 

Οί λόγοι ούς διετύπωσεν είς εκθέσεις αύτοΰ ό κ. 
Σούλης κατά τής κατασκευής διά συστήματος Η β η -
ηβ1)ί<Ιΐΐθ υπήρξαν 1) δτι δ ΕΝΤΌΣ τοΰ σκιρροκονιάμα-
τος πεπακτωμένος σίδηρος θέλει φθαρή έκ σκωριά-
σεως έν τφ θαλασσίω υδατι, καί δτι επομένως τό Ιρ-
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ΓΟΝ ΘΈΛΕΙ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΉ ΕΝΤΌΣ ΟΛΊΓΩΝ ΕΤΏΝ ΚΑΊ 2) ΔΤΙ 
ΤΟΎ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΗΟΗΗΒΗΊ(]ΠΟ Δ:Ά ΠΑΣΣΆΛΩΝ ΕΚ ΣΚΙΡ-
ΡΟΚΟΝ:ΆΜΑΤΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΑΓΟΎΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΤΏΝ ΚΡΗΠΙΔΩ
ΜΆΤΩΝ, ΘΆ ΉΤΟ ΕΝΤΕΛΏΣ ΆΝΕΦΆΡΜΑΣΤΟΣ ΕΙΣ ΈΔΑΦΟΣ ΟΊΟΝ 
ΤΌ ΤΟΎ ΛΙΜΈΝΟΣ ΠΑΤΡΏΝ. 

ΠΌΣΟΝ ΔΜΩΣ ΑΞΊΑ ΕΚΤΙΜΉΣΕΩΣ ΚΑΊ .ΣΕΒΑΣΜΟΎ ΕΊΝΕ Ή 

ΜΕΤΆ ΜΕΓΊΣΤΗΣ ΔΝΤΩΣ ΕΚΠΛΉΞΕΩΣ ΈΝ ΤΏ ΒΙΒΛΊΩ 
ΜΑΘΉΜΑΤΟΣ ΤΉΣ Αντιστάσεως τής "Υλης, £ 

ΠΑΡΑΔΊΔΕΙ ΕΊΣ ΤΌ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΤΟΝ Δ ΊΔΙΟΣ Κ. ΣΟΎΛΗΣ , 
ΔΌΣΕΩΣ ΤΟΎ 1902, ΔΗΛΑΔΉ ΔΎΟ ΈΤΗ ΠΡΙΝ ΎΠΟΒΆΛΤΗ 
ΤΆΣΕΙΣ Ή ΤΌΤΕ ΥΦΙΣΤΑΜΈΝΗ ΕΤΑΙΡΊΑ ΤΏΝ ΈΡΓΟΛΗΑ. 
ΆΝΑΓΙΝΏΣΚΕ; ΠΆΣ ΤΙΣ ΤΆ ΚΆΤΩΘΙ ΈΝ ΣΕΛΊΔΙ 3Δ 1 31 

Υ Λ Α Τ Α Π Ο Θ Π Κ Ι Ι Ε Ν Ε 8 1 0 Γ [ΔΑΝΊΑΣ] 

ΓΝΏΜΗ ΑΎΤΗ ΉΝ ΔΙΑΤΥΠΟΐ ΔΙΆ' ΤΏΝ ΆΝΩ Ό Κ. ΓΕΝΙΚΌΣ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΉΣ, ΑΠΟΔΕΙΚΝΎΕΙ ΤΌ ΓΕΓΟΝΌΣ ΔΤΙ ΑΥΤΌΣ ΟΎΤΟΣ, 
ΏΣ ΕΠΙΣΤΉΜΩΝ, ΏΣ ΔΙΔΆΣΚΑΛΟΣ ΤΟΰ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΊΟΥ ΔΙΑ
ΨΕΎΔΕΙ ΕΑΥΤΌΝ ΚΑΤΆ ΤΡΌΠΟΝ ΈΜΒΆΛΛΟΝΤΑ ΠΆΝΤΑ ΕΊΣ ΘΛΙ-
ΒΕΡΆΣ ΣΚΈΨΕΙΣ ΠΕΡΊ ΤΊΝΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΈΝΩΝ ΤΉΣ ΈΝ ΕΛΛΆΔΙ 
ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΤΏΝ ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΈΡΓΩΝ! 

ΠΕΡΙΓΡΆΦΩΝ Ό Κ. ΙΟΎΛΗΣ ΤΌ ΔΙΆ πασσαλώσεω» 

ΈΝ ΝΆΝΤΗ ΚΡΙΠΊΟΩΜΑ ΣΚΙΡΡΟΚΟΝΙΆΜΑΤΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΑΓΟΎΣ 
ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΙΙΘΗΗΟ1)ϊ({ΐΐΰ, προ^ομ·ίζο^ ΠΡΌΣ *Ψ 

ΠΡΌΤΑΣΙΝ ΤΟΰ ΑΎΤΟΰ ΙΙΟΗΗΟ1Π({ΠΟ ΔΙΆ ΤΌ ΚΡΗΠΙΔΩΜ* 
ΠΑΤΡΏΝ ΓΡΆΦΕΙ ΔΤΙ : 

« Ό πάσσαλος οντάς (ό διά σγ.ιρροκονιά/ιαιο\ 
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!' -Α-0Γ·Σ) πλεονεκτεί, τον μέν ξν/.ίνον πασσάλου 

%ΜΜ δέν λυγίζει κ α τ α τΨ' χρονσιν, τοϋ δέ σιδηρού 

Ε<ΑΙΆ/ίοΓ διότι δέν φθείρεται (σκωριάζει) εντός τον 

«̂ΠΡΟΣΘΈΤΕ: Δ' ΈΝ ΤΈΛΕΙ ΤΆ ΕΞΉΣ ΈΠΊ ΛΈΞΕΙ : 
ΙΠ^ΤΕΙ'Λ -1ΙΜΚΙΩΣ1Σ. «7Ο σύστημα τούτο 

Ί- χατασκενής κρηπιδωμάτων τής ΝΊΙΠΐΒΔ, 
ί^γιΐμεβα νά ;"</ αρμώσωμεν επιτυχώς καί διά τήν 

^ιααχεί'ψ' χρηπιδωμάτιον τοϋ λι/ιένος 77Α-

ιτηών. ιιετα:>' Τ'"~' ,<«'>λον Καλαβρύτων και Άγιου 

,Κ.χολάον ένθα τό έδαφος είνε ασταθές καί όλι-

Μαίνει» ! ! 

ΕΊΝΕ ΑΡΚΟΎΝΤΩΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Τ' ΑΝΩΤΈΡΩ ΏΣΤΕ 
|4|ΐή ΈΧΩΣΙΝ ΑΝΆΓΚΗΝ ΆΛΛΩΝ ΣΧΟΛΊΩΝ. 

Υ Δ Ρ Α Υ Λ Ι Κ Α Ε Ρ Γ Α 

I ΠΛΕΊΣΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΆ ΈΞΕΤΕΛΈΣΘΗΣΑΝ ΜΈΧΡΙ ΣΉΜΕΡΟΝ 
&ΓΑ, ΉΤΟΙ ΣΩΛΉΝΕΣ ΥΠΌΝΟΜΟΙ, ΎΔΡΩΓΕΐΑ, ΥΠΌΓΕΙΟΙ 
ΊΙΟΑΊ, ΣΉΡΑΓΓΕΣ, ΟΧΕΤΟΊ ΔΙΆΦΟΡΟΙ, ΎΔΑΤΑΠΟΘΉΚΑΙ 
ΐΛΗ,, ΆΠΑΝΤΑ ΔΙΆ ΣΚΙΡΡΟΚΟΝΙΆΜΑΤΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΑΓΟΎΣ. 
IX ΔΙΆ ΤΟΰ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΤΟΎΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΌΜΕΝΟΙ ΣΩ-
ΙΊΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΆΖΟΥΣΙΝ ΆΠΑΝΤΑ ΤΆ ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ ΣΤΕ-
»ΟΟ, ΑΔΙΑΠΈΡΑΣΤΟΥ, ΕΎΏΝΟΥ, ΕΥΧΕΡΏΣ ΈΚΤΕΛΟΥΜΈΝΟΥ 
ΙΓΩΓΟΟ. 
• Ή ΠΑΡΑΤΙΘΕΜΈΝΗ ΑΝΩΤΈΡΩ ΕΐΚΏΝ ΠΑΡΙΣΤΆ ΤΉΝ ΈΝ 
£?1ΘΊ (ΔΑΝΊΑΣ; ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΐΣΑΝ ΎΔΑΤΑΠΟΘΉΚΗΝ ΈΠΊ 
ΙΥΡΓΊΣΚΟΥ ΎΨΟΥΣ .'!(> ΜΕΤΡ. ΜΕΤΆ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉΣ ΚΛΊΜΑΚΟΣ. 

Ή ΎΔΑΤΑΠΟΘΉΚΗ ΕΊΝΕ ΧΩΡΗΤΙΚΌΤΗΤΟΣ 130 Μ. ΚΥ-
ΙΙΧΏΝ, ΈΞΕΤΕΛΈΣΘΗ ΔΈ ΟΛΌΚΛΗΡΟΣ ΔΙΆ ΣΚΙΡΡΟΚΟΝΙΆΜΑΤΟΣ 
ΧΔΗΡΟΠΑΓΟΎΣ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΙΙΟΗ Πθ1>ΪΓχαο. 

• :ΈΝ ΕΛΛΆΔΙ ΈΞΕΤΕΛΈΣΑΜΕΝ ΎΔΑΤΑΠΟΘΉΚΗΝ ΜΕΓΆΛΗΝ 
«ΑΤΆ ΤΌ ΣΎΣΤΗΜΑ ΓΙΒΗΗΟΙ »ΪΙ"ΐΙΙΒ ΕΝΤΌΣ ΤΟΎ ΎΠΟΚΑΤΑ-
ΠΉΜΑΤΟΣ ΤΉΣ ΕΘΝΙΚΉΣ ΤΡΑΠΈΖΗΣ ΈΝ ΠΆΤΡΑΙΣ. 

ΠΛ̂ Ν ΤΏΝ ΑΝΩΤΈΡΩ ΔΙΆΦΟΡΑ ΈΞΕΤΕΛΈΣΘΗΣΑΝ ΚΑΤΆ ΤΌ 
ΣΎΣΤΗΜΑ ΤΟΰΤΟ ΈΡΓΑ, ΏΣ ΠΕΖΟΔΡΌΜΙΑ, ΤΟΊΧΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΊ
ΞΕΩΣ, ΚΑΠΝΟΔΌΧΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΊΩΝ, ΦΟΡΗΤΟΊ ΟΙΚΊΣΚΟΙ, ΣΤΉ
ΛΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΏΝ ΤΡΟΧΙΟΔΡΌΜΩΝ ΚΛΠ. 

Ή ΆΝΆΠΤΥΞΙΣ ΤΏΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΏΝ ΤΡΟΧΙΟΔΡΌΜΩΝ ΚΑΊ ΣΙ
ΔΗΡΟΔΡΌΜΩΝ, ΑΊ ΜΕΓΆΛΑΙ ΑΠΟΣΤΆΣΕΙΣ ΕΊΣ ΑΣ ΔΙΟΧΕΤΕΎΕ
ΤΑΙ ΉΛΕΚΤΡΙΚΟΝ ΡΕΰΜΑ ΜΕΓΆΛΗΣ ΕΝΤΆΣΕΩΣ, ΆΠΑΙΤΟΰΣΙΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΜΈΝΑΣ. 

Ή ΕΝΑΈΡΙΟΣ ΓΡΑΜΜΉ, ΔΙ' ΉΣ ΜΕΤΑΦΈΡΕΤΑΙ ΜΑΚΡΆΝ ΚΑΊ 
ΔΙΑΝΈΜΕΤΑΙ ΠΑΝΤΑΧΟΰ Ή ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΣ ΔΎΝΑΜΙΣ ΕΊΣ ΤΆ ΕΡ
ΓΟΣΤΆΣΙΑ ΚΑΊ ΤΟ ΦΏΣ ΕΊΣ ΤΟΎΣ ΚΑΤΟΊΚΟΥΣ ΤΏΝ ΠΌΛΕΩΝ, 
ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΟΣ ΚΑΘΊΣΤΑΤΑΙ ΑΝΆΓΚΗ ΝΆ ΣΤΗΡΊΖΗΤΑΙ ΈΠΊ 
ΣΤΎΛΩΝ ΜΕΓΆΛΗΣ ΑΝΤΟΧΉΣ. 

ΆΛΛ' ΟΊ ΣΊΔΗΡΟΙ ΣΤΎΛΟΙ, ΓΝΑ ΆΝΤΈΧΩΣΙΝ ΕΊΣ ΈΛΞΙΝ 
ΆΝΕΡΧΟΜΈΝΗΝ ΠΟΛΛΆΚΙΣ ΕΊΣ 400 ΧΙΛΙΌΓΡΑΜΜΑ ΚΑΊ ΣΥΝΉ
ΘΩΣ ΕΙΣ 200 ΧΙΛΙΌΓΡΑΜΜΑ ΆΠΑΙΤΟΰΣΙ ΜΕΓΆΛΗΝ ΔΑΠΆ-
ΝΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΣ. 

ΤΔ ΣΠΟΥΔΑΙΌΤΕΡΟΝ ΈΞ ΆΛΛΟΥ ΜΕΙΟΝΈΚΤΗΜΑ ΤΏΝ ΣΙΔΗ
ΡΏΝ ΣΤΎΛΩΝ ΔΙΆ ΤΆΣ ΕΝΑΈΡΙΟΥΣ ΓΡΑΜΜΆΣ ΜΕΓΆΛΗΣ ΕΝΤΆ
ΣΕΩΣ ΈΓΚΕΙΤΑΙ ΚΥΡΊΩΣ ΕΊΣ ΤΌΝ ΚΊΝΔΥΝΟΝ, ΔΣΤΙΣ ΠΑΡΟΥ
ΣΙΆΖΕΤΑΙ ΈΝ Ή ΠΕΡΙΠΤΏΣΕΙ ΈΝΕΚΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΏΝ ΑΝΩ
ΜΑΛΙΏΝ ΚΛΠ. ΟΊ ΜΟΝΩΤΉΡΕΣ ΆΛΛΟΙΩΘΏΣΙ ΚΑΊ ΤΌ ΡΕΰΜΑ 
ΆΠΌ ΤΏΝ ΣΥΡΜΆΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΘΉ ΕΊΣ ΤΟΎΣ ΣΤΎΛΟΥΣ. 

ΆΠΌ ΤΟΰ 1896 Ό ΟΊΚΟΣ Ηβηηοοίο^ΐΐΟ ΚΑΤΕΣΚΕΎΑΣΕ 
ΣΤΎΛΟΥΣ ΔΙΆ ΣΚΙΡΡΟΚΟΝΙΆΜΑΤΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΑΓΟΎΣ ΔΙΆ ΤΉΝ 
ΈΤΑΙΡΊΑΝ ΤΏΝ ΤΡΟΧΙΟΔΡΌΜΩΝ ΤΟΰ ΜίΐΠδ. ΕΣΧΆΤΩΣ ΈΓΈ-
ΝΟΝΤΟ ΠΕΙΡΆΜΑΤΑ ΈΝ ΙΤΑΛΊΑ ΤΟΙΟΎΤΩΝ ΣΤΎΛΩΝ, ΟΊ'ΤΙΝΕΣ 
ΆΝΤΈΣΧΟΝ ΕΊΣ ΕΛΞΙΝ ΜΈΧΡΙ 1800 ΧΙΛΙΌΓΡΑΜΜΩΝ. 

ΟΎΤΩΣ Ή ΥΠΕΡΟΧΉ ΤΟΰ ΣΙΔΗΡΟΠΑΓΟΎΣ ΣΚΙΡΡΟΚΟΝΙΆ-
ΜΑΤΟΣ ΈΠΊ ΤΏΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΏΝ ΣΤΎΛΩΝ ΕΊΝΕ ΒΕΒΑΊΑ. 

ΗΛΙΑΣ Ι- ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΌΣ 

Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α Ε Ρ Γ Α 



Α Γ Γ Λ Ι Κ Η Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α 

Η Κ Α Μ Ο Ρ Ρ Α 
[Διήγημα τον Άρ&ούρον Μόρισσον — Μετάφρααις Μπάμπη Άννίνου] 

Λέν απόκειται εις έμέ νά κρίνω έάν τό συμβάν τό 
όποιον ολίγον έλειψε νά μοΰ στοίχιση τήν ζωήν κατά 
τήν άφιξίν μου είς Άγγλίαν,όφείλεται, έν μέρει τουλά
χιστον, είς έλλειψιν θάρρους καί έν ταυτφ φρονήσεως 
έκ μέρους μου. Όπωσδήποτε δμως ή σειρά τών επει
σοδίων τά όποια μοΟ έπηκολούθησαν σχεδόν άπό τήν 
πρώτην στιγμήν τής άποβιβάσεώς μου καί άπέληξαν 
είς έπίλογον τόσον δραματικόν καί έπικίνδυνον ήτο 
τοιαύτη, ώστε νά θέση είς πολύ δεινήν δοκιμασίαν τήν 
ψυχραιμίαν καί τάς πνευματικάς δυνάμεις άνθρωπου 
συνηθισμένου είς βίον γαλήνιον καί έρημικόν, χαρα-
κτήρος έκ φύσεως άκοινωνήτου καί όπωσοϋν συνεσταλ
μένου καί άνατραφέντος κατά τρόπον πολύ διάφορον 
τών άλλων νέων. ΤοιοΟτος δέ αναγνωρίζω δτι είμαι έγώ. 

Έγεννήθην πρό τριάκοντα ετών είς Αύστραλίαν, 
δπο»—εξαιρέσει ενός ταξειδίου είς τήν Εύρώπην τό 
όποιον έκαμα μαζύ μέ τούς γονείς μου κατά τήν παι-
δικήν μου ήλικίαν, — έζησα διαρκώς μέχρι σήμερον. 
Ακριβώς δ' έξ αίτιας αυτής τής επισκέψεως εις τόν 
παλαιόν κόσμον είχα τήν άτυχίαν νά χάσω τόν πατέρα 
μου. Ή μ η ν τότε μόλις δκτώ ετών άλλ' ή άνάμνησις 
τοΟ θλιβεροΟ γεγονότος μέ δλας τάς περιστάσεις καί 
τάς λεπτομέρειας έχει χαραχθή ζωηρότατα είς τον 
νοΟν μου, ώς νά συνέβη χθες. 

Ό πατήρ μου, "Αγγλος έκ γενετής, άλλά μετανα-
στεύσας είς Αύστ;αλίαν άπό τής εποχής του γάμου του, 
είχε πλουτίσει σημαντικά δι' επιχειρήσεων επικερδών 
έπί οικοπέδων είς τήν πόλιν Σίδνεϋ καί τά περίχωρα 
αυτής. Διήγομεν λοιπόν βίον αρκετά άνετον, άν και 
καθ' ολοκληρίαν μεμονωμένον, περιοριζόμενοι εντός 
τοΟ στενοΰ κύκλου τής μικράς μας οικογενείας, χωρίς 
φίλους καί γνωριμίας. 

Εις τδ σπίτι μας ποτέ δέν έγίνετο λόγος περί τών 
συγγενών μας όποΟ έμεναν είς τήν 'Αγγλίαν, ώστε δέν 
γνωρίζω άν υπάρχουν άνθρωποι έχοντες μαζύ μου συγ-
γένειαν έξ αίματος καί δέν ήξεύρω ούτε κάν τό βα-
πτιστικόν δνομα τών πάππων μου. Υπέθεσα πάντοτε 
δτι κάποια σφοδρά οικογενειακή έρις, ή κανέν δυστύ
χημα σοβαρδν λαβόν χώραν πρό τοΟ γάμου του, έξη-
νάγκασε τόν πατέρα μου είς έκουσίαν έξορίαν καί τοΟ 
καθίστα λυπηράν πασαν τοϋ παρελθόντος άνάμνησιν. 
Τό βέβαιον είνε δτι ούτε αυτός ούτε ή μήτηρ μου έκα
μναν ποτέ περί αύτοΰ τήν έλαχίστην μνείαν, έγώ δέ 
σεβόμενος τήν αύστηράν των έπιφύλαξιν δέν άπετόλ-
μησά ποτε νά τούς ερωτήσω. 

Ή σ α ν δμως αμφότεροι οί γονείς μου πολύ μορφω

μένοι, μέ άρίστην άνατροφήν καί μέ άρχοντικάς έξκςΐ 
Νομ ί ζω μάλιστα δτι ή πρός τήν μοναξιά - αγάπη των 
π ρ ο ή ρ χ ε τ ο κυρίως έκ τοΰ δτι κατ έκείνην τήν έπονήν-1 
τά μ έ λ η τής απο ικ ίας , άν καί ήσαν έν γένει άγαθοΗ 
άνθρωποι , πνευματ ικώς καθυστερούν καί άπετέλοτιη 
χυδα ίαν μάλλον καί ταπε ινήν κοινωνίαν. 

Ό π α τ ή ρ μου έξ εναντίας ήτο κ ά τ ο χ ο ; αρίστης (Μ 
βλ ίοθήκης , συγκε ιμένης κ α τ ά μ έ γ α μέρος έκ σ υ γ γ ρ | Η 
μ ά τ ω ν κομισθέντων έξ Α γ γ λ ί α ς , δέν έπαυσε δ ί , Μ 
π λ ο υ τ ί ζ η αυτήν δ ιαρκώς δ ιά νέων αγορών. Λιήρχηβ 
π ο λ λ ά κ ι ς ημέρας ολόκληρους μεταξύ τών βιβλίων τοα̂  
είτε βεβυθισμένος είς μελετάς σοβαρά: , είτε άναγ:νώ»: 

σκων προς τέρψιν. Ή ρ έ σ κ ε τ ο δμως καί είς μακράς θη·· 
ρευτ ικάς έκδρομάς , τςρός τόν σκοπόν κυρίως τοΰ πλοιΚ 
τισμοΰ τοΰ μουσείου τής φυσικής ιστορίας τό όποιο» 
ολίγον κ α τ ' ολίγον ε ίχε καταρτ ίσε ι καί τό όποιον κατε
λάμβανε τρεις μ α κ ρ ά ς αί'Ιούσας κατά σειράν είς τή»,; 

ώραίαν καί εύρύχωρον οίκίαν μας . κειμένην παρά τϊς 
δ χ θ α ς τοΰ π ό τ α μ ο υ Δέϊν Κ ώ β . 

Β . 

"Οπως προείπα, ημην οκταετής δτε άνεχώρησα μετά 
τών γονέων μου διά πρώτην φοράν ΕΙΣ Εύρώπην. Ήτο 
τό έτος 187'!.Άποβιβασθέντες είς'Αγγλίαν, διετρίψαμεν 
έκεΐ ολίγας μόνον ημέρας καί έπειτα άνεχωρήσαμενδιά 
τήν Ήπειρωτικήν Εύρώπην. δπου έπεχειρήσαμεν ΜΑ-1 

κράν περιοδείαν. 
Ό τελευταίος αυτής σταθμός ήτο ή'Ιταλία, μετά 81 

τήν έπάνοδόν των εκείθεν οί γονείς μου έσκέπτοντο »4 
διατρίψουν έπί μακρότερον διάστημα εις τήν ΧΏΡΑ» 
δπου αμφότεροι είχον γεννηθή καί διανύσει τά πρώΤ* 
έτη τής νεότητός των. "Αλλά τό άπρόοπτον ΔΥΣΤΎΧΗΜ*) 
τοΰ οποίου έμνήσθην έν αρχή. έπελθόν ανέτρεψε» δλ* 
τά σχέδια των. 

Είς τήν Νεάπολιν συνέόη είς τόν -ατέρα μου σο
βαρδν καί κινδυνώδες έπεισόδιον. Είχε κ α τ α λ η φ θ Λ Β 
συμπαθείας πρός ένα τον λαοΰ άνδρα, γραφικόν ΈΧΟΝ» 
τό ήθος καί ευγενείς τούς τρόπους καί απεδέχθη ε 
χαρίστως τάς προταθείσας παρ" αύτοΰ υπηρεσίας, οτίΡ" 
γων νά τόν συνοδεύη κατά τάς μακρά; αύτοΰ έκδρο
μάς άνά τά περίχωρα, αδιαφορών διά τό δτι δέν ΆΝΉ· 
κεν εις τό τακτικόν σωματεΐον τών ξεναγών και τί Β 

μάλιστα δέν είχε καμμίαν ώρισμένην έργασιαν.^ 
άνήρ υψηλός, ξανθός καί καθ" ύπερβολήν λευκό; *ην 

χροιάν μεθ' δλην τήν μεσημβρινήν καταγωγή» ' 
"Οθεν καί ό πατήρ μου τόν άπεκάλει Τάσσον, νομίζ», 
δτι διέκρινεν είς την μορφήν του μεγάλην όμ°· 5 ·*Γ^ 
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α τοΰ ποιητοΰ. Νοημονέστατος καί εξυπνότατος, 
§»Ταόρ?ωσιν άνωτέραν τής θέσεως του, ούτω δέ κατά 
Β «α'νόμενον έδικαιολόγει τήν είς αυτόν προτίμησιν. 
Γ Ή μή τ γ ΐΡ 1* ο υ ^ ω ζ **π* π Ρ ω τ γ ] ξ στιγμής 
*«θάνΟη έπ': τή ·ιέα του έντύπωσιν έκ διαμέτρου άντί-
Γ-/-ν ΧωοΊ- καμμίαν εύλογον άφορμήν καί χωρίς νά 

ίμπορή * α ' · ^ ! δ ' ' α ν * ^ΜΨ"® τ ί ί ν α · τ Ε α ν > έ δ υ σ " 
*!*,.. Ίι ενστίκτου πρός αυτόν καί τό μέλλον δυστυ-

νδί έμελλε ν ' απόδειξη δτι δέν ήπατάτο. 
Ήμέραν τινά ί Τάσσος, τοΰ οποίου τό πραγματικδν 

ϊνομα ήτο βωμάς Μαρίνος, παρεκίνησε τόν πατέρα μου 
νά μεταβή μαζύ του μέχρι τοΰ κρατήρος 'Αστρόνι, 
ϊπου. κατά τό λέγειν του, ή θέα τών πέριξ ήτο εξαί
σια καί δστις άπείχεν έξ περίπου χιλιόμετρα άπό τής 
πόλεω:. καί όχι μόνον τοΰτο, άλλά τόν έπεισε νά έκ-
ίράμουν πεζή. Άνεχώρησαν τώ δντι όμοΰ ένα πρωί' 
χαί ουδέν έκτακτον συνέβη κατά τήν μετάβασιν. Ά λ λ ά 
χατά τήν έπάνοδόν. ένώ διήρχοντο τό μάλλον άπό-
χρημνον σημεΐον τοΰ βουνοΰ, ό οδηγός αιφνιδίως άνέ-
οττασε μάχαιραν καί έπέπεσε κατά τοΰ πατρός μου μέ 
ϊδν προφανή σκοπόν νά τόν φονεύση καί ν ' άρπάση τ ά 
νοήματα οσα έπ' αύτοΰ έφερε». Κατ" εύτυχίαν ό π α 
τήρ μου συνεί'Ιιζε νά φέρη πάντοτε επάνω του περί
στροφο·/ κατά τάς έκορομάς του. Πληγωθείς είς τόν 
αριστερόν ρραχιονα, ένώ έξέτεινεν αυτόν ακουσίως, 
'δπως άποτρέψη τήν πληγήν, έπήδησε πρός τά όπισθεν 
χαί έπυροοόλησε φονεύσας έν άκαρεί τόν έπιτιθέμενον. 
Είτα έπέδεσεν όπως ήδυνήθη καλλίτερον τόν βραχίονα 
του έκ τοϋ όποιου άφθόνως έρρεε τό αίμα καί έπιστρέ-
'ψας δρομαΐος εις τήν πόλιν, διηυθύνθη αμέσως είς τό 
άγγλικόν προξενεΐον, δπως ειδοποίηση τόν πρόξενον 
περί τοΰ συμβάντος. 

Ευκόλως απεδείχθη δτι επρόκειτο περί νομίμου αμύ
νης, ώστε ή άθωότης τοΰ πατρός μου αμέσως άνεγνω-

. ρίσθη καί απελύθη χωρίς νά ύποστή πολλάς ενοχλή
σεις έκ μέρους τών αρχών. Ά λ λ ά κατά τό βραχύ χρο-
νικόν διάστημα τό άπαιτούμενον πρός διεξαγωγήν τής 
ανακρίσεως άγνωστοι κακοΰργοι άπεπειράθησαν τρις 
να τόν φονεύσουν διά μαχαίρας καί πιστολιού, τόσον 
δέ διαφοροτρόπως ώστε έκ θαύματος αληθώς ήδυνήθη 
να σωθή. 
, Διότι ό αχρείος εκείνος Μαρίνος ήτο μέλος αρκετά 
σημαντικόν τής καμόρρας καί οί σύντροφοι του ήθε
λαν νά εκδικηθούν διά τόν θάνατον του. Κατ ' εκείνον 

ι τον καιρόν ή στυγερά γνωστή αδελφότης ήτο οπωσδή
ποτε ισχυρότερα καί περισσότερον επίφοβος ή τήν σή
μερον, παρόμοια·, δέ αίματηραί αντεκδικήσεις ήσαν 
δυστυχώς συχνόταται, χ ω ρ ί ς ποτε σχεδόν ή χειρ τ ή ς 
δικαιοσύνης νά κατορθώση νά συλλαβή τούς ένοχους. 

Αφοΰ έξωφλήθη πάς μετά τής δικαιοσύνης λογα
ριασμό;, ί πρόξενος μας, δστις κατά τήν θλιβεράν έκεί
νην περίστασιν πολύ μας έβοήθησεν, έσυμβούλευσε τόν 

; * τ υ Χ ή πατέρα μου ν ' άπομακρυνθή τό ταχύτερον έκ 
«εαπολεω; καί κατά τρόπον δσον τό δυνατόν κρύφιον, 
«α ν' άποφύγη τά χειρότερα. Ευκόλως έπείσθη είς 
"ην προτροπήν, άφοΰ μάλιστα καί ή μήτηρ μου κατε
χόμενη υπό άληθοΰς τρόμου συνήνωσε καί τάς ίδικάς 

ι "15 Ικεσίας εις τάς παραινέσεις τοΰ άγγλου προξένου. 
* 

* * 
Άνεχωρήσαμεν λοιπόν αμέσως είς Λονδϊνον, έκεΐ δέ 

κατωκήσαμεν εις έν έξαίρετον ίδιωτικόν οίκοτροφεΐον, 
πλησίον τής Μπούδ-Στρήτ. 

Εΐχομεν φθάσει πρό τριών μόλις ήμερων, δτε ό πα
τήρ μου έπιστρέψας έκ τοΰ έσπερινοΰ περιπάτου του 
μας διηγήθη μίαν παράδοξον έντύπωσιν του. ΤοΟ έφάνη 
ή μάλλον ήτο βέβαιος, δτι κάποιος τόν παρηκολούθει 
έκ τοΰ σύνεγγυς μέ μεγάλην προφύλαξιν κατά τάς 
δύο ώρας, καθ' ας είχε διαρκέσει 6 περίπατος του, 
άλλά μέ τόσην έπιτηδειότητα, ώστε τοΰ έστάθη αδύ
νατον νά συλλαβή έπ ' αύτοφώρφ τόν κατασκοπεύοντα 
αυτόν. Πολλάκις εστράφη αιφνιδίως, ελπίζω ν νά τόν 
άντικρύση κατά πρόσωπον, άλλά πάντοτε ό άγνωστος 
κατώρθωσε νά κρυφθή εγκαίρως ή ν ' άναμιχθή μετά 
τοΰ πλήθους. 

Τήν επαύριον μετά μεσημβρίαν ήκουσα τήν μητέρα 
μου νά συνομιλή μέ τήν ύπηρέτριαν, τήν οποίαν εΐχο
μεν παραλάβει είς τό ταξείδιόν μας, περί ενός άνθρω
που υπόπτου μορφής, δστις άφοΰ δλον τό πρωΐ έτριγύ-
ριζε πρό τής θύρας τής κατοικίας μας, τήν παρηκολού-
θησε κατόπιν, δτε εξήλθε μαζύ μέ τόν πατέρα μου.Τα-
ραχθείσα έκ τής συμπτώσεως, άνεκοίνωσεν εις αυτόν 
τούς φόβους της. Ά λ λ ' ό πατήρ μου ήτο θαρραλεώτατος 
καί ήστειεύθη περιπαίζων αυτήν μέ στοργήν διά τάς 
παιδαριώδεις αυτής, ώς τάς έχαρακτήριζεν, ανησυχίας. 

'Εν τοσούτω ή σιωπηλή κατασκόπευσις έξηκολούθει, 
ενεργούμενη πάντοτε μετά τοιαύτης έπιτηδειότητος, 
ώστε νά σχηματίση τήν πεποίθησιν ό καταδιωκόμενος 
δτι ουδέποτε θά κατώρθωνε ν ' ανακάλυψη τούς διώ-
κτας του. Δέν έννόει ύλικώς τήν παρουσίαν των, άλλά 
τήν ήσθάνετο αορίστως, χάρις είς τό κρύφιον εκείνο 
καί δυσπερίγραπτον όρμέμφυτον, δπερ μας αναγκάζει 
νά στρέφωμεν τήν κεφαλήν δταν κανείς έν άγνοια μας 
μας κυττάζη άσκαρδαμυκτί. Καί δέν τόν έφόβιζε μέν 
τοΰτο, άλλά τόν έξηρέθιζεν είς άκρον. 

Τέλος πάντων ένα πρωΐ ένώ έξήρχετο άπό τοΰ κοι
τώνας είς τόν όποιον διέμενε μετά τοΰ συζύγου της ή 
μήτηρ μου διέκρινε προσηλωμένον εις τήν έξωτερικήν 
έπιφάνειαν τής θύρας μικρόν χαρτίον. Ή τ ο σχήματος 
στρογγυλού, μεγέθους δέ ίσου πρός τό τοΰ άργυροΰ 
φράγκου* ήτο δμως βεβαία, βεβαιότατη ή μήτηρ μου 
δτι δέν εύρίσκετο έκεΐ άφ ' εσπέρας καί δτι έπομέν ως 
ετέθη κατά τήν νύκτα. "Εμεινε δέ κατάπληκτος έκ 
τοΰ τρόμου, διότι τό μικρόν εκείνο χαρτίον, τό άσή-
μαντον κατά τό φαινόμενον, έφερεν άτέχνως άπεικο-
νισμένον διά μελάνης τό σχέδιον δύο εγχειριδίων χια
στί, τό έμβλημα τής Καμόρρας! 

Κανείς έκ τών έν τή οικία δέν ήδύνατο νά έξηγήση 
πώς καί διά τίνος χειρός τό άπαίσιον αυτό προάγγελμα 
εύρίσκετο εις έκείνην τήν θέσιν. Ή μήτηρ μου τετα-
ραγμένη έκ δεινοΰ προαισθήματος καθικέτευσε τόν σύ-
ζυγόν της ν' άποταθή είς τήν άστυνομίαν αυτός δέ 
ύπεσχέθη τέλος πάντων νά εκτέλεση τήν συμβουλήν 
της, άνέβαλεν δμως τήν καταγγελίαν διά τήν επαύ
ριον. Νομίζω δτι δέν έπίστευεν είς σοβαρόν τινα κίν-
δυνον έπαπειλοΰντα αυτόν, άλλά μάλλον δτι επρόκειτο 
περί κακής άστειότητος γινομένης παρά τίνος τών 
συγκατοικούντων έν τφ οίκοτροφείω, δστις έμαθεν έκ 
τών εφημερίδων τό έν Νεαπόλει συμβάν αύτοΰ καί 
ήθελε νά τόν πτοήση καί νά τόν περιπαίξη κατόπιν 
διά τήν εύπιστίαν του. "Ωστε έπεθύμει νά εξακρίβωση 
τοΰτο πρότερον πριν άπευθυνθή είς τάς αρχάς. 
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Δυστυχώς ό δισταγμός του ούτος υπήρξε δι' αυτόν 
ολέθριος. Τήν ιδίαν έκείνην έσπέραν ί ταλαίπωρος 
πατήρ μου ευρέθη νεκρός, φέρων πέντε ή εξ τραύ
ματα δι' εγχειριδίου, ΕΙΣ τινα τών σχετικώς απόκεν
τρων οδών, είς άπόστασιν εκατόν μέτρων μόλις άπό 
τοΰ οικοτροφείου ένθα διεμένομεν. Είχεν εξέλθει πρός 
στιγμήν δπως άγοράση σιγάρα τινά ειδικής ποιότητος 
τά όποια έπροτίμα έκ καπνοπωλείου κειμένου έκεϊ 
πλησίον. Ήμίσειαν δέ ώραν μετά τήν έξοδόν του, ή 
αστυνομία, ήτις άνευρε τό σώμα του καί ανεγνώρισε 
τήν ταυτότητα του έκ τών έπ' αύτοΰ ευρεθέντων έγ
γραφων, ήλθεν είς τήν κατοικίαν μας δπως μάς άναγ-
γείλη τήν τρομεράν είδησιν. 

Περιττόν νά περιγράψω τό σπαρακτικον καί άπα-
ρηγόρητον άλγος τής δύστυχους μητρός μου καί τάς 
λεπτομέρειας καί τά επεισόδια τά επακολουθήσαντα 
τήν συμφοράν μας. Έμνήσθην τής θλιβεράς καί απο
μεμακρυσμένης ταύτης περιόδου τής ζωής μου διά νά 
καταστήσω προφανέστερα καί νά δικαιολογήσω τά κα
τόπιν συμβάντα είς έμέ τόν ίδιον. "Αρκεί νά εϊπω δτι ή 
ένεργηθεΐσα μετά τό τραγικόν γεγονός άνάκρισις έξη-
κρίβωσεν δτι επρόκειτο περί φόνου έκ προμελέτης, δια
πραχθέντος, παρ ' ενός ή καί πλειόνων άγνωστων, δτι 
δέ καίτοι ή αστυνομία πολλάκις ένόμισεν δτι ετέθη 
ασφαλώς έπί τά ίχνη τών ένοχων, ούτοι κατώρθωσαν 
οριστικώς νά διαφύγουν πάσαν έρευναν. 

Έ γ ώ δέ μετά τής μητρός μου έπεστρέψαμεν τό τα-
χύτερον είς Σίδνεϋ, δπου ηύξησα καί άνετράφην. 

'Από τής παιδικής μου ηλικίας ήσθανόμην ζωη-
ράν κλίσιν πρός τήν ζωγραφικήν προϊόντος δε τοΰ 
χρόνου ή τοιαύτη κλίσις ηύξησε, τόσον ώστε νά κατα-
στή τό κυριαρχούν έν έμοί πάθος, ή μόνη ασχολία τής 
ζωής μου. Έ ά ν ή μήτηρ μου, ή τόσον ήδη σκληρώς 
δοκιμασθεϊσα δέν άνθίστατο άμεταπείστως ν" άποχωρι-
σθή έστω καί έπί βραχύ διάστημα τοΰ μόνου προσφι
λούς δντος τό όποιον τής άπέμενεν είς τόν κόσμον, θά 
είχα μεταβή πολύ ένωρίτερον εις Εύρώπην, διά νά 
επιδοθώ είς τακτικήν καλλιτεχνικήν μόρφωσιν καί 
ν ' αφοσιωθώ σοβαρώς είς τό προτιμώμενον παρ ' έμοΰ 
στάδιον. 

Ά λ λ ' επειδή, αγνοώ άν κατ ' εύτυχίαν ή κατά δυ-
στυχίαν μου, είμαι κάτοχος άφθονων πόρων ζωής καί 
επομένως δέν έχω ανάγκην νά έργάζωμαι διά νά 
ζώ, συνεμορφώθην μέ τήν έπιθυμίαν τής μητρός μου, 
άρκούμενος νά καταγίνωμαι μόνος δσον καλλίτερα 
ήδυνάμην καί νά διατρέχω κατά μήκος καί πλάτος 
τάς αύστραλιανάς πεδιάδας, τών οποίων τήν περίεργον 
καί χαρακτηριστικήν όψιν προσεπάθουν, εί καί μετά 
μετρίας επιτυχίας, ν ' απεικονίζω. 

Πρό δύο ετών δεινή μ' έπληξε συμφορά" ή μήτηρ 
μου μετά όλιγοήμερον νόσον άπεβίωσεν έν ακμαία 
ακόμη ηλικία. "Ημην τότε εικοσιοκτώ ετών, εύρισκό-
μην δέ διά μιάς μόνος είς τόν κόσμον, άνευ φίλου 
τίνος καί καθόσον έγίνωσκα άνευ συγγενών. Ύπό 
τοιούτους δρους ήσθανόμην δτι μοί ήτο απολύτως 
αδύνατον νά εξακολουθήσω νά ζώ είς τήν έρημον 
πλέον μεγάλην οίκίαν τήν παρά τήν δχθην τοΰ Λέϊν-
Κώβ, πολύ εύρύχωρον διά τάς λιτάς έξεις καί τάς 

άνάγκας μου, κειμένην μακράν παντός κ α τ ο ι κ η ^ ί ^ 
κέντρου καί πλήρη θλιβερών αναμνήσεων. "Οθεν ΑΪ 
έδίστασα νά τήν πωλήσω καί άνεχιόρησα χωρίς 3 
έχω κατά νουν σταθερόν τι σχέδιον. 

Έ π ί έν καί πλέον έτος περιεπλανήθην τήδε κακεία*" 
εις τήν Λ'ότιον Νέαν Ούαλλίαν, ζωγραφίζων δπως χ»2] 
λίτερον ήδυνάμην τά διεσπαρμένα αυτής δάση μ£ 
κολοσσιαία δένδρα των. Έπε ι τα μή ευχαριστούμε^ 
έκ τής εργασίας μου, βαρυνθείς τήν μόνωσιν καί 
θυμών νά γνωρίσω κάπως τόν κόσμον, απεφάσισα ν£Ϊ 
εγκαταλείψω οριστικώς τήν Άποικίαν καί νά ΈΓΚΑΤΊΖΙ 
σταθώ είς Άγγλίαν ή είς άλλην τινα χώραν της Εο.| 
ρώπης. Έσκόπουν νά διαμείνω έπί τινα καιρόν ΕΙ-
Παρισίους, φοιτών είς το έργαστήριον ζωγράφου τινο: 
έκ τών διακεκριμένων, δπως αποκτήσω τήν τεχνι-
κήν επιδεξιότητα τής όποιας μετά λύπης ΈΒΛΕΠΑ 'ζγ 
ύστερούμην. 

Άφοΰ έλαβα τήν όριστικήν ταύτην άπόφασ:ν, ήη. 
χισα τήν πραγματοποίησιν αυτής. Κα: κατά πρώτον 
μετέβην πρός ένα δικηγόρον τής Σίδνεϋ κα: τόν έπε-
φόρτισα νά συνεννοηθή μετά τοΰ έν Λονδίνω άνταπο-
κριτοΰ του καί ν ' ανακοίνωση είς αυτόν τάς προθέ
σεις ΜΟΥ, ώστε μόλις φθάσας έκεϊ νά δύναμαι νά δια-
πραγματεύωμα: δι'αύτοΰ πάσαν υπόθεσιν. Διότι τό σχέ
διον ΜΟΥ ήτο νά εκποιήσω όλα τά έν Αυστραλία υπάρ
χοντα ΜΟΥ καί νά τοποθετήσω κατόπιν εις "Αγγλίαν 
τό ποσόν όπερ ήθελα εισπράξει έκ τής πωλήσεως, 
ώστε. νά καταστήσω τοιουτοτρόπως παγίαν τήν αυτόθι 
διαμονήν μου. 

Μετά τρεις εβδομάδας άνεχώρησα φέρων μαζύ μου 
καί τήν άναγκαίαν συστατικήν επιστολή ν πρός τόν έν 
Λονδίνω δικηγόρον καθώς καί δλα τά ΈΓΓΡΑΦΑ τα 
σχετικά μέ τήν Εδιοκτησίαν τοΰ έν τή Χοτίω Αυστρα
λία κτήματος, τό οποίον ό ταλαίπωρος πατήρ μου ύ/Λ 
χεν αγοράσει ολίγον πρό τοϋ ΑΠΑΊΣΙΟΥ ταξειδίου του. 
Αί γαϊαι έκείναι, δπως ήδυνήθημεν νά έξακριοώσωμεν 
κατόπιν, περιείχον μεταλλείον χαλκού αρκετά σημαν-
τικόν, έκ τοϋ όποίαυ ηύξανε κατά ΠΟΛΎ ή αρχική του 
άξια, καί τό οποίον ήλπιζα νά παραχωρήσω ΎΠΌ δρους 
συμφέροντας είς άγγλικήν τινα έταιρίαν. 

Κατ ' αρχάς εντός τοΰ πελωρίου ατμόπλοιου ευρι
σκόμενος ήσθανόμην τόν εαυτόν μου όλως έκτος τοΟ 
στοιχείου μου. Όσον αδύνατον ν»αί άν φαίνεται το ί 
πράγμα έξ αιτίας τής διηνεκούς συγχρωτίσεως τών 
επιβατών μεταξύ των. αναγκαίας ώς έκ τοϋ στενοΰ χώ
ρου καί τής συμβιώσεως, έν τούτοις τοσαύτη ητο η 
φυσική μου συστολή καί ή παράδοξος δειλία μου, ή 
έπιταθείσα ώς έκ τών ιδιαιτέρων περιστάσεων ύφ ας 
έως τότε είχε διαρρεύσει ό βίος μου, ώστε επεδίωκα 
τήν μόνωσιν καί πρός στιγμήν ήλπισα δτι θά διηνυα 
όλόκληρον τά ταξείδιον χωρίς νά συνομιλήσω μετατινος. 

Φαίνεται τοΰτο γελοΐον, τά αναγνωρίζω - άλλ ειχ* 
φθάσει είς ήλικίαν τριάκοντα ετών διατηρών τήν άοί-
ξιον επιφυλακτικότητα καί τήν άπειρίαν παιδιού μόλις 
εξελθόντος τοΰ εκπαιδευτηρίου. 

Ά λ λ ' δμως ή δύναμις τών πραγμάτων κατενίκηο» 
πάσαν προσπάθειαν. Δύο ημέρας μετά τόν .απόπλου» 
είχα ήδη συνάψει σχέσεις μέ τόν είς τήν τράπεζαν γ 
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V. ο υ < συμπαθέστατον κύριον, τεσσαρακοντούτην 
«ΫΤΤΟΥ ονόματι Αόρριγκτον. Ή τ ο ΆΝΉΡ εύειδής, ύψη-
ΚΒΛΛΟΝ αναστήματος, μέ παχύν καστανόν μύστακα 

ΕΙΤΕΝΈ: ΤΌ σώμα ελαφρώς ταλαντευόμενον κατά τό 
»ΟΜΑ. ΏΣ τό τών αξιωματικών τοΰ ίππικοΰ. Τό 
ΕΛΙΩΠΌΝ του ήτο κάπως στρογγύλον καί τά χαρα-

ο'οτικά του όπωσοΰν χονδρά. Ά λ λ ' οί οφθαλμοί 
ΊΣΑΝ οί πλέον ζωηροί καί οί πλέον διαπεραστικοί 

«' ΔΣΟΥΣ είχα ίοή έως τότε. 
Άβρότατος τούς τρόπους ήτο συνομιλητής εύχάρι-

Ε πολύ μορφωμένος καί πνευματώδης υπέρ πάντας 
I ΊΣΩΝ είχα γνωρίσει. Έγνώριζε τά πάντα, περί πάν-
ίν είχε γνώσεις, είχε ζήσει παντού σχεδόν καί διέ-
«ΤΕ πλούσια καί ανεξάντλητα εφόδια διηγήσεων καί 
ΕΣΔΌΤΩΝ.Ούδέποτε κατά τό διάστημα τής συμβιώσεως 
| ς τόν ήκουσα νά όμιλή περί τοΰ αυτού πράγματος ή 
1 έπαναλαμβάνη τήν αυτήν διήγησιν. Τίποτε δέν 
•νέβαινεν εντός τοΰ πλοίου, ούτε πτηνάν νά καθίση 
,· ΟΛΊΓΟΝ έπί τών ιστών, ούτε νέον τι έδεσμα νά παρα-
Ε0Γ είς τήν τράπεζαν. χωρίς νά λάβη τόν λόγον ό 
&ριγκτον έκφέρων όρθήν τινα ή εύφυά παρατήρησιν 
Ηιηγούμενος ενδιαφέρον τ; περιστατικόν σχετιζόμε-
ον μέ τό πράγμα. Έγνώριζε δέ καί νά τηρή το μέ-
•βν, καί νά μή φαίνεται ποτέ φορτικός ή προπέτης. 
Κλος πάντων ό Όράτιος Αόρριγκτον ήτο ό πλέον ΕΛ
αστικός άνθρωπος έξ όσων τ:ς δύναται νά φαντασθή 
ιαί μετ' ολίγον ήσθάνθην τήν έπιθυμίαν νά συνάψω 
•Π* ολίγον πραγματ:κήν φιλίαν, τήν οποίαν διηυκό-
Ιιινεν ή περίεργος είς τάς όρέξε:ς καί τάς προτιμήσεις 
ας όμο:ότης. 

Ε'. 

\ — Άληθ:νά! μοί είπε μίαν έσπέραν θαυμασίαν ένφ 
•βπνίζομεν στηρ:ζόμενο: είς τό πλευρόν τοΰ σκάφους, 
Β ΟΊΚΟΓΕΝΕ:ακόν σας όνομα Ρίγκβυ πρέπει νά είνε 
πολύ ΚΟΙΝΌΝ είς τήν Αύστραλίαν. Μοΰ υπενθυμίζει ένα 
ρριον δστ:ς προήρχενο άπό εκείνα τά μέρη καί διέ-
ρνε ΠΡΌ εικοσαετίας είς τά Λονδΐνον, δπου τού συνέβη 
Ιλιοερώτατον δυστύχημα. Ά ν δέν άπατώμαι έδολοφο-
ρ θ η ΤΌΤΕ ό δυστυχής, ή καί έτραυματίσθη έπικινδύ-
•>;, δέν ενθυμούμαι καλά. Ήκούσατε σεις ποτε αυτό 
Βπεριστατικόν ; 
Ε — Δυστυχώς, απήντησα, ό κύριος περί τού όποιου 
Βέγετε, ήτο πατήρ μου. δστις άπέθαεε δολοφονηθείς, 
Ι — Ό πατήρ σας ! σάς ζητώ συγγνώμην. Έ ά ν τό 
Ιφανταζόμην βεβαίως δέν θά είχα τήν άνοησίαν νά 
,ΟΟΊΣ κάμω λόγον.... 
I Δέν πειράζει. Έπέρασαν τόσα έτη έκτοτε, ώστε 
»ν καί τά θέμα είνε άλγεινόν, ημπορώ νά ομιλώ περί 
«Οτου άταράχως. Ό χ ι μόνον ήτο μέγα δυστύχημα 
» εμε καί διά τήν λαϋμένην τήν μητέρα μου ό θά-
^βτος του, άλλά ήτο καί ένα συμβάν πολύ παράδο-

Ε Καί επειδή ύστερα άπό τόσας διηγήσεις τάς όποιας 
• «Χα ακούσει έκ στόματος τοΰ Δόρριγκτον ήσθανόμην 
ρροπον ΤΙΝΑ ΤΌΝ εαυτόν μου οφειλέτην απέναντι του, 
..τοϋ διηγήθη ν | ν π Λ σ η λεπτομέρεια τά κατά τόν θά-

ν « ο ν ΤΟΰ πατρός μου. 
I . ~~ Α ! άνεφώνησεν ό φίλος μου άφοΰ έτελείωσα, 
Ε ν είνε Ή πρώτη φορά δπου ακούω νά γίνεται λόγος 

περί τής Καμόρρας· γνωρίζω μάλιστα αρκετά περί ΑΥ
τής. Ξεύρετε δτι υπάρχει ακόμη αυτή ή Εταιρ ία ! 
Δέν είνε βέβαια ό φοβερός συνεταιρισμός, ό διαθέτων 
τόσα ισχυρά μέσα, ό διαδεδομένος τόσον άλλοτε καί 
τολμηρότατος, συμφωνώ - διασώζει δμως ακόμη άρκε-
τήν δραστηριότητα καί ημπορεί νά βλάψη σοβαρώς 
κανένα, άν καί σήμερον είνε ήναγκασμένη νά κρύ
πτεται. Είνε πολύ αχρείοι άνθρωποι αυτοί οί καμορ-
ρισταί ! Καί νά σάς πώ τήν αλήθεια, μοΰ φαίνεται πα-
ράξενον πώς καί σείς δ ίδιος δέν είχατε έως τώρα 
καμμίαν ένόχλησιν έκ μέρους των. Διότι αυτοί είνε 
κακοΰργοι αδιόρθωτοι καί πρό πάντων είς άκρον ΕΚ
δικητικοί. Συνήθως ή αιμοβόρος έκδίκησίς των δέν 
σταματά είς τό πρόσωπον τό οποίον πραγματικώς ή 
κατά φαντασίαν τούς έβλαψεν. άλλά επεκτείνεται καί 
είς τήν σύζυγον καί είς τά τέκνα, κάποτε δέ μέχρις 
αυτών τών μακρυνών συγγενών. Όπωσδήποτε σεις δέν 
ύπεφέρετε τίποτε καί αυτό θεωρώ μεγάλον καί σπά-
νιον ευτύχημα. 

Ακολούθως, κατά τήν συνήθειάν του, ήρχισε νά 
μοΰ διηγήται σωρείαν ανεκδότων, περιεργοτάτων καί 
λίαν δραματικών. Μοΰ ώμίλησε διά μακρών περί τών 
εγκλημάτων τής Καμόρρας καί τής Μαφφίας, τών 
δύο απαίσιων συνεταιρισμών, οΓτινες λυμαίνονται τήν 
ΐταλικήν κοινωνίαν. Μοΰ διηγήθη δέ περιστατικά αμεί
λικτων εκδικήσεων, γενομένων άλλεπαλλήλλως έπί 
τοΰ πατρός, τών υίών καί τών εγγόνων, μέχρις έξο-
λοθρεύσεως ολοκλήρου τής οικογενείας. 

Μοΰ ώμίλησε περί τών άφθονων κεφαλαίων άτινα 
διαθέτουν τά σωματεία εκείνα τών έκληματιών, περί 
τής καρτερικής ύπουλότητος μετά τής οποίας παρα
σκευάζουν καί έκτελοΰν τά κακοΰργά των σχέδια. 

Ενίοτε οί κατά τά φαινόμενον πιστότατοι τών υπη
ρετών, μετέχουν τής έξυφανθείσης κατά τοΰ κυρίου 
των σκευωρίας - άλλοτε ό καταδιωκόμενος ένω νομίζει 
δτι έσώθη διά τής φυγής είς ξένην γήν, πίπτει έκεϊ 
θΰμα χειρός άγνωστου. Επε ιδή , ώς μοΰ έξηγήθη ό 
φίλος μου, αί διακλαδώσεις τής Καμόρρας εκτείνονται 
καί πέραν τής χώρας ένθα ή εταιρία εδρεύει,ουχί σπα
νίως δέ μέλη αυτής ευρίσκονται εγκατεστημένα είς 
τό έξωτερικόν. Έπ ί τοΰ ατμόπλοιου μας ακριβώς εύ-
ρίσκοντο δύο ιταλοί ναΰται ανήκοντες είς τήν παρά 
τήν πρώραν ύπηρεσίαν, προσέθηκε δέ δτι δέν ήτο διό
λου παράδοξον ν' ανήκουν καί αυτοί είς ένα έκ τών 
δύο συνεταιρισμών καί μάλιστα νά είνε επιφορτι
σμένοι δι' εντολής, τήν οποίαν δέν ήδύναντο νά Ο
μολογήσουν. 

Σ Τ ' . 

Είς τά σημείον τοΰτο τής συνδιαλέξεώς μας τόν ή -
ρώτησα άν αυτός προσωπικώς έλαβε ποτε καμμίαν δια-
φοράν μέ τήν Καμόρραν. 

— Μίαν μόνην φοράν, μοΰ απήντησε καί άπό τόν 
αγώνα εξήλθα νικητής. 

Δέν επρόκειτο δμως περί τραγικοΰ συμβάντος, δπως 
εκείνο τό οποίον έστοίχισε τήν ζωήν είς τόν μακαρί-
την Πατέρα σας, άλλ' απλώς περί κλοπής έγγραφων 
έν συνδυασμψ μετ' εκβιάσεως, άνεμίχθην δέ είς τήν 
υπόθεσιν έξ επαγγελματικού καθήκοντος, 
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— Έ ξ επαγγελματικού" καθήκοντος ; επανέλαβα 
άπορων. 

Ό·Δόρριγκτον ήρχισε νά γελά. 
— Ναι, είπε. Βλέπω δέ δτι είνε προτιμότερον νά 

σάς ανακοινώσω τό μυστικόν μου, άν καί συνήθως δ-
ταν ταξειδεύω δέν άνακοινω εις τούς άλλους τάς τα-
κτικάς μου ασχολίας, πολλάκις δέ καί αλλάζω δνομα, 
πράγμα τό όποιον δέν έπραξα αυτήν τήν φοράν. Πέτε 
μου τή άληθεία. ποτέ δέν ήκούσατε ν' αναφέρουν τό 
δνομά μου. 

Ήναγκα.σμένος νά τοϋ απαντήσω αρνητικώς έδι-
καιολογήθην προβάλλων τόν δλως μεμονωμένον βίον 
μου καί τό γεγονός δτι, παρεκτός τοΰ πρώτου εκεί
νου καί ατυχέστατου ταξειδίου μου κατά τήν παίδικήν 
μου ήλικίαν, διά πρώτην φοράν τότε άπεμκκρυνόμην 
έξ Αυστραλίας. 

— "Α, ναί ! είπεν ό φίλος μου, ή φήμη μου βέ
βαια δέν θά είνε πολύ διαδεδομένη έκεϊ κάτω. Σάς 
βεβαιώ δμως δτι είς τήν 'Αγγλίαν έγώ καί ό συνέ
ταιρος μου είμεθα πάρα πολύ γνωστοί. Στοιχηματίζω 
δ,τι θέλετε δτι δέν ημπορείτε ποτέ νά μαντεύσετε τό 
επάγγελμα όπου εξασκώ. Καί δμως δέν είνε τόσον 
σπάνιον δσον καί έκ πρώτης δψεως φαίνεται. 

* * 
* 

Αίσθανόμενος δτι ΜΟΊ ήτο αδύνατον νά εικάσω τήν 
άλήθειαν, ώμολόγησα τήν άγνοιάν μου. Κρίνων έκ τοΰ 
εξωτερικού του, θά τόν έξελάμβανα ώς μή έχοντα 
κανέν επάγγελμα, ώς ένα τών ευπόρων καί ολίγον 
φιλόπονων εκείνων ανθρώπων, οΓτινες έχουν τήν τέρ
ψιν ώς τό κύριον μέλημα τής ζωής των... 

— Λοιπόν, έπανέλαβεν ό Αόρριγκτον, δέν θά ΜΟΰ 
ήρεσκε νά τό κηρύξω δημοσία, ενώπιον δλων τών Ε
πιβατών τοΰ ατμόπλοιου, διότι υπάρχουν τόσαι καί 
τόσαι προλήψεις είς τόν κόσμον ! . . .Άλλά είς σάς τό 
εμπιστεύομαι ευχαρίστως. Τό κάτω κάτω δέν έχω έρ
γον τό όποιον νά μέ κάμνη νά αϊσχύνωμαι καί έξ 
άλλου έάν έγκατασταθήτε είς Άγγλ ίαν δέν θ' ΑΡΓΉ
σετε νά τό μάθετε. Αιατηροΰμεν λοιπόν γραφεϊον πλη
ροφοριών απόκρυφων, είμεθα τρόπον τινά ιδιωτικοί 
αστυνόμοι, μεσάζοντες είς δλας τάς λεπτάς υποθέσεις, 
δπου χρειάζεται πολύ όξύνοια καί κατεργαριά. 

— Μπά !...τί περίεργον ! 
— Έργαζόμεθα δμως είς κύκλους κοινωνικούς 

πολύ υψηλούς. Λεν ημπορώ νά ομιλήσω καί εννοείτε 
ευκόλως τόν λόγον, σάς βεβαιώ δμως δτι θά έμένετε 
κατάπληκτος έάν έμανθάνετε τά ονόματα μερικών 
έκ τών πελατών μας. Λιεπραγματεύθημεν υποθέσεις 
σπουδαιοτάτας καί μυστικάς διά λογαριασμδν προσώ
πων υψίστης περιωπής καί ηγεμόνων ΑΚΌΜΗ άσιανών 
καί ευρωπαίων, θ ά έμένετε εμβρόντητος άν έμανθά
νετε μερικά πράγματα είς τά όποϊα άνεμίχθημεν. Ή 
Εταιρ ία μας ονομάζεται Αόρριγκτον καί Χίξ, καί Ή 
εργασία της, σάς βεβαιώ, δέν είνε ασήμαντος. Καί έγώ 
καί ό συνέταιρος μου είμεθα πνιγμένοι πάντοτε άπό 
τήν έργασίαν, άν καί έχωμεν πλήθος υπαλλήλων εις 
τάς διαταγάς μας καί άνταποκριτάς διεσπαρμένους 
παντοΰ. Τώρα, παραδείγματος χάριν, μετέβην διά πρώ
την φοράν είς Αύστραλίαν καί διέτριψα έκεϊ έπί τρείς 
μήνας, άπησχολημέ"νος είς υπόθεσιν τινα περίπλοκον 

καί ύπερμέτρως ακανθώδη. Έ ν τούτοις τά έκατά?»Λ 
μιά χαρά καί επειδή κάθε κόπος πρέπει ν' άνται^ 
βεται, σκοπεύω τώρα ν ' αναπαυθώ μέ ά ρ γ ' Ι ν 

κάμποσον καιρόν. 
«Καί τώρα, φίλτατέ μου, όπου γνωρίζει; τάχ .1 

έμέ, ελπίζω δτι έκ τής ομολογίας μου δέν θά 
ρηθώ τών συμπαθειών σας. Βλέπω δμως δτι έμείν»3 
χωρίς σιγάρα, διότι άλλέως δέν θά έςακολουθούσα-
νά καπνίζετε αύτο τό κομματάκι πού σα; καίε· 
χείλη. Επιτρέψατε μου νά σάς προσφέρω ένα ά»λ 
τά δικά μου. 

Έόέχθην προθύμως, ένφ δέ τό ήναπτα είπα : 
— Τώρα εννοώ διατί είσθε τόσον ενήμερο; είς 531» 

τά πράγματα καί διατί γνωρίζετε τόσα πρόσωπα. Κΰ-
ριος οίδεν είς πόσα αλλόκοτα γεγονότα Ι)ά εϋρέθϊΐ» 
άνακατευμένος. 

— Αέν τό άρνοΰμαι. Ά λ λ ' δπως συμβαίνει πάν
τοτε είς παρόμοιας περιστάσεις, ακριβώς τά πλέον πε
ρίεργα καί ενδιαφέροντα συμβάντα δέν μοΰ είνε έπι'-
τετραμμένον ν ' ανακοινώσω είς οιονδήποτε. "Η έχι-
μύθεια, ώς εννοείτε, είνε έν τών πρώτων καθηκόντων 
τοΰ επαγγέλματος μου. Άλλοτε πάλιν ημπορώ μέν 
νά κάμω λόγον. άλλά είμαι υποχρεωμένος ν" ΑΛΛΆΖΩ 
τά ονόματα τών προσώπων, καθώς καί τήν χρονολο-
γίαν καί τόν τόπον τοΰ συμβάντος. 

Ζ ' . 

— Καί εκείνη ή ύπόθεσις μέ τήν Καμόρραν ποΟ 
μοΰ έλέγατε προτήτερα είνε καί αυτή μυστική ; τόν 
ήρώτησα. 

Ό Αόρριγκτον ύψωσε τούς ώμους. 
— Καθόλου, άπήντησεν. Άλλά δέν είνε καί τί

ποτε σπουδαϊον, σάς προειδοποιώ. 
Συνέβη εις τήν Νεάπολιν καί τά έγγραφα περί 

τών όποιων επρόκειτο ανήκον είς ένα πλοϋσιον άμε-
ρικανόν. Αέν θά σάς ειπω τί είδους έγγραφα ήσαν, 
διότι ώς πρός αύτ δφείλω νά τηρήσω απόλυτον Ε
πιφυλακτικότητα" άρκεϊ νά γνωρίζετε δτι ό κάτοχος 
των άπέδιδεν είς αυτά μεγίστην σπουδαιότητα καί 
δτι ήτο διατεθειμένος νά δαπανήση έν ανάγκη σημαν- | 
τικόν ποσόν πρός άνάκτησίν των. Οί φαύλοι εκείνοι 
τής Καμόρρας γινώσκοντε; ακριβώς πόσην σημα-
σίαν άπέδιδεν εις αυτά ό κάτοχος των. είχον κατορ
θώσει νά τοΰ τά κλέψουν. Είχον δμως τέτοιαν ύπερ-
βολικήν ίδέαν περί τής περιουσίας τοΰ πελάτου μου, 
ώστε έζήτησαν όπως τά αποδώσουν τεραστίαν τιμήν, 
ποσόν τό οποίον μέ δλην τήν καλήν του θέλησιν δεν 
θά ήδύνατο νά καταβάλη χωρίς νά καταστραφή. Μ 
τοΰτο κατέφυγεν είς έμέ καί μέ έπεφόρτισε νά δια
πραγματευθώ κρυφίως καί νά επιτύχω τήν άπόδοαιν 
ύπό ήπιωτέρους δρους. 

«Νά σάς πώ τήν άλήθειαν, ή πρώτη μου σκέ-, 
ψις ήτο νά τιμωρήσω τούς αχρείους εκείνους 
μέ τά ίδιά των τά δπλα καί ν ' ανακτήσω τ* 
έγγραφα ύπεξαιρών αυτά άπό τάς χείρας των ο* 
κλοπής. Ά λ λ ά μετά ώριμον σκέψιν απεφάσισα ν* 
ενεργήσω άλλως. Άφοΰ ό Αμερικανός ήτο διατεθί^ 
μένος νά πλήρωση ποσόν τι, μέχρι λογικοΰ ορίου, τ 
καλλίτερον θά ήτο νά μή έξερεθισω έπί ματαίφ τους 
έκβιαστάς, οΓτινες κατά πάσαν πιθανότητα θά κ* 
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Ν -; : ΤΉΝ δολοφονίαν δπως έκδικηθοΰν διά τήν 
-ΊΥΓΊΑΝ. Έ ν άλλο σχέδιον τότε ώρίμασεν είς τόν 

Λέν θά μακρηγορήσω πληκτικώς, αναφερών έν 
ιτομερεί* τήν ένέργειάν μου κατά τήν υπόθεσιν 
,ΛΝΤΝ. Είνε λεπτομέρειαι πολύ ξηραί καί φορτικαί, 

ω σ α ; τρόπον τινά είς τό τεχνικόν μέρος τοΰ έ-
ίγγέλματός μου. αί'τινες δέν σάς ενδιαφέρουν παντά-
• ν Ή πρώτη μου φροντίς ήτο ν ' ανακαλύψω είς 

χείρας εύρίσκοντο πραγματικώς τά έγγραφα 
Ί»τό κατώρθωσα μετά βραχείαν άλλ'επιμελή έρευ-
1 Ό φύλα: αυτών κάθε άλλο ήτο βέβαια παρά 
«μον ύποκείμενον. ι ό ν έπεβάρυνον μάλιστα μερικά 
ΒΊΓΜΑΤΑ, τά όποια καταλλήλως έξακριβούμενα, ή -
Εαντο νά τόν εμβάλλουν είς σοβαράς περιπλοκάς 
Κ ν δικαιοσύνην τής πατρίδος του. Διά τοΰτο πα-
ΒΧΥΣΑ επίτηδες τάς άρξαμένας διαπραγματεύσεις, 
|Σ δτου τά δίκτυα τά οποία κρυφίως τοΰ έρριπτα ό-
ίγυρα τόν περ.έσφιγξαν πανταχόθεν. Ή τ ο καί αυτός 
»τών σημαντικών μελών τής Καμόρρας, ό πρόεδρος 
ΐίλιστα τοΰ ειδικού εκείνου τμήματος, καί μέμίαν λέ-
ίν μου ήδυνάμην νά τόν καταστρέψω. 
ΚΑφοΰ έβεβαιώθην περί τοϋ πράγματος, τόν προ 
ΒΧΆΛΕΣΚ εις ίδιαιτέραν φιλικήν συνέντευξιν δλως διό· 
Ιου ΚΑΤΆ μόνας καί τοΰ έθεσα φανερά τό ζήτημα 
Άπήτησα νά ελάττωση κατά πολύ τάς αξιώσεις του, 
ίχειλών αυτόν έάν ήρνείτο νά τόν καταγγείλω άμέ-
ΜΣ είς τάς αρχάς. Τό αποτέλεσμα ύπήρξεν άμεσον 
ΐαίθριαμοευτικόν.Πτοηθείς έκ τού κινδύνου υπεχώρησε 
«β'δλην τήν γραμμήν καί μετά τινας λόγους, άνταλ-
Ιΐγέντας μάλλον πρό: διάσωσιν τών τύπων, κατελή-
ςαμεν ΕΙ; συμόιόασμόν επωφελή δι' αμφότερα τά 
|^ρη. Ό Καμορριστής δέν ήνωχλήθη υπό τής έξου-

καί ό πελάτης μου ανέκτησε τά έγγραφα του, 
ίηρώνων, συμπεριλαμβανομένων καί δλων τών εξόδων 

•υποθέσεως, τό πέμπτον μόλις τοΰ ποσοΰ, τό οποίον 
• διατεθειμένος νά δαπανήση. 

/>Αύτή ενίε ή ιστορία έν δλη της τή άπλότητι. Χ ά -
(εϊς αυτήν απέκτησα γνώσεις αρκετά ευρείας περί 
(0 χαρακτήρας τής Καμόρρας, τών μελών της καί 
ψ μεθόδων τάς οποίας άκολουθοΰν. 

? Ή μετά τοϋ Αόρριγκτον οίκειότης μου ηύξανεν άπό 
•Τρερας είς ήμέραν. Ηαθμηδόν καί κατ ' ολίγον τού 
ρεκαλυψα ώς καί αυτά τά μάλλον απόκρυφα περι
στατικά τοΰ ήρεμου καί άφανοΰς βίου μου, ένω αυτός 
Β*ηγεϊτο μερικά άπό τά πλέον περίεργα κατορ 
*1*ατα του. 
Η ρ α νέον άνθρωπον, συνηθισμένον είς τήν μονοτονίαν 
«Ρημικοϋ έν τή έςοχή βίου, ουδόλως δ' έξψκειωμένον 
Μ τας επιτηδεύσεις τοΰ βίου τών μεγάλων κέντρων, ό 

;Τ ωτος εκείνος φίλος ήτο αυτόχρημα έλκυστικώτατος 
, αυτο τό άλλόκοτον επάγγελμα του, άντί νά έλατ 

• ν ΐ την πρός αυτόν ύπόληψίν μου, προσέθετεν άπε 
• ν*ιας εις αυτόν νέον καί έλκυστικόν γόητρον καθότι 
: ? τ * ^λγητρα τής ποικίλης πάντοτε καί πνευματώ-
ρ"ς και έπιχαρίτου συνομιλίας του προσετίθετο καί ή 

γνώσις όπωσοΰν τών παρασκηνίων τής τυρβώδους κα 
πολυτάραχου πεπολιτισμένης ζωής, άπό τής οποίας 
έως τότε οιετέλουν διαρκώς κεχωρισμένος. 

Ά λ λ ω ς τε μεθ' δλην τήν φυσικήν φαιδρότητα καί 
τήνάγάπην του πρός τήν διασκέδασιν ό φίλος μου δέν 
έλησμόνει ποσώς τάς σοβαράς υποθέσεις του" άπόδει-
ξις δέ περί τούτου ήτο δτι εις πάσαν τοϋ ατμόπλοιου 
προσέγγισιν άπέστελλε μακρόν τηλεγράφημα πρός τόν 
συνέταιρόν του. Καθ' δσον δέ βαθμηδόν ό πλους έπλη-
σίαζε νά λήξη έδείκνυε τήν μεγαλειτέραν άνυπομονη-
σίαν έως νά φθάσωμεν. Έφοβεϊτο μήπως δέν εύρεθή 
είς καιρόν ώστε νά πραγματοποίηση τό σχέδιον τό Ο
ποίον έτρεφε, νά μεταβή δηλαδή είς Σκωτίαν εγκαί
ρως, πρό τής 12 Αυγούστου, δτε αρχίζει έκεϊ τό κυ-
νήγιον τών άγριοπετεινών. 

Τό κυνήγιον ήτο δι' αυτόν τό πρωτεΰον πάθος καί 
έσκόπει νά περάση τάς διακοπάς, τάς οποίας ανέμενε 
μέ μέγαν πόθον, είς ένα έξοχικόν κτήμα καταλληλό-
τατον διά κυνήγιον, τό όποιον είχεν ενοικιάσει είς Πο-
ρτσίαρ. θ ά ήτο άκρως δυσάρεστον νά μή εύρεθή έκεϊ 
κατά τάς 12, ήλπιζεν δμως όπωςδήποτε νά προφθάση 
αποβιβαζόμενος είς Πλυμμούθ καί διευθυνόμενος ΑΜΈ
σως είς Λονδϊνον διά τής πρώτης αμαξοστοιχίας. 

— Ναί, ναί, μοΰ είπεν έ'να πρωί, ένω συνδιελεγό-
μεθα" έτσι θά κάμω. Είνε ό μόνος τρόπος νά συμβι
βάσω τά πράγματα καί άν ακόμη τό ατμόπλοιο ν φθάσι^ 
μέ μίαν ή δύο ήμερων καθυστέρησιν. Ακούστε νά σάς 
'πώ ! . . προσέθηκεν, ώς νά έπήρχετο αύτώ αιφνίδιος 
τις σκέψις, δέν μπορείτε νά έλθετε καί σείς μαζύ μου 
εις τήν Σκωτίαν; Δέν μοΰ φαίνεται νά έχετε κατεπεί
γουσας υποθέσεις πρός διεκπεραίωσιν, σάς υπόσχομαι 
δέ νά σάς κάμω νά περάσετε μίαν ή δύο εβδομάδας 
ευχάριστους καί κατά τρόπον δλως νέον διά σάς. 

Ή πρόσκλησίς του μέ κατηυχαρίστησε. 
— Σάς ευχαριστώ διά τήν φιλοφροσύνην σας, απήν

τησα. Πράγματι είς Λονδϊνον δέν έχω άμεσον καί ύπο-
χρεωτικήν έργασίαν. Έ χ ω νά συνομιλήσω μέ τόν δι
κηγόρον περί τοΰ όποιου σάς είπα, άλλά τό κάτω 
κάτω καί αυτή ή συνάντησις δέν επείγει καί τόσον 
πολύ. 'Οπωςδήποτε δέ ημπορώ νά τον ιδώ μίαν στιγ
μήν κατά τό βραχύ διάστημα όπου θά μείνω είς τήν 
πόλιν έξ ανάγκης. Δέν γνωρίζω δμως κανένα έκ τών 
φίλων σ α ς . . . διότι υποθέτω δτι θά έχετε συντρόφους . . . 
καί δέν ήθελα ν ά . . . 

— Ά ν είνε αυτό μόνον, φίλτατε Ρίγκβυ, είπε δια
κόπτων με ό Δόρριγκτον, έννοια σας, μή στενοχωρη-
θήθε διόλου! Δέν θά υπάρχουν άλλοι ξένοι, τουλάχι
στον κατά τάς πρώτας ημέρας, διότι δέν έπρόφθασα νά 
στείλω προσκλήσεις. "Ισως αργότερα έλθουν δύο τρεις 
τό πολύ, φίλοι μου, άνοικτόκαρδοι οί οποίοι πολύ θά 
ευχαριστηθούν νά σχετισθοΰν μαζύ σας καί μέ τούς Ο
ποίους ελπίζω νά καλοπεράσετε. Ώ ς πρός έμέ σάς ΒΕ
βαιώ δτι άν συγκατατεθήτε νά μοΰ κάμετε συντροφιά, 
θά μοΰ προσφέρετε ΑΛΗΘΉ εύεργεσίαν. Φαντασθήτε δτι 
θά μένω ολομόναχος έκεϊ πέρα, χωρίς νά έχω κανένα 
σιμά μου μέ τόν οποίον ν ' ανταλλάσσω δύο λόγια. Πρέ
πει νά δεχθήτε" δέν δέχομαι αντιρρήσεις. "Οπως σάς 
Ιλεγα, έκτος αναπόδραστου ανάγκης, επιθυμώ νά ΕΥ
ρίσκομαι είς τήν θέσιν μου τάς 12 τοΰ μηνός. Ά ν τυ
χόν καί δέν Ιχετε τουφέκι καί τ ' άλλα κυνηγετικά 
χρειαζόμενα, εννοείται δτι δύναμαι έγώ νά σάς δα-
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νείσω. Α λ ή θ ε ι α ! . . . 'πέτε μου πώς λέγετε ό δικηγό
ρος σας; 

— Μοουβραίϋ, κατοικεί ΕΙΣ Αόνδον "Ινν-Φήλδς. 
— Μοουβραίϋ; "Α, τδν γνωρίζω ! δηλαδή δέν τδν 

είδα ποτέ κατά πρόσωπον, άλλ' έχομεν σχέσεις έπαγ-
γελματικάς μαζύ του, καί ό συνέταιρος μου, δστις κυ
ρίως διεξάγει τάς υποθέσεις τοΰ γραφείου, συνηντήθη 
πολλάκις μαζύ του. Είχε καί αυτός συνέταιρον, δστις 
απεβίωσε κατά τδ παρελθόν έτος. Είνε λαμπρός άν
θρωπος, νοήμων καί σοβαρός· άλλά ό πρώτος υπάλλη
λος τοΰ γραφείου του είνε ένα ύποκείμενον άπελπι-
στικόν. Δέν εννοώ διατί δέν τόν έξεφορτώθη έως τώρα. 
Σας δίδω τήν φιλικήν μου συμβουλήν, φίλτατε Ρίγκβυ 
νά μή τοΰ έμπιστευθήτε ποτέ καμμίαν εντολήν, επειδή 
σφάλλει πάντοτε καί τά μπερδεύει ώς καί εις αυτά τ ' 
απλούστατα. Μοΰ φαίνεται μάλιστα δτι έχει τό ελάτ
τωμα νά πίνη. Νά συνεννοήσθε μέ τόν Μοουβραίϋ ΑΥ
τοπροσώπως καί σας βεβαιώ δτι θά μένετε πάντοτε ΕΥ
χαριστημένος. 

Ξεύρετε δμως δτι καί αυτό είνε ευτύχημα δτι ή ύπό-
θεσίς σας δέν επείγει; διότι καί ό δικηγόρος σας τάς 
12 θ' αναχώρηση. Είνε μανιώδης κυνηγός καί θά 
παραιτούσε τήν πλέον επικερδή ύπόθεσιν διά νά μή 
λείψη τήν ήμέραν τής ενάρξεως τής θηρευτικής περιό
δου. "Ωστε δέν έχετε πλέον καμμίαν πρόφασιν νά ξε
φύγετε, καί έγώ διά λογαριασμόν μου κάμνω κατάσχε-
σιν είς τό άτομόν σας ! 

Θ'. 

Ούτω πως εχόντων τών πραγμάτων δέν ήδυνάμην 
παρά νά δεχθώ καί τοΰτο έπραξα. 

Τά ταξείδιόν μας Ιληξεν άνευ τινός περιπέτειας, 
άλλ' ώς ευχερώς προεβλέπετο, τό άτμόπλοιόν μας έ
φθασε μέ κκθυστέρησιν. "Οθεν άπεβιβάσθημεν εϊς 
Πλυμμούθ καί μέ τόν σιδηρόδρομον έφθάναμεν είς Αον-
δϊνον κατά τάς δέκα.Μά: έμειναν τρεις ή τέσσαρες ώραι 
διά νά φροντίσωμεν περί τών αναγκαιοτέρων προε
τοιμασιών πριν άναχωρήσωμεν διά τήν Σκωτίαν. Ά π ό 
τοΰ σταθμοΰ τοΰ Έ ρ ή φ φ , δπου επρόκειτο νά κατέλ-
θωμεν, μέχρι τής έπαύλεως τοΰ Δόρριγκτον έμεσολά-
βει αρκετά μακρόν διάστημα αμαξιτής όδοΰ· είς τρό
πον ώστε ό φίλος μου ύπελόγιζεν δτι δέν ήμπορούσα-
μεν νά φθάσωμεν είς τό τέρμα τοΰ ταξειδίου μας πρό 
τής εσπέρας τής επαύριον. Τό όποιον δμως μας επέ
τρεπε νά άναπαυθώμεν, νά δειπνήσωμεν καί νά κοι-
μηθώμεν πριν άρχίσωμεν τό κυνήγιον τήν έπομένην. 

Κατ ' εύτυχίαν έφερα μαζύ μου ποσόν τι αρκετά ση-
μαντικόν είς μετρητά, ώστε νά μή έχω καμμίαν φρον
τίδα περί χρημάτων. Διήλθομεν όμοΰ τάς ύπολειπομέ-
νας είς τήν διάθεσίν μας ολίγας ώρας είς τά μικρόν 
διαμέρισμα ένθα κατώκει ό φίλος μου είς τήν Κόν-
δουΐτ-Στρήτ καί κατά τάς δέκα τής νυκτός έπεβιβά-
σθημεν εις τήν άμαξοστοιχίαν τήν αναχωρούσαν διά 
Σκωτίαν. 

'Επέρασα έκεΐ μίαν εβδομάδα καθ ' δλα εύχάρι-
στον. Ό καιρός ήτο τερπνός, τά κυνήγι άφθονον καί 
έγώ ύπέστην τήν δοκιμασίαν αρκετά εύδοκίμως. *Ηρ-
χισα νά συναισθάνωμαι δτι τή άληθεία δέν ήξιζε τόν 
κόπον νά ζή κανείς κρυμμένος είς τά καυκί του, δ
πως είχα πράξει έγώ ε"ως τότε, ένώ ύπήρχον είς τάν 

κόσμον τόσοι καλοί καί συμπαθείς άνθρωποι. Ολ»,! 
φιλοξενών με φίλος καί τόσαι ασχολία: διασκεδαη» 
καί καί ευχάριστοι, δπως τό κυνήγιον τοΰ άγρ.0,3 
τεινοΰ. 'Εσκεπτόμην δέ νά φανώ εις τό μέλλον χ 0 · 3 
ν.κώτερος καί νά επιδοθώ μέ μεγαλειτέραν ζέσιν Β 
τάς τέρψεις τάς αρμόζουσας είς κάθε νέον τής ήλ·»Λ 
μου, μή πιεζόμενον έκ χρηματικών αναγκών. 

Ά λ λ ά τήν έσπέρκν τής ογδόη; ημέρας ό Λόρρ-γ«] 
κτον Ιλαβε τηλεγράφημα, διά τοΰ οποίου προσεχίϊ 
λεΐτό κατεπειγόντως είς Αονδΐνον. 

— Αυτό είνε σωστόν ατύχημα! άνεφώνησεν δ»] 
μοΰ τό ανήγγειλε. Όρίστε όπου μοΰ κόπτεται ε ίο^Ϊ 
μέσον ή εξοχική μου άνάπαυσις, ή καί καταργε ί^ 
οριστικώς, δπως είνε πιθανώτερον. Αυτά συμόα·'νοι>ν 
συχνά είς εκείνον δστις, ώς έγώ. εχει επάγγελμα ί-
βέβαιον. Καί τό χειρότερον είνε δτι είμαι ήναγκασμΜ 
νος νά σέ άφίσω έδώ μόνον, μέ τήν βεβαιότητα δτι Λ*;1 
πλήξης θανασίμως, χωρίς νά γνωρίζω έάν καί ποτ» ] 
θά ημπορέσω νά έλθω νά σέ ανταμώσω πάλιν. *Αχ|| 
νά ήμποροΰσα νά τό ρίξω είς τό κουφό, καί νά | ΕΪ-
κολουθήσιο νά μείνω έδώ μαζύ σου καί νά διζσχι. 
δάζω έν πλήρει ελευθερία! Ά λ λ ά δυστυχώς ΔΈΝ δ-
πάρχει τρόπος" πρόκειται περί σπουδαιότατης Οπο

Ί θέσεως καί Θ' ανελάμβανα βαρεΐαν εύθύνην έάν ήρ-
νούμην νά ασχοληθώ είς αυτήν. Καί σεις ό ί δ ι ο ς , Ι Ϊ 
έγνωρίζετε περί τίνος πρόκειται, ΘΆ μ' έσυμβουλεύιΐΚ 
πρώτος ν ' αναχωρήσω. 

Φυσικώ τώ λόγψ απήντησα επιμένων ν' άσχοληθβ 
καθ ' δλα είς τό έργον του, χωρίς νά εμποδίζεται άπί 
έμέ. Έ γ ώ άπό πολλοΰ καιροΰ ήμην συνηθισμένος ΕΙ; 
τήν μόνωσιν καί επομένως δέν μ' έφόβιζεν. Αέν ηθέ
λησα δμως νά δεχθώ τήν φιλοξενίαν του κατά τήν 
άπουσίαν του καί τοΰ άνεκοίνωσα δτι καί έγώ έσχό-
πευα νά επιστρέψω είς Αονδΐνον. 

— Μά αυτό θά είνε ακόμη χειρότερον, φίλε μου! 
παρετήρησεν ό Δόρριγκτον. Τώρα είνε νεκρά εποχή, 
λείπουν τά άξια λόγου θεάματα καί κάθε άλλη ΔΙΑ· 
σκέδασις. Δέν γνωρίζετε κανένα είς τήν πόλιν καί 
έγώ, ασχολημένος άπό τό πρωί' ώς τό βράδυ, ΔΈΝ θά 
ημπορώ νά φροντίζω διά σάς καί νά σάς χρησιμεύω 
ώς οδηγός, δπως έπεθύμουν. Ακούσατε. Άφοΰ δ » ! 
σάς αρέσει νά μείνετε έδώ, πρέπει νά έξευρεθή ΈΝΑΣ 
μέσος δρος, νά κάμετε ένα γΰρον δηλαδή, έδώ εϊς ΤΆ; 
πέριξ, νά έπισκεφθήτε τό Έοιμβοΰργον, τήν ΤΣΈΣΤΕΡ, 
τήν Βάρβικ, καί καμμίαν άλλην άπό τάς ΠΑΛΑΙΟΊ 
σκωτικάς πόλεις, αί όποΐαι δλαι, δι' ένα καλλιτέχνη» 
ωσάν εσάς, είνε πολύ ενδιαφέρουσα·.. Τοιουτοτρόπως 
θά έχω κ ' έγώ καιρόν νά ϊδώ ποίαν τροπήν ΛΑΜΒΆΝΕΙ 
τά πράγμα. Ά ν κατορθώσω νά ξεμπερδεύσω ΤΨ> 
δουλειάν εντός ολίγων ήμερων, ΘΆ επιστρέψω ΚΑΊ θά 
σάς ειδοποιήσω εγκαίρως, διά νά χαρώ διά μερικό* 
κ«ιράν ακόμη τήν συντροφιά σας. Άλλέως, ΘΑ ΣΑΣ 
γράψω επίσης καί τότε ημπορείτε νά μέ ΣΥΝΑΝΤΉΣΕΤΕ 
είς Αονδΐνον, επανερχόμενος καί σταθμεύων κατά ΤΉΝ 
διάβασίν σας εϊς τάς διάμεσους πόλεις, διά νά Φ9*3"* 
δταν ΘΆ είμαι και έγώ ΚΆΠΩΣ ελεύθερος καί διά Ν* 
έχη επιστρέψει έν τφ μεταξύ καί ό Μοουβραίϋ ΕΊΣ * 
γραφεΐόν του. Διότι απουσιάζει ακόμη, ξευρετε. 
συνέταιρος μου μοΰ έγραψεν δτι ένεκα τούτου ΆΝΑΓ-
κάζεται ν ' άφίνη εκκρεμή μίαν μικράν ύπόθεσιν ΌΠΟΟ 
έχομεν ΜΑΖΎ του. 
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«Η πρότασίς του μοί ήρεσεν. Αληθώς είπον, άφοΰ 
Λίτί κοινού κυνήγιον καθίστατο αδύνατον, δέν θά 

. 5 τ 5 4μην ίσως. μεταβαίνων κατ ' ευθείαν είς τήν 
Γο-ν τον Αονδίνου. τήν οποίαν είχα γνωρίσει δτε ά-
. ^ ήμουν παιοίον καί δπου έσκόπευον νά έγκατα-

ΙΜΛΛ έπί τινα καιρόν τουλάχιστον, ένοικιάζων μικρόν 
, % Έγνώριζα όμως άφ ' έτερου δτι ή Τσέστερ 

ΛΕ πραγματικώς αρχαία πόλις, έχουσα δρθια ακόμη 
χα παλαιά της τείχη, καί δτι· ή Βάρβικ είνε επίσης 
«ολύ αξιοθέατος. Επε ιδή δέ πάντοτε είχα σκοπόν νά 
»*- επισκεφθώ άμφοτέρας θάττον ή βράδιον, έκρινα 
«βλον νά τό πράξω τότε χωρίς άναβολήν, επωφελού
μενος τής γειτνιάσεως. 

Μετά βραχεία·/ σκέψιν, έλαβα τήν τελευταίαν ταύ-
_ ν απόφασιν καί άνεκοίνωσα είς τόν φίλον μου δτι 
ίσκόπευα νά μεταβώ ΕΙΣ Τσέστερ ακριβώς τήν πρω'ίαν 
ΤΊ; επαύριον. Αυτό; δέ ήμίσειαν ώραν μετά τήν συν-
διάλεξίν μας άνεχώρησε. 

τ'. 

Σειρά τερπνότατων εντυπώσεων μέ άνέμενεν είς 
• φ γηραιάν Τσέστερ. Άνεΰρον έκεΐ τήν άλ.'/θή με-
σαιωνικήν πόλιν. τήν οποίαν έγνώριζον έκ τών νεανι
κών μου αναγνώσεων καί ή πραγματικότης δέν ύπε-
λείφθη ποσώς τής προσδοκίας. 

Έκ τοϋ πρώτου ταξειδίου μου εις Άγγλίαν , τό ό
ποιον είχα κάμει μαζύ μέ τόύς γονείς μου διετήρουν 
ζωηροτάτην ένθύμησιν πάντων τών περιστατικών τών 
σχετιζομένων μέ τόν οίκτρόν θάνατον τοΰ τκλαιπώρου 
πατρός μου. Λεν ένεθυμούμην δμως καθόλου τούς τό
πους τούς όποιου; είδα καί διά τοΰτο τά πάντα μοΰ έ-
φαίνοντο έξ ολοκλήρου νέα. 

Μέ άπειρον εύχαρίστησιν περιήλθον έπί πολλάς 
χατά συνέχειαν ώρας τάς στενάς, σκόλιας καί γραφι-
χωτάτας ΟΔΟΎΣ τής μικράς πόλεως. Εΐσεχώρησα είς 
ΤΆΣ παλαιάς διωρόφους στοάς, καί έπεριπάτησα έπί 
ίχανήν ώραν παρά τούς προμαχώνας. Τήν έσπέραν 
ΕΞΉΛΘΑ έκ νέου έκ τοΰ ξενοδοχείου δπου έγευμάτισα -

ΉΤΟ πανσέληνος καί ό καιρός ωραίος, ανέμενα δέ νέαν 
απδλαυσιν έκ τής θέας τών ριομαντικών εκείνων από
ψεων, άς καθίστα ώραιοτέρας καί έλκυστικωτέρας τά 
περιλοΰον αύτάς γαληναϊον λευκάν φώς. 

Μετά μικράν περ:οδείαν είς τό κεντρικόν μέρος τής 
«όλεως, διηυθύνθην διά δευτέραν φοράν πρός τά 
«ίχη, ΔΠΩΣ διανύσω τό διάστημα τό μεταξύ μιας τών 
«υλών καί τών πέριξ τοΰ καθεδρικού ναού. Νεφύδριόν 
« «λανώμενον ΕΙΣ τό στερέωμα έσκέπαζεν έκ διαλειμ
μάτων τόν καταυγάζοντα τήν πέριξ τοποθεσίαν άργυ-
Ρ00Ν δίσκσν τή; σελήνης, ύπό τήν λάμψιν τής οποίας 
*μαρμαιρεν ή επιφάνεια τοΰ ουχί μακράν κειμένου 
«οταμοο. 

Α ί ? ν η ς δμως ένώ έβάδιζα ήσύχως,' ήσθάνθην κά-
·°ν υποπτον βήμα, σχεδόν άποκρυπτόμενον, τό ό-

ί*6ν μέ παρηκολούθει έκ μικράς αποστάσεως. Κατ ' 
^Ρ'/.^ς δέν έπρόσεξα καί πολύ, άν καί ή φαινόμενη 

απόλυτος έρημία καθίστα τά _πράγμα πολύ άλ-
Χοτον. Τάχιστα δμως εννόησα δτι οσάκις έσταμάτων 

αρα τό τείχος, θεώμενος τήν πεδιάδα, καί τά μυστη-
ω ε» βήμα έπαυεν ωσαύτως ώσεί διά μαγείας, 
«νελαμβάνετο δέ μόλις ήρχιζα έκ νέου νά κινοΰμαι. 

Κατ ' αρχάς ένόμιζα δτι ΉΤΟ αποτέλεσμα τής ή -
χους - στιγμιαία δμως σκέψις μ' έκαμε νά πεισθώ 
περί τοΰ εναντίου. Τά βήμα τά ϊδικόν μου ΉΤΟ ίσον, 
σταθερόν καί ήχηρόν, ένώ εκείνο τό όποιον έφθανεν 
είς ΤΉΝ άκοήν μου είχε τι τό άνώμαλον καί τά έρπυ-
στικάν ύπαγορεΰον ΤΉΝ ίδέαν τής προσποιήσεως. Πρός 
τούτοις,δπως βεβαιωθώ καλλίτερον, διήνυσα μέρος τής 
όδοΰ βαδίζων ίγ-ροποοτ^ζΐ^ωρίζ νά προξενήσω θόρυβον 
έν τούτοις δέν έπαυσα άκούων τόν έλαφρόν κρότον. 

Δέν ήδυνάμην πλέον ν' αμφιβάλλω. Κάποιος μέ 
παρηκολούθει. 

Ε λ π ί ζ ω δτι δέν θά κατηγορηθώ έπί υπερβολική 
ευαισθησία, άν ομολογήσω δτι διά μιάς ήλθον είς 
τόν ΝΟΥΝ μου ή άνάμνησις τοΰ άτυχους πατρός μου -

Δέν είχα λησμονήσει δτι τοΰ θανάτου τοΰ πατρός μου 
προηγήθη παρόμοια μυστηριώδης ιχνηλασία, πολλά
κις κατά σειράν έπαναληφθεΐσα. Τό περιστατικόν δ' 
ΕΚΕΊΝΟ, τό νά αίσθάνωμαι έμαυτόν παρακολουθούμενον 
επιμόνως ακριβώς ΤΉΝ πρώτην φοράν καθ' ήν μετά 
τόσα έτη εύρισκόμην περίπατων μόνος ΤΉΝ νύκτα είς 
όδόν παράμερον τής Αγγλ ίας , τής χώρας ήτις υπήρξε 
τόσον δλεθρία είς ΤΉΝ οίκογένειάν μου, ΉΤΟ φυσικόν 
νά μοΰ προξενή δυσάρεστον έκπληξιν. 

Καταληφθείς ύπό ακουσίου ανησυχίας έστράφην 
άποτόμως καί είδα μαΰρόν ΤΙ σχήμα άνθρωπου έξερ-
χόμενον έκ τής σκιάς τοΰ τοίχου καί φεΰγον πρδς διεύ-
θυνσιν άντίθετον εκείνης πρός ΉΝ έβάδιζα έγώ. Τάν 
κατεδίωξα, άλλά δέν κατώρθωσα νά τόν φθάσω, ούτε 
νά ελαττώσω ΤΉΝ μεταξύ μας άπόστασιν. Ε π ε ι δ ή δέ 
δέν έγνώριζα τό μέρος καί έφοβούμην μήπως παρα
πλανηθώ, παρήτησα ΤΉΝ ανωφελή καταδίωξιν καί 
επανέλαβα ΤΉΝ πορείαν μου. Πιθανόν, έσυλλογίσθην, νά 
επρόκειτο καί περί βαλαντιοτόμου τινός, δστις ίδών με 
μόνον ανέμενε ΤΉΝ κατάλληλον στιγμήν δπως μ' έλα-
φρώση έκ τοΰ βάρους τοΰ ώρολο^ίο^) καί τού χαρτο
φυλακίου μου. 

Ά λ λ ά §έν είχα προχωρήσει πεντήκοντα βήματα, 
δτε έκ νέου ήκουσα τάν έλαφρόν μυστηριώδη κρότον 
δπισθέν μου. Πράς στιγμήν προσεποιήθην δτι δέν έπρό-
σεχα, είτα δ' έστράφην καί μέ δλην ΤΉΝ δυνατήν μου 
ταχύτητα, ώρμησα πράς τά μέρος έξ ού προήρχετο. 
Είς μάτην δμως· διότι ή αυτή αόριστος σκιά, ευρισκο
μένη τώρα μακρότερον ή πρότερον, έξηφανίσθη τα
χέως. 

Τί νά έσήμαινε τοΰτο; 
Τό πράγμα ήρχιζε νά γίνεται άνησυχητικόν, έγώ δέ 

πειραγμένος αρκετά, άφήκα τά παλαιά τείχη καί ώ-
δευσα πράς τό ξενοδοχεΐον. 

Καί αύται αί κεντρικώταται τών οδών ήσαν έρημοι 
ΚΑΤ' έκείνην ΤΉΝ ώραν. Είχα ήδη διέλθει δύο έξ αυτών 
καί ήτοιμαζόμην νά εισέλθω είς ΤΉΝ κυριωτέραν, παρά 
ΤΉΝ οποίαν κείνται αί γνωσταί στοαί, δτε ό κρότος τού 
ευκόλως αναγνωριζομένου επιμόνου εκείνου βήματος 
έπληξεν έκ νέου ΤΉΝ άκοήν μου. 

Διά τρίτην φοράν έσταμάτησα. Έστράφην ανερχό
μενος καί πάλιν έπί βραχύ διάστημα ΤΉΝ όδόν, άλλ' δ 
κρότος έξηφανίσθη είς μακρυνήν άπόστασιν, χωρίς νά 
διακρίνω αυτήν ΤΉΝ φοράν τίς ΉΤΟ ό παράγων αυτόν. 

Δέν επρόκειτο βεβαίως περί πλάνης τών αισθήσεων, 
ούτε περί απλής συμπτώσεως. Διά πρώτην φοράν ή ει
κασία περί λωποδύτου παρακολουθοΰντος κατά πόδας 
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τόν διαβάτην έφαίνετο λογική· άλλά δι' αυτής δέν έξη-
γεΐτο πλέον παρόμοια επιμονή. Επέστρεψα είς τό ξε-
νοδοχείον σχεδόν δρομαΐος· πρίν φθάσω δμως, ήκουσα 
διά τελευταίαν φοράν τόν άπαίσιον εκείνον κρότον είς 
ουχί μακράν άπ ' έμοΟ άπόστασιν. 

ΙΑ' 

Κυρίως ειπείν δέν έφοβούμην δέν δύναμαι δμως ν' 
αρνηθώ δτι τό συμβάν μ' έτάραττεν όπωσοΟν. Πρό παν
τός κατεΐχον τό πνεΰμά μου κατά τήν πρώτην έκείνην 
περίοδον ή ζωηρά περιέργεια άφ' ένας καί ό πόθος 
δπως έμβατεύσω είς τό μυστήριον, άφ' έτερου δέ τό 
πείσμα διότι δέν κατώρθωσα νά ίδω καλώς τό πρόσω
πον τοϋ άγνωστου, δστις τόσον παραδόξως έμερίμνα 
περί έμοΰ. 

Έσυλλογίσθην έπί πολύ πρίν αποκοιμηθώ περί τοΰ 
πράγματος, τήν επαύριον δέ δταν άφυπνίσθην, έξήλθον 
μέ τήν πεποίθησιν δτι τά πάν είχε λήξει ήδη. 

"Ισως έγενόμην θΰμα αυθυποβολής, προκληθείσης 
έκ τών συμβάντων τής προηγουμένης εσπέρας. Τό βέ
βαιον είνε δτι καθόσον έπροχώρουν επισκεπτόμενος τήν 
πόλιν, ή έντύπωσις δτι κάποιος κατεσκόπευε πάσας τάς 
κινήσεις μου, είσέδυσε βαθμηδόν καί έκυρίευσεν άκατα-
νικήτως τήν ψυχήν μου. Έ ν καιρώ ημέρας, είνε δύσ-
κολον, έστω καί είς μέρος ήσυχον καί δχι πολύ συ-
χναζόμενον ύπό αμαξών, δπως αί οδοί τής Τσέστερ νά 
διακρίνη τις τόν κρότον είδικοΰ βήματος, άτινα άντη-
χοΰν πέριξ κατά τό μάλλον καί ήττον συχνά καί κατά 
πάσαν διεύθυνσιν. 

Έ ν τούτοις μίαν φοράν, μίαν μόνην, ένω άφοΰ διέ
τρεξα έκ νέου μίαν τών στοών, αίτινες μοΰ είχον κά
μει τόσην έντύπωσιν τήν προτεραίαν, κατηρχόμην τήν 
κλίμα/α τής είσοδο >, μοΰ έφάνη δτι ήκουσα πρός στιγ
μήν τόν γνωστόν ύπόκωφον κρότον. Ανήλθα πάλιν είς 
τό έσωτερικόν καί παρετήρησα. 'Ανήρ τις έστεκε στη
ριζόμενος είς έν τών παραθύρων, μέ τό άνώτερον τοΰ 
σώματος μέρος έσκυμμένον πράς τά έξω, ώστε νά κρύ
πτεται όλοτελώς ή κεφαλή του όπισθεν τής ογκώδους 
δρύινης στήλης τής ύποβασταζούσης τό ύπερκείμενον 
οικοδόμημα. 

Δέν ήμην βέβαιος δτι ήκουσα καλά* όπωςδήποτε 
δμως ηθέλησα νά ίδω τό πρόσωπον του καί διηυθύν-
θην πρός τά μέρος δπου εύρίσκετο. Ά λ λ ' ακριβώς έκεί
νην τήν στιγμήν Ιφυγεν εκείνος μετά σπουδής, στρέφων 
διαρκώς πρός έμέ τά νώτα, καί έξηφανίσθη είς τήν 
άντίθετον έσχατιάν. "Οσον δέ καί άν έκύτταξα είς τά 
πέριξ, δταν εξήλθα είς τήν όδόν, δέν ήδυνήθην νά τόν 
έπανίδω. 

Ή τ ο άνήρ ύψηλοΰ αναστήματος, λεπτοφυής, πενι-
χρώς ένδεδυμένος, μέ πυκνήν μαύρην κόμην κυμαινο-
μένην καί μαλακόν πϊλον, όποιον συνηθίζουν νά φέ
ρουν οί όργανοπαϊκται εις τάς οδούς τοΰ Λονδίνου.Ήτο 
άρά γε δυνατόν ; . . . Ή μήπως διατελών ύπό τήν έντύ
πωσιν τής άναμνήσεως τής πρώτης συμφοράς, έπλανώ-
μην αποδίδων είς τόν άγνωστον εκείνον τό Ιξωτερικόν 
Ίταλοΰ έκ τών τής κατωτέρας τάξεως; 

"Οπως καί άν έχη τό πράγμα,—ίσως ήτο αδυναμία 
μου, άλλ' άπό τής στιγμής εκείνης ή πόλις τής Τσέστερ 
απώλεσε πάν πλέον θέλγητρον δι' έμέ. "Εγεινα κατη
φής, ανήσυχος, ήσθανόμην δτι είχα χάσει πλέον τήν 

ψυχικήν μου έλευθερίαν. Λαβών αίφνιδίαν άπό»**! 
επέστρεψα είς τά ξενοδοχείόν, έπλήρωσα τόν λ ο γ α ^ 
σμόν, έπεμψα τάς άποσκευάς μου είς τόν σταθμόΝ^3 
άνεχώρησα άνευ αναβολής είς Βάρβικ. 

Ι Β ' . 

Είχεν ήδη νυκτώσει δταν έφθασα έκεϊ. Άλλ ' ή , , · ; 
ήτο ωραιότατη. Έδείπνησα είς τό ξενοδοχείο·/ , 
επειδή ό μόνος αυτόθι σύντροφος μου, είς,περιοδ^^Ι 
εμποροϋπάλληλος παχύς καί ηλικιωμένος, ένύσταΤ»1 
καί έκοιμάτο ευθύς μετά τά δεΐπνον, εξήλθα §·4 <\ 
ρίψω γενικόν βλέμμα είς τήν πόλιν. 

Ή Βάρβικ δέν παρουσιάζει βέβαια τ ' αρχαϊκά θ£1 
γητρα τής γηραιάς καί περίφημου Τσέστερ. Παρεχή! 
ρησα δμως διαφόρους λαμπράς οίκοδομάς τοΰ Β Ϊ 
αιώνος, άριστα διατηρουμένας καί δύο παλαιάς ΠΎΛΑΊ 
Τό σπουδαιότερο·/ ΔΙΆ τόν ξένον μνημεϊον είνε ό αύτόβΗ 
υπάρχων πύργος, είχα δέ αποφασίσει νά μεταβώ ΠΡΌΈΙ 
έπίσκεψίν του τήν έπομένην. Εύρίσκοντο έν αύτώ ΕΊΧΌΊΐ 
νες τινές άξιας μεγάλης, τάς όποιας έπεθύμουν' πολ&3 
νά ίδω - ακριβώς δέ ένω προσεπάθουν νά ενθυμηθώ ΤΊ·| 
νες ήσαν οί ζωγράροι των, πλήν τοΰ Βάν Δάΰκ ΚΑΊ 1 
τοΰ Χολβά'ίν, ήκουσα το άπαίσιον βήμα ν' άντηχη ΔΗ| 
σθέν μου. 

Δέν άρνοΰμαι δτι αυτήν τήν φοράν εδέησε νά κατα-
βάλω προσπάθειαν έπί τοΰ έαυτοΰ μου δπως άποφα-Ί 
σίσω νά στρέψω τήν κεφαλήν. 'Γπήρχέ τι τό ΦΡΙΚΤΟΝ] 
είς τήν ίσχυρογνώμονα έκείνην καί σιωπηλήν έπιτήρη-Ι 
σιν, ήτις μέ παρηκολούθει άπό σταθμοΰ εϊς σταθμονί 
κατά τό βραχύ μου ταξείδιον, χωρίς νά κατορθώσω ν*Ί 
απαλλαγώ τοΰ άγνωστου έχθροΰ μου, ούτε νά μαντεύσ«2 
τήν προέλευσίν του καί τάς τελικάς αύτοΰ προθέσεις,] 

Μέ δλην δμως τήν ταραχήν μου, έκύτταξα δπισθέν 
μου καί είδα κατά τό σύνηθες ένα άνθρωπον φεύγοντα. | 
Διδαχθείς δέ ΉΔΗ έκ τής πείρας, δέν επεχείρησα νά ΤΌΝ 
καταδιώξω, ΆΛΛ' επανήλθα είς τό ξενοδοχείόν μου. Ι 

Τά πράγμα έγίνετο σοβαρόν. Αδύνατον ήτο νά 
πράττη τοΰτο ό άγνωστος εκείνος άνευ τινός σκοποΟ, 
οίος δήποτε δέ καί άν ήτο ό σκοπός ούτος, οι" έμέ ΘΑ 
ήτο πάντοτε ολέθριος. Καί πάλιν μετ' ακατανίκητου 
δυνάμεως υποβολής τά προηγηθέντα τοΰ θανάτου ΤΟΟ 
πατρός μου παρήλασαν είς τήν μνήμην μου. 

Ούτε αμφέβαλλα πλέον δτι κάποιος μέ κατεσκόπευεν 
έκ τοΰ πλησίον καί αδιαλείπτως άφ' ής στιγμής είχον 
πατήσει τόν πόδα μου είς τήν ξηράν. Ένήργει δέ κατά 
σχέδιον προδιαγεγραμμένον, διότι πώς άλλως θά έξη-
γεϊτο τά γεγονός δτι, άφοΰ παρηκολούθησε κατά ΠΟ-
δας τά βήματα μου είς Τσέστερ ό μυστηριώδης διώκτης 
έμαθε τήν άναχώρησίν μου έκ Βάρβικ καί έσπευσεν 
αμέσως νά μέ άνευρη έκεϊ ; Ά λ λ ' άφ' έτερου, ΠΟΊΟΣ 
τάχα ήδύνατο νά μέ αναμένη κατά τήν άποβίβασίν μου 
είς Άγγλίαν , άφόΰ τήν τελευταίαν μόνον στιγμήν ΑΠΕ
φάσισα νά εξέλθω τοΰ ατμόπλοιου έκ Πλυμούθ; 

Ακουσίως άνελογίσθην τούς δύο Ιταλούς ναυτας, 
τών οποίων δ Δόρριγκτον μοΰ είχεν υποδείξει τήν πα· 
ρουσίαν έπί τοΰ ατμόπλοιου, εκφράζων τήν ύπόνοιαν 
δτι ίσως ανήκον είς τήν Καμόρραν καί αναφερών τας 
τεραστίας διακλαδώσεις, τάς όποιας ή τρομερά α"τιΊ 
εταιρία έχει ακόμη καί σήμερον εϊς δλον τάν κόσμον. 
Δέν αρκείται αυτή είς μίαν μόνην έκδίκησιν, έλεγεν 
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ΊΣΙΑ 
έ-

υ άλλά πλήττει και τούς απογόνους εκείνων 
> ΧΑΔ'ΙΏΚΕΙ και είνε ικανή ν' αναμένη έπί έτη όλό-

ένεδρεύουσα εις τό σκότος μέ άπίστευτον έπι-

^ήνκάί κ α ρ - ρ ί α ν . . · . 

ΙΓ'. 

Κϋθυςμε'* τήν έπάνοδόν μου είς τό ξενοδοχείόν 
Λλίθην. Κατ" αρχάς ό ύπνος μου ήτο τεταραγμέ-

*%Α*οπτόμενος άπό συχνούς τιναγμούς· έπειτα άπε-
^ ,!ήΤν βαθύτατα καί ήσυχώτατα. 
**·ΡΤΰΠΝΓΣ* ττερί τόν δρθρον καί αιφνιδίως ΜΈ τήν 

ί ΣΰΝΑ'ίσθησιν τής παρουσίας ξένου τινός άνθρωπου 
ίϋβίον μου, Η τοΰ ότι κάτι τι τό ασύνηθες συνέβαινε 

Λ/Λ μου. 
•Εστρεψα τό βλέμμα πράς τό παράθυρον, κείμενον 

^ ν τ ι τής κλίνης καί παρ ' ολίγον ν' άφίσω κραυγήν 

•Ανθρωπος τις μελαψός, μέ κόμην πυκνην και μα-
ά ν μέ οφθαλμούς μαύρους καί χαιρέκακους καίαμε 

«ρδονιχόν μειδίαμα είς τά χείλη, κατεσκόπευε τό δω
μάτιο·/ βλέπων άπό τοϋ παραθύρου" ή κεφαλή του έ
φθανε μέχρ'- τοϋ ύψους τοΰ προσκεφαλαίου μου. 
7 Ί ! οπτασία διήρκεσε μίαν μόνην στιγμήν ή άπαι 
μορφή κατόπιν έξηφανίσθη. Έ π ί μερικάς στιγμάς 
μεινα παράλυτος έκ τοϋ φόβου, ανίκανος νά λαλήσω ή 
ΝΧ κινηθώ. 
• Το δωμάτιο ν εύρίσκετο εις τό πρώτον πάτωμα καί 

ίβλεπε πρός εσωτερική·/ τινα αύλήν. Άφοΰ παρήλθεν 
ή πρώτη μου θάμβωσις, ώρμησα είς τό παράθυρον καί 
έπρόφθασα μόνον νά ιδώ ένα άνδρα εξερχόμενο·/ μετά 
σπουδής έκ τής κιγκλιδωτής θύρας τής αυλής, ανεγνώ
ρισα δέ τήν μορφήν τοϋ ατόμου, τό οποίον τρείς φοράς 
είχε φύγει άπ' εμπρός μου είς Τσέστερ. Κλίμαξ χειρο
κίνητος, ανήκουσα είς τό ξενοδοχείόν, έστηρίζετο έπί 

Η$τοίχου, δΓαύτής δέ ό άγνωστος ήδύνήθη νά φθάση 
μέχρι τοΰ παραθύρου. 

Ένεδύθην έν τάχει, κατεπτοημένος έκ τής νέας 
τροπής τών πραγμάτων. Χα τ ' άφίσω νά προχωρούν 
οΟτω ΠΩΣ μοΰ έφαίνετο αδύνατον. Έ ά ν επρόκειτο του
λάχιστον περί γεγονότος τινός σαφούς καί υποκειμέ
νου είς τήν αίσθησιν. περί εχθρού δεδηλωμένου, περί 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΟΎ, τόν οποίον ν ' άρπάσω έκ τοΰ λαιμοΰ 
««Ι νά παλαίσω μετ" αυτού στήθος πρός στήθος, υπο
μονή ! Έν τοιαύτη περιπτώσει τό θάρρος τοϋ ν" αν
τιδράσω καί νά υπερασπισθώ τόν εαυτόν μου δέν θά 
ροΟ έλειπε βεβαίως. Είμαι νέος εύρωστος, συνηθισμέ
νος εϊς τόν ελεύθερον καί ζωογόνον βίον τών αυστρα
ΛΙΑΝΏΝ πεδιάδων καί κανείς αντίπαλος δέν θά μοΰ ένέ-
™εε φόβον. Άλλ' ή επίμονος εκείνη καί μυστηριώδης 
*«τασχοπεία. Ή ανεξιχνίαστος κακοποιός μηχανορρα-
Φ«, τήν οποίαν ήσθανόμην πέριξ μου έξυφαινομένην 
" :ίι 'κια, έπέφερον κατάθλιψιν καί χαλάρωσιν είς τό 
"ευριχόν μου σύστημα καί μαζύ μέ τήν δύναμιν τοΰ 
' ^τιμετωπίσω θαρραλέως τόν κίνδυνον, μοΰ άφή-
ρ ο υ ν * α ' τήν απαιτουμένη·/ πρός παθητική·/ άντίστα-
"'.ν ένεργητ-ΛΌΤΗΤΑ. 

Προς ΣΤΙΓΜΉΝ ΈΚΈΦΘΗΝ απευθυνθώ είς τήν άστυνο-
^ Β Ν '̂-ΧΑΛΟΎΜΕΝΟΣ τήν συνδρομήν της* άλλά παρητή-
¥ ΤΆΧΙΣΤΑΤΉΣ ιδέας. Κατηγορία τόσον ασαφής καί 
ριστος ώς εκείνη τήν οποίαν ήμην ήναγκασμένος 

νά υποβάλω χωρίς άλλο θά μ' έξέθετον είς κίνδυνον 
νά εκληφθώ ώς τρελλός. Πόσοι δυστυχείς πρίν απολέ
σουν τάς φρένας κατά τρόπον φανερόν καί θορυβώδη 
δέν εξεδήλωσαν τά πρώτα συμπτώματα τής ασθενείας 
των παραπονούμενοι ακριβώς δι' αδικαιολόγητους 
διωγμούς έκ μέρους προσώπων τά όποια δέν έγνώρι-
ζαν καί διηγούμενοι οπτασίας τρομακτικάς έμφανι-
σθείσας είς αυτούς καί ταραξάσας τόν ύπνον των ! "Οχι, 
όχ ι ! διά νά τύχη τις τής προστασίας τοΰ νόμου 
χρειάζονται συγκεκριμένα περιστατικά καί δχι αόρι
στοι εντυπώσεις, έγώ δέ δυστυχώς δέν ήδυνάμην νά 
προσαγάγω καμμίαν άπόδειξιν. 

Τά καλλίτερον λοιπόν ήτο νά συμβουλευθώ τον φί
λο ν Δόρριγκτον, τον όποιον βεβαίως ή θεία Πρόνοια 
είχεν ευδοκήσει νά συναντήσω είς τόν δρόμον τής 
ζωής μου. 'Λποφασίσας ν' αναχωρήσω τό ταχύτερον, 
έπρογευμάτισα καί έζήτησα τόν λογαριασμό·/, άλλά 
πρίν απέλθω ηθέλησα νά ρίψω τουλάχιστον μίαν 'μα-
τιάν είς τόν πύργον. Μέ δυσηρέστει πολύ ή ιδέα δτι 
μετέβην είς τήν πόλιν έκείνην χωρίς νά κατορθώσο) 
νά Εδώ έστω καί έν παρόδω τά μνημεϊον τό μάλλον 
αξιοθέατο·/ τοΰ τόπου. Ά λ λ ' όλόκληρον τήν πρωίαν, 
ένώ_ περιεφερόμην είς τάς γηραιάς αίθουσας τάς κε-
κοσμημένας ύπό εικόνων, ή ενώ περιηρχόμην τάς 
οδούς τής πόλεως καταφώτους ύπό τοΰ ήλ?ου, ή άνά-
μνησις τής δυσμενοΰς εκείνης μορφής καί ή αλγεινή 
συναίσθησις δτι κρυφίως έπετηρούμην, μοΰ κατέθλι-
βον τήν ψυχήν ώς εφιάλτης. 

Ανήσυχος, τεταραγμένος, πεισμωμένος καί κατά 
τοΰ έαυτοΰ μου καί κατά τ ή : τύχης, έπεβιβάσθην τέ
λος είς τήν αμαξοστοιχία·/ ολίγον τ; μετά τήν μεσημ
βρία·/ καί τήν έσπέραν έφθασα εις Λονδϊνον, έκφέρων 
στεναγμό·/ άνακουφίσεως. 

Τό πρώτον όπου έπραξα έκεϊ ήτο νά διευθυνθώ είς 
τήν κατοικία·/ τοΰ Δόρριγκτον, τόν οποίον δμως δέν 
συνήντησα. Είχεν έξέλθη διά νά γευματίση καί έμελλε 
νά έπιστρέψη πολύ αργά. Κατώκησα είς ξενοδοχείο·/ 
έξαίρετον, ού μακράν τοΰ σταθμοΰ τοΰ Τσάρριγκ — 
Κράς καί άφοϋ έδείπνησα, άπεσύρθην είς τό δωμά-
τιόν μου, τό οποίον πρός αποφυγήν δυσάρεστων εκ
πλήξεων εξέλεξα επίτηδες είς τά τέταρτον πάτωμα. . 

Δέν ήλπιζα δτι ό άγνωστος διώκτης μου είχε χάσει 
τά "ίχνη μου. Ή μ η ν βέβαιος μάλιστα, δτι θά ήσθανό
μην τήν παρουσίαν του δπισθέν μου καί είς αύτάς 
τάς πολυάνθρωπους οδούς τής πρωτευούσης μόλις ήθε-
λον εξέλθει έκ τοΰ ξενοδοχείου μου. Διό, αδύνατον νά 
υποφέρω έπί πλέον τήν οδυνηρά·/ δοκιμασίαν απεφά
σισα νά στερηθώ καί τής αθώας διασκεδάσεως τοΰ 
περιπάτου, αναλογιζόμενος μετά χαράς, δτι τήν επαύ
ριον δέν θά ήμην πλέον μόνος είς τόν παράδοξον 
αγώνα. Επε ι δή δέ τά ύψος τών παραθύρων μ' έπρο-
φύλαττεν άπό πάσης απόπειρας όμοιας πρός τήν τής 
προτεραίας, άπεκοιμήθην μετ' ολίγον, βυθισθείς είς 
ατάραχο·/ καί άναπαυτικάν ύπνον. 

Ό τ ε άφυπνίσθην τήν επαύριον φυσικώς καί άνευ 
τής ελαχίστης ένοχλήσεως, ήσθάνθην τόν εαυτόν μου 
ώσεί άλλον άνθρωπον. Ή θέα δέ τοΰ αίθριου ούρανοΰ 
καί τής πυρετώδους τής όδοΰ κινήσεως μέ έζωογόνη-
σαν καί ενέπνευσαν είς τήν ψυχήν μου φαιδρότητα, 
άσυνήθιστο'ν είς έμέ άπό δύο ήδη ημερών. 

Ά λ λ ά καθ' ήν στιγμήν, άφοΰ ένεδύθην, έξηρχόμην 
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είς τόν διάδρομον καί έστρεφομην διά νά κλείσω τήν 
Ούραν τοΰ δωματίου, είδα κολλημένον έπί τοΟ ξύλου 
αυτής, ακριβώς κάτωθεν τοΟ σημειουμένου έν αυτή 
αριθμού, τεμάχιον στρογγυλό ν λευκοΰ χαρτίου, ίσου 
περίπου πρδς τδ μέγεθος άργυροΰ φράγκου, φέρον 
κεχαραγμένας διά μελάνης δύο παραδόξου σχήματος 
μαχαίρας χιαστί. 

Ή τ ο τό έμβλημα τής Καμόρρας ! 

ΙΔ' . 

Δέν θά κατορθώσω ποτέ νά περιγράψω τήν έντύ
πωσιν τήν οποίαν μοΰ έπροξένησεν ή φοβερά αύτη άνα-
κάλυψις. 

Δέν μέ ήπάτησαν λοιπόν τά προαισθήματα μου ! Μέ 
ήπείλει ό θάνατος εντός βραχείας προθεσμίας καί θά
νατος βίαιος, μυστηριώδης, αδυσώπητος, δμοιος μέ ε
κείνον δστις έπληξεν άλλοτε τόν πατέρα μου. 

Ένεθυμήθην δτι μετά δώδεκα μόλις ώρας αφότου 
έλαβε τήν ' έκφραστικωτάτην είδοποίησιν, έπελθοΰσαν 
μετά σειράν επιτηδείων καταδιώξεων παρομοίων πρός 
έκείνας ας καί έγώ ύπέστην, άνευρέθη άπνους, μέ το 
σώμα διάτρητον έκ των τραυμάτων έΐγος φρίκης δέ 
τότε διέδρκμε τό σώμα μου. 

Καί άν ήτο άργά π λ έ ο ν ! . . Ά ν καί αυτός ακόμη δ 
Δόρριγκτον μέ δλην τήν επιδεξιότητα του ήτο ανίκανος 
νά μέ απελευθέρωση έκ τοΰ περιβάλλοντος με φοβεροΰ 
δ ι κ τ ύ ο υ ! . . . 

Υπηρέτης τοΰ ξενοδοχείου οιήρχετο έκείνην τήν 
στιγμήν έκ τοΰ διαδρόμου. Τόν έσταμάτησα καί δει
κνύων αύτώ τό είς τήν θύραν προσκεκολλημένον χαρ
τίον, τόν ήρώτησα νά μοΰ έξηγήση πώς εύρίσκετο είς 
εκείνο τό μέρος. Έκύτταξε προσεκτικώς τό παράδοξον 
εκείνο άντικείμενον, έπειτα μέ προσέβλεψε κατά πρόσω
πον καί είδα είς τούς οφθαλμούς του ζωγραφιζομένην 
βαθεΐαν έκπληξιν προερχομένην βεβαίως έκ τής τετα-
ραγμένης μου δψεως' τέλος απήντησε μέ τόνον ειλι
κρινούς εκφράσεως δτι δέν έγνώριζε, τίποτε, απολύ
τως τίποτε έπί τοΰ προκειμένου. 
. Δέν ηθέλησα νά μάθω περισσότερα* έπλήρωσα τόν 

λογαριασμόν διά τήν μίαν νύκτα τής διαμονής μου, 
παρέλαβα τήν άποσκευήν μου καί άναβάς είς δχημα 
καί μετέβην εις Κόνδουϊτ-Στρήτ. Ανυπομονούν ενα
γωνίως νά συναντήσω τον Δόρριγκτον, νά ιδω ένα φι-
λικόν πρόσωπον, ν ' ακούσω ένα λόγον παραμυθίας. 

"Οταν έφθασα είς τήν κατοικίαν του, μοΰ είπον δτι 
είχεν ήδη εξέλθει μεταβαίνων εις τό γραφεϊόν του. 
Ά λ λ ' επειδή είχε μάθει δτι μετέβην τήν προτεραίαν 
καί τόν έζήτησα, μοΰ άφήκε σημείωσιν, δι' ής μέ παρε-
κάλει νά μεταβώ καί νά τόν συναντήσω είς τό γρα
φεϊόν του, τοΰθ' δπερ καί έπραξα άνευ χρονοτριβής. 

— Ά ! ώραΐα !...άνεφώνησεν ό Δόρριγκτον προ-
χωρών μέ άνοικτάς τάς άγκάλας δτε μέ είδεν ήλθετε 
κιόλας ;..,Μά τί έπάθετε ;...Μοΰ φαίνεσθε πολύ ωχρός 
καί συγχισμένος...Μήπως ή έν Α γ γ λ ί α διαμονή δέν 
σάς ευχαριστεί; 
. — "Εως τώρα, διά νά σάς 'πώ τήν άλήθειαν, δέν 

είμαι καί πολύ ευχαριστημένος, απήντησε, καθήμενος 
έπί έδρας. 

Καί τοΰ διηγήθην λεπτομερώς πάν δ,τι μοΰ συ
νέβη, άπό τής ημέρας όπου έχωρίσθημεν. 

Τό ΉΘΟΣ του έγινε τότε σοβαρόν καί σύνοφρΐ) ϊ 
— Παράδοξον, είπε. Τή άληθεία πολύ παράΜ 

Λάβετε δέ ύπ ' δψιν δτι ώς έκ τής μεγάλης 
τήν οποίαν έχω περί τών ανθρωπίνων πραγ 
σπανίως μοΰ παρουσιάζεται ή περίστασις νά 
γέλλω τοιαύτην λέξιν. Όπωσδήποτε είνε φανε 
κάτι πρέπει νά γίνη κατεπειγόντως, πρό παντ 
λου δέ πρέπει νά κερδήσωμεν καιρόν. Προς τό 
αναγνωρίζω δτι διατελοΰμεν έν πλήρει σκοτία 
μαι δέ δτι ούτε γρήγορα, ούτε ευκόλως θά ή 
σωμεν νά διαλευκάνωμεν τό πράγμα. 'Εν τούτοι 
μίζω δτι τδ καλλίτερον όπου έχετε νά κάμετε ε! 
έξαφανισθήτε εντελώς, νά κρυφθήτε μέ τόσην 
λειαν, ώστε νά μή άφίσετε διόλου ίχνη. 

Καί έμεινε πρός στιγμήν σιγών καί σκεπτόμει 
— Ήθελα νά μάθω παραδείγματος χάριν, I 

λαβεν, άν οί δύο Ιταλοί ναΰται, οί οποίοι έταΕ 
σαν μαζύ μας, ενέχωνται ή δχι είς τήν ' υπ 
Ά λ λ ά πρό παντός, 'πέτε μου ένα πράγμα. 'Εγι 
σατε κανένα; έκάμετε γνωριμίας ; άνεκοινώσε 
κανένα τήν άνησυχίαν σας ; 

— Είς κανένα απολύτως δέν είπα τίποτε, 
τής στιγμής ίποΰ έχωρίσθημεν, ήμεθα πάντοτε 
οί δύο μας. Κατόπιν άντήλλαξα μόνον τάς άναγ 
λέξεις μέ τό προσο)πικόν τών ξενοδοχείων είς 
ποία κατέλυσα καί μέ τόν άμαξηλάτην, όστις 
φερεν έδώ. 

— Δέν αμφιβάλλω δτι πρόκειται πράγματι 
τής Καμόρρας. έξηκολούθησεν ό Δόρριγκτον. "Οπιϊ| 
σάς έλεγα εις τό ταξείδί μας, ήτο περίεργον δτι β 
άφήκεν ήσυχον έπί τόσα έτη μετά τόν θάνατον τοΟ 
πατρός σας. Αποδίδω δέ τήν άναμφισβήτητον ταύτιΜ 
μέχρι τοΰδε εύτυχίαν σας είς τήν συνεχή έν Αύστρβί 
λία διαμονην σας. Εννοείτε δτι δέν ήδυνάμην νά έ η | 
μείνω περισσό/τερον έπί τοΰ σημείου τούτου διότι οε»| 
ήθελα νά σάς εμπνεύσω περιττούς φόβους· θά έψευίΜ 
μην δμως άν σάς έλεγα δτι δσα μοΰ διηγήθητε ΤΏΡΗ 
μέ εκπλήττουν. 

«Τώρα εκείνο τό όποιον ήθελα νά έξακριβώαΐΙ 
πρώτιστα, ήτο πώς κατώρθωσαν αυτοί νά άναγνωρΜ 
σουν τήν ταυτότητα σας καί ν ' ανακαλύψουν τόσο« 
γρήγορα καί τόσον καλά τάς κινήσεις σας. Δέν ή|Μ 
πορώ νά φαντασθώ πόθεν άρύονται τάς πληροφορία· 
των καί αυτό μ' εμβάλλει είς άπορίαν. Ά ν κατορθώσω, 
νά μάθω τήν πηγήν, δέν θά είνε δύσκολον νά έμποδι* 
σθή ή περαιτέρω κατασκοπεία, ή καί νά στηθή παγι^ 
είς τήν οποίαν νά έμπέση ολόκληρος ή συμμορία.| 
'Εάν έχετε λάβει σχέσεις καί έλθει είς συνάφειαν ψ 
τάς υποθέσεις σας μέ κανένα, ώς θά συνέβαινεν εανβ 
Μοϋοβραίϋ ήτο είς τήν πόλιν. θά ήδύνατο κανείς Λ 
υπόθεση δτι ή άκριτομυθία, πονηρά ή ΑΘΏΑ, προήΜ 
χετο εκείθεν. Ά λ λ ά τοιοΰτό τι δέν συνέβη. 

«Βεβαίως άν ύποτεθή δτι οί δύο έπί τοϋ άτμοπλ ι 
Ιταλοί ανήκουν εις τήν συμμορίαν. τα πάντα ςη 
γοΰνται καί οί εχθροί σας είνε βέβαιοι περί τής υπο-
θέσεως των. Ά λ λ ' άς ύποθέσωμεν απεναντίας, δ τ ι ^ 
τοί δέν ενέχονται. Έ ν τοιαύτη περιπτώσει ειν~ «τ_^ 
φανές δτι οί Καμορρισταί. πληροφορηθέντες π<-Ρ· » 
αναχωρήσεως σας παρά τίνος συναδέλφου απ 
κάτω, ή τουλάχιστον είδοποιηθέντες έκ τον ον^μ ^ 
σας, άναγεγραμμένου είς τόν κατάλογον των ών έπι! 

ΪΪ Κ Α Μ Ο Ρ Ρ Α 

_&ν χοδ ατμόπλοιου, έφρόντιοαν νά μαντεύσουν δδη-
• Ενο' έκ τής ήλικίκς έπάνω-κάτω, έκ τοΟ τόπου 

2« Λβοελεύσεως καί άλλων τινών περιστατικών ποίος 
ΜΓή, χόσων ήτο ό άνθρωπος τόν όποιον άνεζήτουν 
Ρ*. |50ή(|ησε δέ θαυμασίως ή ιδιαιτέρα εκείνη δσ-
^ , . - διά τής όποιας συνήθαις είνε προικισμένοι οί 

ΧΟ0ΡΓ°" Απόλυτον δμως καί ύλικήν βεβαιότητα περί 
Α ταυτότητος σας δέν δύνανται νά έχουν. Ό κύριος 

ίνχβυ τδν όποιον άναζτ^τοΰν μέ τόσην λύσσαν, ήμπο-
- να είνε άλλος...έγώ, παραδείγματος χάριν. Δέν άπε-
δάσθημεν μαζύ : Δέν έμένομεν μαζύ συνεχώς μέχρι 
> 2ύο ή τριών ήμερών.Νά μία καλή ιδέα Ι.,.Βλέπετε ;.. 

χαί αισθάνομαι δτι ένα σχέδιον ενεργείας, βασιζόμενον 
ίιάνω είς τήν άνταλλαγήν τής προσωπικότητας μας, 
Ε ί τ ε . νά καταστρώνεται είς τόν νουν μου. Ποΰ κατε-

λύσατε ; · 
Β£ χίουθενά. Διενυκτερευσα εις ενα ξενοοοχεΐον. 
"Αλλά μόλις είδα τό άπαίσιον εκείνο χαρτάκι, έσπευσα 
νά πληρώσω, επήρα τήν άποσκευήν μου καί ήλθον 
έδώ άποφασίσας ν' ακολουθήσω κατά πάντα τάς 
βυμβουλάς σας καί νά καταφύγω δπου κρίνετε σεις 
καλλίτερον. 

ΙΕ'. 

— Αυτό είνε ευτύχημα. Λοιπόν γνωρίζω έγώ ένα 
ΦΚΊΤΙ είς Χαϊγκέϊτ, το όποιον διευθύνουν εντιμότατα 

.πρόσωπα, δπου ένας νέος ωσάν εσάς, μέ άπλας έξεις, 
ημπορεί νά περάση εξαίρετα έπί δύο ή τρείς ημέρας, 
# χαί έπί μίαν εβδομάδα έν ανάγκη. Έ ά ν θέλετε, 
ημπορείτε νά υπάγετε έκεΐ. Ά λ λ ά κατά τό σχέδιόν 
μου πρέπει ν' αποφασίσετε νά μή εξέλθετε διόλου άπ ' 
έκεΐ, νά μή σάς ίδή κανείς, έως δτου σάς ειδοποιήσω 
έγώ. Στοιχηματίζω, δτι οί αξιότιμο: καμορρισταί σάς 
χατασκοπεύουν καί αυτήν τήν στιγμήν, καί είνε έδώ 
σιμά είς τόν ορόμον καί σέ περιμένουν. Μή φοβήσθε 

; δμως· είνε εύκολώτατον νά σάς κάμω νά φύγετε 
• μπροστά άπό τά μάτια των καί νά μείνουν μέ μισή 
πήχυ μοΟτρα άπό τήν σκάσιν των. Λοιπόν δέν έχετε 
χαμμίαν άντίρρησιν νά περάσω έγώ προσωρινώς ώς 
Ρίγκβυ. 

ί — Καθόλου· δπως σάς είπα, άφίνομαι έξ ολοκλή
ρου είς τήν διάκρισίν σας. , 
Ι — Εξαίρετα· άν θέλετε καί σεις ημπορείτε νά 

'. λνομάζεσθε Δόρριγκτον άλλά, δέν είνε απολύτως άναγ-
' χαΐον. Ημπορείτε νά εκλέξετε ένα όνομα οίονδή-
ΝΚΟΤΕ. Έγώ δέ, μέχρι νεωτέρας διαταγής, είμαι ό κύ
ριος Ιάκωβος Ρίγκβυ, εννοείται δέ δτι θά τροποποι
ΉΣΩ ολίγον καί τό έξωτερικόν μου, διά νά είνε πιστευ-
τότερον τό πράγμα. Έ χ ε τ ε επισκεπτήρια ; 

— ΝΑΙ, ιδού αυτά. Άλλά , φίλε μου, σάς παρα-
I Χαλώ, υποκαθιστών έμέ δέν έκτίθεσθε τάχα είς σοβα-

ρόν κίνδυνον : 
Ο Δόρριγκτον ήρχισε νά γελά. 

Β "~· Κινδύνους διέτρεξα πολλούς εως τώρα μέ τό 
«άγγελμα όπου εξασκώ, άνεφώνησεν, καί δέν μέ 

·,*ΤΟΟ0Ν πλέον. Άλλά μή άνησυχήτε. Άφοΰ έδέχθητε 
ί· « ς υπηρεσίας μου, είνε μία έπιχείρησις αυτή όπου 

*αμνομεν μαζύ, θά υπολογίσω δέ καί τόν κίνδυνον, 
[· όποιον διατρέχω έξ αιτίας σας είς τόν λογαρια-
ίβμδν^δποΰ θά σά/υποβάλω, άφοΰ τελείωση ή ύπόθε-
*5· Επειτα έγώ ήξεύρω ν' άμύνωμαι καί άν ακόμη 

έχω άντίπαλον τήν φοβεράν Καμόρραν. Τώρα λοιπόν 
θά σάς οδηγήσω είς Χαϊγκέϊτ καί έπί μερικά; ημέρας 
δέν θά μ' ίδήτε. Ά φ ο ΰ παρουσιάζομαι ώς Ρίγκβυ, 
δέν πρέπει νά φανώ δτι έχω σχέσεις είς Αονδΐνον, 
ακόμη δέ δλιγώτερον επιθυμώ νά θέσω τόν έχθρόν 
έπί τά Ιχνη σας, άφοΰ κατέγεινα ακριβώς νά τοΰ τ ' 
αποκρύψω. Αλήθεια, δέν μοΰ λέγετε, έχετε καί κα-
νέν άλλο μέσον διά ν ' αποδεικνύετε έν ανάγκη ασφα
λώς τήν ταυτότητα σας. Είς μερικάς περιστάσεις το 
άπλοΰν έπισκεπτήριον δέν άρκεϊ πρός άναγνώρισιν. 

— Αυτά τά έγγραφα έχω, απήντησα. 
Καί έτεινα πρός αυτόν τήν συστατικήν έπιστολήν 

πρός τόν Μοουβραίϋ, μέ τήν οποίαν μέ είχεν εφοδιάσει 
δ έν Αυστραλία δικηγόρος, έξήγαγον δέ καί έκ τής βα-
λίτζας μου τά έγγραφα έξ ών άπεδεικνύετο ή ιδιοκτη
σία μου έπί τών κτημάτων άτινα έσκόπευον νά πωλήσω 
καί τοΰ τά παρέδωκα επίσης. 

— Περιμείνατε, είπεν δ Δόρριγκον, θά σ,άς δώσω 
μίαν τακτικήν άπόοειξιν. Πρόκειται περί αξίας σημαν
τικής, καί τά συμφέροντα, έστω καί μεταξύ φίλων, 
είνε πάντοτε σεβαστά. Ίδού ' κρύψε την καλά, νά μή 
τήν ίδή βλέμμα άδιάκριτον. Καλά θά κάμετε μάλιστα 
νά τήν κρατήτε διαρκώς επάνω σας. 

Ά φ ο ΰ μοί παρέδωκε τήν άπόδειξιν, μέ είσήγαγεν 
εις τό πλησίον δωμάτιον, δπου εύρίσκετο ό συνέταιρος 
του καί μέ έπαρουσίασεν είς αυτόν. Ό κύριος Χίξ θά 
ήτο κατά είκοσι περίπου έτη πρεσβύτερος τοΰ Δόρ
ριγκτον ήτο ένας ανθρωπάκος ισχνός, μέ τό ήσυχον 
ήθος γηραιοΰ καί μεθοδικού υπαλλήλου. Ούτε ερωτή
σεις ούτε παρατηρήσεις μοί άπηύθυνεν ούτος, άλλ' ήρ-
κέσθη νά μοί τείνη φιλοφρόνως τήν χείρα. 

Ό φίλος μου άπεμακρύνθη πρός στιγμήν, έπειτα 
άνεφάνη κρατών τόν πΐλον εις τήν χείρα. 

—• Δέν ήπατήθην είπεν' εις τήν γωνίαν τής δδοό 
υπάρχει πραγματικώς άνθρωπος κατασκοπεύων, ένας 
περίεργος τύπος μέ μαύρα καί κατσαρά μαλλιά, με-
λαγχροινός καί μέ κάτι μ ά τ ι α . . . Χ μ ! άν είνε δ ίδιος 
αυτός τόν όποιον είδες είς Βάρβικ, είς τό παράθυρον 
τού ξενοδοχείου δπου διέμενες, δέν εκπλήττομαι πλέον 
διότι σοΰ έκαμε τόσην έντύπωσιν. Ά π ό τό φόρεμα 
φαίνεται ώς οργανοπαίκτης" άλλ' άν κρίνη κανείς άπό 
τήν μορφήν του, άγεται νά πιστεύση δτι εξασκεί επάγ
γελμα δλιγώτερον είρηνικόν, τό όποιον δέν δύναται νά 
όμολογήση. Ά ς είνε" ελάτε τώρα μαζύ μου καί αυτός 
δέν θά τό πάρη μυρωδιά, σάς τό υπόσχομαι" είνε κάτω 
έ'να αμάξι κλειστόν δποΰ σάς περιμένει. Μόλις έμβήτε 
μέσα, κατεβάσατε τά παραπετάσματα καί μήν έχετε 
καμμίαν άμφιβολίαν. 

Ι Σ Τ ' . 

. Μέ ώδήγησεν είς αύλήν συνεχομένην μέ τό δπί-
σθιον μέρος τοΰ κτιρίου, ένθα εκείτο τό γραφεΐον. 
Διήλθομεν αυτήν καί κατόπιν άνέβημεν ολίγας βαθ
μίδας φέρουσας εις άντικρυνήν στοάν, συγκοινωνοΰσαν 
μέ μακρόν διάδρομον. Είσήλθομεν είς τόν τελευταϊον 
τούτον καί έφθάσαμεν κάτωθεν βραχείας κλίμακος, 
ανηκούσης είς άλλο οικοδόμημα. Άνήλθομεν είς τό 
πρώτον αύτοΰ πάτωμα, διήλθομεν πολλά δωμάτια α
κατοίκητα καί κατελθόντες διά τής κλίμακος τής υπη
ρεσίας εύρέθημεν έπί τέλους είς τήν όδόν Βεδφόρβωρυ_ 
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' ΑΥΤΌΘΙ δχημα άγοράίον έπερίμενεν είς τήν διάθε-
σίν μου. Εισήλθα αμέσως είς αυτό, έκατεβίβασα πά
ραυτα τα παραπετάσματα καί ευθύς ό ίππος έκινήθη 
καλπάζων. 

Επρόκειτο νά μεταβώ δι' αύτοΰ μέχρι τοΰ Κ'ιγκ-
Κ'ρός, έκεϊ δέ <5 Δόρριγκτον θά μέ συνήντα ερχόμε
νος δι' άλλου μεταγωγικού μέσου. Πράγματι δέ μόλις 
είχον φθάσει είς τό προσδιωρισμένον σημείον, δτε τόν 
είδα καταφθάνοντα έφ' αμάξης δι' άλλης όδοΰ. Ό τ ε 
μέ είδεν, έσταμάτησεν, έπλήρωσε τόν άμαξηλάτην καί 
είσήλθεν είς τό ίδικόν μου δχημα, δπως διανύσωμεν 
όμοΰ τό δεύτερον μέρος τής πορείας. 

Μετά πολλούς γύρους καί ελιγμούς, έσταματήσα-
μεν τέλος έμπροσθεν οικίας ανηκούσης είς σειράν 
συνεχή νεόδμητων οικοδομών, μάλλον επιδεικτικών ή 
ωραίων, τινές τών όποιων έφαίνοντο ακόμη ημι
τελείς. 

— Ό οικοδεσπότης σας καλείται Κρόφτιγκ, είπεν 
ό Δόρριγκτον κατερχόμενος. Είνε κομμάτι περίεργος 
τύπος, άλλ' εντιμότατος «άνθρωπος. Έ σύζυγος του 
οέ, παρεκτός τοΰ δτι είνε έξαιρέτως οικοκυρά, έχει 
ένα ιδιάζον προσόν. Γνωρίζει νά κατασκευάζη καφέν, 
τοΰ οποίου δμοιον δέν θά εύρήτε είς Λονδϊνον. 

Γυνή τις μέσης ηλικίας, είς άκρον ισχνή καί πολύ 
ουσειδής άπήντησεν σπεύσασα άμα ώς έκρούσαμεν τόν 
κωδωνίσκον. 

— 'Εμείναμεν πάλιν χωρίς ύπηρέτριαν, κύριε Δόρ
ριγκτον, είπεν άνταποδίδουσα τόν χαιρετισμόν τοΟ 
συντρόφου μου* δι ' αυτό ήλθα ή ιδία νά σάς ανοίξω. 
Λυπούμαι δτι ό σύζυγος μου έξήλθεν, άλλά πιστεύω 
δτι δέν θά βραδύνη νά έπιστρέψη. 

— Δέν πειράζει, αγαπητή κυρία Κρόφτιγκ, άπήν
τησεν ό σύντροφος μου, δέν ήλθα νά όμιλτ)σω μαζύ 
του. Ή λ θ α νά σάς φέρω ένα πολύ άγαπητόν μου 
φίλον, δστις ζητεί κατάλυμα. Βέβαια δέν θά ήμπο-
ροΰσα νά τόν εμπιστευθώ είς χέρια καλλίτερα άπό τά 
ιδικά σας. θ ά έχετε πιστεύω κανένα δωμάτιον ελεύ
θερον. 

— Διά άτομον, τό οποίον συνιστάτε σεϊς πάντοτε 
θά υπάρχουν. 

— Λοιπόν δ κύριος Φέλψ—καί λέγων τό όνομα 
τοΰτο ό Δόρριγκτον μοΰ έρριψε βλέμμα συνεννοήσεως 
—τόν οποίον βλέπετε έδώ, θέλει νά διαμείνη έπί τι-
νας ημέρας είς τήν οίκίαν σας έν άπολύτω ησυχία. 
'Εννοήσητε; 

— Μάλιστα, κύριε Δόρριγκτον. 
— Τοΰ έκαμα λόγον ήδη περί τής μαγειρικής σας 

ικανότητος καί τοΰ έπήνεσα ιδίως πολύ τόν λαμπρόν 
καφέν σας. Προσπαθήσατε νά τόν περιποιηθήτε, διά 
νά μέ βγάλετε άσπροπρόσωπον. Γνωρίζω, δτι έχετε 
καί μίαν καλούτσικην βιβλιοθήκην άπό τερπνά βιβλία. 
Έτσ ι ημπορεί ό κ. Φέλψ νά περάση τόν καιρόν του 
χωρίς νά πλήξη. Αλήθεια, φίλε μου, έφέρατε μαζί 
σας τσιγάρα ; προσέθηκεν ό Δόρριγκτον άποτεινόμε-
νος πρός έμέ. 

— Ναί, έχω αρκετά εις τήν βαλίτσα·/. 
— Καλά, καλά. Ε λ π ί ζ ω δτι θά μείνετε ευχαρι

στημένος άπό τό οίκημα., Χαίρετε, θ ά προσπαθήσω 
νά έλθω γρήγορα καί άν δέν ημπορέσω, θά σάς 
γράψω δύο λέξεις. 

ΙΖ' 

Ό φίλος μου απήλθε καί ή οικοδέσποινα υ.έ&$ΐ] 
γησεν είς τό προσδιωρισμένον δι' έμέ δωμάτιον > · 
μενον είς τό δεύτερον πάτωμα. Συνεκοινώνει ι 1 ε ^ 
κράν αίθουσαν, δπου εντός βιβλιοθήκης εύρίσκονϊ 
παρατεταγμένοι περί τούς τριακόσιους τόμους β ι6λΗ 
κατά τό πλείστον μυθιστορημάτων. Ή διασκευή χ ϊ 
δωματίου ήτο ευπρεπής, άλλά καί όπωσοΰν νυδ«9 
δπως συνειθίζεται είς τά οικοτροφεία ταΰτα τής η 

τωτέρας τάξεως. 
Ή κυρία Κρόφτιγκ μοί άνήγγειλεν δτι τό πρό-'ευιιί 

συνήθως παρετίθετο κατά τάς 2 μ.μ. Έάν δμως επΝ< 
θύμουν, ήδύνατο νά μοί παρκτεθή ενωρίτερα ή άργΟ 
τερα, κατ ' άρέσκειάν μου. "Απήντησα δτι έπροτία^' 
νά συμμορφωθώ μέ τάς συνήθειας τοΰ οίκου καί λα. 
βών έν τών βιβλίων, ήρχισα ν" άναγινώσκω καί νά 
καπνίζω. 

Κατά τήν προσδιωρισμένην ώραν μοΰ παρετέθη-Β 
γεΰμα μέ ακρίβεια·/ μοναδικήν ήτο οέ εκτάκτως κα-
λόν καί κατά πολύ άνο>τερον εκείνου τό οποίον άνέ-
μενα νά εύρω είς μέρος τόσον /.ατά τό φαινόμενο»! 
πτωχικόν. Χωρίς άλλο ή ξεραγκ-.ανή εκείνη γυναίκα 
μέ τήν απεχθή όψιν ήτο λαμπρά μαγείρισσα. ΙαχΜ 
κτόμην δέ ήδη δτι ή εκούσιος εκείνη φυλάκισίς μ β 
ήρχιζεν έν συνόλω ύπό αγαθούς οιωνούς. Ά / η σ ύ χ ο β 
μόνον μήπως ό φίλος μου Δόρριγκτον ήθελε μετανοήαΗ 
τυχόν διά τό μέρος ΤΌ όποιον ηθέλησε νά λάβΐβ ( 9 
τήν περίπλοκον αυτήν υπόθεσιν. 

'Ολίγον πρίν ή καθήσω είς τήν τράπεζαν ήκουσα νΈ 
άντηχή βήμα βαρύ είς ΤΌ ύποκάτω πάτωμα, συνεπβ 
ρανα δέ ΌΤΙ είχεν έπιστρέψη ό οικοδεσπότης. ΆφαΗ 
έτελείωσε τό γεΰμα ήναψα το σιγάρον μου. αμέσως δέ 
σχεδόν η κυρία Κρόφτιγκ ήλθε φέρουσα μοι τόν καφβΗ 

Τό ποτόν άνταπεκρίνετο τελείο>ς ΕΙΣ τάς προσδο-ϊ 
κίας μου- ήτο βαρύς, εξαίρετος τήν γεΰσιν καί άφθθ9 
νος' παρετήρησα μόνον ότι είχε μίαν περίεργον γΜΗ 
ΣΙ ν. μάλλον ευχάριστου ή δυσάρεστου βεβαίως, άλλΜ 
τής όποιας δέν ήδυνάμην νά προσδιορίσω ακριβώς τ ΐ Η 
προέλευσιν. 

Έ π ι α ένα φλυτζάνι καί έπειοή ήτο πολύ θερμό:, τί 
έγέμισα καί έκ δευτέρου διά νά τό άφίσω νά κρυώστ), ; 
καί επανέλαβα τήν άνάγνωσιν τοΰ μυθιστορήματος. 

Ά λ λ ά μόλις είχα άναγνυύσει δέκα γραμμάς, δτε I 
κατελήφθην ύπό αιφνίδιου υπνηλίας άκατασχέτ$β 
καί άπεκοιμήθην βαθύτατα. 

ΙΗ'. 

Άφυπνίσθην μέ τήν αίσθησιν ψύχους οδυνηρότατου | 
ΕΙΣ τό δεξιόν μέρος τοΰ σώματος, μέ τά μέλη μου αί-
μωόιασμένα. μέ τήν κεφαλήν ζαλισμ.ένην. Παραοοςο» 
δέ κρότος άντήχει είς τάς άκοάς μου. ώσεί παφ/.ασμο, 
ρευστού βιαίως χυνομένου. 

Τί έσήμαινον ταΰτα πάντα : 
Τό σκότος ήτο βαθύ, άλλ' άνακτών ταχέως πλήρη · 

τών πραγμάτων συναίσθησιν, εννόησα με οκουοτ 
σκίρτημα τρόμου δτι έκαμον ρυθισμούς εντός τοϋ υ α 
τος, τό όποιον έξηκολού'ίει νά πίπτη έπάνω^μσυ 
υψηλά μέ τακτικήν ροήν καί είχε φθάσει σχεδόν εις 
ύψος μιάς σπιθαμής. , 

Πού εύρισκόμην; Διατί αυτό τό σκότος 5 1 
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' γ'ρχετο τό ρευστόν, όπερ ολίγον κ α τ ' ολίγον μέ 
Εξαλλε καί ήπείλει νά μέ σκεπάση όλόκληρον. 

«ΑΝΊΡΘΗΝ όρθιος καί ή κεφαλή μου προσέκρουσε 
""σκληρά-" επιφανείας. Ύψωσα τότε τήν χείρα μου 

. ανεγνώρισα διά τής αφής ΕΊΔΟΣ τι οροφής λείας 
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χοΰ'έδάφους, ώστε ήναγκαζόμην νά στέκω σκύμ
ΝΟ: πρός αποφυγήν συγκρούσεων. 

Κλονιζόμενος ανεζήτησα τάς πλευράς" ήσαν καί αύ-
'υύ.λεΤαι καί Ψ ν / .Ρ α · κ α ' ι άνέόιοον είς τήν έπίκρουσιν 
Ί4ΓΟΝ μεταλλικού. 
\ Τότε ή φρ'-'κώδης αλήθεια ήστραψε μέ φοβεράν σα-
;> ,,αν ε[ς τόν νουν μου. Εύρισκόμην εντός δεξαμε-

, σκεπασμένης, καί τό ύδωρ τό οποίον έρρεεν εντός 
αέ άπαίσιον κρότον ήτο προωρισμένον νά μέ πνίξη ! 

Καταληφθείς ύπό τρόμου, προσεπάθησα μέ δλην μου 
' ΧΉΝ δύναμιν ν' ανεγείρω τό σκέπασμα, άλλ' είς μάτην 
$ΈΝ ήδυνήθην νά τό μετακινήσο). Έφώναξα μέ δσην 
ήδυνάμην φωνήν άλλά κανείς δέν μοΰ απήντησε. 
Έγονυπέτησα καί έκτείνων τούς βραχίονας προσεπά-
ΒΗΣΑ νά μετρήσω τό πλάτος τής είρκτής μου. Ά π ό τοΰ 
4·,δς μέρους ήδυνήθην ευκόλως νά θίξω μέ τάς χείρας 
αου ΤΆΣ δύο άκρας ταυτοχρόνως" άλλ' άπό τοΰ άλλου 
ίστάθη αδύνατον, διότι αί πλευραί θ' άπείχον πλέον 
ΤΏΝ δύο μέτρων. 

Φρικίασις αγωνίας οιέδρκμε τό σώμα μου. Ή μ η ν 
λοιπόν ανεκκλήτως καταδικασμένος νά τελειώσω τήν 
Βραχείάν μου ζωήν κλεισμένος είς τήν φοβεράν έκεί
ΝΗΝ παγίδα, άκούων τόν θάνατον νά ιτλησιάζη σταγόνα 
ΠΡΔΣ σταγόνα, χωρίς νά δύναμαι νά πράξω τίποτε πρός 

• σωτηρία·/μου. νά σταμκτήσω όπωςδήποτε τήν ΑΔΥΣΏ
ΠΗΤΟ·/ αύτοΰ πορείαν! 

θεέ μου, Ηεέ μου! Ν' αποθάνω έν ηλικία τριά
κοντα ετών, είς τήν πλήρη άκμήν καί τό σφρίγος τ ή : 
υγείας μου καί τών δυνάμεων μου, νά εξαφανισθώ εκ 
τοΟ κόσμου ώς μονάς τις άναξία λόγου, άγνωστος, έγ-

'-καταλελειμμένος παρ" όλων καί νά δοκιμάσω έως τέ
λους τάς όδύνας μαρτυρικής αγωνίας σωματικής καί 
ψυχικής! 

Δέν ήδυνάμην νά συμμορφωθώ μέ αυτήν τήν ίδέαν 
ΚΑΊ καταληφθείς ύπό παροξυσμού μανίας ήρχισα νά 
ΚΑΤΑΦΈΡΩ ραγδαία διά τής πυγμής κτυπήματα κατά 
ΤΒΎ αναίσθητου μετάλλου, μέχρι όιαρρήξεο>ς τού δέρ-

• ματός μου, διπλασιάζον έν ταύτώ τάς σπαρακτικά: 
κραυγάς μου. 

Αίφνης μοϋ επήλθε μία σκέψις" άν κατώρθωνα ν' 
ανακαλύψω) ακριβώς τό μέρος διά τοϋ όποιου είσήρ-
ΧΕΤΟ τό νερόν, θά ήδυνάμην "ίσως νά σταματήσω τήν 
απαίσια·/ ροήν καί τοιουτοτρόπως νά κερδήσω καιρόν. 
Πραϋνόμενος έξ ανάγκης, έπιβάλλων είς τόν εαυτόν 
ρου αταραξία·/, ανεζήτησα είς τήν πλευράν καί πράγ-
Ρ*Τ; οεν έβράόυνα ν' άνεύρω κυκλοτερές άνοιγμα, τό 
ΟΠΟΙΟΝ έκλεισα, στηρίζων έπ ' αύτοΰ δυνατά τούς δα
ΧΤΎΛΟΥΣ μου. 

Αλλ δμως ό μονότονος κρότος τοΰ χυνομένου ύδα-
Τ 0 ? εςηκολούΊει άδιακόπως. 

, ε εννόησα δλην τήν έντεχνο·/ κακουργίαν τών 
γνωστών έχθρων μου. Υπήρχε καί δευτέρα οπή, κει-

Ι" νη αντικρύ τής πρώτης, είς τό σημεΐον δπου ύπήρ-
Χ ε ν ή μέγιστη άπόστασις μεταξύ τών δύο πλευρών, είς 
ροπον ωστε δέν ήδυνάμην νά φράξω τήν μέν χωρίς 

ν' άφίσω άνοικτήν τήν άλλην. Οί έπιτηδειότατοι εκεί
νοι κακοποιοί είχον προΐδει τά πάντα" μέ είχον απογυ
μνώσει, άφαιρέσαντες πάντα τά ενδύματα μου διά νά 
μή έχω πρόχειρο·/ κανέν άντικείμενον τό οποίον θά 
ήδυνάμην νά χρησιμοποιήσω ώς πώμα. 

Ήσθανόμην δτι έκινδύνευα νά παραφρονήσω έκ τής 
ανίσχυρου καί άπηλπισμένης δργής μου. Ά λ λ ' άφοΰ 
παρήλθε·/ ή πρώτη κατάπληξις, ό νους μου απέκτησε 
πλήρη τήν διαύγειάν του καί αί αισθήσεις μου έξεγη-
γερμέναι έκ τής σφοδράς συγκινήσεως είχον είς άκρον 
όξυνθή. 

Τό νερόν έφθανε·/ είς υψος ημίσεως μέτρου,έπιμένων 
δέ ακόμη νά εμποδίζω τήν ροήν, τίποτε άλλο δέν 
έκέρδιζα ειμή νά παρατείνω τήν βάσανόν μου. Έ ν 
τούτοις δέν ήδυνάμην, δέν ήθελα ν'άναγνωρίσω τήν ήτ-
ταν μου. Όλόκληρος ή ύπαρξίς μου έξανίστατο καί 
διά τρίτην φοράν εξεδήλωσε δι' ισχυρών κραυγών τήν 
όδύςην μου, κρούων είς μάτην διά τών χειρών τό σκέ
πασμα. 

ΙΟ'. 

Αίφνης έσίγησα αγωνιών καί ασθμαίνων. 
βήμα βραδύ καί άβέβαιον αντήχησε·/ έξω είς όλί-

γην άπ ' έμοΰ άπόστασιν. 
Έφώναξα έκ νέου επικαλούμενος οίκτον, ικετεύω·/ 

τουλάχιστον νά μέ φονεύσουν αμέσως, διά μιάς. 
Ήκουσα τότε κρότον υπόκωφο ν άνωθεν τής κεφα

λής μου, ώσεί σώματος τίνος βαρέος, μετακινουμένου 
μετά κόπου. Έπε ι τα , μετά προσδοκία·/, ήτις μοί έφάνη 
διαρκέσασα όλόκληρον αιώνα, ή επικείμενη μεταλλίνη 
πλάξ άνηγέρθη βραδέως, άφίνουσα νά διείσδυση άκτ'ις 
φωτός. 

Ενθαρρυνθείς άνηγέρθην όρθιος καί απώθησα ρω-
μαλέως τό σκέπασμα. Ά ν ή ρ τις μέ τό πρόσωπον κατα-
σκονισμένον, εργάτης, ώς έφαίνετο έκ τοΰ εξωτερικού 
του μέ παρετήρει άτενώς μέ οφθαλμούς έκθαμβους καί 
έψιθύριζε τρέμων: 

— Κύριε έλέησον! 
Είδα πέριξ μου διαφόρους καπνοδόχους" έπί μια; 

έξ αυτών έστηρίζετο χονδρός πάσσαλος, όστις; ώς μοί 
εξήγησε βραδύτερο·/ ό σωτήρ μου, έμπηγμένος βιαίως 
μεταξύ τών προεξοχών δύο σωλήνων έχρησίμευσε νά 
κρατή ακίνητο·/ τό σκέπασμα τοΰ χώρου, δστις είχε 
προορισθή ώς τάφος μου. 

Έκείνην τήν στιγμήν άλλο τι δέν εννόησα ειμή δτι 
έσώθην καί άνεφώνησα: 

— Γρήγορα, βγάλτε με άπ ' έδώ, δι' όνομα θεού. 
Ό εργάτης μέ έλαβεν έκ τών μασχαλών καί μαζύ 

μέ τόν σύντροφόν του, δστις τον είχε βοηθήσει νά μετα
τόπιση τόν πάσσαλον μέ άνείλκυσαν μέχρι τοϋ χείλους 
τής δεξαμενής καί μέ άπέθεσεν κάθυγρον καί σχεδόν 
λιπόθυμον παρ ' αυτήν. Είδα τότε δτι εύρισκόμην έπί 
στέγης οικίας, τής οποίας τό ύψηλόν γείσον απέκρυ
πτε·/ εντελώς τήν παράδοξον φυλακήν μου. 

Οί δύο άνδρες είχον εκτελέσει επείγουσας έπι-
σκευάς είς παρομοίαν άποθήκην ύδατος ανήκουσα·/ ε"; 
τήν γειτονικήν οικοδομή·/, ένω δέ έσύναζον τά εργα
λεία των έτοιμαζόμενοι ν ' απέλθουν, εΓλκυσαν τήν 
προσοχήν των αί απεγνωσμένα·, κραυγαί, τάς οποίας τό 
ενστικτον τής αύτοσυντηρησίας μ' έκαμνε νά έκβάλλω. 
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Έπλησίαζαν διστάζοντες μέχρι τοΰ σημείου οπόθεν 
πιθανώς προήρχετο ό θόρυβος, έννοήσαντες δέ δτι άν-
θρώπινόν τι ον εύρίσκετο κλεισμένον έκεΐ μέσα, ΑΦΌ
ρεσαν μετά κόπου τόν πάσσαλον, τόν τεθειμένον έπ'. 
τοΟ σκεπάσματος καί ΜΟΟ άπέδωκαν τήν έλευθερίαν 
καί τήν ζωήν. 

Μία καταπακτή ανοικτή, κειμένη δύο βήματα πα
ρέκει έδείκνυε τήν όδόν δι' ής μέ είχον μεταφέρει οί 
δολοφόνοι, αφού μέ κατέστησαν άναίσθητον διά ναρ
κωτικού. 

Οί εύσπλαγχνοι έργάται μέ μετεκόμισαν διά τών 
χειρών των μέχρι τής εσωτερικής κλίμακος, δ ι ' ής 
είχον ανέλθει, εκείθεν δέ είς τό κάτωθεν κείμενον 
διαμέρισμα, τοϋ οποίου οί κάτοικοι συγκινηθέντες έκ 
τής άφηγήσεως τής φρικτής περιπέτειας μου, μέ έ-
ζωογόνησαν μετά προθυμίας, προσφέραντές μοι γεν-
ναΐον πνευματώδες ποτόν, α ' έβοήθησαν ν ' άπομαχθώ 
καί μοΰ έδάνεισαν άσπρόρρουχα καί φόρεμα. 

Μόλις συνήλθα έκ τής πρώτης ταραχής, έσπευσα 
νά ειδοποιήσω τήν άστυνομίαν. Ά λ λ ' δτε ό αστυνό
μος τοΰ τμήματος μετά τίνων αστυφυλάκων έφθασεν 
είς τό οίκημα δπου μόλις μίαν ώραν είχα καταλύσει, 
ή κυρία Κρόφτιγκ καί ό άξιος αυτής σύζυγος είχον 
ήδη γείνει άφαντοι, είδοποιηθέντες βεβαίως έκ τοΰ 
συμβαίνοντος άνω ασυνήθους θορύβου. 

Παρομοίως ατυχείς υπήρξαν καί οί αστυνομικοί οί 
ΑΜΈΣΩΣ μετά τήν κατά3εσίν μου σπεύσαντες ΕΙΣ τό 
γραφεΐον τής εταιρίας Δόρριγκτον καί Χίξ. Οί δύο 
συνέταιροι είχον απέλθει, άγνωστον ποΰ οραπετεύ-
σαντες, άφίσαντες έν τή κατεσπευσμένη αυτών φυγή 
δ,τι περιείχε τό γρκφειόν των, συμπεριλαμβανομένων 
καί τών σπουδαιότερων καί ΑΠΌΚΡΥΦΩΝ έγγραφων τών 
σχετιζομένων μέ τήν έξάσκησιν τοΰ επαγγέλματος των. 

Κ'. 

Ή τ ο πλέον κατάφωρος ή πράξις. 
Ή επίμονος παρακολούθησις κατά ΤΟΎΣ ΔΎΟ ΑΛΛΕ

πάλληλους σταθμούς τοΰ βραχέος ταξειδίου μου, ή Α
παίσιος μορφή, ή έμφανισθεΐσα τήν πρω'ίαν είς τό πα-
ράθυρον τοΰ ξενοδοχείου μου έν Βάρβικ, τό χαρτίον 
μέ τό έμβλημα τής Καμόρρας, δλα ταΰτα ήσαν κω
μωδία έπινοηθεΐσα έπιτηδείως ύπό τοΰ Δόρριγκτον, 
δπως μέ πείση ν ' ΑΦΕΘΏ έξ ολοκλήρου είς ΧΕΊΡΑΣ του 
καί νά τοΰ εμπιστευθώ · τά έγγραφα έξ ών άπεοει-
κνύετο ή ταυτότης μου. Διά τών έγγραφων τούτων 
έφωδιασμένος καί τετραπέρατος δπως ήτο, δέν θά ΕΎ
ρισκε δυσκολίαν νά περάση προσωρινώς ώς Ίάκα>6ος 
Ρίγκβυ, νά μεταβή ύπό αυτό τό δνομα είς τόν δικη-
γόρον Μοουβραίϋ, νά εκποίηση δι* αύτοΰ τά έν τή 
Μεσημβρινή Αυστραλία κτήματα μου καί νά παρα
ΛΑΒΉ έκ Σίόνεϋ πασαν τήν περιουσίαν μου. 

Ή αφελής εμπιστοσύνη μεθ' ής είχον καταστήσει 
αυτόν ένήμερον πασών τών λεπτομερειών τής ένε-
στώσης καί τής παρελθούσης ΖΩΉΣ μου, θά τοΰ ΈΧΡΗ-
σίμευε νά ύποκριθή τελείως τό πρόσωπον μου, το-
σούτω μάλλον δσφ μέ είχε πείσει νά άφίσω είς τήν 
κατοικίαν του δλας τάς άποσκευάς μου, δπου θ' άνε-
ζήτει καί θ ' άνεύρισκεν έν ανάγκη πλείονας ΑΚΌΜΗ 
αποδείξεις περί τής ταυτότητος του. 

Πρός τοΰτο είχε προσπαθήσει παντί σθένει νά μ' 
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έμποδίση άπό τοΰ νά συναντηθώ μετά τοΰ ΜοουβρβΜ 
Σημειωτέον ΔΈ δτι ό δικηγόρος μου ούτος ήτο άνθο3 
πος ηλικιωμένος καί εργατικός, όστι: ποτέ έπί Γ Μ 3 
του δέν είχε κυνηγήσει, κατ ' έκείνην δέ τήν /ΠΟΝΊ 
ούτε κάν είχεν ονειρευθή ν' άπομακρυνθή τοΰ ΓΡΛ 
φείου του, δπου ΘΆ τόν εύρισκα βεβαίως καθ' ΟΊΑ3 
δήποτε στιγμήν ήθελα μεταβή πρός συνάντησίν τοϋ 

Κατ ' ΑΡΧΆΣ ήπόρησα διατί ό κατά τό λέγειν τοο 
φίλος μου αυτός δέν επιχείρησε νά μέ δολοφονήσω ?~ 
έκυνηγήσαμεν μαζύ μόνοι οί δύο μας είς απόκεντρο»! 
μέρος τής Σκωτίας. Βραχεία σκέψις δμως ήρχεσε Ν» 
ΜΈ πείση δτι έφάνη πολύ ευφυής ΜΉ έπιχειρήσας ΤΟ3 
οΰτό τι. Διότι δέν ΘΆ ήτο εύκολον ν' απαλλαγή τοο 
πτώματος μου, ούτε Ή αιφνίδιος έξαφάνισίς μου 
παρήρχετο απαρατήρητος διά τούς κατοικοΰντας ά$ 
τό παρά τήν έπαυλιν μικρόν χωρίον, ΕΙΣ τόν ΆΠΛΟΟΝ! 
βίον τών οποίων πάν περιστατικό» αποκτά τήν ΣΗΜΑΝ 
σίαν καί τάς διαστάσεις μεγάλου συμβάντος. "ΙΣΩΣ 
τότε ό αχώριστος σύντροφος μου ΘΆ προσεκαλείτο Ν*3 
δώση εξηγήσεις περί τής εξαφανίσεως μου· ένώ ΜΕΤΑ·;1 
χειριζόμενος τόν ίταλόν συνένοχον, Ή άλλον τινά ΜΒ-ΐ 
τημφιεσμένον ούτω πως ώστε νά εκλαμβάνεται ΏΣ| 
ιταλός, καί χρησιμοποιών τό φοβερόν όργανον ΤΟ&Ί| 
θανάτου τό έγκαθιδρυμένον εις τήν έν Χαϊγκέϊτ οί
κίαν. ευκόλως ΘΆ έξηφάνιζε πάν ίχνος μου. 

Διότι βραδύτερον, έν ώρα νυκτός οί δύο συνένοχοί! 
του ΘΆ ΜΈ μετέφεραν καί ΘΆ ΜΈ έρριπτον είς έν ΟΊΟΝ*.| 
δήποτε σημεΐον τοΰ πόταμου, άφοΰ μάλιστα ίσως ΉΘΒ«$ 
λον μοΰ φορέσει καί ξένα ενδύματα. ΤΙΣ ΔΈ τότε, ΕΎΡ[->| 
σκων τό σώμα ένος άγνωστου, ΈΦ' ού ούτε ΈΓΓΡΑΦΑ·! 
άνευρίσκοντο ούο' άλλο τι αντικείμενο ν όδηγοΰν ΠΡΟΣ! 
άναγνώρισίν του, ΘΆ έσκέπτετο νά δώση είς αυτό ΈΝ 
δνομα; τίς ΘΆ έμάντευεν δτι έκρύπτετο ζοφερόν ΔΡΆΜΑ 
καί έγκλημα ύπό τό πρόσχημα τυχαίου συμβάντος; 
Ό ψευδής Ιάκωβος Ρίγκβυ ΘΆ έχαίρετο έν ειρήνη ΤΉ». 
περιουσίαν μου, ένώ ΈΓΏ απλώς ΘΆ ηύξανα τόν ΑΡΙΘ
μόν τών ατυχών μέθυσων καί απρόσεκτων, τόν ΌΠΟΙΟ* 
ό ποταμός απαιτεί ΏΣ φόρον. 

ΈΓΏ αυτός διηγηθείς είς τόν φαΰλον εκείνον ΤΉ 
ίστορίαν τοΰ θανάτου τοΰ πατρός μου, έκαμα νά ΒΛΑ· 
στήση ΕΙΣ τήν γόνιμον φαντασίαν του τό σχέδιον, ΤΔ 
όποιον επρόκειτο νά ΜΈ καταστρέψη. Τά επεισόδια οι 
άτινα μοί διηγήθη κατά τήν διάρκειαν τοΰ ταξειδίου 
περί τών στυγερών κατορθωμάτων τής Καμόρρας, ΤΏ» 
οποίων επίτηδες έξώγκωνε τήν σημασίαν καί ΈΞΉΡΊ 
τήν φρίκην, ήσαν αί πρώται πτυχαί τοΰ δικτύου, ΤΟ» 
προωρισμένου νά περικαλύψη μετ' ολίγον τήν απειρία» 
μου καί νά ΜΈ παρασύρη εις βέβαιον δλεθρον. 

Τά έν τφ γραφείφ τής Εταιρίας ευρεθέντα ΈΓ
γραφα διεσκέδασαν πάσαν περί τούτου ΆΜΦΙΒΟΛΙΑΝ. 
'Γπήρχεν έν πρώτοις έν κρυπτογραφικόν ΤΗΛΕΓΡΆΦΗΜΑ 
έκ Σουέζ, δι' ού ό Δόρριγκτον έπεφόρτιζε τόν ΣΥΝΈ-
ταιρόν του νά τοΰ ενοικίαση πάραυτα έν Σκωτία ΚΤΉΜ* 
τι κατάλληλον διά τό κυνήγιον τοΰ ΆΓΡΙΟΠΕΤΕΙΝΟΥ. 
Κατόπιν ευρέθησαν έπιστολκί καί άλλα ΤΗΛΕΓΡΑΦΤ 
ματα έκ Σκωτίας περιέχοντα νεωτέρας καί ΣΑΦΕΣΤΑ-
τας οδηγίας. Τά πάντα ήσαν τόσον πλέον ΚΑΤΆΔΗΛΑ 
ΏΣ νά είχεν ό δράστης τής απόπειρας προβή ΕΊΣ ρψτ] 
όμολογίαν. 

Ά λ λ ά μεθ' δλας τάς γενομένας έρευνας ούτε ό Δόρ
ριγκτον ούτε ό Χίξ, ούτε οί σύζυγοι Κρόφτιγκ άνευ 
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πλέον. Τό παιγνίδιον τό όποιον επεχείρησαν 
•ουδαιότατον, καθότι ή περιουσία μου ανέρχεται 
ΊΝΌΛΩ ΕΊΣ πέντε εκατομμύρια φράγκων. Ασφαλώς 
ΑΠΌΠΕΙΡΑ ΘΆ έπετύγχανεν, έάν δ λήθαργος μου 
(βθύτερος, ώστε ν ' άνθέξη καί είς τήν έντύπωσιν 
ίμχροϋ ύδατος· τοΰτο δέ αναμφιβόλως θά έπήρ-
ν!αν ήθελαν ροφήσει μέχρι τής τελευταίας 

^ ν ο ς τόν περίφημον καφέν τής οίκοδεσποί-
Ε ρου. ΑΥΤΉ δέ δέν έχασε τήν ετοιμότητα κατά τήν 
ίοιμον στιγμήν, καί φεύγουσα εύρε τρόπον νά εΐδο-
ιιτστ; χόν συνένοχον δτι τά πάντα άνεκαλύφθησαν, 
«αχινοΰσα τοιουτοτρόπως ΑΥΤΌΝ νά δραπέτευση. 
Τ' άνευρεθέντα τεκμήρια περί τής ενοχής τοΰ ψευ-
Ος μου φίλου καί αί μαρτυρίαι τοΰ πλοιάρχου καί 
ίν αξιωματικών τοΰ πλοίου, διά τοΰ οποίου έταξεί-

είς Εύρώπην ήσαν πλέον ή ΑΡΚΕΤΆ δπως καθο-
5ευ3ϊ ε 

ρισθώσι σαφώς τά πράγματα. Άνακτήσας τήν ατομι
ΚΌΤΗΤΑ μου καί συνεννοηθείς μετά τοΰ Μοουβραίϋ, 
δέν έβράδυνα νά εκτελέσω τάς άπαιτουμένας διατυ
πώσεις πρός έκποίησιν τών ακινήτων μου καί πρός 
επιτυχή τοποθέτησιν τοΰ περιελθόντος διά τούτου είς 
ΧΕΊΡΑΣ μου σημαντικοΰ κεφαλαίου. Ά λ λ ά καί τώρα 
ΑΚΌΜΗ μολονότι παρήλθεν αρκετός καιρός άφ' δτου 
διέφυγον τόν έπαπειλήσαντά με τρομερόν κίνδυνον, ΑΙ
σθάνομαι φρικίασιν νά διατρέχη τό ΣΏΜΑ μου έπί τή 
άπλή θέα δεξαμενής ναι μετά θλίψεως πολλής αναλο
γίζομαι πόσοι τάχα τών άγνωστων, δσοι ετησίως ανα
σύρονται έκ τοΰ Ταμέσεως, δέν έπνίγησαν είς τήν άπαι-
σίαν έκείνην δεξαμενήν τής όδοΰ Χαϊγκέϊτ ! 

(ΜΕΤΆΦΡΑΣΙΣ ΈΚ τοϋ ΆΓΓΛΙΚΟΰ) 
ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΝΝΙΝΟΣ 

Α Ι Φ Υ Λ Α Ι Ε Ν Τ Ο Υ Ρ Κ Ι Α 

|Έν γένει τήν τε Εύρωπαι'κήν καί τήν Άσιατικήν 
,'Τθ!)Ρ7···«ν οϊκοϋ'σι διάφοροι φυλαί ϊχι βεβαίως δυνάμενα: 
Λ»α ιυγχριΟώσ: πρ;ς τόν αριθμόν τών δύο επικρατούντων 
«τοιχείων άλλά πάντως ουνάμεναι ν' άριΟμηθώσιν ώς 
ΔΙΑΙΕΡΟΥΤΑ: τών κυρίως "Οθωμανικών καί τών Ελληνι
κών. Αί φυλαί αύται είνε : 

0: Βούλγαρο:, οίτινε; έχουν τήν άνεξαρτησίαν των 
-4λλά περιλαμβάνονται έν τή ".Οθωμανική Επικράτεια. 
ΚΑρμενιο!, Κούρδοι, Αλβανοί (Χριστιανοί και Τουρκαλ-
ψκηι) Τατάροι, Σΰροι, Μαρωνΐται, Ίακωβϊται, Τουρ-
ρράνοι,Τουρκοκρήτες. Δροΰζοι, Χαλδαϊοι, Ιουδαίο:, "Λ-

6ες, Αιγύπτιοι καί Τυνίσιοι. 
Ό χαρακτήρ τών φυλών αυτών διαφέρει άπ' άλλή-

•ν μεγάλω:. Κατα το πλείστον λαμβανόμενος έν συν·· 
ΝΑΣΜΩ πρό; τ'; σώμα καί τά έργα έχει ώς έξης : 
Ι ,Ό '0ι'>α>/ΚΊΐ·ός. Μετρίου αναστήματος μάλλον παχύς, 
ίροϊηνής ΧΌ ήθος, μοιρολάτρης είς τό έπακρον, πολε-
«»τής τής προόδου, σεμνός το ύφος, εγκρατής, όλιγό-
Λγος, γενναίο: έν ώρα κινδύνου,καί εις άκρον φιλόξενος. 

Ο ΕλΙψ· μάλλον υψηλού αναστήματος, επιτήδειο; 
Κ χασαν έργατίαν, συντηρητικός τάς σκέψεις, πρό-
^μος, ευσεβής, φίλο; τής προόδου, φιλόξενος είς το έ-
Ρ*?θν, ενθουσιώδης, φιλόμουσος, πιστός, καρτερικός, 
[•νναιοψυχος κα: έτοιμος τά πάντα ν' άπολέση χάριν 
% «ατρίδος καί τής θρησκείας. 

Ο Βούλγαρος ύψηλοΰ αναστήματος, ρωμαλέος, άνε-
ΐτηοειος είς λεπτάς εργασίας, αγροτικός και άγροΐκος 
, 5 Τ?5ΠΟΥΣ, άλλ' επίμονος κρυψίνους καί καρτερικός. 

Ο Αρμένιος, μετρίου αναστήματος, παχύσαρκος, 
ρ.**ιμήχη ρίνα ώς κύριον χαρακτηριστικον, ύποχρεωτι-
*ί μ=ί(Ρ'-ταπεινώσεως, μάλλον δειλός καί επιτήδειος 
*ί Χ ί έμπόριον. 

Ό Κούρδος, τύπος μεσαιωνικού άνδρος, άγνοών πα
σαν πρόοδον, πολεμικός και πολεμοχαρής, βάρβαρος και 
μυσόξενος. "Γψηλ'ος, ευλύγιστος ταχύς, όρεσείβιος δεινός 
όσον καί δεινός ίππεύς αποτελεί ΑΛΗΘΈΣ φόίητρον. 

Ό Αλβανός, (Χριστιανός ή Τουρκαλβανος) ύψηλος, 
ευφυέστατος, πολεμικός, υπερήφανος έχων αέτειον τήν 
ύπόστασιν. Μισόξενος αλλά π:στ'ις μετά δοθέντα όρκον 
καί φοβερός τήν έκδίκησιν. 

Ό Τατάρος, απολύτως βάρβαρος, μισόξενος, ισχνό
τατος καί ευλύγιστος δέ είνε ο'νυ.Ός πολεμιστής. 

Ό Σύρος, ευτραφής καί αγαθός, φιλόξενος άλλά μή 
αίσΟανόμενος τήν ανάγκην τής άφοσιώσεως. Τοΰτ' αΰτ'ο 
συμβαίνει καί δ:ά το» Μαρωνίτη* καί τσν Ίακα)βίτην. 

Ό Τονρκο/ιάνος, είνε φιλόξενος καί εκδικητικός, 
πολεμικός έκ φύσεως άλλ' άτυχης είς τάς επιχειρήσεις 
του έ'νεκα τής σωματικής καί πνευματικής ακαμψίας. 

Ό Τουρκοκρής, λεπτός και ευφυής, φανατικός μου
σουλμάνος. "Εχει πάντα τά πλεονεκτήματα καί τά μειο
νεκτήματα του άδελφοΰ αύτοΰ Κρητός. 

Ό Αροϋζος, είνε ύψηλος νευρώδης φιλόξενος άλλά 

και πονηρός. 
Ό Χαλδαϊος, δέν διαφέρει ειμή κατά τον καΟιστικ'ον 

βίον τοΰ σκηνίτου "Λραβος, τέκνου τής έρημου καί έχ-
Οροΰ παντός πολιτισμού όπως είνε καί Ό Τυνίοιος. 

Ό Αιγύπτιος, μετρίου αναστήματος εργατικός, πο
νηρός καί μισόξενος είνε ρωμαλέος άλλά δειλός. 

Τέλος ό 'Ιονδίΰος, εινε λεπτός μέ γρυπήν ρίνα,· 6*1-
τηδειότατος είς τήν έμπορίαν, πονηρός, φίλος προς πάν-
τας, καί πιστότατος είς τήν πατριαρχική» αύτοΰ Ορησ-
κείαν καί οίκογίνειαν, Ιςοι τής όποιας ή λοιπή ΆνΟρω-
πότης μετρείται είς λίτρας χρυσοΰ ή μολύβδου. 
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Ή Έ λ ί η ν ι κ ή Έπανάστασις τοϋ έτους 1821 δέν 
παρουσιάζει ϊ σ ω ; φυσιογνωμίας εκτάκτως υπέροχους, 
άνδρας αυτόχρημα- Μεγάλους, διότι άν τοιούτους 
παρουσίαζε 'τό έ'ργον αυτής ήθελε συμπληροηθη 
Πάντως όμως εμφαίνει πρόσωπα, άτινα ώς εκ τών 
περιστάσεοον καί τών χρόνων, κ α θ ' ους έγεννήθησαν 
καί εβίωσαν, δέν δύνανται ή νά έφελκύσωσι τήν έκ-
τίμησιν και τον θαυμασμόν τών έπιγενεστέρων. "Αν 
άναλογισθή τις ότι δράξ άπολέμων, ώς έπί τό πολύ, 
άνίΐρώπων άνευ μέσων καί εφοδίων ήδυνήθη νά άντι-
ταχθή, οπωςδήποτε επιτυχώς, κατάΐσχυράς 
Αυτοκρατορίας, νάπαλαίση κατά γήν καί 
θάλασσαν εναντίον εχθρικών δυνάμεων 
κατά πολύ υπέροχων και νά καταγάγη νί- / 
κας και τρόπαια, δέν δικαιούται νά ύποτι- [ 
μήση τους έργάτας τοϋ τοιούτου γιγαντιαίου 
αγώνος. Οί άνδρες τοϋ 1821 εϊσί κατά γε-
νικόν κανόνα άξιοι ανυπόκριτου θαυμασμού 
και εθνικής ευγνωμοσύνης δι ' όσα έπετέλε-
σαν, ήκιστα δέ κατακριτέοι δ ι ' ο,τι παρέ- < Η Κ α λ . Παπαλεξοπούλ 
λιπον ή καί έσφαλον. 

Θέμα ημών δέν είναι σήμερον ό βίος και ή πολι
τεία τών ηρώων τοϋ Μεγάλου τούτου αγώνος, όστις το-
σοϋτον βαθέο*ς συνεκίνηοε σύμπαντα τόν πεπολιτισμέ-
νον κόσμον.Έκ τών δελτων τής ιστορίας τών γενομέ
νων κατά τήν ένδοξον έκείνην περίοδον τοϋ ύπερτρισχι-
λιετούς εθνικοί ημών βίου θέλομεν ανασύρει μίαν πτυ-
χήν, 'ίσοίς ίσως τήν ήκιστα περίοπτον. Ί Ι Καλλιόπη 
Σπυρ. Παπαλεξοπούλου, ής τόν μακρόν βίον άφηγού-
μεθανϋν, δέν μετέσχε καν ενεργώς τοϋ εθνικού ημών 
Αγώνος , ώς ή Μπουμπουλίνα καί τόσαι άλλαι σύγ
χρονοι αυτής ήρο>ΐδες· κατά τήν έναρξιν μάλιστα αύ
τοΰ ήν νεαρά παιδίσκη έν τή ά/λοδαπή εύροΰσα άσυ-
λον. Πάντως ομως έν τοις μετέπειτα χρόνοις καί ιδία 
κατά τήν τελευταίαν τοΰ Αγώνος περίοδον και ΕΦΕ
ξής μέχρι τέλους ΐης βασιλείας τοϋ αειμνήστου "Οθω-
νος διεδραμάτισε πρόσωπον, όπερ δέν δύναται νά 
θεωρηθή άνάξιον όπως καταλάβη έστω καί .μικράν 
τινα γωνίαν έν ταΐς δέλτοις τής εθνικής ημών Ίστο 
ρίας τής άρτι ληξάσης ΐΘης έκατονταετηρίδος. 

* * 
Ή Καλλιόπη Σ π . Παπαλεξοποΰλου έγεννήθη έν 

Πάτραις κατά τήν λήξιν τής πρώτης δεκαετίας τοϋ 
παρελθόντος αιώνος, τή 26η Ιουλίου 1809, έκ πα

τρός Ανδρέου Καλαμογδάρτη, ανδρός έκ τών 
πρώτα φερόντων έν Πελοπόννησο), καί μητρός 
νης, ανηκούσης είς τήν άρχοντικήν τών Καο 
σταίων οίκογένειαν. Ό ένθεος ζήλος, όστις κατ* 
τούς Πελοποννησίους κατά τάς παραμονάς τής 
ληνικής Επαναστάσεως νά άντικαθιστώσι τά σιν 
χριστιανικά αυτών βαπτιστικά ονόματα δι ' αλλ 
τής αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας είλημμένων, _ 
συρε καί τόν 'Αναιύν εύπατρίδην 'Λνδρέαν Καλα 
γδάρτην, μετονομάσαντα λίαν προσφόρως Κα.. 

πην τήν πρεσβυτέραν αύτοΰ θυγατέρα 
ραοκευήν, έπί έκτακτο) ευφράδεια διακρι 
μένην. Ή έκρηξις τής Ελληνικής Έπο 
στάσεο)ς ευρίσκει τήν Παρασκευήν-Κο. 
πην"δο)δεκαέτιδα μόλις. Ό πατήρ α' 
όστις μετά τού μονογενούς αύτοΰ υίοϋ ' 
των ίου ύπήρξεν ΕΙΣ τών προ)τεργατών 
δυσέλπιδος εκείνης εξεγέρσεως, υτε, κλ 
παρά τοΰ Πασά τής Πελοποννήσου, 

) υ βαινεν είς τήν πρωτεΰουσαν τοϋ Μ ο 
μετά τοΰ αρχιεπισκόπου Παλαιών Πα 

Γερμανού ο'>ς ομηροςτής πίστεως τώνΧριστιανών,Ι 
νεν ορθόν νά απαλλαγή τών αδυνάτων μελών 
οικογενείας αύτοΰ, ΰπυ)ς δυνηΟή τελεσ<|)ορώτερον 
υπηρέτηση τήν Πατρίδα. Ήποχρεληθείς τής άρτι σι 
φθείαης έπιγα|ΐίας μετά τοΰ έν Πάτραις Προξένου 
Αγγλ ίας Φιλίππου Γκρίν,απέστειλε λάθρα δι ' Ίον 
πλοίου τήν σύζυγον καί τάς τρεις αύτοΰ θυγα. 
Καλλιόπην, Μαρίαν καί Θεώνην είς την ΕΓΓΎΣ άγ 
κρατουμένην Ζάκυνθον όθεν μετά μικρόν ήνο. 
σθη έκ τών πιέσεων τού μισέλληνος Διοικητού 
νήσου νά διεκπερακόση αύτάς εις Αγκώνα τής ϊ 
λίας. Ή νεαρά Καλλιόπη ήν, ώς εϊρηται, τότε δα 
καέτις περίπου" πλήν ή πρώιμος αυτής άνάπτυξ'. 
έκτακτος ευφυΐα καί νοημοσύνη είχον άποτυπ 
λίαν ζωηρώς εις τήν μνήμην αυτής όλα τά γεγο' 
τής εποχής εκείνης, μεταδιδόμενα εις Αγκώνα 
τού σταδίου τών αγώνων καί τών δοκιμασιών ι 
Ελλάδος δ ι ' επιστολών, δ ι ' αφηγήσεων πλοιάρχων 
καταπλεόντων πλοίων καί άλλων αυτόπτων μαρτύρων 
ή ηρώων. Έ ν 'Λγκώνι ή Έλληνίς ξανθή κόρη, 'Ίν 

οί Ι ταλοί άπεθαυμαζον άποκαλοΰντες Νέαν Αφοο· 
δίτην καί τής οποίας ή καλλονή ήμιλλάτο προς 
πνεύμα, έξέμαθε λίαν ευχερώς τήν Ίταλικην, Γαλλι 
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ίίν καί 'ΛΝΝ^-ικ'1ν γλώσσαν αντηχεί δ ' άκ.όμη είς τά 
Επτών επιζώντων γνωρίμων αυτής ή ευχέρεια καί ή 
- α ι σ τ ο ; προφορά μ ε θ ' ής σύν τή μητρική ώμίλει 
ΕΟΙΤΈΟΩ; καί τά; δύο πρώτας γλώσσας. 
Ε Ή Καλλιόπη, η ύσει επιρρεπής είς τά γράμματα 
ΙΙΑΙ ενφνής, έπιοη ελήίΐη τής εις τήν Ίταλίαν έξο-
•Ιατ ό'.τως μ 0 0 Ί ω " ί ϊ τελείως" κατώρθωσε κατά τό 
ΊΙΕΤΈ; περίπου διάστημα τής έν 'Λγκώνι διαμονής 
ΑΔΤΗΊ ν α προσκτήσηται άπειρίαν γνώσεων και ιδία 
1<ποοικών, ίίς διετήρησεν αμείωτους μέχρι τών τε-
ΐΊευταίων ημερών τοΰ μακρού αυτής β ίου , , χάρις εις 
Ε,λν διαχρίνουσαν αυτήν έκτακτον άντίληψιν καί 
ΚΝΗΜΗΝ' ·Τ'·ίΐν ° ' ' ·Ί ν τήν περί τά γράμματα 

^άπασχόλησιν και τό νεαρόν τής ηλικίας δέν έπαυσε 
•ορακολουθοϋσα μετ' άσβεστου ενδιαφέροντος τήν 
ίέν τή αγωνιζομένη πατρίδι αυτής γιγαντομαχίαν 
ί,ολλάκις ΔΙ-, κατερχόμενη είς τήν παραλίαν, διεπυνθά-
ίΐνεϊο ΆΜΕΣΟ); έκ τών πληρωμάτων τών εκάστοτε κατα-
• «Λεόντων έκεΐσε ελληνικών πλοίων τάς περιπέτειας τοΰ 
•.Αγώνος καί τάς νίκας τών Ελλήνων , κ α θ ' οσον 
• £ν τι] Παποκρατουμένη τότε 'Λγκώνι δέν ήτον έ-
!·1ευθέρα ή εϊσαγογή ξένων εφημερίδων, ή άλλη-
• ίογραφία έ.τετηρεΐτο καί αύτη ή προφορική διάδοσις 

πολεμικών ΕΪΔΗΣΕΟΙΝ έξ Ελλάδος άπείργετο. 

* * 

\. Κατά τ·.να είς τίμ' παραλίαν έκδρομήν αυτής, 
περί τό φ θ ι ν ό . - τ ι ι ι ο ο ν τοϋ έτους 1822, ή Καλλιόπη 
διέχοινεν εισ.τλέ'ΐν είς τόν λιμένα τής 'Λγκώνος 
πλοϊον Ύδραϊκ,όν, έ φ ' ού έπέβαινεν ό Ανδρέας 
Μεταξά; μετα τοϋ είς τήν έλληνικήν ύπηρεσίαν δια
τελούντος ΐ | ιλέλληνος Καρόλου Ζιουρδαίν, πλοιάρ
χου τοϋ Γαλλικού πολεμικού Ναυτικού καί 'Λνωτά-

Βου Ταξιάρχου τών Ι π π ο τ ώ ν τής Ρόδου, ώς καί οί 
Αρχιεπίσκοπο; Παλαιών Πατρών Γερμανός καί 
Γεώργιο; Π. Μαυρομιχάλης" τούτων οί δύο πρώτοι 
απεστέλλοντο ί·πό τής Ελληνικής Κυβερνήσεο^ς όπως 

^υπομαλλωσιν Υπόμνημα πρός τούς έν Βερώνη συ-
νελθόντα; Μονάοχας τής Ιεράς Συμμαχίας καί ίδ ιαι-
τεραν έπιστολήν πρός τόν Αυτοκράτορα τής Ρωσσίας 

•Αλέξανδρον τύνΛον, οί δί δύο τελευταίοι 6'πως έπι-
χαλεσθώσι τήν μεσολάβησιν τοΰ Μακαριωτάτου Π ά π α 

: ΤΗΣ Ρώμη; παρά τοϊς'έν Βερώνη Μονάρχαις υπέρ 
Η&ν δικαίων τής αγωνιζομένης Ελλάδος. Ί Ι Καλ-
Ι̂ Οίτη, αναγνο^ρίσασα τόν Πρωθιεράρχην τής ίδιαι-
,τέραςαΐ'ΐη; πατρίδος Γερμανόν, έσπευσε νά οδήγηση 

••«τον παρά τή ιδία μητρί, πρός τήν οποίαν ούτος ήν 
κχομιστης επιστολών τοΰ πατρός καί τού αδελφού 

Καί οποία ύπήρξεν ή τύχη τής αποστολής ταύτης 
ουδένα λανθάνει. Ό Ανώτατος Ποντίφηξ της Κα-

'.ικης Εκκλ.ησίας ήξίωσε παρά τοΰ Όρθοδόξου 
«ραρχου τήν έκ τών προτέρων ύποταγήν τής έλληνι-

Χ^ Εκκλησίιις εις τό 'Αλάθητον αυτού" οί δέ άπε-
Η"°λμένοι παρά τώ Συνεδρίω, άφοΰ μετά δυσκολίας 
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ήδυνήθησαν νά έξέλθωσιν τοΰ λοιμοκαθαρτηρίου τής 
'Αγκώνος, μάτην άπεπειράθησαν νά γίνωσι δεκτοί 
παρά τοις Ύψηλοΐς Σύνεδρο ις τής Βερώνης- όθεν ή -
ναγκάσθησαν νά δημοσιεύσωσι διά τοΰ τύπου τό 
Υπόμνημα , ού ήσαν κομισταί, μετά τής δηλώσεως, 
ότι «οι "Ελληνες ούδεμίαν Ιίέλουαιν αναγνωρίζει περί 
»τ/]ς τύχης αυτών άπόφ'ασιν τοϋ Συνεδρίου ανευ τής 
»ουμπράξεως αυτών γενομένην "Αν μας άποβάλ-
νλητε» εγραψον Ιν συμπεράοματι, «θέλομεν τραπή 
«πρός τον Ούράνιον Κριτήν ! καί ή θά νικήοω/ιεν ή 
αθά άποθάνωμεν.» Συγχρόνους έγνώρισαν εις τήν 
έλληνικήν Κ··βέρνησιν ότι «οί Ηγεμόνες μας εγκα-
τ>ταλείπουσι καί είς ημάς αυτούς έχομεν μόνον νά έλ.-
ηπίζωμεν » 

Οί Ε π ί τ ρ ο π ο ι τής Ελληνικής Κυβερνήσεως μετά 
επίμονους πλήν άποτυχούσας απόπειρας όπο^ς κάμ-
ψωσι τήν άκαμπτον Ί εράν Συμμαχίαν, χαρακτηρί-
σασαν ώς άξιόποινον πράξιν την έπανάστασιν τών 
Ελλήνων , καί διαθέσωσι τόν Πάπαν υπέρ τών δι
καίων τοϋ Ελληνικού Έ θ ν ο υ ς , ήναγκάσθησαν νά 
άπέλθωσιν άπρακτοι" πλήν μετ ' αυτών συναπηρχβτο 
καί ή οικογένεια τοΰ Ανδρέου Καλαμογδάρτη, τή 
έπιμόνφ παρακλήσει τής Καλλιόπης, ήτ<ς ήν ακρά
τητος έκ τής επιθυμίας νά πατήση τήν φλέγουσαν γήν 
τής άγωνιώσης πατρίδος αυτής. Μετ ' ολίγας ήμερα;, 
φθίνοντος τοϋ έτους 1824, τό κομίζον τούς Έλληνας 
αντιπροσώπους καί τούς έν 'Λγκώνι φιλοξενηθ|ντας 
πρόσφυγας έλληνικόν πλοϊον άιρίκετο εις τίμ· έ'δ^αν 
τής Κυβερνήσεως -, τό Ναύπλιον, ένθα ό Ανδρέας 
Καλαμογδάρτης έδεξιοΰτο την οίκογένειαν αύτοΰ.Ουτω 
μετά ύπερτριετή άπουσίαν έπανήρχετο είς τήν πα-
τρώαν γήν ή Καλλιόπη νεαρωτάτη, περικαλλής, πλή
ρης ποικίλων γνώσεων, άποτελ.εσθεισών έξ αναγνώ
σεων κατά τό πλείστον άμεθόδως γενομένων, πλήν συ-
στυ,ματοποιηθεισών διά τής ύπερό/υυ αυτής ευφυίας. 

* 
* * 

Ί Ι Καλλιόπη δέν έβράδυνε νά έπιδείξη τήν έξαι-
ρετικήν διά τούς ζοφερούς εκείνους χρόνους μόρφω
σιν, ήν προσεπορίσατο κατά τήν έν Ιταλ ία διαμονην 
αυτής. Ί ί οικία τοΰ εύπατρίδου Ανδρέου Καλαμο
γδάρτη έγένετο κ α θ ' έκάστην έσπέραν τό κέντρον τής 
συναθροίσεως τών έγκριτωτέρων τοΰ Ναυπλίου κα
τοίκων, οΐτινες μετ' άκρας εύχαριστήσεως ένωτίζοντο 
άπό τού μέλι ρέοντος στόματος τής ευφράδους Καλ
λιόπης τάς τερπνάς αυτής εντυπώσεις έ; Ιταλίας . 
Κατά τάς έσπερινάς έκείνας συναναστροφάς έξετίμησε 
τήν Καλλιόπην επιφανής τού Ναυπλίου πολίτης, ο 
Σπυρίδων Παπαλεξόπουλος, όστις καί έμνηστεύθη 
αυτήν αρχομένου τοΰ έτους 1826. 

Κ α τ ' 'Απρίλιον τοΰ 1826 μετά τήν ατυχή πλήν ή -
ρωϊκήν έξοδον τοΰ Μεσολογγίου, κ α θ ' ήν έπεσεν έν
ΔΟΞΟΥΣ καί ό ευπατρίδης Αχαιός Ιωάννης Παπα-
διαμαντόπουλος, γαμβρός έ π ' αδελφή τοϋ Ανδρέου 
Καλαμογδάρτη, συνέρρευσαν εις τό Ναύπλιον πάντες 
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σχεδόν οί Αρχηγοί καί στρατιώται της φρουράς ε
κείνης, οϊτινες ώς έκ θαύματος διέφυγον τόν θάνα 
τον καί τήν αίχμαλωσι'αν. Πλην τούτων κατά τήν ά 
τυχή καί κρίσιμον ταύτην περίστασιν τοΰ Ίεροΰ η 
μών Αγώνος , είχον προσφύγει είς τήν σώτειραν πό
λιν τον Ναυπλίου καί πλεΐσται άλλαι οίκογένειαι έκ 
διαφόρων μερών τής Ελληνικής γης, τό ξίφος καί 
τήν δίωξιν τών έξηγριωμένων Τούρκων καί τοϋ «κα 
ταμαχήτου Αιγυπτίου ήγεμονόπαιδος Ίμβραήμ-πασά 
φεΰγουσαι. Πάντες οΰτοι, στυγνοί καί γυμνητεύον 
τες, πάσης δεόμενοι προστασίας καί περιθάλψεως 
κατέκειντο απεγνωσμένοι εν ταΐς άγυιαΐς καί ταΐς 
ρΰμαις τής ύπερπληθοΰσης κατοίκων πόλεως, ήτις 
κατά τήν σύγχρονον όμολογίαν τοΰ Θεοδώρου Κο
λοκοτρώνη απέμεινε τότε τό μόνον, αονλον ή Ιερά άγ
κυρα τής Ελλάδος. Ή υπό τόν άείμνηστον Ά ν 
δρέαν Ζαΐμην Κυβέρνησις, ή διά τοΰ υπό στοιχ. Η . 
Ψηφίσματος τής έν Επίδαυρο.) Γης τών Ελλήνων 
Συνελεύσεους συσιηθεΐσα Ένδεκαμελής Διοικητική 
Επιτροπή, έν παντελεΐ χρημάτων απορία εύρισκο 
μένη, ήδυνάτει νά έπαρκέση εις τάς άπειροπληθείς 
άνάγκας τών ατυχών θυμάτων τοΰ πολέμου καί τής 
καταστροφής" τούτων οί δυνάμενοι νά φέρωσιν όπλα 
ουδέν άλλο έζήτουν ή τήν παρόχήν τών αναγκαίων 
εφοδίων, δ'πως εξερχόμενοι τών τειχών τοΰ Ναυπλίου 
έπαναλάβωσι τόν άνισον καί δΰσελπιν αγώνα κατά 
τοΰ έπαρθέντος έχθροΰ, όστις μετά τοσαύτας θυσίας 
καί καταστροφάς ήπείλει τήν τελείαν τών εθνικών πό
θων καί ονείρων καταστολήν. 

* 

Ή Κυβέρνησις έκ προχείρου εισφοράς τών πολι
τών τοΰ Ναυπλίου, προκληΟείσης κατά τινα Κυρια-
κήν τοΰ Μαΐου τοΰ 1826 τή αύθορμήτω πρωτοβουλία 
τοΰ ευέλπιδος νεανίου Νικολάου Σκούφου προσενεγ-
κόντος καί εαυτόν πρός πώλησιν, δπως τό εκ τής αγο
ράς τίμημα χρησιιιεύση εις τάς άνάγκας τών γενναίων 
υπερασπιστών τοϋ Μεσολ.ογγίον, ήδυνήθη νά πλήρωση 
επείγουσας τινάς άνάγκας' πλην έκ τής επιτυχίας τοΰ 
ίδιωτικοΰ τούτου διαβήματος ένθαρρυνομένη προέβη 
τή 9η Ιουν ίου 1826 εις τήν έκδοσιν θερμότατης Δια-
κηρύξεως πρός τόν Έλληνικόν λαόν, διά τής οποίας, 
άφοΰ καθίστα δήλην τήν δεινήν τής Πατρίδος κατά
στασιν έκάλει τούς πολίτας καί έξαιρέτως τους κατοί-
κως τοΰ Ναυπλίου είς τάς ύστάτας θυσίας, προσεπι-
φέρουσα οτι, «καθ ' ήν ώραν ό Έ λ λ η ν στρατιώτης, 
»γυμνόν τό δπλον κρατών άνά χείρας καί τών πάντων 
«στερούμενος, καλείται νά βαδίση κατά τοϋ εχθροϋ 
»καί νά χύση τό αίμα αύτοΰ υπέρ τής σωτηρίας τής 
«Πατρίδος, ό εύπορος καί ειρηνικός αστός έχει καθή-
»κον νά συντρέξη διά τών χρημάτων προμηθεύων 
«αύτώ τά πρός πόλεμον ανάγκαιοΰντα εφόδια. . . . Ή 
»συνδρομή τών κατοίκων τοϋ Ναυπλίου», εγραφεν έν 
κατακλείδι ή Διακήρυξις τής Κυβερνήσεως, «είναι ή 
»μόνη άπομένουσα πηγή, ήτις·, δσον πενιχρά καί άν 
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«φαίνεται προώρισται νά ανακούφιση μεγάλως Χ 0 · 
»ύπέρ Πατρίδος άγιονιζομένους, πληρούσα κατά ν 
«δυνατόν τάς μάλλον επείγουσας άνάγκας αύτι"3 
«κατ' εξοχήν δ ' εκείνων, οΐτινες έκλεισαν το ΌΝΟΜ 
«αυτών κατά τήν ένδοξον πολιορκίαν τοΰ Μεσολι>3 
« γ ί ο υ . . . . » Ή ύπό τοΰ Λαοΰ σύστασις όκταμε 
«Δημοτικής Επιτροπής τής αύζοπροαιρέτον είαψζ 
ρας» ύπό τήν προεδρείαν τού αειμνήστου Διδαοκά) 
τοΰ Γένους Γ . Γεναδίου καί ή ύπό ταύτης διά χηη, 
κων άμεσος πρόκλησις τών πολιτών τοΰ Ναυπλίου «Ι 
πάνδημον Συνέλευσιν έν τή κεντρική τής πόλεως πλα 
τεία έπηκοΛούθησε τήν Διακήρυξιν ταύτην τής Κ\> 
βερνήσεως. 

Τήν έπιοΰσαν τής προσκλήσεως τής Επιτροπή 
κ α θ ' ώραν ΙΟην π.μ. μετά τό πέρας τής έπί τούτω « 
λεσθείσης πανδήμου ιεροτελεστίας έν τω καθεδριχο 
Ναώ τοΰ αγίου Γεωργίου, ά'πας ό λαός τοΰ Ναυπλία 
συνή*ρχετο αθρόος είς τήν Πλατεΐαν τοΰ Πλατάνου* 
ένθα ο Πρόεδρος τής άρτι συστηΟείσης Έπιτροπ» 
Γεώργιος Γενάδιος άνελθών έπί τίνος τραπέζης πρό 
τής οικίας τοϋ Νικηταρά, εν τή οποία συνεδρίαζον τί 
Μέλη τής Κυβερνήσεως, ώμίλησε πρύς τό ασφυκτικός 
πεπυκνωμένον πλήθος μετά θέρμης καί ένθέου κατα-
νύξεως. Πάντες οί παριστάμενοι, αδιακρίτως ήλικίαί 
καί τάξεως, ύπό εξάλλου κατελήφθησαν ενθουσιασμού^ 
διά τής φαντασίας αυτών έπανήχθησαν είς τάς λαμ
πρός ημέρας τών ενδόξων αυτών προγόνων. Οί παρα-, 
τυγχάνοντες ξένοι ένόμισαν οτι παρευρίσκοντο εις τη» 
Πνύκα καί ήκουον νέου τινός Δημοσθένους ή Περι
κλέους αγορεύοντος πρύς τούς αρχαίους Αθηναίους.; 
Ό Γεώργιος Γενάδιος παρέστησε διά χρωμάτων ζωη
ρότατων τήν ύφεστώσαν άκρως κρίσιμον τών πραγ-ί 
μάτων κατάστασιν καί τά δεινά, ύ φ ' ών κατετρύχετβ! 
ή άγωνιώσα Πατρίς ' περιέγραφε πιστώς καί άπερίτ**] 
τους τάς άνάγκας αυτής καί κατέδειξεν έναργώς τούς; 
κινδύνους, ους διατρέχει, άν μή πάς φιλόπατρις πολι-'< 
της σπεύση νά είσφέρη τήν αύτοπροαίρετον συνδρο-; 
μην αύτοΰ. Πάντων αί καρδίαι ύπερεπληρωθησβ 
εξάλλου πατριωτικού· ενθουσιασμού· ό'τε δέ μάλιστα Ο" 
άγορητής έν κατακλείδι τής θαυμάσιας αυτού ομιλίας, 
έξαγαγών τοΰ κόλπου τό δερμάτινον αύτοΰ βαλαντιον, 
κατέθετο υπέρ τών αναγκών τής Πατρίδος όκτω αγ-
γλικάς λίρας, τήν μόνην αύτοΰ περιουσίαν, ή έξαρσις* 
τών παρισταμένων Ναυπλιέων μετεβλήθη εις φρεΥΜ| 
τιδα' πάντες ανεξαιρέτως οί παρεστώτες δακρυχιυντες 
καί έν εύγενεΐ άμίλ?.η έσπευδον ώθοΰντες καί ώθου· 
μενοι νά καταθέσωσιν εύλαβώς είς τόν βωμον της 
Πατρίδος πάν ό',τι έκέκτηντο. 'Απύ τού Προέδρου 
τής Κυβερνήσεως Ανδρέου Ζαΐμη καί τοΰ Δημητρ ι ο υ , 
Ύψηλάντου μέχρι τοΰ τελευταίου αστού και αύτώ»] 
τών ικενήιων προσερχόμενοι φιλοτίμως οι κατοικ^ 
τής πόλεως έξεκένουν έπί τής πρό τής 'ΕπιτροΛΒ 
τραπέζης τών εισφορών τά βαλάντια αυτών, οί * 
αξιωματικοί καί στρατιώται τά πολύτιμα αυτών ̂ Ψ** 
καί δπλα, τά χρυσώ καί άργυρος έξειργασμένα, α ΐ ι ν 

έξήγον έκ τής ζώνης αυτών. Τής συγκινητικής ταύτης 
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«Λγως πατριωτικής εθνικής πανηγΰρεως δέν ήδύ-
• υστέρηση καί ή καλλίμορφος θυγάτηρ τοΰ 

· * \ , Καλαμογδάρτη. Ή Καλλιόπη, κατελθοΰσα 
' ά τη ϊΐλαχεία τοΰ Πλατάνου κατοικίας αύ-
5 ι τοϋ 'έξώστου τής οποίας παρηκολούθει μετά 
* . τ α γενόμενα, διέσχισε τό πλήθος καί προσελ-
ΛΒΠΟΟΤΉ; Επιτροπής τών εισφορών κατέθετο 
* " Αωμύν τή; Πατρίδος πάντα τά πολύτιμα αύ-
' τ μ ή μ α τ α κα ι τά δώρα τού μνηστήρος, μηδ ' αύ-
- τον χρνοον δακτυλίου τοΰ άρραβώνος αυτής φει-
*- Απερίγραπτος ύπήρξεν ή συγκίνησις κτ/ι αί 

κκτιιιίαι τον παρεστώτος λαοΰ έπί τώ τοιούτο) θεά-
Λ ι Τά μέλη τΜί Ε π ι τ ρ ο π ή ς τών εισφορών μετά 
«ΜΏΝ περιεπτύσσοντο τήν νεαράν δεσποινίδα· μά-
« δ' ό αείμνηστος Πρόεδρος αυτής έπειράθη νά 
ώτρέψτ) καν τόν δακτύλων τοΰ άρραβώνος είς τήν 
ϊέροχον κόρην. . 

* 

Ε Όλίγος ημέρα; μετά τήν έ'λευσιν τοΰ πρώτου Κυ
βερνήτου τή; Ελλάδος Ιωάννου Α. Καποδίστρια ή 
-Καλλιόπη έτέλει του; γάμους αυτής μετά τοΰ Σπυρί -
;8α>νος ΓΙαπαλεξοπούλου καί μετά μικρόν έγκαΟίστατο 
ΙΊΣΤΉΝ νεόδμητον τότε ίστορικήν αυτής οίκίαν έν τω 
χέντρω τή; Πλατείας τού Πλατάνου - πλην δέν παρήλ-
#εν ετο;, ΰτε εΐδεν ατυχώς τόν πατέρα αυτής καί τόν 
κυζυγον περιπίπτοντας, μετά τοσούτων άλλων περι
φανών ΤΟΎ τόπου ανδρών, εις τήν δυσμένειαν τοΰ 

ΜΚΜΝΉΣΤΟΥ Κυβερνήτου. Ό ενάρετος εκείνος Ά ρ -
||*>ν ενόμισεν ότι ήδύνατυ ευχερώς νά δημιουργήση 
|»έον καθεστώ; έκ νέας όλως ύλης, απορρίπτων ή 
«αραγκωνίζων τούς άνδρας τοΰ αγώνος.Είς τάς παρα
τηρήσει; τών ξένων, οτι τό επιχείρημα τοΰτο, ήκιστα 

ΚΔΑΑΙΟΝ, απέβαινε καί τά μέγιστα έπικίνδυνον, άντέ-
| τάσσε το μέγα συμφέρον τής Πατρίδος όπως τό τα-
ΕξΧϋιερον έμπεδωίΐή τό άρτισύστατον Κράτος έπί νέων 
ρ α ι υγιών βάσεων πρός τοΰτο δ ' ήναγκάζετο νά θέση 
|-χαια ΜΕΡΟ; τό άο/αΐον ύλικύν, οπερ ώς έκ τών έ"ΞΕΟ3Ν 
Ί «ηι̂ τής ανατροπής αύτοΰ άπέβαινεν αδύνατον νά δια-
^»οσί)Γ| κατα/.λήλω;. Μεσούντος τοϋ έτους 1831 ό πα-

*%> τή; Καλλιόπη; Ανδρέας Καλαμογδάρτης καί ό 
^ μονός αυτη; αδελφό; Αντώνιος εύρίσκοντο καθειργ-
ί.μενοι μετ' άλλοιν εις τά; είρκτάς τοϋ Παλαμηδίου, ό 
Β * σύζυγο; αυτή; Σπυρίδων Παπαλεξόπουλος μετά 
, ν εωτερου αυτοΰ αδελφού Νικολάου, όπως δ ιαφύ-

Γ ' 0 1 παρομοίων τι'χην δ ι ά τ α αντιπολιτευτικά αυτών 
^Φρονήματα, είχον αποδράσει λάθρα εις Ύ δ ρ α ν , ένθα 
I /.εν ανεπετασθή ή σημαία τής επαναστάσεως κατά 

υ καθεστώτος. Τ Ι Καλλιόπη παρέμεινεν έγκεκλει-
Ι1"1) εις τον οίκον αυτής μόνη μετά τών δύω νηπίων 

^ ' ω ν Ναπολέοντος καί Επαμε ινώνδα . Ή άνώμα-
• αυτη κατάστασι; εσχεν ατυχώ; τόν μοιραΐον αύ-

τ5 «ντικτυπον ο αείμνηστος Ιωάννης Α. Καποδί-
! ^ ι α ' ε ν η ε τόν ί)(ίνατον πρό τής θύρας τοΰ Ναοΰ τοϋ 
"ΪΚΝ Σπυρίδωνος έν Ναυπλία) τήν πρωΐαν τής 27 Σε

πτεμβρίου 1831 έκ τών χειρών τοΰ Κωνσταντίνου καί 
Γεωργίου Μαυρομιχάλη, ών ό ΑΔΕΛΦΌΣ καί πατήρ Πε-
τρόμπεης Μαυρομιχάλης ήν καθειργμένος άπό μηνών 
έν Παλαμηδίω. Τό τοιοϋτον τραγικόν τέλος τοϋ ενά
ρετου εκείνου Κυβερνήτου ύπήρξεν ή πρώτη κηλίς 
συνάμα καί τό πρώτον καίριον τραύμα κατά τής άνα-
γεννηθείσης Ελλάδος . Ό μέγας εκείνος πατριώτης, 
ό μέγας άναμορφωτής έπεσε θϋμα έν τώ μέσο.) τοϋ 
έργου αύτοΰ τού όντως δημιουργικοΰ, δπερ ημιτελές 
απόμειναν ευθέως κατέρρευσεν. 

* * 

Ή μετά^τόν θάνατον τοϋ Ι ω ά ν ν ο υ Α. Καποδί
στρια καί τήν παραίτησιν του άδελφοΰ αύτοΰ ΑΥΓΟΥ
στίνου σχηματισθείσα ύπό τής Γερουσίας επταμελής 
Διοικητική Επιτροπή άνέθετο εις τόν Σπυρίδωνα 
Παπαλεξόπουλον τήν Διοίκησιν τοΰ Ναυπλίου καί 
'Άργους. Ό Σπυρίδων Παπολεξόπουλος έν τή σπου
δαία ταύτη θέσει καί κατά τάς άκρως επίκαι
ρους έκείνας περιστάσεις έπεδείξατο έξοχα προτε
ρήματα διοικητικής ικανότητος καί εμπειρίας - διά 
τής μειλιχίου καί συνετής αύτοΰ συμπεριφοράς καί 
τούς φιλοταράχους πολίτας κατώρθου νά συγκρατή 
καί τάς ύπερβασίας τών ξένων στρατιωτών, εις ους 
ήν έμπεπιστευμένη ή φρούρησις τοΰ Ναυπλίου, νά 
περιστέλλη. Ή επομένη επιστολή τοΰ Διοικητού τής 
Γαλλικής φρουράς Στρατηγοϋ Κορβέτ, ήν άπέστειλεν 
αύτώ απερχόμενος τοϋ Ναυπλίου μετά τήν ελευσιν τού 
Βασιλέως "Οθωνος, προσεπικυροί τά εΐρημένα. 

ΝΑΥΠΛΊΑ τήν 5 ΦΪΒΡΟΥΑΡΊΕΥ (ν. Ε.) 1 8 3 3 . 

ΚΎΡΙΕ ΔΙΟΙΚΗΤΆ, 

«Δέν ϋέλω αφήσει τήν Διοίκησίν μου χωρίς νά Σάς 
νέςηγήσω μεγαλοφα'ινως τήν ενχαρίστησίν μου διά τήν 
νκαλήν καί τιμίαν διαγωγήν, τήν οποίαν διετηρήσατε 
»ώς ττρός τούς ΓάλΛονς, τά φρόνιμα μέτρα και τήν 
•αέπιμονήν, τήν οποίαν κατεβάλλετε εις τό νά διατηρηίϊή 
τ>ή ευταξία και ή ησυχία είς τήν πό).ιν τήςΝαυπλ'ιας.» 

(.(-Καϋ·* δλας τάς περιστάσεις καί είς αντάς τάς δυσ-
νκολωτέρας, καϋ' άς εύρέ&ημεν, έδείξατε απανίαν 
νάφοσίωσιν καί έξαίρετον πατριωτισμόν καί αν έ'σχον 
ντήν ικανότητα τοϋ νά συνεισφέρα) ώφέλ.ιμόν τι διά 
»ΤΌ μέλ,λον είς αυτόν τόν ώραϊον τόπον, δέν &έλω λη-
νσμονήσει ποτέ δτι αϊ γενναϊαι προσπάΰεια'ι Σας καί 
»ή προσωπική Σας αξία μέ συνέδραμον είς τούτο». 

«Θεωρώ ευχαρίστηση· καί χρέος μου τοΰ νά Σάς τό 
νέπαναλάβω.» 

«Δέχϋητε τήν διαβεβαίωσιν τών αίσ&ημάτων μουι 
Ί>τών πλέον διακεκριμένων.» 

Ό ΪΤΡΑΤΗΓΌΣ ΚΟΡΒΈΤ 

Προς τον Κον Διοικητην τής πόλεως Ναυπλίας. 

Κατά τάς ΦΟΒΈΡΑΣ ταύτας ημέρας ή ευρωπαϊκή ανα
τροφή καί φυσική προσήνεια τής συζύγου ΤΟΰ Διοι-
κητοϋ τοϋ Ναυπλίου Καλλιόπης ούκ ολίγον συνέδρα-
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μεν αυτόν είς τήν έκτέλεσιν τοΰ δυσχερούς τούτου έρ
γου. Ί Ί έν τω κέντρο.) τής πόλεως ευρύχωρος οικία 
τής Καλλιόπης Σ π . Παπαλεξοπουλου, ή παρά τή πλα
τεία τοϋ Πλατάνου, νΰν Συντάγματος, νεόδμητος τότε, 
ήν τό συνεντευκτήριον πάντων τών επιφανών αν
δρών τής χώρας, τών ξένων άντιπροσιόπων καί τών 
αξιωματικών τής φρουράς καί τών ναυλοχούντων ξέ
νων πολεμικών πλο ίων έκεΐ, ώς εις όασιν, εϋρισκον 
ποιάν τινα άναψυχήν οί ευγενείς ξένοι, οί οϋδεμίαν 
άλλην ψυχαγωγίαν έχοντες τότε έν Ναυπλίω. Έ ν τή αρ
χοντική οικία τής Καλλιόπης έλησμόνουν οτι εύρίσκον-
τοέν τ φ μέσω ερειπίων, εις χώρανΆνατολικήν μόλις 
άπαλλαγεΐσαν τής δουλείας καί τής βαρβαρότητος καί 
καπνίζουσαν έτι έκ τοΰ πολέμου καί τής καταστροφής -

έκεΐ γεύματα πολυτελή καί συναναστροφαί ευχάριστοι 
κ α θ ' έκαστη ν έδίδοντο, ών μετεΐχον καί οί πρώτοι 
τών Έλλήνων' αί δέ έν θερινή ευδία θα/νάσσιαι έκ-
δρομαί εις τήν έν Κυβερίφ έπαυλιν τής διαπρεπούς 
Δεσποίνης συνεπ?α)ρουν. τάς χειμερινάς διασκεδάσεις. 
Πάντες οί έν Ναυπλίω διαμείναντες τότε ξένοι καί οί 
απλώς διελθόντες τής πρωτευούσης τοϋ άρτιγενοϋς 
Κράτους μετ ' ενθουσιασμού μνημονεύουσι τής φιλό
ξενου εστίας τής Καλλιόπης έν ή πλην τών άλλυ>ν έ'-
καστυς διελέγετο εις τήν πάτριον αύτοΰ γλώσσαν. 

Έ ν τώ μέαφ τής κατά τοί'ς χρόνους εκείνους αρχεγό
νου έλλτ|νικής κοινωνίας τοϋ Ναυπλίου, ήτις, εξαιρέσει 
τών ολίγων Φαναριωτικών οικογενειών, έσπάνιζε 
γυναικείας αναπτύξεως καί μορφώοεο)ς, ή Καλλιόπη, 
ήτις είχεν άπομακρυνθή τής πατρώας εστίας παιδίσκη 
καί μέχρι πρό μικρού έβίωσε καί άνετράφη έν Εύ-
ρο)πη, άπετέλει αληθές φαινόμενον. Υ ψ η λ ή , ραδινή, 
έν τή άκρο>ς γνησία ελληνική αυτής κατατομή, ομι
λούσα τήν Γαλλικήν γλώσσαν, ώς ώμίλουν αί Μαρκη-
σίαι τοΰ ΠΙου αιώνος, καί τί)ν Ίταλικήν ώς ' Ρ ω -
μαία Δέσποινα, (ώς έγραφε κατά τόν θάνατον αυτής 
διαπρεπής δημοσιογράφος), έπέραστος τούς τρόπους, 
άναγινο')σκουσα διαρκώς, παρακολουθούσα πάσαν κί
νησα·, ενθουσιώδης, φιλελεύθερα καί έπί πάσιν οι
κοδέσποινα τελεία, ίππεύτρια έξοχος, χορεύτρια κομ
ψότατη καί, συνελόντι ειπείν,μεστή απείρων χαρισμά
των κατέστησεν, ώ ; εικός, εντός βραχυτάτου χρόνου 
τήν αΐθουσαν αυτής τό κέντρον τής συνεντεύξεως πάν
των τών ξένων καί παντός ο,τι ή τότε νεαρά ελληνική 
κοινωνία είχε τό εξέχον. Τοιοΰτον εύρε τόν οίκον τής 
Καλλιόπης Σ π . Παπαλεξοπουλου ή έλευσις τοΰ Βασι-
λέο>ς "Οθωνος καί ή μετ ' αύτοΰ κάθοδος τών Βαυα
ρών μεγιστάνων καί αξιωματικών. 

Ή νέα τών πραγμάτων τάξις, ήκιστα προσιδίαζεν 
είς τά ήί)η, τήν έλευθέραν άνατροφήν καί τά φρονή
ματα τής νεαράς Δεσποίνης. Τό προσωπικόν τής 
Αντιβασιλείας καί τής Αυλής καί οί αξιωματικοί τής 
Βαυαρικής στρατιωτικής αποστολής ουχί ευμενή εϋ
ρισκον τήν ύποδοχήν έν ταΐς αΐθούσαις της οικίας τής 

Καλλιόπης - τό φλέγμα τών Βαυαρών και ή 
της αυτών άπέβαινεν ήκιστα ευχάριστος είς τήν ΠΛ 
ζωής καί χάριτος Οΐκοδέσποιναν, αγνοούσαν άλλο 
καί τήν γλώσσαν αυτών έ φ ' ω καί εις τόν οίκον 
τής έξηκολούθουν φοιτώντες, πλην τών εγκρίτων 
χωρίων καί τών άποφοίτιον τής Στρατκοτικής ^ 
λής τών Ευελπίδων νεαρών Έλλήνα>ν άξιωματι* 
καί οί εκάστοτε παρεπιδημοΰντες Γάλλοι, "ΑΓ* 
καί Ι ταλο ί κατά προτίμησιν. 

* 
* * 

Ή λήγοντος τοΰ έτους 1834 μετάθεσις τής [Ι ( ) ω.< 
τευούσης τοΰ Βασιλείου εις Α θ ή ν α ς δέν συιιπαοίΐ 
συρε καί τήν Καλλιόπην Σ π . Παπαλεξοπουλου «Τΐ(| 
παρέμεινεν έν Ναυπλίοη προϊσταμένη ΟΊΚΟΥ έξακο-
λουθοΰντος νά άποτελή κέντρον πολιτικύν ιπια καί 
κοινωνικύν έπίζηλον, έν τώ οποίοι αί <| ιλελεύθεοαι 
Ίδέαι περιΐπταντο άφθόνως. Έ\·Εΐ| ανίζετο έπιιν όη ί 
και είς τήν νέον [Ιρωτεύουσαν ή καλλίμορφος 
σποινα πλην ώς μετέωρον, ταχέως επανερχόμενη ε'ιςΐ 
τήν προσφιλή αυτής έστίαν. 

Ή Καλλιόπη τοσούτον είχε συνδεθή πρό; τό Χαΰ-3 
πλιον, ώστε, καθ ' α έλεγεν, είχε μεταβλητή εις δοταΜ 
κον προσκεκολλ.ημένον είς τους (Ιπάχους τοϋ Ίτπ-κπϋ \ 
(τής Ακροναυπλίας) - άπετέλει ΟΫΤΙΟ; ειπείν οινέχειαν ' 
τής αρχαίας αύτοΰ αίγλης, άνταΰγειαν τή; ΔΌΞΗΣ, 'ήχις 
περιέβαλλεν αυτό κατά τήν Έπανάστασιν, ότεέσωζε 
τήν Ελλάδα έ κ τ ω ν ονύχων τοϋ Ίμβραήμ Πασά, ί 
καί μετ ' ολίγον, οτε ή Ιωάννης Καποδίστριας 9 
πρώτον ίδρυε τόσημερινύν έγκαταλελι ιμυένον ΠαΙά- '. 
τιον καί ύ Βασιλεύς "Οθων μείραξ καί αγένειο; «χπεβι-
βάζετοείς τούς έγγϋς 'Αποβάθμου; ιοΰ \αναοί έν τω 
μέσω τών επευφημιών καί τών έλπΊΔΙΟΝ τών <>ι« το- -
σούτων αγώνων, θυσιών και αιμάτων δημιουργησάβ 
των τήν νεωτέραν Ελλάδα . 

Πάντες οί κατά καιρούς επισκεπτόμενοι τό Ναυ-/?| 
πλιον επίσημοι "Ελληνες καί ΞΈΝΙΟ περιηγηται ουδέ
ποτε παρέλειπον νά προσέρχοινται ι ί ; έπίοκει|'ΐν της 
Καλλιόπης Σπ. Παπαλεξοπουλου, ήτις συνείθιζεν « β 
στοτε νά έπαναλαμβάνη μειδιώσα έπιχαρίτως: 
«ιό Παλαμήδι έρχομαι εγώ' είμαι καί έ;·ώ 'έ'· «πο ϊ*,| 
«αρχαιότερα Μνημεία τοϋ ίπτορικοϋ Ναυπλίου και επΟ'. 
«μένως ή επίσκεψις Σας καθίσταται υποχρεωτική^ 
Ή έτοιμότης τοΰ λόγου τής Καλλιόπη; ήν πάντοτε 
ανεξάντλητος - καί οτε ό Γάλλο; Ακαδημαϊκός καί 
ιστοριογράφος Ερρ ίκος Μαρτέν, ύ πολιόθριξπρεσββ 
της, ού ή φυσιογνωμία ένέπνεεν αγαθότητα αμακα 
εύφυΐαν, προσήρχετο νά έπισκεφθή αυτήν λέγων μει 
γαλλικής όντως χάριτος: «Κυρία, έρχομαι να κατά-
«θέσο> τό σέβας μου ενώπιον μιας ιιεγάλης Κνριας· 
«ΟΠΙΗΑΟ θα ΠΙΟ, τοϋ αιώνος μας», ή Καλλιόπη δεν 
έβράδυνε νά πρόσθεση: «Πολύ, παρά πολύ μεγάληί ^ 
«μάλιστα, κύριε Μαρτέν έχει είς τήν ράχιν της έβοο 
«μήκοντα ήδη έτη περασμένα . . . .» 
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>. ̂  τ α ΐ ς πρώταις Δΐ]μαιρεσίαις, έν έτει 1835, ό 
',ιδων Παπαλεξιίπουλος εξελέγη δ πρώτος Δήμαρ-
; -, Ναυπλίου καί τοιούτος κατ ' επανάληψιν διε-
' . ώς δέ δ ί δ ιο ; άνωμολόγει, τήν μεγάλην δη-

χόπμ« / α ι τ ' 1 ν ϊ ^ ' 6 1 επιτυχή αύτοΰ δράσιν 
«άε κατά μέγα μέρος κίς τήν σύζυγον αυτοΰ Καλ-

«0 φιλελεύθερο; πυρετό;, όστις κατέλαβε τούς Έ λ -
• Η : βρα/.ύ ί 1 6 1 " τ , 1 ν ε ^ ε υ σ ι ν τ ° ϋ Ό θ ω ν ο ς , δέν ήτο 
ίκνατον ί) ν α παρασυρη καί τήν εύεπίφορον Καλλιό-

ή; ό οίκο; εν Ναυπλίω άπετέλει μίαν τών μεγά-
; ν ^τιών πάση; ενεργείας. Ή 3η 1 Σεπτεμβρίου 
•'°Α$ ανέτειλε καί ή πόλις τοΰ Ναυπλίου ώσανεί έν 

*άμβ<!> πρώτον άπίστελλε πληρεξούσιον εις τήν έν 
βήναις Έθνικήν τών Έλλήνο)ν Συνέλευσιν τόν 
"βίδωνα Παπαλεξόπουλον. Ή Καλλιόπη παρηκο-

*%ΜΕ τότε τόν σύζυγον αυτής καί δέν έβράδυνε νά 
ταστήση τόν έν Α θ ή ν α ι ς οίκον αυτής κέντρον τής 
^ φιλελεύθερα; καί άγγλοφρονούσης πολιτικής με-

ής προίστατό αρχαίος φίλος καί συναγωνιστής, 
ίείμνηστ·*; Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος. Μετά τό 

Τ $ τών εργασιών τής Συνελεύσεως καί τήν καθιέ-
Τ » τοΰ Συντάγματος ή Καλλιόπΐ) έσπευσε νά έπα-
1η είς τήν φίλΐ]ν έστίαν, ην ουδέποτε ένόησε νά 

λείπη οριστικώς, και οτε ό σύζυγος αυτής έν τοις 
"Φις έξελέγετο Γερουσιαστής. Έπεσκέπτετο ενίοτε 

ί θύτη τάς Αθήνας , πλην ολίγας ημέρας παρέμε-
^ίχάστοτε, μή άρεσκομένη είς τόν άνώμαλον ' βίον 
Τκήν κονισαλέαν άτμόσφαιραν τής νέας Προηευ-

* * 

Τόν ήρεμον βίον της έπιχαρίτου Δεσποίνης έπέ-
το νά συντρίψωσι μεγάλα οικογενειακά άτυχη 
Λ, άλλεπαλλήλιος έπελβύντα. Ό λήγοντος τού 

150 επελθών θάνατο; τοΰ νεαρωτάτου τών υιών αύ 
„ ευέλπιδος Αλεξίου, τελειοφοίτου τοΰ Γυμνασίου 
Τίεκαεξαετοϋς μόλις τίμ· ήλικίαν, έν βραχεί έφερεν 
ις τον τάφον και τόν μεσήλικα έτι σύζυγον αυτής, 
1δέν έβράουνε νά άκολουθήση μετ' ολίγους μήνας 
«ι ο πρωτότοκοι; τών υιών αύτη; Ναπολέων, άρτι έν 
ερμανία σνμπληρώσας τά; σπουδάς αύτοΰ. Ό σύγ-

[ρονος σχεδόν θάνατος τοΰ συζύγου καί τών δύο 
'οοσφιλών αύτη; υιών τοσούτον βαθέως έπληξε τήν 
ϊ«αισθητον καρδίαν τή ; Καλλιόπη;, ώστε καί μετά 
««ροδον πεντήκοντα περίπου ετών, έν ταΐς τελευταί-
ίις του βίου αί·τή; ήμέραις, άπέφευγεν επιμελώς νά 
μνημονευη τών ιηομάτων τών τέκνων αυτής τούτων. 

Επί μακράν σειράν ετών ή τετραυματισμένη χήρα 
πορεμενεν εντελώς μακράν τοϋ κόσμου, ουδέποτε εξερ
ΧΌΜΕΝΗ τ ή ; 0 | κ { „ - ( ί [ , τ ή ς · έζη μεταξύ τών βιβλίων αύ-
' ' ζ ' α τ ι ν « , ιο; έλεγεν υπήρξαν οί πιστότεροι αυτής ψί 

ερωμένη ολόκληρος είς τήν μελέτην καί τήν φιλαν-
θρωπίαν "Ω ! ή φιλανθρωπία της Καλλιόπης 
ήτό τι έξοχον όσοι έβλεπον αυτήν τότε καί βραδύτε-
ρον μέχρι τοΰ θανάτου αυτής διασπείρουσαν καθ 'δλας 
τάς ημέρας τοΰ μακροϋ αυτής βίου τά κέρματα τοϋ 
πενιχρού αύτης βαλαντίου, άλλά μετ ' αυτών καί τού; 
ανεξάντλητους θησαυρού; της αγάπης, καί τής καρδίας, 
εκείνοι μόνοι δύνανται νάκατανοήσωσιν οποίον ύψος 
έχει έν τη εφαρμογή ή πρός τόν π?.ησίον αγάπη, ην 
διδάσκει τό Εύαγγέλιον. Μ ε θ ' δπόσης χαράς καί έν
θουσιασμοϋ ήνοιγε τήν παρά τήν κλίνην αυτής συρ-
τοθήκην καί λαμβάνουσα διένειμεν εις τήν πληθύν 
τών κ α θ ' έκάστην πρωΐαν επισκεπτόμενων αυτήν πε-
νήτοόν τάς ολίγας δ(ΐαχμάς, αΐτινες άπέμενον α ύ η | εκ 
τών ύπολειμμάτονν μεγάλης περιουσίας, ήν κατηνά-
λωσεν ευεργετούσα, καί βραδύτερον έκ τής πεντακο-
σιοδράχμου σαιντάξεως, ήν τό Κράτος έχορήγησεν 
αυτή. «Άλλ' άς τάς μοιρασθώμεν», έλεγε συνήθιο; 
λαμβάνουσα τό τελευταϊον αυτής δεκάδραχμον, «ενώ 
«κρατώ τάς πέντε, πάρε καί συ τάς ά/7ας πέντε.» Καί 
δταν τις τών παρισταμένων φίλων η οικείων διεμαρ-
τυρετο διά τήν ταχεΐαν έξιίντλησιν τής μηνιαία; συν
τάξεως, ή Καλλιόπΐ] παρετήρει έπιχαρίτως: «Τά πε· 
«τεινά τοϋ ουρανού ζουν χωρίς ούτε νά σπείρουν ούτι 
«νά ϋερίσουν καί έγώ δέν &ά ζήσω έως τό τέλ.ος τοϋ 
«αηνός ,·» Ύπήρχον πτωχοί έν Ναυπλίω εις ους είχε 
παραχωρήσει τά ενοίκια τών κάτωθι τής οικίας αυτής 
μαγαζείων είς άλλους έδιδε κ α θ ' έκάστην πρωΐαν κα-
φέν καί ζάχαριν, ολίγον κρέας, ή βούτυρον, έλαιον, 
όρυζαν η καί ώά. . . . Οί τοιούτοι τρόφιμοι ή συντα
ξιούχοι τής Κυρά-Καλ/.ιόπης, ώς άπεκαλοϋντο συνή
θως, συνηγμένοι άνέιιενον κ α θ ' έκάστΐ]ν προ)ΐαν πριΊ 
τής εξωτερικής θύρας τής οικίας αυτής, ήτις ήνοιγε 
περί τήν ΙΟην ώράν π. μ., οτε ή Καλλιόπη μετά τό 
λουτρύν καί τό άπέριττον αυτής πρόγευμα έδέχετο 
πάντα έπισκέπτην έν τή ιδιαιτέρα αυτής αΐθοϋση κα
θήμενη έπί αναπαυτικού καναπέ, έ φ ' ού ήν τεθειμέ-
νον παραπλεύρως αυτής καί τό άναλόγιον τών άνα-
γινωσκομένών βιβλίων. Οί τοιούτοι τρόφιμοι, ό εις 
μετά τόν άλλον, ανήρχοντο αθορύβως τήν κλίμακα, 
ηΰχοντο τήν καλήν ήμέραν, ήσπάζοντο τήν δεξιάν αυ
τής καί έλάμβανον τά ημερήσια συνήθη έκάστω χο-
ρηγήματα, άτινα ουδέποτε έλειπον η παρήλλασσον,το
ποθετημένα πάντοτε έπί τής έν τώ μέσω τής αιθού
σης τραπέζης, ή τής εγγύς της κλίνης πτυρτοθήκης (κο-
μοϋ) κατά τάς ψύχρας τοϋ χειμώνος ημέρας. Τοιαύτα 
παραδείγματα ανθρωπινής συμπαθείας καί αγάπης 
τοϋ πλησίον υπήρξαν σπανιώτατα κ α θ ' όλους τούς 
αιώνας. 

Κατά τήν θλιβεράν ταύτην δεκαετή περίπου περίο-
γον τοϋ βίου αυτής, κ α θ ' ήν αποκλειστικώς έζη ευερ
γετούσα, ή Καλλιόπη Σ π . Παπαλεξοπουλου δέν είχε 

••ι* « ι ι ν α , ι»- ε/,εγεν υπτιρςαν υι . ι ι ο ι « « ^ · ν - • - . · . 
Κ ^ τών Αναιινήσεων τής παρελθούσης εύκλείας. I μόνους συντρόφους τα βιβλία αλλα και πολλού, συγ 
Έν τή οικία αυτή; έγκαθειργμένη, ούτως ειπείν, ή I γενείς καί φίλους, οιτινες ουδ επι στιγμήν^εγκατ 
Ελλιόπηέΐη βίον καθαοώς πνευματικόν, τόν όποιον λειπον αυτήν. Κατα τας «ρας, Χ « θ ας εδεχετο, , ο ι 
& «ί μεγάλα, φυχαί καί αί μεγάλαι καρδίαι, άφι- κία αυτής ήν πάντοτε πλήρης επισκεπτών, οιτινες ετερ 
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πόντο άκοΰοντες άπό τό άπΰλωτον αυτής στόμα μετά 
πολλής χάριτος τάς τοσούτον ενδιαφέρουσας αφηγή
σεις τοϋ παρελθόντος. Ή μνήμη αυτής ήτο τοσούτον 
απέραντος, ώστε ουδεμία απολύτως λεπτομέρεια διε-
λάνθανεν αυτήν ότε ήκουέ τις αυτήν άφηγουμένην 
άρχαίον τι έπεισόδιον ένόμιζεν ότι άνεγίνωσκεν αυτό. 

Ό τοιούτος φιλολογικός κα! φιλανθρωπικός βίος, 
δν διήγαγεν αποκλειστικώς τά πρώτα έτη άπό τοϋ θ ά 
νάτου τών προσφιλεστέριον αύτη υπάρξεων ή άπαρη 
γύρητοςΧήρα, δεν ήδύνατο νά παραταθή έ π ' άπειρον 
ή μεγά?^η τ*;ς Καλλιόπης αυτενέργεια, τό άκοίμητον 
αυτής πνεύμα, τά φλέγοντα φιλελεύθερα αυτής αισθή
ματα δέν ήτο εύκολον νά μένωσι συνεσταλμένα έπί 
μακρόν χρόνον έν τή καρδία αυτής. Χωρίς νά παραί
τηση τάς συνήθεις φιλανθρωπικός αυτής έξεις παρε 
συρθη καί πάλιν μικρόν κατά μικρόν εις τήν όλισθη 
ράν τής πολιτικής κινήσεοος κονίστραν. Μνήμο>ν τών 
πολιτικών δοξασιών τοϋ πατρός καί τοϋ συζύγου αυτής, 
διεφώνει πάντοτε πρός τήν αυταρχική ν πολιτικήν πο-
ρείαν τών Κυβερνήσεων τοΰ Ό θ ω ν ο ς · καί όταν ή 
άντιπολίτευσις κατά τοΰ Συστήματος ήρξατο νά δια 

πλίου δέν είχον ΏΣ πρόγραμμα αυτών τήν κατ 
τής βασιλείας τοϋ Ό θ ω ν ο ς · ήξίουν ΑΠΛΏΣ «Μ 
βολήν τοΰ καθεστώτος πολιτικού, Συστήματος 
ένέργειαν ελευθέρων εκλογών, τήν σύγκλησιν *ϊ 
κής Συνελεύσεως πρύς τροποποίησιν τοϋ ΣυνχΑ 
τος καί την άνακήρυξιν Διαδόχου πρέσβευαν» 
Όρθόδοξον Δόγμα. 

Ή στάσις τής 1ης Φεβρουαρίου 1802, π ε ο ^ 
σΟεϊσα εντός τών τειχών τοϋ Ναυπλίου, έφερε τα 
τά Βασιλικά στρατεύματα ύπό τήν άρχηγίαν τοΰ ' | 
στρατηγού Εμμανουήλ Χ ά ν π ρ ό τ ώ ν πυλών τοΰ ΑΊ 
ρίου. Καταληφθεισών ΑΛΛΗΛΟΔΙΆΔΟΧΟΣ καί άνευ ι« 
λων απωλειών τοΰ Β. στραιοϋ πασών τών πεοϊ 
Ναύπλιον επικαίρων θέσεων, ήρξατο σφοδρός ΠΙ 
βολισμός ύπό τών πολιορκητών τή 18—1!Ι Μαβί 
κατά τε τών φρουρίων καί κατ ' αυτών τών οΜ 
τής πόλεως. Κατά τήν διάρκειαν τών πυροβολιο* 
τούτων, οϊτινες έ'σχον καί τινα θύματα έν ταΐς 6<? 
τοϋ Ναυπλίου φιλήσυχων πολιτών έκ τών σφαιι 
τών πυροβόλων, ή Καλλιόπη άφόβως ιστάμενη 
τοΰ έξιόστου τής οικίας αυτής έφιόνει ατάραχος Π 

ΔΊΔΗΤΑΙ καί ΈΝΙΣΧΎΗΤΑΙ, ΣΥΝΑΝΤΏΜΕΝ ΤΉΝ Κ α λ λ ι ό π η " Τ / " " Τ 5 ^ < 0 ν ε ι * ~ , ΙΙ ΥΥΝΑΝΤΩΜΕΝ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΌΠΗΝ ΤΟΥΣ ΕΠΤΟΗΜΈΝΟΥΣ ΠΟΛΊΤΑΣ : «Μή ωοβΤιαθε ' ΤΛ ν ΠΡΩΤΟΣΤΑΤΟΎΣΑΝ ΈΝ τη ίϊννίηηα, Α«ί , Λ . - , Γ . "ηψορησσε. ι0 Μ πρωτοστατούσαν έν τή έξεγέρσει, ήγέτριαν ΑΥΤΉΣ, έμ 
ψυχοϋσαν, ένθαρρύνουσαν, ενεργούσαν μετά τής λε-
πτότητος γυναικός πλήν μετά τής ευσταθείας, δυνά
μεως καί ΕΠΙΒΟΛΉΣ πολλών ανδρών συγχρόνως. Καί 
δτε ύπό τών συνωμοτών εκρίθη επιβαλλομένη ή έν τή 
ηγεσία τοϋ κινήματος άντικατάστασις τοΰ Ναυάρχου 
Κ. Κανάρη διά τοϋ Δημ. Γ . Βούλγαρη έκτακτος απε
σταλμένος έπέμφθη εις Ναύπλιον, όπως έπιτύχη τήν 
συναίνεσιν τής Καλλιόπης καί τήν πρύς τούτο ένερ-
γύν αυτής παρέμβασιν παρά ΤΟΙΣ διαφωνοϋσι συνω-
μόταις" τοσούτον τότε τό κύρος αυτής. 

Ό έν Ναυπλίω οΐκος τής Καλλιόπης, ΙΔΊΑ άπό τοΰ 
έτους 1800, ήν τό συνεντευκτήριον τών συνωμοτών 
καί τό καταφύγιον τών πρός έπιτήρησιν αποστελλο
μένων εις Ναύπλιον αξιωματικών τοϋ στρατού, ών ή 
πρός τόν Θρόνον πίστις έκλονίζετο. Έ κ ε ϊ ό Π . Κο-
ρωναΐος καί ό Λ. Γρίβας, έκεϊ ό Δ. Ν . Μπότσαρης καί 
ό Χ. Ζυμβρακάκης, έκεϊ ό Θρ. Μάνος, ό 'Αλεξ. Πραΐ-
δης καί ό Π . Δυοβουνιώτ/;ς, έκεϊ ο Γ . Πετιμεζάς καί 
Κ. Μαυρομιχάλης καί ή λοιπή χορεία τών συνωμο
τών κατήρτισαν τό σχέδιον τής Ναυπλιακής Έ π α ν α 
στάσεως" εκείθεν ΕΔΌΘΗ τό σύνθημα τής εξεγέρσεως 
τής φρουράς τοϋ Ναυπλίου κατά τήν Ιην Φεβρουα^ 
ρίου 1862. Έ κ τοϋ έξώστου τής ΟΙΚΊΑΣ αυτής, έν τή 
κρισίμω εκείνη νυκτί, ή Καλλιόπη, ΑΨΗΦΟΎΣΑ τάς περι-
ϊπταμένας σφαίρας έξήγειρε τό φρόνημα τών είς τήν 
κάτωθι πλατεΐαν τοΰ Συντάγματος συγκεντρουμένων 
άλληλοδιαδόχως τμημάτων τοΰ στρατού τής φρουράς, 
άτινα καθήρεσαν τάς αρχάς τοΰ Βασιλέως καί άνεκή 
ρυξαν προσιορινήν στρατιωτικήν Διοίκησιν ύπό τήν 
άρχηγίαν τού 'Αντισυνταγματάρχου τοΰ Πεζικού Α ρ 
τεμίου Μίχου. Τήν νύκτα έκείνην έπεκλήθη ύπό τών 
ένθουσιώντων επαναστατών ή Μαααηιο Ιϊοΐαηά τής Ναυ 
πλιακής Επαναστάσεως. Οί έπαναστάται τοΰ Ναυ 

π/.ιον, 6'πως έσωσε τήν άνεξαρτησίαν τοΰ "£#»„ 

κατά τήν μεγάλην Έπανάστασιν θά εξασφάλιση % 

ήδη τάς ελευθερίας αυτού.» Καί ότε έκ συντρίμμαχ 
σφαίρας σφηνωθέντος είς τό ύπέρθυρον τοΰ έξώστά 
έπεσαν κονιάματα έπί τής κεφαλής αυτής, στραφεί» 
πρός τούς όπισθεν αυτής ισταμένους οικείους • 
μειδιώσα : «Είναι κουφέτα πού μοΰ στέλλει άπόιι 
Μνλον 6 αγαπητός μου Δημητράκης» έννοΰσα τόν έξι 
δελφον αυτής Δημήτριον I. Παπαδιαμαντυπουλ» 
Ταγματάρχην τοΰ Πυροβολικού, όστις διηύθυνε ι 
ύπό τούς πρόποδας τοϋ Προφήτου Ήλιου , πρό τι 
Μύλου Ταμπακοπούλου, πυροβολεΐον τοΰ Βασιλίκι 
στρατού. 

Ό αρχηγός τού Β . στρατού Υποστράτηγος Έμ| 
Χάν, φοβηθείς ΜΉ έν επικείμενη έπαναλήψει βομβα( 
δισμοΰτής πόλεως,ή καί έπί τή μελετωμένη έξ ΈΦΟΔΟ 
αλώσει τών φρουρίων πάθη τι ή Καλλιόπη Σπ. Πο 
παλ,εξοπούλου, μ ε θ ' ΉΣ δ ι ' αρχαίας συνεδέετο φιλιβι 
άπέστειλεν ΑΥΤΉ φιλικωτάτην έπιστολήν, δι*ής παρί 
κάλει αυτήν νά άπομακρυνθή τοΰ Ναυπλίου ή τουλα 
χιστον νά μή έκτίθηται διαρκοΰντος τοΰ βομβαρδι 
σμού έπί τοϋ έξιόστου, διότι δέν ήγγυάτο περι τη 
ασφαλείας ΑΥΤΉΣ· ΠΛΉΝ εις απάντηση· έδέχετο το ε*ι 
σκεπτήριον ΑΥΤΉΣ μετά τής επομένης ύποσημειωσεως 

Δ Ή ΚΥΡΊΑ 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΠ. ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ 

ΛΑΜΒΆΝΕΙ ΤΉΝ ΤΙΜΉΝ ΝΆ ΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ ΤΌΝ ΦΊ-
ΛΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΌΝ ΧΆΝ, ΌΤΙ ΔΈΝ ΦΟΒΕΊΤΑΙ ΤΊ
ΠΟΤΕ ΆΛΛΟ ΆΠΌ ΤΟΎΣ ΠΟΝΤΙΚΟΎΣ. 

750 — 
Κατά τάς υπολοίπους ημέρας, κ α θ ' άς οί έπανί 
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κατεϊχον έτι τό Ναύπλιον, Ή Καλλιόπη δέν 
ΔΙΆ τοΰ θάρρους καί ΤΉΣ επιβολής αυτής νά έν-

•υρρννη τοις λιποψυχοΰντας' δτε δέ κατά μοιραίαν 
ί«'ννιιν επέστη Ί ' '"- ) α ^ κ συνθήκης εισόδου 
„ ρ,κιι'/,ικών στρατευμάτων, οί μή άμνηστευθέντες 

&υ επαναστατών, άποχαιρετήσαντες τήν περίλυπον 
Α&ποιναν μετά δακρύων καί άσπασθέντες τήν χείρα, 
^υίϋχίΐον τή; οικία; αυτή; καί κατευθυνθέντες εις 

'ν άποβάί'ραν έπέβησαν τοϋ έπί τούτω καταπλεύ-
βαντο; Αγγλικού πολεμικού πλοίου «Κάστορος» όπερ 
ιιετά τοϋ Γαλλικού Πελεκάνο;» μετέφερον ΤΟΎ; προ-
ΓΕΓΡΑΙΙΜΈΝΟΥ; ΕΙΣ τίμ· άλλοδαπήν. 
ί Άπό ΤΉΣ στιγμή; εκείνη; ή Καλλιόπη διέταξε νά 
ΚΏΕΊΣΩΣΙΝ επιμελώς τάς θύρα; καί τά παράθυρα τ ή ; 
|ϊχίας αυτή;, μή επιθυμούσα ,νά γείνη μάρτυς τ ή ; 
[ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΙΚΉΣ εισόδου τών Βασιλικών στρατευμάτων 

ε ; ς τ 0 ήττηθέν Ναύπλιον. Καί ότε μετ ' ολίγας ημέρας 
ό Δημοτικός αστυνόμος τοϋ Ναυπλίου παραβίασα; 

Μη έξώθυραν τή ; οικία; αυτή; ανήρχετο τήν κλίμακα 
..δπως ένεργήση κατ' οίκον έρευναν έν αύτη, φοβερόν 
έδέ/ετο ύπό τή; Καλλιόπη;, ιστάμενης έπί τή ; κεφα
λής τή; κλίμακος, /.«/.κτίσμα κατά τοϋ στήθους, όπερ 

Ί ήνάγκασεν αυτόν κακώς έχοντα νά αποχώρηση άπρα
ΚΤΟΣ. Ό κατά τήν ήμέραν έκείνην αφιχθείς εις Ναύ-
χλιον Υπουργός τών Στρατιωτικών Λημ. Μ. Βυτσα-
|ης, πληροφορηθεί; τά γενόμενα, έσπευσε διά τοΰ 

ΐ'ΥΠΑΣΠΙΣΤΟΫ αύτοΰ νά ζητήση τήν συγ-γνώμην τής 
ΚΑΛΛΙΌΠΗΣ, επιτίμησα; πικρώς τόν Άστυνόμον διά 

τήν αΰθάδειαν. 
I Καθ'όλον τό διαρρεΰσαν έπτάμηνον διάστημα άπό 
τ% καταστολή; τή; Ναυπλιακής Επαναστάσεως μέ-

, χρι τής καταλύσεως τής Βασιλείας τοϋ Ό θ ω ν ο ς ή Καλ
λιόπη ΈΞΗ κατάκλειστο; έν τή οικία, μή δεχόμενη ή 

ί τούς οικείου; καί του; στενότατου; αυτή; συγγενείς 1 

I ΧΑΊ τοΰτο όπιο; μή κατά τά; πονηρά; εκείνα; ήμε
ΡΑ; έκθεση τοΰ; η ίλου; αυτή; ει; τα; η ιλυπύπτου; 
Αρχάς τοϋ Ναυπλίου. 

Γ ΟΛΊΓΑ; ήμερα; μετά τήν έξο>σιν τοΰ αειμνήστου 
Οθωνος ή τέω; Βασιλική θαλαμηγό;, ό Άτμοδρόμων 
* Ελλάς» (Αμαλία), έ φ ' ής έπέβαινεν ό αντισυνταγ
ματάρχη; τοΰ Πυροβολικού Π . Κορωναΐος έπέμπετο 
ρ ς Ναύπλιον ύπό τ ή ; Προσωρινής Κυβερνήσεως, 
οπως οδήγηση τήν Καλλιόπην Παπαλεξοπούλου εΐ; 
τ α ; Αθήνας. Ή μεπήλιξ ήδη Δέσποινα μετά πολλή; 
("βυσκολίας κατεπείσθη νά διακόψη τόν έν τή οικία 
,ίκουσιον περιορισμόν, είς ον είχε καταδικάσει έαυτήν 
,απο δωδεκαετίας· καί τούτο, όπως ύποδεχθή τά άγα-
Λψα αυτής παιδιά, τούς έκ τής εξορίας επανακάμ
ΠΤΟΝΤΑΣ έπαναστάτα; τοΰ Ναυπλίου. "Εκτακτος καί 

I υονσιωδης ύπήρξεν ή υποδοχή, ήτις έγένετο αυτή 
Ι 0 1 εν Πειραιεΐ καί έν Αθήναις" πανταχού όθεν δι 
Ιδχετο εν ανοικτή άμάξη έ'ρραινον αυτήν δ ι ' άν 

θέω - • , . , 'ν έκ τών εξωστών τών διαφόρων οικιών αμφο

τέρων τών πόλεων. Έ ν τη ΟΙΚΊΑ τοϋ εξαδέλφου α υ 
τής Δημητρίου I. Παπαδιαμαντοπούλου, στρατιωτι
κού 'Λρχηγοΰ τής πρωτευούσης, έ ν ή έξενίσθη, προσ-
ήλθον καί έχαιρέτισαν ΑΥΤΉΝ εύλαβώς μετά τών Με
λών τής Προσωρινής Κυβερνήσεως, τών Υ π ο υ ρ γ ώ ν 
καί τών έν τέλει καί πάντες οί αστοί, ό δέ ΕΘΝΙΚΌΣ 
ποιητής Παναγιόίτης Σούτσος άπήγγειλε λαμπράν έμ-
μετρον προσφώνησιν «πρόο τήν ηρωίδα τοϋ Ναυ
πλίου, τήν ύπέροχον Δέαποιναν» έν μέσω ενθουσιω
δών επευφημιών καί χειροκροτήματος. ΕΊΣ γεύμα δο
θέν μετ 'ολίγας ημέρας εις τόν Βοτανικόν κήπον πρός 
τιμήν ΑΥΤΉΣ ύπό τών έπανελθύντων εξόριστων τοΰ 
Ναυπλίου μετέσχον πάντες άνεξαιρέτιος οί πρωτεργά-
ται τής γενομένης μεταπολιτεύσεως, ής αναμφισβή
τητους ύπήρξεν έκ τών μάλλον ενθουσιωδών αποστό
λων καί ΥΠΈΡ τής εϋοδώσεως τής οποίας κατέβαλλε 
νοημοσύνην έκτακτον καί καρδίαν μεγάλην. 

Ή Προσωρινή Κυβέρνησις τής Ελλάδος , αμεί
βουσα τάς υπηρεσίας καί τά δικαιώματα ΑΥΤΉΣ τε 
καί τοΰ συζύγου ΑΥΤΉΣ,έχορήγησεν είς τήν Καλλιόπην 
πεντακοσιόδραχμον μηνιαίαν' σύνταξα· διά τού επομέ
νου ψηφίσματος: 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΙ! ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΓΒΕΡΝΗΣΙΣ 

α Κατά γνωμοδότηαιν τοϋ Συμβουλ.ίου τών ' Υπουρ
γών τής Επικρατείας καί κατά πρύτασιν τοΰ ίπί 

«τών Εσωτερικών Υπουργού». 
Ψηφίζομεν 

«Χορηγείται είς τήν κυρ'ιαν Καλλιόπην Σπ. Παπα-
«λεξοπούλου μηνιαία ούνταξις έκ δραχμών πεντακο-
«σίων (500), έν ή συμπεριλαμβάνεται καί ή δυνάμει 
«τοΰ Νόμου περί συντάξεων τών χηρών καί ορφανών 
«τοϋ Γερουαιαστοΰ χορηγούμενη». 

'Αθι)νησι τή 1!>η Νοεμβρίου 1862. 
Ή ΠΡΟΣΩΡΙΝΉ ΚΥΒΈΡΝΗΣΙΣ 

Δ. Γ. ΒΟΎΛΓΑΡΗΣ ΠΡΌΕΔΡΟΣ 

Κ. ΚΑΝΆΡΗΣ 
Μ. Ι'ΟΫΦΟΣ 

ΟΊ ΥΠΟΥΡΓΟΊ ΤΉΣ "ΕΠΙΚΡΑΤΕΊΑΣ 

Θ. Α. Ζαΐμης, Α. Διαμαντόπουλος, Δ. Καλλιφρο-
νάς, Ε. Δελιγχώργης, Δ. Μαυρομιχάλης, Α. Κου
μουνδούρος, Τ. Μαγγίνας, Β. Νικολόπουλος. 

• Ό ΓΕΝΙΚΌΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΎΣ 

.ΛΓ. Α. Χατζόπουλος 
Έ&εωρή&η καί ετέθη ή Μεγάλτ] τής Έπικρατιίας 

Σφραγίς. 
Ό ΈΠΊ ΤΉΣ ΔΙΚΑΙΟΣΎΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΌΣ 

(Τ. Σ.) Α . ΚΟΝΗΟΝΝΔΟΊΊΡΟΣ 
Ή Καλλιόπη Σ π . ΠΑΠΑΊ.εξοπούλου, ήτις έπί τής 

βασιλ.είας τοϋ Ό θ ω ν ο ς , καίτοι ύπό πολλών πιεζόμενη 
αναγκών, έ π ' ούδενί λόγω συγκατένευσε νά ζητήση 
τήν σύνταξιν, ήν έδικαιούτο λαμβάνειν ώς ΧΉΡΑ Γε-
ρουσιαστοΰ, καί ήδη ήρνεΐτο ΕΠΙΜΌΝΩΣ νά δεχθή τήν 
αρχικώς προσφερομένην ΑΥΤΉ χιλιόδραχμον χορηγίαν, 
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λέγουσα δτι εις ούδεμίαν άλλην χήραν τών μεγάλων 
ανδρών τοΰ Α γ ώ ν ο ς είχε χορηγηθή ποτε ανωτέρα 
τών 500 δραχμών σύνταξις, δέν έπεθύμει δέ υπέρ αυ
τής τό "Εθνος νά κάμη εξαιρετικώς μείζονας θυσίας· 
άλλως, παρετήρει δτι άρκοΰσαι ήσαν αΐ 000 δραχμαί, 
διότι δ ι ' αυτήν ήκιστα διέφερον τών 1000, άφοΰ ΑΜ
φότερα τά ποσά θ ά έξηντλοΰντο επίσης άπό τοΰ πρώ
του δεκαημέρου εκάστου μηνός. . . . Τήν σΰνταξιν ταύ-
την τών 500 δραχμών, ήν απεδέχθη, έπεκυρωσε μετ ' 
ολίγας ημέρας έν έπευφημίαις παρουσία αυτής και ή 
έν Α θ ή ν α ι ς Βα Ε θ ν ι κ ή Συνέλευσις, άμα συνελθοΰσα. 

• * 
* * 

Βραχύν παρέμεινε χρόνον ή Καλλιόπη έν Αθήνα ι ς , 
όθεν π α ρ ' δλας τάς παρακλήσεις τών φίλων αυτής, 
έπανήλθεν εις Ναυπλιον και ένεκλείσθη αύθις εις τήν 
οίκίαν έξ ής δέν εξήλθε μέχρι τοΰ θανάτου αυτής. 
Ε ν τ α ύ θ α εφεξής έζησε διά τούς φίλους αυτής, διά τά 
βιβλία, διά τά πτηνά, διά τά άνθη, διά τούς κύνας, 
διά τάς γαλάς αυτής - διότι εκείνη, ήν έφαντάζετό τις̂  
έπαναστάτιδα άπρόσιτον είς αισθήματα τρυφερότη-
τος, ήν αληθής ποιητής καί ή ψυχή αυτής διηνοί-
γετο εύφροσύνως πρό τοϋ άνθοΰντος κάλυκος μιάς 
τριανταφυλλιάς ή τοΰ στιλπνού πτιλώματος τοϋ εκκο
λαπτόμενου καναρινιού καί τών άρτιγεννών κυναρίιον 
ή γαλών αυτής. 

Καί οί γνωρίσαντες τήν Καλλιόπην, δτε πλέον τά 
έτη είχον σο)ρεύσει έπί τής ράχεως αυτής τά συμπα
ρομαρτούντα βάρη καί τάς ανίας επίσης έμενον ένεοι 
έκ θαυμασμού άμα καί καταπλήξειος διά τήν διαύ-
γειαν τοϋ πνεύματος αυτής, ώς καί οί εϊδότες 
αυτήν κατά τά έτη της νεανικής αυτής δράσεως καί 
ακμής. (*) Τστατο μέχρι τών τελευταίων ήμερων τοϋ 

* "ΟΛΊΓΑΣ ΗΜΈΡΑΣ, ΠΡΌ ΤΟΫ ΈΚ ΣΩΜΑΤΙΚΉΣ ΕΞΑΝΤΛΉΣΕΩΣ 
ΘΑΝΆΤΟΥ ΑΥΤΉΣ, ΈΠΊ ΤΉ ΑΝΑΓΝΏΣΕΙ ΤΉΣ ΆΡΤΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΊΣΗΣ 
ΙΣΤΟΡΊΑΣ «ΤΗΣ ΝΑΥΠΛΊΑΣ», Ή ΑΕΊΜΝΗΣΤΟΣ ΚΑΛΛΙΌΠΗ ΆΠΗΰΘΥΝΕ 
ΠΟΥΣ ΤΌΝ ΓΡΆΦΟΝΤΑ ΤΆΣ ΓΡΑΜΜΆΣ ΤΑΰΤΑ;, ΣΥΓΓΡΑΦΈΑ ΑΔ 
ΤΉΣ, ΑΎΙΎΓΡΑΦΟΝ ΤΉΝ ΚΆΤΩΘΙ ΈΙΤΙΣΤΟΛΉΝ : 

ΨΊΛΤΑΤΟΝ ΤΊΧΝΟΝ, 

«ΆΝΈΓΝΩΣΑ ΤΉΝ ΊΣΤΟΡΊΑΝ ΣΟΥ ΚΑΊ ΣΟΰ ΛΈΓΩ ΧΩΡΊΣ ΝΆ 
ΣΈ ΚΟΛΑΚΕΎΣΟ), ΔΙΌΤΙ ΚΑΤΟΙΚΟΎΣΑ ΕΊΣ 'ΕΠΑΡΧΊΑΝ ΔΈΝ ΈΜΑΘΑ, 
ΕΊΝΑΙ ΩΡΑΙΌΤΑΤΗ ΚΑΙ ΣΈ ΣΥΓΧΑΊΡΩ ΈΚ ΜΈΣΗΣ ΚΑΡΔΊΑΣ- ΚΌΠΟΥΣ 
ΠΟΛΛΟΎΣ ΈΚΑΜΕΣ, ΆΛΛ' ΕΊΝΕ ΤΌΣΟΝ ΩΡΑΊΑ, ΤΌ ΠΦΟΣ ΘΑΥΜΆΣΙΟΝ 
ΚΑΊ, ΚΑΘΏΣ ΛΈΓΟΥΝ ΟΊ ΦΊΛΟΙ ΜΟΥ ΟΊ ΓΆΛΛΟΙ, ΔΈΝ ΚΟΥΡΆΖΕΙ 
ΆΛΛΆ ΜΈ ΕΰΧΑΡΊΣΤΗΣΙΝ ΆΝΑΓΙΝΏΣΚΕΙ ΤΙΣ. ΔΈΝ ΕΊΣΑΙ ΦΑΝΑΤΙ
ΚΌΣ ΕΥΤΥΧΏΣ ΚΑΙ ΔΙΗΓΕΊΣΑΙ ΑΛΗΘΕΊΑΣ· ΠΟΛΎ ΜΟΰ ΉΡΕΣΕ ΚΑΊ 
ΣΈ ΣΥΓΧΑΊΡΩ ΠΆΛΙΝ. ΆΝΈΓΝΩΣΑ ΠΡΏΤΟΝ ΤΆ ΤΉΣ ΙΔΙΚΉΣ ΜΑΣ 
ΕΠΟΧΉΣ ΚΑΊ ΠΟΛΎ ΣΈ ΈΘΑΎΜΑΣΑ. Τ(ΌΡΑ ΆΝΑΓΙΝΙΌΣΚΩ ΤΉΝ ΆΡ-
ΧΑΊΑΝ ΠΟΛΛΉ Ή ΚΑΛΛΙΈΠΕΙΑ ΚΑΊ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΑΙ ΜΕΓΆΛΩΣ». 

»ΕΊΜΑΙ ΚΑΛΆ ΤΏΡΑ ΕΥΤΥΧΏΣ ΚΑΊ ΆΝΑΓΙΝΏΣΚΩ ΧΩΡΊΣ ΝΆ 
ΦΟΒΟΎΜΑΙ ΚΕΦΑΛΑΛΓΊΑΝ ΕΊΝΑΙ ΚΑΊ ΤΌΣΟΝ 3ΥΜΟΡΦΑ ΤΆ ΧΑΡΙ
ΤΩΜΈΝΑ ΤΏΝ ΠΡΟΓΌΝΩΝ ΜΑΣ" ΑΠΑΡΆΜΙΛΛΑ ΤΆ ΈΡΓΑ ΤΩΝ ΚΑΊ 
ΑΘΆΝΑΤΑ. 'ΕΞΗΥΓΈΝΙΣΑΝ ΤΌΝ ΚΌΣΜΟΝ ! ΚΑΊ ΗΜΕΊΣ ΤΏΡΑ ΤΊ ΚΆ-
ΜΝΟΜΕΝ !. . .» 

«ΣΟΙ ΕΎΧΟΜΑΙ ΌΓΕΊΑΝ ΠΑΝΌΙΚΕΊ ΚΑΊ ΠΆΝ ΑΓΑΘΌΝ». 
«ΤΗ Ι'.Ι ΙΟΥΝΊΟΥ 1 8 9 8 . ΝΑΥΠΛΙΟΝ. 

Ί Ι ΘΕΊΑ Σ Ο Υ 
Καλλιόπη Παπαλεξοπούλ.ου 

ΤΟΣΟΎΤΟΝ ΆΚΕΡΑΊΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΓΉΣ ΠΑΡΈΜΕΙΝΕΝ Ή ΔΙΆΝΟΙΑ ΚΑΊ 
ΆΜΕΊΩΤΟΝ ΤΌ ΦΙΛΟΜΑΘΈΣ ΤΉΣ ΠΟΛΙΆΣ ΛΕΣΠΟΊΝΗΣ ΜΈΧΡΙ ΤΏΝ 
ΤΕΛΕΥΤΑΊΟΙΝ ΗΜΕΡΏΝ ΤΟΰ ΜΑΚΡΟΎ ΚΑΙ ΠΟΛΥΚΎΜΑΝΤΟΥ ΒΊΟΥ 
ΑΥΤΉΣ. 
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βίου αυτής εύθυτενής ώς κυπάρισσος, τήν ο π ο ί α ν ί 

λυγίζει ούδ ' ό σφοδρότερος τών ανέμων, καθοί 
άκρως ώς ή περιστερά καί φιλόκαλος μέχρι γή-
βαθυτάτου μετά τών έκ τριχάπτων παλλεύκων 
χειρίδοιν αυτής αναδιπλουμένων έπί τοϋ φορέ 
μετά τής ξανθιζούσης κόμης αυτής, ήτις παρ-
δέν είχε λευκανθή τελείως, καταπιπτούσης έπί τοϋ 
θους είς δύω πλοκάμους, τά άκρα τών οποίων 
κρατούντο διά πλέγματος έκ κυανών ταινιών, 
τοϋ παλλεύκου επίσης έκ τριχάπτων περιστηθίου 
τής, έπιβάλλουσα τόν σεβασμύν καί τήν άφοσί 
διά τών τρόπων εκείνων τής δημοτικής άριατοκοάχι 
δός, ώς αύτεχαρακτηρίζετο, οϊτινες άποτελοϋσι τό μ ν 

στηριώδες θέλγητρον τών αληθών ευπατριδών δ ι ώ 
πράγματι άριστοκράτις είς τήν προσο>πικήν έ μ φ ά ν ϊ 

σιν έπρέσβευε κατά βάθος ιδέας άκριος φιλελευθέοϊ 
καί ήτο δημοκράτις κ α θ ' ολην τήν ευγενή τής λέξε«ί 
σημασία ν. 

Πλήρης άπείρο)ν γνώσεων, ώς άπειροι ήσαν ι έ 
αναγνώσεις αυτής, απέραντος, ώς ήτον ή μνήμη α$ 
τής, ύπήρξεν έξ εκείνων τών προσιόπιον τά όποια τ έ ς ί 

πεταί τις νά άκούη, διότι άποτελοϋσι τήν γλυκείβ 
άπήχησιν.τοΰ παρελθόντος, καί είς τούς λόγους α ύ τ ώ ί 

άναγεννάται ολόκληρος εποχή. Τά πάντα άλλο>ς έ φ ώ ί 

τιζε διά λάμψεως πνεύματος σπανίου, δ ι ' έ λ α φ ρ β 

καί «χόλου είριονίας, δ ιά φιλοσκώμμονός τίνος δη* 
κτικότητος, ήτις ακράτητος έξεχέετο κατά τών έ π ι δ ε ι · 

κνυομένων γυναικών, τών γυναιχαρίων, ώς άπεκάλα 
αύτάς - διότι, παράδοξον ειπείν, αυτή, ήτις έξεποοσώ^ 
πει τήν χειραφεσίαν τής γυναικός ύπό τήν λαμπροτέ» 
ραν ιχύτής δψιν, ήεις έγνώριζε περισσότερα άπό π λ ε ί ^ 

στους άνδρας, ήτις άπετέλει ζώσαν βιβλιοθήκην, π λ ή 

ρης ευφυΐας καί χάριτος, αυτή, ήτις έ'δρασεν ώς ά ν ή ( ( 
ουχί έκ τών συνήθοη·, άπηχθάνετο μέχρις αηδίας τ η Υ 
ίδέαν τής χειραφεσίας τής γυναικός, ή\· έθεώρει, Α»Β 
χαριτωμένον πλ.άαμα, (καί όταν ακόμη ήτο πάν άλλο η , 
τοιούτον), προωρισμένην νά ποικίλλη τόν βίον τοΰ άν* 
δρός καί νά καλλύνη τόν οίκον αύτοΰ, ουδέποτε δ μ ω ς 

καί νά επιδρά έπί τής ζωής ή νά διευθϋνη αυτήν. 

Είχεν ιδέας πρωτοτύπους έπί παντός αντικειμένου, 
ώς ήτο καί αυτόχρημα πρωτότυπος - πεντήκοιτα σχεδόν 
έτη, τά τελευταία τοϋ βίου αυτής, άπό τοϋ τεσσαρα
κοστού μέχρι τοΰ έννενηκοστοΰ, έβίωσε κατάκλειστος, 
εντός τής οικίας αυτής, φέρουσα πάντοτε τάς χρυσό-; 
ποικίλτους έξ υλοσηρικοΰ έμβάδας, χιορίς ποτε ν» 
κατέλθη ουδέ τήν πρώτην βαθμίδα τής κλίμακος της 
οικίας αυτής, πλήν τής βραχείας, φθίνοντος τοϋ έτους 
1802, μεταβάσεως αυτής εις Α θ ή ν α ς . Τούς ΙΑΤΡΟΎΣ" 
έδέχετο ώς φίλους καί μεταξύ αυτών έξαιρετως τους* 
Λουκάν Σακελλαρίδην καί Έπαμεινώνδαν Κωτσονο-, 
πουλον, πλήν ουδέποτε συνεβουλεΰετο αύτους - όσα»* 
δέ ήδιαθέτει, καί τοΰτο σπανίως συνέβαινεν αυτη; 
άνεπαύετο απλώς έπί τής κλίνης άποφεύγδυσα επιμελίος 
πάσαν τροφήν καί πάν φάρμακον. 

Πάντες οί εύτυχήσαντες νά γνωρίσο>σιν αυτοπρ * 
σώπο)ς τήν Καλλιόπην Σπ . Παπαλεξοπουλου κατα τ 
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ί - φ ό ν , ΈΠΊ ΤΡΕΙΣ ΌΛΑΣ ΓΕΝΕΆΣ τοϋ παρελθόντος αιώνος, 
\· ν ΑΥΤΉΣ πλήρεις θαυμασμού καί έξάρσεως διατη-
ΒΟΰΣΙ ΖΩ110<ΙΝ / < ί ι "κεραίαν τήν μνήμην αυτής - το-

-.Τ,ΙΝ ΐΜΟ ΤΌ επιβάλλον τής εξαίρετου ταύτης γυναι-
ΓΓ Λ { , τ ο ι δέν είναι μόνον όσοι ηϋτυχησαν νά θερ-
« « ν θ ώ σ ι ν ΕΙ; τήν φλόγα τής καρδ/ας καί τοΰ πνεύ-

ΜΟ' ΑΥΤΉΣ, ΆΛΛΆ καί οί άπειροπληθεΐς εκείνοι τής 
£ η ς απόκληροι, ους έπαρηγόρει, έστήριζεν, έπροστά-

συνέδραμεν, ήλέει εις ουδέν τιθεμένη έαυτήν, 
ΟΥΣΑ έκ τών ιδίων υστερημάτων, ζητούσα παρά 
ιίλων δταν τά εαυτής ταχέως έξηντλοΰντο. "Εξο
χή αγαθοεργία, δπως έξοχος ήτον εις τήν κοι-

< ο ν ι κ ή ν άναστροφήν, ΑΛΗΘΏΣ μεγάλη Κυρία ( Ο τ α ι ι α ο 

ΫΊΠΥ) * Α Τ Α Τ ,ΊΝ έ'ννοίαν τής μεγαλοκάρδου καί φιλαν-
ΘΟΏ.ΙΟΥ γυναικός, ή; όμοια υποδείγματα δέν ευρίσκει 
ΤΙ- ΕΥΚΌΛΩΣ άλλαχοΰ ή παρά τή 'Λγγλοσαξωνική φυλή. 

ΤΟΙΟΎΤΟΝ έβίωσε τόν μακρόν βίον (180!.*—1898) 
Ή ΚΑΛΛΙΌΠΗ Σπ. Παπαλεξοπουλου, κλείσασα δέ τό ΰ -
στατον ΤΟΥΣ οφθαλμούς αυτής έν γαλήνη τή 8η Σε
ΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 18ί)Ν, άφοΰ έξήντλησεν ευεργετούσα καί 
ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΪΟΝ αυτή; ύβολόν καί τό τελευταϊον ίμά-
ΤΙΟΝ. . .ΕΤΆΦΗ δημοσία δαπάνη τή αξιέπαινο) μερίμνη 

• ΤΟΰ ΚΑΤΆ τήν ήάέραν έκείνην παρεπιδημοϋντος έν 
ΝΑΥΠΛΊΩ Ύπουργοΰ τών Έσυηερικών Γειοργίου 
ΚΌΡΠΑ. 

ΠΙΧ. Γ, ΑΛΜΠΡΤΝΙΔΗΣ 

ΚΑΙ ΕΝ ΕΤΙ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΝ ΤΟΥ ΒΙΟΥ 
ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΣΠ. ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ 

Ό αείμνηστο; τοϋ Ε θ ν ι κ ο ύ ημών Πανεπιστημίου 
Καθηγητής Θεόδωρο; Γ . Όρφαν ίδης , ήν μέν Σμυρ
ν α ί ο ς τήν καταγωγήν, πλήν όλόκληρον τήν νεανικήν 
α δ τ ο Γ ' ήλικίαν, άπό τών αρχών σχεδόν τής Έλλην ι -
κ ή ς Έπαναστάσειο;, διήγαγεν έν Ναυπλίω, δπου ό 
χ α τ ή ρ αΰτιΰ <ίπ<|αλες εΐχεν εύρει άσυλον κατά τάς 
|οφεράς εκείνα; ημέρα;. 'Ενταΰθα υπό τήν πκέπην 
τ ώ ν πυροβόλων τοϋ ενδόξου Παλαμηδίου κατέφυγε 
|ΐετά πολλών άλλοι ν καί ή οικογένεια Όρφαν ίδου 
' ι α τ ά τήν πλήρη δόξης άμα καί αγωνίας περίοδον ταύ-
• » τοϋ εθνικού ημών βίου - ενταύθα ό ζιυηρός νεα-
νια; έν τώ μέσοι τοϋ καπνού τ ή ; πυρίτιδος καί τών 

: · Χ ρ ο τ ω ν τών πυροβόλο))· έλαβε τά πρώτα διδάγματα 
•Ε εθνικής αυτού ανατροφής, τά; πριότας εμπνεύσει; 
Τ ο υ ενθουσιώδους πατριθ)τισμοΰ, ίίστι; έπλήρου τήν 
κ α ρ δ ί α ν τοΰ ποιητοΰ < τ ή ; Χίου δούλης», κ α θ ' όλον 
* ό ν μετέπειτα χρόνον. 

Προς τήν πόλιν τοΰ Ναυπλίου, τήν θετήν αυτού 
> Πατρίδα, ΐδιάζουσαν έτρεΐ| ε στοργή ν καί θαυμασμύν 
^ α γ ν υ ς οΰτος πατριο'ιτη; κ α θ ' όλον αυτοΰ τόν βίον. 
ί , * α αισθήματα ταΰτα διαφαίνονται έν πάσι τοις ποι-
Ίτικοΐς αύτοΰ έ'ργοις, έν τινι τώ\· οποίων περιλαιιβά-

^ νεται και ή επομένη χαρακτηριστική αποστροφή πρός 
"Ι* ηρωϊκήν τοϋ Ναυπλίου πόλιν. 

Όπόταν ατοχασ&ώ καλώς καί φέρω είς τήν μνήμην 
πώς, αν έκυριεΰεσο άπό τόν Ίμβραΐμην, 
'Σ τοϋ ς "Ελληνας δέν έμενεν Ιλ.πίς τις αωτηρίας, 
ελ.πίς τις νίκης καί έλπίς γ/,νκειάς ελευθερίας, 
πυρ είς τάς φλέβας μου λεπτόν εξαίφνης διατρέχει 
και αέβας καί εύλΛβεια καί δάμβος μέ κατέχει. 

* 
Ό έν Ναυπλίω αρχοντικός οίκος τοΰ Σπυρίδωνος 

Παπαλεξοπουλου υπήρξε καί διά τόν νεαρόν Θεόδω-
ρον Γ . Όρφαν ίδην τό φυτώριον τών εθνικών ιδεών 
καί τών υψηλών φρονημάτων. Έ ν τούτω μετά τών 
όμηλίκων αυτού, τών υιών τών μεγάλων ανδρών τοΰ 
Αγώνος , ένωτίζετο συχνάκις έκ τοΰ στόματος τής συ
ζύγου αύτοΰ Καλλιόπης, έξ ού καί μέλιτος γλ.υκυτέρα 
'ρεεί' αϋδή, πάν τό ύνήσιμον τώ βίον έν τούτα) έμάν-
θανε νά τιμά έπαξίο)ς καί νά γεραίρη τούς αγώνας 
καί τάς θυσίας τών υπέροχων ανδρών τής γιγαντομα
χίας εκείνης, ους μετά τοσούτου λυρισμού εξύμνησε 
βραδότερον ο εμπνευσμένος ποιηοής. 

Ύ π ό τοιούτων συνεχόμενος άναμνήσεαιν στοργής 
καί ευγνωμοσύνης πρό; τήν πόλιν τοΰ Ναυπλίου ό 
αείμνηστος άνήρ, προκειμένου νά αποδήμηση εις την 
Έσπερίαν , δέν ήδύνατο νά μή άποχαιρετίση καί τά 
Ιερά τών παιδικών αυτού χρόνων έδη. Αρχομένου 
τοΰ έτους 1844 ή Ελλην ική Κυβέρνησις άπέστελλεν 
εις Παρισίους τόν άρτι εύδοκίμο)ς συμπληριόσαντα 
τάς Πανεπιστημιακά; αύτοΰ σπουδάς ευέλπιδα Θεόδ. 
Όρφαν ίδην πρός τελείοτέραν έκπαίδευσιν. Ό αεί
μνηστος άνήρ, άμα ώς είδε πληρούμενον τό ώραιότε-
ρον τών όνείριον αύτοΰ, έτράπη πρός τό Ναυπλιον. 
Κατελθών είς Πειραιά απέπλευσε δ ι ' ί ιτιοφόρου 
πλοίου είς τόν έναντι λιμένα τής Παλαιάς Ε π ι δ α ύ 
ρου, δ ι ' ής διήκε τότε ή προσφοριοτέρα μεταξύ τής 
νέας καί τής αρχαίας πρωτευούσης τοϋ Ελληνικού 
Βασιλείου ύδός' εκείθεν δ ' έπιβάς ίππου κατηυθύ-
νετο εις Ναυπλιον. ' Π τ ο δείλι] τών πρώτοη- ημερών 
τοΰ έαρος τοΰ έτους 1 844, οτε ό πλήρης ζωής καί 
σφρίγους νεανίας, κατερχόμενος τών δυτικομεσημ-
βρινών κλιτΰων τοΰχωριζοντος τήν Έπιδαυρίαν τής 
Αργολίδος ό'ρους Άραχναίου, ήτένιζεν αύθις μετά 
βραχιΐαν άπουσίαν .τιήν ένδοξον πόλιν, έπί τή θέα 
τή ; οποίας άνεφιόνησε πλήρης συγκινήσεως : 

Χαίρε ωραία πόλις, 
τό άλλοτε προπΰργιον καί τής ΈλλΛδος δλης, 
υπύιε κατά ιών έχθρων εμάχετο γενναίως. 

Είσελθών διά τής πύλης τής ξηράς ό ζωηρός οδοι
πόρος κατηυθύνθη πρύς τόν οίκον τοΰ ευπατρίδου 
καί τότε Δημάρχου Ναυπλιέων, Σπυρίδωνος Π α π α 
λεξοπουλου, υστις έξηκολοόθει νά ήναι έτι τό κέντρον 
πάσης κινήσειος καί ζωής έν τή άνθοόση τότε πόλει. 
Ή τοΰ μεγάλου τούτου οίκου Δέσποινα Καλλιόπη έ-

! δεξιώθη τόν άνδρωθέντα ήδη Θεόδωρον μετά της 
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ζωηρά; εκείνης χάριτος και στοργή;, ήτις διέκρινεν 
αυτήν, έξαιρέτω; δταν ύπεδέχετο τά τέκνα τών αρ
χαίων αυτή; φίλων και τών 'Λνδρών τοΰ 'Λγώνο; . 

* 
* * 

Π ρ ό ; άποχαιρετισμόν τών παιδικών αύτοΰ φίλων 
και συνηλικιωτών τήν πρωΐαν της μετεπιούσης ό 
Θεόδωρος Γ . Όρφαν ίδης λαμπρόν παρέθετο συμπό-
σιον είς τήν εγγύς παρά τό χωρίον τής 'Αρείας πα-
τρικήν αύτοΰ έπαυλιν. Ώ ς ήτον έπόμενον ή πλούσια 
όψοΟήκη καί ό οίνων τής ευγενούς τοΰ Ναυπλίου Δε-
/τποίνη; ούκ ολίγον συνεβάλλοντο εις τήν άφθονίαν 
τοΰ συμποσίου, κατά τήν διάρκειαν τοΰ οποίου τά μέν 
εδέσματα απέβησαν επαρκή, ουχί ομως καί ό οίνος, 
ταχέως στειρεύσας έκ τής απληστίας τών συμποτών. 
Έ ν τή κατά τό μέσον τοΰ γεύματος προκυψάση αμη
χανία ή έτοιμότη; δέν άπέλιπε τόν μουσόληπτον 
άμφιτρύονα - ούτο;, ούδ'έπί μικρόν δίστασα;, λαμβά
νει έκ τών παρερριμμένων κενών φιαλών δύω,τά; ο
ποία; αποστέλλει εΐ; Ναύπλιον μετά τοΰ επομένου έμ
μετρου έπιστολίου, όπερ έχάραξε προχείρως έπί τεμα
χίου κοινού χάρτου περιτυλίγματος (στράτσου) : 

Ττ} Κυρία Καλλιόπη Σπ. Παπαλεξοπούλου 

Δύω λάβετε φιάλας χι* άντ' αυτών, παρακαλώ Σας, 
στείλατε μου δύω αλλάς, πλήρεις ομως κιά μεοτάς 
άπό ιό γλυκύ Σας μαύρο καϊ άπό τό κόκκινο Σας, 
τό όποιον εμψυχώνει τούς άψυχους ποιητάς. 

Ό Θεάνθρωπος Χριστός μας μετεποίηαεν εις οΐναν 
πλήρεις ύδατος υδρίας είς τόν γάμον τού Κανά. 
Σύ, Κυρά μου, χωρίς άλλο υπερβαίνεις καί Εκείνον, 
επειδή πληροίς δι' οΐνου τάς φιάλας τάς κενάς. 

Ή Καλλιόπη, γελάσασα έπί τή αναγνώσει τοϋ ευ
φυούς τούτου έπιστολίου έσπευσε νά άποστείλη εϊς 
τούς εύΟυμοΰντας νεανίας δύω όλας δωδεκάδας φια
λών εκλεκτού οίνου, δ ι ' ών συνεπληρώΟη τό συμπόσιον. 

* 
* * 

Διαρκούσης τής εξοχικής ταύτης πανδαισίας ό Θεό
δωρος Γ . Όρφαν ίδης άπήγγειλεν έπί τραπέζης καί έξ 
αυτοσχεδίου τό έπόμενον χάριεν αυτού Βακχικόν εΐ-
δύλλιον, ού ήρως ύπετίθετο εις τών ομοτράπεζων αυ
τού καί φίλων: 

Ό Καρα-Σεβταλής 

ΠΟΙΟΣ ΕΊΔΕ ΝΈΟΝ ΣΕΒΤΑΛΉ ; ΚΑΡΔΊΑΣ ΠΟΙΟΣ ΕΊΔΕ ΚΛΈΦΤΗ ; 
ΝΆ ΈΞΥΠΝΆΧΙ ΜΈ ΤΌ ΆΧ ΚΑΊ ΜΈ ΤΌ ΒΆΧ ΝΆ ΠΈΦΤΗ; 
ΩΣΆΝ ΤΌ ΧΙΌΝΙ Ν' ΆΝΑΛΉ, 'ΣΆΝ ΤΌ ΚΕΡΊ ΝΆ ΣΒΎΝΗ; 
ΚΑΊ ΜΟΝΑΧΌΣ ΤΌ ΝΤΈΡΤΙ ΤΟΥ ΝΆ ΞΕΡΟΚΑΤΑΠΊΝΗ ; 

ΈΓΏ ΤΌΝ ΕΐΔΑ- ΚΙ' ΕΊΣ ΈΜΈ ΈΦΆΝΗ Ό ΚΑΪΜΈΝΟΣ 
ΩΣΆΝ ΝΤΕΡΒΊΣΗΣ ΣΚΥΘΡΩΠΌΣ, 'ΣΆΝ ΜΠΕΧΤΑΤΖΉΣ ΘΛΙΜΜΈΝΟΣ. 
ΓΙΆ ΜΙΆ ΣΚΛΗΡΉ ΓΕΝΙ-ΝΤΟΥΝΙΆ ΠΟΎΔΑΝ ΤΆ ΔΥΑ> ΤΟΥ ΜΆΤΙΑ, 
ΚΑΡΑ-ΣΕΒΤΆΣ ΤΌΝ ΕΠΙΑ Ε ΚΑΊ ΘΆ ΓΕΝΉ ΚΟΜΜΆΤΙΑ. 

ΊΝΑ 

ΌΠΌΤΑΝ ΤΆ ΜΕΣΆΝΥΧΤΑ ΆΡΓΟΛΑΛΟΰΝ ΟΊ ΚΟΥΚΚΟΊ, 
ΠΗΓΑΊΝΕΙ ΚΑΊ ΤΉΣ ΤΡΑΓΟΝΔΕΪ ΜΈ ΝΕΐ ΚΑΊ ΜΠΟΤ-ΖΟΝΧΙ. 
— ΑΜΆΝ ΚΟΥΖΟΰΜ! ΑΜΆΝ ΓΙΟΒΡΟΰΜ ! ΧΑΙΙ,,' 
ΜΗΔΈ ΚΑΛΈΜΙ ΟΰΛΕΜΆ ΤΌ ΝΤΈΡΤΙ ΜΟΥ ΔΈ ΓΡΆΦΕΙ. 

ΓΙΆ ΣΈΝΑ ΈΜΠΑΐΛΝΤΗΣΑ ΕΙΣ ΤΌΝ ΝΤΟΥΝΙΆ ΕΠΆΝΩ ; 
* Ι ' 8 Ν ΈΓΕΝΝΉΘΗΝ ΣΕΒΤΑΛΉΣ, ΑΣΊΚΗΣ ΘΆ ΠΕΘΆΝΩ. 
ΕΊΝΑΙ ΤΌ ΆΣΠΡΟ ΣΤΉΘΟΣ ΣΟΥ ΤΑΖΈΤΙΚΟ ΚΑ'ΊΜΆΚΙ, 

ΤΟΟ ΆΪΝΤΊΝ-ΊΣΆΡ ΧΑΛΒΆΣ ΤΌ ΚΆΘΕ ΣΟΥ ΧΕΡΆΚΙ. 

ΜΟΥΧΑΛΕΜΠΊ ΚΑΊ ΓΚΙΟΎΛ ΣΕΡΜΠΈΤ Ό ΑΝΑΣΤΕΝΑΓΜΌΣ Σ Ο Υ 

ΚΑΊ ΤΉΣ ΣΤΑΜΠΟΎΛ ΣΕΚΈΡ-ΛΟΥΚΟΎΜ Ό ΤΡΥΦΕΡΌΣ ΛΑΙΜΌΣ ΟΟΑ. 1 

Ό ΚΆΘΕ ΛΌΓΟΣ ΣΟΥ ΓΛΥΚΎΣ 'ΣΆΝ ΡΕΒΑΝΊ ΑΦΡΆΤΟ, 
ΚΑΊ 'ΣΆΝ ΖΕΣΤΌΣ ΣΕΡΆΪ-ΛΟΥΚΜΆΣ ΜΈ ΜΈΛΙ ΜΥΡΟΥΔΆΤΟ. 

Κ' ΕΐΝ' Ό ΣΕΒΤΆΣ ΜΟΥ ΔΥΝΑΤΌΣ ΠΟΫ ΝΆ ΓΡΑΦΤΉ ΔΈΝ Φ»ΆΝ«, Ί 
ΚΙ'ΑΝ ΓΊΝΗ Ό ΟΥΡΑΝΌΣ ΧΑΡΤΊ ΚΙ1 Ή ΘΆΛΑΣΣΑ ΜΕΛΆΝΙ. 
'ΛΜΆΝ ΚΟΥΖΟΰΜ! ΑΜΆΝ ΓΙΑΒΡΟΎΜ! ΚΆΝΕ ΧΑΝΟΎΜ ΊΝΣΆΦΙ Ι 
ΜΗΔΈ ΚΑΛΈΜΙ ΟΰΛΕΜΆ ΤΌ ΝΤΈΡΤΙ ΜΟΥ ΔΈ ΓΡΆΦΕΙ. 

ΕΊΜΑΙ Τ' ΆΣΛΆΓΙ ΤΟΰ ΣΕΒΤΆ ΚΑΊ ΤΟΰ ΖΕΥΚΙΟΰ ΚΑΠΛΆΝΙ· 
ΚΙ' δν ΓΊΝΗ Ό ΟΥΡΑΝΌΣ ΧΑΡΤΊ ΚΙ' Ή ΘΆΛΑΣΣΑ ΜΕΛΆΝΙ, 
ΚΟΝΔΎΛΙΑ ΔΛΑ ΚΙ' ΑΝ ΓΕΝΟΰΝ ΤΆ ΔΈΝΔΡΑ ΚΑΊ ΟΊ ΤΆΦΟΙ, 
ΜΗΔ' Ό ΠΡΟΦΉΤΗΣ ΜΑΣ ΑΥΤΌΣ ΤΆ ΝΤΈΡΤΙΑ ΜΟΥ ΔΈ ΓΡΆΦΕΙ/ 5 

ΤΊ ΑΓΟΡΆΖΕΙΣ ΚΆΡΒΟΥΝΑ ΚΑΊ ΨΉΝΕΙΣ ΤΌ ΦΑΓΊ ΣΟΥ ; 
ΓΐΑΓΚΊΝΙ ΊΧΟ) 'ΣΤΉΝ ΚΑΡΔΙΆ, ΠΟΰ ΆΝΑΨΕΣ ΆΤΉ ΣΟΥ. 
ΑΝΤΊΚΡΥ ΜΟΥ ΜΈ ΤΌ ΦΑΓΊ ΤΌΝ ΤΕΝΙΣΕΡΈ ΣΟΥ ΣΤΉΣΕ, 
ΚΑΊ ΛΆΔΙ 'ΣΤΌ ΓΙΑΓΚΊΝΙ ΜΟΥ ΜΈ ΜΙΆ ΜΑΤΙΆ ΣΟΥ ΧΎΣΕ. 

ΚΙ' ΕΎΊΚΙΣ ΠΟΰ ΈΝΑ ΆΧ-ΈΝΤΈΡ ΤΌ ΣΤΌΜΑ Μ' ΆΝΑΔΙΌΣΕΙ, 
ΜΈ ΤΌ ΦΑΓΊ ΠΟΰ ΘΆ ΨΗΘΉ'ΚΙ' Ό ΤΕΝΤΣΕΡΈΣ ΘΆ ΛΥΏΣΗ. 
'ΛΜΆΝ ΚΟΥΖΟΰΜ ! 'ΛΜΆΝ ΓΙΑΒΡΟΎΜ ! ΚΆΝΕ ΧΑΝΟΎΜ ΊΝΣΆΦΙ I 
ΜΗΔΈ ΚΑΛΈΜΙ ΟΰΛΕΜΆ ΤΌ ΝΤΈΡΤΙ ΜΟΥ ΔΈ ΓΡΆΦΕΙ. 

ΣΎ ΕΊΣΑΙ Ή ΧΡΥΣΉ ΟΥΡΊ ΚΑΊ ΔΙΆ ΣΈ, ΝΤΟΥΝΤΟΫ ΜΟΥ, 
Ή ΝΤΙΠ ΘΆ ΧΆΣΩ Ή ΘΆ ΒΡΏ ΤΌΝ ΆΣΙΚΈΝΙΟ ΝΟΰ ΜΟΥ. 
ΚΑΊ 'ΣΤΟΰ ΝΤΖΕΪΝΈΤ ΤΟΎΣ ΠΡΎΠΟΌΑΣ, ΤΟΰ ΠΙΛΑΦΈΝΙΟΥ ΌΡΟΥΣ, 
ΜΈ ΣΈΝΑ ΘΈ ΝΆ ΆΠΕΡΝΏ ΣΤΙΓΜΆΣ ΆΓΓΕΛΟΦΌΡΟΥΣ. 

Ό ΠΟΤΑΜΌΣ 'ΛΜΠΟΰ-ΖΕΜΖΈΜ ΚΑΊ ΤΟΰ ΜΕΛΙΟΰ ΤΌ ΡΕΫΜΑ 
ΤΌΣΟΝ ΔΈΝ ΘΆ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΝ ΤΟΫ ΣΚΛΆΒΟΥ ΣΟΥ ΤΌ ΠΝΕΫΜΑ, 
ΌΣΟΝ ΤΌ ΝΟΰΡΙ ΣΟΥ, ΚΟΥΖΟΰΜ, ΚΑΊ ΤΌ ΓΛΥΚΎ ΦΙΛΊ ΣΟΥ! 
ΚΑΊ ΔΣΟΝ ΤΌ Ν.ΣΛΊΔΙΚΟ ΚΑΊ ΤΡΥΦΕΡΌ ΚΟΡΜΊ ΣΟΥ ! 

ΓΙΆ ΣΈΝΑ ΈΜΠΑΐΛΝΤΗΣΑ ΕΊΣ ΤΌ ΝΤΟΥΝΙΆ ΕΠΆΝΩ, 
ΚΙ' ΆΝ ΈΓΕΝΝΉΘΗΝ ΣΕΒΤΑΛΉΣ, 'ΛΣΊΚΗΣ ΘΆ ΠΕΘΆΝΩ. 
'ΛΜΆΝ ΚΟΥΖΟΰΜ! ΑΜΆΝ ΓΙΑΒΡΟΎΜ, ΚΆΝΕ ΧΑΝΟΎΜ ΊΝΣΆΦΙ, 
ΚΑΊ ΕΊΣ ΤΌ ΜΕΡΧΑΜΈΤΙ ΣΟΥ ΤΌ ΣΚΛΆΒΟ ΣΟΥ ΚΆΜ' ΑΦΙ 

ΛΥΤΆ ΤΉΣ ΛΈΕΙ Ό ΝΤΕΡΤΙΛΉΣ! ΚΙ' ΆΚΌΑΗ ΠΡΊΝ ΝΆ ΦΥΓΊ 
'ΣΆΝ ΤΟΫ ΤΖΕΧΝΈΜ ΤΌ ΒΆΡΑΘΡΟ ΤΌ ΣΤΌΜΑ ΤΟΥ ΑΝΟΊΓΕΙ. 
ΚΙ' ΈΛΠΊΖΩΝ ΊΛΑΡΏΤΕΡΟΣ Ό ΠΌΝΟΣ ΤΟΥ ΝΆ ΓΊΝΗ 
ΜΙΆ ΧΟΎΦΤΑ ΕΊΚΟΣΙ ΔΡΑΜΙΏΝ ΆΦΙΌΝΙ ΚΑΤΑΠΊΝΕΙ. » 

Τό ποίημα τοΰτο γράψας τήν έπιοϋσαν έπί φύλλο* 
παπύρου ό ΕΥΦΥΉΣ ποιητής ένεχείρισε προς την 
λιόπην Σ π . Παπαλεξοπούλου, ΉΣ ήτο προσφιλέστατη 
ανεψιός ο υποτιθέμενος ήρως. 

ΙΪΙΙΧ. Γ. ΛΑΜΠΕΥΫΙΔΗΣ 

Ρ Ω Σ Σ Ι Κ Η Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α 

Α Κ Ο Μ Η Τ Ρ Ε Ι Σ Θ Α Ν Α Τ Ο Ι 

[Ύπό τυϋ Λέοντος Ν. Τολοτόη — Μεταφραστής Άγα&οκλής Κωνσταντινίδης] 

ΙΐΟΟΤΟ ΣΥΝΈΒΗ είς τά εβδομήντα, κατ ' αυτήν τήν έ-
Μ ΐ ' ν τ ο ΰ αγώνος της κυβερνήσεως μέ τούς έπανα-
ο τ ά τ α ς . 

1 Ό Γενικές διοικητής ένας τών μεσημβρινών κυβερ
ΝΏΝ, εύσωμος Γερμανός μέ κρεμασμένα μουστάκια, 
αί αύστηρόν βλέμμα καί πρόσωπον, ποΰ τίποτε δέν 
ε ξ έ φ ρ α ζ ε , μέ στρατιωτικήν στολήν, μέ τό παράσημον 
χ ο Ο Άγιου Γεωργίου εις τόν λαιμόν, ένα βράδυ έκά-
β τ ί τ ο ιταρα τό γραφεΐόν του, φωτιζόμενον άπό τέσ-
β α ρ α κηρία μέ πράσινους άνταυγαυτήρας, άναγινώ-
«ων καί υπογράφων έγγραφα, τά όποια είχεν άφησε·. 
1 δ ι ε υ θ ύ ν ω ν τάς υποθέσεις. «Γενικός διοικητής τάδε», 
υπέγραφε μέ μακρά γράμματα, παραμερίζων τό έν 
μ ε τ ά τό άλλο τά έγγραφα. 

ΜΕΤΑΞΎ ΤΏΝ εγγράφων υπήρχε καταδικαστική άπό-
β β ο ι ς περί άπαγχον.σμοΰ τοΰ αποφοίτου του έν Ό -
ίησσώ πανεπιστημίου τής Νέας Ρωσσίας 'Ανατολίου 
ϊ&ετλογούμπ δ·.ά τήν συμμετοχήν του είς τήν κατά 
χ * ς κυβερνήσεως συνωμοσίαν, — καί ό στρατηγός πο
λυσήμαντα σκυΟρωπάσας, υπέγραψε καί τό έγγραφον 

^ τ ο Ο τ ο . Μέ ΤΆ λευκά, τρυφερά χέρια του, ζαρωμένα 
άπό τό γήρας καί τό σαπουνόνερον, έξεδίπλωνε έπί*\ 
μ ε λ ώ ς τάς γωνίας κα: έτοποθέτει τά έγγραφα τό ένα 
έ π ί τ ο ϋ άλλου. 
ι- Τό έπόμενον έγγραφον απέβλεπε λογαριασμόν διά 
τήν προμήθεια·/ τροφοδοσίας τοϋ στρατού. Τό άνε-
γνωσε ΜΕΤΆ προσοχής, διερωτώμενος άν ήσαν σωσταί 
αί ΑΘΡΟΊΣΕΙΣ, όταν έξαφνα ένθυμήθη ψυ'αν συνομιλίαν, 
γενομένην μεταξύ αύτοΰ καί τοΰ βοηθοΰ του καί άφο-
ρδσζν ΤΌΝ Σβιετλογούμπ. Ό Γενικός διοικητής ήτο 
τής γνώμης, δτι ή ευρεθείσα εις τήν οίκίαν τοΰ ΣΒ".ετ-
λογούμπ ουναμΐτις, δέν είμπορεΐ καλά καλά νά χρη-
οιμεύση ΏΣ ένοειξις τών κακούργων προθέσεων του. 
| Εντούτοις ο ροηθός έπέμενεν είς τό δτι, έκτος τής 
δυναμίτιδας ύπήρχον καί πολλαί άλλα·, αποδείξεις, έξ 

-&ν απεδεικνύετο. δτι ό Σβιετλογούμπ είνε αρχηγός 
Βκαναστατικής συμμορίας. Ενθυμηθείς τοΰτο ό στρα-

ήρχ·-σε νά σταθμίζη τκ^πιχε ιρήματα τά υπέρ 
* * ί τά κατά, ή καρδία του ήρχισε νά πάλλη άκανό-
^ ο τ α , ή δέ αναπνοή του έγινε τόσον βαρεία, ώστε ό 

^ γ α ς ΛΕΥΚΌΣ σταυρός, τό άντικείμενον τής ύπερηφα-
: * ι ας καί ευφροσύνης του ήρχισε νά κινήται έπί τοΰ 
ϊ β τ ή θ ο υ ς ΤΟΥ. 

• * ίπάρχει ακόμη καιρός νά καλέσω τόν διευθυν-
"1 ν τοϋ Γραφείου καί άν δέν άκυρώσωμεν, τούλάχι-

• ο τ 5 ν νανα6άλωμεν τήν έκτέλεσιν τής άποφάσεως...Νά 
ν χαλέσω ή νά μή τόν καλέσω; » 

προξενεί 

Ή καρδία του έπαλλε μέ όλιγωτέραν ακόμη ΚΑ
νονικότητα. 

Εισήλθεν δ θαλαμηπόλος μέ ΓΟΡΓΆ, ΑΘΌΡΥΒΑ 
βήματα. 

— Έ φ υ γ ε πλέον ό Ίβάν Ματβέϊτς; 
— Ό χ ι , έξοχώτατε, είνε είς τό γραφεΐόν. 
Γ Η καροίκ τοΰ ατρατηγοΰ ότέ μέν έπραΰνετο, ότέ 

δέ ήρχιζε νά κτυπά διακεκομμένως. Ένθυμήθη τήν 
σύστασιν τοΰ.ίατροΰ, δστις πρό τίνων ήμερων ήκροά-
σθη τήν καρδίαν του.» Το κυριώτερον,—·είπεν ί ια
τρός,— άμα ώς αισθανθήτε πώς έχετε καρδιά, νά 
παραιτήτε τήν έργασίαν καί νά διασκεδάζετε. Οια
δήποτε ταραχή σας βλάπτει. Δέν σας επιτρέπεται έπ ' 
ουδεμία περιπτώσει». 

— Προστάζετε νά τόν καλέσω ; 
. — Δέν είνε ανάγκη, άπεκρίθη ό στρατηγός. 

«Μάλιστα, είπε καθ' εαυτόν, τίποτε δέν 
τόσην ταραχήν, δσον ή διστκκτικότης. Υπεγράφη κ' 
έτελείωσε. ΕΪΗ ,)οι1ο,ΐ' ΙΠΑΟΐΙΊ ΟΊΟΐΙ $ΟΊΗ ΒΟΊΊ ΑΗΆ 
ΠΠΙΔΔ ι1<ιι\ιΐΐΓ 8θ1ΐ1&Γβη, — επανέλαβε καθ' εαυτόν 
τό προσφιλές του απόφθεγμα. Έκτος τούτου δέ αυτό 
δέν άφορα έμέ. Έ γ ώ είμαι ό εκτελεστής τής Ανωτά
της θελήσεως καί πρέπει νά ί'σταμαι υψηλότερα άπό 
κάθε είδους κρίσεις, συνεπέρανε καθ' ΕΑΥΤΌΝ, σκυθρω-
πάζων, διά νά προκαλέση εις τόν ίδιον εαυτόν του 
τήν αυστηρότητα έκείνην, ή οποία δέν ύπήρχεν είς τήν 
καρδίαν του. 

Έ δ ώ ένθυμήθη τήν τελευταίαν παρά τω αύτοκρά-
τορι άκρόασίν του, — πώς δ Αυτοκράτωρ, λαβών αύ
στηρόν ΰφος καί στρέψας πρός αυτόν τούς φωτεινούς 
ΟΦΘΑΛΜΟΎΣ του, τοΰ είπε : 

— Είς σέ βασίζομαι : δπως δέν έφείσθης τόν έαυ-
τέν σου είς τόν πόλεμον, οΰτω καί κατά τόν ΑΓΏΝΑ 
μέ τούς έπαναστάτας ΘΆ δείξης τό αυτό θάρρος. Ούτε 
ΘΆ σέξαπατήσουν, ούτε ΘΆ σέ τρομάξουν. Χαίρε ! 

Καί ό αύτοκράτο>ρ τόν ένηγκαλίσθη, προβάλλων 
τόν ώμον πρός άσπασμόν. Ό στρατηγός άνεμνήσθη 
δλα αύττ\ καί τήν άπάντησίν του πρός τόν αυτο
κράτορα : 

— Ή μόνη μου επιθυμία είνε ν ' αποθάνω διά τόν 
θρόνον καί τήν πατρίδα. 

Καί ένθυμούμενος τό αίσθημα τής δουλικής συγ
κινήσεως τής καταλαβούσης αυτόν μετά τής συνει
δήσεως τής αύταπαρνήτου άφοσιώσεως προς τόν κυ-
ρίαρχόν του, έξεδίωξεν άπό τόν εαυτόν του τήν κατα-
λαβοΰσαν πρός στιγμήν αότον σκέψιν, υπέγραψε τά 
υπόλοιπα έγγραφα καί έκρουσε τόν κώδωνα έκ νέου. 
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— "Εδωσαν τδ τσάϊ; ήρώτησε. 
— Αμέσως, έξοχώτατε, θά τδ δώσουν. 
— Καλά, πήγαινε. 
Ό στρατηγός άφήκε βαθύν στεναγμόν καί τρίβων 

τδ μέρος, δπου ήτον ή καρδία, μέ βαρέα βήματα έ-
ξήλθεν είς μίαν μικράν κενήν αίθουσαν καί βαδίζων 
έπί τοΰ πρό μικροΰ τριφθέντος παρκέτου, διηυθύνθη 
είς τήν αίθουσαν τής υποδοχής, οπόθεν ήκούοντο 
φωναί. 

Ή σύζυγος τοΰ Γενικού διοικητοΰ είχε ξένους: 
ήσαν δ διοικητής μετά τής συζύγου του καί ή δού
κισσα κόρη — φλογερά πατριώτις· ήτο ακόμη ένας α 
ξιωματικός τής φρουράς, μνηστήρ τής μονογενούς ά
γαμου κόρης τοΰ στρατηγοΰ. 

Ή σύζυγος τοΰ στρατηγοΰ, ισχνή, μέ λεπτά χείλη 
καί μέ ψυχράν τοΰ προσώπου έκφρασιν, έκάθητο 
παρά χαμηλή τραπέζη, έπί τής δποίας ήτο τοποθε
τημένη συσκευή τεΐου μέ άργυράν τεϊδόχγ^ν επάνω 
ΕΙΣ λάμπαν μέ οινόπνευμα. 

Μέ έπιτήδευσιν θλίψεως εις τήν φωνήν ώμίλει ή 
-σύζυγος τοΰ στρατηγοΰ προς τήν σύζυγον τοΰ διοι
κητοΰ, εύσωμον γυναίκα, ένδεδυμένην μέ προφανή 
έπιθυμίαν νά φανη" νεωτέρα, περί τών φόβων τ η ς 
διά τήν ύγείαν τοΰ συζύγου της. 

— Καθε μέρα αναφέρουν, δτι άνεκαλύφθησαν νέαι 
συνωμοσίαι καί παρόμοια φρικώδη πράγματα. Καί 
δλα αυτά πέφτουν στον Π.Ί,ΔΊΙΟ, δλα αύτδς πρέπει νά 
τά ε ξ ε τ α σ τ ή . 

— Μή μοΰ τά λέτε, — άπήντηαεν ή δούκισσα,— }β 
ΫΟΝΪΘΐΙΚ Ί'ΎΤΟΟΟ. ΙΙΙΚΙΙΚΊ ,μ: ΡΘΗΔΒ;ι ΟΟΐΊΟ ΙΤΙ.ΙΥΙΐΊΊΟ 

;ΒΊΐΗΟΟ. 
— Ναί, ναί, είνε κάτι τι φρίκη, θ ά μέ πιστεύσετε, 

εργάζεται 1 8 ώρας τδ ήμερονύκτιον, καί μέ τήν αδύ
νατη καρδιά ποΰ έχει. Εντελώς μέ καταλαμβάνει 
φρίκη δταν σκεφθώ πώς... 

Ίδρυσα τόν είσερχόμενον σύζυγον της δέν άπετε-
λείωσε τήν φράσιν. 

— Ναί, χωρίς άλλο πρέπει νά τούς ακούσετε. Ό 
Μπαρμπίνης είνε θαυμάσιος τενόρος, — είπε, έρασμίως 
μειδιάσασα πρός τήν σύζυγον τοΰ διοικητοΰ, τόσον 
αβίαστα άλλάζουσαν δμιλίαν, ώς νά ώμιλοΰσαν πράγ
ματι τώρα μόλις περί τοΰ αφιχθέντος τενόρου. 

Ή κόρη τοΰ στρατηγοΰ εύμορφη, ύψηλόσωμος καί 
εύρύωμος κόρη, έκάθητο μέ τόν μνηστήρα της εϊς 
ΐδιαιτέραν γωνίαν τής αιθούσης, δπισθέν κινέζικου 
παραβάν. Έσηκώθη κ ' έπλησίασε μετά τοΰ μνηστήρος 
πρός τόν πατέρα της. 

— Ψυχίτσκ μου, σήμερα δέν ίδωθήκαμε ακόμη,— 
παρετήρησεν δ στρατηγός, φιλών τήν κόρην του καί 
σφίγγων τήν χείρα τοΰ γαμβροΰ. 

Χαιρετηθείς μέ τούς ξένους, δ στρατηγός έκάθισε 
παρά τινα μικράν τράπεζαν καί ήρχισε τήν δμιλίαν 
μέ τόν διοικητήν περί τών τελευταίων, νέων. 

— "Οχι, δχι, μήν όμιλήτε δι' υποθέσεις, αυτό α π α 

γορεύεται,— είπεν ήστρατηγίνα, διακόπτουσα τόν διοι
κ η τ ή ν . — Ά , νά καί δ Κοπιέφ. θ ά μας διηγηθή τί
ποτε άστεΐον... 

— Καλημέρα, Κοπιέφ ! 
Καί δ Κοπιέφ, γνωστός διά τήν εξυπνάδα καί τήν 

εύτραπελίαν του, πράγματι, δέν έβράδυνε νά διηγηθή 
νέον άνέκδοτον, τό δποΐον έκαμεν δλους νά γελάσουν. 
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— Μά δχι, αυτό είνε αδύνατον ! Αφήσατε 
έφώναζεν η μητέρα τοΰ Σβιετλογούμπ, προσπα 
ν ' άποσπασθή τών χειρών τοΰ διδασκάλου, σο
φού τοΰ υίοΰ της, καί τοΰ ΐατροΰ, προσπαθούνι 
τήν κρατήσωσι. 

Ή μητέρα τοΰ Σβιετλογούμπ ήτο καλοκα 
νέα ακόμη γυναίκα, μέ ύποπόλιον σγουράν κόμ 
ρυτίδας περί τούς οφθαλμούς. Ό διδάσκαλο; 
τοΰ Σβιετλογούμπ, μαθών δτι υπεγράφη τ ί ί·.ά 
τής είς θάνατον καταδίκης, ήθελε νά τήν πρ-
σκευάση είς τήν φρικώδη είδησιν. Μόλις δμως ή 
νά τής δμιλη περί τοΰ υίοΰ της, εκείνη άπό τόν 
τής φωνής καί τό συνεσταλμένον βλέμμα του 
τευσε, δτι εκείνο τό όποιον μετά τόσου τρόμου 
μενε, συνετελέσθη. 

Τοΰτο συνέβαινεν είς μικρόν δωμάτιον τοΰ κ 
τέρου ξενοδοχείου τής πόλεως. 

— Γιατί μέ κρατείτε ; 'Αφήσετέ με ! — έφ' 
δρμώσα ν απαλλαγή τών χειρών τοΰ ΐατροΰ, άρχ 
φίλου τής οικογενείας, δστις μέ τήν μίαν χείρα 
τει έκείνην άπό τήν λεπτήν ώλένην, καί μέ τήν 
έθετεν έπί αύγοειδοΰς τραπέζης, εμπρός ενός 
κλίντρου φιαλίδιον μέ σταγόνας. Ήτον εύχαρια 
διότι τήν έκράτουν, διότι τ,σθάνετο, δτι κάτι έ 
νά κάμη, άλλ' ακριβώς τί — δέν ήξευρε καί κατ 
βάνετο υπό φρίκης άπό τόν ίδιον εαυτόν της. 

— Ησυχάσατε. Πάρετε μερικές στάλες [ία' 
νας, — είπεν δ ιατρός, προτείνων είς αυτήν τό 
ράκι. 

"Εξαφνα έσιώπησε, έκάμφθη σύσσωμος καί κ 7 

τήν κεφαλήν είς τό όμαλόν στήθος της, έκλεισε 
οφθαλμούς καί έπεσεν επάνω εις το διβάνι. 

Καί τής ήλθεν είς τήν μνήμην, πώς προ τριί 
νών δ υιός της τήν είχεν αποχαιρετήσει μέ ζο 
μυστηριώδες πρόσωπον. "Επειτα τόν έφαντάσθη· 
ετές αγοράκι μέ βελουδίνην μπλοΰζαν, μέ γ 
κνήμας καί μέ μακρυά, κυματοειδή, ξανθά μαλλ 

— Καί δλα αυτά, εκείνου, εκείνου τοΰ ϊδίο 
όιοΰ θά τά κάμουν. 

'Ανεπήδησε, απώθησε τό τραπέζι και απεσπ 
άπό τόν ίατρόν, άλλά παρά τήν θύραν έπεσεν έκ 
εις τήν πολυθρόναν. 

— Καί λέγουν αυτοί, πώς υπάρχει θεός ! ΤΊ 
είνε, άφοΰ άφίνει νά γίνωνται αυτά ! Νά τόν βλ" 
μήσω έγώ αυτόν τόν θεόν ! έκραύγασε μέ* δια 
στικήν φωνήν, ύστερικώς οίμώζουσα και γελώσα 
θ ά κρεμάσουν, θά κρεμάσουν εκείνον, ποΰ δλον 
μέλλον του έθυσίασε δι' δλους, δλην τήν περίοπ
του δι' άλλους, διά τόν λαόν καί ήρνήθη δλα δια 
εαυτόν του! — έλεγε, καίτοι πρότερον κατεκριν 
υίόν της δι' δσα τώρα τόν έπήνει καί έθεωρει * 
σίαν καί αύτοθυσίαν. — Καί θά τοΰ τό κάμουν! Κ 
γετε, πώς υπάρχει θεός!—άνεκραύγασε. 

— Μά έγώ τίποτε δέν λέγω. Σας παρακαλώ, 
νάχα νά πάρετε αυτές τις στάλες. 

— Τίποτε δέν μοΰ χρειάζεται. Ά - α - α ! . · 
γασε καί ήρχισε νά θρηνή, παραδιοομένη εις τήν • 
γνώσιν. , 
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Π ' ϊ : τό εσπέρα; τόσον έξησθένησε, ώστε δέν ήμπο-
0ύτε ·>ά όμιλήση, ούτε νά φωνάξη καί μόνον 

ώ τ τ α ζ ε ε!; τό διάστημα μέ άκίνητον άγριον βλέμμα. 
)1ατρός τή: έκαμε ένεσιν μορφίνης καί άπεκοιμήθη. 
Ό ύ π ν ο : ήτο άνευ ονείρων άλλ' ή επάνοδος τών 

« β τ ' σ ε ω ν ύπήρςε ραρυτέρα ή κατά τήν προτεραίαν. 
ι φ0ζερώτερον ήτο. δτι οί άνθρωποι εΐμποροΰν νά 
« τ ό σ ο ν σκληροί, όχι μόνον οί φρίκην προξενοΰν-
" στρατηγοί μέ τά λείο; ξυρισμένα πρόσωπα των καί 
Ιχοί οί χωροφύλακες, άλλά καθένας, καθένας. Έ 
( η ρ έ τ ρ ι α μέ ήρεμον πρόσωπον, έμφανισθεϊσα νά εύ-
χζίοτ, τό δοιμάτιον οί γείτονες παραπλεύρο>ς, εϋ-

χαφετώμενοι καί γελώντες, ώς νά μήν είχε τί-
ίχε ακριβώς συμβή. 

Β Ϊ ) Σβιετλογούμπ πλέον τοϋ μηνός ήτον άπομονω-
Μ ν ο ς είς τήν φυλ/κήν καί καθ" δλον τούτον τόν χρό-
Ε Ν έιτέρασε ΜΈΣΩ ολοκλήρου σειράς δοκιμασιών. 

Παιδιόθεν ό Σόιετλογλούμ έξ ένστικτου ήσθάνετο 
-ΔΓΊΝΟ.τι ήτο άδικον έν τή προνομιούχο) θέσει τοϋ πλου-
: ^ ο « καίτοι δέ έπειράτο νά κατάπνιξη τό αίσθημα 

χοΟτο ε κ ά σ τ ο τ ε , οπόταν προσέβαλε τούς οφθαλμούς 
χ ο « Ή άποκλήροισι; τοϋ λαοΰ, καί άλλοτε δταν ήσθά-
ν ε τ ο τόν έ α υ ε ό ν του εξαιρετικώς ευτυχή καί χαρμοσύ-
ί β ς δ ι α τ ε θ ε ι μ έ ν ο · / καί ήρχιζε νά συγκρίνη τήν κατά-

, ο τ α σ ι ν του μέ τήν κκτάστασιν τών χωρικών, τών γε-
^ « ό ν τ ω ν , τών γυναικών καί τών πα:δίο)ν, — τότε έδοκί-

μ α ζ ε ν αίσθημα έντροπής. Εκείνοι έγεννώντο, άνε-
ΐτύσσοντο καί κατήρχοντο εϊς τόν τάφον, όχι μόνον 

• Β ί ρ η μ έ ν ο ι πασοιν τών άπολαύσεο>ν, τάς οποίας αυτός 
ΪΈΚΉΛΑΥΕ. ουδεμία·/ εϊς αυτά; όίόιον άξίαν, άλλά ούδέ-
Κ ο τ ε μ ά λ ι σ τ α ήσαν ελεύθεροι έκ τών αδιάλειπτων μό

χ θ ω ν καί α ν α γ κ ώ ν . 

Ε Μετά τήν έκ, τοΰ Πανεπιστημίου άποφοίτησίν του, 
• έ ν ' α π α λ λ α γ ή τοϋ αισθήματος τούτου τής ένοχης, 
.Ιδρυσε ε ι ; τ ό εξοχικό·/ κτήμα του πρότυπον σχολεϊον, 
Ηκοθήκας κ α ί άσυλα διά τούς ενδεείς καί τούς γέρον-
' , τ α ς . "Αλλ-/, ό σ ο ν και άν φαίνεται τοϋτο παράδοξον, 

• α χ ο λ η μ έ ν ο ς μέ δλα αυτά, ήσθάνετο έτι μεγαλειτέραν 
ρ τ ρ ο π ή ν ΕΝΏΠΙΟΝ τοϋ λαοϋ, παρ ' δταν διεσκέδαζε εις 

ί ι η ν πόλιν μέ τού; φίλους του, ή έξώδευε χρήματα διά 
: Κ ο λ υ τ ε λ ε ί ς κέλητας. "Ησθάνετο, δτι φέρεται δχι δπο>ς 
έπρεπε· ΧΕΙΡΌΤΕΡΟ·/ ΤΟΎΤΟΥ : εϊς δλα αυτά ύπήρχέ τι 
• ατΧημον. χάτι τδ προκαλούν τήν ήθικήν βδελυγ-

ρ ί α ν . Κ ν χν περιδδ';) ταύτη τών απογοητεύσεων ήλ-
« ν ε ς Κιεβον καί έδώ συνήντησε ένα έκ τών στενω-

βρων πανεπιστημιακοί·/ φίλων του. Τρία έτη μετά 
τα«α , ο φίλος ούτος τοϋ Σβιετλογούμπ υπέστη θανα-
ρψπο ινην όπισθεν τής φρουριακής τάφρου. 

, " Τ 0 ελκυστικός, ενθουσιώδης νέος, ευφυέστατος καί 
. Τ 1 : ~αρε-/.ίνν(-ε τόν Σβιετλογούμπ νά είσέλθη εις 
*Ί ίταιρ-.αν, τήν σκοπόν έχουσαν τήν μόρφωσιν τού 

ι α ν α π τ ύ σ ο υ σ α ν έν αύτώ τήν συνείδησιν τών δι-
ν'ωματων τ ο υ . διά νά τόν άπαλλάξη τής εξουσίας 

Υα'οκτημσνων καί τής κυβερνήσεως. Αί σχέσεις 
17.α " 5 θ αναδέλφου τούτου καί τών φίλων του συνε-

αν ώ σ τ ε ί Σό·.;τλογουμπ νά διακρίνη ώρισμένως, 
;"'· ετ α '/τά'.'ετο μόλις συγκεχυμένως. Τώρα μόνον 

Α Ι ° ' Η 'ΌΓΟΔΟΤΉΣΗ ΕΙΣ εαυτόν περί τ ο ύ προύπέρ 

ματός του. Επέστρεψε ΕΙΣ τό χο>ρίον καί έκεϊ, έξακο-
λουθών νά διατηρή σχέσεις μετά τών νέων φίλων, ήρ
χισε εντελώς νέον βίον. "Εγεινε διδάσκαλος, κατήρ
τισε τάξεις διά ενήλικας, ήρχισε νά οιαβάζη ΕΙΣ αυ
τούς βιβλία καί διατριβάς καί νά έξηγή ΕΙΣ τούς χω
ρικούς τήν κατάστασίν των. Έκτος τούτου εξέδιδε·/ 
άπηγορευμένα δημοσιεύματα καί έχορήγει έκ τών ει
σοδημάτων του δ,τι ήδύνατο νά χορήγηση, ούδενός 
στερών τήν μητέρα του, πρός ί'δρυσιν παρομοίων κέν
τρων προπαγάνδας είς άλλα χωρία. 

Έ ν άρχή τής νέας ταύτης δράσεως ό Σβιετλογούμπ, 
απήντησε δύο απροσδόκητα προσκόμματα. Τό έτερον 
τούτων συνίστατο εις τό δτι τό πλείστον τοΰ λαοΰ όχι 
μόνον δέν ήτο συμπαθές πρός τήν προπαγάνδαν 
του, άλλά έφέρετο πράς αύτον σχεδόν μετά πε
ριφρονήσεως,—μόνον είς σπανίας περιστάσεις μεμο
νωμένα πρόσωπα ήδύναντο νά τόν έννοοΰν καί νά συμ
μερίζονται τάς ιδέας του, καί συχνάκις ήσαν ούτοι %ν-
θροιποι αμφιβόλου ήθικότητος. Τό σχολεϊον τοΰ Σβιετ
λογούμπ τό έκλεισαν, ή αστυνομία ενέσκηψε, έκαμεν 
έρευναν εϊς αυτόν καί τούς φίλους του καί κατέσχε τά 
έγγραφα καί τά βιβλία των. 

Είς τό πρώτον πρόσκομμα—τήν άδιαφορίαν τού 
λαοΰ —ό Σβίετλογούπ δέν άπέδωκε ίδιάζουσαν σημα-
σίαν, λίαν τεταραγμένος ήδη έκ τής καταδιώξεως έκ 
μέρους τών άρχων, καταδιώξεοις παραλόγου καί υβρι
στικής. Τό αυτό αίσθημα έδοκίμαζον καί οί σύντροφοι 
του, εργαζόμενοι είς διάφορα μέρη, καί ό ερεθισμός 
εναντίον τής κυβερνήσεοις, ύποθερμαινόμενος μεταξύ 
των, έξίκετο μέχρι τοσούτου βαθμού, ώστε τό πλείστον 
μέρος έκ τοΰ κύκλου των απεφάσισαν εμπράκτως τόν 
κατά τών άρχων αγώνα. 

Ά π ό τής στιγμής ταύτης αρχηγός έγένετο ό Μεζε-
νΐέτσκης, θεοιρούμενος παρ ' ολο>ν άνήρ άκαμπτου θε-
λήσεο>ςκαί άναποκρούστου λογικής, έξ ολοκλήρου πα-
ραοεδομένος είς τό έργον τής έπαναστάσέ&)ς. Ό Σβίε
τλογούπ ύπέκυψεν Οπό τήν έπίδρασιν τοϋ όδηγοϋ τού
του καί παρεδόθη είς τήν τρομοκρατικήν προπαγάν
δαν μετ' ίσης δραστηριότητος, μεθ' δσης πρότερον 
εΐργάζετο έν μέσω τών χο)ρ·.κών. Ή τ ο αυτή δράσις ε
πικίνδυνος, άλλ' ό κίνδυνος ακριβώς καί είλκυε τόν 
Σβίετλογούπ. 

Είπε εις τόν εαυτόν του : Ή νίκη, ή μαρτύριον, 
άλλά καί μαρτύριον άν είνε τοΰτο έν τω μέλλοντι 
είμπιρεΐ νά καταστή νίκη διά τό έργον μας». Καί τό 
πΰρ εκείνο τό δποΐον ήρχισεν εντός του νά καίη, άντί 
κατά τήν οκταετή περίοδον τής επαναστατικής του 
δράσεο>ς νά σβεσθή, τουναντίον μετά πλειοτέρας έτι 
δυνάμεως, άνέλαμψεν, ύποδαυλιζόμενον ύπό τής άγά-
•π-τ,' • /»! ΤΫΪ/- ΊΝΤ'ΐι.ΤΉΣΕΟ); τοΰ κύκλου, έντος τοΰ όποιου πης καί τής εκτιμήσεως τοΰ κύκλου, ε ν τ ό ς 

περιεστρέφετο. 
Ούδεμίαν έδιδε σημασίαν ε ι ς τό γεγονός, δτι έβαλε 

είς τό έργον αυτό δλην σχεδόν τήν περιουσίαν του, ήν 
έκληρονόμησε μετά τον θάνατον τοΰ πατρός του—ού-
δόλο>ς έβάρυνον αυτόν ε π ί σ η ς οί κόποι καί αί στερήσεις, 
άτινα άπετέλουν ήδη τόν κληρόν του. Έ ν πράγμα μό
νον τόν έκαμνε ν ά πονή, τό δτι, δ ι ά τής δράσεως του 
έπίκραινε τήν μητέρα του καί τήν ψυχοκόρην της, ή 
οποία έζη μαζύ της καί ή δποία τόν ήγάπα. Πρό τί
νος καιρού ό συνάδελφος ο π α δ ό ς τής τρομοκρατίας, 
βλή- τοΰ οποίου δ Σβιεβλογούπ δέν ήτο καί τόσον εύ-
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μενώς διατεθειμένος, καταδιωκόμενος ύπό τής αστυνο
μίας, παρεκάλεσε τάν Σβιεβλογούπ να κρύψη εις τήν 
οίκίαν του φ ί γ η ν δυναμίτιδα. Εκείνος εδέχθη μετά 
τίνος ενδοιασμού στηριζόμενου κυρίως εϊς τδ δτι δ 
σύντροφος αυτές δέν τοΰ ήτο ευχάριστος, τήν έπομένην 
δέ ήμέραν ή αστυνομία ενεφανίσθη εις τήν οίκίαν του 
καί κατόπιν έρεύνης άνεκάλυψε τήν δυναμίτιδα. Εις 
δλας τάς ερωτήσεις, πώς καί πόθεν έπρομηθεύθη αυτήν, 
δ Σβιετλογούπ άπεκρίνετο διά σιωπής. 

Καί ιδού ήρχισε τό μαρτύριον, τό όποιον έπερίμενε. 
Μεταξύ τών φίλων του τοσούτοι ήδη είχον ύποστή τήν 
θανατικήν ποινήν, τοσούτοι ένεκλείσθησαν είς τάς φύ
λακας, έξωρίσθησαν, πόσαι γυναίκες έπρόφθασαν ήδη 
νά πάθουν καθ' δλα τά παρελθόντα έτη, ώστε ό Σβιετ-
λογούμπ σχεδόν έπόθει δι' εαυτόν τό μαρτύριον καί 
κατά πρώτον μετά τήν σύλληψιν καί τήν άνάκρισίν 
τοφ ήσθάνετο μεγάλην άνακούφισιν, σχεδόν χαράν. 

Τό αίσθημα παρέμενεν έν αύτώ καί τότε, δταν είχε 
συλληφθή, δταν είχεν ύποστή έρευναν, καί μεταφερθή 
είς τήν φυλακήν, καί δταν ή σιδηρά θύρα έκλείσθη 
δπισθέ,ν του μετά κρότου. "Οταν δμως κατόπιν τούτου 
παρήλθε μία ήμερα, καί δευτέρα, καί τρίτη, ολόκληρος 
έβδομάς καί μετ'αύτήν άλλη καί άλλη.μέσα είς ρυπαρόν, 
ύγρόν δωμάτιον, βρίθον ακαθαρσιών, είς καταναγκαστι-
κήν άδράνειαν καί μοναξίαν, διακοπτομένην μόνον ύπδ 
τών κτύπων έπί τοϋ τοίχου πρός τούς γείτονας έγκα-
θειργμένους, μεταδίδοντας μόνον δυσάρεστους καί θλι-
βεράς ειδήσεις, άπό καιροϋ δέ είς καιρόν ύπό τών δια
σταυρουμένων ανακρίσεων αυστηρών καί εχθρικών αν
θρώπων, πειρωμένων νά έξαναγκάσωσιν αυτόν νά προ-
δώση τούς συντρόφους του, αί ήθικαί αύτοΰ δυνάμεις 
έξ ίσου μετά τών φυσικών, ήρχισαν ολίγον κατ ' ολί
γον νά έξασθενώσι, έχασεν εντελώς τό θάρρος του καί 
ώς ένδομύχως έλεγε, έν έπεθύμει—νάδοθή ένα πέρας 
ή ούτως ή άλλο>ς εις τήν άφόρητον κατάστασιν του. 
Κατά τόν δεύτερον μήνα τής φυλακίσεως του συνέ
λαβε τόν εαυτόν του είς τήν σκέψιν νά ομολογήση τά 
πάντα διά νά άφεθή ελεύθερος. Κατελήφθη ύπό φρί
κης διά τήν άδυναμίαν του, δέν ανεύρισκε πλέον εις 
τόν εαυτόν του τήν συνήθη τολμην άλλ' έμίσει καί 
άπεστρέφετο τόν εαυτόν του καί τό αίσθημα τοΰτο εν
τός του σημαντικώς ώξύνθη. Ά λ λ ά τό φοβερώτερον 
πάντων ήτο, δτι ήρχισε νά θλίβεται περί τών νεαρών 
του δυνάμεων, περί τής χαράς τόσον ελαφρώς προσφε
ρόμενης είς θυσίαν ενόσω ήτο ελεύθερος, χαρά ή ό
ποια τοΰ έφαίνετο τώρα τόσον μεθυστική, ώστε δέν 
ημπορούσε νά μή λυπήται διά τήν άπώλειάν της καί 
μάλιστα ήρχιζε νά άπαρνήται τό πρόσφατον παρελ
θόν. 'Ετύχαινε νά σκέπτεται πόσον εύδαιμόνως θά ήμ-
ποροΰσε νά ζήση, άν ήτο ελεύθερος, είς τό χωρίον ή 
είς τά έξωτερινόν, έν μέσω άγαπωμένων καί αγαπών-
των υπάρξεων. Πώς ήμποροΰσε νά νυμφευθή έκείνην 
ή άλλην τινά καί νά ζήσουν αμφότεροι ατάραχοι, ά-
πλοΰν, χαρμόσυνον βίον. 

Μετά τών όχληρώς μονότονων ήμερων, κατά τον 
δεύτερον τής φυλακίσεως του μήνα, δ επιστάτης τών 
φυλακών, κατά τήν συνήθη ώραν τής_ επιθεωρήσεως τών 
δωματίων, έπέδωκε πρός τόν Σβιετλογούπ βιβλιάριον 

μέ έπίχρυσον σταυρόν ΈΠΊ σκοτεινού κανελλο 
καλύμματος, ΕΙΠΏΝ, οτι ή σύζυγος τοΰ άρχηγοο τ ο ^ 
βερνείου, άφήκεν αντίτυπα τινα Ευαγγελίου τά 1 

τοΰ επετράπη νά διανείμη είς ΤΟΎΣ καταδίκου-
Σβιετλογούπ τόν ευχαρίστησε μέ έλαφρόν χαμ " 
καί έθεσε τό βιβλίον έπί τής βιδωμένης είς χ 5 ν 

μικράς τραπέζης. 
Άπομείνας μόνος δ Σβιετλογούπ, διά κτυιτ' 

έπί τοΰ τοίχου μετέδωκεν είς τόν γείτονα περί 
πισκέψεως τοΰ έπιστάτου, όστις ουδέν νέον τώ 
γειλε, άλλά μόνον τοΰ έφερε τό Εύαγγέλιον" 
γείτων άπήντησεν, δτι τό Ιδιον συνέβη καί είς τδ 
μάτιόν του. 

Κατόπιν δ Σβιετλογούπ ήνοιξε τό βιβλίον τοθ| 
ποίου αί σελίδες ήσαν κολλημένα·, άπό τήν ύγρο^ 
καί ήρχισε ν ' άναγινώσκη. Ουδέποτε πρότερον εί 
αναγνώσει το Εύαγγέλιον, ΏΣ σύνηθες βιβλίον. Έγ 
ριζε άπό αυτό δ,τι είχε μάθει άπό τόν καθηγητήν Ί 
Ι ερών μαθημάτων εις τό γυμνάσιον, καί δ,τι ψαλμ 
δώς άνεγίνωσκον είς τήν έκκλησίαν οί ΙΕΡΕΊΣ καί ο! ί 
κονοι. 

«Κεφάλαιον Α'. Βίβλος γενέσεως Ίησοΰ Χρίί, 
Γίοΰ Δαβίδ, Γίοΰ Αβραάμ. 'Λβραάμ έγέννησε τδν 
σαάκ - Ι σ α ά κ δέ έγέννησε τάν Ιακώβ, Ιακώβ δέ ΈΓ 
νησε τόν Ίούδαν»,—άνέγνο>σε δ Σβιετλογούμπ. «' 
ροβάβελ δέ έγέννησε τόν 'Αβ.ούο»...—άνέγνωσε ι 
ραιτέρω. "Ολα αυτά ήσαν οία τά έπερίμενε: παρ_ 
δοξα, συγκεχυμένα, έστερημένα πάσης έννοίας.Άν δ7 

ήτον είς τήν φυλακήν ούτε μίαν σελίδα δέν θά ήτο] 
κατάστασιν νά υπερνίκηση,· έδώ δμως έξηκολούθΐ, 
ν ' άναγινώσκη χάριν τής σειράς τής αναγνώσεως. 
Σβιετλογούπ άνέγνωσε τά πρώτον κεφάλαιον περί Γ 
νήσεως έκ τής Παρθένου καί περί τής προφητεί 
καθ' ήν τό τεχθησόμενον Ιήοέφος κληθήσεται Έμμα-
νουήλ, ο εστί μεθερμηνευόμενον «μεθ' ημών ί θεό 

— Πότε θά έκπληρωθή ή προφητεία ;—οιελογίβ 
'Ανέγνωσεν ωσαύτως τό δεύτερον κεφάλαιον—1 

τοΰ αστέρος, δστις ώόήγησε τούς μάγους, περί Ί β / 

νου τοΰ Βκπτιστοΰ, τοϋ τρεφομένου μέ ακρίδας, 
τέταρτον—περί τοΰ διαβόλου, προτείναντος είς τ 
Χριστόν νά ριφθή κάτω. Καί τόσην έλλειψιν ένδιαφί 
ροντος εύρήκε, ώστε μ' δλην τήν πλήξιν τής είρχτ* 
ήτοιμάζετο νά κλείση τά βιβλίον, δταν αίφνης I 
μήθη, πώς δταν κατά τάς εξετάσεις, προκείμενου 
περάση άπό τάν πρώτην ΕΙΣ τήν δευτέραν γυμνασι* 
κήν τάξιν, είχε λησμονήση ένα έκ τών μακαρισμδ* 
καί πώς ό ιερεύς μέ κόκκινο ν πρόσωπον καί μέσγοιιρ» 
μαλλιά, έθύμωσε καί τοϋ έβαλε κακόν βαθμόν. ΙΩΡΟ 
δέν ήμποροΰσε νά ένθυμηθή ποίος ήτον ί μα/.αρισμο< 
εκείνος, καί ήρχισε νάτούς άναγινώσκη άπ' ΑΡΧΉ* Ρ 
χρι τέλους. 

«Μακάριοι οί δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης" β« 
αυτών έστιν ή Βασιλεία τών Ουρανών. 

— Νά, αυτό είμπορεί ν ' αναφέρεται ΕΙΣ ημάς, -
σκέφθη. ^ 

•Μακάριοι έστε δταν όνειδίσωσιν ΥΜΆΣ καί διώξω*··· 
Χαίρετε καί άγαλλιάσθε...οΰτω γάρ έδιωξαν τούς προ-
φήτας τούς πρό υμών. 

«Τμε ϊ ς έστε ΤΌ άλας τής γής. Έάν δέ τά άλας Μ»' 
ρανθή, έν τίνι άλισθήσεται; Είς ουδέν ισχύει έτι, εί ΜΗ 
βληθήναι, έξω, κκί'καταπατείσθαι ύπό τών άνθρωπο» »· 
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Ε. ΑΥΤΌ εφαρμόζεται εντελώς είς ημάς, — έσκέφθη 
ι Ιξηχολούθησε τήν άνάγνωσιν. 

^»Ανίν·.νώσκ(!)ν τό πέμπτον κεφάλαιον έσταμάτησε. 
δ?",'·ι ε σ : / '·· ' ι ' ' ^'-'/^'^^ί άντιστήναι τώ 

1 0ντ'?' ;», αγαπάτε τούς εχθρούς υμών». 
ίίαί.—διελογίσθη ό Σβιετλογούπ, — έάν έκαστος 

χατ' αυτόν τόν τρόπον, δέν θά υπήρχε ανάγκη έ-
υναστάσεως. * * * 

Έζακολουθών ν" άναγινώσκη τίεραιτέρο). όλονέ^ βα-
ΒΎΤΕΡΟΝ εϊσέδυε ε:ς τήν έννοιαν τών χωρίων εκείνων, 

ΌΠΟΙΑ ευκόλως ήδύναντο νά έννοηθώσι. "Οσον πε-
β·ΣΣΌΤΕΡΟΝ άνεγίνωσκε τοσούτω μάλλον έπείθετο, δτι 
|2ς ΤΔ ΒΙΒΛΊΟΝ ΤΟΰΤΟ θά εύρη κάτι τό ιδιαιτέρως σοβα-
«ΌΝ ΤΟ βαθύ, τό άτεχνον καί συγκινητικό·;, τό όποιον 
δέν ΕΊΧΕΝ άλλοτε ακούσει, άλλά τό όποιον — αυτό τό 
τ'ΣΘΆΝΕΤΟ. ΠΡΌ πολλοϋ τώ ήτο γνωστόν. 
Ι «Τότε ό Τησοΰς είπεν είς τούς μαθητάς αύτοΰ: ό 
ΒΈΛΩΝ ΟΠΊΣΩ ΜΟΥ έλθει ν άπαρνησάσθω εαυτόν καί 
£ΡΆΤΩ ΤΌΝ σταυρόν αύ:οΰ καί άκολουθήσοι Μοι. Ό 
εδρών ΤΉΝ ΨΥΧΉ ν αυτού απολέσει αυτήν καί ό άπο-
ΛΈΣΑΣ ΤΉΝ ΨΥΧΉΝ αυτού ένεκεν Έμοΰ, εύρήσει αυτήν. 
Τί ΚΕΡΔΊΣΕΙ ό άνθρωπος έάν τάν κόσμον δλον απόκτη
ΣΗ καί ΖΗΜΙΩΐΐΉ τήν ψυχήν αύτοΰ ;» 
Κ ι - ΑΥΤΌ είνε ! — Μέ δάκρυα είς τούς οφθαλμούς 
ΆΝΕΦΏΝΗΣΕΝ ό Σβιετλογούπ.— Αυτό ακριβώς είνε έ-
ΧΕΊΝΟ ΕΙΣ τό όπο'ιον εφερόμην. Χαί, ιδού τί μοΰ έχρειά-
•ΖΕΤΟ —ΝΆ καταθέσω τήν ψυχήν μου. Έ ν τούτω ή χαρά 
χαίή ΖΩΉ. Ιίολλά έπραξα χάριν τής περί έμοΰ γνώ
ΜΗΣ ΤΏΝ ανθρώπων, χάριν τής ανθρωπινής δόξης, — έ-
ΣΚΈΠΤΕΤΟ,— άνεζήτουν ομιος όχι τήν δόξαν έκείνην, 

;ΉΤΙΣ ΔΊΔΕΤΑΙ οιά τής έπ'όιώξεως τής εύνοιας τοΰ όχλου, 
Ι—ΈΓΏ έθειόρουν τήν δόξαν μου είς τήν καλήν περί 
ΛΈΜΟΟ ΓΝΏΜΗΝ εκείνων, τούς όποιους ήγάπων καί έτί-
I (Μ)Ν ΤΉΣ Ναταλίας τοΰ Δημητρίου Σελόμοφ. Ά λ λ ά 
!:χαί ΈΔΏ είσεχώρησεν έν έμοί ή αμφιβολία καί ήσθάν-

-ΗΝ ΈΝΔΌΜΥΧΟΝ παραφωνίαν. Τότε μόνον συνδιηλλά-
γν,ν μέ ΤΌΝ εαυτόν μου, δταν ήρχισα νά ενεργώ ύπό 

^τήν επήρειαν τών έπιμόνιον απαιτήσεων τής ψυχής 
-'ΜΟΥ, ΔΤΑΝ έπόθηοα νά επιδοθώ είς τά έργον τοΰτο έξ 

ΟΛΟΚΛΉΡΟΥ... 

ΑΠΌ ΤΉΣ εσπέρας ταύτης, τό πλείστον τής ημέρας 
Σβιετλογούπ διήρχετο είς τήν άνάγνωσιν τσΰ Εϋ-

?ΛΓΓΕΛΐΟΥ καί είς σκέψεις τάς όποιας τοΰτο προύκάλει. 
' ΙΟΥΤΟ ΕΓΕΝΝΑ εϊς αυτόν συγκινήσεις, διά τών οποίων 
ίολεπε ΤΉΝ θέσιν του έκ τής γνωστής απόψεως, καί 
ΗΝΑΓΚΑ ε̂ ΤΉΝ διάνοιάν του νά εργάζεται τοσούτο) συν-

ΡΟΝΩΣ, ΌΣΟΝ ουδέποτε άλλοτε είχεν έργασθή. Ήπόρει, 
^οιατι ΟΛΟΙ οί άνθρωποι, άνευ εξαιρέσεως δέν ζώσι, καθ' 

ον ΤΡΌΠΟΝ υποδεικνύεται είς τό βιβλίον τοΰτο. 
Τοΰτο είνε καλόν, όχι μόνον διά τά μεμονωμένα 

τ &μα, άλλά καί διά πάντα. Ά ν ήρχιζον νά ζώσιν 
°ι ο υ τ ω πως. δέν θά ύπήρχον οϋτε άνάγκαι, ούτε 

Α ?' ^ ' ^ ' Ι ι · α μακαριστής. Αρκεί νά τελειώσουν 
I « ΑΥΧΑ) ά^κεΐ νά ζήσο) π'άλιν ελεύθερος, — έσκέπτετο 

^—νομίζω, έπί τέλους, δτι είνε υποχρεωμένοι ή 
με ελευθερώσουν ή νά μέ στείλουν ΕΙΣ τό κάτερ-

• · 1 -ι ιοιον είνε, παντοΰ είμπορεί κανείς νά ζήση 
•"Κ» τό Εύαγγέλιον. Ούτω καί θά ζήσω. Τοΰτο είνε 
Τ^ΑΤΔΝ καί αναγκαίο ν ή ζωή, άλλως, είνε τρέλλα 

Μίαν άπό τάς τοιαύτας ημέρας, καθ' άς τά πνεύμα 
του διέκειτο χαρμοσύνως καί έν έξάρσει, είς τό δωμά
τιον του είς ασυνήθη ώραν είσήλθεν ό επιστάτης καί 
τόν ήρώτησε άν αισθάνεται καλά τάν εαυτόν του καί 
άν έπιθυμή τι. Ό Σβιετλογούπ έξεπλάγη, μή εννοώ ν 
τί έσήμαινε παρόμοια μεταβολή, καί έζήτησε σιγα-
ρέττα, αναμένων άρνησιν. Ά λ λ ' δ επιστάτης ύπεσχέθη 
νά τοΰ στείλη αμέσως καί, πράγματι, ό φύλαξ τοΰ έ
φερε έν πακέτον σιγαρέττα καί πυρεία. 

— Κάποιος θά τά έζήτησε δι' έμέ,—έσκέφθη ό 
Σβιετλογούπ καί άνάψας σιγαρέττον, ήρχισε νά περι-
πατή είς τά δωμάτιον, σκεπτόμενος τί νά σημαίνη ή 
μεταβολή αύτη, 

Τήν επαύριον τόν μετέφερον εις τά δικαστήριον. Είς 
έκ τών δικαστών, χωρίς νά τόν κυττάξη, έσηκώθη άπό 
τήν έδραν του καί μετ' αυτόν καί οί άλλοι δικασταί 
καί, κρατών εις χείρας έγγραφον, ήρχισε ν ' άναγινώ
σκη δι' ίσχυράς, δχι φυσικής καί μηδέν έκφραζούσης 
φο)νής. 

Ό Σβιετλογούπ ήκουε καί έθεώρει είς τό πρόσω
πον τούς δικαστάς. "Ολοι αυτοί άπέφευγον νά τόν κυτ-
τάξουν καί μόνον ήκουον μέ δψιν έπίσημον καί ζο-
φεράν. 

Τό έγγραφον έλεγεν, οτι ό Άνατόλιος Σβιετλογούπ 
αποδειχθείς ένοχος δι' έπαναστατικήν έξέγερσιν μέ 
σκοπόν ανατροπής, έν έγγυτέρω ή άπο)τέρω μέλλοντι 
τής ισχυούσης κυβερνήσεως, καταδικάζεται εις στέρη-
σιν απάντων τών δικαιωμάτων του καί είς τάν δι' αγ
χόνης θάνατον. 

Ό Σβιετλογούπ ήκουε καί συνελάμβανε τήν έξω-
τερικήν έννοιαν τών λόγοιν, ους έπρόφερεν ό άξιοιμα-
τικός. Παρετήρησεν πόσον άτοπος ήτο ή έκφρασις 
«έν έγγυτέρω ή άπωτέρω μέλλοντι» καί ή στέρησις 
τών δικαιωμάτων άνθρωπου καταδικασθέντος είς θά
νατον, δέν γ;δύνατο όμως τελείως νά συλλαβή τήν α
κριβή σημασίαν εκείνου τό όποιον άνεγνώσθη. 

Τόνε μόνον, δταν τάν άφήκαν καί εξήλθε μετά τοΰ 
χωροφύλακος εις τήν όδόν, τότε ήρχισε νά έξηγή ε
κείνα τό όποιον τού είχεν άπαγγελθή. 

— Κάτι έχει παραλειφθή έδώ, κάπως άλλως έχει 
τά π ρ ά γ μ α . . . . κάποιον παράλογον! Είνε αδύνατον,— 
έλεγε καθ' εαυτόν, δταν τόν έπανέφερον είς τήν φυ
λακήν. 

Ήσθάνετο είς τόν εαυτόν του τόσην περίσσειαν ζωι
κών δυνάμεων, α>στε δέν ήμποροΰσε νά φαντασθή τδν 
θάνατον, δέν ήδύνατο νά συνδυάση τό συναίσθημα τής 
προσωπικότητας του μέ τόν θάνατον, μέ τήν έλλειψιν 
τοΰ έγώ του. 

Έπιστρέψας είς τήν φυλακήν, ό Σβιετλογούπ έκά-
θισεν έπί τής στρωμνής- καί κλείσας τούς οφθαλμούς, 
προσεπάθει νά φαντασθή καθαρά τί τόν αναμένει, 
άλλά τοΰτο καθίστατο αδύνατον. Ή τ ο εντελώς ανίκα
νος νά φαντασθή τήν εικόνα τής ιδίας του ανυπαρξίας, 
ή τά γεγονός, οτι οί άνθρωποι τάχα θέλουν νά τον φο-
νεύσωσι. 

— Έμέ , ένα νέον, αγαθόν, ευτυχή, έχοντα τόσους 
ανθρώπους ποΰ τόν άγαποΰν, — έσκέπτετο καί άνεμνή-
σθη τήν πρός αυτόν στοργήν τής μητρός του, τήν ά-
γάπην τής Νατάσας, τών φίλων, — έμενα νά φονεύ-
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σουν, νά κρεμάσουν ! Ποίος Ο' άποφασίση ένα τοιού
τον πράγμα καί διατί; "Επειτα πώς θά κάμουν έδώ 
χωρίς έμέ, δταν έγώ δέν θά υπάρχω; Αυτό είνε ΑΔΎ
νατον... 

Είσήλθεν ό επιστάτης, δ Σβιετλογούπ κατ ' αρχάς 
δέν τόν πζρετήρησε. 

— Ποιδς είνε - τί θέλετε ;— είπε, μή άναγνωρίσας 
τον έπιστάτην. — Ά , ναί, είσθε σεις. Όραΐα, πότε λοι
πόν θά γίνη ; — ήρώτησε. 

— Έ γ ώ δέν ήξεύρω, — άκεκρίθη εκείνος, καί σταθείς 
προ? στιγμήν σιωπών, ήρχισε νά όμιλή μέ γλυκεΐαν 
καί χαϊδευτικήν φωνήν : 

— Ή λ θ ε ό ιερεύς τών φυλακών. "Ηθελε νά σάς 
προετοίμαζε...ήθελε νά σάς έβλεπε. 

— Είνε περιττον, περιττόν! Δέν θέλω τίποτε, ΦΎ
γετε ! έφιοναξε ό Σβιετλογούπ. 

— Πολύ καλά, ΆΛΛΆ μήπως ήθέλατε νά γράψετε 
ΕΙΣ κανένα ; Τοΰτο σάς επιτρέπεται,—είπεν ό επι
στάτης. 

— Ναί, 'ναί. Στείλατε μου δ,τι χρειάζεται, θά γρά
ψω. Ό επιστάτης απεσύρθη. 
• — Προφανώς ΘΆ γείνη αύριον, — έσκέφθη ό Σβιε-

τλογούπ. — Έτσι γίνεται πάντοτε. Αύριον τό προ)ί δέν 
θά υπάρχω..."Οχι, δέν είνε δυνατόν αυτό νά είνε ΑΛΗ
θές, είνε δνειρον! 

— Δέν πρέπει νά το σκέπτωμαι, δέν πρέπει. Ναί, 
-είπεν ό Σβιετλο-ναί, θά γράψω τής μητέρας μου 

γούπ. 
Έκάθησε παρά τήν^τράπεζαν καί ήρ;ισεν αμέσως 

νά ΓΡΑΦΤΉ. 
«Ανεκτίμητη μου μαμά», — έγραψε καί ήρχισε νά 

κλζί^.— Συγχώρησε μου, συγχώρησε μου δΓ δσας λύ-
πας σοΰ έπροξένησα. Έπλανήθην ή δχι — δέν ήξεύρω, 
άλλά διαφορετικά δέν ημπορούσα νά πράξω. Δι' ένα 
μόνον σέ παρακαλώ : νά μέ συγχώρησης...» 

— Μά αυτό πειά τό έγραψα, — έσκέφθη. — Δέν πει
ράζει, άς μείνη έτσι, δέν εύκαιρώ νά τό αντιγράψω. 
«Μή πικραίνεσαι γιά μένα,-^έγραφε περαιτέρω.— 
Λίγο νωρίτερα, λίγο αργότερα...δέν είνε ένα καί τό 
αυτό ; Δέν αισθάνομαι φόβον καί δέν μεταμελοΰμαι 
δι ' δ,τι έπραξα. Διαφορετικά δέν ήμποροΰσα νά κ'άμω. 
'Αρκεϊ σύ νά μέ συγχώρησης" καί μή τρέφης κακίαν 
πρός εκείνους μετά τών όποιον εΐργαζόμην καί πρός 
εκείνους ποΰ μέ καταδικάζουν εις θάνατον. Ούτε οί 
μέν οϋτε οί δέ είμποροΰσαν νά κάμουν διαφορετικά. 
Συγχώρησε τους, ού γάρ οΐδασι τί ποιοΰσι,—δέν έχω 
τήν Εταμότητα ν ' αναφέρω εις τόν εαυτόν μου τούς 
λόγους τούτους, άλλά τούς έχω μέσα είς τήν ψυχήν 
μου, αυτοί οί λόγοι μέ αναπτερώνουν μέ παρηγοροΰν. 
Υγίαινε, φιλώ τ ' αγαπημένα, ρυτιδωμένα, γεροντικά 
χεράκια σου». 

Δύο δάκρυα τό εν μετά τό άλλο κατέπεσαν έπί τοΰ 
χάρτου καί τόν κατέβρεξαν. 

* Κλαίω, άλλά δχι διότι λυποΰμαι ή πάσχω, κλαίω 
άπό τήν συγκίνησιν, αντιμέτωπος πρός τήν έπισημο-
τέραν στιγμήν τοϋ βίου μου καί ακόμη άπό τήν πρός 
σέ άγάπην μου. Μή καταδικάζης τούς φίλους μου,· 
άλλά αγάπα τους, τον Πρόχωροφ μάλιστα ώς κυρίως 
υπαίτιον τοΰ θανάτου μου. Είνε τόσον παρήγορον νά 
άγαπα κανείς εκείνον, ό όποιος, δπως 6 Πρόχωροφ, 
—ποΰ έγώ εις τίποτε δέν τόν αίτιώμαι,—ημπορούσε 

νά προκαλέση έκ μέρους άλλου λόγον μομφή- Λ | 
θρας. Τδ ν' άγαπα κανείς ένα τοιούτον άνθρωπον—Τ 

εχθρό ν του — τοΰτο πρέπει απείρως νά τόν χαροτο 
Είπε τής Νατάσσας, πώς ή αγάπη της ήσον άνζκ« 
φισις κκί παρηγοριά μου. Ή τ ο τοΰτο άκατανόητον | 
έμέ, άλλά είς τό βάθος τής ψυχής μου τό άνεγνώριζ 
Έζοΰσα μέ κάποιαν άνεσιν μέ τήν ΐδέαν δτι αύχ{> 
πάρχει καί μέ άγαπα. Νά λοιπόν ποΰ τά είπα δλα. ι 
γίαινε ». 

Έδίπλωσε τό γράμμα, το έβαλε εις τόν φάκελλι 
καί έκάθισεν εις τήν κλίνην, θέσας τάς χείρας έπί χί 
γονάτων καί καταπίνων τά δάκρυα του. 

Δέν ήθελε ακόμη, νά πιστεύση δτι έμελλε ν' άπ» 
Οάνη καί χωρίς νά παύη νά διεροπάται άν δέν βλέπ 
δνειρον, κατέβαλε ματαίας προσπάθειας νά έξυπνήσι 

Ή ιδέα αυτή τοΰ ενέπνευσε μίαν άλλην : δτι ΔΛ 
ή ζωή εϊς τόν κόσμον τούτον δέν είνε άλλο τι παΒ 
δνειρον ή οέ άφύπνισις — θάνατος. Καί άφοΰ ούτως 1 
χει. δέν είνε τάχα ή συναίσθησις τής έδώ ζωής ά»$ 
πνισις προγενεστέρας ζωής, λεπτομέρειας τής οποί» 
ό άνθρωπος δέν ένθυμεΊται; ούτως ώστε ή ζωύ ΈΌΆ 
δέν είνε αφετηρία άλλά μόνον νέον στάδιον,— « θ ' | 
ποθάνω καί θά μεταβώ εις νέαν κατάστασιν». 

Ή ιδέα αύτη τού ήρεσεν. άλλ' δταν ηθέλησε νί 
ήσυχάση έπ' αυτής, ήσθάνθη, δτι ούτε αύτη ή ΈΟΈΒ 
ούτε καμμία άλλη ήσαν ίκαναί νά καταστήσωσιν αΰτδί 
άφοβον εμπρός εις τό πρόσωπον τού θανάτου. Έπί χέ 
λους έκουράσθη. Ό εγκέφαλος του περισσότερον δέν Έ 
λειτουργεί, έκλεισε τούς οφθαλμούς καί έκάθητο άρκ* 
τήν ώραν, χωρίς νά σκέπτεται τίποτε, 

Ό Σβιετογλούπ άνέγνιοσεν έκ νέου τό γράμμα καί 
παρατηρήσας εις τό τέλος τό δνομα τοΰ Πρόχωροφ 
ένθυμήθη, δτ: τό γράμμα ημπορούν νά τό διαβάσουν^ 
δτι ώρισμένως θά τό διαβάσουν καί δτι τούτο θά κατέ
στρεφε τον Πρόχωροφ. 

— θεέ μου τί έκαμα ! άνεφώνησε καί σχίσας τί 
γράμμα, τό έκαυσε μετά προφυλάξεως έπί τής λυχνίας 

Ήρχισε νά γράφη μέ άπελπισίαν εϊς τήν καροίαν, 
άλλά τώρα ησθάνετο τόν εαυτόν του καταπραϋνθέντα^ 
σχεδόν χαρούμενον. Έ λ α β ε νέον φύλλον χάρτου καί 
ήρχισε δεύτερον γράμμα. Αί Εδέαι ή μία κατόπιν ττ){ 
άλλης συνωθοΰντο είς τήν κεφαλήν του. 

«Λατρευτή μου, ακριβή μου, μαμά, — έγραφε, καί 
επειδή οί οφθαλμοί του έθαμβώθησαν έκ νέου άπό τ* 
δάκρυα, εδέησε νά τούς σπογγίση μέ τό άκρον τί)ζ 
χειρίδος τού σουρτούκου του διά νά διακρίνη τί γράφει. 

«Πόσον ολίγον έγνώρισα τόν εαυτόν μου καί δλην 
τήν δύναμιν τής αγάπης καί τής ευγνωμοσύνης μοι» 
πρός εσένα, τήν οποίαν πάντοτε είχα μέσα στήν καρ
διά μου. Τώρα τά γνωρίζω αυτό καί τό αισθάνομαι, 
καί δταν μοΰ έρχονται είς τήν μνήμην μου αί μικρ» 
μας λογομαχίαι, καί τό άπότομον μέ τδ όποιον σοθ 
ώμιλοΰσα, αισθάνομαι πόνον καί έντροπήν και δε» 
είμπορώ νά εννοήσω, πώς τά έκαμνα αυτό. Συγχωρη» 
καί νά ένθυμεΐσαι μόνον, δτι είχα μέσα μου καλόν, αν 
τό είχα. 

« Ό θάνατος δέν μέ τρομάζει. Νά σοΰ πώ την α
λήθεια, έγώ δέν τόν αντιλαμβάνομαι καί δέν πιστεύω 
είς αυτόν. "Αν ό θάνατος, ή έκμηδένισις υπάρχει, ε 
είνε άδιάφορον τότε άν άποθάνη κανείς τριάντα χρ 
νια ή τριάντα λεπτά τής ώρας ενωρίτερα ή άργοτερ , 
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ίι-'νατο: ύπάρχη. είνε επίσης εντελώς τά ίδιον, άν 
, τοϋτο ενωρίτερα ή αργότερα.» 

7 -Αλλά πρό: τί κάθομαι καί φιλοσοφώ; — έσκέ-
* ;γ,;, -ρέπει νά ΕΙΠΏ, δ,τι ήτον ΕΙΣ εκείνο τά 
. ~ •/%'•'•• καλόν έπί τέλους.Ά, ναί: «Μή κατα-

«£5*· - τού: πίλους μου, άλλά ΑΓΆΠΑ τους· ξεχωριστά 
ν ό όποιος ύπήρξεν ακούσιος υπαίτιος τοΰ ΘΑ-

ΟΧΟΥ ΙΟΥ. Φίλησε έκ μέρους μου τήν Νατάσσαν καί 
, _ , 7 , : πάντοτε τήν άγαποΰσα. 

Τ Καί έπειτα τί άλλο ; Τί θά γείνη έπειτα ; — έ
φερε· επανερχόμενος ΕΙΣ τήν κατάστασιν του. — Τί

τε - "Ο/ι, δχΐ) τίποτε. Τότε τί λοιπόν; 
ΚΑ! αίφνης διά μιάς ένόησε καθαρά, δτι διά τόν 

Γ*»ΤΑΝΌΝ άνθρωπον δέν υπάρχει καί δέν δύναται νά 
όιτάρ/ΊΪ άπάντησις είς τά έροηήματα ταύτα. 

— Τότε πρός τ! καί νά ερωτώ τόν εαυτόν μου περί 
ΧΟΎΤΟΥ, πρός τί: ΝΑΊ, πρός τ ί ; Πρέπει νά ζή κανείς, 
Γ«ΡΊ: νά πολυσυλλογίζεται, ΝΆ, δπως έζοΰσα έγώ, 
ρίαφ έγραφα τό γράμμα. Καί τέλος πάντων, ό καθέ-

ίκκ ΕΊΝΕ καταδικασμένος ΕΙΣ θάνατον, πρό πολλού 
«ΛΈΟΝ είνε καταδικασμένος, πάντοτε, καί μολαταύτα 
ΖΏΜΕΝ. Ζώμεν ευτυχείς καί χαρούμενοι δταν... δταν ά 
γαποϋμεν. Χα!, δταν άγαποΰμεν. Ενόσω έγραφα, άγα 
ΠΟΟΣΑ. ήμην ευτυχής. Νά, έτσι πρέπει νά ζώμεν. 'Α-
ναπώντες, εΐμποροϋμεν νά ζώμεν παντοΰ καί πάντοτε, 
ΤΌ ΊΔΙΟΝ, ή καί είς τήν φυλακήν ή ελεύθεροι, σήμερον, 
ΑΎΡΙΟΝ, μέχρι τοϋ πραγματικού τέλους. 
• Ν ) Σβιετλογούπ ήθελε κανένα νά συνομιλήση μαζύ 
ΤΟΥ άπό καρδιάς. Έκτύπησε τήν θύραν καί δ
ΤΑΝ Ό σκοπός ενεφανίσθη, ό Σβιετλογούπ τήν ήρώτησε 
ΤΊ ώρα είνε καί άν γρήγορα θά τόν αντικαταστήσουν 
ΆΛΛ' Ό σκοπός δέν άπεκρίθη. 

Τίτε τόν παρεκάλεσε νά καλέση τόν έπιστάτην. Έ -
Μ Β Ν Ο Σ ενεφανίσθη καί τόν ήρώτησε τί θέλει. 

» - Νά, έγραψα έπιστολήν ΕΙΣ τήν μητέρα μου, στεί 
ΛΕΤΈ της την, παρακαλώ,— είπε καί ΟΊ οφθαλμοί του 

' ίγέμισαν δάκρυα, μέ τήν σκέψιν περί τής μητρός του. 
• Ό επιστάτης έλαβε τά γράμμα καί υποσχεθείς νά 

, ΤΌ στείλη, ήτοιμάσθη νά άποσυρθή. δταν αίφνης ό ΣΒΪΕ 
ΤΛΟΓΟΎΠ τόν έσταμάτησεν: 
Β»— Ακούσατε, είσθε καλός άνθρωπος. Διατί άνελά 
ΔΑΤΕ τόσον σκληρά καθήκοντα 1—«ίπεν απαλά ψαύσας 
ΤΉΝ χειρίδα τοϋ έπιστάτου. 

Εκείνος έχαμογέλασε βεβιασμένα κκί λυπητερά 
ΧΑΙ χαμηλώσας τούς οφθαλμούς, άπεκρίθη : 

πρέπει όπωςδήποτε νά ζήση κα 

μένον, καί δχι διά τής απαντήσεως, τής θεμελιουμένης 
έπί θετικών δεδομένων, άλλά χάρις είς τήν συναίσθη-
σιν τής υποστάσεως τής ζωής, τήν οποίαν τώρα έφε-
ρεν έν έαυτφ. 

— "Αν κατώρθωνα νά κοιμηθώ,— είπε καθ' εαυ
τόν,— διά νά μή άδυνατήσω αύριον. 

Έπλάγιασε έπί τής κλίνης, έκλεισε τούς οφθαλμούς 
καί άπεκοιμήθη αμέσως. 

Έξύπνησε είς τάς έξ το πρωί, υπό τήν έντύπωσιν 
ασυνήθους τινός, ευχάριστου καί ευφρόσυνου, τά όποιον 
είδεν είς τόν ύπνον του. Ώνειρεύθη δτι είχεν ανέλθει 
μετά μιάς ξανθής κορασίδος έπί ενός πυκνοφύλλου δέν
δρου, πλήρους ώριμων μαύρων βύσσινων, τά όποια κό
πτει καί ρίπτει έντάς μεγάλης χάλκινης λεκάνης διά 
γλυκόν. Τά βύσσινα δέν επιτυγχάνουν τήν λεκάνην 
καί πίπτουν κατά γής, καί παράδοξα τινα ζώα κατά 
τι δμοια μέ γάτας, αρπάζουν τά βύσσινα, τά καταβρο
χθίζουν καί πάλιν αρπάζουν. Βλέπουσα αύτάς ή μι
κρά κορασίς ήρχισε νά γελά τόσον, ώστε ό Σβιετλο.τ 
γούπ έκινήθη ΕΙΣ φαιδράν γέλωτα καθ' ύπνον χωρίς νά 
γνωρίζη καί ό ίδιος διά τί γελά. Αίφνης δμως ή χάλ
κινη λεκάνη έκφεύγει τών χειρών τής κορασίδος· ό 
Σβιετλογούπ δοκιμάζει νά τήν άρπάση άλλά δέν προ
λαμβάνει, ή λεκάνη, κτυπήσασα ΕΙΣ κλάδον, πίπτει 
μετά κρότου καταγής. Έξυπνα μέ μειδίαμα είς τά 
χείλη, άκροάται είς τόν παρατεινόμενο·/ εισέτι δο-
νοΰντα ήχον. Είνε τοΰτο ό κρότος τών συρομένων ΕΙΣ 
τόν διάδρομον σιδηρών μοχλών. Κατά μήκος τοΰ δια
δρόμου ήκούετο ποδοβολητάς καί κρότος δπλων. Τού 
έρχονται ΕΙΣ τήν μνήμην αμέσως δλα. «"Αχ, άν ήμ
ποροΰσα νά ξανακοιμώμουνα», σκέπτεται ό Σβιετλο
γούπ, άλλ' αυτά είν' αδύνατον. Τά βήματα έσταμάτη-
σαν παρά τήν θύραν. Ακούει ποΰ άναζητοΰν διά τής 
κλειοδς τήν όπήν τοϋ κλείθρου καί τάν τριγμάν Τ̂ Σ ά-
νοιγομένης θύρας. 

Εισέρχονται ΕΙΣ τά δ<»μάτιον αξιωματικός ΤΉΣ χωρο
φυλακής, ό επιστάτης καί ή συνοδία. 

— θάνατος ; Τί τ ά χ α ; Έ σ τ ω καί αυτός. Αμέσως 
ετοιμάζομαι. Αυτά δλα είνε καλά, έν γένει είνε καλά, 
—διέρχεται άπό τήν κεφαλ.ήν τού Σβιετλογούπ, αί-
σθανομένου νέαν πλήμμυραν συγκινητικών, ενθουσιω
δών, αισθημάτων, τά όποια χθες είχε δοκιμάσει. 

ν— Βέβαια, άλλά 

• Ρ — θά έκάμνατε καλλίτερα ν ' αφήσετε αυτήν τήν 
« Σ Ι Ν . Πάντοτε εΐμπορεΐτε νά άποκατασταθήτε που
θενά, ενας τόσον καλός άνθρωπος σάν κ ' εσάς. Έ γ ώ 
«ως θά εΐμποροϋσα νά... 

" επιστάτης έξαφνα ώλόλυξεν, εστράφη άποτόμως, 
και εξήλθε, κλείσας μέ κρότον τήν θύραν. Ή ταραχή 
ΤΟΥ ετ: μάλλον συνεκίνησε τόν Σβιετλογούπ καί κρα-
ουμενος νά μή κλαύση άπό χαράν, ήρχισε νά βημα-
ν2 εμπρός-όπίσω είς το δωμάτιον, μή αΐσθανόμενος 

«ΛΕΟΝ κανένα φ οίον. άλλά μόνον μίαν ενθουσιώδη 
**ταστασ:ν, ήτις τόν έφερε είς ύφη απροσπέλαστα 

Πάντοτε τό ίδιον τι ά τοΰ συμβή μετά . εριοτημα. 
Ιάνατον; Τό ζήτημα ΕΙΣ τά όποιον τόσον ανεπιτυχώς 
•*ειράτο ν' απάντηση, τώρα τοΰ έπαρουσιάζετο λελυ-

Είς τήν αυτήν μέ τόν Σβιετλογούπ φυλακήν έμενε 
γέρων χωρικός έκ τών «παλαιοθρήσκων» άπολέσας 
τήν πρός τούς διδασκάλους του έμπιστοσύνην καί ανα
ζητών τήν αληθή θρησκείαν Δέν παρεδέχετο, δχι μό
νον τήν έκκλησίαν άπά τών χρόνων τοΰ Νίκωνος άλλ' 
άπέκρουεν επίσης καί τήν κυβέρνησιν άπό τοΰ Πέ
τρου Α' , τάν όποιον έθεώρει ώς άντίχριστον εξέφραζε 
σκαιώς τάς γνώμας του, έλεγχων τούς ιερείς καί τούς 
κυβερνητικούς, καί δι' αυτό τόν έοίκασαν, τόν ένέκλει-
σαν εις άπομονωτήριον καί τόν μετέφερον άπά φυλα
κής είς φυλακήν. Διά νά μή έπωφεληθή ποτέ τής ε
λευθερίας, καί διά νά μένη καθειργμένος, παρεδόθη εις 
τήν αύθαιρεσίαν τών φυλάκων, έδεσμεύθη μέ πέδας" 
δτι οί συγκατάδικοί του τάν έπερίπαιξαν, δτι δλοι αυ
τοί, μαζύ μέ αυτούς δέ καί ή διοίκησις ήσαν άθεοι καί 
έγελοΰσαν ό ένας τόν άλλον, βεβηλοΰντες έν τφ προ-
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Ζ'. 

Ή τ ο συννεφώόης φθινοπωρινή πρωία. "Ηλιος δέν έ-
φαίνετο καί έκ τοΰ πελάγους έπνεε χλιαρός, υγρός 
άνεμος. 

Ή δροσερά ατμόσφαιρα, ή θέα τών οικιών, ή πόλις, 
οί ίπποι, οί άνθρωποι ποΰ τόν συνώδευον διά τών ο
φθαλμών, δλα αυτά διεσκέδαζον τόν Σβιετλογούπ. Κα
θήμενος έπί τοΰ θρανίου τοΰ οχήματος, μέ τά νώτα 
πρός τόν άμαξηλάτην, έβλεπε κατά πρόσωπον τούς άν
δρας τής συνοδευούσης αυτόν φρουράς καί τούς συναν-
τωμένους πολίτας. 

Ή τ ο πολύ πρωΐ. Οί δρόμοι άπό τούς οποίους έπερ-
νοΰσαν, ήσαν σχεδόν έρημοι, — έφαίνοντο μόνον έργά-
ται. Άμαξηλάται μεταφέροντες κροτούσας σιδηράς 
ράβδους, παραμερίζοντες τάς βαρυφόρτους άμαξας των 
διά νά δώσουν δρόμον είς τδ δχημα, έσταματοΰσαν 
καί έκύτταζαν μέ περιέργειαν καί έκπληξιν τόν Σβιε
τλογούπ. "Ενας άπό αυτούς απεκαλύφθη καί έσταυρο-
κοπήθη. Εις τόν πυλώνα μιάς οίκίκς άνεφάνη μάγει-
γειρος μέ λευκόν κεφαλοκάλυμμα, μέ ποδιάν, κρατών 
πανέρι. Ίδών τό δχημα, εστράφη αμέσως οπίσω, εις 
τήν αύλήν καί έπανήλθεν αύθωρεί συνοδευόμενος ύπό 
γυναικός, καί οί δύο δέ, κρατώντες τήν άναπνοήν των 

καί άνοιγοκλείοντες τούς οφθαλμούς, ήκολούθηοα* 
τούς οφθαλμούς τό δχημα μεχρισότου τοΰτο έξη» 
σθη. Κάποιος κακοενδεδυμένος άνθρωπος, άξύ 0 [ ί 

καί μέ λευκάς τρίχας είς τά μαλλιά του, έχειρονο ω 

ζωηρως καί έλεγε κάτι άποδοκιμαστικώς είς τόν θιι 
ρόν, δεικνύων τόν Σβιετλογούπ. Δύο παιδιά τοΰ δβΑ 
έπλησίασαν τρέχοντα πρός τό όχημα καί προο-Μ 
πον αυτόν, άλλά μή προσέχοντα εις τό έμπροσβί 
θρανίον, έτρεχον πλαγίως έπί τοΰ λιθόστρωτου. Το ι 
γαλείτερον άπό αυτά έτρεχε μέ βραχέα καί ν0ί 

βήματα, τό άλλο, τό μικρότερον, ασκεπές τό ΈΚΟΆΤ3 
έξ δπισθεν καί ρίπτον έντρομα βλέμματα έπί τοϋ £ · /Λ ' 
ματος, μόλις κατέφθανε τό άλλο παιδίον. προσκόπτο»! 
έπί τών βραχέων ποδών του. Συνάντησα; τό ΊΛΈΙΙΊΐ3 
του ό Σβιετλογούπ, το έχαιρέτισε διά τή ; κε·'αλ<> 1 
Ή κίνησις αύτη έκ μέρους τοΰ φοβερού άνθρώποίΐ 
τόν όποιον μετέφερον έπί τοΰ οχήματος, τόσον κατέ-1 
πλήξε τό παιδάριον, ώστε έφούσκωσαν οί οφθκλμοί χο$ϊ 
ναι ήτο ήδη έ'τοιμον νά κλαύση, άλλ' ό ΣβιετλογοΜ 
τοΰ έξαπέστειλε φίλημα διά τής χειρός καί τοϋ έ ν « . 3 

μογέλασε χαδευτικά. Καί τό παιδίον. όποοσδοκήτωτ 
τοΰ απήντησε μέ ένα γλυκύ καί αγαθόν χαμόγελον. 

Καθ ' δλον τό διάστημα, κατά τό όποιον διήρκει ή ϊ 
μεταφορά, ή συναίσθησις τοϋ τ! αναμένει αυτόν περ«Η 
τέρω, ουδόλως διέκοψε τήν γαληνιαίαν καί επίσημο» ί 
ψυχικήν κατάστασιν ήτις είχε καταλάβει τόν 2 θ Η 
τλογοΰπ. 

Μόνον δταν έπλησίασαν πρός τήν άγχόνην καί έξη-1 
γαγον αυτόν έκ τού όχήμκτος, δταν είδε τους α ( Η 
λους καί τήν έπ ' αυτών έγκαρσίαν δοκόν. καί τό τ/ν.-
νίον, τό όποιον έσείετο ελαφρώς ύπό τοϋ άνεμου ΐ η Η 
ήσθάνθη κάτι τι, ποΰ σάν νά τού έπληςε τήν κκρδίαν. 
Έσκοτίσθησαν οί οφθαλμοί του. άλλά τούτο δέν διήρ
κεσε παρά μίαν στιγμήν. Πέριξ τοϋ ικριώματος είδε 
σκοτεινούς στοίχους στρατιωτών ένοπλων καί άξ'.ωματι-] 
κούς βηματίζοντας κατά μέτωπον των στοίχων. Μόλις I 
κατεβιβάσθη τοΰ οχήματος ό Σβιετλογού, ήκοΰσθηί 
γοργή τυμπανοκρουσία, ή όποια τόν έκαμε ν' άνατρι-1 
χιάση. "Οπισθεν τών στρατιωτών είδε άνδρας καί κυ
ρίας μέσα είς άμαξας, οί όποιοι ήλθον νά πζραστοϋν 
είς τό θέαμα. "Ολη αυτή ή είκών έκ πρώτης στιγμής^ 
κατέπληξε τόν Σβιετλογούπ, άλλ' αμέσως ένθυμήθη ό
ποιος τις ήτο πρό τής φυλακίσεως του. καί μόνον ή- ' 
σθάνθη οίκτον πρός τούς ανθρώπους τούτου; τούς οια-
τελοΰντας έν αγνοία εκείνου το όποιον ούτος ήδη « ϊ 
γνώριζε. «Καί αυτοί δμως θά τό μά'ΐουν ! έγώ θ απο
θάνω άλλά ή αλήθεια θά ζήση. Θά μά'ΐουν. πώς η ευ
τυχία θά γείνη είς δλους προσιτή καί όχι εις εμε 1 
μόνον!» 

'Ανήλθεν έπί τοϋ ικριώματος συνοδευόμενος υφ ρ 
νος αξιωματικού. Ή τυμπανοκρουσία έπαυσε και ο ** 
ξιωματικός ήρχισε ν'άναγινώσκη μέ άφύσικην φωνή 
ασθενέστατα αντηχούσαν είς τό ευρύ. άνοικτον πεοι , 
μετά τήν κροΰσιν τών τύμπανων, — τήν μωράν εκείνη 
καταδικαστικήν άπόφασιν, ποΰ είχεν αναγνώσει ό 
καστής, περί στερήσεως τών δικαιωμάτων άνθρωπο»»» 
τόν όποιον θά φονεύσουν αμέσως, καί τήν ύπομνησι» 
περί απωτέρου καί εγγυτέρου μέλλοντος. 

— «Τί τά θέλουν τώρα, τί τά θέλουν αυτά;» 
συλλογίζετο ό Σβιετλογούπ.—Τί κρίμα πού έως τώρα 
δέν ημπόρεσαν νά τό εννοήσουν, εις έμέ δέ.εινε π 
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τους τδ εξηγήσω, θ ά τό μάθουν δμως. Κα-

.»ΫΤΘ4 ™ Λ · · 
£ Γ -V ΜΈ στίλβον πρόσωπον, μέ μακράν άραιάν 
1 'ορών ϊόχρουν ράσον, μέ άργυροϋν σταυρόν είς 

ΰκίν λεπτήν χείρα του έπλησιασε πράς τον ^βιε-

^ «Πολυεύσπλαγχνε θ ε έ . . . » , — ήρχισεν ούτος 
ς,ς^,,,ν τόν σταυρόν άπό τής αριστεράς εις τήν 

Ι«Ε'άν"/ε*-Ρα καί κρατών αυτόν πρό τοΰ Σβιετλογούπ. 
Ό Σβιετλογούπ άνεσκίρτησε καί άπέστρεψε το 

«όσωπον. "Ολίγον έλειψε μάλιστα νά εϊπη άπότομον 
1ίγ0ν εί: τόν ιερέα, έξ αιτίας τοΰ δτι ελάμβανε μέρος 

παρομο-'αν σκηνήν καί ταυτοχρόνως ομιλεί περί 
«Λοπλαγχνίκς, αλλ ενθυμηθείς τούς λόγους τοΰ Εύαγ-
«λίου «ουκ οίδασι τί ποιοΰσι», κατέβαλε προσπά
θεια·/ καί έντροπαλά είπα χαγηλοφώνως : 
ϊ — Μέ συγχωρείτε, αυτό δέν μοΰ χρειάζεται. Συγ-
γνώμην, παρακαλώ, άλλά, αληθινά, αυτά δέν μοΰ χρει
άζεται, σα; ευχαριστώ. 

Ι Έτεινε τήν χείρα πρός τον ιερέα, δστις μεταβιβά-
'ακ τόν σταυρόν είς τήν άριστεράν χείρα καί ανταλλά
ξω χειραψίαν μετά τοϋ Σβιετλογούπ, προσπαθών νά 
βή τόν κυττάξη ΕΙΣ τό πρόσωπον, κατήλθε τοΰ ίκριώ-
«ατο:. Τά τύμπανα έκρούσθησαν έκ νέου, καταπνί-
γοντα πάντα άλλον ήχον. 

Μετά τον ίερέα έπρόβαλεν εμπρός άνήρ μεσαίου 
αναστήματος, μέ στρογγυλούς ώμους καί μυώδεις χεί
ρας, μέ σουρτοΰκον χωρίς γελέκον μέ λοξόν περιλαί-
μιον, καί έπλησιασε πρός τον Σβιετλογούπ, ένώ τά 
αχρα τοΰ ικριώματος έσείοντο έκ τών ταχέων βημά
των του. Ό άνθρωπος ούτος έρριψεν οξύ βλέμμα έπί 

• νΛ Σβιετλογούπ. έπλησιασε πράς αύτον εγγύτατα", 
: άναδίοων άηοΐ/ άποφοράν βότκας καί ίδρώτος, τάν 

ή*ρπασε διά τών ισχυρών δακτύλων του έκ τών χειρών 
άνωθεν τοϋ καρποϋ καί σφίγξας αύτάς τόσον, ώστε ό 

• Σβιετλογούπ έπόνεσε, τάς ήνωσεν οπίσω είς τήν ρά-
? χιν του καί τ ζ ; έδεσε σφιγκτά. Συσφίγξας τοιουτοτρό

πως αυτόν ό δήμιος πράς στιγμήν έπεβράδυνε, κάτι 
[ ουλλογιζόμενος, καί άπό τόν Σβιετλογούπ μετέφερε 
' τό βλέμμα πρός αντικείμενα τινα τοποθετημένα παρ ' 
\ αϋτοΰ έπί τοϋ ικριώματος, ακολούθως έπί τοΰ αίωρου-
! μενού έπί τής οριζόντιας δοκοΰ σχοινιού. Άφοΰ 

έσ/.εφθη τί τοϋ έχρειάζετο, έπλησιασε πρός τό σχοι-
I ντον τό έτακτοποίησε καί απώθησε τόν Σβιετλογούπ 

πλησιέστερα πρός τά σχοινίον καί είς τά άκρον τοΰ 
ίκριώμκτος. 

Οπως κατά τήν άνάγνωσιν τής είς θάνατον κατα 
δικαστική; αποφάσεως ό Σβιετλογούπ καλά καλά δέν 
«νοει ποίαν σημασίαν είχε δι' αυτόν, έν συνόλω λαμ-

I 'οανομενη αύτη, ούτω καί τώρα δέν ήδύνατο νά συλ-
. Α « ^ Τ | τήν πλήρη έννοιαν τής επικείμενης στιγμής καί 

ίολεπε μέ άπορίαν τάν δήμιον, καθ' δν χρόνον ούτος, 
**Χεωί) επιτηδείως καί μετ' επιμελείας προσεπάθει νά 

Ι χ τ ε

;λεση τά φοβερόν έργον του. Τό πρόσωπον τοΰ 
ημιου ηνο έκ τών συνηθέστερων τοΰ ρώσσου εργάτου, 

ν ητο άγριον, άλλά σκυθρωπόν, δπως συμβαίνει, είς 
ι. ° υ? ανθρώπου; εκείνους ποΰ προσπαθούν νά εκτε

θούν, δσον τά δυνατόν άκριβέστερον άπαραίτητον 
Β 1 * περίπλοκον έργασίαν. 

~ Λιγάκι τώρα άπ ' αυτή τή μεριά.. — είπενό δη 

μιος μέ βραχνήν φωνήν, σπρώχνων αυτόν πλησιέστε-
ρον πρός τό χείλος. 

Ό Σβιετλογούπ μετεκινήθη. «Κύριε, βοήθησαν με, 
έλέησόν με«. — είπε χαμηλοφώνως. 

Ό Σβιετλογούπ δέν έπίστευε εις τόν θεόν καί συ-
χνάκις μάλιστα έπερίπαιζεν εκείνους ποΰ έπίστευον 
είς Αυτόν. Καί τώρα μάλιστα δέν έπίστευεν είς τόν 
θ ε ό ν δέν έπίστευε, διότι δέν ήμποροΰσε νά μή έκ-
φράζη διά τών λόγων του, νά μήν αντιλαμβάνεται 
νοερώς. Εκείνος δμως τον όποιον τήν στιγμήν ταύτην 
ανέφερε παρουσιάζετο είς αυτόν "Όν πραγματικώτε-
ρον εκείνου τόν όποιον αυτός έγνώριζε. 

Έπλησιασε πράς το χείλος καί ακουσίως προσ-
βλέψας έπί τούς στοίχους τών στρατιωτών καί τών εορ
τάσιμος ένδεδυμένων θεατών, έσκέφθη έκ νέου: 
«Πράς τί, πράς τί τά κάμνουν δλα αυτά ;» Τόν έκυ-
ρίευσεν οίκτος πρός αυτούς καί πρός τόν εαυτόν του 
καί έδάκρυσε. 

— Ά μ ' έσύ έμενα δέν μέ λυπάσαι ;—ήρώτησε, 
συλλαβών επάνω του τά βλέμμα τών γοργοκινήτων, 
φαιών οφθαλμών τοΰ δημίου. 

Εκείνος τφάς στιγμήν έβράδυνε, αίφνης δμως το 
πρόσωπον του έγεινε τραχύ. 

— Λόγια δέν χρειάζονται !— έμουρμούρισε με
ταξύ τών οδόντων του, έκυψε ζωηρώς προς τό ικρί
ωμα, δπου εκείτο τά έπανωφόρι του καί κάτι τι άλλο 
ύφασμα καί μέ έπιτηδείαν κίνησιν αμφοτέρων τών 
χειρών, έναγκαλισθείς έκ τών δπισθεν τοΰ Σβιετλο
γούπ, έκάλυψε τήν κεφαλήν του διά πάνινου σάκκου 
καί ιόν έσυρε βιαστικά μέχρι τής οσφύος του. 

« Είς,χείρας Σου παραοίοωμι τό πνεϋμά μου»,— 
έσκέφθη ό Σβιετλογούπ, άναμνησθείς τούς λόγους τοΰ 
Ευαγγελίου. 

Τά πνεϋμά του δέν έναντιοΰτο πρός τόν θάνατον, 
άλλά τδ'Εσχυράν, τά νεαρόν σώμα του δέν ήδύνατο 
νά συγκατάνευση, νά ύποταχθή εις αυτόν, ήθελε νά 
άγωνισθή. 

Ηθέλησε νά κραυγάση, νά απαλλαγή, άλλ' έκεί
νην ακριβώς τήν στιγμήν ήσθάνθη, δτι τόν ανατινά
ζουν, ήσθάνθη τό έδαφος έκφεΰγον ύπό τούς πόδας 
του, ήσθάνθη φυσικήν φρίκην άποπνιγμοΰ, βοήν είς 
τήν κεφαλήν καί έξαφάνισιν παντός τοΰ περιβάλ
λοντος. 

Τό σώμα τοΰ Σβιετλογούπ, έκρεμάσθη, αϊωρηθέν 
άπό τοΰ σχοινιού - οί ώμοι άνεσπάσθησαν δις καί κα-
τέπεσαν. 

Άναμείνας δύο λεπτά ό δήμιος σκοτεινώς συνο-
φρυωθείς, έθεσε τάς χείρας έπί τών ώμων τοΰ άπαγ-
χονισθέντος καί τούς έτίναξε δυνατά πρός τά οπίσω. 

Ή κίνησις τών ώμων έπαυσε, άλλά εκείνο τό άφω-
νον ποΰ υπήρχε μέσα είς τόν σάκκον, έσφάδασεν 
ασθενώς, προβάλλον αφύσικα τήν κεφαλήν πρός τά 
εμπρός καί έτέντωνε τούς πόδας περιβαλλόμενους μέ 
τά περιπόδια τής φυλακής. 

Κατερχόμενος τοΰ ικριώματος ό δήμιος, άνέφερεν 
είς τάν άρχαιότερον άξιωματικάν δτι τό σώμα ήμπο
ροΰσε νά έκβληθή έκ τοΰ βρόχου καί νά ένταφιασθή." 
Μετά μίαν ώραν εξήχθη έκ τής αγχόνης καί μετε
φέρθη είς άνεγκαινίαστον νεκροταφείον. 

Ό δήμιος έφερεν είς πέρας τό σχεδιασθέν, άλλά 
τοΰτο δέν τό κατώρθωσε τόσον εύκολα. Οί λόγοι τοΰ — 7 6 3 -

σώπω των τήν εικόνα τοΰ θεοΰ,—πρός όλα αυτά ήτον 
αδιάφορος" είχεν ίδή πολλά δταν ήτον ελεύθερος. "Ολα 
αυτά, τό ήξευρε, συνέβαινον διότι οί άνθρωποι έχασαν 
τήν αληθή πίστιν, διότι έπλανώντο έν τή σκοτία, ωσάν 
τυφλά κουταβάκια, άποσπασθέντα άπό τήν μητέρα των. 

Έγνώριζεν δτι ή πραγματική πίστις υπάρχει. Τό 
έγνώριζε τοΰτο διότι ήσθάνετο τήν πίστιν αυτήν μέσα 
είς τήν καρδίαν του καί πανταχοΰ, δπου ήτο, τήν άνε-
ζήτει. Πρό παντός ήλπιζε νά εύρη αυτήν είς τήν 
Άποκάλυψιν Ιωάννου τοΰ Θεολόγου. Άνεγίνωσκε 
πάντοτε τό μυστηριώδες τοΰτο βιβλίον καί κατά πασαν 
στιγμήν διετέλει μέ τήν προσδοκίαν τοΰ «ερχομένου 
είς τόν κόσμον», δστις δχι μόνον θάάποδώση «έκάστφ 
κατά τά έργα του», άλλά θά αποκάλυψη επίσης εις 
τούς ανθρώπους δλην τήν θείαν άλήθειαν. . 

Τήν πρωΐαν τής ημέρας τής θανατικής εκτελέσεως 
τοϋ Σβιετλογούπ, ήκουσεν ούτος τυμπανοκρουσίαν καί 
άνελθών είς τό παράθυρον είδε διά μέσου τών κιγκλί-
δων τό πλησίασαν δχημα και πώς ό νέος μέ κυματί-
ζουσαν κόμην καί λάμποντας οφθαλμούς εξήλθε χα 
μόγελων έκ τής είρκτής καί έκάθισεν είς τό δχημα. 
Είς τήν μικράν, λευκήν του χείρα έκράτει βιβλίον τό 
όποιον έθλιβεν έπί τής καρδίας του. Ό ρασκόλνικ ανε
γνώρισε τό Εύαγγέλιον, δ δέ νέος έχαιρέτισε τούς φυ
λακισμένους, οί οποίοι έκύτταζαν άπό τά παράθυρα, 
μειδιών άντήλλαξε βλέμματα μέ τόν ρασκόλικ. Οί ίπ
ποι έξεκίνησαν καί το δχημα μέ τόν άκτινοβολοϋντα 
νεανίαν, περιστοιχιζόμενον άπό συνοδίαν, εξήλθε τοΰ 
πυλώνος τής είρκτής καί έκρότησαν οί τροχοί αύτοΰ 
έπί τοΰ λιθόστρωτου. 

Ό ρασκόλνικ κατήλθε τοΰ παραθύρου, έκάθησεν 
έπί τής στρωμνής καί έβυθίσθη είς διαλογισμούς. 

— Νά, αυτός εύρήκε τήν άλήθειαν, — είπε, — οί 
δούλοι τοΰ αντίχριστου ετοιμάζονται νά τόν πνίξουν, 
μόνον καί μόνον διά νά μή τήν αποκάλυψη είς κανένα 
άλλον. 



70 « Α Θ Η Ν Α Ι » 

Σβιετλογούπ: «άμ' εσύ έμενα δέν μέ λυπάσαι;» δέν 
έβγαιναν άπδ τήν κεφαλήν του. Είχε καταδικασθή 
έπί δολοφονία καί ή υπηρεσία τοϋ δημίου τάν άπήλ-
λασσε τής ποινής καί ήτον αρκετά επωφελής, άπά τής 
ημέρας δμως ταύτης, ήρνήΟη νά έκτελή τήν υπ ' αύτοΰ 
άναληφθεϊσαν ύποχρέωσιν, έκείνην δέ τήν εβδομάδα 
έξιόδευσε πίνων δχι μόνον δσα χρήματα έλαβε διά τήν 
τελευταίαν θανατική·/ έκτέλεσιν, άλλά έπώλησε καί 
τά σχετικώς πολυτελή ενδύματα του, καταντήσας είς 
τοιαύτην κατάστασιν, ώστε εδέησε νά τάν εγκλείσουν 
εις άπομονωτήριον, εκείθεν οέ τόν μετέφερον είς το 

Είς έκ τών αρχηγών επαναστατικού τρομοκρατικού 
κόμματος ό Ιγνάτιος Μεζενέτσκης, εκείνος, δστι'ς προσ-
είλκυσε τάν Σβιετλογούπ εις τάν κύκλον τών ενερ
γειών του, μετεφέρθη έκ τοΰ κυβερνείου, δπου είχε 
συλληφθή, είς Πετρούπολιν. Είς έκείνην δέ τήν έπαρ-
χιακήν φυλακήν, ένθα προσωρινώς έκρατείτο, εύρί
σκετο έγκαΟειργμένος ό γέρων παλαιόθρησκος, μάρ
τυς κατά τήν στιγμήν καθ" ήν μετεφέρετο ό Σβιετλο
γούπ πράς άπαγχονισμόν. Επρόκειτο ταχέως νά έξο-
ρίσωσιν αυτόν εις Σιβηρίαν. Δέν έπαυε νά σκέπτεται 
περί τής αληθούς πίστεως, καθώς καί περί τοΰ πώς θά 
ήμποροΰσε νά μάθη περί αυτής ακριβώς, ενίοτε δέ 
τού ήρχετο είς τάν νουν ό νεανίας μέ τό εύχαρι πρόσοι-
πον, πού έπήγαινε ν ' άποΟάνη μέ χαρωπάν χαμόγελον. 

"Ακουσας, δτι είς τήν αυτήν φυλακήν κρατείται ό 
σύντροφος τού νέου εκείνου, ο παλαιόθρησκος έχάρη 
καί κατέπεισε τάν άρχιεπιστάτην νά τοϋ έπιτρέψη νά 
ίοη τάν κατάδικον τούτον. 

Μ" δλην τήν αύστηράν πειθαρχίαν τής φυλακής ό 
Μεζενέτσκης δέν είχε διακόψει τάς μετά τοΰ κόμματος 
του σχέσεις, καί άπά ημέρας εις ήμέρκν ανέμενε τήν 
είδησιν περί εφευρέσεως μηχανήματος διά τοΰ όποιου 
θά άνετινάσσετο ή αμαξοστοιχία. 'Ενθυμούμενος τώρα 
παραλειφθείσας τινάς λεπτομέρειας, προσεπάθει νά 
εύρη μέσον δπως μεταδώση ταύτας είς τούς συντρό
φους του. Ό τ α ν ό άρχιεπιστάτης είσήλθεν είς τά δω
μάτιον του καί μετά προφυλάξεως, μετέδωκεν αύτω 
χαμηλοφώνως, δτι ένας κατάδικος έπεθύμει νά τόν 
Εδή, έχάρη, έλπίζων, δτι ή πληροφορία αύτη ήθελε 
διευκολύνει τάς μετά τών φίλων σχέσεις του. 

— Τί άνθρωπος είνε; 
— Χωρικός. 
— Τί θέλει; 
— θέλει νά όμιλήση περί πίστεως. 
Ό Μεζενέτσκης έγέλασε. 
— Τέλος πάντων, στείλετε τον έδώ,—είπε. «Οί ΑΙ

ρετικοί αυτοί επίσης δέν αγαπούν τήν κυβέρνησιν. Τί 
παράξενον, ίσως μας χρησιμεύση», — έσκέφθη. 

Ό επιστάτης απεσύρθη, μετά τινα δέ λεπτά εις τό 
δωμάτιον εισήλθε καμπουριασμένον γερόντιον μέ πυ
κνά μαλλιά, μέ ύπόλευκον γένειον τράγου καί μέ 

»δειλά κουρασμένα βλέποντα εμπρός των, γαλανά μάτια. 
— Τί θέλετε; ήρώτησεν ό Μεζενέτσκης. 
Ό γέρων τάν έκύτταξε καί χαμηλώσας αμέσως τούς 

οφθαλμούς, τού έτεινε μικράν λιπόσαρκον χείρα. 
— Τί θέλετε;—έπανέλαβεν ό Μεζενέτσκης. 

— "Ηθελα, αφέντη, νά μιλήσωμε ένα λογά.// μ ^ Λ 
— Λογάκι, περί τίνος ; 
— Γιά τήν πίστι. 
— Γιά ποιάν πίστι; 
— 'Ακούω, πώς έαύ έχεις τήν ίδια πίστι μ' έκεΐνϊ 

τόν νέον αφέντη, πού οί δούλοι τοϋ αντίχριστου έ ι ϊ 3 
ξαν μέ τά σχοινί στήν Όδησσό. 

— θ ά λέγετε, βέβαια, οιά τάν Σβιετλογούπ · 
— Γι' αύτον τόν ίδιον. Τόν είχες φίλο; 
Ό γέρων είς κάθε έρώτησιν παρετήρει ίρευνγ-;**^ 

είς τά πρόσωπον τάν Μεζενέτσκην μέ τά δειλά του «4 . 
τϊα καί αμέσως τά έχαμήλωνε. 

— Μάλιστα, ήτον πολύ στενός μου φίλος. 
— Καί είχατε τήν ίδια πίστι; 
— "Ετσι φαίνεται,—χαμόγελων άπεκρίθη ό Μεζε

νέτσκης. 
— Ακριβώς γ ι ' αυτά ήθελα, αφέντη νά μ ιλ |Η 

μαζύ σου. 
— Μά έσεΐς τί, ακριβώς θέλετε; 
— Νά βεβαιο)θώ γιά τήν πίστις σζς. 
— Γιά τήν πίστιν μας . . . Καλά, καθίστε. — είπεν δ^ 

Μεζενέτσκης άνασηκώνων τούς ώμους. — Ί ο ο ύ ε ί ς ί 
συνίσταται ή πίστις μας. Ημείς πιστεύο[ιεν. ότι τήν έξ-; 
ουσίαν παρανόμως έσφετερίσθησαν άπό εκείνους, οί 5Λ 
ποίοι βασανίζουν καί απατούν τόν λαόν, καί δτι ήμείςΐ 
πρέπει μή φειδόμενοι τόν εαυτόν μας. ν' ό.γωνιζώιιεθ» 
κατά τών ανθρώπων τούτο)·/, διά νά έλευθερώσωμ»· 
τάν λαόν τάν όποιον αυτοί έξπλοατάρουν.. .—'() Μ<9 
ζενέτσκης είχε συνηθίσει νά μεταχειρίζεται ξένας λ | » 
ξεις, τάν όποιον βασανίζουν, άνεσκεύασε. — Είνα 

_λοιπόν ανάγκη νά εξοντωθούν. Δολοφονούν αυτοί, πρίΜ 
πει καί αυτούς νά τούς δολοφδνοΰμεν, ενόσω δέν σω9 
φρονίζονται. 

Ό γέρων ρασκόλνικ μέ προσηλωμένους εις τήν % 
γήν τούς οφθαλμούς, ήκουε, συγκρατών τήν άναπνοήν 1 

— Ή πίστις μας συνίσταται είς τό νά καταρρίψω- I 
μεν τήν δεσποτικήν κυβέρνησιν, ένω δέν πρέπει ν α 
φειδώμεθα τόν εαυτόν μας, καί νά ίδρύσωμεν έλευθέ- 'Ι 
ραν κοινοβουλευτική ν διοίκησιν. 

Ό γέριον άνεστέναξε βαρέως, έσηκώθη άπό τή*ί 
θέσιν του καί ύπεγείρων τά κράσπεδα τοϋ καφτανιοαβ 
του, έπεσεν είς τά γόνατα καί έξηπλώθη πρό τώνΛ 
ποδών τοϋ Μεζενέτσκης, κτύπων μέ τό μέτωπον τ ί 3 
ρυπαρον δάσπεδον. 

— Γιατί γονατίζετε ; 
— Νά μή μέ απατάς, ΑΦΈΝΤΗ, "πέμου τί είνε η ^ 

πίστι σου ; — είπε ό γέρων έξακολουθών νά μένη Υ2" 
νυκλινής καί μή σηκώνων τήν κεφαλήν. 

— Σάς είπα ποία είνε. Σηκωθήτε δμως, διότι οια- | 
φορετικά δέν θά ομιλήσω μαζύ σας. 

Ό γέρων έσηκώθη. 
— Κ ' εκείνος ό νέος αφέντης είχε τήν ίδια πίστι; , 

— ήρώτησε, ιστάμενος προ τοΰ Μεζενέτσκη, παρατη-
ρών αυτόν άπά καιρού είς καιρόν είς τό πρόσωπον, μί | 
τούς οξείς οφθαλμούς του, τούς όποιους ευθύς αμέσως 
κατόπιν έχαμήλωνε. 

— Είχε τήν ιδίαν πίστιν, δι' αυτό καί τόν εκρε-
μασαν, νά κ ' έγώ τώρα ποϋ είμαι κλεισμένος εις τ ο ί 
άπομονωτήριον διά τήν ιδίαν αΐτίαν. 

Ό γέρων ύπεκλίθη εμπρός του βαθύτατα καί σιω- ί 
πών, εξήλθε. 
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θανατικήν έκτέλεσιν, παρεφρόνουν, ή έτήκοντο βρα
δέως άπά έξάντλμσιν. 'Γπήρχον έδώ άνδρες καί γ υ 
ναίκες, ήσαν ίσως καί φίλοι....«θά περάσουν χρόνια 
καί σεις επίσης θά παραφρονήσετε ή θά κρεμασθήτε, 
ή θ' αποθάνετε καί κανείς δέν θά τά μάθη», — έσκέ-
πτετο. . 

Καί τότε έκοχλασεν έν τή καρδία του ή οργή εναν
τίον δλων τών ανθρώπων καί ιδίως εκείνων, οί'τινες 
ήσαν υπαίτιοι τής φυλακίσεως του. Ή δργή αύτη 
άνεζήτει άντικείμενον κατά τού οποίου θά ήδύνατο νά 
έκχυθή, άπήτει ένέργειαν, θόρυβον. 'ΑντΙ τούτων δ
μως ύπήρχεν έδώ νεκρική σιγή καί απαλά βήματα 
σιγηλών ανθρώπων, μή άποκρινομένων είς ερωτήσεις, 
δ κρότος τών άνοιγομένων καί κλεισμένων θυρών ή 

ΠαρήλΟον έπτά ακόμη χρόνοι. Ό Μεζενέτσκης έμφάνισις τής τροφής εις τακτικά χρονικοί διαστή 
άπετελείωνε τήν μονήρη φυλάκισίν του εις τό φρού- ματα, ή παρουσίασις σιωπηλών προσώπων, τά χυνό 

^.0.^^—εσυλλογίζετο ό γέρων,—εκείνος δέν είχε 
^ Χ'ΉΝ πίστιν. Εκείνος ήξευρε τήν άληθινήν πί-
ν αύτο: όμως ή παινεύεται πώς έχει τήν ίδια πίστι 
«νθέλει νά τδ φανέρωση. Καλά λοιπόν, άφοΰ είν' 
2 | γ ώ θά κατορθώσω τό δικό μου. — τί έδώ, τί στή 

Τίτοία—παντού υπάρχει θεάς. παντού ζουν άνθρω 

Καϊ άνέλαοεν έκ νέου τήν Νέαν Διαθήκην, ή οποία 
ιιόντ τ η : ήΝΟ-7.,ι"θ ε · : τ "θ ν 'Αποκάλυψιν τοΰ άγ. Ίωάν 
!ΚΙΙ έκάθισε παρά τό παράθυρον καί ήρχισε τήν άνά 

© ' . 

ΆΠΕΤΕΛ. 
«ιόν τοΰ Πετροπαύλοβσκ, καί γρή;·ορα επρόκειτο νά 

μεταφέρουν 
αυτόν ΕΙΣ τά κάτεργον. 

ΠΟΛΛΆ είχεν υποφέρει κατά τό διάστημα τών έπτά 
οδτών χρόνων, αί .τεποιθήσεις του δμως δέν ήλλοίώ-
θησαν καί ή ενέργεια του δέν είχεν άμβλυνθή. Κατά 
τάς πρό τής φυλακίσεως του ΕΙΣ τό φρούριον ανακρί
σεις κατέπληοσε τούς άνακριτάς καί τούς δικαστάς 
διά ΤΟΫ σταθερού καί περιφρονητικοΰ τρόπου μέ τόν 
ΔΠΟΐΟΝ έφέρετο πρό ς εκείνους εις τήν έξουσίαν τών 
ΔΠΟΊΩΝ διετέλε:· έν πο κρύπτω υπέφερε φοβερά έκ 
τις φυλακίσεως του καί έκ ΤΉΣ αδυναμίας νά φέρη 

•'είς πέρας ΤΌ άρξάμενον έργον, ά λ λ ά έκρυπτε τοΰτο 
μέσα του βαθέως. Μόλις ήρχετο εις συνάφειαν πρός 
ΆΛΛΟΥΣ έκόχλαζεν εντός του Ή λυσσαλέα πρόκλησις 
ΕΙΣ ΤΆΣ γενομένας πρό; αυτόν ερωτήσεις, έσιώπα καί 
άπεκρίνετο τότε μόνον, όταν παρουσιάζετο περ!σ:α<7ΐΣ 
νάπειράξη ι'κείνον τόν αξιωματικό·/ τής χωροφυλακής 
Ι τόν ανακριτή·/, όστις τοϋ απηύθυνε έπανειλημμένας 
ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ. 

ΌΤΑΝ τοΰ έκαμαν ΤΉΝ συνήθη πρότασιν : «Εΐμπο 
••'ΡΕΊΤΕ ΝΆ βελτιώσητε ΤΉΝ θέσιν σας δταν ομολογήσετε 
ΚΛΙΚΡΙΝΆ», έμειδία μείά περιφρονήσεως καί, μετά 

Βραχεία·/ σιωπήν άπεκρίνετο : 
Β — "Αν νομίζετε, δτι μέ άπειλάς ή μέ υποσχέσεις 
θά μέ άναγκάσητε νά προδώσοι τού; συντρόφους μου 

; μέ μετρ·ήτε μέ τόν πήχυν σας. 'Εφαντάσθητε ποτέ 
δτι σχεδιάζιον ΕΚΕΊΝΟ, διά τό όποιον τώρα μέ δικάζετε 
εγώ ΔΈΝ έχω προετοιμασθή διά τ ά π/.έον χειρότερα 
Ούτε ΝΆ μέ εκπλήξετε ούτε νά μέ τρομάξετε θά ήμ· 

Ε ΠΟΡΕΣΕΤΈ ποτε. Κάμετε με, δ,ΤΙ είνε είς τήν έξουσίαν 
οας, Δ,ΤΙ θέλετε, ά.τό μένα δμ/ος τίποτε δέν (Ιά επι
τύχετε. 
ψ: Καί διεσκέδαζε νά τούς βλέπη νά άλληλοκυττά-

| ζωντα: μέ άπορίαν. 
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μενον διάτων άμαυρών ύαλων φώς τοΰ ανατέλλοντος 
ηλίου, τά σκότος καί ή ιδία γαλήνη, τά ίδια μαλακά 
βήματα καί οί αυτοί ήχοι. "Ετσι συνέβαινε σήμερον, 
αύριον. . .Καί ή οργή μή εύρίσκουσα διέξοδον, κατε-
σπάραζε τήν καρδίαν του. 

Έδοκίμασε νά συνεννοηθή διά τοΰ τοίχου μετά 
τών γειτόνων του, άλλά δέν έλαβεν άπάντησιν, διά 
τοΰ κρότου δέ προύκάλεσε τήν προσέγγισιν εκείνων 
τών ιδίων μαλακών βημάτων καί κάποιος, χωρίς νά 
ύψωση τήν φωνήν του, τόν ήπείλν^σε δτι θά έγκλει-
σθή εις σκοτεινόν κελλίον. 

Εύρισκε άνάπαυσιν καί αναψυχή·/ μόνον κατά τόν 
ύπνον, τάν όποιον δμως διεδέχετο φοβερά ή έξέγερ-
σις. ΕΙΣ τά ΌΝΕΙΡΑ του έβλεπε πάντοτε τάν εαυτόν του 
ελεύθερον καί τό πλείστον άπερροφημένον άπά τοι-
αΰτα συμφέροντα τά οποία έθεώρει άπάδοντα πράς 
τήν ζο)ήν του, ζωήν έπαναστάτου. "Επαιζε κάποιο 
μαγευμένο βιολί, έρωτοτροποΰσε νέας γυναίκας, έκα
μνε περιπάτους μέ βάρκαν, έκυνηγοΰσε, ή διά κάποιαν 
έπιστημονικήν άνακάλυψιν ελάμβανε διδακτορικάν 
δίπλωμα, άπά ευρωπαϊκό·/ πανεπιστήμιο·/ καί είς ά
πάντησιν άπήγγελλε κατά τό γεΰμα ευχαριστήριους 
στίχους. 

Τά όνειρα ταΰτα ήσαν τόσον ζωηρά, ενώ ή πραγ-
ματικότης ήτον τόσον θαμβν'̂  καί μονότονος, ώστε είς 
τήν άνάμνησ·.·/ αυτών τοΰ ήτο δύσκολο·/ νά τά δια-
κρίνη άπό τήν πραγματική·/ ζωήν. Ή σκληρά ίδιότης 
τών ονείρων τούτων ήτο, δτι συχνάκις άφυπνίζετο 
ακριβώς τήν στιγμήν έκείνην, όταν επρόκειτο νά 
συμβή τοιούτον τι, τά όποιον επεδίωκε, τό οποίον έ-
πόθει. Καί αίφνης-κτύπος είς τήν καρδίαν, καί δλη ή 
ευχάριστος εΐκών έξηφανίζετο* απέμενε μόνον ή κα-
ταθλίβουσα, ή άνικανοποίητοςόρμή, καί πάλιν δ φαιός 
ούτος τοίχος μέ τάς κηλίδας τού εύρώτος, φωτι-νται με απορία·/. Β»Κ#% ^ - Λ - · » ν τ» —ι • > =7 1 

Όταν δμως μετεφέρθη είς τό φρούριον τοΰ Πέτρο- ζόμενος υπό μηκύλου λαμπτήρος, υπ ' αυτόν δε σκλη-
«αυ/.οοσκ καί ένεκλείσθη είς σκοτεινή·/ καί ύγράν 
'Ρωγλην, μέ ένα μικρόν παραθυράκι υψηλά εις τόν 
ρΧ' ' ν > εννόησε·/, δτι έχει εμπρός του όχι πλέον μη 
ν ων αλλά χρόνων ολοκλήρων φυλάκισίν καί κατε 
·<φϋη υπο φρίκης. Ή τ ο φρικαλέα ή νεκρική,ή κανο 
• ί οιγη τοϋ μέρους τούτουκαί ή συναίσθησις, δτι δέν 

£> ^ 0 ν ο * χ ύτός φυλακισμένος, διότι έδώ, οπίσω άπό 
^·*περάστους αυτούς τοίχους, ήσαν καί άλλοι 

εσμώται. καταδικασμένοι διά 1 0 , διά 2 0 έτη, καί 
| Γείωναν μέ αύτοκτονίαν, άπεστέλλοντο είς τήν 

ραί σανίδες μέ κεκλιμένην πλαγίως άχυρίνην στρω-
μνήν. Ό ύπνος ήτο δι' αυτόν ή καλλίτερα ώρα. 'Εφ ' 
δσον δμως παρετείνετο ή φυλάκισίς του καί δ ύπνος 
αύτάς σπανιώτερον τόν έπεσκέπτετο. 

'Επεκαλεΐτο τάν ύπνον ώς τήν υψίστη·/ ευτυχία·/, 
άλλ' δσω μάλλον έπόθει νά κοιμηθή, τόσω έκλινε 
πρός τήν αϋπνία·/. Ήρκε ι νά είπή «νυστάζω» διά νά 
έξαφανισθή ό ύπνος. 

Ό περίπατος καί ή κίνησις μέσα είςτό μικράν κελ
λίον ουδόλως τόν άνεκούφιζον. 
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Ά π ό τάς προσπάθειας ταύτας μόνον έξησθένε: χαί 
καθίστατο νευρικώτερος. "Ηρχισε νά τοΰ πονή ή κε-
φαλή,'^καΐ άν έκλειε τούς οφθαλμούς, ένεφανίζοντο 
απαίσιοι εικόνες, πότε μέ άνασηκωμένας τρίχας, πότε 
μέ γυμνόν κρανίον, μέ πελώρια στραβωμένα στόματα, 
ή μία φοβερότερα^ τής άλλης καί όλαι αύται έπί τοΰ 
σκοτεινοΰ, τοΰ παρδαλοΰ έκ τών κηλίδων βάθους, έ
καμναν τερατώδεις μορφασμούς. "Επειτα ήρχισαν νά 
έμφανίζωνται εμπρός του καί τότε ακόμη, δταν δέν 
έκλειε τούς οφθαλμούς, καί δχι μόνον πρόσωπα 
πλέον, άλλά καί ολόκληροι μορφαί, αί όποια: συνω-
μιλοΰσαν καί έστριφογύριζαν είς χορόν. Κατειλημ
μένος ύπδ φρίκης, ήρχιζε νά πηδά, νά κτυπά τήν κε
φαλήν του είς τόν τοΐχον, νά έκβάλη διατόρους οί-
μωγάς, καί τότε ήνοίγετο τό παραθυράκι τής θύρας 
καί ήρεμος, σιγανή φωνή έπρόφερε : 

— Δέν επιτρέπονται φωνές! 
— Φωνάξατε τόν έπιστάτην! — έκραύγαζεν δ Με-

ζενέτσκης. Άπάντησις δέν έδίδετο, καί τό παραθυ
ράκι έκλείετο μετά κρότου. 

Καί ή απελπισία αυτή τον συνετάρασσε, ώστε δέν 
έπεθύμει άλλο, παρά τόν θάνατον. Έ ν παρόμοια κα-
ταστάτει ευρισκόμενος ποτε α 7 ι ε φ ά σ ι σ ε ν ' αύτοκτο-
νήση. Είς τό κελλίον ύπήρχεν άνεμιστήρ, προς τόν ό
ποιον ήμποροΰσε κανείς νά πρόσδεση σχοινίον μέ 
βρόχον. Σχοινίον δμως δέν υπήρχε. "Ηρχισε νά σχίζη 
τό σεντόνι είς στενάς λωρίδας άλλά δέν ήρκει. Τότε 
απεφάσισε νά άποθάνη διά τής πείνης καί δύο ημέρας 
δέν έφαγε τίποτε, τήν τρίτην δμως ήμέραν τόσον εί
χεν εξασθενήσει ώστε προσεβλήθη ύπό ισχυρότατου 
πυρετοΰ. "Οταν τοΰ έφεραν τό γεΰμά του τόν εύρή-
καν κατακείμενον ΕΙΣ το δάπεδον, μέ ορθάνοικτα μά
τια καί άναίσθητον. 

Προσήλθεν ό ιατρός, τόν έθεσεν έπί τής στρωμνής, 
τοΰ έδωκε ρούμι καί μορφίνην καί τόν άπεκοίμισε. 

"Οταν τήν άλλην ήμέραν έξύπνησε, είδε τόν ίατρόν 
ποΰ έστέκετο έπάνωθέν του καί έκίνει τήν κεφαλήν, 
τό γνωστόν είς τόν Μεζενέτσκην οργίλον αίσθημα τό 
όποιον προ πολλοΰ δέν είχε δοκιμάσει, έκ νέου κατέ-
λαβεν αυτόν. 

— Πώς δέν έντρέπεσθε νά ύπηρετήτε έδώ μέσα; 
— είπε είς τόν ιατρόν, δταν εκείνος κύψας, ήκροάτο 
τούς σφιγμούς του. — Γιατί μέ θεραπεύετε, γιά ν'ΑΡ
χίσετε νά μέ βασανίσετε έκ νέου; Αυτό είνε τό ίδιον 
σάν δταν παρευρίσκεσθε είς ποινήν μέ ραβδισμούς 
καί έπειτα νά επιτρέψετε νά έπαναληφθή τό πείραμα. 

— Αάβετε τόν κόπον νά ξαπλώσετε μέ τήν ρά-
χιν,— είπεν ατάραχος ό ιατρός χωρίς νά τόν βλέπη 
καί λαμβάνων έκ τής τσέπης του τό στηθοσκόπιον. 

Μερικοί ιατροί θεραπεύουν τάς πληγάς διά νά 
καταστή δυνατόν νά δώσουν καί τάς υπολοίπους πέντε 
χιλιάδας ραβδισμούς. Φύγε, πγ;γαινε στό διάβολο! 
άνεφώνησεν ό Μεζενέτσκης, άναπηδών έκ τής στρω
μνής: Γκρεμισθήτε άπ ' έδώ, ξεύρω έγώ ν ' αποθάνω 
καί χωρίς εσάς. 

— Δέν κάμνετε καλά, νέε μου, δέν κάμνετε καλά, 
είμπορεϊτε νά πάθετε διά τήν αύθάδειάν σας. 

— Στοΰ διαβόλου τή μάνα, σάς λένε, στοΰ διαβό
λου τή μάνα! 

Καί ό Μεζενέτσκης έλαβε τοιαύτην άπειλητικήν 
στάσιν, ώστε ό ιατρός έσπευσε νά φύγη. 

I*. 

Ή τ ο άρα αποτέλεσμα τής θεραπείας ή είχε παρΠΙ 
ή κρίσις, κατηυνάσθη άρα ή έξαψις τής οργής ^» 
κληθεΐσα έκ τής θέας τοΰ ιατροΰ, έν πάση ττεριπτϊ 
άπό τής ημέρας εκείνης έγεινε κάτοχος έχυτοοί 
ήρχισεν εντελώς νέον βίον. 

«Δέν εϊμποροΰν καί δέν θά μέ κρατούν έδώ ύ, 
νίως, — έλεγε καθ' εαυτόν. — Γρήγορα ή άργά Θ4 
αφήσουν ελεύθερον. "Ισως,—καί είνε τοΰτο πολύ* 
θανόν,—ν'άλλάξη τό πολίτευμα(οί δικοί μα; έίακόλ» 
'θοΰν τό έργον των), επομένως καλλίτερα νά προσ» 
θήσω νά ζήσω διά νά έβγω υγιής καί ικανός ν' άνί 
λάβω έκ νέου τό έργον.» 

Πολύν καιρόν έμελέτα ποίος τρόπος τοΰ ζγν 
σκοπιμώτερος καί κατέληξεν είς τό εξής συμπέρασμ 
είς τάς εννέα τής εσπέρας έπλάγιαζε καί ήνάγχαΤ 
τόν εαυτόν του νά μένη πλαγιασμένος, κατώρθωνΐ) 
δέν κατώρθωνε ν ' άποκοιμηθή μέχρι τής πέμπτί 
πρωινής ώρας. Τότε έσηκώνετο, ένι'πτετο καί ένεδύετί 
έκαμνε κάποια; σωματικάς ασκήσεις καί έπειτα '6ΓΜ 

έξεφράζετο, άνεχώρει δι' υποθέσεις του. Μέ τήν φαν 
τασίαν του ώδευεν είς τούς δρόμους τής Πετρουπί 
λεως, άπό τήν λεωφόρον Νέβσκη μέχρι τή ; λαόέζδιι 
σκαγιας, προσεπάθει νή παραστήση πάν δ,τι ήδύναί] 
νά συνάντηση καθ' όδόν: τάς έπιγραφάς των κατ» 
στημάτων, τάς οικίας, τούς αστυνομικού;, τά όχήματι 
καί τούς πεζοπόρους. Φθάνων μέχρι τής Ναδέζοϊϊ 
σκαγιας, είσήρχετο εις οίκίαν, ποΰ κκτώκει ό φίλοι 
καί συνάδελφος του έν τώ κοινώ έργω, και έκεΐ μαζί 
μέ άλλους συνελθόντας συντρόφους συνεζήτουν 9 
σχέδιον τών μελλουσσών ενεργειών. 'Απεφαίνονιϊ 
υπέρ καί κατά, έφιλονείκουν. Ό Μεζενετσκης ώμίλ· 
δι' εαυτόν καί διά τούς άλλους. Ενίοτε (ομιλούσε τό
σον δυνατά, ώοτε ό επιστάτης τοΰ έκαμνε παρατηρ*} 
στις διά τής θυρίδος, άλλ' ό Μεζενέτσκης δέν έοιδί 
προσοχήν καί έξηκολούθει τήν κατά φαντασίαν έν Πί> 
τρουπόλει ήμέραν. Παραμείνας δύο ώρας μέ τους <Λ 
λους του, έπέστρεφεν είς τήν οίκίαν του καί έγευμά-
τιζε, κατ ' αρχάς κατά φαντασίαν, έπειτα έμπράκτως ; 

τρώγων τό προσκομιζόμενον αύτώ γεύμα, καί έτρωγί; 
πάντοτε μετρίως. Κατόπιν τούτου, έμενε κατ' οίκον 
καί έμελέτα ίστορίαν ή μαθηματικά, ενίοτε κατά τας 
κυριακάς, φιλολογικά. Ή μελέτη τής ιστορίας συνί
στατο είς τό δτι έξέλεγε προηγουμένως ώρισμένην 
έποχήν καί έθνος καί άνεμιμνήσκετο δλα τά άφορωντα 
αυτήν γεγονότα καί τάς χρονολογίας. Κατά τονχρονον 
τών μαθηματικών αύτοΰ μελετών, έλυε νοερώς αρισ-
μούς καί γεωμετρικά προβλήματα - τοΰτο ήτο ή προ*·; 
φιλής αύτοΰ ένασχόλησις. Κατά τάς Κυριακάς Ποδ*' 
σκιν, Γόγολ καί Σαίξσπηρ καί συνέγραφεν ολίγον κ» 
ό ίδιος. 

Προτοΰ νά πέσιτ) νά κοιμηθή έπεχείρει κατά φαν
τασίαν μίαν άλλην μικράν έκδρομήν, κατά τήν οποία» 
συνδιελέγετο μετά τών φίλων, ανδρών καί γυναιχω , 
ευτράπελους, χιομουριστικάς, ενίοτε καί σοοαρας συνο
μιλίας, άλλοτε, πράγματι γενομένας ή έπ;νοουμί>β 
ύπ ' αύτοΰ διά τήν παροΰσαν περίστασιν. Πριν ή * * • 
κλιθή, έκαμνε 2,000 πραγματικά πλέον βήματα, μίΝ 
εις τόν κλωβόν του, κατόπιν τών όποιων κατεκλινε 
καί άπεκοιμάτο. 
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Τίνέπομένην ήμέραν συνέβαινον τά αυτά. Ενίοτε 
£.'ξ£ υεν ει; τήν νότιον Ρωσσίαν διά νά έξεγείρη 

: - κατοίκους, ή έκαμνε έπανάστασιν καί μαζύ μέ 
ι* λαόν έίεδίωκε τούς γαιοκτήμονας, διανέμων τάς 

Γ . ϊ ω ν εϊ; τούς χωρικούς. "Ολα ταΰτα, άλλως τε, 
ι«ννώντο ΕΙΣ τήν φαντασίαν του δχι διαμιάς, άλλά 
Λ ; ,. / (τ ) ; μ; όλα; τά; λεπτομέρεια;. Έφαντάζετο 

τό έπαναστατικόν κόμμα έθριάμβευε παντοΰ, ή 
ονντική εξουσία έκλονίζετο καί ήναγκάζετο νά 

οσκαλέση νομοθετικήν συνέλευσιν. "Ολοι δσοι έ-
Χζον τόν λαόν έξηφανίζοντο, έκηρύσσετο δημοκρα
τία "αυτό: δέ ό Μεζενετσκης, έξελέγετο πρόεδρος. Έ -
νίοτε κατ(όρ')ου νά φθάνη ΕΙΣ τό αποτέλεσμα αυτό 
χολύ γ?ή',"-ν7· κ α : Τ ^ Τ Ε "ΘΡ"/ΛΕΝ - κ ν ε ο υ ι φθάνων είς 
»̂όν σκοπόν του δι' άλλων μεθόδων. 
Γ Οδτω πως διήλθε·/ έν έτος. καί δεύτερον καί τρί
τον ενίοτε μέ τινας έκτροπα; άπό τήν καταμερισμέ
νων ταύτην ζωήν. πλείστας δμως περιπτώσεις 
έπανήρ/ετο. ΈπαληΗεύων τήν πορείαν των σκέ
ψεων του, τάς έξεχώριζεν άπό τάς εκούσιας πα
ρακρούσεις καί σπαν.ώτατα μόνον κατελαμβάνετο 
ίιπό αϋπνία: καί τού παρουσιάζοντα διάφοροι οπτα
σία·.. Τότε ήρχιζε νά παρατηρή ΤΌΝ ανεμιστήρα καί 
έσυλλογίζετο πώς νά πρόσδεση τό σχοινίον, πώς νά 
έτοιμάση τόν βρόχον καί νά κρεμασθή. Κατώρθου έν 
τούτοι; νά κατανικά τάς προσβολάς ταύτας, αί'τινες 
δέν διήρχουν πολύ. < Ιύτω ΠΩ; διήλθαν επτά έτη. "Ο
ταν επέστη τό τέλο; τής απομονωτικής φυλακίσεως 
του κα: απέστειλαν αυτόν εις τό κάτεργον, ήτο υ
γιής, δροσερό; καί πληρέστατα κάτοχος τών διανοη
τικών* αύτοΰ δυνάμεων. 

ΙΔ'. · 

Μετέφεραν αυτόν χωριστά, ώς λίαν έπικίναυναν έγ-
χληματίαν καί ΔΕΝ τοϋ επέτρεπαν νά συγκοινωνήση μέ 
άλλου;. Μόνον εις τάς φύλακας τοΰ Κρασνογιάρσκ 
χατέστη δυνατόν νά συνάψη σχέσεις μέ μερικούς πολι
τικούς καταδίκου;, αποστελλόμενους είς τό κάτεργον. 
Ήσαν ούτο: έξ : δύο γυναίκες καί τέσσαρες άνδρες. 

Β Ολοι νέοι τής νέα; σχολής, τήν οποίαν ό Μεζενέτ-
οχης ήγνόει. Ήσαν έπαναστάται τής επομένης γε-

• νέας, μεταγενέστεροι ταυ. καί επομένως είχαν δι' αυ
τόν ΐδιαίτεααν ενδιαφέρον. Ό Μεζενέτσκης προσεδόκα 
οτι αυτοί θά ήκολούθουν τά ρήματα ταυ καί φυσικά, 

ρφειλον νά αναγνωρίζουν πάν δ,τι συνετελέσθη ύπό 
τών προκατόχων των καί ιδία ύπ' αύτοϋ τοϋ Μεζε-
νετσκη. Ήτοιμάζετο νά προσενεχθή πρός αυτούς φι
λικώς καί προστατευτικοί;. Πρός μεγάλην ταυ δμως 
•'Μίοριαν καί δυσφορίαν, οί νέοι αυτοί δχι μόνον δέν 
τόν ανεγνώρισαν ώ; πρόδρομον καί διδάσκαλόν των, 
αλλα προσηνέχθησαν πρό; αυτόν μέ κάποιαν συγ-

• **ταοασ:ν, παρασιωπήσαντες περί τών ιδεών του καί 
[οιχαιολογοϋντε; αύτάς δτι έπάληωσαν πλέον. "Οπως 
|·λεγον οι νέο: αυτοί έπαναστάται, πάν δ,τι έπραξεν ό 
•Ρίζενετσκης καί οί φίλοι του, δλαι αί άπόπειραί των 

εξεγείρουν τού; χωρικούς, πρώτον πάντων δέ τό 
ΡΟμοκρατικόν σύστημα των, α; δολοφονία: τοΰ διοι-
ψοΰ Κραπότκην. τοΰ Μεζεντσόφ καί αύτοΰ τοΰ αύ-

κ?ατορο; "Αλεξάνδρου Β ' , δλα ταΰτα ήσαν αύτό-
' ΧΡγιμα λάθη. Αυτά έφεραν τήν άντίδρασιν έπί τής βα

σιλείας Αλεξάνδρου τοΰ Γ' καί έγένοντο αφορμή, 
ώστε ή χώρα σχεδόν νά έπανέλθη ΕΙΣ τήν πρό τών 
μεταρρυθμίσεων κατάστασιν. Τήν σωτηρίαν τοΰ λαοΰ, 
κατά τήν νέαν διδασκαλίαν, ώφειλον ν ' άναζητήσωσιν 
είς οιάφορον εντελώς διεύθυνσιν. 

Δύο ημέρας καί δύο εσπέρας έφιλονείκουν ό Μεζε
νέτσκης μετά τών νέων γνωρίμων του. Είς, αρχηγός 
πάντων τών λοιπών, ό Ρωμάν, δπως τόν ώνόμαζον, 
ΙΔΊΑ, έξηρέθιζε τόν Μεζενέτσκην διά τής θαρραλέας 
πεποιθήσεώς του είς τό άλάθητον τών θεωριών του 
καί διά τής επιεικείας, τοΰ σαρκασμοΰ, μάλλον δι' ού 
επέκρινε τήν άλλοτε δράσιν τοΰ Μεζενέτσκη καί τών 
συντρόφων του. 

Ό λαός, κατά τόν όρισμόν τοΰ Ρωμάν, ήτο άγροΐ-
κος δχλος καί μέ τόν οχλον έν τώ ένεστώτι σταιβίψ 
τής αναπτύξεως του δέν ήτο δυνατόν τίποτε νά γίνη. 
"Ολαι αί άπόπειραί πρός έξέγερσιν τών κατοίκων τοΰ 
ρωσσικοΰ χωρίου, ήσαν ισοδύναμοι μέ τήν άπόπειραν 
νά πυρπόληση κανείς τήν πέτραν ή τόν πάγαν. 'Ο 
λαός πρέπει νά έκπαιδευθή, νά τόν διδάξης τήν άλλη-
λεγγύην καί τοΰτο δύναται νά έπιτευχθή μόνον διά 
τοΰ αναστήματος ευρύτατης βιομηχανίας καί διά τής 
φυσικής αυτής έκβάσεως — τής σοσιαλιστικής διοργα
νώσεως τοΰ λαοΰ. 

"Οχι μόνον ή γή απεδείχθη περιττή διά τόν λαόν 
άλλά κυρίως ή γή κατέστησεν αυτόν συνΡηρητικόν 
καί εύκολον πρός ύποδούλωσιν. Ούτω συνέβη δχι μό
νον παρ ' ήμίν, άλλά καί έν Ευρώπη. Καί . παρέθετεν 
έκ μνήμης γνώμας αύθεντικοτήτων καί στατιστικάς. 
Δέον νά άπαλλάξωμεν τόν λαόν άπα τήν γήν καί ασω 
ίσχυρότερον συσφίγγονται είς τήν έργοστασιακήν 
ζωήν τοσω εύκολώτερον αί γαίαι των θά καταληφθώ-
σιν ύπό τών κεφαλαιούχων, δσω περισσότερον θά κα
ταπιέζονται, τόσω τό καλλίτερον. Ό δεσποτισμός καί 
κυρίως, ή κεφαλαιοκρα-τία θέλει έκμηδενισθή μόνον 
διά τής αλληλεγγύης τών εργατικών τάξεων, ή αλλη
λεγγύη δέ αύτη δέον νά έξ>σφαλισθή διά συνδέσμιον, 
εργατικών συναιρετισμών, δπερ κατορθοΰτα: τότε μό
νον, δταν αί λαϊκαί μάζαι παύσουν νά κατέχωσι γαίας 
καί γίνωσι προλετάριοι. 

'Ο Μεζενέστκης συνεζήτει καί ώργίζετο. Ι δ ία έκα-
μνεν αυτόν νά γίνεται έκτος έαυτοΰ μία έκ τών γυναι
κών, εύμορφοκαμωμένη μελαγχροινή, μέ πλουσίαν 
κόμην καί λάμποντας οφθαλμούς ήτις καθηένη παρά 
τό παράθυρον καί μή λαμβάνουσα άπ ' ευθείας μέ
ρος είς τήν συνομιλίαν κάπου-κάπου έρριπτε ένα-
δυό λογάκια ύποστηρίζουσα τά επιχειρήματα τοΰ 
Ρωμάν ή απλώς είρωνευομένη τάςπαρατηρήσεις τοΰ 
Μεζενέτσκη. 

— Μά είνε δυνατόν νά μετατρέψετε δλους τούς 
γεωργικούς πληθυσμούς είς εργοστασιακούς ; — ήρώτα 
ό Μεζενέτσκης. 

— Καίδιατί δχ: ; άντέλεγεν ό Ρωμάν.—Τοΰτο είνε 
παγκόσμιος οικονομικός νόμος. 

— Πόθεν τό γνωρίζομεν, δτι είνε παγκόσμιος ; 
— Διαβάσατε τόν Καούτσκη,—ύπέλαβεν ή μελα-

χροινή, περιφρονητικώς μειδιώσα. 
— Καί νά ίδοΰμε άν αυτό τό παραδεχθή κανείς, 

έλεγεν ό Μεζενέτσκης—έγώ δέν παραδέχομαι, ώστε 
δλοςό λαός να γίνη άκτήμων. ΠΏΣ είμπορεϊτε να ξεύ-
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ρετε σείς, δτι θά δεχθή εκείνο τδ σοσιαλιστικδν ϊσό-
πεδον τδ δποΐον σεις προαποφασίζετε. 

— Τούτο είνε επιστημονικώς θεμελιωμένον,—πα-
ρετήρησεν ή μελαχροινή, μή άξιοΟσα αυτόν βλέμ
ματος. 

Ό τ α ν δμως επρόκειτο νά συζητηθή τό ζήτημα, 
διά ποίων μέσων έπρεπε νά ένεργήσωσι πρός επί-
τευξιν τοιούτοιτ σκοποΰ, έτι μάλλον ευρέθησαν δια-
φωνοΟντες εις τάς βλέψεις. Ό Ρωμάν καί οί φίλοι 
του έπέμενον, δτι έπρεπε νά στρατολογήσουν στρα-
τιάν έξ εργατών τών εργοστασίων, τή συνεργασία δέ 
αυτών ν ' άσχοληθώσιν είς τήν μετατροπήν τών χω
ρικών εις έργάτας, νά προσηλυτίσουν τον λαόν εις 
τόν σοσιαλισμόν καί δχι μόνον ν ' άποφεύγωσ* τόν 
άπροκάλυπτον πρός τήν Κυβέρνησιν αγώνα, άλλά 
μάλιστα νά καταστήσωσιν αυτήν επωφελή πρός τό 
συμφέρον τοϋ έργου. 

Ό Μεζενέτσκης έλεγεν δτι δ άμεσος πρός τήν κυ
βέρνησιν άγων καί δ τρομοκρατισμος είνε απαραίτη
τος καί δτι ή κυβέρνησις είνε πανουργοτέρα καί ισχυ
ρότερα άπ ' αυτούς. 

— Δέν θά περάσετε σεις τήν κυβέρνησιν, αυτή θά 
σάςπεράση. Ήμεΐς πρέπει διά μιάς νά προσηλυτί-
σωμεν τόν λαόν καί νά άγωνισθώμεν πρός τήν κυ
βέρνησιν. 

— Καί δ κλήρος έτυχε σέ σάς ! —ειρωνικώς πα · 
ρετήρησεν ή μελαχροινή. 

— Κατά τήν γνώμην μου, άμεσος άγων κατά τής 
κυβερνήσεως είνε ανωφελής απώλεια δράσεως, — είπεν 
ό Ρωμάν. 

— Ή τ ο ανωφελής απώλεια δράσεως, ή πρώτη 
Μαρτίου — άνεφώνησεν δ Μεζενέτσκης.— ΊΙμε ΐ ς έθυ· 
σιαζόμεθα, ένω σεις έμένατε ήσυχα στο σπιτάκι σας, 
άπελαμβάνετε τήν ζωήν καί μόνον έδιδάσκετε. 

— "Ας πούμε, δχι καί τόσον άπελαμβάνομεν τήν 
ζωήν —ήσύχως άντέλεξεν δ Ρωμάν, περιβάλλων διά 
τοΰ βλέμματος τούς συντρόφους του καί νικηφόρως 
γελών μέ τόν αύθαίρετον γέλο>τά του. 

Ί Ι μελαχροινή, κινούσα τήν κεφαλήν της έχαμογέ-
λασε περιφρονητικώς. 

— "Οχι καί τόσον ευχάριστα άπελαμβάνομεν καί 
ήμεΐς τήν ζωήν, — επανέλαβε ν δ Ρωμάν, —άν καθή-
μεθα δέ τώρα έδώ, αυτό τό χρεωστοϋμεν εις τήν άντί-
δρασιν, ή δέ άντίδρασις είνε ακριβώς τό αποτέλεσμα 
τής πρώτης Μαρτίου. 

Ό Μεζενέτσκης έσιώπησε. Ησθάνετο δτι τρέμει 
άπό τήν μανίαν του καί έξήλθεν είς τόν διάδρομον. 

Ι Β ' . 

Ιΐροσπαθών νά πραϋνθή, ήρχισε νά περιπατή έμ-
πρός-όπίσωείς τόν διάδρομον. Αί θύραι πρός τούς κοι
τώνας είχον άφεθή άνοικταί ακριβώς μέχρι τοΰ έσπε-
ρινοΰ προσκλητηρίου. Εύσωμος ξανθομάλλης κατάδι
κος μέ άγαθωτάτην φυσιογνωμίαν, τήν Ικφρασιν τοΰ 
οποίου δέν παρεμόρφωνε τό κατά τό ήμισυ ξύρισμα 
τής κεφαλής του, έπλησίασε πρός τόν Μεζενέτσκην. 

— "Ενας κατάδικος, ποΰ μένει είς τόν κοιτώνα 
μας, σάς είδε, κύριε, καί μέ παρεκάλεσε νά σάς προσ
καλέσω νά πάτε έκεϊ. 

— Τί κατάδικος είνε; 

« Ή βασιλεία του καπνοΰ», — ετσι είνε τ ' *Μ 
τσούκλιτου. Είνε ένας γερο-ρασκόλνικ. «Φέοε Μ - Γ 3 
έδώ, μοΰ, λέγει, αυτόν τόν άνθρωπον». Λέγε: ·>.ι 
τάχατες, κύριε. 

— Καλά, ποΰ είνε; 
— λ'ά έδώ, στην παράκα μας. "Ολο τό :δ:ο * < • 

νίζει: «φώναξε μου έδώ αυτόν τόν κύριο.» 
Ό Μεζενέτσκης είσήλθεν είς στενόν ΠΑΡΆΠΝΙΒ 

μέ καρφωμένας εις τόν τοΐχον ξυλίνας στράτ:ΩΤΊ!9 
κλίνας επάνω είς τάς οποίας έκάθηντο ΚΑΤΆΔΙΚΟΙ.'Ρ3! 
γυμνών σανίδων, σκεπασμένος μέ φαιόν ΈΠΧΝΩ~ΊΒ·3 
τελευταίος εις τήν σειράν,ήτο πλαγιασμένος ένε'ΝΆ-β 
ίδιος γερω-ρασκολνικ, δ όποιος πρό ΈΠΤΆ ΕΤΏΝ « 4 , 1 
νά έρωτήση τόν Μεζενέτσκην περί τοϋ ,ΕΤΛΟ-'ΟΎΠΤΙΤΜ 
ώχρον γεροντικόν πρόσωπον του ΉΤΟ εντελώς ρυτ:ΔΩ3 
μένον, Ά Λ Λ Ά Τ Ά μαλλιά του ήσαν δπως ΆΛΛΟΤΕ πυκνί ' 
τό τραγογένειον είχεν εντελώς λευ/.ανθή /.ΑΊ άρα-ωΜ 
τά γαλανά του μάτια έβλεπον πράως ΚΑΙ σ/.επτ·ΧΆ1 
"Εκείτο ύπτιος, προφανώς, πυρέσσων τά μάγουλα το» 
ήσαν φλογισμένα διά νοσηροΰ ερυθήματος. 

Ό Μεζενέτσκης έπλησίασε πρός αυτόν. , 
— Τί συμβαίνει;—τόν ήρώτησε. 
Ό γέρων' μετά κόπου έπροσηκώθί/ έπ: ΤΟΫ άγχό·; 

ΝΟΣ καί έξέτεινεν ελαφρώς τήν τρέμουσαν ΆΠΕΞΗΡΑΜΜ 

νην χεΐρά του. Δοκιμάζων ΝΆ δμιλήση, άνέσαινε Β».*: 
ρέως καί ασθμαίνων, είπε δέ μειλιχίως: 

— 'Εσεΐς τότε ΔΈΝ μοΰ τό άπεκαλύψατε. Ό Ηεός νά 
Σ Ά Σ συγχώρηση, νά ποΰ έγώ τό αποκαλύπτω ΕΙΣ όλους! 

— Τί είνε αύτο ποΰ αποκαλύπτετε; 
— Περί τοΰ 'Αμνοΰ. . . περί τοϋ 'Λμνοΰ αποκαλύ

πτω. . . Εκε ί νον . . . τόν νέον άφέντην τόν έπεσκέφθηκι! 
δ Αμνός, καί μήπως δέν ελέχθη, πώς ό Αμνός 8Άΐ 
τούς καταβάλη. . . δλους αυτούς θά τούς καταοάλτ(|..ϊ 
Κ' εκείνοι, ποΰ είνε μαζύ Του, είνε εκλεκτοί ΚΑΊ πιστό» 

— Δέν εννοώ, — είπεν ό Μεζενέτσκης. 
— "Ολοι οί βασιλειάδες είνε εφτά. τούς πέντε τους 

έξεθρόνισαν, μένει ένας, καί ένας δέν ήρθε ΑΚΌΜΗ « Λ 
κόσμο, καί δταν Αυτός έλθη, πολύ δέν θά ΜΕΊΝΤ). Κοά 
τότε δλοι θά αναθαρρήσουν μαζύ μέ Λύτόν.. . Έκατα·] 
λάβατε; 

Ό Μεζενέτσκης εκίνησε τήν κεφαλήν, ΝΟΜΊΖΩΝ, 

δτι δ γέρων παραληρεί καί δτι οί λόγοι του δέν είχον 
καμμίαν έννοιαν. Το αυτό, ό>ς φαίνεται, ΈΝΌΜΙΖΟΝ καί* 
οί κατάδικοι, οί διαμένοντες εις τό αυτό μέ έκεΐνον? 
παράπηγμα. 

Ό ξυρισμένος κατάδικος, ποΰ είχε καλέσει τόν Με
ζενέτσκην, έπλησίασε καί, έγγίσας αυτόν ΔΙΆ τοΟ ω*·,-
μου του διά νά προκαλέση τήν προσοχήν ΤΟΥ, έοειξί 
τόν γέροντα. 

— Ή «βασιλεία Τ Ο ΰ καπνοΰ» ΌΛΟ μουρμουρίζει, 
καί μουρμουρίζει,—είπε, — φαίνεται δμως, ΠΏΣ κί αυ· 
τδς δέν 'ξεύρει τί θόλει νά π ή. 

Ούτω ένόμιζον δ Μεζενέτσκης καί ΟΊ σύντροφοι το» 
γέροντος. Ό γέρων δμως ήξευρε καλώς ΤΊ έλεγε, Χ » 
οί λόγοι ΤΟΥ ήσαν δι' αυτόν ευκρινείς καί πλήρεις 8α-
θείας εννοίας. Ή έννοια Ή Τ Ο , ΔΤΙ ή βασιλεία τοΟ **' 
Κ Ο ΰ ολίγον θέλει διαρκέσει εις ΤΌΝ κόσμον, ΌΤΙ Δ^ Α
μνός Θ Ά νικήση τά πάντα τή δυνάμει τής δικαιοσύνης 
καί πραότητος . . . . "Οτι Θ Ά σπογγίση ΌΛΑ ΤΆ δακρ 
καί δέν Θ Ά υπάρξουν πλέον ούτε κλαυθμοί, ΟΎΤΕ ΝΟ3*ι 
ούτε θάνατοι. 
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νΛ1 γ'σθάνετο ότι όλα αυτά συνετελέσθησαν έν τή 
«α ψυχΐ του. αύγαζομένη έκ τής προσεγγίσεως τοΰ 

ΑΖΝΊΤΟ-ΐ· , 

_ Κύριε κατάόηθι έφ' ημάς ! 'Αμήν ! Αϊ, έλα, Κύ-
Ίτσοϋ! — έμουρμούρισε χαμηλοφώνως, μέ έλαφρόν, 

λυσέααντον καί. όπως έφάνη είς τόν Μεζενέτσκην, 
ΐΝ · . · ίννοίας μειδίαμα. 

Ι Γ - ' . 

|ΡΝα δ αντιπρόσωπος τοΰ λαοΰ, — έσκέπτετο δ Με-
ΓΊΝΈΤΣΚΗΣ- εξερχόμενος άπό τοΰ γέροντος. —Καί είνε 
Ϋ. τούς καλλίτερους· καί δμως τί σκότος. Αυτοί 

«2 ένοοΰσε τόν Ρωμάν καί τούς φίλους του) λέγουν: 
1» τόν λαόν, όπως είνε τώρα, τίποτε δέν γίνεται. 

Ο Μεζενέτσ/.ης ένα καιρόν ένήργει έπαναστατικήν 
ΜΟΠΑΓΆΝΔΑΝ μεταξύ τοΰ λαοΰ καί έγνώριζεν δλην τήν 
ΝΩΘΡΌΤΗΤΑ τοΰ Ρώσσου χωρικοΰ. "Ετυχε μάλιστα νά 
{χτ, νά κάμη καί μέ στρατιώτας, καί μέ ύπηρετοΰντας 
ΧΑΊ μέ άφυπηρετήσαντας καί έγνώρισε τήν άοιάσει-
οτον πρός τόν δρκον των πίστιν. πρός τήν ανάγκην 
π-υποταγής, έγνώριζεν, ότι ή διά συμπερασμάτων 
ενέργεια έπ' αυτών ήτο αδύνατος. "Ολα αυτά τά άνε-
γνώριζε καί τά ώμολόγει. ουδέποτε όμως έξήγαγεν έκ 
τούτου συμπέρασμα τό όποιον προσεφέρετο μόνον. Ή 
μετά τών νέων επαναστατών συζήτησις τόν έτάράττε 
ΧΑΊ τόν έξηρέθιζε. 

«Λέγουν, δτι, παν δ,τι έγεινεν άπό ημάς, πάν δτι 
Ιπραξεν ά Χαλτούρην, ό Κιμπάλτσιτς, δ Περόφσκης, 
ήτο δλως περιττόν, επιβλαβές μάλιστα, «έγεινεν άφρμή 
Αστε νά έπέλθη ή άντίδρασις καί έκαμε τόν λαόν νά 
«ισ% ΔΤΙ Ή επαναστατική έξέγερσις προήλθε παρά 
τδν γαιοκτημόνων, δολοφονησάντων δήθεν τόν αυτο
κράτορα, δστις αφήρεσε άπ ' αυτούς τούς δολοπαροί-
κους. Τί μωρία ! όποια άγνοια καί αναίδεια νά τό έπι-
Ιΐβαιώνουν αυτό», —έσκέπτετο. έξακολουθών νά βη-
(«τίζτ) είς τόν διάδρομον. 

"Ρλοι οί κοιτώνες ήσαν κλειστοί έκτος ενός, κατε
χομένου ύπό νεαροΰ καταδίκου. Πλησιάσας πρός αυτό. 
ί Μεζενέτσκης ήκουσε τόν γέλωτα τής μισητής εις 
«ύτόν μελαγχροινής καί τήν όξεΐαν, μή έπιτρέπουσαν 
αντιρρήσεις φωνήν τοΰ Ρωμάν. Ή ομιλία, ώς φαίνε-
*ι άφεώρα αυτόν. Ό Μεζενέτσκης έσταμάτησε καί 
τ̂ χιαε ν' άκροάται. Ό Ρωμάν έλεγε: 
Ε — Μή ΙννοοΟντες τούς περί διαχειρίσεως κτημάτων 
νομούς δέν ΕΊΝΕ είς θέσιν νά λογοδοτήσωσι περί τοΰ 
•ΈΠΡΑΞΑΝ. "Επειτα είς αυτό υπήρχε ακόμη καί άρ-
**τή δόσις... 
[ '0 Μεζενέτσκης δέν ήδύνατο καί δέν ήθελε ν ' ά-
*Β"ΑΤ] τό τέλος. Άλλά καί, πράγματι, τί τόν έμελλε 
« αυτήν ΤΉΝ υπόθεσιν; Είς ήδη τόνος φωνής έλεγε 

-"•Ρ* τής πλήρους περιφρονήσεως, τήν οποίαν οί άν-
ΡΩΠΟΙ ΟΎΤΟΙ ήσθάνοντο πρός αυτόν, πρός τόν Μεζενέτ-

™*ΡΝ) τόν ήρωα τής επαναστάσεως, δστις έθυσίασεν 
Ρ ΑΥΤΉΣ δώδεκα έτη τής ζωής του. 

Κ α ' · έν ΤΉ ψ υ χή Χ ο 0 Μεζενέτσκη έκδχλασε φρικα-
• ΧΑΚΙΑ παρομοίαν τής όποιας ουδέποτε άλλοτε 
•ρ δοκιμάσει. Κακία πρός τόν εαυτόν του καί πρός 

*' Χ α κ ' α πρός τόν άνόητον κόσμον, είς τόν δποΐον 
: ? ο 0 σ α ν ν * ζήσουν μόνον κτηνώδεις άνθρωποι, 8-

ΐ α υ τ ° · 4 γέρων, δ όποιος έβαλε στον νουν του ένα 

κάποιον Άμνόν, οί δήμιοι καί οί έπισταται τών φυλα
κών, οί ευρισκόμενοι είς τήν αυτήν ήμικτηνώδη ^χτά-
στασιν, καί οί αναιδείς, οί έχοντες πεποίθησιν είς τόν 
εαυτόν των νεκρογεννημένοι θεωρητικοί. 

Ήλθεν δ εφημερεύων επιστάτης καί παρέλαβε τάς 
κατάδικους είς τό γυναικεΐον διαμέρισμα. Ό Μεζενέτ
σκης απεσύρθη είς τό βάθος τοϋ διαδρόμου διά νά μή 
συναντηθή μετ' αυτών. Έπιστρέψας δ επιστάτης έ
κλεισε τήν θύραν τοΰ δωματίου μετά τών νεοαφιχθέν-
των πολιτικών εγκληματιών καί έπρότεινεν είς τόν 
Μεζενέτσκην νά ύπάγη εις τό κελλίον του. Ό Μεζενέτ
σκης ύπήκουσε μηχανικώς, άλλά παρεκάλεσε νά μή 
τοΰ κλείσουν τήν θύραν. 

Είσήλθεν είς τδ κελλίον καί κατεκλίθη έπί τής 
στρωμνής μέ τό πρόσωπον πρός τόν τοΐχον. 

«Είνε δυνατόν νά έπέρασε δλη μου ή ζωή άκαρ
πος ; ή δραστηριότης μου, ή δύναμις τής θελήσεως, ή 
μεγαλοφυία μου (υπό διανοητικήν έποψιν ούδένα έθε-
ώρει άνώτερόντου) προσεφέρθησαν θυσία είς μάτην ;» 
Ένθυμήθη, ποΰ πρό ολίγου καιροΰ είχε λάβει καθ ' 
δδδν ευρισκόμενος ήδη, έπιστολήν άπό τήν μητέρα τοΰ 
Σβιετλογούπ, διά τής δποίας τόν έμέμφετο διά τόν 
θάνατον τοΰ υίοΰ της, διότι τόν παρέσυρε είς τήν τρο-
μοκρατικήν έξέγερσιν. "Οταν έλαβε τό γράμμα τοΰτο, 
έχαμογέλασε μόνον περιφρονητικώς. Τί ήμποροΰσε νά 
καταλάβη αυτή ή ηλιθία γυναίκα άπό τάς προσδο
κίας τοΰ μέλλοντος αί δποΐαι διηνοίγοντο πρό αύτοΰ 
καί τοΰ Σβιετλογούπ ; 

Τώρα ένθυμούμενος αυτήν τήν έπιστολήν καί σκε · 
πτόμενος περί τής πλήρους . αγάπης, τής πλήρους 
έμπιστοσύνης,τής έπαγωγοΰ προσωπικότητος τοΰ απο
λεσθέντος συντρόφου, έβυθίσθη είς σκέψεις κατ ' αρχάς 
περί αύτοΰ καί έπειτα διά τόν εαυτόν του. «Είνε δυ
νατόν δλη ή ζωή μου νά ήτον ένα συνεχές λάθος ;» 

Έκλεισε τούς οφθαλμούς καί έδοκίμασε νά κοι-
μηθή, δτε αίφνης, πρδς φρίκην του, ήσθάνθη τήν επα
νάληψιν τών προσβολών, τάς δποίας έσχε κατά τόν 
πρώτον μήνα έν τώ φρουρίω τοΰ Πετροπαύλοβσκ. Καί 
πάλιν κεφαλαλγία, καί πάλιν αί φρίκην έμποιοΰσαι 
τερατώδεις εικόνες μέ άνωρθωμένας καί έν αταξία 
τρίχας, μέ τά πελώρια στόματα έπί τοΰ σκοτεινού, 
παρδαλοΰ έκ τών κηλίδων βάθους, —καί πάλιν τά α
πειλητικά φαντάσματα, τά αναφαινόμενα καθ' δν χρό-
νον μάλιστα είχε ανοικτούς τούς οφθαλμούς. Τώρα α
νεφύη νέα συμπληρωματική γραμμή : τό φάσμα τοϋ 
καταδίκου μέ τό φαιόν βρακίον, μέ τήν ξυρισμένην 
κεφαλήν έταλαντεύετο εμπρός του είς τόν αέρα. Καί 
έκ νέου, επόμενος τώ συνειρμφ τών ιδεών, ήρχισε 
ν ' άναζητή τόν ανεμιστήρα πρός τόν δποΐον θά ήμπο
ροΰσε νά πρόσδεση σχοινίον. 

Ή καρδία του έφλέγετο άπό άνυπόμονον δργήν, 
άπαιτοΰσα διέξοδον. Δέν ήδύνατο νά μείνη ακίνητος, 
δέν ήδύνατο νά ήσυχάση, δέν είχε δυνάμεις, ν ' απαλ
λαγή άπό τήν επίμονο ν ίδέαν. Λύσας τό περί αυτοκτο
νίας ζήτημα, έσκέπτετο πώς νά τό πραγματοποίηση : 
«ν' ανοίξω τάς φλέβας μου δέν Ιχω τά μέσα νά τό 
πράξω. Ν ά κρεμασθώ ; Ναί, βέβαια αυτά είνε τδ ά-
πλούστερον». 

Ένθυμήθη ένα σχοινί μέ τό δποΐον ήτο δεμένη δέ
σμη καυσόξυλων, ευρισκομένων είς τόν διάδρομον. «Νά 
πατήσω επάνω είς τά ξύλα ή στήν καρέκλαν ; Είς τδν 
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διάδρομον περιπατεί δ επιστάτης. Ά λ λ ά αυτός ή θά 
πέση'νά κοιμηθή ή θά έξέλθη. Πρέπει νά παραφυ-
λάξω καί, δταν τύχω τήν κατάλληλον στιγμήν πέρνω 
τό σχοινί και τό προσδένω εις τόν ανεμιστήρα». 

Σταθείς παρά τήν θύραν, δ Μεζενέτσκης ήρχισε νά 
άκροάται είς τά βήματα τοΰ έπιστάτου άνά τόν διά-
δρομον, παρετήρει άπό τήν άνοικτήν θύραν,· άλλ' ό επι
στάτης δέν έφευγεν ούτε έπλάγιαζε νά κοιμηθή. Ό 
Μεζενέτσκης ενέτεινε τήν άκοήν, προσεϊχεν είς τόν 
κρότον τών βημάτων του καί άνέμεινε. 

Κατά τήν στιγμήν ταύτην είς τόν κοιτώνα, δπου 
ΕΚΕΊΤΟ ό ασθενής γέρων, φωτιζόμενον άμυδρώς ύπό μιας 
καπνιζούσης λάμπας, καθ' δν χρόνον πέριξ ήκούετο ό 
ψίθυρος καί ή αναπνοή τών κοιμωμένων, δ ρόγχος καί 
τά βηξήματα, συνέβαινε μέγιστον έν τώ κόσμω φαινό-
μενον. Ό γέρων αιρετικός άπέθνησκε, καί είς τό έμ-
πνευσμένον αύτοΰ βλέμμα, άπεκαλύπτετο παν δ,τι ού
τος τόσον ζωηρώς άνεζήτει καί έπόθει καθ' δλον τόν 
βίον του. Μέσα είς τάς ακτίνας άποτυφλωτικοΰ φωτός 
είδεν ούτος τόν Άμνόν ύπό μορφήν απαστράπτοντος 
νεανίου, καί όλόκληρον πλήθος ανθρώπων Γστατο πρό 
αύτοΰ μέ λευκάς στολάς. Άπαντες ήσαν παραδεδομέ-
νοι είς μεγάλην εύφροσύνην καί δέν υπήρχε πλέον 
κακία είς τόν κόσμον. "Ολα ταΰτα είχον συντελεσθή, 
— δ γέρων τό έγνώριζε,—-είς τήν ψυχήν του, επίσης 
καί είς δλην τήν άπέραντον έκτασιν τής γής καί έ
χαιρε καί ήτο γαλήνιον τό πνεΰμα του. 

Έ ν τφ μεταξύ, διά τούς ευρισκομένους έν τώ αύτώ 
κοιτώνι, πάν δ,τι είχε συμβή παρουσιάζετο ύπό τήν 
έξης δψιν : ό γέρων ήρχισε νά ασφυκτιά μεγαλόφω
νος μέ τόν ρόχθον τοΰ θανάτου εϊς τόν λάρυγγα. Ό 
γείτων του έξύπνησε καίάνεσήκωσε τούς λοιπούς.'Όταν 
οί ήχοι διεκόπησαν καί δ γέρων κατεπραΟνθη καί 
έψυχράνθη, οί σύντροφοι του ήρχισαν νά κτυποΰν τήν 
θύραν. 

' Ό επιστάτης ήνοιξεν αυτήν καί εισήλθε. Μετά 
δέκα λεπτά οί κατάδικοι απεκόμισαν τό νεκρδν σώμα 
τοΰ αποθανόντος, ό επιστάτης τούς ήκολούθησε κλεί-
σας τήν θύραν δπισθεν του. Ό διάδρομος έκενώθη. 

^ Α 1 » 

— Κλείσε, κλείσε, —έσκέφθη ό Μεζενέτσχη^ Β 
ρακολουθών δπισθεν τής θύρας πάντα όσα ιϊ/ν/^Λ 
βή :—Δέν θά είμπορέσης νά μέ εμπόδιση; νά ά - ^ 1 
λαγώ άπό δλην αυτήν τήν άνόητον φρίκην. 

Δέν ήσθάνετο πλέον τήν εσωτερική ν έκείνην λΟ-'] 
σαν, ή οποία προηγουμένως τόν έβασάνιζε, ήτο έξ Α. ; 
λοκλήρου άπερροφημένος άπό μόνης τής σκέψ ε β , | 
πώς νά υπερνίκηση τά προσκόμματα πρός πραγμ^ 
τοποίησιν τοΰ σχεδίου του. 

Μέ τρομωδώς πάλλουσαν καρδίαν διηυθύνθη πρΑ,.Ι 
τό δέμα τών καυσόξυλων, έλυσε τό σχοινίον, καί χυτ.! 
τάξας δεξιά καί αριστερά παρέλαβεν αυτό είς τόδ».! 
μάτιόν του. Έκεΐ άνέβη έπί μιάς καθέκλας καίπρω 
σέδεσε τό σχοινίον είς τόν ανεμιστήρα. Δέσας τά 84ο! 
άκρα, έκαμε κόμβον καί διπλώσας εις δύο τό σχοι· 
νίον κατεσκεύασε βρόγχον. 

Ό βρόγχος ήτο πολύ χαμηλά. Προσέθεσε ακόμη 
τό σχοινίον καί, άκροασθείς καί κυττάξας μέ άνησυ-
χίαν είς τήν θύραν άνεπήδησεν έπί τής καθέκλας, {.ι 
πέρασε τόν λαιμόν του είς τόν βρόγχον, τόν έτέντωβι' 
καί, άπωθήσας τήν καθέκλαν διά τοϋ ποδός έμειν»; 
κρεμασμένος είς τόν αέρα... 

Μόνον κατά τήν πρωϊνήν έπιθεώρησιν ό επιστάτης 
παρετήρησε τόν Μεζενέντσκην Εστάμενον μέ κεκλι-
μένα τά γόνατα παρά τήν άνεστραμμένην καθέκλαν,' 
Έξήγαγον αυτόν έκ τοϋ βρόγχου. Έσπευσε νά έλββ' 
ό επιθεωρητής τών φυλακών καί μαθών, δτι ό Ρωμάν 
ήτο ιατρός, προσεκάλεσεν αυτόν πρός βοήθειαν τοΟ 
άπαγχονισθέντος. 

Έφηρμόσθησαν δλαι αί συνήθεις μέθοδοι τεχνικής 
αναπνοής, άλλ' δ Μεζενέτσκης δέν έπανήλθεν είς τ * 
ζωήν. Τό σώμα του μετεφέρθη είς τό διαμέρισμα τβν/ 
νεκρών καί ετέθη έπί κραββάτου παρά τόν νεκρδν τοί 
γέρω — ρασκόλνικ. 

[Μετάφρασις έκ τοΰ Ρωσσικοϋ] 

ΑΓΑΘΟΚΛΗ! ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Γ Α Λ Λ Ι Κ Η Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α 

Ο α ν α ρ χ ι κ ό ς 
Διήγημα τοϋ ΥΚΊΓΟΙΐ ,ΙΛΊ'.ΙΙΟΝ—Μετάφρασις Θρασ. Ζωίοπονλου 

1*0 κύριος Δουράνδος, γέρων -/.αί προγάστωρ αστός 
λ,ουτίτβς ε ι ς τι έμπόριον τών αποικιακών ειδών, άφ' ού 
κώίΟωσε νά κερδίση πλέον τών εκατόν χιλιάδων δραχ-
2ν έκ της πωλήσεως τοΰ καφέ, τοΰ π:περ:οΰ κα: της 
ιχνάρεω:, δέν είχε παρά δύο π ό θ ο υ ς , δύο ιδανικά νά 
Ι'ΐχπληρούμενα διά ν' άποθάνη ευχαριστημένος. Νά 
(βνϊρεύστ-,'τήν κόρην του μ έ τιτλοφόρον, εύγενή', και 
άχοκτήστ, τήν ταινίαν τής Λεγεώνας τής Τιμής! . . . 
Και « έν κα: τ: άλλο δ έ ν θά ήτο δύσκολον να πραγ-

Π ο π ο ι η Ο ώ τ ι , δ ι ό τ ι ή δεσποινίς Νινέττα, Ινα σωστό ά-
ϋξιάτικο τριανταςυλλάκι, δεκαοκτώ μ ό λ ι ς ετών, πρ': 
( ί γ ο υ έςιλθοϋσα απ; έ'να Παρισινών έκταιόευτήριον, 
ροιχισμίνη με μάθησιν αρκετήν κα! μ έ ωραιότητα πε-
βητεραν, είχε ίετρελλάνει νέους, χήρους κα: γεροντο-
(λλήκαρα, είς την μικράν έκείνην π ό λ ι ν τής ΙΙροβηγ-
»ς, απί τήν οποίαν ε ί χ ε ν αναχωρήσει μικρά καί είς 
]ν ότοίαν ενεφανίσθη μετά δώδεκα έτη, έτσι εςαφνα 
ς νά έπεσεν άπό τον Ούρανόν... 

Εκείνος ό'μως ποΰ έφαίνετο οτι έπληγώθη περισσότε-
IV από τά κάλλη της ήτο δ βαρώνος Γιραρδέν, χήρος, 
Βϊίρακοντούτης κα: μίνας απόγονος τής ευγενεστέρας 
χογενειβς -ής επαρχίας, όστις έφαίνετο προθυμότατος 
| Χ β τ α σ ΐ ή σ η β α ρ ώ ν η ν τήν κίρηντοΰ εμπόρου, διά ν' άπε-

ρ ω β ε ρ ώ σ η τους τίτλους του άπδ τρομερόν φόρτωμα ύ -

χών καί συναλλαγμάτων. 
Β*βμε λοιπόν λόγον έπί του προκειμένου πρδς τδν 

;»ριθν Δουράνδον, όστις άν καί έκολακεύθη π ο λ ύ διά τήν 
^ην, πριν δώση ακόμη όριστικήν άπάντησιν, έζήτησε 
"••Ρ" δ:α \ά προδιάθεση τήν κ δ ρ η ν . Ά λ λ ά παρά πα-
Ρν «ροσδοχίαν εκείνη άπεκρίθη : 

Ι ^ ' σ °ν λοιπόν μ' έβαρέθης μπαμπά, ποΰ ζητείς νά 
»ςιγορτωθής 

I θεός φυλάςοι, κορίτσι μου ! Επιθυμώ μ ό ν ο ν νά 
'Ρίίλίσω μίαν ώ ρ α ν άρχήτερα τδ μέλλον σου... 

Κ Γ Κ»λα! έχομεν καιρόν. Αργότερα σκεπτόμεθα... 
ν ίοωσε τήν άπάντησιν αυτήν μέ τοιούτον ύφος, ώστε 

Ρ^· ουράνδος ύποπτεύσας, ότι ή κόρη του τω έκρυπτε 
Ον μ«σΧικόν απεφάσισε ν £ με-αχειρισθή πάν μέσον 

| * ί «νακάΧ,ΨΊ, - 0 , # \ [ 5 - · δ χ ' γ Λ ς ή μ Ε ' ρ β ς | μ α θ ί ν οτι ή 
= ·τα τα είχε ψήπει μ £ ~ ν ΔιευΟυντήν τής Άστυνο-
. ;; ' · ' ' ' νείτονά -,„., 

Κ ™ " τ ή ς «ύτος ήτο νέος Παρισινός, ςανθός, λε-
Η λ ΐ ' " η ' ϊ- , ' ' '" ί? ;?°Ρ*ν, μέ πολύ-πολύ μέλλον, 
Γ « ^π.ωχίς 5 δυστυχής, /.ςς ,'^ σήμ 0 ϋ μικρεμπόρου... 

τ γ 1 ν ημέραν τής άνακαλύψεως αυτής δ κ. Δου

ράνδος έκαμε σαν τρελλδς άπδ τδν Ο^μόν του. Ά φ ' οΰ 
έπέπληςε σφοδρώς τήν κδρην του κα: έπέταςε Ιςω μέ 
κλωτσιαΐς τήν Ουρωρον, ή όποια έχρησίμευεν ώς ταχυ
δρόμος τών δύο ερωτευμένων, έκάθησε καί έγραψε Ινα 
γραμματάκι πρδς τδν ΔιευΟυντήν τής Αστυνομίας, άπα-
γορεύσας είς αύτδν νά σκέπτεται πλέον τήν κδρην του. 

Τήν έπομένην περιεπάτει εί; τδν έςώστην του περί-
φροντις σκεπτόμενος τήν ταινία* τοΰ Λεγ^ώνος τής Τι
μής, ποΰ τοΰ είχεν ύποσχεθή δ μέλλων γαμβρός ταυ, δ 
αριστοκράτης, και ώς έν όνείρω έβλεπε τδ βαρωνικδν 
οίκδσημον είς τάς θύρας τής ΑΜΆΞΗΣ τής Νινέττας, «ή 
οποία ένώ έκέκτητο ολα τά προσόντα διά νά γείνη βα-
ρώνη, παρασυρθείσα άπδ ρωμαντικάς αναγνώσεις, έπρο-
τίμα νά γίνη σύζυγος Ινος διακοσιοδράχμου υπαλληλίσκου. 

* 
Κατά τήν στιγμήν έκείνην ά υπηρέτης τοΰ εφερεν, εκ

τός τών συνήθων καθημερινών εφημερίδων, καί δύο τα
χυδρομικά δελτάρια,τά όποϊα έπέσυρον αμέσως τήν προσο
χήν του. Τδ έν έξ αυτών προήρχετο έκ μέρους τοΰ Διευ
θυντού τής Αστυνομίας, όστις ξηρώς του άνήγγειλεν δτ) 
θέλει συμμορφωθή πρδς τήν έπιθυμίαν του καί ήρκεσεν δ
πως καθησύχαση αύτδν, δσον άφορα τδν Ιρωτα τής θυγα-
τρδς του. Τδ άλλο δμως τοΰ έπροςένησε λίαν δυσάρεστον 
έκπληξιν. 

Δέν ήσαν γραμμένα! έπ' αύτοΰ παρά μόνον αί ακόλου
θοι όλίγαι λέξεις : «Ένθυμοΰ Οτι έψήφισες τήν καταδίκην 
τοΰ Κλεμάν !» 

Δέν είχεν ΑΚΌΜΗ τελειώσει τήν άνάγνωσιν του καί τδ 
κυανοΰ'ν δελτάριον—τοΰ οποίου τά ΕΡΥΘΡΆ γράμματα έ-
σπινθηροδόλουν σαν φωτιά καί δ μαύρος σταυρός έποο-
ςένε: αλλδκοτον τρδμον—τδ δελτάριον λέγω Ιτρεμεν είς 
τα χέρια τουώς δενδρόφυλλον δερδμενον {ύπδ τοϋ άνε
μου. Διότι πράγματι Ινεθυμεΐτο κάλλιστα δτι έλαβε ΜΈ
ρος είς τήν έδραν τών ενόρκων κατά τήν δίκην ένδς 
κάποιον Κλεμάν, όστις είχε κατηγορηθή δτι ερριψε 
βάμδαν δπως άνατινάςη τδν Μητροπολιτικδν Ναόν... 

Κατα τήν δίκην αυτήν, ή δποία έγένετο πρδ ολίγων 
μηνών, δ κύριος Δουράνδος ήτο φανατικός κατά του 
Κλεμαν, όστις καί κατεδικάσθη χωρίς νά υπάρχουν κα
θαρά! άποδείςεις τής ενοχής του.Καί δ κύριος Δουράνδος 
ενήργησε διά τήν καταδίκην του τόσον πολύ, μόνον Οπως 
ευχαρίστηση τήν Κυβέρνησιν καί απόκτηση τήν εΰλογη-
μένην έκείνην ταινίαν τής Τιμής. . . 

Ή άνάμνησις αύτη τδν έτρόμαςεν. Ή μυστηριώδης 
— 771 — 



8 4 < Α Θ « Ν Α Ι » 

ΕΠΙΣΤΟΛΉ ΉΤΟ ΒΕΒΑΊΩΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΙΣ ΤΉΣ ΈΚΔΙΚΉΣΕΩΣ 
ΤΉΝ ΟΠΟΊΑΝ ΈΜΕΛΈΤΩΝ ΚΑΤ' ΑΎΤΟΰ ΟΊ ΑΝΑΡΧΙΚΟΊ, ΠΟΛΥΆ
ΡΙΘΜΟΙ ΕΊΣ ΤΉΝ' ΈΠΑΡΧΊΑΝ ΈΚΕΊΝΗΝ !.. 

ΚΆΘΕ ΣΚΈΨΙΣ ΠΕΡ: ΤΉΣ ΚΌΡΗΣ ΤΟΥ ΚΑΊ ΤΟΥ ΓΆΜΟΥ ΧΗΣ 
ΈΞΗΦΑΝΊΣΘΗΣΑΝ ΤΌΤΕ ΆΠΌ ΤΟΝ ΠΕΡΊΦΟΒΟΝ ΝΟΥΝ ΤΟΥ ΈΜΠΟΡΟΥ 
ΠΡΟ ΤΟΫ ΚΙΝΔΎΝΟΥ ΤΉΣ ΊΔΙΑΣ ΤΟΥ ΖΩΉ'Σ, ΚΑΊ ΧΛΩΜΌΣ ΏΣ 
ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΌΝ ΦΎΛΛΟΝ, ΛΗΣΜΟΝΏΝ ΤΉΝ ΣΟΒΑΡΌΤΗΤΑ' ΠΟΥ Ή
ΘΕΛΕ ΝΆ ΚΡΆΤΗΣΗ ΑΠΈΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΝΙΝΈΤΤΑΣ, ΈΤΡΕΞΕ ΝΆ ΤΉΣ 
ΆΝΑΓΓΕΊΛΗ ΤΆ ΤΡΟΜΕΡΆ ΝΈΑ. 

Ή ΚΑΫΜΈΝΗ ΕΚΕΊΝΗ ΉΡΧΙΣΕ ΝΑ ΚΛΑΊΗ, ΔΙΌΤΙ ΚΑΤΆ ΒΆ
ΘΟΣ ΉΤΟ ΚΑΛΉ ΚΌΡΗ ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΉ ΉΤΟ ΟΡΦΑΝΉ ΈΚ ΜΗΤΡΌΣ 
ΆΓΑΠΟΰΣΕ ΠΟΛΎ ΤΟΝ ΠΑΤΈΡΑ ΤΗΣ, ΆΝ ΚΑ: ΟΎΤΟΣ ΈΖΉΤΕΙ ΝΆ 
ΤΉΝ ΎΠΑΝΔΡΕΎΣΗ ΠΑΡΆ ΤΉΝ ΟΈΛΗΣΊΝ ΤΗΣ... 

ΑΜΦΌΤΕΡΟΙ ΈΜΕΙΝΑΝ ίπ ΆΡΚΕΤΌΝ ΣΙΩΠΗΛΟΊ, ΈΚΠΛΗΚΤΟΙ 
ΠΡΌ ΤΟΰ ΜΕΓΈΘΟΥΣ ΤΉΣ ΜΥΣΤΗΡΙΏΔΟΥΣ ΑΠΕΙΛΉΣ, ΚΑΙ ΑΝΊ
ΚΑΝΟΙ ΝΆ ΈΚΦΡΆΣΩΣΙ ΤΆΣ ΕΝΤΥΠΏΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤ' ΆΛΛΟΝ ΤΡΌ
ΠΟΝ ΠΑΡΆ ΔΙΆ ΜΟΝΟΣΥΛΛΆΒΩΝ. 

ΤΈΛΟΣ Ή ΝΙΝΈΤΤΑ ΕΊΠΕ : 

— ΈΆΝ ΈΠΉΓΑΙΝΕΣ ΕΊΣ ΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΈΑ. 
— ΛΑΜΠΡΆ! ΚΑ: ΤΊ ΘΈΛΕΙΣ ΝΆ ΤΟΫ ΕΙΠΏ ΔΙΆ ΜΊΑΝ 

ΆΝΏΝΥΜΟΝ ΈΠΙΣΤΟΛΉΝ ; ΚΑΊ ΕΠΕΙΤ-Α ΒΡΉΚΕΣ ΆΝΘΡΩΠΟΝ ΝΆ 
ΦΡΟΝΤΊΣΗ ΓΙΆ ΜΈΝΑ... 

— ΤΌΤΕ ΔΈΝ ΜΈΝΕΙ ΠΑΡΆ... 
•— ΠΑΡΆ ; ΎΠΈΛΑΒΕΝ Ό Κ. ΔΟΥΡΆΝΔΟΣ, ΏΣ ΔΙΆ ΝΆ ΤΉΝ 

ΕΝΘΑΡΡΎΝΗ ΝΆ ΤΕΛΕΊΩΣΗ ΤΉΝ ΦΡΆΣΙΝ. 
— ΠΑΡΆ ΝΆ ΆΠΟΤΑΘΉΣ ΠΡΟΣ ΤΌΝ...ΔΊΕΥΘΥΝΤΉΝ ΤΉΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΊΑΣ... 
— ΚΑΊ ΤΊ ΈΧΕΙ ΝΆ ΚΑΜΗ Ό ΔΙΕΥΘΥΝΤΉΣ ; ΔΙΈΚΟΨΕΝ Ό 

ΔΟΥΡΆΝΔΟΣ ΣΥΝΟΦΡΥΩΘΕΙΣ ΕΙΣ το ΌΝΟΜΑ ΕΚΕΊΝΟΥ, ΤΟΝ ΌΠΟΙΟΝ 
ΟΎ'ΤΕ Ν' ΆΚΟΎΣΗ ΔΈΝ ΉΘΕΛΕ. ΤΊ ΝΆ ΜΟΰ ΚΆΜΗ Ό ΔΙΕΥ
ΘΥΝΤΉΣ;... 

— ΜΆ ΘΆ ΗΜΠΟΡΟΎΣΕ ΝΆ ΛΆΒΗ ΜΕΡΙΚΆΣ ΠΡΟΦΥΛΆΞΕΙΣ... 
ΞΕΰΡΩ ΚΙ' ΈΓΏ.,.ΝΆ ΣΥΣΤΉΣΗ ΤΉΝ ΠΡΟΣΟΧΉΝ ΤΏΝ ΜΥΣΤΙ
ΚΏΝ ΥΠΑΛΛΉΛΩΝ ΤΟΥ...ΝΆ ΦΡΟΎΡΗΣΗ ΔΙ' ΑΣΤΥΦΥΛΆΚΩΝ 
ΤΔ ΣΠΉΤΙ. ΜΟΥ ΦΑΊΝΕΤΑΙ ΌΤΙ ΚΑΝΕΊΣ ΆΛΛΟΣ ΔΈΝ ΕΪΝΕ ΜΆΛ
ΛΟΝ ΑΡΜΌΔΙΟΣ ΔΙΆ ΝΆ ΥΠΕΡΆΣΠΙΣΗ ΤΉΝ ΖΩΉΝ ΤΏΝ ΠΟΛΙΤΏΝ. 
ΚΑΊ ΈΠΕΙΤΑ... 

— "Ω, ΝΑΊ '. ΑΥΤΌΣ ΕΙΝΕ ΚΑΤΆΛΛΗΛΟΣ. ΆΝ ΔΜΩΣ 
ΧΘΕΣ ΔΈΝ... 

— ΧΘΕΣ ; ΤΊ ΠΡΆΓΜΑ ;... 
— ΤΊΠΟΤΕ, ΤΊΠΟΤΕ. ΆΡΚΕΐ. "ΕΧΕΙΣ ΔΊΚΑΙΟΝ. ΚΑΙ ΠΑΡΆ 

ΤΉΝ ΘΈΛΗΣΊΝ ΤΟΥ ΕΪΝΕ ΥΠΟΧΡΕΩΜΈΝΟΣ ΝΆ ΥΠΕΡΆΣΠΙΣΗ ΤΉΝ 
ΖΩΉΝ ΤΏΝ ΕΝΤΊΜΩΝ ΠΟΛΙΤΏΝ, ΜΗΔΕΝΌΣ ΕΞΑΙΡΟΥΜΈΝΟΥ. ΕΪΝΕ 
ΚΑΘΉΚΟΝ ΤΟΥ. ΤΏΡΑ ΘΆ ΤΟΰ ΓΡΆΨΩ... 

— ΤΊ ΝΆ ΤΟΫ ΓΡΆΨΗΣ ; ΠΡΈΠΕΙ ΝΆ ΠΑΣ Ό ΊΔΙΟΣ... 
ΒΕΒΑΊΩΣ ΝΆ ΎΠΆΓΗ Ό ΚΎΡΙΟΣ ΔΟΥΡΆΝΔΟΣ ΕΊΣ ΤΟΝ ΔΙΕΥ-

ΟΥΝΤΉΝ, ΤΟ ΌΠΟΙΟΝ ΤΉΝ ΠΡΟΤΕΡΑΊΑΝ ΑΚΌΜΗ ΕΊΧΕ ΣΧΕΔΌΝ Ύ-
ΒΡΊΣΗΜΈ ΤΟ ΓΡΆΜ.ΜΆ ΤΟΥ ΕΚΕΊΝΟ, ΔΈΝ ΤΟΰ ΉΡΕΣΕ ΚΑΘΌΛΟΥ. 

ΆΛΛΆ ΜΕΤΆ ΜΑΚΡΆΣ ΣΚΈΨΕΙΣ, ΜΉ ΕΰΡΊΣΚΩΝ ΆΛΛΗΝ ΔΙΈ-
ΞΟΔΟΝ, ΈΚΑΜΕ ΤΉΝ ΑΝΆΓΚΗΝ ΦΙΛΟΤΙΜΊΑΝ, ΕΠΉΡΕ ΟΣΟΝ ΗΜ
ΠΟΡΟΎΣΕ ΘΆΡΡΟΣ ΚΑΊ ΈΠΑΡΟΥΣΙΆΣΘΗ ΕΙΣ ΤΌ ΓΡΑΦΕΐΌΝ ΤΟΰ ΔΙ
ΕΥΘΥΝΤΟΎ ΤΊ;: ΑΣΤΥΝΟΜΊΑΣ... 

« * 
* 

ΟΎΤΟΣ — ΣΚΕΠΤΌΜΕΝΟΣ ΊΣΩΣ ΌΤΙ Ο Κ. ΔΟΥΡΆΝΔΟΣ ΜΕΤΑ-
ΝΟΉΣΑΣ ΔΙΆ ΤΉΝ ΈΠΙΣΤΟΛΉΝ ΠΟΰ ΤΟΰ ΈΣΤΕΙΛΕ ΉΛΘΕ ΝΑ ΤΟΰ 

ΖΗΤΉΣΗ ΣΥΓΓΝΏΜΗΝ ΚΑ! ΝΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΈΡΗ ΤΉΝ ΧΕΤΡΑ Λ 
ΓΑΤΡΌΣ ΤΟΥ—ΤΌΝ ΰΠΕΌΈΧΘΗ ΜΕΤ'ΆΝ.ΡΑΣ ΕΎΠΡΟΣΗΓΟΡ.;Κ. Λ 
ΈΒΑΛΕ ΝΆ ΚΑΘΉΣΗ ΕΊΣ ΠΟΛΥΤΕΛΉ καναπέν, ΕΙΣ ΤΌΝ Ιτ^Λ 
ΕΚΕΊΝΟΣ ΈΡΡΊΦΘΗ ΏΣ ΚΑΤΆΚΟΠΟΣ ΚΑΊ ΔΈΝ ΈΓΝΏΡΙΖΕ ΠΎΟ «3 
ΑΡΧΊΣΗ ΤΌΝ ΛΌΓΟΝ. ΜΕΤΑ ΜΑΚΡΆΝ ΣΙΩΠΉΝ, ΤΉΝ ΌΠΟΊΒΪΪ 
ΝΈΟΣ ΈΘΕΏΡΗΣΕΝ ΏΣ ΚΑΛΌΝ ΟΊΩΝΌΝ, Ό Κ.ΔΟ-ΙΡΆΝΪΟ: /.«ΤΌ» 4 
ΘΩΣΕ ΝΑ ΕΙΠΉ : 

— ΚΎΡΙΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΆ !... 
— ΕΜΠΡΌΣ ΛΟΙΠΌΝ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΉΣΑΤΕ, ΚΑΛΈ Κ.ΟΑ "Β 

ΔΟΥΡΆΝΔΕ, ΎΠΈΛΑΒΕΝ ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΈΝΘΑΡΡΎΝΗ, ΠΟΊΟΣ ΚΑΛ-ΊΊΪ 
ΝΕΜΟΣ ΣΆΣ ΈΦΕΡΕ ; ΤΊ ΤΡΈΧΕΙ... 

— ΝΆ, ΣΉΜΕΡΑ ΤΌ ΠΡΩΊ ΙΛΑΒΑ ΑΥΤΌ ΤΌ ΔΕΛΤΆΡΙΟΝ... 
ΚΑΙ ΈΔΕΙΞΕ ΤΌ ΤΡΟΜΕΡΌΝ ΓΑΛΆΖΙΟ ΧΑΡΤΌΝΙ, ΤΌ ΌΠΟΙΟΝ 

ΚΡΆΤΕΙ ΜΕ~Ά ΠΡΟΦΥΛΆΞΕΩΣ ΕΙΣ ΤΆ ΆΚΡΑ ΤΏΝ ΔΑΚΤΎΛΩΝ ΏΊ| 
ΝΆ ΉΤΟ ΦΥΣΊΓΓΙΟΝ ΔΥΝΑΜΊΤΙΔΟΣ. 

— ΤΉΝ ΈΠΙΣΤΟΛΉΝ ΜΟΥ ; ΆΛΛΆ ΝΟΜΊΖΩ... 
— ΔΈΝ ΣΑΣ ΟΜΙΛΏ ΓΙΆ ΤΌ ΓΡΆΜΜΑ ΣΑΣ ΤΏΡΑ, 3ΙΈΚΟΨ»»3 

Ό Κ. ΔΟΥΡΆΝΔΟΣ ΜΕΘ' ΌΣΗΣ ΉΔΎΝΑΤΟ ΓΛΥΚΎΤΗΤΟΣ. ΛΙΑ ΤΟ 
ΓΡΆΜΜΑ ΕΊΜΕΘΑ ΣΎΜΦΩΝΟΙ, ΈΝΝΟΟΎΜΕΘΑ Π'.ΣΤΕΎΩ... IΙΟΌΚΕΙ-
ΤΑΙ ΓΙΆ ΈΝΑ ΆΛΛΟ ΠΟΥ ΈΛΑΒΑ ΣΉΜΕΡΟΝ ΤΌ ΠΡΩΊ... 'ΑΛΛΊΙ 
ΔΙΑΒΆΣΑΤΕ ΤΟ ΣΆΣ ΠΑΡΑΚΑΛΏ... 

ΚΑΊ· ΈΔΩΚΕΝ ΕΊΣ ΤΌΝ ΝΈΟΝ ΤΟ ΠΕΡΊΦΗΜ,ΟΝ ΔΕΛΤΆΡΙΟΝ. | 
— "Ω! ΆΠΕΙΛΑΊ ΤΏΝ ΑΝΑΡΧΙΚΏΝ."ΤΌ ΉΣΕΥΡΑ, ΆΝΕΦΏ-

ΝΗΣΕΝ ΕΚΕΊΝΟΣ ΆΜΑ ΤΌ ΆΝΈΓΝΩΣΕ. ΕΣΤΆΛΗΣΑΝ ΧΘΕΣ ΧΑ| 
ΣΉΜΕΡΑ ΌΜΟΙΑ ΠΡΌΣ ΑΥΤΌ ΕΊΣ ΌΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΌΡΚΟΥΣ ΤΉΣ ΔΊ
ΚΗΣ ΚΛΕΜ.ΆΝ. ΠΡΈΠΕΙ ΝΆ ΠΡΟΦΥΛΆΤΤΕΣΘΕ, ΤΊ ΝΆ ΣΑΣ ΚΆΜ<4_ 

— ΜΆ ΔΈΝ ΟΦΕΊΛΕΤΕ ΣΕΙΣ... ΎΠΈΛΑΒΕΝ Ό ΚΎΡΙΟΣ ΛΟΙΙ-
ΡΆΝΔΟΣ, ΜΉ ΓΝΩΡΊΖΩΝ ΠΏΣ ΝΆ ΤΕΛΕΊΩΣΗ ΤΉΝ ΦΡΆΣΙΝ ΚΑΊ 
ΈΚΠΛΗΚΤΟΣ ΕΠΕΙΔΉ ΉΚΟΥΣΕ ΤΌΝ ΆΣΤΥΝΌΜΟΝ ΝΆ ΌΜΙΛΉ ΜΈ ΤΌ- ', 
ΣΗΝ ΆΠΆΘΕΙΑΝ ΔΙΆ ΤΌ ΤΟΜΆΡΙ ΤΟΥ. 

— ΈΓΏ ΘΆ ΚΆΜΩ ΤΌ κατά δύναμιν ΓΙΆ ΝΆ ΜΉΒΛΒΝ 
ΦΘΉ ΟΎΤΕ ΜΊΑ ΤΡΊΧΑ ΆΠΌ ΤΆ ΜΑΛΛΙΆ ΣΑΣ... 

— ΜΟΰ ΤΌ ΎΠΌΣΧΕΣΘΕ ; 
— ΜΆΛΙΣΤΑ..Λ 
— ΕΊΣ ΤΌΝ ΛΌΓΟΝ ΤΉΣ ΤΙΜΉΣ ΣΑΣ ;... 
— ΒΕΒΑΊΩΣ, ΆΠΕΚΡΊΘΗ Ό ΑΣΤΥΝΌΜΟΣ Ώ; ΆΡΧΊΣΑΣ ΝΑ ΔΝ 

ΣΑΡΕΣΤΉΤΑΙ. 
— ΘΆ ΣΆΣ ΕΊΜΑΙ ΕΥΓΝΏΜΩΝ ΕΊΣ ΔΛΗΝ ΜΟΥ ΤΉΝ ΖΩΉΝ, 

ΕΊΠΕΝ Ό Κ. ΔΟΥΡΆΝΔΟΣ ΒΙΑΣΤΙΚΆ ΌΠΩΣ ΤΌΝ ΚΑΤΑΠΡΆΥΝΕ .: 
— ΚΎΡΙΕ ΔΟΥΡΆΝΔΕ ! ΈΤΌΝΙΣΕΝ Ό ΑΣΤΥΝΌΜΟΣ ΘΑ ΦΡΟΝΤΊΣΩ 

ΓΙΆ ΣΆΣ, ΌΠΩΣ ΘΆ ΈΦΡΌΝΤΙΖΑ ΚΑΊ ΓΙΆ ΚΆΘΕ ΆΛΛΟΝ... 
— ΚΎΡΙΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΆ... ΛΥΠΟΎΜΑΙ ΠΟΛΎ ΓΙΆ ΤΌ ΓΡΆΜ.Μ.Β 

ΕΚΕΊΝΟ ΠΟΰ ΉΝΑΓΚΆΣΘΗΝ ΝΆ ΣΆΣ ΣΤΕΊΛΩ ΧΘΕΣ.·, ΏΕΡΕΤΕ—Ι 
ΕΊΧΑ ΔΏΣΕΙ ΤΌΝ ΛΌΓΟΝ ΜΟΥ ΆΛΛΟΥ ΚΑΊ... 

— ΚΑΛΆ, ΚΑΛΆ, ΔΈΝ ΠΕΙΡΆΖΕΙ... 
— ΕΐΜ.ΠΟΡΏ ΛΟΙΠΌΝ ΝΆ ΕΊΜΑΙ ΉΣΥΧΟΣ. 
— ΜΆ ΒΈΒΑΙΑ, ΒΈΒΑΙΑ ! ΠΗΓΑΊΝΕΤΕ ΑΜΈΡΙΜΝΟΣ, *Φ* 

ΔΟΥΡΆΝΔΕ. ΧΑΊΡΕΤΕ!... ΚΑΙ ΙΔΩΣΕΝ ΕΊΣ ΑΥΤΌΝ ΤΌ Μ*«* 
ΣΤΟΰΝΊ ΤΟΥ ΚΑΊ ΤΌ ΚΑΠΈΛΛΟ, ΏΣ ΝΆ ΤΟΰ ΈΛΕΓΕ «ΕΛΑΤΩΡ'Ι 
ΆΔΕΙΑΣΕ ΜΟΥ ΤΉΝ ΓΩΝΙΆ...» 

— ΤΌ ΚΆΤΩ ΚΆΤΩ ΤΗΣ ΓΡΑΦΉΣ Ή ΔΟΥΛΕΊΑ ΤΟΥ ΕΙΝΕ ^ 
ΈΠΑΓΡΥΠΝΉ ΈΠΊ ΤΉΣ ΖΩΉΣ ΤΏΝ ΤΙΜΊΩΝ ΠΟΛΙΤΏΝ. ΙΙ«*| Τ Ί 

ΤΌΝ ΠΛΗΡΏΝΕΙ Ή ΚΥΒΈΡΝΗΣΙΣ, ΈΦΙΘΎΡΙΖΕΝ Ό Κ. ΔΟΥΡΑΝ 
ΕΞΕΡΧΌΜΕΝΟΣ ΤΟΫ ΓΡΑΦΕΊΟΥ ΤΟΰ ΑΣΤΥΝΌΜΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΊΝ Τ<^ 
ΧΟΣ, ΏΣ ΝΆ ΤΟΥ ΆΦΉΡΕΣΑΝ ΚΆΠΟΙΟ 

ΜΕΓΆΛΟ Β«Ρ°? " 
ΤΉΝ ΚΑΡΔΙΆ. — 772 — 

ΪΚΑ' ΈΠΕΙΤΑ,ΈΣΚΈΠΤΕΤΟ Ο ΈΜΠΟΡΟΣ, ΜΕΤΑ ΟΥΟ ΜΉΝΑΣ, ΟΤΕ 
•ΗΙΗΦΊΖΕΤΟ Ό ΚΑΤΆ ΤΏΝ ΑΝΑΡΧΙΚΏΝ ΝΌΜΟΣ, Ό ΣΎΛΛΟΓΟΣ 
Κ ΠΟΰ ΈΦΏΛΕΥΕΝ ΕΊΣ ΤΉΝ ΜΙΚΡΆΝ ΈΚΕΊΝΗΝ ΠΌΛΙΝ Θ' ΆΠΕ-
ΗΐΊΕΤΟ ΕΊΣ ΈΞΟΡΊΑΝ ΚΑ; ΕΚΕΊΝΟΣ ΘΆ ΕΊΧΕ ΉΣΥΧΟΝ ΠΛΈΟΝ 
ΒΝΟΰΝ, ΟΠΩΣ ΦΡΟΝΤΊΣΗ ΔΙΆ ΤΉΝ ΆΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΙΝ ΤΉΣ 
ΒΗΣ ΤΟΥ ΚΑ: ΝΆ ΈΠΙΤΗΡΉ ΤΆΣ ΈΠ' ΑΥΤΉΣ ΒΛΈΨΕΙΣ ΤΟΰ 
Ι̂ ΙΒΙΙΝΤΟΰ. 
§ΤΤ ΑΛΉΘΕΙΑ ΌΜΩΣ ΔΈΝ ΈΦΑΊΝΕΤΟ ΌΤΙ ΈΠΑΥΣΕ ΠΛΈΟΝ ΝΆ 
ΒΒΟΈΡΕΤΑΙ ΔΙΆ ΤΉΝ ΝΙΝΈΤΤΑΝ ΚΑ: ΕΚΕΊΝΗ ΉΡΧΙΣΕ ΝΆ 
ΙΑΝΎΤ ΊΛΙΓΩΤΈΡΑΝ ΆΠΟΣΤΡΟΦΉΝ ΠΡΌΣ ΤΆΣ ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ ΤΟΰ 
Β β α β ο έ ν . ΌΣΤΙΣ ΤΉΣ ΈΚΑΜΝΕ ΧΙΛΊΑΣ ΔΎΟ ΈΡΩΤΙΚΆΣ ΈΚ" 
ΙΒΛΏΣΕΙΣ, ΠΑΡ' ΌΛΑ ΤΟΥ ΤΆ ΆΣΠΡΑ ΜΑΛΛΙΆ ΚΑΊ ΤΆ ΣΑΡΆΝΤΑ 
• ΣΩΣΤΆ ΧΡΌΝΙΑ... 
Ι'ΕΠΕΡΑΣΑΝ ΔΎΟ ΑΚΌΜΗ ΕΒΔΟΜΆΔΕΣ ΚΑΙ Ό ΚΎΡΙΟΣ ΔΟΥΡΆΝ-
Ι>( ΐΡΧΙΣΕ ΝΆ ΆΝΑΛΑΜΒΆΝΗ Τ̂ΉΝ ΠΆΛΑΙΑΝ ΤΟΥ ΕΎΘΥΜΊΑΝ 
Ε] ΝΆ ΣΚΈΠΤΕΤΑΙ ΔΙΆ ΤΟΎΣ ΓΆΜΟΥΣ, ΟΤΕ ΔΕΥΤΈΡΑ ΕΠΙΣΤΟΛΉ 

V ΆΝΑΟΧΙ/.ΏΝ ΤΌΝ ΣΥΝΕΚΛΌΝΙΣΕΝ. 
ΒΊΗ ΔΕΥΤΈΡΑ ΑΥΤΉ ΕΠΙΣΤΟΛΉ, ΔΠΩΣ ΚΑΙ Ή ΠΡΏΤΗ, ΉΤΟ 
ΒΝΥΜΟΣ, ΕΊΧΕΝ ΏΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΊΔΑ Έ'ΝΑ ΜΑΰΡΟΝ ΣΤΑΥΡΌΝ 
5ΈΝΑ ΚΡΑΝΊΟΝ, ΚΑ; ΉΤΟ ΆΠΕΙΛΗΤΙΚΩΤΈΡΑ ΤΉΣ ΠΡΏΤΗΣ. 
Κ'ΕΛΕΓΕΝ ΑΠΛΏΣ ΤΆ ΈΞΗΣ : 
ΚΙΌΤΑΝ Ή ΑΣΤΥΝΟΜΊΑ ΘΆ ΚΟΥΡΑΣΘΉ ΆΠΌ ΤΟΰ ΝΆ ΣΈ, 
ΒΦΥΛΆΤΤΗ, ΠΡΊΝ ΜΑΣ ΕΞΟΡΊΣΟΥΝ ΟΆ ΣΈ ΦΟΝΕΎΣΩΜΕΝ...» 
•4ύτήν ΤΉΝ ΦΟΡΆΝ Ό ΚΎΡΙΟΣ ΔΟΥΡΆΝΔΟΣ ΔΈΝ ΈΠΕΡΊΜΕΝΕ 
• ΣΥΜΒΟΥΛΉΝ ΤΉΣ ΝΙΝΈΤΤΑΣ, Ή ΌΠΟΙΑ ΔΈΝ ΉΞΕΥΡΕ ΝΆ 
ΧΆΜΝ, ΤΊΠΟΤΕ ΆΛΛΟ ΠΑΡΆ ΝΆ ΚΛΑΊΗ, ΆΛΛ' ΈΤΡΕΞΕΝ ΈΝΤΡΟ-
ΜΟΣ ΠΡΌΣ ΤΌΝ ΔΊΕΥΘΥΝΤΉΝ, ΌΣΤΙΣ ΤΌΝ ΕΔΈΧΘΗ ΠΛΈΟΝ ΕΎΠΡΟ-
ΒΝ/ΌΡΩΣ ΆΠΌ ΤΉΝ ΠΡΏΤΗΝ ΦΟΡΆΝ, ΤΌΝ ΉΚΟΥΣΕ ΚΑΊ ΤΟΰ 
ΒΕΣΧΈΟΗ ΟΤΙ ΘΈΛΕΙ ΔΙΠΛΑΣΙΆΣΕΙ ΤΉΝ ΈΠΊ ΤΉΣ ΟΙΚΊΑΣ ΤΟΥ 
ΒΤΝ/ΡΎΠΝΗΣΙΝ ΚΟΊ ΤΌΝ ΣΥΝΕΒΟΎΛΕΥΣΕ ΝΆ ΜΉ ΕΞΈΡΧΕΤΑΙ. 
Ι "ΟΘΕΝ Ό ΠΤΩΧΌΣ Κ. ΔΟΥΡΆΝΔΟΣ ΉΝΑΓΚΆΣΘΗ ΝΆ ΔΙΑΚΌΨΗ 
•Σ ΠΑΛΑΙΆΣ ΤΟΥ ΈΞΕΙΣ, ΝΆ ΣΤΕΡΗΘΉ ΤΟΰ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΰ ΤΟΥ 
• τ ή ν ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΊΑΝ ΤΏΝ ΚΑΣΤΑΝΈΩΝ ΠΕΡΙΠΆΤΟΥ, ΝΆ 
ΙΊΦΤ, ΤΌ ΈΣΠΕΡΙΝΌΝ ΤΟΥ ΣΚΆΚΙ ΠΟΰ ΈΠΑΙΖΕΝ ΕΊΣ ΤΉΝ 
ΛΈΣΧΤ,Ν ΤΏΝ ΈΜΠΟΡΩΝ» ΚΑΊ ΝΆ ΒΛΈΠΗ ΤΌΝ ΚΌΣΜΟΝ Ο-
ΏΩ ΑΠΌ ΤΆ ΤΖΆΜΙΑ ΤΟΰ ΣΠΗΤΙΟΰ ΤΟΥ, ΔΙΆ ΜΈΣΟΥ ΤΏΝ 

ΩΝ ΈΒΛΕΠΕ ΚΑΊ ΤΌΝ ΦΡΟΥΡΟΰΝΤΑ ΠΑΡΆ ΤΉΝ ΘΎΡΑΝ ΤΟΥ 
•ΤΥΟΎΛΑΚΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΆΣΤΥΝΌΜΟΝ, ΌΣΤΙΣ ΈΠΕΡΝΟΰΣΕ ΣΥΧΝΆ 
Β ΤΌΝ ΈΧΑΙΡΈΤΑ ΜΈ ΤΆ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΏΤΕΡΑ ΤΏΝ ΜΕΙΔΙΑ-
Βρν... 
Ι ΤΈΛΟΣ ΜΉ ΥΠΟΦΈΡΩΝ ΠΛΈΟΝ ΤΌΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌΝ ΑΥΤΌΝ,ΟΣΤΙΣ 

ή ρ κ . ε : ΆΠΌ ΤΕΣΣΆΡΩΝ ΉΔΗ ΕΒΔΟΜΆΔΩΝ, ΚΑ! ΘΕΛΩΝ Ν' ΆΝΑ-
Ρ β ύ σ τ ; ΟΛΊΓΟΝ ΚΑΘΑΡΌΝ ΑΈΡΑ, ΑΠΕΦΆΣΙΣΕ ΝΆ ΡΙΨΟΚΙΝΔΥ-
ΡΣΝΐ, ΚΑΊ ΈΞΕΛΘΏΝ ΜΊΑΝ ΉΜΈΡΑΝ, ΈΚΑΜΕΝ ΈΝΑ ΜΙΚΡΌΝ ΠΕ-

ΑΤΟΝ ΕΙΣ ΤΉΝ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΊΑΝ ΚΑΙ ΚΑΤΌΠΙΝ ΈΠΈΡΑΣΕΝ ΆΠΌ 
Ν ΑΓΟΡΆΝ, ΚΟΣΜΟΒΡΙΘΉ ΚΑΤΆ ΤΉΝ ΏΡΑΝ ΈΚΕΊΝΗΝ... 
ΑΛΛΆ ΤΌ ΒΡΆΔΥ, ΌΤΑΝ ΈΚΑΜΕ ΝΆ ΒΓΆΛΗ ΤΌ ΜΑΝΔΎΛΙ 
ΕΎΡΉΚΕ ΣΤΉΝ ΤΣΈΠΗ ΤΟΥ ΈΝΑ ΜΠΙΛΛΙΈΤΤΟ, ΈΠΊ ΤΟΰ 

Οίου ΉΣΑΝ ΓΡΑΜΜΈΝΑ ΤΆ ΈΣΉΣ ΤΡΟΜΕΡΆ : 
«ΜΕΤ' ΟΛΊΓΑΣ ΗΜΈΡΑΣ Ό ΚΛΕΜΆΝ Θ' ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ ΔΙΆ ΤΆ 
ΕΡΓΑ, Ό ΑΣΤΥΝΌΜΟΣ ΜΈ ΆΔΕΙΑΝ ΔΙΆ ΤΌ ΠΑΡΊΣΙ, ΚΑΊ ΣΎ... 

• ΤΌΝ ΆΛΛΟΝ ΚΌΣΜΟΝ!...» 
ΣΠΑΣΜΟΊ ΤΌΝ ΈΚΥΡΊΕΥΣΑΝ, ΚΑΊ ΟΊ ΟΦΘΑΛΜΟΊ ΤΟΥ ΈΘΟΛΏ-

« α ν . ΑΝΑΊΣΘΗΤΟΣ ΣΧΕΔΌΝ, ΚΑΤΈΠΕΣΕΝ ΈΠΊ ΕΝΌΣ ΚΑΝΑΠΈ... 
ΟΤΑΝ ΣΥΝΉΛΘΕ ΚΆΠΩΣ ΈΚΆΛΕΣΕ ΤΊ̂  ΝΙΝΈΤΤΑΝ ΚΑΊ 
ΊΡΏΤΗΣΕ ΜΈ ΤΡΈΜΟΥΣΑΝ ΦΩΝΉΝ ΠΟΊΟΣ ΤΟΰ ΕΪΧΕ ΒΆΛΕΙ 
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ΤΈΛΟΣ ΟΤΑΝ ΤΌ ΠΡΩΊ ΚΑΘΗΣΎΧΑΣΕΝ ΟΛΊΓΟΝ ΚΑ: ΣΥΝΉΛ-' 
ΘΕΝ, ΆΝΤ: ΤΟΰ ΐΑΤΡΟΰ, ΈΣΤΕΙΛΕ ΚΑΙ ΈΚΆΛΕΣΕ ΤΌΝ ΔΊΕΥΘΥΝΤΉΝ 
ΤΉΣ ΑΣΤΥΝΟΜΊΑΣ, Ό ΌΠΟΙΟΣ ΔΈΝ ΉΛΘΕ ΠΑΡΆ ΚΑΤΌΠΙΝ ΠΟΛ
ΛΏΝ ΚΑΊ ΕΠΊΜΟΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΉΣΕΩΝ ΚΑΊ ΜΌΝΟΝ ΌΤΑΝ ΕΜΑΰΕΝ 
ΌΤΙ ΉΤΟ ΑΣΘΕΝΉΣ... 

ΑΥΤΉΝ ΤΉΝ ΦΟΡΆΝ ΟΜΩΣ ΈΦΆΝΗ ΑΡΚΕΤΆ ΨΥΧΡΌΣ. 
ΚΑΊ ΞΗΡΆ-ΞΗΡΆ ΕΊΠΕΝ. 
— ΑΪ! ΤΊ ΝΆ ΣΑΣ ΚΆΜΩ, Κ. ΔΟΥΡΆΝΔΕ ; ΈΝ ΌΣΩ Ή

ΜΟΥΝ ΕΙΣ ΤΉΝ ΎΠΗΡΕΣΊΑΝ ΈΚΑΜΑ Ό,ΤΙ ΤΌ ΚΑΘΉΚΟΝ ΜΟΰ ΎΠΗ-
ΓΌΡΕΥΕΝ. ΆΛΛΆ ΠΡΈΠΕΙ ΝΆ ΠΡΟΦΥΛΑΧΘΉΤΕ ΚΑΊ ΜΌΝΟΣ ΣΑΣ, 
ΔΙΌΤΙ ΈΓΏ... 
. — ΠΗΓΑΊΝΕΤΕ' ΣΤΌ ΠΑΡΊΣΙ ΜΈ ΆΔΕΙΑΝ!... Ώ ΘΕΈ ΜΟΥ! 
ΜΆ ΕΙΝΕ ΛΟΙΠΌΝ ΑΛΉΘΕΙΑ;... 

— ΜΆΛΙΣΤΑ,̂ΦΕΎΓΩ ΔΙ' ΈΝΑ ΜΉΝΑ, ΑΎΡΙΟΝ ΠΡΩΊ... 
— ΤΩ, ΔΥΣΤΥΧΊΑ ΜΟΥ ! Μ' ΕΓΚΑΤΑΛΕΊΠΕΤΕ ΛΟΙΠΌΝ ΑΠΡΟ-

ΣΤΆΤΕΥΤΟΝ ΣΤΆ ΜΑΧΑΊΡΙΑ ΤΏΝ ΑΝΑΡΧΙΚΏΝ ! Ώ ΜΉ ! ΜΉ • 
ΣΆΣ ΠΑΡΑΚΑΛΏ; ΚΎΡΙΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΆ, ΣΑΣ ΚΑΘΙΚΕΤΕΎΩ, ΣΑΣ 
ΕΞΟΡΚΊΖΩ, ΣΑΣ.. 

— ΜΆ ΙΧΩ ΆΔΕΙΑΝ, ΚΎΡΙΕ ΜΟΥ, ΈΓΡΑΨΑ ΕΊΣ ΤΟΎΣ ΦΊΛΟΥΣ 
ΜΟΥ ΚΑΊ... 

— ΚΑΛΆ ΣΆΣ ΒΛΈΠΟΥΝ ΜΕΤΆ ΜΊΑΝ ΕΒΔΟΜΆΔΑ... 
— ΜΆ ΤΊ ΛΈΤΕ, Κ. ΔΟΥΡΆΝΔΕ... 
— Ώ , ΔΙ' ΌΝΟΜΑ ΤΟΰ ΘΕΟΰ, ΚΎΡΙΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΆ, ΜΕΊΝΕΤΕ 

ΈΩΣ ΟΤΟΥ ΕΞΟΡΊΣΟΥΝ ΤΟΎΣ ΑΝΑΡΧΙΚΟΎΣ, ΆΝΈΚΡΑΞΕΝ Ό ΑΤΥΧΉΣ 
ΚΎΡΙΟΣ ΔΟΥΡΆΝΔΟΣ ΚΑΙ ΠΗΔΉΣΑΣ ΌΠΩΣ ΉΤΟ ΜΈ ΤΑ ΝΥΚΤΙΚΑ 
ΆΠΌ ΤΌ ΚΡΕΒΒΆΤΙ ΚΑΙ ΓΟΝΑΤΙΣΑΣ ΠΡΌ ΑΎΤΟΰ : 

— ΚΎΡΙΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΆ ! ΈΚΡΑΎΓΑΣΕ, ΘΆ ΣΆΣ ΔΏΣΩ ΧΊΛΙΑ, 
ΔΎΟ ΧΙΛΙΆΔΕΣ ΦΡΆΓΚΑ, ΤΡΕΙΣ... 

— ΚΎΡΙΕ, ΆΝΤΕΐΠΕΝ Ό ΑΣΤΥΝΌΜΟΣ ΑΥΣΤΗΡΏΣ, ΔΈΝ ΉΛΘΑ 
ΈΔΏ ΔΙΆ Ν' ΑΚΟΎΣΩ, ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ ΑΊ ΌΠΟΪΑΙ ΔΕΙΝΏΣ ΜΈ ΠΡΟΣ
ΒΆΛΛΟΥΝ!... 

ΚΑ; ΆΡΠΆΣΑΣ ΤΌ ΚΑΠΈΛΛΟΝ ΤΟΥ ΈΚΙΝΉΘΗ ΠΡΌΣ ΤΉΝ 
ΘΎΡΑΝ. 

— ΜΊΑΝ ΣΤΙΓΜΉΝ, ΜΙΑΝ ΣΤΙΓΜΉΝ, ΚΎΡΙΕ ΛΙΕΥΘ ΥΝΤΑ, 

ΣΤΉΝ ΤΣΈΠΗ ΤΌ ΜΠΙΛΛΙΈΤΟ ΕΚΕΊΝΟ, ΤΌ ΌΠΟΙΟΝ ΕΊΧΕ ΠΕΤΆΞΕΙ 
ΣΤΌ ΠΆΤΩΜΑ, ΣΆΝ ΝΆ ΉΤΟ ΚΑΝΈΝΑ ΑΝΑΜΜΈΝΟ ΚΆΡΒΟΥΝΟ ΚΑΊ 
ΤΌΝ ΈΚΑΙΕ... 

ΠΛΉΝ ΕΚΕΊΝΗ ΔΈΝ ΆΠΕΚΡΊΘΗ ΤΊΠΟΤΕ ΚΑΙ ΈΠΕΣΕ ΐΊΣ ΈΝΑ 
ΚΆΘΙΣΜΑ ΚΛΑΊΟΥΣΑ... 

ΤΌΤΕ Ό ΔΥΣΤΥΧΉΣ Κ. ΔΟΥΡΆΝΔΟΣ ΜΉ ΆΜΦ:6ΆΛΛΩΝ ΠΛΈΟΝ 
ΌΤΙ ΚΆΠΟΙΟΣ ΑΝΑΡΧΙΚΌΣ ΤΟΰ ΤΌ ΕΊΧΕ ΡΊΨΕΙ ΜΈΣΑ ΕΊΣ ΤΉΝ 
ΤΣΈΠΗ, Ό ΌΠΟΙΟΣ ΉΔΎΝΑΤΟ ΚΑΊ ΝΆ ΤΌΝ ΦΟΝΕΎΣΗ, ΆΛΛΆ ΤΌ 
ΆΝΈΔΑΛΕΝ ΊΣΩΣ ΔΙ' ΆΛΛΗΝ ΦΟΡΆΝ ΌΤΑΝ ΘΆ ΤΌΝ ΣΥΝΉΝΤΑ ΕΊΣ 
ΜΈΡΟΣ ΈΡΗΜΙΚΌΝ, ΉΡΧΙΣΕ ΝΆ ΤΡΈΜΗ ΣΎΣΣΩΜΟΣ... 

ΚΑΤΌΠΙΝ ΈΠΕΣΕ ΣΤΌ ΚΡΕΒΒΆΤΙ ΜΈ ΠΥΡΕΤΌΝ ΣΦΟΔΡΟΝ, Ό
ΣΤΙΣ ΤΟΰ ΈΦΕΡΕ ΠΑΡΑΛΗΡΉΜΑΤΑ. 

ΈΦΏΝΑΖΕ Ό·Ι ΤΌΝ ΔΟΛΟΦΟΝΟΎΝ ΜΈ ΒΌΜΒΑΣ, ΜΈ ΕΓΧΕΙΡΊ
ΔΙΑ, ΜΈ ΡΕΒΌΛΒΕΡ, ΈΒΛΕΠΕ ΣΤΑΥΡΟΎΣ ΚΑΙ ΚΡΑΝΊΑ ΦΡΙΚΏΔΗ, 
ΈΖΆΡΩΝΕ ΜΈ ΚΡΑΥΓΆΣ ΤΡΌΜΟΥ ΟΣΟΝ ΉΜΠΟΡΟΰΣΕ ΒΑΘΎΤΕΡΑ 
ΣΤΆ ΣΙΝΔΒΝΙΑ ΚΑΊ ΆΠΕΜ.ΆΚΡΥΝΕ ΜΈ ΝΕΥΡΙΚΑΣ ΧΕΙΡΟΝΟΜΊΑΣ, 
ΏΣ ΝΆ ΉΡΧΟΝΤΟ ΝΆ ΤΌΝ ΔΟΛΟΦΟΝΉΣΟΥΝ, ΤΉΝ ΎΠΗΡΈΤΡΙΑΝ 
ΠΟΰ ΤΟΰ*ΈΦΕΡΕ ΝΆ ΠΊΗ, ΚΑΊ ΤΉΝ ΝΙΝΈΤΤΑΝ Ή ΌΠΟΙΑ ΉΓΡΎ-
ΠΝΕΙ ΦΙΛΌΣΤΟΡΓΟΣ ΠΑΡΆ ΤΌ ΠΡΟΣΚΕΦΆΛΑΙΌΝ ΤΟΥ... 
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άνέχραςεν ό Χ.. Λουράνδος, κρατήσας αυτόν άπό τοϋ βρα-
χίονος. 

Εκείνος έστάΟη. Τίτε ό δυστυχής Λουράνδος έτρεςεν 
ΕΙΣ τΌ άλλο δωμάτιον -/.α: λαίών άπδ τδ χέρι τήν Νι-
νέτταν, τήν ώδήγησεν έμπροσθεν τοϋ ΛιευΟυντοΰ, έκα-
τοντάκις ώραιοτέραν, έτσι καθώς ήτο κατακόκκινη άπδ 
έντροπήν καί δειλίαν... 

— Κύριε ΛιευΟ.ντά, είπεν ή νέα δ μπαμπάς ΣΆΣ 
παρα/.αλεΐ νά μείνετε... 

~ Μ^δεοποινίς!... έψιΟύρισεν εκείνος. 
Λαί, νά μείνετε ώς άρραβωνιαστικός μο», έπρόσ-

ϋεσε κατόπιν χαμηλα>νουσα τά μάτια. 
! Τ " ϋ ' ; :~ ε · · ·«"'έ*ρα;εν εκείνος διαφέρει...Καί κατα
ληφθείς απο την υπερβολικήν καί άνέλπιστον ίσω* χαράν 

δέν ήςευρε πώς νά τελείωση τήν φράσιν... 
Ούτω λοιπόν άντί ν ' αναχώρηση διά τούς Παρ:™» 

δ άστυνόμιος εμεινεν Οπως επίσπευση τά; ετοιμασία- Τ 3 
γάμων του καί επαγρύπνηση έπί τή; ζωής τοϋ πενΟ»^Β 
του, όστις τότε μόνον καΟησύχασεν εντελώς, ; - Β Ν ( Ν Β 
τούς άναρχικοδς έςοριζομένους μετ' ολίγας ήμέοα:.. 

"Οταν δέ μετά τινα έτη, χάρις είς τάς ενεργεία; τ^Χ 
γαμόροΰ του παρά τώ Υπουργώ τών Εσωτερικών, ε λ ^ Ι 
καί τήν ταινίαν τής Λεγεώνος τής Τιμής, ήτο τελείββΗ 
ευτυχής καί ΑΠΈΘΑΝΕ χωρίς ποτέ νά έννοήση :τ: όλη ΑΎΤ9 
ή ιστορία ποΰ έδιηγήΟημεν δέν ήτο ιίποτε άλλο πα;ά 
άρκετα ΕΥΦΥΈΣ επινόημα τών δύο ερωτευμένων, όπως τ { Β 
άναγκάσωσι κα! συγκατάνευση είς τόν γάυ,ον των ! 

ΝΙΟΤΟΚ ΜΟΟΟΝ 

ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΙΔΡΑ ΤΗΣ ΖΟΗΣ 

Ο Ξ Ε Ν Ο Σ 

Π Ρ 0 2 Π Π Α ' 
Ο Σ Υ Ζ Υ Γ Ο Σ , II Σ Υ Ζ Υ Γ Ο Σ , Ο Π 1 Ό Σ Κ Β Κ Λ Η Μ Ε Ν Ο Σ 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ.—"Ηθελα νά ήξευρα πότε θά 
φύγη έπ! τέλους αυτός ό συμμαθητής σου. 

·»· Ο ΣΥΖΥΓΟΣ.—Στην πίστιν μου, οΰτε κι ' 
έγώ δέν ξεύρω. 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ.—Τόν άναιδέστατον ! "Εχει 
τρεις ΕΒΔΟΜΆΔΑΣ τώρα έδώ, ένφ σύ δέν τόν 
έπροσκά/λεσες παρά γιά τρεις ήμερες !.. . 

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ.—Νομίζω πώςτοΰκαλάρεσε... 
Η ΣΥΖΥΓΟΣ. — Ά μ ' βέβαια δέν θέλει ρώ

τημα, άλλ' έμενα δέν μοΰ αρέσει καθόλου και 
πρέπει νά τόν διώξουμε. Τό βρίσκω όμως ΚΆ
πως δύσκολον. 

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ.—Αλήθεια.. . 
Η ΣΥΖΥΓΟΣ.—Εΐνε μεγάλος μπελάς αυτός 

υ άνθρωπος. Ό , τ ι μας αρέσει αυτός το βρί
σκει άσχημον. Τίποτε δέν τοϋ κάνει όρεξιν, 
λέγει. Έ ν τούτοις τρώγει γιά τέσσαρες και πί
νει γιά δεκατέσσαρες. Τίποτε, πρέπει νά τοΰ 
δώσωμε τά παπούτσια στο χέρι. 

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ.—Ναι, άλλά πώς νά κάμωμεν 
νά τό έννοήστ);... 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ. —Ιδού : Νά τοΰ εϊπής έσύ τό 
βράδυ : «φίλτατε, κόπιασε στο καλό, αρκετά 
σέ άπολαύσαμεν !» Δέν εΐνε δά κα! τόσον βλά
κας, ώστε κι 'αυτό νά μή τό καταλάβτμ.,Κι' 
έτσι θά φύγη. . . 

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ.—"Α, όχι ! Αυτό εΐνε αγενές, 
προστυχόν ! Πρέπει νά έπινοήσωμεν κανένα 
άλλον εύσχημότεροντρόπον... 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ.—Μά ποΐον.Γιάσκέψου και σύ. 
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ. —Ώς εξής : Ό τ α ν θά σερβί

ρουν τήν σούπα τό βράδυ, θά σπρώξω άπό 

μπροστά μου τό πιάτο μου και θά φωνάξω : 
«Τί κατάστασις εΐνε αυτή ; Δέν τροιγετίίΐ αυτή 
ή σούπα. Εΐνε γεμάτη πιπέρι !» Έσύ τότε θά 
απάντησης : «Απεναντίας έχει ολίγο πιπέρι!»! 
Τότε θά συγχισθώμεν, θά ελθωμεν στά ΛΌ-Ϊ 
για. Έ γ ώ θά σι,κωθώ άπό τό τραπέζι κα! ΣΎ 
θά ζήτησης τήν γνώμη του. Έάν συμφιονήστ) 
μ' εμένα τότε σύ θάθυμώσης κα! θάτοϋείπης : ] 
«Κύριε, άν δέν σάςάρέσει, πηγαίνετε ΆΛΛΟΥ 
νά τρώτε καλλίτερα !...» 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ.—Μοΰ αρέσει τό σχέδιόν σου. \ 
Είμεθα σύμφωνοι... 

["Ωρα έβδομη εσπερινή] 
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ—Μά διάβολε ! Εΐνε άνυπό-

φορον, νά χύνετε, καλέ, ολο τό πιπέρι στη 
σούπα !. . . · 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ.—Έχεις άδικο ! Ή σοΰπο 
εΐνε πολύ ωραία. Πολύ γλυκεία. Μπορείς ΝΆ 
ε'ιπής μάλ«στα ότι τής λείπει τό πιπέρι... 

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ.—Τί λές ! Δέν είσαι στά σω
στά σου !.. 

[Φωναι, διενέξεις, ΰόρυβος] 
Η ΣΥΖΥΓΟΣ.—(ΠΡΟΣ ΤΌΝ ΞΈΝΟΝ).—Τί λέγεις, Ά-

γαπητέ φίλε. Λΰσέ μας σύ τήν διαφοράνμας. 
Πές μας έχει πολύ πιπέρι ή όχι ; Ποία εΐνε Η 
γνώμη σου ; 

Ο ΞΕΝΟΣ.—"Ω ! εμένα, γιά τής λίγες ήμε
ρες ποΰ θά μείνω ακόμη έδώ, δέν ΜΈ ενδια
φέρει άνέ'χη πολύ πιπέρι ή σούπα ή λίγο !.. 
Μοΰ είνε άδιάφορον-!.. 

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ. - ! ! !.. 
Η ΣΥΖΥΓΟΣ.—! !! . . 
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Η Κ Ο Μ Η Σ Σ Α Δ Ο Υ Β Α Ρ Ρ Υ 

[Έκ τον Γαλλικοί)— Ύπδ Τέλη Ν. Πεταάλη]. 

»0 18ος ΑΙΏΝ δικαίως δύναται νά ύπερηφανευθή | άφήρεσας ήμίνσυγχώρησον τοις Παρλαμέντοις σου, τοις 
Β τ χδ πνεύμα του. διά τήν τόλμην του, διά τάς προό-
ΪΙου; ίου. Αιών τών φιλοσόφων, τών μεγάλων πεπαι-
Βωμένων γυναικών, τών μεγάλων ευγενών, τών φιλο-
Η · » ν , τών 'Ρουσσώ. τών Βολταίρων, τών Λιδερότων 
| } έ π ί τέλους τής Εγκυκλοπαίδειας. Έ κοινωνία τής 
Η μ ί α ς οδεύει πρός τήν μεγάλην καταστροφήν, έξ 
1 ής μέλλε; ν" άναζήση. χωρίς νά ποθή τό παρελθόν,. 
I ούτε νά φοβήται τά μέλλον. 
• Ή Γαλλική Μοναρχία, καίτοι έν παρακμή πλέον, 
{μω; διαφυλάττει εισέτι ύπόλοιπόν τι τοϋ γοήτρου της. 

ΙΤιιάρχουν ακόμη ανδρείοι καί μεγαλόφρονες ευγενείς· 
|Γ6σι καί ακμάζουν έξοχοι φιλόσοφοι καί άνθρωποι 
'. τών γραμμάτων λάμπουν θαυμασταί καί διακεκριμέ-
ΜΚ δέσποινα·., διάδοχοι τοΰ μεγάρου Ταμπουγιέ, ή κυ-
Γρία Ζωφρέν ((ΊΟΟΊΐΠΗ) ή μαρκησία Δυδεφάν (ΠΥ. 
ΙΟΒΓΊΑΐΚΙ ι. ή δεσποινίς Αεσπινας, ή δούκισσα τοΰ Λου-
ρίμΒούργου, παρ' αίς οί μεγάλοι άρχοντες, άνθρωποι 
«νευματώοε;; καί καλαίσθητοι, συναναστρέφονται μέ 
Κοίις συγγράφεις καί τούς καλλιτέχνας. άναμιγνύοντες 
Ε φ αριστοκρατία·/ μέ τήν δημοκρατίαν καί τήν φιλο-
ΙΛογίαν, οί δέ ξένοι διπλώματα·, μαγεύονται άπό τόν 
ϊαλλικόν καί Παρισινόν πολιτισμόν. Έκεΐ , κατά τά 
Ηκυμάσια καί θελκτικά γεύματα, έλησμόνει τις πρός 
ΒίΗιγμήν ΠΆΝ θλιβερόν καί δυσάρεστον έν τή υπάρξει^ 
[β*ως μή σκέπτεται ειμή δ,τι είνε εύχάριστον καί άξιά-
ίγαστον. Εποχή Επικούρειων καί ευγενών εγωιστών, 
Βονοφιζομένη ολόκληρος ΕΙΣ τήν £ήσιν τοΰ Βασιλέως 
Λουδοβίκου X V «μετ' έμέ ό κατακλυσμός», £ηθείσαν 
ρντφ κοιτών, τής κομήσσης Λουβαρρύ. 
I, Κατά τό τέλος τής βασιλείας Λουδοβίκου X V ή 
'Αυλή πλέον είνε ξεπεσμένη· ό Βασιλεύς είνε γέρων, 
Ρ*λ έτι χείρον, είνε γελοίος. Τό πάθος του διά κόρην 
ΜΔΑΜΙΝΉΝ, διά μίαν Λουβαρρύ, έχει κάτι τό ύπεράτο-
Ρον, τό θλιβερώς χυδαίον. 

Ι Ευφυής αστείος έδημοσίευσε κατά τό 1771 τδ έξης 
ψάτεο ημών, άφιερωμένον είς τήν Αύτοΰ Χριστιανι-
Ρ>τάτην Μεγαλειότητα: «Πάτερ ημών, ό έν Βερσαλ" 

δοξασθήτω τό δνομά σου· ή Βασιλεία σου κλονί" 
ΜΊΑΙ, τό θέλημα σου ού γίγνεται, ούτε έν ούρανοίς 

ε - π 1 τής γης· δός ήμίν τόν ήμερήσιον άρτον, δν 

άμυνθείσι τών συμφερόντων ημών, ώς συγχωρείς τοΐ? 
'Γπουργοίς σου, οίτινες έπώλησαν αυτά - μή ύποκύψης 
πλέον είς τούς πειρασμούς τής Λουβαρρύ, άλλά ρ"ΰσαι 
ήμας άπδ τοΰ Καγκελαρίου σου, τοΰ διαβόλου.» 

Εντούτοις ή εθιμοτυπία ένΒερσαλλίας είνε ή αυτή· 
υφίστανται αί οικεΤαι είσοδοι (ΟΠΊΓΟΟ* ΓίΐΙΙΙΪΙίι'τΟδ), 
δταν ό Βασιλεύς ευρίσκεται ακόμη έπί τής κλίνης του 
μέ τόν κοιτωνίτην του, μόλις έξυπνήσας - αί Μεγάλαι 
Εέσοδοι (&Γ3,ΗΙΙΘ3 ΕΗΐΓΘΒΔ), δταν ό Βασιλεύς ή -
γέρθη πλέον τής κλίνης καί ευρίσκεται μέ τόν κοιτω
νίτην του - έπειτα, ή Είσοδος, ή ονομαζόμενη Εί'σοόος 
τον δωμάτιον (ΕΗΙΐΝΟ ΆΒ ΙΊΐ ΟΙΊΑΐΗΫΓΒ), δταν ευ
ρίσκεται είς τήν πολυθρόναν του, απέναντι τοΰ καθρέ-
πτου καί έπί τέλους ή Γενική ΡΊ'σοδος (ΕΗΊΓΒΒ <3Β-
ΠΟΓΣΐΙΟ), δι' δλον τδ πλήθος τών αυλικών, ο'ι'τινες, άπό 
τής χαραυγής άναμένουσιν είς τόν διάδρομον τών κα
θρεπτών. "Ολος ό κόσμος τών Βερσαλλιών, έξ 80 χιλ. 
κατοίκων, απασχολείται δι' ένα άνθρωπον. Ή αθάνα
τος φυλή τών αύλικών^στρατολογείται πάντοτε μεταξύ 
τών άκολουθούντων τήν έξης συμδουλήν. «Τρία πράγ
ματα έχεις νά κάμης: λέγε καλόν δι' δλον τόν κόσμον 
ζήτει δ,τι κενωθή - κάθησαι, δταν δυνηθής». 

Έ ν τούτοις, άν καί δέν υφίσταται πλέον ούτε αγάπη, 
ούτε σέβας πρός τόν Μονάρχην, ούχ ήττον υπάρχει 
δι' αυτόν επιείκεια. Ά ν έκαμε κακόν, έκαμε καί κα
λόν απώλεσε μέν τάς αποικίας, άλλά προσήρτισε τήν 
Λωραίνην καί τήν Κορσικήν εις τήνΓαλλίαν. Είνε ό νι
κητής τοΰ Φοντενουά. Ά ν ήνε παραλυμένος καί θρη-
σκομανής, δυσηρεστημένος κριθ' έαυτοΰ καί καθ' δλου 
τοΰ κόσμου, μίγμα άπροβλεψίας καί λογικοΰ, χαυνό-
τητος καί ενεργείας, δμως έχει ακόμη άξιοπρέπειαν, 
εύγένειαν καί ήρεμίαν καλής συμπεριφοράς, ήθος ΕΥ
γενές καί ήγεμονικδν είνε άνθρωπος τής πείρας, άν
θρωπος διοικήσεως· άλλά τό κυριεΰον ελάττωμα του 
είνε ή φιληδονία. Το αλοος τών Δορκάδων υπήρξε τό 
φυτώριον πάσης ακολασίας, ένθα τά ωραιότερα κορά
σια τής Γαλλίας καί έκ τών ευγενέστατων, έθεώρουν 
τιμήν των νά είσέρχωνται Άρτέμιδες καί νά έξέρχων-
ται Άφροδίται - μάλιστα βεβαιοΰν σύγχρονοι συγγρα
φείς δτι πολλοί ευγενείς εγγράφως τιροσελιπάρουν, άπό 
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τούς επιτετραμμένους τήν προαγωγήν ταύτην τήν τι
μήν τής εισόδου τών συζύγων, τών αδελφών ή τών θυ
γατέρων των ΕΙΣ τδν παράδεισον τούτον τής ακολασίας. 

Έ κ τών πολλών ερωμένων τοΰ Λουδοβίκου X V δύω 
κυρίως εξέχουν: ή μαρκη ία Πομπαδούρ καί ή κό-
μησσα Δουβαρρύ, διά τήν έπιρροήν, ήν Ισχον έπί τής 
τύχης καί τής κοινωνίας τής Γαλλίας, ή μέν πρώτη 
διά τήν προς τήν Λύστρίαν άφοσίωσίν της, ένεκα τής 
οποίας παρέσυρε τήν Γαλλίαν είς τήν μετά τής Δυνά
μεως ταύτης συμμαχίαν, έξ ής πολλάς ζημίας υπέστη 
ή Γαλλία, ή δέ Δουβαρρύ διά τήν άντιπάθειαν, ήν έξή-
γειρε παρά τώ Γαλλικώ λαώ κατά τής Βασιλείας, καί 
διά τήν έξασθένησιν, εις ήν συνετέλεσε, τού μοναρχι" 
κοΰ αξιώματος, καί συνεπώς διά τάς επελθούσας κατα 
στροφάς. 

Περί τής τελευταίας ταύτης, ής ή μεγίστη επιρροή 
έπί τοΰ Βασιλέως διετηρήθη αναλλοίωτος μέχρι τού 
θανάτου του σχεδόν, δ δέ βίος υπήρξε πλήρης περιπε
τειών καί τό τέλος της τραγικώτατον, γράφω τινα περι-
συλλέξας αυτά έκ διαφόρων περί αυτής γραφέντων. 

ΑΙ Α Ρ Χ Α Ι Τ Η Σ Κ Ο Μ Η Σ Σ Η Σ Δ Ο Υ Β Α Ρ Ρ Υ 

Τήν 9 Ιανουαρίου 1829 περίεργος δίκη έξεδικά-
ζετο έν Παρισίοις ύπό τοΰ Πρωτοδικείου. 

Έ έρις ύφίστατο μεταξύ δύο οικογενειών, ών έκα
στη διισχυρίζετο, δτι ήτο ή μόνη κληρονόμος τής κο-
μήσσης Δουβαρρύ, καί διεξεδίκει τήν έκτέλεσιν τοΰ 
κληροδοτήματος υπέρ 'τής κομήσσης, καταλειφθέντος 
υπό τού δουκός Κοσσέ-Μπρισσάκ, σφαγέντος ύπό τών 
επαναστατών τοΰ 1792 . 

Ό δούξ έγκαθιστών γενικήν κληρονόμον του τήν 
θυγατέρα του κυρίαν δέ Μορτεμάρ ((ϊο ΜΟΓίβηΐ&Γί), 
έβάρυνε'αύτήν διά κληροδοτήματος, τό δποΐον κατ ' αρ
χάς δέν υπήρξε δυνατόν νά έκτελεσθή. Ά λ λ ' επί τής 
Παλινορθώσεως ή οικογένεια δέ Μορτεμάρ, λαβοΰσα 
σπουδαίαν μερίδα έκ τής χορηγηθείσης εις τούς μετα-
νάστας αποζημιώσεως ενός δισεκατομμυρίου, ήτο είς 
θέσιν νάέκπληρώσητάς τελευταίας θελήσεις τού δουκός, 

Οί Γκομάρ (ΟοπίίΙ-πΙ), έκ πατρός κληρονόμοι τής 
κομήσσης, ύπέβαλον ενώπιον τοΰ Δικαστηρίου τήν 
έξης ληξιαρχικήν πράξιν γεννήσεως τής κομήσσης, έξα-
χθείσαν έκ τοΰ αρχείου βαπτίσεων τής ενορίας Βωκου-
λέρ τής εκκλησιαστικής περιφερείας Τούλ* «Ιωάννα 
θυγάτηρ τοΰ Ιωάννου Ιακώβου Γκομάρ Βωμπερνιέ 
καί Ά ν ν η ς Μπεκιού (Οόοιι),» λεγομένης Καντινύ, έ-
γεννήθη τήν 19ην Αυγούστου 1 7 4 6 , έβαπτίσθη τήν 
αυτήν ήμέραν, έσχε δέ ώς αναδόχους τόν Ι ω σ ή φ δέ 
Μάνζ (ΟΊΟ Μίΐη&Ο) καί τήν Ίωάνναν Μπιραμπέν (ΒΪ-
ΓΗΙΜΗ). οΓτινες καί υπέγραψαν μετ' έμοΰ. Λ. Γκα-

λών, 'ιερεύς Βωκουλέρ, "Ιωσήφ Δε Μάνζ, Ίωάνν^Η 
Μπιραμπέν». 

Οί έκ μητρός τής κομήσσης κληρονόμο:. ΜπεχιΜί 
διημφισβήτησαν πάν δικαίωμα διαδοχής τών ΓΚΟΐΐΐΐ 
εις τήν κλήρονομίαν τής κομήσσης Λουόαρρύ ΎΤ7 
στηρίξαντες δτι ή υποβληθείσα ληξιαρχική π ρ ί . ; · - ν 

νήσεως ήτο πλαστή, κατασκευασθεΐσα κατά τό 17βο 
πρός κολακεία·/ τής κομήσσης, και άντέταΕζν άλλ ι3 
πράξιν, ληφθεΐσαν έκ τών ληξιαρχικών σιόλίων χ# 
πόλεως Βωκουλέρ τήν 25 76ρίου 1 ,^7. έχουσαν V ι 
ούτως : «ή Ιωάννα, φυσική θυγάτηρ τής ΜπεκκΛ 
επονομαζόμενης Καντινύ, έγεννήθη τήν 1<,ι Αΰγούσχοο ' 
1 7 4 3 καί έβαπτίσθη αυθημερόν. Ανάδοχοι αυτής 
νοντο ό Ι ω σ ή φ Δεμάνζ (ϋβΠΐαη£ο , καί ή Ιωάννα 
Μπιραμπέν». Δι' αποφάσεως τής 9 Ιανουαρίου 1 8 2 9 
έπικυρωθείσης υπό τοΰ Εφετείου τών Παρισίων τήν 
22 Φεβ ουαριου 1830 , τδ Πρωτοδικείο·/ τοϋ Σηχου· 

• άνα έδικαίωσε τούς κληρονόμους Μπεκιού, τήν δ1 όττο- I 
βλήθεΐσαν ύπό τών Γκομάρ πράξιν γεννήσεως έκήρυξι 
πλαστήν. Τά δικαστήρια παρεδέχοντο ούτως, δτι κ α τ ! 
τδ 1 7 6 8 χάριν τής ερωμένης τοΰ Βασιλέως έπλάσθη 
περιποιητική περί αυτής γενεαλογία. "Ηθέλησαν οί κό
λακες νά μετατρέψουν μίαν φυσικήν θυγατέρα ΕΙΣ νδ-, 
μιμον τοιαύτην. 

Μετεμόρφωσαν τήν κόρην Μπεκιού εις δεσποινίδα 
Γκομάρ δε Βωμπερνιέ" προσέθηκαν τό μόριον δε είς 
τδν άνάδοχον, κύρ Δεμάνζ καί είς τήν άνάδοχον Ίω
άνναν Μπιραμπέν, τήν Μπιραμπένεναν. ώς τήν ώνόμα-
ζον εις τήν εξοχήν, ήτις ούτως μετεμορφοΰτο είς κυ
ρίαν δε Μπιραμπέν. 

Τό πνεΰμα τής αύλολατρείας έβαινε έτι μακρότερον. 
Ένεοποίουν τήν εύνοουμένήν καί τήν παρουσίαζον έλ· ] 
θοΰσαν είς τδν κόσμον ουχί τήν 19 Αυγούστου 1 7 4 3 , 
άληθινήν χρονολογία·/ τής γεννήσεως της, άλλά τρία 
έτη βραδύτερο ν, τήν 19 Αύγουστου 1746. 

Ή κόρη, ήτις μίαν ήμέραν έμελλε νά κληθή ή κυ
ρία κόμηααα Δουβαρρύ, έσχε μητέρα, μίαν κοινήν χω-
ρικήν, άπό τοΰ λίκνου της δέ εδέησε νά παλαιστή μέ 
τήν πτωχείαν. 

Κάποιος χορηγητής, κύριος Δουμανσώ, έδωκεν αύττ} 
τά πρώτα στοιχεία εκπαιδεύσεως, τήν έτοποθέτησεν 
εϊς τό Μοναστήριον τής άγιας Ά ν/ης μέ τέσσαρα σιν-
οόνια καί έξ χειρόμακτρα αντί άλλων άσπρορ-
ρούχων. 

Λέγουν δτι βραδύτερον έπώλει ψιλικά εις τούς δρό
μους, δτι δέ μετά ταϋτα είσήλθεν είς τήν ύπηρεσίαν 
κάποιου κυρίου Λαμπίγί, έμπορου συρμών, έν δδώ Α
γίου Όνωρίου, ύπό τό δνομα δεσποινίς Τανσών, 8 ν | 
προ ολίγου είχεν ύπανδρευθή ή μήτηρ της. 

Φαίνεται δτι ή μικρά δεσποινίς τού καταστήματος 
δέν υπήρξε πρότυπον αρετής. Φεΰ! μέ τά δελεασματα 
καί τάς παγίδας παντός είδους, δι' ών πολιορκοΰσ: τάς 
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κάς τ ο υ κ α τ α κ τ ή σ ε ι ς . Ν ι κ η τ ή ς τ ο ΰ Φ ο ν τ ε ν ο υ ϊ . 

Β ί , . / ^ η υ : ν έ α ς . νεότης καί φρόνησις εΐσίν άσυμβίδα-

Ε»5:αρά ' α · ί - ™ χ α ΐ ς τάξεσιν. 
Ε«|Ι ΜΟΟΊΣΤΑ συνήντησεν είς τον δρόμον της, Ινα 
Ι η ^ ω - 5 ν . όπως ευρίσκει τις τοιούτους είς δλας τάς 
'-ϋβωτευούσας. τόν κόμητα "Ιωάννη·/ Δουβαρρύ. Ούτος 
ΙΖΪΊΊΘΤ ότι πρόσωπον τόσον θελκτικό·/ θά έκαμνε 
!ΚΆΟ*·ΟΝ, καί έν τώ ένθουσιασμώ του τήν έχαρακτήρι-

ω . Χερουβείμ, όνομάσας αυτήν δεσποινίδα Ά ν ζ 
Εΐγγελο·/. Ό άγγελος ούτος, ύποδεοΰς κατηγορίας, 
Μ β ο ή δ ρ ε υ ε τών χαρτοπαικτικών εσπερίδων, δς έδιδε·/ 
2 ΧΌΜΗΣ. Έκεϊ ό Δουμουριέ τήν είδεν κατά τό 1764 . 

ΙΚΑΤΆ τό αυτό έτος ό δούξ τοΰ Λωζέν ( Β α υ ζ υ η ) τήν 
ΙΊΚΡΗΚΟΛΟΎΘΗΣΕ κατά τήν έξοδο·/ έκ τοΰ χορού τού 
Μελοδράματος καί τήν συνώδευσεν εις τήν οίκίαν 
I I . . εύρων αυτήν θελκτικωτάτην. Ό Λωζέν τότε ήτο 
Μχοσιν ΕΝΌΣ ετών καί ερωμένος τής περίφημου Τζαρ-
Ιίρίσκας, ήτις. ένόεουμένη ανδρικά φορέματα, ήκο-
Ι̂ΌΘΗΣΕΝ ΑΥΤΌΝ είς τήν έκστρατείαν τής Κορσικής. 
ΙΉπροσέλκυσις ύπό τής δεσποινίδος Λάνζ τοιούτων 
Ινέων ΚΑΊ ωραίων ΕΥΓΕΝΏΝ, ήτο μία έκ τών κερδοσκο-
I Β δ ν τοΰ κόμητος Ιωάννου Δουβαρή. Ό κόμης συ-
Ινήτίροιζε νέους τρελλούς καί νέας, καί τούς παρέθετε 
ΙΧΑΡΤΟΠΑΊΓΝΙΟΝ. ουδόλως μερίμνων περί τού τί έκαμνον 

αί ίλλαι γυναίκες, ουδόλως ζηλότυπων τήν έρωμένην 
Ιχοί). Προσήλου δλην τήν προσοχήν του είς τό παι-
I γνίδι ΚΑΊ αυτός, αναμφιβόλως, ύπήρξεν ή αφορμή τής 
[ γενέσεως τής άντιπαροιμίας «άτυχης είς τον έρωτα 
Ι ί δ τ υ χ ή ς ε ί ς τό παιγνίδι». Μόλις ευρεθείς δ Λωζέν, 
| καρά ΤΏ κόμητι Ίωάν/η, ένόησε δτι εύρίσκετο είς 

άπαίσιον καταφύγιον άλλ' ή κακή συντροφιά δέν 
ίτρόμαζε τούς νέους ευγενείς τής Αυλής τοΰ Λουδοβί-

ΗΡΙΧΝ, καίένώ ό φίλος του 1'ί ΐζ-.Ι; ΐΓΐ ΐ ΐ '< άνταπε-
ΒΡΙΝΕΤΟ ε ί ς τά αίκίσματκ τής δεσποσύνης Λάνζ. ΑΥΤΌΣ 

ΈΠΑΙΖΕ μετά τοϋ κόμητος Δουβαρρύ, ό όποιος έπαι-
Κίν, ΏΣΔΙΗΓΉΤΑΙ ό Λωζέν, μέ τόν κοιτωνίτην και τόν 
I πίλβν ΕΊΣ τό κεφάλι, καθόσον δ πίλος, δσον άπρεπης 
• Κ ι δν ΉΤΟ απέναντι νέων τής γεννήσεως τοϋ Λ<!>ζέν 
• » τ ο Ο ΡίΙζ-.ΙαίϊΐΟίϊ, σκοπό·/ είχε ν ά υποστήριξη δύο 
ΒΡΏΜΗΛΑ ψητά, έπιτεθειμένα έπί τών δφαλμών τοϋ κο

ΜΨΌΣ, ΏΣ θεραπευτικό·/ ΜΈΣΟΝ. 
: Η θέα τών γεωμήλων ΤΟΎΤΩΝ, ή ή άνάμνησις τής 

. Πολωνίοος Πριγκηπίσσης του συνετέλεσε·/ ώστε νά μή 
αμφισβήτηση ό Λωζέν τήν άπόκτησιν τής ωραίας 
Λανζ ΕΙΣ τόν φίλο·/ του· περί τούτου ουδέν μ ά ς λέγει δ 

Η^«ζέν άλλ' δ,τι μ ά ς διηγείται, είνε ότι ολίγας ήμέ-
. ρας πρό τής αναχωρήσεως του, έμαθεν δτι εκείνη, ήν 

*εριεφρό·/ησε είχε παρουσιασθή είς τόν Βασιλέα καί 
Β*Ρθζένησε έπί τής Αύτοΰ Μεγαλειότήτος βαθεΐαν έν-
ί τύπωσιν. 

Ο Λωζέν. προαισθανόμενος τδ μέλλον, δέν ήθέ-
| Α η σ ε ν α έγκαταλείπη τούς Παρισίους, χωρίς νά άπο-
I Χ*ιρετιση τήν έρωμένην τοΰ κόμητος, ήτις τόσον έπι-

χαρίτως τόν εδέχθη, ώστε ήτο φανερδν δτι αυτη δέν 
παρεδόθη είς τδν Ρίίζ-.ΤαΐΏβδ, ή άπελπισθεΐσα άπ' 
αυτόν. Τήν εύρε χαριεστέραν καί φιλομειδεστέραν 
παρά ποτε. καί ένω αύτη τω έλεγεν δτι καίτοι απόντα 
δέν θά τδν λησμονήση. «Πολύ καλά, είπεν δ Λωζέν, 
ένθυμήσου λοιπόν, δτι άν γίνης ερωμένη τοΰΒασιλέως, 
θέλω νά διοικήσωμίαν στρατιάν».«Καί έγώ,εϊπεν αύτη 
δέν σέ ευρίσκω καθόλου φιλόδοξον. Ά ν γίνω ερωμένη 
τού Βασιλέως, θά σέ κάμω υπουργό ν». « Ά λ λ ' δ κύριος 
Σουαζέλ ;» «Τον συγχαίνομαι, άπεκρίθη ή Λάνζ». 
«Έλα,πές μου, διά ποΐονλόγον» ήρώτησεν δ Λωζέν.Ή 
Λάνζ ήτο κ α λ ό π α ι δ ί καί δέν ήθελε πολλά παρα
κάλια : αυτά πάλιν τά άτυχη ψητά γεώμηλα τοΰ 
Ιωάννου Δουβαρρύ υπήρξαν ή αιτία. Διά νά φθάση 
μέχρι τοΰ Βασιλέως υπέδειξαν είς τήν Λάνζ τήν δδόν 
τοΰ Δουκός Σουαζέλ. Ό κύριος Σουαζέλ εύρε τήν 
νεαράν γυναίκα θελκτικήν, άλλ' είδε τά απαίσια γεώ
μηλα, αί άνησυχίαι δέ τάς δποίας έδοκίμασεν έξ αυ
τών υπήρξαν αιτία, διά τήν Λάνζ εξευτελισμού, τδν 
δποΐον συνεχώρει μέν εις τόν Λωζέν, άλλ' ουδόλως συ-
νεχώρει είς τόν κύριον Σουαζέλ. Ό Λωζέν λοιπόν 
άνεχώρησε, συναποφέρων τήν διπλήν ύποχρέωσιν τής 
δεσποσύνης Λάνζ, δτι άν αύτη καθίστατο ερωμένη 
τοΰ Βασιλέως, θά ήτο φίλη μέν αύτοΰ, έχθρα δέ τού 
Σουαζέλ. 

Πώς ήδη κατώρθωσεν ή δεσποσύνη Λάνζ νά ΐδη 
τδν βασιλέα, παρά τάς έγωϊστικάς επιφυλάξεις τού 
κυρίου Σοαζέλ ; Τούτο κατορθώθη διότι εξελέγη ή 
αληθής οδός, άφ' ής κατ ' αρχάς είχον παραστρατή
σει. Άπηυθύνθησαν είς τόν κύριον Λεμπέλ (ίιθίϋθΐ^. 
Ό Λεμπέλ ήτον ό θαλαμηπόλος τοΰ βασιλέως καί δ 
εφευρέτης τοΰ περίφημου θεσμού τοΰ άλσους τών 
Δορκάδων, τόσον φιλοσοφικώς άνεκτοΰ γενομένου υπό 
τής κυρίας Πομπαδούρ. 

Ή έθιμοταξία άπήτει δπως ουδείς βασιλεύς τρώγη 
τι,άν μή τοΰτο[δοκιμασθή πρότερονέπί μακράν δ κύριος 
Ρισχελιέ * έξεπλήρωσεν, ώς πρός τούς έρωτας τοΰ βα
σιλέως, τήν ύπηρεσίαν ταύτην, τοΰ δοκιμαστοΰ τών 
εδεσμάτων άλλ' έπί τέλους αφιχθείς εις ήλικίαν, καθ* 
ήν ή αμεριμνησία τφ έφαίνετο προτιμότερα υπηρεσίας 
τόσον κοπιώδους, έπεφόρτισε τόν Λεμπέλ μέ τήν έξά-
σκησιν τών λειτουργιών άπό τάς δποίας ευρέθη ήναγ-
κασμένος νά παραιτηθή. 

Ό Λεμπέλ, δστις ένεκα τών ιδιαιτέρων του καθη
κόντων, ήτο ό ιχνηλάτης τών ορεκτικών τοΰ Βασι
λέως, είδε τήν δεσποσύνην Λάνζ, κατεθέλχθη έκ τής 
καλλονής της δέν τάν έτρόμαξε" καθόλου μέ τά δύω 
γεώμηλα τοΰ κόμητος Ιωάννου, καί έδωκε τόσον λε-
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πτομερή λογαριασμόν εις τόν δοΰκα Τισχελιέ περί 
τοΰ θησαυροΰ, δν συνήντησε. ώστε ό δούξ ηθέλησε νά 
κρίνη διά τών οφθαλμών, τουλάχιστον, δτι ουδέν τό 
ύπερβολικόν υπάρχει είς τήν διήγησιν τοΰ Αεμπέλ. Ό 
δοϋξ έκρινε καί ευρέθη ευχαριστημένος. Ό θαλαμη
πόλος έσκέφθη δτι καλώς θά έπραττε θέτων είς τόν 
κατάλογον τής πελατείας του τήν δεσποσύνην Λάνζ. 
Έφαντάζετο δτι δέν θά ήτο παρά ή ευνοούμενη μιας 
ημέρας καί μιας νυκτός, καί δτι αυτη θά έξηφανίζετο, 
άφοΰ ελάμβανε έπί μίαν στιγμήν τήν θέσιν της είς τό 
"Αλσος τών Δορκάδων. Ά λ λ ' δμως ήπατάτο. Ή πα
λαιά μοδιστρίτζα ήτο προωρισμένη είς τήν πρό τετραε
τίας σχολάζουσαν διαδοχήν τής μαρκησίας Πομπαδούρ. 

Είς τόν Ρισχελιέ καί τόν Αεμπέλ προσετέθη καί ό 
δούξ δ' Αίγκιγιόν (ΑΪ£ΐΐί11θΐΐ), κατέστρωσαν δέ, 
έν περιπτώσει επιτυχίας, τούς όρους συμβάσεως μετά 
τής νέας ευνοούμενης. Τή έζήτησαν μόνον έξομολόγη-
σιν πλήρη τοΰ παρελθόντος διά νά δύνανται νά άντε -

πεξέρχωνται κατά τών κακολογιών καί τών συκοφαν · 
τιών. 

Ή ωραία Μαγδαληνή δέν απέκρυψε κάνέν αμάρ
τημα της καί ιδού τί διηγήθη. 

'Εγεννήθη έν Βωκουλέρ (ΒααοοίΐΙοαΓίΟ, πατρίδ 
τής Ιωάννης Άρκίας, κατά τό 1744 , επομένως ήγε 
τό 24ον έτος τής ηλικίας της· ήτο κόρη μιας μαγει-
ρίσσης καί ενός καλογήρου. 

Κατ ' αρχάς ώνομάσθη Ιωάννα Βωμπερνιέ, καί 
ύπό τό δνομα τοΰτο ήρχισε τήν άνατροφήν της παρά 
τινι μοδίστα* άπό τής μοδίστας μετέβη είς άλλο — οί
κον, έτι δλιγώτερον έντιμον, άλλά πολύ γνωστότερον, 
τόν τής κυρίας Γουρδάν.' 'Γσπέραν ,τινκ ό κόμης 
Ιωάννης Δουβαρρύ, μισομεθυσμένος, τήν συνήντησεν 
είς τινα γωνίαν δδσΰ, άνέβη εις τήν οίκίαν της, καί 
τήν επαύριον τήν παρέλαβε μεθ ' έαυτοΰ - μετά ταΰτα 
εις στιγμήν στενοχώριας τήν έπώλησε πρός τόν Ραδή 
οέ Σαι ν — Φουα, γραμματέα έν τώ Τπουργείω τών 
Εξωτερικών, δστις βραδύτερον τήν άπέδωκεν είς τόν 
Δουβαρρύ, δστις τήν φοράν ταύτην τήν έθηκεν έπ'-
κεφαλής τοΰ καταγωγίου, ένθα τήν είοεν ό Αωζέν 
καί τήν έγνώρισεν ό Αεμπέλ, ύπό τό δνομα 
Λάνζ. Τοιαΰτα προηγούμενα έφόβισαν τόν Αεμπέλ 
καί τόν δοΰκα δ' Αίγκιγιόν, άλλ' ό Ρισχελιέ επέμεινε, 
ύποστηρίζων δτι τοιοΰτο τάλαντον καί άποκτηθέν έν 
βίω τυχοδιοκτικφ καί περιπετειώδει, θά εύγ;ρέστει τώ 
βασιλεϊ.ούτινος ή έξασθένησις έβαινεν αύξουσα.Ό Ρισ
χελιέ λοιπόν συνεβούλευσε τήν Ίωάνναν νά άκολου-
θήση δλως άντίθετον όδόν τών προκατόχων της, α?τι-
τινες ύπεκρίνοντο τάς αθώας καί τάς πρωτόπειρους, 
καί νά μή τφ απόκρυψη τίποτε έκ τοΰ ταλάντων τών 
οποίων, ήτο κάτοχος αύτη. 

Αληθώς ό Ρισχελιέ ορθώς έσκέφθη. Είς τάς 
άγκάλας τής δεσποινίδος Λάνζ ό Λουδοβίκος ΧΝ 

>καν 

λαν 

επανεΰρε τάς ωραιοτερας ήμερας τής νζότιι 
του, καί μετ' ολίγον έγεινε καταφανής δλη ή 
χία, ήν έμελλε νά άσκηση έπ ' αύτοΰ ή νέα του Ι> 
μένη. 

Τή έχρειάζετο δμως έν δνομα. Πολλοί τήν έ γ ^ 
σαν ύπό τό δνομα τής Ιωάννας Βωμπερνιέ, ή χη, 
σποινίδες Ρανσόν ή τής δεσπονίδος Λάνζ, καί δέν 
πρεπε νά τό διατήρηση. Ό Ιωάννης είχεν άδελφον 
νομαζόμενον Γουλιέλμο·/ Δουβαρρύ* τόν έφεραν, τό 
νύμφευσαν ΜΈ τήν Ίωάνναν Βωμπερνιέ, τοΰ έδω 
κάμμιάν έκατοστύν χιλιάδων λιρών (Ηνί'βκ) (*) 
αντάλλαγμα τοΰ ονόματος του, καί τόν έξαπέστεί 
είς τήν έπαρχίαν, ή ΔΈ κόμησσα Δουβαρρύ παρουοτ, 
σθη είς τήν Αύλήν, δπως συνέβη καί διά τήν κυρίχ 
δ' 'Ετιόλ, μαρκησίαν Πομπαδούρ. Ή νέα εύνοουμέι 
έγκαθιδρύθη είς Βερσαλλίας, τρεις μήνας μόλις άί 
τοΰ θανάτου τής Βασιλίσσης Μαρίας Αετσίνσκας. Συ 
χρόνως ΔΈ δλοι οί Παρίσιοι ύπετονθόριζον τό τραγοό 
τής Βουρβωνίδος, προστυχόν ποίημα, τό όποιον δέν • 
ξιζε βεβαίως τόσην δημοτικότητα. 

Καί άλλο ποίημα έκυκλοφόρει έν Βερσαλλίαις 
το ή έπινίκειος φδή τής νέας ερωμένης, ήτις είχεν ήδ: 
τούς αυλικούς της καί τούς ποιητάς της. 

Ή κόμησσα δέν ήγάπα τήν πολιτική·/, δέν είχε 5ε 
συγγενείς σχετικούς μέ τήν Αύλήν. Ταΰτα διά τδν 
σιλέα ήσαν μεγάλα πλεονεκτήματα. ΔΈΝ ήθελε μεγά* 
λην άρχοντισσαν, ώς τήν.δούκισσαν τοΰ Σατωροΰ, μέ 
επιτελείο·/ συγγενών καί ευνοουμένων, ούτε γυναΕχβ 
πολιτικήν ώς τήν κυρίαν Πομπαδούρ. Ό , τ ι έπόθει όέν 
ήτο μία σύμβουλος, άλλά έν μέσον τέρψεως. 
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Μέγα ζήτημα ήγέρθη έν Βερσαλλίας, πολλά δέ στοι
χήματα ετέθησαν περί τής θέσεως, ήν θά κατεΐχεν 1$ 
νέα εύνοονμένη παρά τή Αυλή. θ ά παρουσιασθή είς 
τήν Αύλήν ή δχ ι ; Ιδού τό σπουδαΐον ζήτημα. Ό δούξ 
Σουαζέλ έχθρικώς πρδς τήν νέαν κόμησσαν διακείμε
νος, δέν ήθελε τήν παρουσίασιν, άλλ' ό Βασιλεύς την 
ήθελε καί υπερίσχυσε. Τήν 22 Απριλίου 1769 έγέ* 
νετο ή παρουσίασις, ήτοι μετά εννέα περίπου μήναί 
άπό τής γνωριμίας του μετ' αυτής. 

Εκδοθείσης τής διαταγής τοΰ Βασιλέως, άνεκοινώ-
θησαν είς αυτόν τά ονόματα τής αναδόχου και των. 
δύο παρέδρων της, αΓτινες έδει πάντοτε νά ώσι κυριαι 
τής Αυλής, καί ή συνοδεία έφθασεν εις τήν θύραν τ%. 
μεγάλης αιθούσης έν μεγάλη στολή ήτοι μέ ούραν φο
ρέματος τεσσάρων καί ημισείας δργυιών, έκτυλισσο-
μένην έπί κανίστρου, μέ έπανωφόριον μακρόν καρφ Β 
νόμενον είς τήν ζώνην, στηΟόδεσμον δμοιον τω φορ * 

Μία ΙίνΐΌ ΑΞΊΖΕΙ περίπου ΕΝ ΦΡΆΓΚΟΝ. 
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;! μέ δσον οίον τε περισσοτέρους αδάμαντας. Ή 
• Λουοαρρύ έσχεν ώς άνάδοχον τήν κόμησσαν 
Τό πρόσωπον τοΰ Λουδοβίκου X V έλαμπε· 

Μ τοΰ θριάμβου τής εκλεκτής του. 
'|Ε ΤΔ έξης ΤΦ ήρκει ή κόμησσα. Κατήργησε τό 
4γψοΊ Άλσος τών Δορκάδων καί εγκαθίδρυσε τήν 
ΊΒΟΥΜΈΝΗΝ Τ Ο Υ Ε · - '''•'· ανάκτορα τών Βερσαλλιών άνω 
|ι6ώζ τοϋ κ ο : Τ ( ' , ν ο - τ ο υ · ε · - "° δεύτερον πάτωμα· 
Κνατο νά μεταβαίνη παρ' αυτή, χωρίς νά γίνετα' 
κός, **τ* "άσαν ώραν. Μία θύρα ήνοίγετο είς μι-
Ρ β διάζωμα, δι' ού είσήρχετό τις είς έν τών δύο 
γατιών, τοποθετημένων παρά τώ κοιτώνι τής κομήσ-
ΙΪΌ διαμέρισμα της ήτο κορύφωμα τής πολυτε-
Μ· Τό ωρολόγιο·/ τοΰ κοιτώνος της παριστά τάς 
κ Χάριτας ύποστηριζούσας τόν κύκλον τοΰ ώρο-
ΚΥ καί ά π ' επάνω τόν "Ερωτα δεικνύοντα τήν 6 -
ΚΙΈ τδ βέλος του. Τά λεπτότερα τεχνουργήματα, 
•υμάσια^τής έπιπλώσειος, τά χαλκοί, τά μαρμάρι-
χα λευκά, ή πορσελάνη τά αγαλμάτια ήφθόνουν 
τδ άσυλον τής ήουπαθείας. 

Τδ διαμέρισμα τοϋ ανακτόρου τών Βερσαλλιών δέν 
ϊρκί: πλέον ει: τήν κόμησσαν. Ό Λουδοβίκος X V 
δίδει μέγαρο·/ έντή πόλει, έν όδφ τοΰ Πορτοκαλεώ-

(ς,ϋπου αυτη εγκαθιστά τούς ανθρώπους της καί τάς 
ηάξας της. Κατά τά: αρχάς τοΰ 1769 λαμβάνει 100 
ιλ λιρών, Ώ: σύνταξιν —ίσόβιον—, έκ τής πόλεως 
ών Παρισίων καί 100 χιλ. λίρας ΕΠΊΣΗΣ έκ τών Τά-
εων(Είίΐί-0 τή; Βουργουνδίας. Τον Ίούλιον τοΰ αύ. 
80 ίτους, ό γενναίο: εραστής της, όλονέν ένθουσιών 
I*αυτήν, τή δωρείται ΤΔ μέγαρον τών Λουκιαννών> 
ΙΐΐΟΐΟΗΗΟ^ οπερ ήγόρασε άπό τόν δοΰκα τής Παν-
ίέδρης. Νέα, εύμορφος, ΕΠΑΓΩΓΌΣ, μέ μάτια γαλανά ; 

ίφρΟς μέλαινας, μαλλιά ξανθά, μυτίτσα ΕΛΛΗΝΙΚΉ, χεί-
«α ρόδινα, δέρμα άτλαζένιον. μέ φυσιογνωμίαν γλυ-
ρίαν, άλλά συγχρόνως καί ολίγον μπιρμπάντικην, 
«δίη ακτινοβολεί δι' δλης τής λάμψεως τών 2 5 ΕΤΏΝ 
•οτής. Ό Λουδοβίκος X V είνε μαγευμένος. Ό στρα-
«ρχης Ρισχελιέ. τόσον αύοτηρός οιά τήν μαρκησίαν 
•Ιομπαδούρ. εγκρίνει δλα τής κυρίας κομήσσης Δου" 
*αΡΡυ· Ίδοϋ πώς εκφράζεται περί ΑΥΤΉΣ έν τινι έπι" 
•Όλη" του πρό; τόν Γεώργιον Μονταγγιοΰ ό Ούάλπωλ' 
«ΡΕΣΒΕΥΤΉΣ της "Αγγλίας έν Παρισίοις. «Μας έπεφύ 
'*·ϊ«Ν έν ΤΏ Χαώ κάθισμα είς τήν πρώτην γραμμήν 
Β60θεωρείου. ΜΙ κυρία Λουβαρρύ ΕΠΉΓΕ καί έκάθισε 
Ρρω, απέναντι μας. Λεν είχε κοκκινάδι, ούτε πούδραν 

- Ι*αλ;στα ήτο καί χωρίς τοναλέτταν. Παράδοξος 
•̂τρόπος τοϋ παρουσιάζεσθαι, διότι ήτο πλησίον τοΰ ίε-
• έ ν τω μέσω τής ΑΥΛΉΣ καί εκτεθειμένη είς τά 
Ράμματα δλων. Είνε νόστιμος· δταν τήν παρατηρεί τις 

ρΡΟοεκτικά, ουδέν τό εξέχον έχει. Ά λ λ ' δμως ΟΥΔΈΝ έ-
|Αε'· το αναιδές, τό προπετές ή το προσποιητόν είς τήν 
ΡΈΝΤΗΣ». 

Ή κυρία Λουβαρρύ ουδόλως ήρέσκετο είς τήν πο
λιτική·/, μεγάλως δ' έξεπλάγη δταν ηθέλησαν νά τήν 
αναμίξουν είς αυτήν. Έπεθύμει νά τά έχη κολά μέ δ-
λους τούς υπουργούς. Παρήγγειλε τφ δουκί Σουαζέλ 
δτι άν έπεθύμει νά προσέλθη αύτη, ή κόμησσα θά έ
καμνε τόν ήμίση δρόμον πρός αυτόν. Ό επιτετραμμέ
νος τήν μεσιτείαν ταύτην υπέμνησε τφ δουκί, δτι αί 
έρωμέναι εκδιώκουν τούς υπουργούς, ουχί δέ οί ύπουρ-
γοί τάς έρωμένας. Ό δούξ ήρκέσθη νά ύποσχεθή ψυ-
χρώς καί αορίστως δτι θά εκτέλεση τάς αιτήσεις τής 
κυρίας Λουβαρρύ, δσας εύρη δεδικαιολογημένας. Ή 
μαρκησία Λουδεφφάνδ έγραφε πρός τόν Ούάλπολ τήν 
3 Μαρτίου 1 7 7 0 : « Ό βασιλεύς είνε πάντοτε σφόδρα 
ερωτευμένος μέ τήν κυράν του· άλλά χωρίς νά τή δει-
κνύη πολλήν έκτίμησιν τήν μεταχειρίζεται ώς κορι' 
*σάκι». 

Κατά τήν έποχήν ταύτην έκυκλοφόρει ποιημάτιόν 
τι κακεντρεχές, τό οποίον αναφέρεται είς έπιστολήν 
τής μαρκησίας (2 Χοεμβρίου 1779) . Έφαίνετο περι
λαμβάνον τά παράπονα τοΰ δουκός δέ Σουαζέλ, φίλο υ 
τής κυρίας Πομπαδούρ, έχθροΰ τής κυρίας Λουβαρρύ· 
Εψάλ/ετο έπί τοΰ γνωστοΰ τότε ήχου : 

Ζήτω τό κρααι, ζήτω ό έρως 
(νΐνο Ιο νΐη, νίνβ Γ αιτιουι·) 

Ή έχθρότης τής κομήσσης καί τοΟ δουκός Σουα
ζέλ έστενοχώρει πολύ τάν βασιλέα, δστις τά αδύνατα 
δυνατά θά έκαμνε διά νά εύκολύνη καί θεμελίωση τήν 
σύμπνοιαν τής ευνοούμενης του μετά τοΰ ύπουργοΰ 
του, τοΰ οποίου μέ μεγάλην του δυσαρέσκειαν θά άπ-
εχωρίζετο. Τίποτε δέν αποδεικνύει τοΰτο περισσότερον 
ή επιστολή τις ήν έγραψε πρός αύτδν κατά τούς τε
λευταίους χρόνους: «"Ο,τι φαντάζεσθε είνε ψευδές, (ό 
υπουργός παρεπονείτο διά τρομεράν ραδιουργίαν, ήτις 
τάν ήπείλει) σάς άπατοΰν. Πρέπει νά δυσπιστήτε περί 
τούς περί υμάς, τούς οποίους δέν αγαπώ. Δέν γνωρί
ζετε τήν κ. Δουβαρρύ: δλη ή Γαλλία θά έπιπτεν είς 
τούς πόδας της, έάν Λουδοβίκος». Ό δούξ Σουα
ζέλ υπήρξε ευνοούμενος τής Μαρκησίας Πομπαδούρ· 
Επομένως δέν τάν εμποδίζει ή ηθική άπό τοΰ νά τά 
έχη καλά μέ τήν κόμησσαν Δουβαρρύ, διότι, δσον 
άφορα τό σκάνδαλον, αί δύο ευνοούμενα·, ήξιζον ή 
μία τήν άλλην ώς πρδς δέ τήν αγαθότητα καί τόν χα
ρακτήρα, ή κόμησσα ήξιζε πολύ περισσότερον τής 
μαρκησίας. 

Έ ν τούτοις ό δούξ έκτάς τής Δουβαρρύ είχε καί 
άλλους εχθρούς- άν καί ύπεστηρίζετο ύπό τής Λελφί-
νης (Μαρίας Άντωννιέττας) είχε δμως άντίπαλλον τάν 
Δέλφινα, πρός δν είπε πρό τίνων ετών «Υψηλότατε, 
θά έχω ίσως μίαν ήμέραν τήν άτυχίαν νά είμαι υπή
κοος σας, άλλά νά σάς υπηρετήσω, ποτέ». Οί άνθρω
ποι τής Εκκλησίας τφ άπέδιδον τήν έξωσιν τών Ί η -
σουϊτών καί τήν φιλίαν του μέ τδν Βολταίρον οί συν-
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τ ηρητικοί τόν"έμέμφο·/το έπί αδυναμία πρός τά Παρ
λαμέντα, οί δέ φιλειρηνικοί τδν κατηγορούν δτι είνε 
ίκανδς νά βάλη φωτιάν εις δλην τήν Ευρώπη·/. "Επει
σαν οί εχθροί του έπί τέλους τόν βασιλέα δτι έπέ-
κειτο σύρραξις καί νέος επταετής πόλεμος, οφειλόμε
νος είς τήν άφροσύνην καί τήν κουφότητα τοϋ Σουκ-
ζέλ. Οί εχθροί τοΰ ύπουργοΰ ειδοποίησαν τότε τήν 
κόμησσαν Αουβαρρϋ δτι ήτο καιρός νά τελειώνουν μέ 
αυτόν. Διηγοΰντα: δτι ή κόμησσα άναπετώσα πορτο
κάλια, άνέκραξε: «Πήδα, Σουαζέλ, πήδα Πρασλέν». 
Προσθέτουν δέ δτι, άφοΰ άνήγγειλεν εις τόν Λουδοβΐ-
κον X V δτι άπεδίωξε τόν μάγειρόν της, ήρώτησε τδν 
βασιλικόν της έραστήν «Έδιωξα τδν Σουαζέλ μου, 
πότε θά διώξης τδν ίδικόν σου ;» 

Τήν 2 4 Δεκεμβρίου 1770 δ υπουργός ελάμβανε 
άπό τοΰ βασιλέως τήν έξης έπιστολήν: 

«Εξάδελφε μον, 
« Ή δυσαρέσκεια, τήν οποίαν μοί προξενοΰν αί ύπη-

ρεσίαι σας μέ αναγκάζει νά σάς εξορίσω είς τό Σαντλοΰ 
(ΟΐΊΑΠΊΘΊΟΠΡ), δπου θά μεταβήτε εντός είκοσιτεσ-
σάρων ωρών. θ ά σάς άπέστελλον ακόμη άπώτερον, 
έάν δέν έξετίμων ιδιαζόντως τήν κυρίαν δουκισσαν 
Σουαζέλ, ής ή υγεία τά μέγιστα μέ ενδιαφέρει. Προ
σέξατε μή ή διαγωγή σας μέ άνογκάση νά λάβω άλλα 
μέτρα. Έ π ί τούτβις εύχομαι τώ θεώ, εξάδελφε μου, 
νά σάς έχη υπό τήν άγίαν Αύτοΰ σκέπην». 

ΑΟΝΌΟΒΪΚΟΣ 

Παρετηρήθη δ,τι μέχρι ίσως τότε δέν είχε συμβή 
ποτέ. 

Κατά τάς ολίγας ώρας. άς διήλθον είς Παρισίους 
δ δούξ καί ή δούκισσα Σουαζέλ, άναρίθμητον πλήθος 
μεγάλων ευγενών, μεγάλων δεσποίνων, δικαστικών 
στρατιωτικών, αστών καί ανθρώπων τών γραμμάτων, 
προσήλθον, εγγραφόμενοι εις τδ βιβλίον τοΰ μεγάρου 
του. Ώ ς καί αυτός ό δούξ τής Σάρτρης, δ βραδύτε-
ρον επονομασθείς Φίλιππος—Τσότης παρέβη τήν δια-
ταγήν, διά νά ριφθή είς τάς άγκάλας τοΰ εξόριστου 
ύπουργοΰ. Ό κόμης Σεγκιούρ ( 8 Ό £ Π ΐ ' ) λέγει εις τά 
απομνημονεύματα του δτι άπό τοΰ ενός άκρου τοΰ 
βασιλείου μέχρι τοΰ έτερου έθεωρήθη ζήτημα τιμής 
ή άντιπολίτευσις ήτις εκρίθη ώς καθήκον διά τά υψηλά 
πνεύματα, αρετή διά τούς γενναίους άνδρας, χρήσιμον 
δπλον διά τούς φιλοσόφους έπί τέλους συρμός, ούτινος 
μετά ζέσεως έδράξατο ή νεολαία. Τά Παρλαμέντα 
έκαμον παραστάσεις, οί Εερεϊς λόγους, οί φιλόσοφοι 
βιβλία καί οί νέοι αυλικοί επιγράμματα. 

Ή κυρία Δουβαρρύ ήκιστα πλασμένη διά πολιτι-
κάς διαμάχας, έξεπλάγη επί τφ θριάμβω της. Ή Μα
ρία Θηρεσία, μήτηρ τής Δελφίνης, τρομαγμένη, έκ 
τοΰ συμβάντος τούτου έπεθύμει, δπως ή θυγάτηρ 
της εύλαβήται τής παντοδυνάμου ευνοούμενης, άλλ' ή ' 

απέχθεια, ήν ένέπνεεν ή γυνή αύτη εις τήν ΛελβΒ 
ηύξανε καθ έκάστην." Ό κόμης Μερσύ-'ΑρΓ^Λ 
πρέσβυς τής Μαρίας Θηρεσίας έν Γαλλία, τη -.,„ 
τήν 2 Σεπτεμβρίου 1771 σύν τοις άλλοις καί τά Μ 

«Έάν ή Κυρία Δελφίνη ήθελε νά άποφασίσγιΙ 
τή άπευθύνη (τή Δουβαρρύ/1 μίαν μόνην φορ α ν 1 
λόγον, θά μοί ήτο λίαν εύκολον νά επιτύχω κτλ) 1 
Μαρία Θηρεσία έγραφε πρός τήν Μαρίαν ΆΝΤΩΝΊΜ 
ταν ΤΉΝ 3 0 Σεπτεμβρίου 1771 έπιστολήν έ ν ί ΐ 
συνίστα νά μεταχειρίζεται τήν κυρίαν Λουδία 
ώς κυρίαν τής αυλής καί τής κοινωνίας τοΰ βασιλίβ 
Προσέθετε δ' δτι ή Δελφίνη, ώς πρώτη τών ύπηχ^Ι 
τοΰ βασιλέως, ώφειλε εϊς τόν Λουδοβϊκον XV 6η 
κοήν, καί ταπεινοσύνην προσέθετε ΔΈ, «οφείλειςβ 
παράδειγμα είς τήν αύλήν, καί τούς αυλικούς ϋτΜ 
επιθυμία·, τοΰ κυρίου σου εκτελούνται». 

Διά τήν δικαίαν ύπερηφανίαν τής Μαρίας-Άντ»». 
νιέττας τοΰτο ήτο αληθής θλίψις. « Ή επήρεια ΉΝ * 
κόμησσα Δουβαρρύ άσκεΐ έπί τοΰ πνεύματος τοΰ 3ι· 
σιλέως, δέν έχει σχεδόν πλέον δρια» έγραφε ό κίμ*| 
Μερσύ τήν 19 Ιουλίου 1 7 7 1 . ΕΙΣ άλλην επιστολή» 
του τής 14 Αυγούστου 1772 δ κόμης, εύχαριστημί-1 
νος δτι κατώρθωσε νά πείση τήν Δελφίνην νά ήνε ΚΪ-
πως ευγενής πρός τήν εύνοουμένην, διηγείται ΠΡΌΣ ΤΉΝ 
Μαρίαν-θηρεσίαν δτι δταν ή κυρία Δουβαρρύ έ'φθαοι.| 
μετά τήν βασιλικήν λειτουργία·/, μετά τής ΔΟΥΚΊΣΣΗΣΊ 
δ'Αίγκιγιδν, «Ή'κυρία Δελφίνη απηύθυνε τόν λίγο* 
εις τήν τελευταίαν ταύτην, στρεφόμενη ΔΈ μετά ΤΑΟΐΒ: 
προς τήν εύνοουμένην είπε ολίγας λέξεις περί τοϋ και
ρού, τοΰ κυνηγίου, είς τρόπον ώστε χωρίς νά ΆΠΕΙΚ 
θυνθή κατ ' ευθείαν πρός ΤΉΝ κόμησσαν Δουβαρρύ, ΑΥΤΉ 
ήδύνατο ΈΝ τούτοις νά νομίση, δτι αύται αί λέξκς; 
άπηυθύνοντο τόσον πρός αυτήν, δσον καί ΠΡΌΣ ΤΉΝ 
δουκισσαν δ' Αίγκιγιόν. Τοΰτο ήρκεσεν, δπως με£Η| 
λίαν ευχαριστημένη ή ευνοούμενη. Ό Βασιλεύς μα5 
τδ γεγονός, έφάνη λίαν ευχαριστημένος, καί τό Ά 
δείξε πρδς τήν κυρίαν Δελφίνην διά πολλών ΠΕΡΙΠΟΙ 
σεων τήν αυτήν έσπέραν είς τό επίσημο·/ ΓΕΰΜΑ. 

Έ ν τούτοις Ή Μαρία-'Αντωννιέττα δέν ήδύνατο ΝΑ 
απόκρυψη τήν άντιπάθειαν, τήν δποία·/ τή ένέπνεεν Ή 
γυνή, ής ή εύνοια προύξένει τόσον έπαίσχυντον σκαν· 
δαλον. Έ ν επιστολή πρός τήν μητέρα της τής 21 Ι«" 
νουαρίου 1772, έγραφε πρός αυτήν: «Κυρία πολυβ·, 
γαπημένη μου μητέρα. Δύνασθε κάλλιστα νά π'.στεϋ-
σετε δτι θυσιάζω πάντοτε δλας μου τάς προλήψεις κ» 
αντιπάθειας, ΈΦ' δσον δέν μοΰ προτείνουν τι έπιδειχβ-
κόν καί εναντίον τής τιμής. Ή δυστυχία τής ζωής μο» 
θά ήτο, άν έπήρχετο δυσαρέσκεια μεταξύ τών δύω ΟΙ
κογενειών μου - ή καρδία μου θά ήτο πάντοτε υπέρ 
τής ιδικής μου, τά ΔΈ καθήκοντα του λίαν δυσχερδ 
θά έξετέλουν. Τρέμω εις τήν ϊδέαν ταύτην». * Α ν Υ 
Μαρία-θηρεσία επέμενε τόσον πολύ εις τό να *ερ 
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>„ τήν Δουβαρρύ. τοϋτο ώφείλετο εις τδ δτι έγνώ-
ΛΝ δτι αί έχΊρικα: πρός τήν Αύστρίαν Δυνάμεις έ-
«Ιασίαζον τάς προσπάθειας των εις τό νά κερδίσουν 
%! ίύνοουμένην και νά διασπάσουν τήν φιλίαν τών 
Λ/ΙΩΝ τής Βιέννης καί τών Βερσαλλιών. «Γνωρίζομε·/ 
Ικιχώ;, έγραφε πρός τόν πρέσβυν της, δτι ή Α γ γ λ ί α 
Κ ΐ βασιλεύς της έπιθυμοΰν νά κερδίσουν τήν Δου-

ΒΒΡΡΫ.» I I 

ΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΝ ΤΟΥ ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ 

Ή κυρία Δουβαρρύ έφέρετο ώς βασίλισσα. Κατώρ-
8ωσε, ΝΆ έχη τούς τρόπους καί τήν δμιλίαν τών μεγά-
^ ν δεσποίνων, οσάκις ή φαντασία της τό ήθελε. 
Καταρτίζουσα τήν συναναστροφών της από κυρίας τής 
ανωτάτης τάξεως,ώς τήν στραταρχίναν Λουξεμβούργου, 
τήν δούκισσα·/ δ' Αίγκιγιόν, τήν στραταρχίναν Μιρε-
ΡΕΚΟΥΆ, έδέχετο είς τόν. οίκον της δούκας, πατρικίους, 
ΔΠΟ'/ργούς, πρεσόευτάς. "Οταν ό Γουσταϋος I I I , βασι-
)̂ 4Σ τής Σουηδίας έπεσκέφθη τήν αύλήν τής Γαλλίας 
ΧΑΤΆ τδ 1771. προσέφερε πλουσιώτατον περιδέραιον 

; ΙΐΣ τδ κυνάριον τής ευνοούμενης. Ή πολιτική τής κυ
ΡΊΑΣ Αουβαρρύ, υποτιθεμένου, δτι τοιούτου είδους γυνή 
ϊόναται νά έχη πολιτική·/, ήτο μάλλον αυταρχική, 
ΜΆΛΛΟΝ συντηρητική άπό τήν τής κυρίας Πομπαδούρ. 
Ή κυρία Δουβαρρύ δέν έστηρίζετο έπί τής μερίδος 
ΤΔΝ φιλοσόφων, μή παύουσα δέ νά έκφοβίζη τόν Αου- | 
ΔΟΒΐΚΟΝ X V μέ τόν κίνδυνον τών Παρλαμέντων, τφ 
δπεμίμνησκεν άδιακόπως τό παράδειγματώνήγεμόνων, 
ΟΓΤΙΝΕΣ, ώς δ Κάρολος Α' , άφίνουν νά προσβάλλωνται 
ΑΊ βασιλικαί προνομία·.. Ήγόρασεν αντί 2 4 , 0 0 0 λιρών 
(φράγκων περίπου) είς τήν έκποί»/σιν τών πραγμάτων 
ΤΟΟ βαρώνου θιέρσου μίαν εικόνα τοϋ ατυχούς μονάρ-
ΧΟΥ ύπό τοϋ Βαν Δύκ γραφεΐσαν, (*) διϊσχυρίζονται δέ 
ΊΤΙ δεικνύουσα τήν εικόνα ταύτην είς τόν Λουδοβϊκον 
XV, τώ έλεγεν : « Ή Γαλλία ! Βλέπεις αυτήν τήν εΐ» 

Χδνα; άν άφίνης ελεύθερον τδ Παρλαμέντον σου, θά 
£βο0 κόψη τό κεφάλι, δπως τδ άγγλικδνΠαρλαμένον τδ 

ΪΧΟΨΕ τοΰ Καρόλου.» 
Τό συναίσθημα τοΰ κινδύνου έπανέφερεν είς τδν γέ

ροντα ηγεμόνα τό σθένος, τό δποΐον τφ έξησφάλισε 
ΤΉΝ ήσυχίαν περί τά τέλη τοΰ βίου του. Ά ν δέ ή κυ
ΡΊΑ Πομπαδούρ ανέτρεψε τούς Ίησουΐτας, ή κυρία 
Δουβαρρύ συνέτριψε τούς Ίανσενίτας. Ά π ό τό βάθος 
ΤΟΟ έρημη Χ ηρ[ ο υ τ ο υ τ ο υ φ ε ρ ν έ δ Βολταΐρος έκολά-
**ϋε τήν εύνοουμένην μέ τήν τελείαν τέχνην έκείνην, 
% κατείχε τό μυστικόν. Τή έγραφε τήν 2 0 Ιουνίου 
Π 73 τήν ακόλουθο ν έπιστολήν: 

«Κυρία, 
*Ό κύριος Λαμπόρ {Ι^Ά\)θνά) μοΰ είπεν δτι τόν 

] !' Η πϊρίφ-η̂ ο; έν τώ Λούβρω ευρισκομένη νυν ε'ικών 
«ν Κϊρόλου τοϋ Α' ϋπο'Βάν Δύκ. 

διατάξατε νά μέ άσπασθή καί άπό τά δύω μέρη έκ 

μέρους σας : 
, 0 ΔΥΝΆΜΕΝΟΣ ΝΆ ΒΛΈΠΗ ΦΌΡΟΝ ΈΛΑΦΡΌΝ ΤΕΛΕΊ 
ΤΉΝ ΕΙΚΌΝΑ ΣΟΥ ΛΑΤΡΕΎΕΙ ΤΉΝ ΚΑΘ' ΔΛΑ ΕΝΤΕΛΉ 
ΤΎ ΠΡΊΟΤΌΤΥΠΟΝ ΔΈΝ ΕΊΝΕ ΔΙΆ ΤΟΥΣ ΘΝΗΤΟΎΣ ΠΛΑΣΜΈΝΟ Ν 
ΔΙΆ ΤΟΎΣ ΘΝΗΤΟΎΣ ΚΑΊ ΜΌΝΟΝ ΕΊΝ' ΑΥΤΌ ΠΡΟΩΡΙΣΜΈΝΟΝ. 

«Μοΰ έδειξε τήν εικόνα σας· μή Θυμώσετε, κυρία» 
άν έλαβον τό Θάρρος νά τή αποδώσω τά δύο φιλιά : 

«Ήκουσα πολλά τεμάχια άπό τήν Πανδώραν τού 
κυρίου Λαμπόρδ μοί έφάνησαν πολύ άξια τής υμετέ
ρας προστασίας. 

« Ή παρεχομένη εύνοια είς τάς αληθείς ωραίας τέ-
χνας είνε τό μόνον πράγμα, τδ δποΐον δύναται νά αύ
ξηση τήν λάμψιν, δι' ής λάμπετε. Εύαρεστήθητε νά 
άποδεχθήτε, κυρία, τό βαθύ σέβας, γηραιού ασκητού, 
τού δποίου σχεδόν ή καρδία δέν εχει σχεδόν πλέον 
άλλο αίσθημα, ή τήν εύγνωμοσύνην». 

Ή κοινή γνώμη δέν ήτο τόσον αυστηρά περί τής 
ευνοούμενης, δσον ήδύνατο τις νά πιστεύή. Τ ή έσυγ-
χώρουν τήν τύχην της, διότι ήτον, ώς λέγεται κοινώς, 
καλό κορίτζι, «διότι είχεν έν τή καρδία της τάς αφο
σιώσεις τοΰ λαοΰ, τάς φυσικάς συμπαθείας του, τό 
οικογενειακό·/ αίσθημα». 

Κατά δεκαπέντε ημέρας μετέβαινε νά διέλθη μίαν 
ήμέραν μετά τής μητρός της, ήν μετεμόρφου είς μαρ-
κησίαν Μοντράμπιλ, καί τής παρεχώρει κατοικίαν 
είς τδ μοναστήριον τής Α γ ί α ς Ελισάβετ, άμαξαν, καί 
έν μικρόν άγροκήπιον, δνομαζόμενον Έρυθρδν Οίκον, 
παρά τό Λονζουμώ. 

Ή Κα Πομπαδούρ, ή προσοπωποίησις τής νεό
πλουτου άστής,έξήγειρε κύματα οργής παρ ' δλαις ταΐς 
τάξεσι τής κοινωνίας. Ή Δουβαρρύ δυσηρέστει όλιγώ-
τερον, διότι ήτο όλιγώτερον υπερήφανος. Ά λ λ ω ς τε δ 
θρίαμβος ήτον έν αρμονία πρδς £έποχήν, έν ή, ώς λέ
γει δ Σατωβριάν, «ή αυλή καί ή πόλις, οί άνθρωποι 
τών γραμμάτων, οί οικονομολόγοι καί οί Έγκυκλο-
παιδισταί, οί μεγάλοι άρχοντες καί οί εύπατρίδαι, οί 
πλουτοκράται καί οί αστοί, ώμοίαζον άλλήλοις' μαρ-
τυροΰσι δέ τοΰτο τά παρ ' αυτών άφεθέντα απομνη
μονεύματα. » 

Έ π ί μάλλον καί μάλλον βαρυνόμενος τούς κανόνας 
τής εθιμοτυπίας, δ Λουδοβίκος ΧΓ' . γηράσας, δέν έ
σκέπτετο παρά νά διάγή βίον εύπατρίδου, αγαπών δ
σον ήδύνατο περισσότερον τάς γυναίκας, τδ κυνήγιον 
καί τδ καλόν φαγί. 

"Ο,τι ήτο μέγα, τόν έκούραζεν. ΑΕ Βερσαλλίαι 
πολύ εύρεΐαι, πολύ μεγαλοπρεπείς, τδν έστενοχώρουν 
ώς φυλακαί. Έπροτίμα πολύ περισσότερον άπό τήν 
μεγαλοπρεπή διαμονήν τοΰ Λουδοβίκου ΧΐΝ' τδ μι
κρόν περίπτερον, τδ δποΐον φκοδόμησε κατά τδ 
1771 πολύ πλησίον τών Λουκιαννών, καί τό δποΐον 
άνήκεν είς τήν Κυρίαν Δουβαρρύ I 
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94 «ΑΘΗΝΑΙ» 
Υπάρχουν μνημεία τά όποια εΐνε σύμβολα.Τό άνά· 

κτορον — καλλυντήριον τοΰτο, τέμενος έκδιητημένης 
θεάς, αναπαριστά θαυμασίως τό τέλος της βασιλείας 
τοΰ Λουδοβίκου X V . Τά μ·.κράν τοΰτο αριστούργημα 
της αρχιτεκτονικής κατεσκεύασεν ό αρχιτέκτων Λε-
δού (Ι^β(ΐοιιχ), ό δέ χρωστήρ τοϋ Ιωσήφ Βεριέ, τοΰ 
Γκρέζ ((τΓϋυζο), τοΰ Φραγκονάρ, έστόλισετήν αϊθου-
σαν. Τά τετράγωνον τοΰτο, μέ τά πέντε άπά παντοϋ 
παράθυρα του, περίπτερον, έξ ού απολαύει τις θαυμά
σιας θέας, ομοιάζει μέ άνάκτορον τής Άλκίνης (*) μέ 
κατοικίαν μαγίσσης. Προβάλλει μέ περιστύλιον τεσσά
ρων κιόνων, έλληνικοΰ £υθμοΰ, καί μέ χοράν παίδων 
έν αναγλύφω. Είσέρχεταί τις είς προθάλαμον, δστις 
χρησιμεύει ώς τραπεζαρία κατά τάς επισήμους ημέρας. 
Αύτη είνε ή αίθουσα, ήν άναπαρέστησεν ή ωραία ύδρο-
γραφία τοΰ Μορώ τοΰ Νεωτέρου καί ήν κατέχει τά 
Μουσειον τοΰ Λούβρου. Οί τοίχοι είσίν έκ λευκοΰ 
μαρμάρου. Τά περιθεόμενα ύπά χρυσοΰ κιονόκρανα 
παριστώσι τά σήματα τοΰ Λουδοβίκου ΧΝ καί τής κο
μήσσης ηνωμένα. Εμπρός τοΰ προθαλάμου, εγείρονται 
τά θεωρεία διά τούς μουσικούς τής κομήσσης. Ό μέ
γας ούτος θάλαμος συγκοινωνεί μέ τήν τετράγωνον αί-
θουσαν, τής οποίας ό Φραγκονάρ έζωγράφισε τά άνω 
τών θυρών εκατέρωθεν τής μεγάλης αιθούσης υπάρ
χουν δύο έτεραι, δλιγώτερον εύρεΐαι. Είς τήν δεξιόθεν, 
βλέπει τις σειράν τεσσάρων εικόνων τοΰ Βιέν, παρι-
στώσας μίαν συμβολικήν ίστορίαν τοΰ "Ερωτος έν τή 
καρδία τών νέων κορασιών είς τήν άριστερόθεν, κατα-
στόλιστον άπά καθρέπτας οί όποιοι άντανακλώσι μίαν 
θαυμασίαν έστίαν έκ πολυτίμου λίθου, έν σχήματι τρί
ποδος, ό Βριάρ έζωγράφισεν είς τήν όροφήν τήν άλ-
ληγορίαν τοΰ "Ερωτος έν τοις άγροϊς. 

"Οταν ό Λουδοβίκος ΧΝ μετέβαινεν είς τήν εξοχήν, 
δέν είχεν άλλο διαμέρισμα ειμή τής κομήσσης, έκτάς 
έν τούτοις τοΰ προωρισμένου διά τάν στολισμόν του. 
Είς άκρον έπιμελούμενος τά πρόσωπον του, έχει ανάγ
κην ιδιαιτέρου δωματίου διά νά επιδιόρθωση, άν ήτον 
ανάγκη, τάς μικράς ακαταστασίας τής περιβολής του 
κάί διά νά βάλη πούδοαν, δταν τά μαλλιά του δέν εί
χον άρκετήν. 

Τί ωραία μικρογραφία, τί θελκτικόν άθυρμκ, το 
θαυμάσιον αυτά περίπτερον ! Κορνίζες, ανάγλυφα, πα-
ραστάδες, αντικείμενα χρυσοχοίας, κλείθρα, μοχλοί, 
καί τά ελάχιστον είνε έργον τέχνης, κομψοτέχνημα. 
Κινεζικά αριστουργήματα, αγαλματίδια έκ πορσελά
νης τής Σαξωνίας, κιβωτίδια έξ έλεφαντόδοντος καί 
έξ εβένου, έπιπλα έκ λάκας, παρανέμια (ρ&ΓείνβηΙδ) 
κεκαλυμμένα ύπά παραδεισίων πτηνών, πλουσίου 
πτερώματος, έπλήρουν τάς αίθουσας. 

Μεταξύ δλων αυτών τών αξιοπερίεργων πραγμάτων 

(*) ΉΡΩΊΣ ΜΆΓΙΣΣΑ ΤΟΰ 'ΑΡΙΌΣΤΟΥ. 

έβλεπε τις μικρόν σκύλακα μαλλιαρόν, λευκόν ώ - « 
χιόνα, ένα πίθηκον τής Βραζιλίας, ένα ψιττακόν Μ 
τακόκκινοΑ" καί έν τέκνον τής Βεγγάλης, χρώμ^Β 
μέλανος χάλκινου, μέ τού; λάμποντας οφθαλμούς « Β 
καί μέ τήν παράδοξον περιβολήν του, 

Τά παράδοξον τοΰτο άραπάκι. τό ζών τοϋτο αΟ-ι*! 
μα ήτο ο Ζαμόρ, ί Ζαμόρ, δν έβάπτισεν ή κ ό μ η Λ 
μετά τοϋ πρίγκηπος Κοντή, καί δν ό Λουδοβίκο- Υ « 
χάριν διασκεδάσεως, ώνόμασε διοικητήν τοΰ περ 'π-β 
ρου τών Λουκιανών, διά διατάγματος, προσυποιβ 
γραμμένου ύπά τοΰ Καγκελαρίου τής Γσλλίας. ι 

'Αλλάσσουν τά ενδύματα τοΰ μαύρου, δπω- χ*-5 
κούκλας. Πότε τάν ενδύουν ώς άγριον μέ πτερά ΙοΛ 
Ορά, μέ ενδύματα σημαιοστόλιστα, μέ περιδέραια ΜΗ 
λινα καί κοράλλινα. Πότε περ'ιόάλλετα: ΜΈ φράχον Ί 
πράσινον χρυσοκέντητον καί συνοδεύει τόν ΌΔΗΓΊΗ 
δστις περιεσφυγμένος είς τήν . Πο/.ι»νί'Ζκιν του άπο Ι 
ύφασμα ούρ νί, πάλλει, τρέχων, θαυμασίαν ράόοον με 1 
λαβήν έ*σκαλισμένην. Πότε φορεί έπανωφόριον %ύ% 
περισκελίδα άτλαζωτήν, ρόδινου χρώματος, κατά τάς 1 
λαμπράς έκείνας εσπερίδας, δπου άντηχοΰν ΕΙΣ τά Λ 
θεωρεία τοΰ προθαλάμου οί ήχοι τοϋ ΒΙΟΛΙΟΎ, τοΟ ί 
πλαγιαύλου καί τοΰ κυνηγετικοΰ κέρατος, δπου έν | 
μέσω τών μεγάλων δεσποίνων, τών ευγενών ΈΝ ένδυ- 3 
μασίαις βελουδίναις, τών πολυτίμων λίθων, ΤΏΝ κυα- 1 
νών ταινιών (*) τών κρυστάλλων, τών άνθοδοχεί**0Γ 
τών αναρίθμητων φώτων, ή κόμησσα Λουβαρρύ ακτι
νοβολεί ώς έν θεατρική σκηνογραφία, ΈΝ αποθεώσει 
κομψότητος καί ήδυπαθείας, 

Ουχί αί επίσημοι ένδυμασίαι άρμόζουσι μάλλον εις 
τά κομψόν πεταχτάν σώμα της - ε ίνε πολύ νοστιμω-
τέρα, κομψότερα ακόμη, δταν ενδύεται έν στολή κατά 
τό ήμισυ γυναικεία κατά τό ήμισυ ανδρική, τών έλα-, 
φρών ιππέων τής Βασιλίσσης. Ό Δορά ενθουσιασμένος 
έ« τούτου τή απευθύνει τότε τούς έξης στίχους : 
ΛΙΑΒΑΤΉΡΙΟΝ μοϋ στέλλεις είς τό ΤΈΛΟΣ τής ΖΩΉΣ 

δυό φυλάκια σου, αλήθεια! λατρευτή μου Έγερία 
ΆΛΛΆ έφθανε τό ΈΝΑ, Ή ΜΕΓΆΛΗ ευτυχία 
θ ' αφαίρεση ΤΉΝ ΨΥΧΉΝ ΜΟΥ εις τό ΠΡΏΤΟΝ παρευθυς. 

Είς τάς Λουκιαννάς ό Λουδοβίκος X V ΖΉ ΏΣ ά* 
στός εύπορος έν μικρά οικία. Ό χριστιανικώτατος 
βασιλεύς ουδέν έχει τά μεγαλοπρεπές. Φορεί μικράν 
βέσταν λευκήν, τέρπεται ώς αγαθός ΑΣΤΌΣ, καταγινο-
μενος είς τήν κηπουρικήν. Αρέσκεται νά περιδιαβα,Η 
ύπά τάς φιλύρας, έπειτα νά κάθηται είς τήν ταράτβαν, 
ένθεν θεάται ύπό τούς πόδας του τόν ΠΟΤΑΜΌΝ, δστις 
έν διπλή περιστροφή δφιοειδώς κυλίεται έν ΣΧΉΜ*Τ· 
πετάλου περί τόν λόφον έν τφ όρίζοντι Ό Ά γ ι ^ ί Γερ
μανός, κοίτη τοΰ Λουδοβίκου X V I " ό άγιος Διονύσιος, 
δπου καί αυτός μετ' ολίγον θά μεταβή νά συνάντηση 

(*) "ΕΜΒΛΗΜΑ ΤΟΰ ΠΑΡΑΣΉΜΟΥ ΤΟΰ 'ΑΓ. ΠΝΕΎΜΑΤΟΣ 
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Κ- «ΟΟνίνους του. καί μακράν, έν τή ομίχλη, οί 
Ε^ΙΕΟΙ . ή ανυπότακτος καί επαναστατική πόλις, ήτις 
ΕΜΦΑΝΊΖΕΤΑΙ, ώς απειλή. Έ π ί τής ταράτηης ταύ-
Η | Λουδοβίκος Χ \ , βαρυνόμενος τάς Βερσαλλίας 
•ΣΧΝΈΕΙ τόν ελεύθερον αέρα καί επιζητεί τήν λήθην 
Ε'ίδΌύ ή κόμησσα Λουόαρρύ, ήτις πλησιάζει, μέ τήν 
αίδευτικήν φυσιογνωμία-/ της. μέ τό προκλητικόν 

ΕΒΔΊΑΜΆ τη;, μέ τό ρόδινον στόμα της, τά προκαλοΰν 
Ά φίλτμα,Λουοοόίκος ό Χ \ έπί στιγμήν φαιδρύνεται. 
] Ή κυρία Λουβαρρύ υπήρξε πλέον ανήθικος τής 

ΧΟΡΊΑΣ Πομπαδούρ Ι 
Λέν τό πιστεύομεν. 

ί ϊ ϊπήρξε πλέον επιβλαβής είς τήν Γαλλίαν; 
Β Επίσης δέν τό πιστεύομεν. Αί γενεσιουργοί αίτίαι 
»*ς εύνοια; τή ; μαρκησίας ήσαν ευγενέστερα; άπό 
ύζ ΤΉΣ κομήσσης. ένυπήρχεν έν τή πρώτη περισσό
ΤΕΡΟΣ αληθινό; έρως. περισσότερα άφιλοκέρδεια παρά 
ΙΝΤΉ δευτέρα; Ί [δυνατό τις νά πιστεύση μάλλον ένο-
ΝΟΝΤΉΝ κυρία·/ Πομπαδούρ ή τήν κυρίαν Λουβαρρύ. 
| Άλλ' ό σύζυγος τής μιάς ήξιζε περισσότερον τής 
ΙΛΛΗΣ. Ό Κος Λενορμάνδος δ' Έτιόλ δέν συνήψεν, 
'Ας ί κ. Λουβαρρύ, αίσχρόν συμβόλαιον ύπό τό πρόσ-
ΝΗΜΑ γάμου· ήγάπα τήν γυναίκα του καί τήν περιέ
βαλλε περιποιήσεων καί τιμών ουδέν διέπραξεν δπως 
καταστή άξιος τής αδικαιολογήτου εγκαταλείψεως καί 
απροσδόκητου προδοσίας, ών έγένετο θΰμα. 

Ό ΚΟΣ Λουβαρρύ τουναντίον, ηθέλησε τήν τύχην 
του. "Ο,τι καί άν έχουν ειπεί, ή μαρκησία δέν ήτο 
•βραγματικώς μεγαλειτέρα κυρία ή ή Κόμησσα. Έ ν -
θυμοΟντο πόσον ή αριστοκρατία τήν εύρισκε χωριά-
ΤΙΣΣΑΝ. Ό δ' Άρζανσόν τήν έλεγε σχολαστική·/, ό 
Ρισχελιέ τήν έχαρακτήριζεν ώς κακόθετον άθυρμα 
«ΤΔ όποιον δέν είνε καμωμένον διά νά παραμείνη Α
ξιοπρεπώς εις τήν Αύλήν», δ Βολταΐρος, ό τιτλοΰχος 
ΧΌΛΑΞ αυτής τήν ώνόμαζε τσίχλαν, γριζέταν πλασμέ-
ΝΗΝ διά τό Μελόδραμα ή διά τδ σεράγι. ' Ή Πομπα
δούρ ήτο κομψή· ή Δουβαρρύ δέν ήτον δλιγώτερον. 
ΚΑΊ ΑΊ δύο κατώρθουν νά όμιλοΰν τήν γλώσσαν τών 
Βερσαλλιών καί νά ένδύωνται ώς αί κυρίκι τής ανω
ΤΆΤΗΣ ευγενείας. 

Ό δ' Αϊγκιγιών, ό ευνοούμενος τής κομήσσης δέν 
«νήκεν είς δλιγώτερον άρχαίαν τής τοΰ Σουαζέλ οί-
*ογενείας, τοΰ ευνοουμένου τής μαρκησίας. Καί αί δύο 
Χατωρθωσαν νά γίνουν δεκταί αί οίκογένειαί των ύπά 
% αριστοκρατίας. Έ ά ν ή μία μετεμόρφωσε τάν ά-
ίελφόν της "Αβελ Πουασσάν είς μαρκήσιον Μαρινύ, ή 

( »̂ΛΗ ένύμφευσε τόν ύποκόμητα 'Αδόλφον Δουβαρρύ 
άνεψιόν της, μέ τήν θυγατέρα τοΟ μαρκησίου Τουρ-
ΝΌΝ, συγγενή τών Σουμπίζ κα'/τών Κονδέ. Ή κόμησσα 
**χεν αυτά τό πλεονέκτημα έπί τής μαρκησίας, δτι 
ϊέν ήδυνήθη τις νά τή προσάψη ούδένα πόλεμον, 

I ««μμίαν έκλογήν στρατηγοΰ. 

Τά κακά πάθη, μίσος καί μνησικακία, φιλοδοξία, 
καί φιλοκέρδεια, πνεδμα κυριαρχίας καί ύπερηφανία 
ένυπήρχον πολύ έντονώτερα έν τή ψυχή τής Κας 
Πομπαδούρ ή έν τή τής Κας Δοβαρρύ. Ή μία ήτο 
γυνή τοΰ χρηματιστηρίου, ραδιοΰργος, γυνή ύπολογι-
σμοΰ, κυρία εαυτής, εγωίστρια, επηρμένη, επιδει
κτική. Ή άλλη ήτο κόρη τοΰ λαοΰ, άνευ αρετής, 
άλλ' άνευ κακίας - άνευ υψηλών αισθημάτων, άλλ' 
άνευ κακεντρεχείας, έχουσα δλα τά ελαττώματα τών 
έταιρών, άλλά συγχρόνως καί τήν άφροντισίαν, τήν 
γενναιοδωρίαν καί τήν φαιδρότητα. 

Δύναται τις λοιπόν 'νά θέση άνευ δισταγμοϋ τήν 
Καν Δουβαρρύ υπεράνω τής Κας Πομπαδούρ, διότι 
ή κόμησσα είχεν, κατά τήν όμολογίαν δλων τών συγ
χρόνων, έν προτέρημα, τό οποίον έξιλεοί πολλά παρα
πατήματα, πολλά αίσχη, πολλά ελαττώματα, καί ά
νευ τοΰ οποίου μία γυνή, οιαδήποτε καί άν ή, δέν δύ
ναται νά έγείρη τήν συμπάθειαν, τήν αγαθότητα. 

Ό Λουδοβίκος ΧΝ ήγε τό 04ον έτος τής ηλικίας 
του, δτε τήν 18 Απριλίου 1 7 7 4 προσεβλήθη ύπό 
ασθενείας, ήτις ευθύς έξ αρχής παρέσχε πολλάς ΑΝΗ
συχίας. Είχε προσβληθή ύπά ευλογίας λίαν κακοή
θους. Ά ν άπέθνησκε ή έθεραπεύετο, ή Δουβαρρύ δέν 
θά ήτο πλέον τίποτε, διότι ό μέν θάνατος θά έδιδε 
τέλος είς τήν εύνοιαν, άν" δ' ό Βασιλεύς έπέζη θά κα
θίστατο θρήσκος, δπερ καί τοΰτο θά κατέλυε τήν εύ
νοιαν τής κομμήσσης. Πράγματι δέ, τήν 4ην τά ΑΠΌ
γευμα ή Κυρία Δουβαρρύ εισήχθη είς τήν αϊθουσαν 
τοΰ άσθενοΰς «Κυρία, τή είπε ν, είμαι άσχημα. Γνω
ρίζω τί πρέπει νά κάμω. Δέν θέλω νά επαναρχίσω τάς 
σκηνάς τοΰ Μέτζ. * Πρέπει ν ' άποχωρισθώμεν, μετα-
βήτε είς Ρουέγι (ΓΪΙΙΒΪΐ) παρά τφ κυρίφ δ' Αϊγκι
γιών. Έ σ τ ε βεβαία δτι θά τρέφω πάντοτε πρός υμάς 
τήν τρυφερωτέραν φιλίαν». Τήν επαύριον είς τάς 3 
μ.μ. ή ευνοούμενη εγκατέλειπε τάς Βερσαλλίας, δπου 
δέν έπέπρωτο πλέον νά έπανέλθη. 

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ 
Η Κ Υ Ρ Ι Α Δ Ο Υ Β Α Ρ Ρ Υ Ε Π Ι Τ Η Σ Λ Α Ι Μ Η Τ Ο Μ Ο Υ 

Τά τρομερά ν έτος 1 7 9 3 ήρχισεν. Δεκαεννέα ετη 
παρήλθον άπά τοΰ θανάτου τοΰ Λουδοβίκου ΧΓ· Ό 
ποια! μεταβολαί ! όποια άναστάτωσις ! ούτε θρόνος, 
ούτε βωμοί, ούτε αριστοκρατία ! Αί Βερσαλλίαι είνε 
έρημοι. Εις τάς χρυσωμένας αίθουσας είνε κλίναι α
σθενών. Ποίμνια βόσκουν είς τούς κήπους. Ό χόρτος 
φύεται είς τά λιθόστρωτα τών αυλών. Αί βρύσεις είνε 
ξηραί. Τά μαρμάρινα αγάλματα, τά χαλκά συμπλέγ» 

(*) "ΟΤΕ ΉΝΑΓΚΆΣΔΗ ΰΤΊΟ ΤΏΝ ΕΎΓ-:ΝΏΝ ΚΑΊ ΤΟΰ ΚΛΉΡΟΥ 
ΝΆ ΆΠΟΔΙΏΞΗ ΤΉΝ ΈΡΩΜΈΝΗΝ ΤΟΥ, ΚΑΝ ΜΆΓΙ ΚΆΡΗΝ ΤΉΣ ΕΎΓΕ. 
ΝΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΊΑΣ Ώο ΝΒΔΊΒ. Σ.Μ. 
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ματα ε!νε κατερριμμένα ή ήκρωτηριασμένα. Ό χρι-
χριανικώτατος βασιλεύς, προσήγα;γε τήν κεφαλήν του 
είς τά ικρίωμα. Τί άπέγεινε είς τήν άνεμοζάλην ή κυ
ρία Δουβαρρύ ; ΠοΟ είνε ή γυνή εκείνη, ή τόσον συν-
τελέσασαείς τήν άνεμοζάλην, ή κα Δουβαρρύ; Ποΰ είνε 
ή γυνή εκείνη, ή τόσον συντελέσασα είς τήν έξαδυνά-
τισιν τοΰ μοναρχικοΰ θεσμοΰ καί συνεπώς είς τάς 
παρούσας καταστροφάς. Ά π ό τοΰ μηνός Όκτωβρίου 
1792 ευρίσκεται είς Λονδϊνον. Δέν μετηνάστευσεν, κα^ 
μόνον άχοΰ ευρέθη έν τάξει μέ τήν έξουσίαν τής επο
χής, μετέβη είς Άγγλίαν, διά νά καταδίωξη δικαστι
κώς τούς αυτουργούς τής κλοπής, τής διαπραχθείσης 
είς Λουκιαννάς. Οί ένοχοι διέβησκν τό στενόν, ή δέ κυ
ρία Δουβαρρύ τούς αναζητεί. 

Ά λ λ ά πρίν όμιλήσωμεν περί τών καταδιώξεων τού
των, άς άνατρέξωμεν ολίγον είς τό παρελθόν, άς άνα-
μνησθώμεν οποία ύπήρξεν ή τύχη τής ευνοούμενης 
άπό τής άναρρήσεως είς τόν θρόνον Λουδοβίκου τοΰ 
XVI. Έξορισθεϊσα κατ ' αρχάς εις τι μοναστήριον 
τών πέριξ τοΰ Μώ (Μβαυχ), εϊς τό Μοναστήριον τών 
Βερναρδινών τής Γέφυρας τών κυριών (ΒΘΓΗΑΓΘ1ΪΗΒ8 
ΆΒ ΡΟΗΊ-αΐΐΧ-ΟΑΠΊΒΔ), επέτυχε μετά τινας μήνας 
τήν άδειαν νά έπιστρέψη είς τό άγαπητόν της περί-
πτερον τών Λουκιαννών. Αί υποθέσεις της, κατ ' αρ
χάς πολύ έμπερδευμέναι, ένεκα υπέρογκων χρεών, εί
χον τακτοποιηθή. Πάντοτε έζη έν πολυτέλεια καί ευ
μάρεια. Πολλαί σχέσεις της τής αυλής τή έμειναν πι-
σταί, καί, δν καί πολλούς άντικαταστάτας τοΰ βασι
λικού της ερωμένου ϊσχε, δμως διετήρει διά τήν μνή
μην του είδος τι κοσμικής λατρείας. Οί διακεκριμένοι 
ξένοι έπεζήτουν νά παρουσιασθοΰν είς τήν έρωμέΛην 
τοΰ μακαρίτου βασιλέως. 

"Οταν ό αυτοκράτωρ Ιωσήφ II ήλθεν νά έπισκεφθή 
τήν άδελφήν του Μαρίαν Άντωννιέτταν, μετέβη εις 
τό περίπτερον τών Αουκιανών καί, περιδιαβάζων έν τφ 
κήπω μετά τής κομήσσης Δουβαρρύ, ή Α. Βασιλική 
καί Αυτοκρατορική Αποστολική Μεγαλειότης τή 
προσήνεγκε τόν βραχίονα του. 

Ή κόμησσα, κατά τά τελευταία της έτη κατέκτησε ν 
ένα τέλειον εύπατρίδόυ τό δοΰκα Κοσσέ - Βρισσάκ, 
ΑΛΗΘΉ τόπον εύπατρίδην μεγάλου εύγενοΰς, ηρωικής 
γενναιότητας, καί λεπτεπίλεπτου ευγενείας· δχι μόνον 
6 δούξ ελάμβανε τήν κυρίαν Δουβαρρύ ύπό σπουδαίαν 
έποψιν, άλλά καί τή έπεδείκ.νυεν τόσον σέβας, τόσην 
προσοχήν, δσην καί πρός γυναίκα τών ανωτάτων 
στρωμάτων τής κοινωνίας. 

Είς τόν ενθουσιώδη αυτής θαυμασμόν συνέδεε τήν 
θερμοτέραν καί έδραιοτέραν άφοσίωσιν.Ή κυρία Δου
βαρρύ, νέα ακόμη, ένόμιζεν έαυτήν προωρισμένην είς 
ευτυχές καί ήρεμον τέλος, καθόσον είχεν άφοπλίση 
καί αυτούς τους εχθρούς της διά τής γλυκύτητας της, 
διά τής φαιδρότητός της καί διά τής άγαθότητος. Αί 

Αουκιανναί ήσαν ακόμη τόπος γοητείας. Ά λ λ ' Β 
θύελλα έβρόντα μακράν, ή δέ κόμησσα. πάντοτε ΆΠ{ 
ριμνος, έλογάριαζε άνευ τοΰ έπαναστατατικοϋ κΰμ, 
τος, τό όποιον ύψοΰτο, ύψοΰτο άδικκόπως, κα' β ! 
όποιον έμελλε τά πάντα νά κατακλύση. 

Έ κυρία Δουβαρρύ δέν άπηρνήθη, ούτε τήν αύλίν 1 
ούτε τήν μοναρχίαν. Ί Ι κόρη τοΰ λαοΰ διέμεινε φ ι ) 3 
βασιλική, μή λησμονοΰσα καθόλου ότι είνε κόμησσα 
καί δτι ύπήρξεν ερωμένη τοΰ βασιλέως. 

Τό 1789 , τήν επαύριον τών Όκτωβριανών ήμερων I 
παρέσχεν άσυλον είς τούς σωματοφύλακα; έν τώ π ί 

ριπτέρω τών Λουκιαννών, καί έπεριποιήθη μ ε χ ' ένδ·α-
φέροντος τάς πληγάς των. Ή βασίλισσα τήν εύχαρί-
στήσε διά τό δείγμα τοΰτο τοΰ θάρρους, καί ή π β . 
λαιά ερωμένη τοΰ Λουδοβίκου X V έγραψε είς χή ν 

σύζυγον τοΰ Λουδοβίκου X V I έπιστολήν εύρισκομέ-
. νην έν τοϊς άπομνημονεύμασι τοΰ κόμητος Άλλομ. 

βίλλ, έν ή εκφράζεται ώς έξης : «ΟΕ νεαροί ούτοι 
πληγωμένοι μόνην θλίψιν αισθάνονται, δτι δέν άπέθα-
νον υπέρ ήγεμονίδος αξίας πάσης τιμής, ώς είνε ή 
'Γμ. Μεγαλειότης. "Ο,τι πράττο) υπέρ τών γενναίων 
τούτων είνε δλως κατώτερον τοΰ δσον αξίζουν. Τούς 
παρηγορώ καί σέβομαι τάς πληγάς των, δταν διαλο
γίζομαι, κυρία*, δτι άνευ τής άφοσιώσεώς των ή 'Γμ. 
Μεγαλειότης δέν θά υπήρχε πλέον. 

«ΑΕ Αουκιανναί είνε ίδικαί σας, κυρία* ή υμετέρα 
καλωσύνη δέν μοΰ τάς άπέ^ωκε τ ά χ α ; "Ο,τι έχω μοί 
έδόθί/ ύπό τής βασιλικής οικογενείας. Ή ευγνωμοσύνη 
μου είνε τόση, ώστε δέν θά τό λησμονήσω ποτέ. Ό 
μακαρίτης βασιλεύς, ώς έκ προαισθήματος μέ ήνάγ-
κασε νά δεχθώ μυρία πράγματα πολύτιμα, πρίν απο
μακρυνθώ τοΰ προσώπου του. Είχον τήν τιμήν νά σδς 
αποστείλω τόν θησαυρόν τοΰτον τής εποχής τών προε-
στώτων σάς τόν προσφέρω καί πάλιν, κυρία, μετά 
προθυμίας. "Εχετε τόσας δαπανάς νά ύποστήτε καί 
αναρίθμητους ευεργεσίας νά διανείμετε !» 

Τό 1791 ή κυρία Δουβαρρύ μετέβη είς τό έν Παρι-
σίοις μέγαρον τοΰ δουκός δέ Μπρισσάκ νά διέλθη 
ολίγας ημέρας. Οί κλέπται έπωφελήθησαν τής στιγ
μής, δτε άφησε τάς Λουκιαννάς, καί είσήλθον 4 Ϊ { τό 
περίπτερον, ένθα άφήρεσαν θαυμάσια τιμαλφή αντικεί
μενα χρυσοχοΐας, εμπεριεχόμενα είς κουτιά τής κο
μήσσης. Είτα μετέφεραν τήν λείαν των είς τό άλλο 
μέρος τοΰ στενοΰ. Τό έρχόμενον έτος δ δούξ τοϋ 
Μπρισσάκ ε-χ.ρεουρ·(ζΙτο έν Βερσαλλίαις. Εγκατέλειπε 
διαθήκην, έν τή οποία έλεγε, ομιλών περί τής θυγα-
τρός του, κυρίας δε Μορτεμάρ, γενικής του κληρονό
μου : «Τή συνιστώ θερμώς έν πρόσωπον, φίλτατόν μοι, 
τό όποιον αί δυστυχίαι τών καιρών δύνανται νά περια-

* Ο ί Γ ά λ λ ο ι , ά π ο τ ε ι ν ό μ Ε ν ο ι κ α τ ' ε υ θ ε ί α ν , π ρ ο ; ΤΉΝ β α -

σ ί λ ι σ σ α ν , ά π ο κ α λ ο ϋ σ ι ν α υ τ ή ν , Κ υ ρ ί α ν , ( Μ α ά β η ι β ) **' *ΰΧΙ 
Μ ε γ α λ ε ι ο τ ά τ ω ν . Σ . Μ . 
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σ ν εις μεγάλην στενοχωρίαν. Έ κόρη μου θά 
κωδείκελλόν μου, δστις θά τή υποδεικνύη τί 

Πτίσσω ;~\ τοϋ αντικειμένου τούτου.» 
Ι χ ω5είκελλος περιείχε σπουδαίον κληροδότημα 

• -γ; κυρίας Δουβαρρύ. «Τήν παρακαλώ, έλεγεν 
. ν ί άποδεχθή τό ελάχιστον τοΰτο δείγμα τών 
,. χ υ τ ή ν αισθημάτων καί ευγνωμοσύνης μου, ήν 

. μάλλον τή οφείλω, καθόσον υπήρξα ή άκου" 
Ι . , ? τ ; α τής απώλειας τών αδαμάντων της· άν δέ 

ατορθώση νά τούς έπαναφέρη έξ Αγγλ ίας , δσοι 
I 1* τούτων ήθελον άπολεσθή, καί τά έξοδα τών διαφό-

;.ξειδίων, δσα ή άναζήτησίς των ήθελε προκαλε
ί « . ώ: "·αί αί άμοιβαί. άς ήθελε πληρώσει, δλα ταΰτα 
{ ΙΙλουν έξισωθή πρός τήν πραγματικήν άξίαν τοΟ 

χληροδοτήματος τούτου. Παρακαλώ τήν κόρην μου νά 
ό χατορθώσή, δπως άποδεχθή ή κόμησσα τό κληροδό" 

ττίμα τοΰτο. Γνωρίζων τήν καρδίαν της, πέπεισμαι δτι 
I επακριβώς θέλει τό εκτελέσει, οιαδήποτε καί άν ώσι 

:α βάρη, δι' ών ή κληρονομιά μου ήθελε εύρεθή βε-
ίαρυμένη υπό τής διαθήκης καί τοΟ κωδεικέλλου μου, 
τί; θελήσεως μου ούσης δπως ουδέν έκ τών άλλων 

I χληροδοτημάτων μου έκτελεσθή, πρίν ή τοΰτο πραγ
ματοποίηση ». 

Ή κλοπή τών τιμαλφών πραγμάτων έμελλε νά 
| 4κ όλεθρία διά τήν κόμησσαν. Είχε τήν άφροσύνην 
| νά προχαλέση κατά τήν έποχήν ταύτην τών ζηλοτυ-
; πιών καί τοΰ μίσους, τήν κοινήν προσοχήν έπί τοΟ 

:υ της, τοιχοκολλώσα έπί τών τοίχων τών Λου-
| χιαννών καί τών πέριξ, εΐδοποίησιν δπου άνεγίνωσκέ 
[ τις: «δύο χιλιάδες λουδοβίκια πρός κέρδος - άδάμαν-
! ης χαί τιμαλφή πράγματα χαμένα». 'Ηκολούθει κα

τόπιν ή άπαρίθμησις τών αδαμάντων, τών μαργαρι-
τδν, τών σμαράγδων, τών ρουβινίων καί τών σαπφεί-
ρβν. Αί ζηλοφθονίαι έξηγέρθησαν. Τό χωρίον Λου-
«ανναί είχε τό κλούβ του, έκεϊ δι'ίσχυρίζοντο, δτι ή 
«μησσα ήτο κάτοχος αναρίθμητων θησαυρών, δτι 

, ίνοπολόγιστα πλούτη ήσαν παραχωμένα εις τό περί. 
**ερον, δτι δέ έκεϊ ήτο τό μεταλλεϊον, δπου οί βασι-

I *" 0 1 ήρχοντο νά αντλήσουν μέ τά δύο χέρια, δτι δέ 
I ί χόμησσα έμελλε νά διευθυντή καί πληρώνη τούς 

«ντιοραστικούς. 
ΟΣαρδού είπεν «δταν ή Εστορία κατεργάζεται 

Ρέματα, τά κατεργάζεται καλώς». Τό αληθινό ν ί-
•Νρικόν δράμα εκείνο δπερ δέν είνε πλάσμα τής 

,, δασιάς , άλλά πραγματικόν, έχει τάς περιπέτειας 
""ι τ«ς διαβαθμίσεις του. Πρό πάντων έχει τούς 

;'^ας του. 
Ενθυμεΐσθε τόν Ζαμώρ, τό τέκνον τοΰτο τής Βεγ-

ι^η»! τό όποιον ή ήγεμονίς τών Λουκιαννών έβά-
ει καί τόν όποιον έπλήρωσεν έκ τών αγαθοεργιών 

τ°ν μικρόν εκείνον μαΟρον, δστις έφερε τό άλε-
^ ν ίνωθεν τής κεφαλής τής ευνοούμενης, καί τοΟ 

οποίου τό υ.αϋρον ώς μελάνη πρόσωπον, άνύψου έτι 
μάλλον τό λευκόν ώς χιόνα πρόσωπον τής αιγληέσσης 
κομήσσης; Λοιπόν, δ άθλιος Ζαμώρ είνε προδότης. 
Συμμαχήσας μέ τόν παλαιόν φροντιστήν τής κυρίας 
Δουβαρρύ, είνε ό συνένοχος τοΰ κυρ Γκρέβ, δστις τιτλο
φορείται καί υπογράφεται «υπερασπιστής ημιεπίση
μος τών γενναίων ξεβράκωτων τών Λουκιαννών, φίλος 
τοΰ Φραγκλίνου καί τοΰ Μαράτου, κομματιστής καί 
αναρχικός πρώτης τάξεως, διαλυτής τής μοναρχίας 
τών δύο ημισφαιρίων πρό είκοσιν ετών». Ό απεχθής 
ούτος σύνδεσμος καταδιώκει διά τοΰ μίσους του τήν 
κόμησσαν. Είνε λεία ήν αί όσφραινόμεναι τό αίμα τί
γρεις θά ευρουν βεβαίως τό μέσον νά καταβροχθίσουν. 
Ό Ζαμώρ ώρκίσθη δτι θά κατώρθου νά αναβίβαση έπί 
τής λαιμητόμου τήν εύεργέτιδά του, καί δ Ζαμώρ έ-

τήρησε τόν λόγον του. 
Ή κυρία Δουβαρρύ έξετέλεσε τέσσαρα ταξείδια είς 

Άγγλ ίαν διά νά καταδίωξη τούς κλέπτας τών πραγ
μάτων της. Ή τελευταία της διαμονή πέραν τοΟ στε
νοΰ διήρκεσε τεσσάρας καί ήμισυν μήνας, άπό τών 
μέσων τοΰ 8βρίου 1792 μέχρι τών άρχων τοΰ Μαρ
τίου 1 7 9 3 . Διατί αυτή ή γυνή, ήτις έν τούτοις δέν 
διεκρίνετο έπί θάρρει, έσχε τήν θλιβεράν Εδέαν νά 
έπανέλθη είς Γαλλίαν ; Ό φόβος μήπως δέν έπανίδη 
πλέον τούς κεκρυμμένους έν τφ περιπτέρω τών Αου
κιανών θησαυρούς, ύπήρξεν ισχυρότερος τοΰ αισθήμα
τος τής φρονήσεως ; Ή μάλλον, τό θΰμα παρεσύρθη 
ύπό ειμαρμένης ανεξήγητου, άπό τόν ϊλιγγον, άπό τήν 
γοητείαν τής αβύσσου ; 

Αναχωρεί έκ Λονδίνου τήν 3 Μαρτίου 1 7 9 3 , απο
βιβάζεται είς τόν λιμένα τοΰ Καλαί τήν 5, παραμένει 
μέχρι τής 18, άναμένουσα νέα διαβατήρια καί φθά
νει είς Λουκιαννούς τήν 19 . Ευρίσκει τό περίπτερον έ-
σφραγισμένον. Ό Ζαμώρ καί οί συνένοχοι του, οΕ άτι
μοι ούτοι δπηρέται, δι' ους ή κυρία Δουβαρρύ υπήρξε 
τόσον καλή, τόσον γλυκεία, τόσον γενναία, έξηκολού-
θουν μετά λύσσης τάς μυσαράς των καταγγελίας. Ή 
Συμβατική εξέδιδε τήν 2 Ιουνίου άπόφασιν έχουσαν 
ούτω : 

«Αί έγκατεστημέναι είς δλην τήν έκτασιν τής Δη
μοκρατίας άρχαί, εντέλλονται νά συλλάβουν καί φυ
λακίσουν πάν πρόσωπον καταφανώςύποπτον άφιλοπα-
τρίας». ΟΕ διώκται τής κυρίας Δουβαρρύ έστηρίχθη-
σαν έπί τής αποφάσεως ταύτης διά νά τήν συλλάβουν. 
Τήν πρώτην φοράν αφέθη ελευθέρα καί έγκατέστη έκ 
νέου εϊς τό περίπτερον της, άλλά τό μϊσος δέν απο
θαρρύνεται1 οί άθλιοι υποβάλλουν είς τήν Συμβατικήν 
αίτησιν, έν ή όμιλοΰντες «περί τώνγενναίων ξεβρά
κωτων τών Λουκιαννών» αιτοΟνταιτήν όριστικήν σύλ-
ληψιν μιάς γυναικός, ήτις, λέγουν, «κατώρθωσε διά 
τοΰ πλούτου της καί τών θωπειών της, άς έξέμαθεν 
είς τήν αύλήν ενός έξηντλημένου καί κραιπαλώδους 
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τυράννου, νά διαφυγή, παρά τάς κατάφωρους άντιπα-
τριωτικάς σχέσεις της, της άνακήρυξιν τών δικαιωμά
των τοϋ ανθρώπου, καί κατέστησε τδ μέγαρόν της κέν
τρον έλευθεροκτόνων σχεδίων κατά τών Παρισίων.» 

Ή Συμβατική έπεκρότησε τήν βλακώδη ταύτην 
φρασεολογίαν καί συνεχάρη τήν κοινότητα τών Λου-
κιαννών διά τόν πατριωτισμόν της. Τετέλεσται. Ή κυ
ρία Δουβαρρύ άπωλέσθη. Τήν 22 Σεπτεμβρίου εγκατα
λείπει έν μέσω τών χωροφυλάκων τάς Αουκιαννάς, 
τάς οποίας δέν πέπρωται πλέον νά έπανίδη. Μετηνέ-
χθη είς τάς φύλακας τής αγίας Πελαγίας, δπου τήν 
τοποθετοΟν έν τφ δωματίω, τό όποιον είχε καταλάβε' 
ή βασίλισσα Μαρία-'Αντωανέττα. Όπο ια πένθιμα προ
αισθήματα ! Ποιοι τρόμοι! Ό π ο ΐ α ι άπαίσιαι σκέψεις! 
Έ ν τή φυλακή της, εκείνη, ήτις ύπήρξεν ή ερωμένη 
τοΰ Λουδοβίκου X V . δύναται νά συλλογίζεται τό 
πτώμα τοΰ βασιλικοΰ έραστοΰ της. Πρό τίνων ήμερων 
ή Συμβατική, προέβη είς τήν έκτέλεσιν τής αποφά
σεως της περί παραβιάσεως τών τάφων τοΰ αγίου Διο
νυσίου, τοΰ αγίου Διονυσίου εκείνου, δν διέκρινεν ή 
ευνοούμενη πρό τίνος άπό τοΰ ύψους τοΰ άνδήρου τ ώ ν 

Λούκιαννών. Έξέθαψαν «τούς πρψην βασιλείς καί βα
σίλισσας, πρίγκηπας καί πριγκηπίσσας» έθραυσαν τά 
φέρετρα, Ιλυωσαν τά μολύβια /ύτών. Τό σώμα τοΰ 
Λουδοβίκου ΧΝ ώς καί τοΰ ΧΙΓ καί τών προκατό
χων των, έρρίφθησαν εις τόν κοινόν λάκκον. 

Ή κόμησσα Δουβαρρύ φρικιά. Ήλθεν ήδη ή σειρά 
της νά άποθάνη. Τήν 7 Δεκεμβρίου 1 7 9 3 είς τάς εν
νέα ώρας τής πρωίας, εμφανίζεται δλη τρέμουσα 
ενώπιον τοΰ έπαναστατικοΰ δικαστηρίου. Ό Φουκιέ-
Τενβίλλ λαμβάνει τόν λόγον ώς Είσαγγελεύς καί κυ
ριεύεται, κατά τά λέγειν του, έκ «τής άγανακτήσεως 
τιμίου άνδρας καί πατριώτου». Δημηγορεϊ μέ μωρολο-
γίαν σκληράν καί στομφώδη, βδελυράν καί χυδαίαν, 
ής ή εποχή εκείνη κατέχει τό μυστικόν. Διακηρύττει 
δτι «ουδόλως θέλει, άπό αιδώ, νά ύπεγείρη τάν πέ-
πλον, δστις πρέπει διά παντός νά καλύπτη τάς τρομε-
ράς κακίας τής αυλής». Πολλοί αρχαίοι ύπηρέται τής 
κυρίας Δουβαρρύ, ό Ζαμώρ έπί κεφαλής, "έχουν τήν 
αθλιότητα νά καταθέσουν εναντίον της. Ή θανατική 
ποινή κατεγνώσθη. Ή δυστυχής γυνή ωχριά, κλονί. 
ζεται. Οί χωροφύλακες είνε υποχρεωμένοι νά τήν 
υποστηρίξουν διά νά μή πέση. 

Τήν επαύριον έμελλε νά άναβή έπί τής άπαισίας 
αμάξης, τό φέρετρον τών ζώντων, ώς τήν αποκαλεί ό 
Μπαρρέρ. 

Τρελλή έκ τοΰ τρόμου, ασθμαίνουσα, έκφρων ή 
κατάδικος, διέρχεται τήν νύκτα έν αγωνία. Αναζητεί 
είς τήν κεφαλήν της δλα τά μέσα, δπως πκρατείνη τήν 
ζωήν της έπί τινας ώρας, έπί τινα λεπτά. 

Αέγει, δτι θέλει νά κάμη αποκαλύψεις, νά φανέ
ΡΩΣΗ ποΰ ευρίσκονται έν ΛουκιανναΊς τά κιβώτια δλων 

τών τιμαλφών πραγμάτων, δλων τών θησαυρών ^ 
Ό άντεισαγγελεύς φθάνει - εκθέτει αϋ'τηέν δλτι τ* Β 
πτομερεία δλα τά πράγματα τής απογραφής χη, '1 
γυνή φοβούμενη μή λησμονήση τι, διότι φαντάΓ»3 
δτι έκαστη λέξις προστίθησιν είς τήν ζωήν της ξ ν *^ 
τερόλεπτον. Ά λ λ ' ό δήμιος περιμένει. Πρέπει Τ 
άπέλθη. 

Είνε ή 8 Δεκεμβρίου 1 7 9 3 . Έ κόμησσσα δέν έν 
τά θάρρος νά άντικρίση τόν θάνατον. Φοβείται, «δδύο*' 
ται, ρηγνύει τόσον διαπεραστικάς φωνάς, ώστε ΧΑ" ι 
Τρόμος, ό αμείλικτος Τρόμος, ήδύνατο νά συγκινηθζ. I 

Ό τ α ν *ι άμαξα διέρχεται έμπροσθεν τοΰ ΒασιλιχβΒ 
Παλατιού, τά θΰμα διακρίνει τόν έξώστην οικία; ΤΙΝΚ 
τών συρμών, δπου πολλαί έργάτιδες θεώνται τήν πέν-
θιμον συνοδείαν. Τήν οίκίαν ταύτην, τήν αναγνωρίζω 
Εκεί, κορασίς ακόμη είργάζετο ώς μαθητευομένη.Φεβ! 

διατί νά γίνη κυρία κόμησσα Δουβαρρύ; Τά ΝΑΡΑ-
κτηριστικά της, ότέ μέν είνε πελιδνά, ότέ δέ ΙΡΥΘΡΊ 
βαθέα. Παλαίει έν τφ μέσω τοΰ δημίου καί ΤΏΝ δύο 
βοηθών του, οΓτινες μετά κόπου τήν συγκρατοΰσιν έπί 
τοΰ ξυλίνου καθίσματος. Αί φωναί της πολλαπλασιά
ζονται. «Τήν ζωήν! τήν ζωήν! άς μοΰ άφίσουν τήν 
ζωήν καί δίδω δλην μου τήν περιουσίαν είς ΤΌ έθνος.» 
Τότε έν τφ πλήθει άνθρωπος τις αποκρίνεται «ΔΈΝ δί
δεις είς τό έθνος, παρ ' δσα τοΰ ανήκουν, άφοΟ τό &· 
καστήριον τήν έδήμευσε, τήν περιουσίαν σου». Κά
ποιος άνθρακεύς, εμπρός του ευρισκόμενος, γυρίζει ΧΑ! 
τφ δίδει έν ράπισμα. Τό θΰμα επαναρχίζει τάς ΠΑΡΑ
κλήσεις του. 

«Φίλοι μου, φωνάζει, φίλοι μου, ποτέ μου δέν 
έβλαψα κανένα. Διά τό δνομα τοΰ θεοΰ, σάς ΠΑΡΑ
καλώ, σώσατε τε !» 

Τίς οίδε ! Καί αύται αί κεντήστριαι, αί ΈΡΙΝΝΟΕΣ, 
αί λείχουσαι τήν λαιμητόμον, πιθανόν νά συγκινηθοΟν 
άπά τάς φωνάς ταύτας τής γυναικός τοΰ λαοΰ! ΤΉΝ φο
ράν ταύτην δέν επρόκειτο νά άποθάνη μία ΒΑΣΊΛΙΣΣΑ, 
άλλά μία κόμησσα,ήτις δμως υπήρξε κατ'άρχάς ΈΡΓΆΤΙΣ. 
Οί Γπποι μαστιγοΟνται, τά δέ τέλος επισπεύδεται ΔΙΆ νά 
σταματήση ή συμπάθεια τοΰ πλήθους. Τέλος Ή ΆΜΑΞΑ 
φθάνει έπί τής Πλατείας, ήτις άλλοτε ώνομάζετο ΠΛΑ
τεία τοΰ Λουδοβίκου Χ\ ' .Έκε ΐ , ένθα άλλοτε ΉΓΕΊΡΕΤΟ-

ό άνδριάς τοΰ μονάρχου, ύψοΰται τά ικρίωμα, ΔΠΟΥ ΘΑ-
νατοΟται ή ερωμένη του. 

Είνε τέσσαρες καί ημίσεια ώραι - «Βοήθειαν! βοή-
θειαν! έλεος! έλεος! Κύριε δήμιε, ακόμη. . .» ή Ι^ ' 
χαιρα πίπτει, καί ή κυρία Δουβαρρύ έπαυσε νά ζί· 
Τοιοΰτος ύπήρξεν ό βίος τής κομήσσης ΔΟΥΒΑΡΡΎ, 
πλήρης απολαύσεων καί λάαψεως, σβεσθείσης τ 0 3 0 * 
τραγικώς καί τόσον οίκτρώς ύπά τής Μεγάλης Έ * · · 
ναστάσεως. 

ΣΗΜ. ΕΊ; ΣΕΛ. 93 ΆΝΆΓΝΩΘΙ : ΤΌ ΠΕΡΊΠΤΕΡΟΝ ΤΩΝ ΛΟΥ-
ΚΙΑΝΝΏΝ. 
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Πόσον συχνά, λέγει, μ' ερώτησαν έκτοτε : «Πώς 
ϋ Γ * Λούζε είς την καθημβρινήν ζωήν;» κα! πάν-
Ικε ή άπάντησίς μου ήτο ι «Τήν είδατε εις τήν σκη-
,ήν; Λοιπόν, έτσι εΐνε και είς τήν ζωήν, άκριβώ? 
6«Ι, αί "αύται κινήσεις, ό αυτός τόνος τής φωνής, 
Μ ίδιο γελοίο, τΰ κουραστικόν άνοιγοκλείσιμον τών 
ΟΦΘΑΛΜΏΝ, τό βλέμμα τό φαινόμενον ΏΣ νά έρχεται 
έίόπο/Λ) μακρι-ά, ο θυμός της, ή 
»αρά της—όλα είς τήν σκηνήνκαί 

ΤΗΝ ζωήν,—καί αντιστρόφως. 
'ΑΛΛΆ -τοϋ εΐνε τά δρια μεταξύ 
ΖΩΉΣ και παιξίματος; Καί ύπάρ-
ρνν δρια : "Οταν ΕΙΣ τήν β ' πρά-
ΞΙΝ ΤΉΣ «Πατρίδος> έρχεται ΕΙΣ 
ΐΗΝ σκηνήν ή Μάγδα και ζητεί 
ΪΔ ΠΡΌΓΕΥΜΑ, αυτό τό εύηχον τό 
Ιντονον, αυτό τό κάπως άνυπόμο-
ΝΟΝ: «Ρη·ΊΐΊ>, |ΐΠ'-ΐΟ, ΙΙΟ ΓΒΠΙΟ !» 
(γλήγορα, γλήγορα, πεινώ !) τό 
ΉΧΟΥΣΑ ΤΌ ίδιο ΕΙΣ τό σπίτι ακρι
ΒΏΣ έτσι, μέ τόν ίδιον τόνον, δι- ' 
ανγή ΚΑΊ έντονο ν, όταν ή Δοΰζε 
ΦΩΝΆΖΕΙ πρό; τήν Οαλαμηπόλον 
•ΊΡΙΟΒΊΟ, |ΐΌΫΐΟ, ΙΙΟ ΓΒΠΚ'». Σπα
ΝΊΩΣ ήτο πολύ απαιτητική, αλλά 
τότε έγελοΰσε άργυροΰν μουρμου-
ΟΙΣΤΙΚΌΝ γέλωτα, τόν όποιον δέν 

• ΔΎΝΑΤΑΙ ΝΆ φαντασθή κανείς ώς δυνατόν δταν γνωρίζη 
«κουρασμένον πρόσωπον καί τό βαθέως ονειρώδες 
ΒΛΈΜΜΑ. 

ΜΊΑΝ ήμέραν εισήλθα εις τό δωμάτων της διά νά 
της ΦΈΡΩ ΤΉΝ ευώδη άνθοδέσμην τών μενεξέδων ] της, 
=ΙΉΝ οποίαν ήθελε κ α θ ' έκάστην. "Οταν φυσά κα! 
[ΡΟΝΊΖΕΙ έξω—έκάμαμετό ταξεΐδι μας άπό τόν Ό -
ι«ώβριον έ'ως τόν Δεκέμβριον,—τότε την καταλαμ
ΒΆΝΕΙ σφοδρά επιθυμία πρός τά άνθη τής ανοίξεως 

;«ΛΟΙΠΌ ΔΛΑ αγαπά ιδιαιτέρως τούς μενεξέδες. Ή 
•,ΑΟΰΖΕ έκάθητο παρά τό τραπέζι, μόνη δπως πάντοτε 
Ρ 8 1 ΔΙΑ ΝΆ μή Χήν έξυπνοϋσα άπό τά δνειρά της 
ϊβαλατήν άνθοδέσμην μέσα σ' ενα βάζο, τό όποιον 

',*»ποθέτησα ει; τό τραπέζι. Ή Δοΰζε εν τούτοις 
^ • ή φ θ η τήν παρουσίαν μου, άνέβλεψεν έρωτη-

; ΜΟΤΙΚΏΣ—χότε είδε τούς μενεξέδες, ποΰ εύωδίαζαν 
'< «ΏΠΩΝ ΤΗΣ. Γ (} ; α-Λτ{ς ήχ [ 0 υ ώλίσθησεν είς τό πρό
ΣΩΠΟΝ της έν μειδίαμα, εκδίωξαν άστραπηδόν τήν 

Είς τόν «Νέον Ελεύθερον Τύπον» τής Βιέννης οιηγεϊται αία νεαρά 
"να 
ήν 
ως 

ώς συνοδός και διεριχηνευς. 

βαρυθυμίαν, επήρε τά άνθη καί εβυθισε τό" πρόσω
πον της είς τήν βαθυϊώδη θάλασσαν, άφήκε νά τή ; 
θωπεύσουν ελαφρώς τά μικρά φύλλα τά μάγουλα, 
τά μάτια, τό μέτωπον καί είπε μέ τόνον βαθείας ευ
γνωμοσύνης ι «ΛΐΙ ΙΟΔ ΥΒΐΐΟΒ ΠΟΥΓΒ, ΙΟΒ ΟΟΙΙΟΔ ΝΪΟΐΒΐ 1Β«, 
ΑΙΙΟ ΝΟΥΒ 61Β9 ΥΟΗΠΒ Θΐ §ΒΗΙΪΙΙΟ ΙΐΟ ΠΙΒ ΙΟ» ΒΝΟΊΤ ΪΡΡΟΓ" 
Ι Β 6 3 , ΣΠΒ νου=! <?ΙΘΒ ΥΟΗΗΒ !» Πόσον μέ συνεκίνησε 

αύτη ή εύχαρίστησις, έκείνην τήν 

Ή ΔοΟζε 

στιγμήν έδοκίμασα τό αίσθημα, 
δτι θά ημπορούσα νά δώσω τήν 
ζωήν μου δ ι ' αυτήν, τόσον μεθυ
στικά επιδρά: αύτη ή γυναίκα. 

Καί δμως υπέφερα πολύ είς ε
κείνο τό ταξεΐδι. ΘΆ ήθελα νά έ
καμνα περισσότερον δ ι ' αυτήν 
τήν βασίλισσαν,—διότι εΐνε βα
σίλισσα, διότι κάθε κίνησίς της 
ΑΛΗΘΏΣ εΐνε βασιλική,—θά ήθελα 
ΝΆ έκαμνα δ ι ' αυτήν περισσότε
ρον άπό τόν διερμηνέα μεταξύ 
αυτής καί τών περί αυτήν, άπό 
τοϋ νά της φέρω τά άνθη της καί 
ΝΆ προστατεύω ώς άγγελος 
τοΰ παραδείσου τό κατώφλιον 
τοΰ δωματίου της άπό πολλούς 
απαιτητικούς. Ά λ λ ' ή Δοΰζε εΐνε 
απροσέγγιστος είς τήν έσωτερικήν 

ζωήν της. Κάποτε παρετηρησε τήν δυσφορίαν μου 
κα! ώμιλήσαμεν περί αύτοΰ. Έμειδίασε. «Είσθε 
π α ι δ ί ! Άλλά βλέπετε δτι είμαι πάντα μόνη. 
Οί άνθρωποι*δέν μοΰ χρειάζονται, ού'τε ή δια-
σκέδασις. Είσθε νεαρά, νεαρά ΰπαρξις, τί δύνα
σθε νά μοΰ προσφέρετε ; — Ό κόσμος μου εΐνε τά 
βιβλία, συντροφιά μου , οί μεγάλοι σκεπτόμενοι, ή 
ζωή μου ένας αύτοβυθισμός είς τό έσώτατον έσωτε-
ρικόν, μία λΰσις συγκεχυμένων προβλημάτων, είς ά
γων διά τήν τελειότητα —τί θέλομεν ήμεϊς οί άν
θρωποι !» 

Καί αυτό εΐνε αληθές. Ώ ς αποκλεισμένη έίζησεν 
αυτούς τούς τρεις μήνας! Ή κυρία Κόζιμα Βάγνερ 
καί ό μάϊστερ "Ιλδεμπρανδ είς τό Μόναχον, τοϋ ο
ποίου έπεσκέφθη τό ατελιέ, αύται ήσαν αί μόναι 
της επισκέψεις. Καί είς τό Βεισβάδεν ήλθεν ό Ούγκό 
φόν Όφμαννσταλ διά νά συνομιλήση διά τήν Α'Η-
λέκτραν» του. 
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Δ ι ' δλοτς τού; άλλους αί θύραι έμειναν κλεισταί. 
Καί τί πλήθος ενθουσιωδών, πολυπληθών περιέρ
γων έπέπιπτεν εναντίον μου κ α θ ' έκάστην, δπως 
τούς επιτρέψω την εΐσοδον. Πόσα λευκώματα, ρι-
πίδια, πλεκτά σκεπάσματα ήρχοντο ώς βροχή, εις τά 
όποια ήθελαν νά είχαν εν αύτόγραφον, πώς έζητιά-
νευον, ώς νά έκρέματο εξ αύτοΰ ή ευτυχία των. " Ε 
καμνα δ,τι ήδυνάμην νά τούς προμηθεύσω τό περι-
πόθητον όνομα. Καί τοΰτο δέν ήτο πάντα ευκολον 
Είς τήν Κολωνίαν τά βιβλία απετέλεσαν ένα σωρόν, 
40 εν δλω καί ακόμη δέν παρουσιάζετο ή ευκαιρία νά 
τολμήσω νά τά παρουσιάσω εις τήν κ. Δοΰζε. Διότι 
είνε επίσης δΰσθυμος καί ανυπόμονος ή μεγάλη καλ-
λιτέχνις, άλλά ποίος δέν θ ά τήν έσυγχωροΰσε δ ι ' 
αυτό ! Τήν ήμέραν τής αναχωρήσεως μας, δταν εί 
σήλθα ήκουσα τόν διαυγή της γέλωτα. Ή στιγμή 
ήτο κατάλληλος. Έ φ ε ρ α δλα τά βιβλία είς τό σα 
λόνι, τό όποιον ήτο μεταξύ τοΰ ιδικού μου καί τοϋ 
ϊδικοΰ της κοιτώνος, τά έβαλα ανοικτά επάνω εις τό 
μεγάλον τραπέζι, έτοποθέτησα πένναν καί μελάνην 
π α ρ ' αυτά καί άπεμακρΰνθην. Μετά τινα στιγμήν 
είσήλθεν ή Δοΰζε εις τό σαλόνι μουρμουρίζουσα μίαν 
μελωδίαν καί ολίγον κατόπιν ήκουσα τό έλαφρόν 
τρίξιμον της πέννας τής χηνός, μέ τήν οποίαν μόνον 
συνειθίζει νά γράφη. Μετά είσήλθεν εις τό δωμά 
τιόν μου καί μοΰέ'νευσε μέ μειδίαμα, δτι ημπορούσα 
νά πάρω τά βιβλία, άλλά προσέθεσεν, δτι τώρα είχα 
αρκετά καί περισσότερα δέν ήδυνάμην νά ζητήσω. 
Ά λ λ ' έγώ είχα τόσην χαράν πού τό κατώρθωσα. 

Κατόπιν εκάστης παραστάσεως έπήγαινα καί συ-
νώδευα εκ τοΰ θεάτρου τήν Δοΰζε είς τήν οίκίαν. 
Τότε έκάθητο έξηντλημένη είς τήν γωνίαν τής α
μάξης συμμαζευμένη, καλυμμένη—καί άφωνοι διηρ-
χόμεθα τούς νυκτερινούς δρόμους. Δέν έκινούμην 
διόλου, συχνά δέν ΉΘ3ΛΑ ού'τε τήν άναπνοήν μου νά 
πάρω διά νά μή τήν ενοχλήσω καί πολλάκις εύρισκα 
άκατάληπτον, δτι αυτό τό αφελές, καλυμμένον, κατα-
βεβλημένον πρόσωπον ήτο τό ίδιον, τό όποιον πρό 
ολίγου εκατοντάδες ανθρώπων εΐχον άνευφημήση έν 
παράφορα ενθουσιασμού, δχι, τοΰτο τούς είχεν από
σπαση τάς επευφημίας. 

Κάποτε, δταν είσηρχόμεθα είς τό θέατρον μέ πα-
ρεκάλεσεν ή κ. Δοΰζε νά τής αγοράσω διά 30—40 
μάρκας χίονόλευκα τριαντάφυλλα μέ μακρόν στέλε
χος. Χιονόλευκα ! Ε π ή γ α μέ τό αμάξι άπό άνθοπω-
λεΐον εΐς άνθοπωλεΐον χωρίς νά δυνηθώ νά ευρω τά 
ζητούμενα. Κίτρινα, ρόζ, κόκκινα, δλα τά χρώματα, 
μέ δλας τάς λάμψεις ύπήρχον. Ά λ λ ' έπρεπε νά ήσαν 
χιονόλευκα ! Ποιος τά ήθελε ; Ποίος ήτο ό ευτυχής ; 

θ ά έξήρχετο ή μεγάλη καλλιτέχνις μίαν φ 0 ρά 
τήν έρημίαν της : Καί ποιόν έπερίμενε ; Ό λ α ι <άΛ 
αί ερωτήσεις μοΰ ήρχοντο εις τόν νουν, ενώ τ ό ώ ΐ 
έτρεχεν εις τούς δρόμους. Καί τέλος έφθασα ΕΐΙ-13 
άνθοπωλεΐον, δπου εύρήκα δ,τι έζητοΰσα. Μόλιτ1 
είχαν φέρη, ολόδροσα, λευκά, εύωδιάζοντα, ΉΜΙΆΝΗ| 
κτα, σπανίας τρυφερότητος. Ε ίπα, δτι τά ρόδα ί Π

 1 

προωρισμένα διά τήν κ. Δοΰζε —πόσον έχάρησαν δ> 
νάμενοι νά υπηρετήσουν τήν μεγάλην καλλιτέχνιδα 
Άνεζήτησαν τά ωραιότερα τών ωραιότερων και Ι 
πήρα τό πολΰτιμον φορτίον, δσα ημπορούσα νά ΟΗ. 
κώσω καί διηυθύνθην εΐς τό θέατρον, εύχαριστημω 
δτι εύρήκα δ,τι έζητοΰσεν ή Δοΰζε. 

Μετά μίαν ώραν ήρχισεν ή παράστασις. « Ί Ι Κυ
ρία μέ τάς Καμέλιας». Μέ καίοντα μάτια παρηχο. 
λούθουν τήν παράστασιν. Εΐς τήν γ ' πράξιν ΈΡΧΕΤΑΪ 
ή Δοΰζε εΐς τήν σκηνήν μέ φωτεινούς όφθαλμουςί 
φέρουσα εΐς τήν άγκάλην τά χιονόλευκα, ευώδη θαν. 
μάσια ρόδα ! Δ ι ' αυτό λοιπόν ήσαν προορισμένα διί 
τήν τέχνην της, τό πάν διά τήν τέχνην της. Καί έντε. 
λώς ολόλευκα έπρεπε νά ήσαν, ούτω της είχεν ΆΡΈΣΗ 
εΐς τό δνειρον της περί καλλονής. Μέ ευτυχές ΜΕΙΔΊΑ
μα ρίπτει τά ρόδα εΐς τό τραπέζι, τά βάζει εΐς ΒΆΖΑ 
αρχίζει τό άμιμήτως εκείνο ώραΐον χαριτωμένον ΠΑΊ-
ξιμον μέ τά τριαντάφυλλα της. Κατόπιν έρχεται ό 
πατήρ τοΰ Άρμάνδου, τά ρόδα έκφεύγουν τών χει
ρών της, πίπτουν χάμω, τό ενα κατόπιν τοΰ άλλου — 
θ ά πατηθούν. 

"Οταν έτελείωσεν ή παράστασις, επήγα νά ζη
τήσω τήν Δοΰζε καί περιεφερόμην είς τήν σκηνήν. 
Τήν έζητοΰσα. Έ κ ε ϊ εις μίαν γωνίαν έκειντο ΐά 
ρόδα, συνθλιμμένα, μαραμένα, τά χιονόλευκα ΕΚΕΊΝΑ 
ρόδα ! Έπόνεσεν ή καρδιά μου δ ι ' αυτήν τήν ΧΑΘΕΊ-
σαν, όλόδροσον λάμψιν. Ε π ή ρ α μερικά, ηθέλησα νά 
δοκιμάσω νά τά αναζωογονήσω μέ δροσερόν ΝΕΡΌ εϊς 
τό σπίτι. Εΐς τό αμάξι τό βλέμμα τής Δοΰζε συνην 
τησε τά ρόδα μου. 

«Τά επήρατε ; Είνε μαραμένα ! Φτωχά ρόδα !» 
«Θά προσπαθήσω νά τά ζωηρεύσω μέ νερό». 
«Τοΰ κάκου - ή θέρμη τής σκηνής τά έφόνευσε». 
Έ π ε ι τ α μέ θλιβερόν μειδίαμα προσέθεσε ι 
«Ναί, αυτή είνε ή τέχνη. Είνε αμείλικτος ! Απαι

τείτο πάν άπό εκείνον, ό όποιος άφοσιοϋται εις αυ
τήν, δλην του την δύναμιν καί δλην του τήν ψυχην. 
"Οποιος ζή τήν ζωήν του εΐς τήν σκηνήν δέν ΤΟΰ 
ταιριάζει πλέον ή καθημερινή ζωή». 

Μ Α Ρ Γ Κ Ο Φ Υ Ρ Σ Τ Ε Ν Β Α Ι Ρ Τ Ε Ρ 

Τ Α ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ Τ Ο Τ ΣΤΡΝΙΟΤ 

Τ Ο Ο Υ Ί ' Σ Τ Κ Α Ι Τ Ο Μ Π Ρ Ι Τ Ζ 
Τ63/πο' τ^ ε ί ν Γ < ι διασκεδαστικώτατον, άλλ ' ϊνα παί-

» , κ α / .ω: , πρέπει ό παίζων νά γνωρίζη τό Ούΐστ. 
«δβύς αμέσως, άπό τίμ· πρώτην παρτίδαν, ή ποικιλία 

< ϊ 0 πλήθος τών συνδυασμών ενθουσιάζει τούς 
«ΑΊΧΤΑΣ· Τούτου ένεκα κατέκτησε μέγα έδαφος έν ταΐς ^ 
«ΙΘΟΎΣΑΙΣ καί ταΐ; καλαΐς τά'ξεσι. Παντού, άπό τής ; 
ΑΊΘΟΝΣΗΣ τοΰ πλουσίου μέχρι τών διαφόρων κέν- | 
μ ο υ , παίζεται τό Μπριτζ. Καλλίτερον τού προκάτό-
•ΟΙΙ ΤΟΝ Οΰΐστ, τοΰ οποίου δέν έχει τήν μονοτονίαν, 
Κ̂ΟΗΝ κάμνει έντυπωσιν, ώστε μέ τίνα μαθήματα οί 
Ιχμανθάνοντες αυτό σκέπτονται διαρκώς τά φοβερά 
8»Π5 Αίοιιΐδ καί τάς κούπας μέ τά 64 όνόρια (Ηοη-

κηπ>)· Επειδή δ ' οι κανόνες τοΰ Μπριτζ δέν είναι 
ΔΥΝΑΤΌΝ νά κατανοηθώσι, άνευ τής γνώσεως τών κα
νόνων τον Ούΐστ, θεωροϋμεν άπαραίτητον, πρίν γρά-
ΨΩΜΕΝ τινα περί τοϋ Μποίτζ, νά εί'πωμέν τινα περί 
ΤΟΊ Οίιΐστ. 

ΤΟ ΟΥ.Ι.ΣΤ 

κών τής συντροφιάς, ήτις έχει τάς περισσοτέρας, καί ή 
προκύπτουσα διαφορά, αποτελούσα τό κέρδος τής 
συντροφιάς της έχούσης τάς περισσότερος μάρκας, 
εξαργυροΰται επί τή έκ τών προτέρων, ώς ελέχθη, 
διατιμήσει τών μαρκών (Γίοΐιοδ). 

Ή παρτίδα απαρτίζεται έκ 10 πούντων (ροίηΐ§).Οί 
αριθμοί αυτοί σημειοΰνται ή μέ ταίς μάρκαις-τον πι-
κέτου, έξ ών χρησιμοποιούνται μόνον αί μονάδες καί 
τό πέντε, δ ι ' ών αποτελούνται οί 9 αριθμοί (ροίηΐβ), 
ών εχει ανάγκην εκάστη συντροφιά, ή μέ τέσσαρα σή
ματα (]ΒΗΐΘΒ) στρογγυλά, τά όποια τοποθετούνται ώς 
έξης: 

1 α ρ ι θ μ ό ς — 2 — 3 - 4 - 5 - 6 — 7 - 8 - 9 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 

Β— θέσεις τών παικτών. Εις τό Ούΐστ λαμβάνουσι 
ΜΈΡΟΣ τέσσαρες παΐκται. Τ ό πρώτον ζήτημα είναι 
ΠΟΊΑΣ θέσεις θά καταλάβωσι καί πώς θ ά τοποθετη-
ΘΏΣΙΝ. ΠΡΌΣ τοΰτο λαμβάνεται δέσμη 52 παιγνιό
ΧΑΡΤΩΝ, ήτις διανοίγεται έν εΐδει ριπιδίου (ΟΝΟΠΊ&ίΐ) 

ΈΠΊ ΤΊΝΟΣ τραπέζης, και έπειτα έκαστος τών τεσσάρων 
«ΑΙΧΤΏΝ λαμβάνει είς χήν τύχην εν παιγνιόχαρτον. 
ΟΊ ΛΑΒΌΝΤΕΣ τά μεγαλείτερα παιγνιόχαρτα είναι σύν
ΤΡΟΦΟΙ ΚΑΊ κάθηνται απέναντι αλλήλων, ώς καί οί 
ΛΑΒΌΝΤΕΣ τά δύο μικρότερα, οί όποιοι, καί αυτοί 
««ΝΤΡΟΦΟΙ, κάθηνται απέναντι αλλήλων. Ε ϊς τήν 
ΚΛΉΡΩΣΙΝ αυτήν τής τύχης, ό άσσος είναι τό μικρότε-
Ρον ΧΑΡΤΊ ΚΑΊ αντιπροσωπεύει τόν αριθμόν 1. 

Ποοχαταρκτικαι αυμφωνίαι. — Ε π ε ι δ ή τό Ούϊστ 
«ΑΊΖΕΤΑΙ μέ χρήματα, γίνεται προηγουμένως συμφω
νία περί τοΰ ποσοΰ τοϋ κέρδους καί τής ζημίας, εΐς 
Δ ΛΆ ύποβληθώσιν οί παίζοντες. Διακανονισθέντος 
Ν" ζητήματος τούτου, ορίζεται, δτι ή ζημία θ ά ση-
ΜΕΙΩΝΗΤΑΙ δΓ ενός, δύο ή καί περισσοτέρων μαρκών 
(ΓΙΟ1ΐ6Β) επιμήκους σχήματος, ων εκάστη άντιπροσον 
'ΕΥΕΙ ώρισμένον ποσόν, διδόμενον παρά τής χανού-

συντροφιάς εΐς τήν κερδίζουσαν. Ά μ α τελείωση 
I "Ι ΣΕΙΡΆ των παρτίδων ή τών Ι-ΟΫΤΟ* (κέρδισμα δύο 
' *Η?ΪΐΔΩΝ έπί τριών ή δύο παρτίδων άλλεπαλλήλως, 

"ΚΟΝ η αυτή συντροφιά κερδίζη), γίνεται άφαίρεσις 
ιοί) αριθμοΰ τών μαρκών τής συντροφιάς, ήτις έχει 
Τ*Ξ ολιγωτέρας μάρκας, έκ τοΰ αριθμοΰ τών μαρ-
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Π Ω Σ ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ 

Τό μοίρασμα. — Τά δύο στρατόπεδα έχουσι κατα-
λάβη τάς περί τήν τράπεζαν θέσεις των, δλα δέ τά 
χρηματικά ζητήματα έχουσι καθορισθη. Πρόκειται 
τώρα περί τοΰ μοιράσματος τών χαρτιών. Μοιράζει, 
δίδει πρώτος εκείνος, δστις κατά τήν κλήρωσιν πρός 
σχηματισμόν τών συντροφιών, ανέσυρε τό μικρότε-
ρον χαρτί. Άνακατόνει τήν δέσμην τών παιγνιόχαρ
των καί τήν παρουσιάζει είς τόν δεξιά καθημενον, ί'να 
κόψη. Ό έ'χων σειράν, ίνα πάρη χαρτιά πρώτος, έχει 
τό δικαίωμα νάνακατώση πάλιν τήν δέσμην, άλλ' έν 
τοιαύτη περιπτώσει ό μοιράζων άνακατόνει τά χαρτιά, 
τά ΟΠΟΊΑ παρουσιάζει, ίνα κοπώσι διά τελευταίαν φο
ράν. Δέν επιτρέπεται χάκοπώοιν όλιγώτερα τών τριών 
χαρτιών. 

Συνήθως, αντί μιας δέσμης, χρησιμοποιούνται δύο 
δέσμαι παιγνιόχαρτων τών 52. Κ α θ ' ήν ώραν ό μοι
ράζων χρησιμοποιεί τήν μίαν δέσμην, ό σύντροφος 
αύτοΰ, καθήμενος έναντι, συνάζει τά χαρτιά τής άλ
λης, τά όποια ακολούθως τοποθετεί πλησίον τοΰ 
πρός τά δεξιά γείτονας του, τοΰ οποίου ή σειρά είναι 
νά μοιράση χαρτιά κατά τήν έπομένην παρτίδα. Πρέ
πει νά έχη τελείωση αύτη ή εργασία, πρίν ό μοιράζων 
γυρίση τό άτοΰ, διότι άλλως τό δικαίωμα τοϋ μοιρά
σματος (ία ΙΤΐΔΊΗ) μεταβιβάζεται είς τούς δύο άλλους 
συντρόφους. 

Κ α θ ' ή ν λοιπόν ώραν ό σύντροφος συνάζει τά χαρ
τιά τής δευτέρας δέσμης, όμοιράζων δίδει έκ τής πρώ
της. Δίδει τά χαρτιά εν προς εν, άρχίζων έκ τών άρι-
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στερών και δίδων εν δλω 13 χαρτιά ΕΙΣ εκαστον παί 
κτην. Πριν πάρη τό δέκατον τρίτον καί τελευταϊον χαρτί 
τό γυρίζει, ίνα δείξη τό άτοϋ, καί τό άφίνει, έως οΰ 
τελείωση ό γύρος καί έλθη ή σειρά του νά παίξη. Τότε 
τό τοποθετεί μεταξύ τών άλλων χαρτιών του, χωρίς 
κανείς νά έχη τό δικαίωμα νά ερώτηση τί χαρτί ί)το 
δυνάμενος νάπαιτήσρ, μόνον νά μάθη τό χρώμα κα. 
τό είδος τοΰ άτοΰ. Μεγάλη προσοχή δίδεται ουχί τόσω 
είς τό μοίρασμα, ό'περ μετά τό γύρισμα τοΰ χαρτιού 
θεωρείται καλόν, δ'σφ είς τήν τήρησιν σιγής. Έ ά ν 
έγεινε κακόν μοίρασμα (ΗΙ»1<1Ι>ΙΙΙΙΟ) τό δικαίωματοΰ μοι
ράσματος μεταβιβάζεται (ΙΑ πιαίπ ΡΒ̂ ΒΟ). 

Τ Ο Π Α Ι Γ Ν Ι Δ Ι Κ Α Ι Ο Ι Α Ρ Ι Θ Μ Ο Ι 

Τό παιγνίδι (Ι,Ο ]ΒΗ).—"Εκαστος παίκτης ταξιθετεί 
τά χαρτιά του κατά χρώματα, φροντίζων νά τάνα-
στρέφη καί κατ ' άξίαν. Έ π ε ι τ α αρχίζει τό παιγνίδι . 
Ή αξία τών χαρτιών έχει ΏΣ έξης : Άσσος , 'Ρήγας, 
Ντάμα κτλ.. . μέχρι τοϋ δύο, τό όποιον είναι τό μι-
κρότερον χαρτί. 

Ό πρώτος παίζων, ήτοι ό έξ αριστερών γείτων τοϋ 
μοιράζοντος, ρίπτει εν χαρτί επί τοϋ πρασίνου τάπη
τος, οί άλλοι κατά σειράν ρίπτουσιν άνά εν χαρτί καί 
τό μεγαλείτερον πέρνει δλην τήν χαρτοσιάλ'. Ό κερδί
ζων παίζει τότε πρώτος καί οΰτως εξακολουθεί τό 
παιγνίδι μέχρι τής δεκάτης τρίτης χαρτοσιάς. 

Έ ά ν τά παιζόμενα χαρτιά άναμιγνύωνται, οί παϊ - ' 
κται δύνανται νά ζητήσωσι τό ταμπλώ. Έ ν τοιαύτη 
περιπτώσει,έκαστος τοποθετεί τόχαρτί του ενώπιον του. 

Λεν δύναται τις νάρνηθή, νά μή δώση δηλαδή τό 
αίτούμενον χρώμα,εάν δύναται νά δώση· οπωσδήποτε 
δέν είναι υποχρεωμένος νά παίξη χαρτί μεγαλείτερον 
τοΰ ριπτομένου. "Ισως, έάν δέν δύναται τις νά δώση 
τό αίτονμενον χρώμα χαρτιού, δέν είναι υποχρεωμέ
νος νά ρίψη Ατοϋ, άλλ' οιονδήποτε άλλο χαρτί. Έ ν 
περιπτώσει ψευδούς αρνήσεως (έάν δηλαδή ένόμιζέ 
τις, δτι δέν έχει εν χρώμα, τό όποιον είχεν) οί αντί
παλοι κερδίζουσιτρεις ποΰντους (ΡΟΠΙΐ*), τούς οποίους 
άφαιροϋσιν έκ τοϋ άριθμοΰ αυτών οί πταίσαντες σύν
τροφοι. Έ ά ν τό λάθος της αρνήσεως άναννωρισθη 

. π ρ ό τοΰ τέλους τής χαρτοσιάς παρά τοΰ διαπράξαν-
τος αυτό, τότε έκαστος αναλαμβάνει τό χαρτί του, 
καί τό χαρτί, δπερ απετέλεσε τό σώμα τοϋ πταίσματος 
τής ψενδονς Αρνήσεως (ΡΕΙΙΜΟ Γβιιοηυε), μένει έπί της 
τραπέζης, ίνα είναι ύπό τήν διάθεσιν (ΡΟΙΊΓ ΕΊΤΒ ΒΡ· 
ροΙίβ »ΙΙ ΟΟΠΥΗΑΤΚΊΟΙΗΟΗΐ) τών αντιπάλων, ώς καί τό 
χαρτί τοϋ ενόχου συντρόφου, έάν επαιξεν ούτος. Ή 
ψευδής αρνησις δέν καταγγέλλεται κατά τήν έπομένην 
παρτίδα. 

Οί πονντοι(ΐ,α ΡΟΊΠΐ*).—"Οταν τελείωση ή παρτίδα, 
υπολογίζονται οί ποϋντοι (ΊΟ* ΡΟΊΗΙ§) τών δύο συν
τροφιών. Οί ποϋντοι ούτοι έ'χουσι δύο βάσεις υπολο
γισμών: Ιον) τάς χαρτοσιάς, 2ον) τά δνόρια (ΙΒΫ ΙΙΟΗ-
ΗΕΙΊΓΊ). 

Έκαστη συντροφιά πρέπει νά κάμη 6 χαρτοσιαίς. 
Κ<ίθε χαρτοοιά, έπί έλαττον τών εξ χαρτοσιών, δίδει 

ποϋντον (ροΐηΐ) είς τήν συντρόφι άν ή 0 , . 'ί 
μεν. Διά 9, λόνου χάριν, ν α ο τ ο ^ ' ί'?*1 
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ενα 

έκαμεν. Διά 9, λόνου χάριν, χαρτοσιάς ύ π θ Μ ϊ . 
ται 3 ποϋντοι, δ ιά τάς 10 υπολογίζονται 4. Τάς 
πληρωματτκάς αύτάς χαρτοσιάς τάς όνομάζον 
(ι Γ ί ΊΒ). Έ ά ν ή μία συντροφιά πάρη τάς 13 
σιάς, δπερ ονομάζεται σλαμ ' (ΟΙΙΙΟΠΙ), ή χ™ 
συντροφιά πληρόνει αριθμόν τινα μαρκών (β 
0 συνήθως, καί εξακολουθεί ή παρτίδα. 12 χαρ· 
άποτελοϋσι τό λεγόμενον μικρόν αλά» ι>-
Ο.ΙΙΙΟΠΙ) 

Τά ΌΙΌΟΊΑ (ΙΟΒ ΙΙΟΗΗΟΥΓΧ), άτινα υπολογίζοντα 
τόπιν τών τρικ, είναι ό άσσος,ό ρήγας, ή ντάμα 1 

βαλές ΤΟΓ· Ατοϋ "Οταν μία συντροφιά έχη δύο όν 
ουδείς κερδίζει .Όταν εχη 3 όνόρια, κερδίζει 2 .ι 
τους (ροϊηΐί). Ό τ α ν εχη 4 όνόρια, κερδίζει 4 » 

Έ κ τών ανωτέρω συνάγεται, δτι είναι δυν™ 
νά γείνωσιν οί 10 ποϋντοι (ροϊηιβ) τή ; παρτίδας άμ£ 
σως, κερδιζομένων Γ> ή 7 χαρτοσιών καί 4 όνορ' 
Έ ά ν δμως ή μία μέν συντροφιά, κερδίσασα εις η 
γουμένας παρτίδας 5 πούντους (ροΐπΐ*), κάμη κατά 
τήν τελευταίαν παρτίδα 4 χαρτοσιάς καί Ί όνόρια, 
ήτοιέν δλω 13 πούντονς. ή άλλη δέ, έχουσα έκ προη
γουμένων παρτίδων 7 πούντους, κάμη κατά τήν τε
λευταίαν παρτίδα 3 χαρτοσιάς, ήτοι έν δλο> 10 πούν
τους, έκ ιών δύο συντροφιών κερδίζει ή τελευταία. Ό ' 
λόγος, είναι,δτι αί χαρτοσιαί προηγούνται έν τώ προ-; 
λογισμώ τών πούντων, τών όνορίωνχαϊ δτι, δταν έχη 
ό είς 10 χαρτοσιάς, τά όνόρια, άτινα έχει ό άλλος έπί 
πλέον,δέν λογαριάζονται μάλλον ή δέν χρησιμεύουσα. I 

Έ ά ν , ένώ ή μία συντροφιά έχει (Ί πούντους, ή 
άλλη έχει δ, ή πρώτη κερδίζει διπλήν παρτίδα. Έάν 
ή μία συντροφιά κάμη 10 αριθμούς, χωρίς ή άλλη 
νά προφθάση νά σημείωση ουδέ ένα, ή έχουσα 10 
ποΰντους κερδίζει τριπλήν παρτίδα. 

ΟΥ I ΣΤ ΜΕ ΤΡΕΙΣ Η ΜΕΤΑ ΤΥΦΛΟΥ (ΜΟΚΤ) 

Τό μέ τνφλόν (ΠΙΟΓΙ) Ούΐστ παίζεται περισσοτ 
ίσως τοΰ συνήθους Ούΐστ. 

Αί μόναι διαφοραί αύτοΰ πρό; τό Ούΐστ μέτέσ-_ 
σάρας εΐσίν αί εξής: 

1) Τά χαρτιά τοϋ τετάρτου παίκτου ή τοΰ τυφλοί 
(ΙΙΙΟΓΙ) είναι εκτεθειμένα καί ανοικτά έπί τής τραπεςης. 

2) Οί παΐκται διά πληρώσεως κάμνουσιν μίαν παρ
τίδα μετά τοϋ τυφλού, παίζοντες συντροφικώς μετ 
αύτοΰ. 

3) Τά όνόρια (ΐιοηηβιιπΟ δέν υπολογίζονται. 
4) Τό μοίρασμα δέν μεταβιβάζεται, έάν γείνη κα

κόν μοίρασμα (ηιαίαοηιω). 
δ) Δέν υπάρχει ένβίτ (ίηνίίο). 
Είς τά μετά τνφλοϋ Ούΐστ, ό αριστερά τοΰ τυφλού 

οφείλει νά κτυπήση τά μεγάλα χαρτία τοΰ τυφλού, 
δέ δεξιά αύτοΰ τά μικρά. 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΓΜΒΟΓΛΑΙ 

Εις τό Ούΐστ λέγετα,ι ΠΙΝΊΐΟ τό χαρτί, τό όποιον Ρ 
πτει τις έν τή αρχή τοΰ παιγνιδιού, ϊνα δείξη τ " Χ™ 

Τ Ο Ο Υ - Ι Σ Τ Κ Α Ι Τ Ο Μ Π Ρ Ι Τ Ζ 
1 0 3 

Ϊ εί- τόν σι'ντροφόν του. Ή κοντρενβίτ (σοη-
!" . ·,,.' /.αμ|3«νει χώραν, δταν εν τώ αντιθέτω στρα-

,. έπικρατή τό αυτό χρώμα, τό όποιον επικρα-
- <•;- τό πρώτον. 

ϊ ' ί Ί ι πης Γ Ι | 1 ' Ι""»!""·**) λέγεται, δταν ρίπτη τις εν 
·' . ι'νο έλευθεοωθώσι, ρ ιφθώσι τά μεγαλείτερα 

ΐΐτ^ά τά όποια έχουσιν οί αντίπαλοι. 
Γν ΐ ,άε ιό ΐ ' -ΊΠ-1«ΊΟΙΙ) λέγεται, δταν εχη τις εν μό-

Έάν εχη τ ι ^ /«'λά χαρτιά, πρέπει νά προσπαθήση 
Ι πέσουν τά ατού. ίνα περάση ακολούθως τά καλά 

I ^χιάχον. Έ ά ν έχη τις κακά χαρτιά, πρέπει νά φρον-
^ να κοπούν ΊΑ χαρτιά. Ό τ α ν έχη τις σειράν όμοι-

I ΜΟυων χαρτιών, πρέπει νά ρίψη πρώτον τό μεγαλεί-
' χαρτί, δεύτερον τό μικρότερον, τρίτον τό έν τη 

οπομενοΐ'σΐ] σειρά μεγαλείτερον. Ό δεύτερος δέν πρέ-
ι , Λ , ν α χόπτη τήν δεκάτην τρίτην χαρτοσιάν. Πρέπει 

νά ποοσέχΐ] τι;, ίνα θέτη τόν αύντροφόν του έν «ΠΓ-

οβορ»'· 
Τ Ο Μ Π Ρ Ι Τ Ζ , 

Γνωρίζοντες τό Ούΐστ, δυνάμεθα νά έπιληφθώμεν 
ΒΊΟΝ Μπριτζ. "Ενεκα ελλείψεως χώρου θά παράσχω-

μενένταϋθα τά; ιίπαραιτήτους εξηγήσεις, συντόμους 
ΕΟΝΙΚΆΣ πληροφορίας. "Ινα καλώς παιχθή τό Μπριτζ 

ΠΡΈΠΕΙ να ένθυμήταί τις καλώς τά χαρτιά, τά φύλλα. χρέππ να ενυ-ι·μ,ΐ|ΐΟ.Ν ..Ν, = 

0Ί παΐκται.—Τό Μπριτζ παίζεται μέ τρεις ή τέσσα 
«ΑΣ παίκτας, άλλά συνηθέστερον παίζεται μέ τεσσά
ΡΑΣ. Έάν οί παΐκται είναι πλέον τών τεσσάρων, τότε 
ΔΙΑ τών γνωστών μεθόδων τής κληρώσεως μέ φύλλα 
ΟΡΊΖΕΤΑΙ ή σειρά τής συμμετοχής τών παικτών εις την 
παρτίδαν. , 
Ψ, Φύλλα.—Παίζεται μέ δέσμην δ2 φύλλων. Ή αξία 
ιών φύλλων διαβαθμίζεται κατά την έξης σειράν: 
Άσσος, 'Ρήγας, Ντάμα, Βαλές, κτλ. μέχρι τοϋ δύο. 
Δέν μεταχειρίζονται διά παρτίδαν μέ δύο δέσμας παι-

ιγνιόχαρτα διαφόρων χριομάτων. 
Τό τράβηγμα τών ψύλλων.— "Ινα σχηματισθώσιν 

ϊοϊ όμιλοι, οί όποιοι θ ά παίζωσιν όμοϋ, άπλόνονται 
[ΤΑ παιγνιόχαρτα τής μιας δέσμης μέ εστραμμένην τήν 
;ΔΨΙΝ πρός τόν πράσινον τάπητα καί έπειτα έκαστος 
ιχαίκτης λαμβάνει εν παιγνιόχαρτον ό λαβών τό μι-
!χρόιεηον, παίζει, έχων ώς σΰντφοφον τόνλαβόντα τό 
|μετ' αυτόν μικρότερον φύλλον. Ο ί δυο λαβόντες τά 
αμέσως μεγαλείτερα παιγνιόχαρτα άποτελοϋσι τήν 
οντίπαλον συντροφιάν. Οΰτως άρχεται ή παρτίδα 
μεταξύ τών τεσσάρων αυτών παικτών. 
' θέσεις τών παικτών. — Τοϋ ομίλου τών παικτών 
""ΤΩ καταρτισθέντος, ό λαβών τό μικρότερον παι-

• Υ^όχαρτον κατά τό τράβηγμα έχει τό δικαίωμα τής 
•"^"Υής της θέσεως περί τήν τράπεζαν καί της δέσμης 
*ΩΝ παιγνιόχαρτων. Αυτός μοιράζει, δίδει πρώτος. Ό 
Τ ρ ο φ ό ς τ ο υ ή ό Τνψλός (ΜΟΓΙ) τοποθετείται απέ
ΝΑΝΤΙ αύτοΰ, ό είς τών αντιπάλων αριστερά καί ό άλ
λο; δεξιά. 

0 δίδων φύλλα λέγεται Μοιράζων, ό σύντρο 

φος αύτοΰ Τυφλός, ό αριστερά αντίπαλος Αριστερά 
Πλευρά (ΡΐΑΗΟ ΙΪΒΥΧΊΙΟ) καί ό δεξιά αντίπαλος Δε\ιά 
Πλευρά (ΚΙΒΙΚ ΌΓΟΪΙ). '.' 

.Ίιαιοιιή.— Καταληφθεισών τών θέσεων περί τήν 
τράπεζαν, ό Μοιράζων λαμβάνει δέσμην παιγνιόχαρ
των, άνακατόνει αυτήν καί τήν παρουσιάζει είς τόν 
δεξιά αύτοΰ, ίνα τά κόφγι ούτος. Κατά τό χρονικόν 
αυτό δίάστημα, ό Τυφλ,ός άνακατόνει δευτέραν δέ
σμην παιγνιόχαρτων, ήν τοποθετεί δεξιά αύτοΰ διά 
τό δεύτερον παιγνίδιον. 

Ό Μοιράζων διανέμει ακολούθως τά παιγνιό
χαρτα εν πρός εν, αρχόμενος έξ αριστερών μέχρις εξ
αντλήσεως τής δέσμης. "Εκαστος παίκτης πρέπει τότε 
νά έχη 13 φύλλα. Έ ά ν εγένετο κακή διανομή, επα
ναρχίζει αυτί), ούδεμίαν συνεπαγόμενη ποινήν. 

Κ α θ ' δλας τάς περιπτώσεις τής κακής διανομής 
(ΙΙΙΒΊΆΟΗΙΙΙ·) -αναστροφή παιγνιόχαρτου παρά τοϋ Μοι
ράζοντος ή τοΰ συναδέλφου του—δέν δΰναιαι νά ζη-
τηθη νέα διανομή, έκτος άν ουδείς τών παικτών είδε 
τά χαρτιά του. 

Τό τελευταϊον χαρτί δέν αναστρέφεται, γυρίζεται. 

ΘΕΜΑ ΤΟΤ ΠΑΙΓΝΙΑ ΙΟΊ* 

Εις τό Μπριτζ ύπάρχουσι δυο χωριστοί υπολογι
σμοί, ό τών χαρτοσιών καί ό τών όνορίων. Ά λ λ ' αί 
χαρτοσιαί μόναι κερδίζουν εις τήν παρτίδαν (ροίι %Ά-
ΒΗΟΓ Ια ΗΙΑΊ'ΟΐΙΡ). Αί έξ πρώται χαρτοσιαί δέν υπολο
γίζονται. Ά μ α ώς τελείωση τό παιγνίδι , τό ατρατό-
πεδον, δπερ έχει πλέον τών έξ χαρτοσιάς, πολλαπλα
σιάζει τόν αριθμόν αυτών διά τής αξίας τής αποδιδο
μένης εις έκάσιην χαρτοσιάν άιοΰ, τό δέ γινόμενον 
σημειοΰται έν τή στήλη τών χαρτοσιών. 

Διά τούς λογαριασμούς αυτούς χρησιμοποιείται χάρ
της έκ τών προτέρων καταλλήλως διαρρυθμιζόμενος, 

Τό μοίρασμα γίνεται πρός τάριστερά μ ε θ ' εκαστον 
παιγν ίδι. 

"Οταν έν στρατόπεδον φθάση ή ύπερβή τόν αριθ
μόν 30 εν τή στήλη τών χαρτοσιών, έκέρδισε τήν 
ΩΒΗΟΐΙΙ·. Σύρεται τότε γραμμή οριζόντια ύπό τούς γε
νομένους λογαριασμούς, καί άρχεται άλλη Π.ΫΐΙΟΐΙΟ. Τά 
δνόρια (ΐΙΟΙΙΙΙΒΑΓ») δέν λογαριάζονται έν τή μερίδι μιάς 
ωαηοΐιβ. 

Ή παρτίδα απαρτίζεται έκ δύο ΗΙΒΗΟΙΙΟ». Ή κόν
τρα (ΊΑ ΥΒΐΐΟ) δέν παίζεται, έάν αμφότερα τά στρατό
πεδα έκέρδισαν άπό μίαν παρτίδαν. 

Τό κέρδισαν στρατόπεδον προσθέτει τούς πούντους 
τών χαρτοσιών καί τών όνορίων, ακολούθως δέ προσ
θέτει 100 είς τό ό/ικόν άθροισμα. Έ π ε ι τ α έκ τοΰ 
συνόλου αφαιρείται τό άθροισμα τών πούντων, τών 
χαρτοσιών καί τών όνορίων τών αντιπάλων καί ή προ 
κΰπτουσα διαφορά είναι τό εις ποΰντους κέρδος. Έ ά ν 
οί ποϋντοι είναι 185 έν παραδείγματι, ό αριθμός ού
τος εγγράφεται εις φύλλον χάρτου κατά τήν έξης διά-
ταξιν: 

Α + 185 + 315 Γ—185—δδ 
Β + 18δ + δ δ Δ—185—315 
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Υπάρχε ι καί τις άλλος υπολογισμός π ο ύ ν τ ω ν , ό 
όποιος έχει σημασίαν κατά τόν τελικόν ύπολογισμόν 
τής παρτίδας. Ό έν λόγω υπολογισμός είνε τά όνό-
ρια (ΙΙΟΗΗΟΥ,Γδ). 

Ύπάρχουσι τέσσαρα όνόρια, άτινα εινε: ό Ά σ 
σος, ό Ρήγας, ή Ντάμα, ό Βαλές κα! τό 10 τού Α 
τ ο ύ . Τ ά χαρτιά ΑΥΤΆ θ ά εύρίσκωνται εΐς τό ένα Ή 
εΐς τό άλλο στρατόπεδον, φυσικώτατα δέ τό έν τών 
δύο στρατοπέδων θ ά έχη τά περισσότερα έξ αυτών. 

Εΐς χαρτοσιάν άνευ ατού ( δ ί ΐ υ , βίουι) 3 άσσοι ευ
ρισκόμενοι εΐς τάς χείρας δύο συντρόφων άποτε-
λούσι 30 όνόρια, 4 δ ' Ά σ σ ο ι ευρισκόμενοι εΐς τάς 
χείρας τών δύο συντρόφων άποτελοΰσι 40 όνόρια. 

4 Ά σ σ ο ι , ευρισκόμενοι εΐς μίαν και τήν αυτήν 
χείρα άποτελοΰσι 100 όνόρια. 

1 0 4 « Α Θ Η Ν Α Ι 

Έ ά ν έκαστον στρατόπεδον έχη άπό 2 άσσοι*· • 
ύπάρχουσι όνόρια. 

Οί ποΰντοι τών όνορίων σημειοϋνται έν τώ 
τών λογαριασμών καί έν τή στήλη τών ΥΝΟΡΊΗΝ» ι 

Τά όνόρια δέν υπολογίζονται έν τώ κέρδη ΧΉ. " 
τίδας, άλλ' έχουσι μεγάλην έπιρροήν έν Χ ώ νενι* 
ύπολογισμώ τών ωφελειών τοΰ κερδίζοντος. Εΐνεϊύ 
νατόν νά χαθη ή παρτίδα διά τής διαφοράς τ » 
πούντων τής χαρτοσιάς, άδιάφορον άν έχη ΤΙΣ πλει». 
νότητα πούντων έξ όνορίων, άλλ' έν τώ γενικά ΰ»3 
λογισμώ παρά τήν άπώλειαν τής παρτίδας, δυνατοί 
τις νά κερδίση αριθμόν τινα πούντων. 

"Ινα ΑΚΡΙΒΏΣ παρακωλυθή τοΰτο, έ<(' όσον δ», 
νατόν, προστίθενται εΐς τό κερδίζον στρατόπεδο» 
100 ποΰντοι. 

Είδος τοϋ Άτοϋ ΠΊΚΑ ΣΠΑΘΊ ΚΟΰΠΑ 

Άξια τών χαρτοσιών 2 4 6 8 

ΤΆ ΆΠΛΑ ΌΝΌΡΙΑ ΆΞΊ
ΖΟΥΣΙ ΤΌ ΔΙΠΛΟΫΝ ΤΉΣ 
ΧΑΡΤΟΣΙΆΣ ΜΈ ΆΤΟΰ, ΉΤΟΙ 

φ 

4 8 1 2 16 
ΤΈΣΣΑΡΑ ΌΝΌΡΙΑ ΔΙΑ-

ΜΟΙΡΑΖΌΜΕΝΑ ΜΕΤΑΞΎ ΔΎΟ 
ΣΥΝΤΡΌΦΩΝ ΆΞΊΖΟΥΣΙ ΤΕ-
ΤΡΆΚΙΣ ΠΛΕΙΌΤΕΡΟΝ ΤΉΣΜΈ 
ΆΙΟΫ ΧΑΡΤΟΣΙΆΣ, ΉΤΟΙ 8 1 6 2 4 32 I 

ΠΈΝΤΕ ΤΙΜΑΊΔΙΑΜΟΙΡΑ-
ΖΌΜΕΝΑΙ ΜΕΤΑΞΎ ΔΎΟ ΣΥΝ
ΤΡΌΦΩΝ ΆΞΊΖΟΥΣΙ ΠΕΝΤΆ
ΚΙΣ ΠΛΕΙΌΤΕΡΟΝ ΤΉΣ ΜΕ 
ΆΤΟΫ ΧΑΡΤΟΣΙΆΣ, ΉΤΟΙ 1 0 2 0 3 0 40 

ΤΈΣΣΑΡΑ ΌΝΌΡΙΑ ΕΊΣ 
ΕΝΑ ΧΈΡΙ ΆΞΊΖΟΥΣΙ ΌΚΤΆ-
ΚΙΣ ΠΛΕΙΌΤΕΡΟΝ ΤΉΣ ΧΑΡ
ΤΟΣΙΆΣ ΜΈ ΆΤΟΫ, ΉΤΟΙ 1 6 3 2 4 8 64 

ΤΈΣΣΑΡΑ ΌΝΌΡΙΑ ΕΙΣ 
ΈΝΑ ΧΈΡΙ ΚΑΙ Ή ΠΈΜΠΤΗ 
ΕΊΣ ΤΌΝ ΣΎΝΧΡΟΦΟΝ ΆΞΊ
ΖΟΥΣΙ ΤΕΤΡΆΚΙΣ ΠΕΡΙΣΣΌ-
ΤΕΡΟΝ ΤΉΣ ΜΈ ΆΤΟΫ ΧΑΡ
ΤΟΣΙΆΣ, ΉΤΟΙ 1 8 3 6 5 4 72 

ΠΈΝΤΕ ΌΝΌΡΙΑ ΕΊΣ ΕΝΑ 
ΧΈΡΙ ΆΞΊΖΟΥΣΙ ΔΕΚΆΚΙΣ 
ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟΝ ΤΉΣ ΜΈ Ά
ΤΟΫ ΧΑΡΤΟΣΙΆΣ, ΉΤΟΙ 1 0 4 0 6 0 80 

Σ Λ Α Μ ΚΑΙ Σ Ι Κ Α Ν 

Τό Σλάμ. — Έ ά ν εν στρατόπεδον κάμη εις ΈΝ παι
γνίδι ] 3 χαρτοσιάς, κάμνει τό λεγόμενον «Μέγα 
Σλάμ» (Οηικ Ι δ ο ΐ ι ΐ ο η ι ) κα! προσθέτει 40 πούντους «ς 
τόν πίνακα τών όνορίων. 

Έ ά ν έν στρατόπεδον κάμη 12 χαρτοσιάς, κάμνει 
τό λεγόμενον «Μικρόν Σλάμ» κα! προσθέτει 20πούν-
τους εις τόν πίνακα τών όνορίων. 

Σικάν (Γ,ΙΙΊΟ»ΙΙΙ>). Ενδέχεται είς τών συντρόφων να 
μήν έχη ούτε ένα χαρτί τοΰ Άτοΰ . "Εχει τότε την 
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Μ Η ΐ έ ν η ν Σικάν. Πρέπει νά τό δηλώση, δταν παί-
άτοΰ κα! δταν αυτός θά ρίψη χαρτί. 

^Γο στρατόπεδον, δπερ έχει Σικάν σημειοΐ τά ά-
ΛΑΔΝΌΡΙΑ, τ 0 ° ' "λλο τά όνόρια, τά όποια εχει* 
•Τνί6 απλούστερος τρόπος τον ύπολογίζειν τήν Ο Ι ι ί ο α η ο . 

Έάν δύο σύντροφοι δέν έχωσιν άτοϋ, τότε υπάρχει 
ίΑμιλή Σικάν» (Ι)ΟΥΗΐΟ Γ,ΙΙΊΟ.ΙΙΚ'). Έκάτερος αυτών ό-

•\ £ ί ν α τ ό δηλώση, κ α θ ' δν τρόπον ανωτέρω εΐπομεν, 
μ τό στρατόπεδον αυτό σημειοΐ τά όνόρια τά όποια 
ΙΟΕΙΧΕ, ε ( * ν ε ^ · ε ^ ί 1 0 1 τ ε τ 0 < * κ ι ? τ ή ν άξίαν τών χαρτο
ΝΙΏΝ. Τό άλλο στρατόπεδον σημειοΐ τά όνόρια, τά 
δηοΐα ΈΧΕΙ. 

Μ Ε Τ Α Β Ι Β Α Σ Ι Σ Κ Α Ι Κ Ο Ν Τ Ρ Α 

Μεταβίβασις. - Ό Μ ο ι ρ ά ζ ω ν, έάν δέν βγάλη -
£τον, μεταβιβάζει τό δικαίωμα του ΕΙΣ τόν σύντρο. 
ΦΟΝ τ ο ν , λέγων: Μεταβίβαζα} λόγον (.1^ Ρ̂ ΚΟ ΡΒΤΟΐΟ) 
ή ΔΛΛΗΝ πορομοίαν έκφρασιν. 
I Δέν ερωτάται ό τυφλός περί τοΰ ζητήματος τού
ΤΟΝ. Κρατεί ύ κανών, δπως ό τυφλός βλέπη τά χαρ
ΤΙΆ τ ο υ , ά φ ' ού ό Μοιράζων δηλώση τό άτοΰ ή με
ΤΑΒΊΒΑΣΗ τόν λόγον. 

Έάν Ό τυφλός πρόκειται νά δηλώση άτοϋ, δηλοτ 
οίονδήποτε ΘΈ/ει. Έ ά ν μάλιστα δέν έχη χαρτί εΐς τά 
ΧΈΡΙΑ, ΏΣ συμβαίνει ενίοτε, δηλοΐ Πίκαν, άν κα\ 
ΪΧΗ Σ ι κ ά ν εις τό χρώμα αυτό. Αμφισβητε ίτα ι συ-
ΧΝΆΚΙΣ τό δικαίωμα αύτο, άλλ' είνε άναμφισβήτητον, 

1 ΔΙΌΤΙ δ τυφλός είνε απόλυτος κύριος νά κάμη οίαν-
«ΠΕ περί αύτοΰ δήλωσιν, δταν μετεβιβάσθη εΐς ΑΥ
ΤΌΝ Ό λόγος. 

ΓΕΝΙΚΏΣ ό τυφλός δηλοΐ Πίκαν, δταν έχη κακά 
χ α ρ τ ί α . Τοΰτο αποτελεί έν είδος αλεξικέραυνου, διά 
τοϋ οποίον αποτρέπεται μία Κόντρα ( Ο ο ι ι ΐ Γ β ) εΐς 
ΧΡΏΜΑ άκριβώτεοον, ΈΞ ού μεγάλη θ ά προέκυπτε ζη
μία κατά τό τέλος· της παρτίδας. 
I Κόντρα.— Ή Κόντρα διπλασιάζει τήν άξίαν τών 
χ α ρ τ ο σ ι ά ν έν τώ δηλωθέντι χρώματι. Ή δευτέρα 
Κόντρα ( δ ι ι π Ό ΐ ι ΐ π ' ) τήν διπλασιάζει ΔΙΣ κτλ. 

Ενίοτε μία Πίκα, κατόπιν Ο ο π ι γ ο κ κα! δ υ ι τ ο π ί Γ ε * 

"δύναται ν ά παιχθή εΐς 64 ή 128 κατά χαρτοσιάν, δ
π ε ρ ΔΜΩΣ σπανιώτατον. 

Οτε τό Άτοϋ έδηλώθη άπό τόν Μοιράζοντα ή άπό 
τονΤνφλόν, Ή Αριστερά Πλ.ευρά (ΡΊΙΠΙ· ΟΒΫΟΐΙΒ), νο-
μιζουσα δτι δύναται συμφώνως πρός τά χαρτιά της 

• ™ ΚΆΜΗ πλέον τών εξ χαρτοσιών καί έχουσα τούτου 
ένεκα συμφέρον ναύξήση τήν άξίαν τών χαρτοσιών, 

• «γει: κάμνω κόντραν (]ο ο ο π Ι γ ο ) , ίνα ούτω διπλασια-
""ΤΪ ή αξία τών χαρτοσιών. Κάθε χαρτοσιά άπό Καρ-
ίώ> έν παραδείγματι θάξίζη τότε 16. 

0 δηλώσας τό Άτοϋ δύναται έπ ' ϊσης,κατά προτίμη-
: 'ΐν ΝΑ διπλασιάση έκ δευτέρου, άντ ' αυτού ΔΈ, μή δυνά

μενου, έχει τό δικαίωμα τοΰ διπλασιασμοϋ ό σύντρο-
•'|*5 τον. Ή μονομαχία τοΰ διπλασιασμοϋ δύναται νά 

ξβχολονθήση ΈΦ' δσον θέλουν οί παίζοντες. 

Έ ά ν ή Αριστερά Πλ.ευρά (,ΡΙΒΗΟ ΟΒΥΟΙΙΟ) δέν δι
πλασιάση, δύναται νά ερώτηση, τόν σύντροφον αύτης : 
«Δύναμαι νά παίξω;» Εκείνος άπαντα «Ναί,» ή , 
έάν έχη ανά χείρας χαρτιά, έξ ών συμπεραίνει, δτι θ ά 
έπιτύχη πλέον τών εξ χαρτοσιών μόνος ή τη συν
δρομή τοϋ συντρόφου του, λέγει: «Κάμνω κόντραν 
(.)<' ι ο η ΐ Γ ( ' ) καί τότε ή ανωτέρω συνομιλία γίνεται με
ταξύ τοΰ Μοιράζοντος κα! τοΰ Τυφλοΰ. 

Κάμνει τις κόντραν χωρίς άτοϋ, ώς κάμνει κα! μέ 
ατού. Οί κανόνες τού παιγνιδιού είσ! διάφοροι κατά 
τάς δύο ταύτας περιπτώσεις, ώς θ ά έξηγηθή" περαι
τέρω. 

Η Π Ο Ρ Ε Ι Α Τ Ο Υ Π Α Ι Γ Ν Ι Δ Ι Ο Υ 

Τοΰ άτοϋ δηλωθέντος κα! τών αντιπάλων συμφω
νούντων, άρχεται ή παρτίδα. Ή Αριστερά Πλευρά 
ρίπτει έν πρώτον χαρτί, ό Τυφλός αναπτύσσει τά χαρ
τιά του έπ! τής τραπέζης, τοΰ άτοΰ τοποθετουμένου 
πρός τά αριστερά τοΰ Μοιράζοντος κα! τών άλλων 
χαρτιών ακολούθως κατά χρώμα. Ά π ό τής στιγμής 
ταύτης ό Τυφλός γίνεται πραγματικώς τυφλός, δεν 
αναμιγνύεται ΔΉΛΑ δη εΐς τό παιγνίδιον ούτε θίγει 
καν τά χαρτιά, έάν δέν ζητήση τοΰτο ό Μοιράζων. 

"Εχει μόνον τό δικαίωμα νά 'πή εΐς τόν σόντροφόν 
του, σκεπτόμενον νά κάμη άρνησιν ( γ ο η ο π ο ρ ) Κούπας, 
έν παραδείγματι : «Δέν έχετε Κούπαν, σύντροφε ;« Ή 
παρατήρησις αύτη έχει ώς σκοπόν νάποσοβήση τήν 
εΐς τό στρατόπεδον τοϋ Τυφλού έπιβολήν ποινής. Ή 
παρατήρησις αύτη δέον νά γείνη, πρίν αναστροφή ή 
χαρτοσιά κα! διευθετηθή. Ό τυφλός έχει έ π ' ίσης τό 
δικαίωμα νά υπόδειξη εΐς τόν Μοιράζοντα τήν χαρ
τοσιάν, τήν οποίαν πρέπει νά παίξη. Ά μ α ώς τό 
παιγνίδι τελείωση, ό Τυφλός άναβλέπει κα! επανέρ
χεται εΐς την ζωήν, δυνάμενος νά λάβη μέρος είς δλας 
τάς συζητήσεις, τάς τυχόν λαμβάνουσας χώραν, κα! 
νά επανόρθωση τά τυχόν γενόμενα λάθη έν ΤΟΙΣ ΎΠΟ-
λογισμοΐς. 

Ή Άρνηαις. — Ή άρνησις (1» ΤΟΙΙΟΙΙΟΒ) είναι ή 
μή χορηγία χαρτιού χρώματος ομοίου πρός τό παι-
χθέν, άν καί ό παίκτης έχη έξ ΑΥΤΟΎ τοΰ χρώματος. 
Δύναται νά δ ιορθωθη, έάν ή χαρτοσιά δέν έγεινεν. 
Άρνησ ι ς έκ μέρους τού τυφλού δέν λογαριάζεται, 
διότι δύναται νά δ ιορθωθη. 

Ή ποινή διά τήν άρνησιν είναι ή απώλεια τριών 
χαρτοσιών, αϊτινες προστίθενται εΐς τό άντίθετον 
στρατόπεδον. Σημειοϋνται έν τή στήλη τών τιμών, 
άλλ' ουδόλως υπολογίζονται κατά τήν άπώλειαν η τό 
κέρδος της παρτίδας. 

Τό στρατόπεδον τό ύποστάν τήν ποινήν τής ΑΡΝΉ
σεως δέν δύναται νά κερδίση τό παιγνίδι, οτιδήποτε 
και άν συμβή. Δέν δύναται νά φθάση πέραν τών 
28 . Ε π ί σ η ς τό στρατόπεδον, δπερ έπωφελήθη έκ τής 
αρνήσεως, δέν δύναται μέ τάς χαρτοσιάς τής πρώτης 
νά κάμη «Μικρόν ή Μέγα Σλάμ». 

Τό στρατόπεδον, δπερ υπέστη τήν ποινήν τής άρ-
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Ή δευτέρα παρτίδα έκερδίσθη άπό τούς παίκτας 
Α κα! Γ δ ι ' 130 πούντων, οί όποιοι εγγράφονται εις 
τόν πίνακα. 

Κα! ούτω καθεξής μέχρι τέλους τής παρτίδας. 
"Οτε Ή ΑΞΊΑ τών χαρτοσιών είναι ώρισμένη εΐς 

πέντε λεπτά ή πλέον, τότε δέν υπολογίζονται ή αί δε
κάδες τοΰ ΑΡΙΘΜΟΎ τών χαρτοσιών. Ούτως αί σημειω-
θεϊσαι παρτίδες θά νπολογισθώσι 18 κα! 13, τό δ ' 
άθροισμα θά είναι 3 1 . 

Έ ν τοις κατά δεκάδας ύπολογισμοΐς οί ποΰντοι οί 
υπερβαίνοντες τάς 5 μονάδας λαμβάνονται υ π ' δψει 
κα! προσλογίζονται.Παράδειγμα : Έ ν παιγνίδί ( ι τ ι ε π -

ΟΗΒ) έκερδίσθη μέ 186 πούντους,θά σημειωθώσιν έν τώ 
πίνακι 9. Έ ά ν οί ποΰντοι είναι 185, θά σημειωθή 18. 

Τό Άτοϋ. Ε π ε ι δ ή δέν άνεστράφη χαρτί κατά ΤΌ 
τέλος τοΰ μοιράσματος,παρίσταται ή ανάγκη νά όρισθή 
τό Ά τ ο ΰ . Τό Άτοϋ ΟΡΊΖΕΤΑΙ ύπό τοΰ Μοιράζοντοςή 
ύπό τοΰ Τυφλού. Ό Μοιράζων δέν πρέπει νά βρα-
δύνη πρός καθορισμόν τοΰ Ά τ ο ΰ , διότι άλλως δέν έχει 
τό δικαίωμα νά μεταβίβαση τόν λόγον ( ρ 3 « $ 0 Γ ρβτοί) 
εΐς τόν Τυφλόν. Περαιτέρω θ ά σημειώσωμεν τούς 
διά τήν έκλογήν τού Ά τ ο ϋ κανόνας. 

Ό καθορισμός τού Ά τ ο ϋ έχει σημασίαν, διότι προσ
δίδει άξίαν τινα κατά τό μάλλον κα! ήττον μεγάλην 
εΐς έκάστην χαρτοσιάν. Είνε δυνατόν δμως νά μή δη-
ωθή άτοϋ ( * & η δ »Ιοιιΐ). 

Μέ 8 Λ ΐ ΐ 5 αίουι ή χαρτοσιά υπολογίζεται εΐς 12 
Μέ κούπαν » » » » 8 
Μέκαρρό » > » » 6 
Μέ σπαθί » » » » 4 
Μέ πίκαν » » » » 2 
Μέ 8»ΙΐΊ 3ΐΟΥΐ 3 χαρτοσιαΐς κερδίζουν τήν παρτίδαν. 
Μέ κούπαν 4 » » » » 
Μέ καρρό 5 » » » » 
Δέν είναι δυνατόν νά κερδίση τις τήν παρτίδα εΐς 

εν παιγνίδι μέ σπαθί ή μέ πίκαν έκτος άν μέ κόντρ 
κα! μέ αιονρ κόντρ φθάση τις εΐς τόν ΑΡΙΘΜΌΝ 30. 

Α Ι ΤΙΙΝΊΑ.1 



1 0 6 « Α Θ Η Ν Α Ι » 

νήσεως, σημειοΐ τούς πούντους του, ώς κατά τά συ
νήθη παιγνίδια. 

Τό Μπριτζ δέν είναι πλέον ή εν Ούΐστ μ ε θ ' ένό? 
τυφλοί. Τά μεγαλείτερα χαρτιά περνούν τά [ακρό
τερα, τό ατού κόπτει τά χαρτιά τών άλλων χρωμάτων, 
εκείνος, δ όποιος κάμνει χαρτοσιάν παίζει τήν άκό-
λουθον, κτλ. Δέν εΐναί τις υποχρεωμένος νά κόψη 
με ατοϋ, εάν δέν έχη άπό τό αίτούμενον χρώμα. 

Επιτρέπεται νά παίξη τις οιονδήποτε χαρτί, τό 
τοιοΰτο δέ παίξιμο λέγεται :· Άπαλλάττεσθαι (ίο άό-

Ή Απαλλαγή.— Είς τρόπος υπάρχει εις τό Ούΐστ 
καί εις τό Μπριτζ τοΰ άπαλλάττεσθαι, δστις εΐνα·· 
και ο απλούστερος καί όστις δύναται νά δνομαοθή 
«Άπ<*λλαγή αντίθετος» (ΠΟΓΒΥΔΒΟ ά ί' Ι ι ι ν 6 Γ 5 θ ) . Συνί
σταται εις τό έξης: Ό αντίπαλος παίζει έν χρώμα>-
τό όποιον δέν έχετε, άλλά δ ι ' οιονδήποτε λόγον δέν 
θέλετε νά κόψετε μέάτοΰ . 'Εάν ρίψετε Κούπαν,υποδει
κνύετε εις τόν σΰντροφόν σας, ότι θέλετε Καρρώ, τό 
Καρρώ παίζεται έπί της Κούπας, τό Σπαθ ί έπί τής 
Πίκας, ή Πίκα έπί τοΰ Σπαθιοΰ . Εξαιρέσει ώρισμένων 
περιπτώσεων, ό τρόπος αυτός είναι ό καλλίτερος καί ό 
πρακτικάπερος, ίνα έκφράσητε τήν προτίμησίν σαζ 
είς τόν σΰντροφόν σας. 

Ή δή/.ωσις τοϋ 'Ατοϋ. —- Ή δήλωσις τοΰ 'Ατοϋ 
είναι τό σοβαρώτερον σημεΐον τοΰ Μπριτζ, διότι έκ 
τής δηλώσεως ταύτης εξαρτάται ή τύχη τής παρτίδας-
Είναι έξ ϊσου άναγκαΐον νά γνωρίζη τις νά κάμη 
τήν περί τοΰ 'Ατοϋ δήλωσιν, ώς είναι άναγκαΐον νά 
γνωρίζη τις νά παίζη καλώς. Ή δυσκολία τής δηλώ
σεως τοΰ 'Ατοϋ προέρχεται έκ τοΰ δτι οί κανόνες οί 
διέποντες τήν δήλωσιν ταΰτην εξαρτώνται ού μόνον 
έκ τοΰ άριθμοΰ τών χαρτιών, τά όποια έχετε τοΰ 
αύτοΰ χρώματος, ' άλλά καί έπί τής καταστάσεως κυ
ρίως τών υπολογισμών τής παρτίδας. 

Πρέπει νά έκλεγ.| τό 'Ατοϋ, τό όποιον μέ καλά 
χαρτιά, θ ά σάς κάμη να κερδίσητε τάς πλείστας τών 
χαρτοσιών καί μέ κοινά χαρτιά, νά χάσετε τάς δλιγω. 
τέρας. Ώ ς εις δλα τά είδη τών παιγνιδιών, έάν έ-
χητε τΰχην, πρέπει νά είσθε τολμηρός, έάν δ ' έχητε 
άτυχίαν, πρέπει νά είσθε προσεκτικός. Όπωσδήποτε 
πρέπει νά τηρή τις τόν κανόνα τοΰ παιγνιδιού, διότι 
οΰτως εΐνε βέβαιος, δτι εις τάς πλείστας τών περιπτώ
σεων τά πράγματα θά λάβωσι καλήν τροπήν, καί δέν 
πρέπει νάπομακρΰνηταί τις τοΰ κανόνος. Έάν . αύτη 
ή κατάστασις τών υπολογισμών δέν έπιβάλλη τήν 
παράβασιν τοΰ κανόνος. 

Τό πρώτον πράγμα ποΰ έχει νά κάμή είς παίκτης 
είναι νά ΐδη τά χαρτιά του, ίνα βεβαιωθη, έάν δύνα
ται νά δηλώση χρώμα άνευ ατοϋ («η εβηβ αίοιιΐ) έκ 
τών χαρτιών, τά όποια κρατεί. Ή δήλωσις αυτη, γε
νομένη, άμα τή ένάρξει τοϋ παιγνιδιού, παρέχει 
πολλά πλεονεκτήματα πρός κέρδος. Ό Μοιράζων δύ
ναται νά συνδυάση τά χαρτιά του μετά τών τοΰ Τυ-
φλοΰ, εν ώ έκαστος τών αντιπάλων αγνοεί εν μέρει 
τά χαρτιά, τά όποια έχει ό σύντροφος του. Ό κάμνων 

τόν Τυφλόν δύναται να παίξη ουχί τά αιτούμενα 
τιά, έν ω έκ τών άλλων αντιπάλων ό ΕΙΣ δέν δύνι 
νάπατηση τόν άλλον. Ό παίζων χωρίς άτοΰ όωι 
νά έλπίζη ύποστήριξιν έκ τοϋ συντρόφου του. Πο 
δμως νάποφευγη τις τό χαιρίς άτοΰ παίξιμον { 
δύναται νά κερδίση τήν παρτίδα μέ δηλωμένον 

Χ Α Ρ Ι Σ Α Τ Ο Υ 

Δηλοΐ τις έναρξιν μέ «χωρίς άτοΰ,» δταν έχη 
χείρας ι 

Τεσσάρας άσσους, οιαδήποτε καί αν εΐνε τά άλλα 
χαρτιά καί ή κατάστασις τών λογαριασμών. 

Τρεις άσσους, έκτος άν έχη καλά χαρτιά άπό 
παν ή καρρώ καί άν ή δ ι ' αυτά δήλωσις αρκεί, ίνα 
συντέλεση είς τό κέρδισμα της παρτίδας. Δύο άσ 
καί εν τρίτον χρώμα φυλαττόμενον.· Όφείλει τις 
λάβη ύ π ' ό ψ ε ι , δτι τά μικρά χαρτιά, τά ύποΐα Χ Μ . 
τεΐ, θ ά γείνωσι καλά έν συνδυασμώ πρός τά χαρτιά 
τοΰ συντρόφου του. 

Είς άσσος καί τρία άλλα χρώματα, επιμελώς φν· 
λαττόμενα, ίνα κατορθωθή ή πραγματοποίησις ΔΎΟ 
τουλάχιστον χαρτοσιών έξ εκάστου χρώματος. 

Χωρίς άσσον, άρκεΐ νά έχη τις δύο Ι ο η μ ι ΐ Ρ ί άπό Πί· 
καν καί Σπαθ ί καί τά δύο κόκκινα χρώματα, φυλατ-
τόμενα. 

Είς τό χωρίς Ά τ ο ΰ παιγνίδι, δτε ή Δεξιά Πλευρά 
λέγει «Κόντρα», ή Αριστερά Πλευρά οφείλει νά 
ρίψη Κοΰπαν. Είς τάς συνήθεις χαρτοσιάς ή 'Αρν·. 
ατερά Πλευρά πρέπει πάντοτε νάρίπτη άπό τό χρώμα, 
έκ τοϋ οποίου έχει τά περισσότερα χαρτιά (ΐοπ^υε οοιι-
ΙΟΗΓ). Ή Δε; ΐά Πλευρά πρέπει νά ρίπτη τό μεγαλεί 
τερον χαρτί, δταν ρίπτη, επιτίθεται ό σύντροφος της, . 
έ φ ' δ σ ο ν δέν ρίπτονται τά χαρτιά τοΰ Τυφλοϋ καί 
τό χαρτί, τό όποιον ρίπτει ή Δεξιά Πλευρά 
δέν δύναται νά παρθή άπό τό χαρτί τοΰ Τυφλοΰ. Ή 
Άπαλλ.αγή είς παιγνίδι χωρίς Ά τ ο ΰ πρέπει νάγίνη-
ται, ώς ανωτέρω έσημειώθη, ήτοι Κούπα δια το 
Καρρώ, Καρρώ διά τήν Κοΰπαν, Σπαθί διά την 
Πίκαν, Πίκα διά τό Σπαθ ί , εξαιρουμένου τοΰ χρώ
ματος, ούέγένετο συχνή χρήσις, δτε ή Απαλλαγή γί
νεται διά τοΰ Ά σ σ ο υ . 

Τ Α Τ Ε Σ Σ Α Ρ Α Χ Ρ Ω Μ Α Τ Α 

Κ Ο Ύ Π Α.—ΔΗΛΟΰΤΑΙ ΠΆΝΤΟΤΕ ΚΟΎΠΑ, ΔΤΑΝ ΈΧΗ ΤΙΣ «Ί 
ΧΕΊΡΑΣ 4 Ή Δ ΌΝΌΡΙΑ, ΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΚΑ'Ι|ΆΝ ΕΐΝΕ Ή ΆΛΛΗ ΑΞΙΑ 
ΤΏΝ ΧΑΡΤΙ,ΌΝ, ΔΙΌΤΙ ΤΆ ΌΝΌΡΙΑ ΔΎΝΑΝΤΑΙ ΝΆΠΟΖΗΜΙΩΣΩΣΙ ™* 
ΠΑΊΖΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΆ ΚΈΡΔΗ, ΠΡΟΕΡΧΌΜΕΝΑ ΈΚ ΧΑΡΤΟΣΙΏΝ. ΔΈΝ 
ΠΡΈΠΕΙ ΝΆ ΔΗΛΩΘΉ ΚΟΎΠΑ ΜΈ ΌΛΙΓΏΤΕΡΑ ΤΏΝ ΔΎΟ ΌΝΟΡΊΩΝ, 
ΈΚΤΟΣ ΔΝ ΔΈΝ ΎΠΆΡΧΩΣΙΝ ΆΛΛΑ ΠΟΛΛΆ ΆΤΟΰ ΚΑΊ ΔΈΝ ΕΙΝΕ Ι1» 

ΙΣΧΥΡΌΤΕΡΟΣ ΕΊΣ ΆΛΛΑ ΧΑΡΤΊΑ,ΤΆ ΌΝΌΡΙΑ ΤΙΜΑ'Ι ΤΏΝ ΑΝΤ ΙΠΆΛΩΝ 

ΣΑΣ ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΆΞΊΖΩΣΙ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟΝ ΆΠΌ ΤΆΣ ΧΩΡΪ? Α 

ΧΑΡΤΟΣΙΆΣ ΣΑΣ ΚΑΊ ΤΆΣ ΤΕΣΣΆΡΑΣ ΜΈ ΚΟΎΠΑΝ, ΆΣΤΕ Ε Κ Β Ι 

ΝΆ ΚΕΡΔΊΣΩΣΙ ΤΌ ΠΑΙΓΝΊΔΙ. ΣΥΧΝΌΤΑΤΑ ΕΥΡΊΣΚΕΤΑΙ ΤΙΣ 
ΤΉΝ ΑΝΆΓΚΗΝ ΝΆ ΈΚΛΈΞΗ ΜΕΤΑΞΎ ΔΎΟ ΔΗΛΏΣΕΩΝ ΆΤΟΰ, Μ« 
ΔΗΛΏΣΕΩΣ ΚΟΎΠΑΣ ΚΑΊ ΔΗΛΏΣΕΩΣ ΧΩΡΊΣ ΆΤΟΰ. ΕΝ ΤΟΙΑΥΤ 
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ΙΏΟΕΙ ΠΡΈΠΕΙ ΝΆ ΔΊΔΗΤΑΙ Ή ΠΡΟΤΊΜΗΣΙΣ εις ΤΉΝ ΚΟΎ-
ΈΆΝ ΕΙΣ ΧΆ χαρτιά ΎΠΆΡΧΩΣ: ΚΑΛΑ'Ι ΚΟΰΠΑΙ, ΔΤΕ ΤΌ 

'̂ ΧΟΰ ΠΑΊΐΙΜΟΝ ΟΆ ΉΤΟ ΈΠΙΚΊΝΔΥΝΟΝ. 
""•Ο ΜΟΙΡΆΖΩΝ 0ΆΔΗΛΏΣΗ ΚΟΎΠΑΝ. ΈΆΝ ΈΧΗ ΕΞ ΚΟΎΠΑΣ, ΈΞ 

Λ'ιο ΌΝΌΡΙΑ. ΚΑΊ ΆΛΛΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΝ ΆΛΛΟΘΕΝ. ΈΆΝ ΔΈΝ 
ΦΝΛΑΤΤΌΜΕΝΑ. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΌΜΕΝΑ ΑΜΟΙΒΑΊΩΣ ΧΑΡΤΙΆ, ΠΡΈΠΕΙ 

* ΜΊΤΑΒΙΒΆΟΧΐ ΤΌ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΤΉ; ΔΗΛΏΣΕΩΣ. 
ΠΈΝΤΕ ΚΟΎΠΑΙ:, ΈΞ ΏΝ ΔΎΟ ΌΝΌΡΙΑ ΚΑΊ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΝ ΆΛΛΟ-

>. ΈΆΝ ΔΈΝ ΈΧΗ Τ Ι ? Χ Α 0 Τ Ί ΜΕΓΑΛΕΊΤΕΡΟΝ ΤΉΣ ΝΤΆΜΑΣ, Ή 
ΟΉΛΩΣΙΣ ΕΐΝΕ ΕΠΙΚΊΝΔΥΝΟΣ. 

ΠΈΝΤΕ ΚΟΎΠΑΣ, ΈΞ ΏΝ ΕΝ ΌΝΌΡΙΟΝ, ΚΑΊ ΚΑΛΆ ΧΑΡΤΙΆ ΆΛΛΟΥ 

ΧΡΏΜΑΤΟΣ. 

ΤΕΣΣΆΡΑΣ ΚΟΎΠΑΣ, ΈΞ ΏΝ ΤΡΊΑ ΌΝΌΡΙΑ, ΈΆΝ ΈΧΗ ΠΡΟΣΘΈ

ΤΩΣ ΧΑΛΆ ΧΑΡΤΙΆ ΆΠΌ ΔΎΟ ΧΡΏΜΑΤΑ Ή ΆΠΌ ΈΝΑ ΜΑΫΡΟΝ 

ΧΡΏΜΑ. 

ΤΕΣΣΆΡΑΣ ΚΟΎΠΑΣ, ΈΞ ΏΝ ΤΈΣΣΑΡΑ ΌΝΌΡΙΑ. Ή ΚΟΎΠΑ 
ΊΐΝΕ ΤΌΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΉ, ΔΙΌΤΙ ΈΧΕΙ ΤΙΣ ΟΰΤΩΣ ΈΚ ΤΏΝ ΠΡΌ
ΒΩΝ 61 ΌΝΌΡΙΑ. 

ΓΕΝΙΚΏΣ ΠΡΈΠΕΙ ΤΙΣ ΝΆ ΛΑΜΒΆΝΗ ΎΠ' ΔΨΕΙ ΤΆ ΌΝΌΡΙΑ ΤΆ 
ΟΠΟΊΑ ΔΎΝΑΤΑΙ ΝΆ ΚΆΜΗ ΜΕΤΆ ΔΉΛΩΣΙΝ ΤΟΰ ΆΤΟΰ, ΔΙΌΤΙ ΕΝΔΈ
ΧΕΤΑΙ, ΚΑΊ ΆΝ ΧΆΣΗ ΤΌ ΠΑΙΓΝΊΔΙ ΕΊΣ ΤΆΣ ΧΑΡΤΟΣΙΆΣ, ΝΆ ΤΌ 
«ΡΔΊΣΗ ΈΝ ΤΈΛΕΙ ΔΙΆ ΤΏΝ ΌΝΟΡΊΩΝ 

Κ Α Ρ Ρ Ώ . — ΈΠΊ ΤΏΝ ΠΈΝΤΕ ΔΡΩΝ ΠΡΌΣ ΔΉΛΩΣΙΝ ΤΟΰ 
ΆΤΟΰ, ΤΌ ΚΑΡΡΏ ΚΑΤΈΧΕΙ ΤΉΝ ΜΈΣΗΝ ΟΈΣΙΝ. "ΗΧΕΊ ΔΎΟ ΧΡΏ
ΜΑΤΑ ΑΝΏΤΕΡΑ ΑΎΤΟΰ —ΤΌ ΧΩΡΊΣ ΆΤΟΰ ΚΑ'Ι ΤΉΝ ΚΟΎΠΑΝ— 
ΧΑΊ ΔΎΟ ΚΑΤΟ>ΤΕΡΑ ΑΎΤΟΰ. ΕΐΝΕ ΈΝ ΧΡΏΜΑ, ΕΊΣ ΤΌ ΌΠΟΙΟΝ 
ΗΝ ΑΠΟΔΊΔΕΤΑΙ ΠΟΛΛΉ ΟΗΜΑΣΊΑ. ΔΈΝ ΠΡΟΣΦΕΎΓΕΙ ΤΙΣ ΕΙΣ ΑΥΤΌ, 

Ι ΙΧΤΌΣ ΆΝ ΕΐΝΕ ΑΔΎΝΑΤΟΝ ΝΆ ΚΆΜΗ ΔΉΛΩΣΙΝ ΧΩΡΊΣ ΆΤΟΰ. 
ΎΠΆΟΧΟΥΣΙ ΠΟΛΛΟΊ ΚΑΛΟΊ ΠΑΐΚΤΑΙ, ΟΊ ΌΠΟΙΟΙ ΤΌ ΆΠΟΦΕΎΓΟΥΣΙ, 
ΜΕΤΑΒΙΒΆΖΟΝΤΕΣ ΤΌΝ ΛΌΓΟΝ. ΈΠΊ ΤΉ ΈΛΠΊΔΙ, ΔΤΙ ΘΆ ΕΎΡΩΣΙΝ 
ΈΝ ΧΩΡΊΣ 'ΑΤΟΫ Ή ΚΟΎΠΑΝ ΕΙΣ ΤΆΣ ΧΕΊΡΑΣ ΤΟΰ ΣΥΝΤΡΌΦΟΥ ΤΩΝ. 

ΈΝ ΠΆΣΗ ΠΕΡΙΠΤΏΣΕΙ ΠΡΈΠΕΙ ΝΆ ΜΕΤΑΒΙΒΆΖΗ ΤΙΣ ΤΌΝ 
ΛΌΓΟΝ: 

"ΟΤΑΝ ΕΐΝΕ ΠΟΛΎ ΟΠΊΣΩ ΕΊΣ ΤΌ ΠΡΏΤΟΝ ΠΑΙΓΝΊΔΙ, ΆΠΌ ΤΌ 
ΜΗΔΈΝ ΈΩΣ ΕΊΣ ΤΌ ΕΊΚΟΣΙ ΤΈΣΣΑΡΑ. 

"ΟΤΑΝ, ΑΠΟΛΕΣΘΈΝΤΟΣ ΤΟΰ ΠΡΏΤΟΥ ΠΑΙΓΝΙΔΙΟΎ, ΔΈΝ ΈΧΗ ΤΊ
ΠΟΤΕ ΔΙΆ ΤΌ ΔΕΎΤΕΡΟΝ. 

"ΟΤΑΝ ΔΈΝ ΈΧΗ ΤΊΠΟΤΕ ΑΚΌΜΗ ΔΙΆ ΤΉΝ ΚΑΛΉΝ. 
"ΕΆΝ ΆΜΦΙΤΑΛΑΝΤΕΎΕΤΑΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΞΎ ΚΑΡΡΏ ΚΑ'Ι ΧΩΡΊΣ 

ΆΤΟΰ, ΚΑΛΛΊΤΕΡΟΝ ΕΐΝΕ ΤΌ ΤΕΛΕΥΤΑΪΟΝ, ΔΙΌΤΙ ναι ΜΈΝ Ό ΚΊΝΔΥΝΟ-
ΕΐΝΕ ΜΕΓΑΛΕΊΤΕΡΑ, ΆΛΛΆ ΤΌ ΚΈΡΔΟΣ ΕΐΝΕ ΔΙΠΛΟΎΝ. ΈΆΝ ΔΜΩΣ 
ΤΌ ΜΈ ΚΑΡΡΏ ΆΤΟΰ ΈΞΑΣΦΑΛΊΖΗ ΤΌ ΚΈΡΔΙΣΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΤΊΔΑΣ, 
ΟΥΔΕΜΊΑ ΆΜΦΙΤΑΛΆΝΤΕΥΣΙΣ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ. 

ΠΡΈΠΕΙ ΝΆ ΔΗΛΟΰΤΑΙ ΚΑΡΡΏ ΏΣ ΆΤΟΰ, ΔΤΑΝ ΚΡΑΤΏΝΤΑΙ ΕΊΣ 
ΧΕΊΡΑΣ : 

"ΕΞ ΚΑΡΡΏ, ΈΞ ΏΝ ΔΎΟ ΌΝΌΡΙΑ, ΚΑ'Ι ΈΝΊΣΧΥΣΙΣ ΆΛΛΟΘΕΝ. 
ΠΈΝΤΕ ΚΑΡΡΏ, ΈΞ ΏΝ ΔΎΟ ΌΝΌΡΙΑ ΚΑ'Ι ΈΝΊΣΧΥΣΙΣ ΆΛΛΟΘΕΝ. 
ΤΈΤΣΑΡΑ ΚΑΡΡΏ. Έ; ΏΝ ΤΈΣΣΑΡΑ ΌΝΌΡΙΑ, ΚΑΊ ΈΝΊΣΧΥΣΙ Ή 

ΌΧΙ ΆΛΛΟΘΟΝ. 
Δ Ή Λ Ω Σ Ι Σ ΜΑΎΡΟΥ 'ΑΤΟΰ.—ΜΌΝΗ Ή ΚΑΤΆΣΤΑΣΙΣ 

ΤΏΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΏΝ ΔΎΝΑΝΑΙ ΝΆ ΈΠΙΤΡΈΨΗ ΤΉΝ ΔΉΛΩΣΙΝ ΆΤΟΰ 
ΜΑΎΡΟΥ ΧΡΏΜΑΤΟΣ, ΔΤΕ ΔΈΝ ΜΕΤΑΒΙΒΆΖΕΤΑΙ Ό ΛΌΓΟΣ. ΆΛΛΆ 
ΚΑ'Ι ΤΌΤΕ ΠΡΈΠΕΙ ΝΆ ΕΊΝΑΙ ΤΙΣ ΒΈΒΑΙΟΣ ΔΤΙ ΘΆ ΚΕΡΔΊΣΗ ΤΉΝ 
ΠΑΡΤΊΔΑΝ ΜΈ ΜΊΑΝ ΜΌΝΟΝ ΧΑΡΤΟΣΙΆΝ ΤΉ ΣΥΝΔΡΟΜΉ ΤΟΰ ΣΥΝ
ΤΡΌΦΟΥ ΤΟΥ. 

Σ Π Α Θ Ί . - ΔΈΝ ΠΡΈΠΕΙ ΜΈ ΣΠΑΘΊ ΝΆ ΓΊΝΗ ΔΉΛΩΣΙΣ ΠΑΡ'Δ-
ΤΑΝ εις ΤΆ ΚΡΑΤΟΎΜΕΝΑ ΧΑΡΤΙΆ ΕΥΡΊΣΚΟΝΤΑΙ 1 8 ΤΟΥΛΆΧΙΣΤΟΝ, 
4 ΌΝΌΡΙΑ. ΊΝΑ ΟΎΤΩ ΆΠΟΤΕΛΕΣΘΏΣΙ 3 2 ΠΟΫΝΤΟΙ ΌΝΡΡΊΟΙΝ. 

ΈΆΝ ΔΛΑ ΤΆ ΧΑΡΤΊΑ ΕΐΝΕ ΜΑΰΡΑ, ΟΌΔΕ'ΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΌΣ ΧΩΡΕΊ 
ΠΡΌΣ ΔΉΛΩΣΙΝ ΣΠΑΘΙΟΰ.ΔΙΌΤΙ Ό ΣΎΝΤΡΟΦΟΣ ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΆ ΔΗ
ΛΏΣΗ ΆΤΟΰ ΚΌΚΚΙΝΟΝ, ΔΠΕΡ ΘΆ ΧΆΣΗ ΠΆΝΤΩΣ. 

Π Ί Κ Α . — Ή ΔΉΛΩΣΙΣ ΤΉΣ ΠΊΚΑΣ ΔΈΝ ΠΡΈΠΕΙ ΝΆ ΓΊΝΗΤΑΙ, 
ΈΆΝ ΔΈΝ ΕΐΝΕ ΒΈΒΑΙΟΝ, ΔΤΙ ΕΙΣ ΈΝ ΠΑΙΓΝΊΔΙ ΘΆ ΚΕΡΔΗΘΉ Ή ΠΑΡ
ΤΊΔΑ. "ΙΝΑ ΓΊΝΗ ΔΜΩΣ Ή ΔΉΛΩΣΙΣ ΠΡΈΠΕΙ ΝΆ ΈΧΗ ΤΙΣ ΤΟΥΛΆ
ΧΙΣΤΟΝ 9 ΠΊΚΑΣ ΜΕΤΆ ΤΕΣΣΆΡΩΝ Ή ΠΈΝΤΕ ΌΝΟΡΊΩΝ ΚΑ'Ι ΤΊΠΟΤΕ 
ΆΠΌ ΤΆ ΆΛΛΑ ΧΡΏΜΑΤΑ. ΔΉΛΩΣΙΣ ΠΊΚΑΣ, ΆΝΕΥ ΤΟΰ ΑΝΩΤΈΡΩ 
ΆΡΙΘΜΟΰ ΆΤΟΰ, ΕΞΑΣΦΑΛΊΖΕΙ ΚΑΤΆ Α Π Α Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Ή Σ ΔΗ
ΛΏΣΕΩΣ ΤΟΰ ΣΥΝΤΡΌΦΟΥ. 

"ΟΤΑΝ Ό ΜΟΙΡΆΖΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΆΖΗ ΤΌΝ ΛΌΓΟΝ, Ό ΣΎΝΤΡΟΦΟΣ 
ΑΎΤ.ΝΟ ΟΦΕΊΛΕΙ ΝΆ ΔΗΛΏΣΗ ΆΤΟΰ ΠΊΚΑΣ, ΈΆΝ ΔΈΝ ΈΧΗ ΆΛΛΟ 
ΧΡΏΜΑ, ΔΙ' Οΰ ΔΎΝΑΤΑΙ ΝΆ ΔΗΛΏΣΗ ΆΤΟΰ. 

ΎΠΆΡΧΟΥΣΙ ΤΌΤΕ ΠΟΛΛΑΊ ΠΙΘΑΝΌΤΗΤΕΣ ΝΆ ΓΊΝΗ ΚΌΝΤΡΑ, 
ΆΛΛ' Ή ΖΗΜΊΑ ΘΆ ΕΐΝΕ ΜΙΚΡΌΤΕΡΑ ΆΠΌ ΨΕΥΔΉ ΔΉΛΩΣΙΝ ΜΈ 
ΚΟΎΠΑΝ Ή ΚΑΡΡΏ. ΕΐΠΟΜΕΝ ΆΝΥ.ΤΈΡΩ, ΔΤΙ ΔΎΝΑΤΑΙ ΝΆ ΔΗ-
ΛΩΘΉ ΆΤΟΰ I ΙΊΚΑΣ, ΧΩΡΊΣ ΝΆ ΚΡΑΤΉΤΑΙ ΤΟΙΟΎΤΟΝ ΕΙΣ ΧΕΊΡΑΣ. 

"ΟΤΑΝ Ό ΜΟΝΆΖΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΆΖΗ ΤΌΝ ΛΌΓΟΝ, Ύ ΣΎΝΤΡΟΦΟΣ 
ΤΟΥ, ΊΝΑ ΔΗΛΟΙΣΗ ΤΌ ΆΤΟΰ, ΠΡΈΠΕΙ ΝΆ ΕΧΗ ΎΠ' ΔΨΕΙ, ΔΤΙ ΔΈΝ 
ΈΧΕΙ Ό ΜΟΙΡΆΖΩΝ ΧΑΡΤΊΑ ΚΌΚΚΙΝΑ. 
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΙΝΗΣΙΣ 
Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Α Ι - Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α - Τ Ε Χ Ν Α Ι 

[Περιλήψεις έκ τών ξένων Περιοδικών] 

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Α 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ (Παρίαιοή. — Τά πετρελαιοφόρα 
στρώματα εξαντλούνται ώς καί τά ανθρακωρυχεία. 
Εΐς τάς Ήνωμένας Πολιτείας εΐς τάς λεκάνας τών 
Άπουλάχων, τοϋ Όχά ϊο , τής Βιργινίας, τοΟ Τεξάς 
καί τής Λουϊζιάνας ή παραγωγή έλαττοΰται. Είς τήν 
Γαλικίαν καταρρέει, εΐς τόν Καύκασον δέν αποδίδει 
τδ τρίτον τής ποτέ παραγωγής του. 

* * 

Τά πειράματα τοΰ Αεδούκ έν Παρισίοις έπί τών 
φυσικών αναισθητικών καί ιδίως τής επιθέσεως έκ 
διαλειμμάτων ηλεκτρικών ρευμάτων έπί τής κεφα
λής ευρέως συζητούνται. Ή Α γ γ λ ι κ ή σχολή δέν διά
κειται ίσως έχθρικώς πρός τά αναισθητικά ταϋτα, 
άλλά δυσπιστεί μεγάλως. Φρονοΰν οί "Αγγλοι επι
στήμονες, δτι ουδέν άναισθητικόν εϊνε αβλαβές ώς 
νομίζουν οί Γάλλοι οί'τινες διατείνονται δτι ουδείς κίν
δυνος υπάρχει διά τούς πνεύμονας τήν καρδίαν ή 
άλλο τι δργανον. Οί "Αγγλοι βεβαιοΰν δτι ό αναί
σθητων ευρίσκεται μεταξύ ζωής καί θανάτου καί δτι 
ή ζωή του εξαρτάται όλιγώτερον έκ τοΰ άναισθητι-
κοϋ ή έκ τοΰ έφαρμόζοντος αύτδ, καί δτι επειδή άπό 
τόν αιθέρα καί τό χλωροφόρμιον δέν είνε δυσηρεστη-
μένη ή Επιστήμη, δέν είνε άναγκαίον νά έπεκτείνη 
τάς έρευνας της έπί νέων μέν άλλά κινδυνωδών αναι
σθητικών. 

* 
Ή «ξυλολίνη» ήτοι τό ροκανίδιον... υφαίνεται τώρα 

μέ καταπληκτικήν τελειότητα καί χωρίς νά θραύεται 
δύναται κάλλιστα ν ' άντικαταστήση τό βαμβακερόν 
καί τό λινόν ύφασμα καί αυτήν τήν μέταξαν. Ή εύ-
θηνία δέ χαρακτηρίζει τό νέον ύφασμα. 

* * 

Έφευρέθη καί παρεδόθη μάλιστα εΐς τό έμπόριον 
νέα μηχανή τοΰ γραψίματος, δχι μέ γράμματα άπλα 
άλλά μέ ολόκληρους συλλαβάς. Είνε ό άγγελθείς ήδη 
συνδυασμός τής στενογραφίας μετά τής δακτυλογρα
φίας. 

* * 
* 

θεωρείται ασφαλές, δτι ή διά τοΰ 'Αρσενικοΰ προ
ληπτική θεραπεία είνε ή αρίστη διά τήν αποφυγήν 

τοΰ κίτρινου πυρετού. Είς τήν Νέαν Αύρηλίαν τοθϋ 
1905 δτε ό κίτρινος πυρετός έμάστιζε τήν πόλιν 
2 ,000 άτομα καταφυγόντα εις τάς άρσενικούχους ου
σίας έμειναν έν άπολύτω ανοσία. 

* 1 
Αί απόκρυφοι έπιστήμαι άπησχόλησαν μεγάλως 

πάντοτε τδν άγγλον σέρ Όλιβιέρον Αόδζ δστις έκαμε 
σπουδαιοτάτην διάλεξιν έν.τή εταιρία τών Ψυχικών Ε
πιστημών τοΰ Αονδίνου. Ό σοφός άγγλος έξέδωκε τά 
συμπεράσματα του υπέρ τοΰ δυνατοΰ τής διά τών μέν
τιουμ επικοινωνίας μετά τών κόσμων τών πέραν ττ)ς 
άνθρωπότητος καί ιδίως μετά τών κατοίκων...τοΟ *Α«ίΙ 
ρεως. 

* 
* * 

Τρία γραμμάρια ραδίου ή μεγίστη μέχρις τοΟδε 
συναπτή ποσότης εξήχθη άπό δέκα τόννων ούρανοφό· 
ρου μεταλλεύματος, τή [επιμέλεια τής έν Βιέννη Ε
πιστημονικής Ακαδημίας. Έ ν τών γραμμαρίων τού
των θεωρείται ώς καθαρόν, μέρος δέ τών γραμμαρίων 
τούτων απεστάλη πρδς τόν σέρ Ουΐλιαμ Ράμσυ είς έν-
δειξιν ευγνωμοσύνης διά τάς εργασίας του έπί ττ]ς 
χημείας τοΰ Ραδίου. 

Τ Ο Ρ Ώ Σ Σ Ι Κ Ο Ν ΧΡΗΜΑ 

ΕΒΔΟΜΑΣ (Πετρούπολις).—Καθ' δν χρόνον ή 
Ρωσσία κυριολεκτικώς πένεται, τά μεγαλείτερα εισοδή
ματα τά έχει ό Ρωσσικός κλήρος. Ό Μητροπολίτης 
Πετρουπόλεως καί Πρόεδρος τής Ι εράς Συνόδου έχει 
250 ,000 ρούβλια τό έτος, δηλ. περί τάς 700,000 δρ. 
Ό επίσκοπος τής Άγιας Νοβγορόδ περί τάς 300,000 
ρουβλίων, Ό Μητροπολίτης τής έκπεσούσης Μόσχας 
κερδίζει μόλις 80 ,000 ρούβλια. 

—*@ ' 

Α Γ Γ Λ Ι Κ Α ΒΙΒΛΙΑ 

Αί,ΒΑΝΝ-ΚΕΝΊΕΛΥ (Λονδϊνον).™" 
σον ακριβά τά βιβλία έν Α γ γ λ ί α ώστε θεωρείται Α
πορίας άξιον πώς υπάρχουν καί άγορασταί. Ίόμος 
αξίας 3,50 φρ. δι' άλλα μέρη είς τήν Άγγλίαν ΠΩ
λείται 7 φρ. Αί «Έπιστολαϊ τής Βασιλίσσης Β'.ΧΤΩ-
ρίας» τιμώνται 80 φράγκων ! Τό μυστήριον έγκειται 
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Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Ο Σ Κ Ι Ν Η Σ Ι Σ 

«ΙΗ 
ΔΌΣΕΙΣ 

, ν £ νάπτυξ;ν τών Δανειστικών βιβλιοθηκών, αϊτι-
I υν άπειρίαν συνδρομητών εχόντων δλων τό 

- , ξ,χχίωμα τής προτεραιότητος διά τάς νέας έκ-
Μία τοιαύτη βιβλιοθήκη ήναγκάσθη νά δαπα-

8 0 . 0 0 0 φρ· διά νά απόκτηση 1100 βιβλία τών 
"ΊΠ-στολών τής Βικτωρίας», ίνα έπαρκέση είς τάς 

' 3 ε , ; ι Αντιθέτως αί αναδημοσιεύσεις κλασσι-
ξργων Ιχουν έν'Αγγλία 70 λεπτά ή έν φράγκον. 

«Η κριτική πληρώνεται ακριβά έν Α γ γ λ ί α πρός 5 0 
-ράγχα τήν σελίδα κκτ ' ελάχιστον δρον, ή δ' έπιφυλ-
Μςπρος 5 0 - 8 0 λ £ π τ « κατά στίχον! 

Τ Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Χ Ρ Ε Η 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΐΣ(77αρ(σ ί 0ι;.— Τό χρέος τών κυριω_ 
τέρων τής Ευρώπης κρατών είναι κολοσσιάϊον κα,̂  
ίλονέν αυξάνει. Έ Γαλλία χρεωστεί τά περισσότερα^ 
99 δισεκατομμύρια. "Επονται ή Ρωσσία 2 3 δισεκα. 
τομμύρια, ή Γερμανία 2 1 , ή Α γ γ λ ί α 1 9 , ή Ι ταλ ία 
13 ή Αυστρία 10 καί ή Ισπανία 9 ήτοι έν δλω 
124 000,000,000 φρ. έπτά δυνάμεις. Έκαστος 
Γάλλος μόλις γεννηθή αναλαμβάνει βάρος 730 φράγ
κων! 

2. Π. Α· — ΜΉΠΩΣ ΚΑΊ Ό ΈΛΛΗΝ ΜΌΛΙΣ ΓΕΝΝΗΘΉ ΔΈΝ 
ί«ΛΟΨ.ΒΆΝΕΙ 300 ΟΡΑ/ΜΎΝ ΧΡΈΟΣ ! ΚΑΊ Υ.Έ ΤΊ ; ΜΈ 680 ΕΎ-
«Λ?; ΊΧΑΤΟΜΑΎΡΙΑ ΤΆ ΌΠΟΙΑ ΧΆΡΙΝ ΤΟΰ Κ. ΦΟΥΡΝΙΈ ΠΡΌΚΕΙΝ-
τ»Ι νά ΓΊΝΟΥΝ 700. 

Η Υ Π Α Ι Θ Ρ Ι Ο Ι Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Ι Σ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ {Παρίαιοή. — Ή Γερμανία εγκαι
νιάζει τήν άνάπτυξιν τών πρό τίνων ετών συσταθεισών 
«υπαιθρίων σχολών». Δέν λειτουργοΰσι κατά τάς δια-
χοπάς, άλλ' οπωσδήποτε τήν καλήν έποχήν. Ή τε-
λειωτέρα είνε τό \Ν*ΑΙ?ΘΙΐΥΊΘ τής Καρλοττεμβούργ 
καρά τδ Βερολίνον. Ή σχολή αύτη στρέψασα τήν 
προσοχήν της πρός τάς λα'ΐκάς τάξεις, δέχεται κυρίως 
τ' ασθενικά παιδία τά όποια έχουν απόλυτον ανάγκην 
χαθαροΟ αέρος. Δέν κοιμούνται εις τό δάσος. Ά λ λ ά 
τούς έπτά μήνας τοΰ έτους, τά ηλεκτρικά τραμ μετα
φέρουν άπό τής πόλεως τήν 6 1)2 π. μ. τά παιδία 
«ΊΣ τδ σχολείον καί τά επαναφέρουν τήν 7 μ. μ. Τό 
βχολείον τοϋ Καρλοττεμβούργ έχει 2 5 0 παιδία. Προ-
γευμκτίζουν τήν 11 πρωινήν καί γευματίζουν τήν 5 
μ· μ. αντί 6 0 λεπτών κατά κεφαλήν τήν ήμέραν. Τά 
ήβιχά καί φυσικά αποτελέσματα είνε θαυμάσια. 

ΙΣΊΓΝΑΙΚΑΤΟΠΟΙΗΣΙΣ 
ΕΡΜΗΣ ΤΗΣ ΓΑΑΑΙΑΣ (Παρίαιοι).-Ό Παΰλος 

Αοοή εξηγεί τήν πλήρη καί αληθή Ιννοιαν τοϋ Συνδι-
"Μιομοϋ, δστις αποτελεί τόν κύριον άνταγωνιστήν 

Σοσιαλισμού. Ή συνδικατοποίησις πάσης ύπηρε-
^«ί μεγάλως έβλαψε τήν παντοδυναμίαν τοΰ κράτους. 
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0 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΛΗΤΕΙΑ! 
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ (Παρίαιοή. ~ 

Ό Παΰλος Δεσανέλ δριμύτατα επιτίθεται κατά τών 
ημιμέτρων τά όποια πάντοτε έλαβον αί Γαλλικαί Κυ
βερνήσεις κατά τήίς επαιτείας καί έν γένει τής αλη
τείας, προτείνει δέ διάφορα μέτρα τά οποία δμως ευθύς 
έξ αρχής φαίνονται ανεφάρμοστα είς Πολιτείαν μή απο
τελούσαν τά κορύφωμα τής τελειότητος. 

~~®—· 
Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 

ΦΙΑΟΣΟΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ. — Ό Φίλιππος 
Βορρέλ πειράται νά όρίση τήν «Δημοκρατίαν» λέγων 
δτι αποτελεί πολίτευμα διά τοΰ οποίου ό λαός αυτός 
ούτος νομοθετεί τά μέτρα δι' ών θέλει νά διοικηθή Ό 
ορισμός δμως ούτος εξαρτάται έκ τών ορισμών τοΰ 
λαοΰ καί τών κυβερνήσεων. Ό λαός αποτελεί συλλή
βδην λαμβανόμενος άτομικάς συνειδήσεις ένεκα τών ο
ποίων πραγματική δημοκρατία δέν δύναται νά νοηθή 
άνευ ηθικής προόδου. 

ΤΑ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΠΟΛΙΤ. καί ΚΟΙΝΟΒ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ (Παρίο ιοι). 

—Τό πρόβλημα τών συγγραφικών δικαιωμάτων δέν 
έλύθη ακόμη ούδαμοΰ. θ ά ύποβληθή είς τό προσεχές 
Συνέδριον τοΰ Βερολίνου, δπερ θ' αναθεώρηση τήν 
Σύμβασιν τής Βέρνης είς τάς γενικάς αυτής γραμμάς. 
Ό Βίκτωρ Ούγγώ ήθελεν δπως μετά τδν θάνατον τοΰ 
συγγραφέως τά έργα περιέρχονται είς κοινήν χρήσιν. 
Ό Λαμαρτίνος καί δ Ααμπωλαί έζήτουν δπως τά δι
καιώματα έπί τών έργων κληροδοτούνται έπ ' άπειρον. 
Ό κ. Α δ ά μ έπρότεινε τάν περιορισμάν τής κληρονο
μιάς εις πεντηκονταετίαν καί ήδη ό Ζεράρ-Βαρέ συζη
τεί τάς διαφόρους ταύτας λύσεις, προτείνει δέ δπως 
μετά θάνατον τοΰ συγγραφέως έπί δεκαετίαν νέμεται 
ό κληρονόμος τό 10 °/0. Έπί 40ετίαν νά λαμβάνουν οί 
κληρονόμοι 8 °/ 0 καί 2 °/ 0 μία φιλολογική Αδελφό
της, έπί μίαν δέ ακόμη δΟετίαν οί μέν κληρονόμοι νά 
μή δικαιούνται είς τίποτε, νά λαμβάνη δέ ή Αδελφό
της τά 2 °/ 0. 

Γ Ε Ν Ι Κ Η Χ Η Μ Ε Ι Α 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Πα-
ρίαιοι). — Ό Νέρνσι περιγράφει ζωηρώς τάς μεγάλας 
προόδους τάς οποίας κατά τήν διαρρεύσασαν τεσσα-
ρακονταετίαν Ικαμεν ή Γενική Χημεία καί ή Φυσική 
Χημεία. Πλείστα δσα κατώρθωσαν άμφότεραι νά Ε
πιλύσουν προβλήματα, γεννήσασαι άλλους νέους κλά
δους ώς ή Ηλεκτροχημεία καί άλλα παρόμοια. 

—<§>~. 

Η Κ Ρ Ι Σ Ι Σ Τ Η Σ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ 

ΕΠΙΣΤΗΜΗ Τ Ο Ϊ Κ'. ΑΙΩΝΟΣ (Παρίοιοι.)—Ό 
καθηγητής Μπουσσάρ αποδεχόμενος τήν άπό τίνος 
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χρόνου παρατηρουμένην άνεπάρκειαν περί τήν διδα
σκαλίαν τής Ιατρικής Επιστήμης υποδεικνύει τά 
μέσα τής βελτιώσεως αυτής, τά όποια τείνουν πρός έ-
πίρρωσιν τής πρακτικής ασκήσεως τών σπουδαστών 
χωρίς δμως καί νά μειωθή ή θεωρητική διδασκαλία 
τών συμπαρομαρτούντων τή ιατρική. 

«— 
Α Γ Γ Λ Ι Α Κ Α Ι Τ Ο Γ Ρ Κ Ι Α 

Ρ Ο Κ Τ Ϋ Τ Ο Η Τ Ε Υ - Κ Ε Ν ΐ Ε \ ¥ (Αονδΐνον).-
Ό Αλφρέδος Στήδ ζητεί νά δποδείξη ποία είνε ή 
υγιής πολιτική ήτις πρέπει νά διέπη τάς σχέσεις τής 
Αγγλ ίας καί τής Τουρκίας. Ε π έ σ τ η ή στιγμή νά 
γνωρίση ή Βρεττανική Αύτοκρατορίαήτις τόσους Μου
σουλμάνους αριθμεί μεταξύ τών υπηκόων της κατά 
πόσον πρέπει νά παραμείνη ξένη πρός τήν πολιτικήν 
τ ο Ο Σουλτάνου. 

Ό Στήδ φρονεί δτι ή Α γ γ λ ί α πρέπει ν ' άναλάβη 
τήν προτέραν θέσιν της έν Τουρκία ήν κατέκτησεν ή 
Γερμανία, αδιαφορών δέ άν μέχρι τ ο Ο δ ε ή Α γ γ λ ί α 
δέν έδέχετο Μουσουλμάνον πρεσβευτήν τής Πύλης^ 
προτείνει δπως ή Α γ γ λ ί α άποστείλη παρά τή Πύλη... 
Μουσουλμάνον πρεσβευτήν. 

ΑΔΆΜΑΝΤΕΣ 

ΝΟΚΤΗ-ΑΜΕΚΙΟΑΝ-ΚΕΝΐΕ\Ν (Ν. Ύ 
όρκη).— Ό σέρ Ούίλλιαμ Κρούξ γράφει τό «Μυθιστό. 
ρημα τ ο Ο Αδάμαντος», περιγράφων τάς άπαρχάς, τ ή ν 

έπεξεργασίαν του, τούς πόθους ους υποκινεί καί τάς 
ελπίδας ας παρέχει είς τούς χημικούς, οΓτινες δέν άπ-
ηλπίσθησαν ακόμη δτι θά τόν απομιμηθούν. Περιγρά 
φει είτα τά γενόμενα πειράματα πρός τοΰτο καί τ ά 
απογοητεύσεις ένίων έξ αυτών άτινα κατ ' αρχάς έθεω 
ρήθησαν ώς τείνοντα πρός τήν έπιτυχίαν. 

Ο Ι Α Ε Ρ Γ Ο 

Κ Ε Ν Ί Ε ^ ΟΕ Κ Ε Ν ΐ Ε \ ^ 8 (Ν. Υόρκη).-Ό 
αριθμός τών άεργων αυξάνει καταπληκτικώς έν Ν. "Υ
όρκη. Είς τάς άμερικανικάς μεγαλουπόλεις υπάρχουν 
30 ,000 περίπου ανέστιοι καί άλήται. Ή άθλιότης 
αδτη ουδέ κδν συγκινεί τούς εκατομμυριούχους τών Ο
ποίων αί τρέλλαι δέν παύουν ούδ' έπί στιγμήν. Όσον 
άφορα τούς άεργους έργάτας, εφέτος τόν χειμώνα ή " 
ριθμήθησαν έν μέν τφ Σικάγω 75 .000 έν δέ τή Ν 
Υόρκη 180 ,000 . 

Ι Α Π Ω Ν Ι Κ Ο Ν Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν 

ΣΟΪΓΙΑ-ΚΩΡΟΝ (Τόκιο).— Τό ίαπωνικόν πατρο-
παράδοτον θέατρον έγήρασεν. Οί θεαταί ζητούν σή . 
μερον μεταρρυθμίσεις. Ζητούνται νέα έργα νέοι συγ
γραφείς νέοι ηθοποιοί. Τά επεισόδια τ ο Ο Ρωσσο-ϊαπω-

ν ι κ ο Ο π ο λ έ μ ο υ π α ρ έ χ ο υ ν ά φ θ ο ν ο ν τ ρ ο φ ή ν . ΙΓλήν β 

ζ η τ ε ί τ α ι ό π ε ρ ι ο ρ ι σ μ ό ς τ ή ς θ ε α τ ρ ι κ ή ς δ ι α ρ κ ε ί α ς 

σ ή μ ε ρ ο ν π ο λ λ ά δ ρ ά μ α τ α δ ι α ρ κ ο ύ ν κ α ί 24 ώρας! 
••«Φ

Α Ι Π Ο Α Ε Ι Σ Τ Η Σ Ι Α Π 0 Κ ΐ Α -

ΤΑ.Ι.ΓΓΩ (Τόκιον). - Τά μεγάλα άστ^κά~κέντ^ 
τής Ιαπωνίας αυξάνονται καταπληκτικώς. Ό πλι&ϋ 
σμάς τού Τόκιο τό αποδεικνύει: Τό 1885 ή π «(^ 
τεύουσα τοΰ Μικάδου ήρίθμει 1,000,000 κατοίκου*! 
καί 298 ,902 οικίας. Τό 1908 είχεν 1,969,833 2 
482 ,024 οικίας. Σήμερον υπερβαίνει τά 2,000 00(ΐ 
ψυχών. 

Τ Α Ε Π Τ Α Α Μ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α 

ΣΟΒΡΕΜΕΝΙ ΜΙΡ (/7 6 τροόπο/ . ίς) .~ Δημοσιεύεται 
ενδιαφέρουσα μελέτη τοΰ καθηγητοΰ Ζιελίνσκη έ^ 
τών απαρχών τών έπτά θανάσιμων άμαρτημάτ»». 
Ανάγονται είς τήν αρχαιότητα καί δή είς τόν Γ' π. Χ. 
αιώνα, έν τή Έρμαϊκή θρησκεία τή μεμιγμένη άστρο! 
λογίας, ίουδαϊσμοΰ καί τοΰ αιγυπτιακού θρήσκευμα-
τος. Ή θρησκεία αδτη χωρίζει τά στοιχεία τοΟ σύμ
παντος. Ή γή , ό άήρ, τό δδωρ κατακαθίζουν καί άπο-
τέλοΰν τήν φύσιν. Τό πΰρ ανέρχεται καί διαιρείται είς 
έπτά σφαίρας διεπομένας υπό τοΰ πλανητικοΰ δαίμο
νος. Ό άνθρωπος, άγαπώμενος υπό τοΰ θεοΰ καί το
ποθετημένος όπ ' αύτοΰ υπεράνω καί έκτος τών πλα
νητών άντιστρατεύοται τά σχέδια τοΰ Δημιουργού. Αέν 
θέλει νά ύπάρχη έξω τοΰ κόσμου καί ένοΰται μέ τήν 
φύσιν διαβαίνων άπό τούς έπτά πλανήτας οΓτινες τόν 
προικοδοτοΰν μέ τά σχετικά των αμαρτήματα. Ή ζωή 
διαβαίνει μέ τήν προσπάθειαν νά μή αύξηθοΰν ώστι 
ν' άποδοθοΰν ακέραια εις τούς πλανητικούς δαίμονα; 
μετά τόν θάνατον, κατά τήν διά τών πλανητών έπι-
στροφήν πρόν τά δψη τής αρχικής υπάρξεως. Ό Χρι
στιανισμός ηθέλησε ν ' άποκαθάρη διά τοΟ βα
πτίσματος τήν άντίδρασιν ταύτην τών έπτά πλανητών. 

Η Ε Α Ε Γ Θ Ε Ρ Ι Α Τ Ο Γ Τ Γ Π Ο ΐ 1 

ΟΒΒΑΟΟΝΑΝΙΕ (Πετρούπολις).-Ί6 ζήτημα 
τής ελευθεροτυπίας προκαλεί πολλάς συζητήσεις έν 
Ρωσσία. Οί μετριοπαθείς φιλελεύθεροι διά τοΰ καλά
μου τοΰ Κ. 'Αρσένιεφ δέν άναγνωρίζουσι μεγάλην 
έπιρροήν τοΰ τύπου καί καταπυλοΰσι τήν λογοκρι-
σίαν, ώς άποτελοΰσαν άρνησιν τής ελευθερίας. Είνε 
τής γνώμης, δτι αί εφημερίδες πρέπε: νά ύποβληθώ-
σιν ύπό τόν Ιλεγχον τών τακτικών δικαστηρίων, 8 ( 

ώς πανταχού συμβαίνει, δύνανται νά τιμωρώσι τά Α
δικήματα τοΰ τύπου. 

Οί ριζοσπάσται δμως ύποστηρίζουσι τουναντίον, 
δτι δ τΰπος είνε ό σπουδαιότερος καί άξιολογώτερος 
μοχλός τής προόδου καί τής προαγωγής τών φιλε
λευθέρων ιδεών. Ό διαπρεπής αυτών συγγραφή 
Στσεντρίν γράφει, δτι ό τΰπος είνε α ή κυρία καί μο
ναδική ακένωτος πηγή τής ζωής». 

Ό σοσιαλιστής Όλμίνσων λέγει δτι «ό τΰπος είν* 
μέσον αμύνης τών διαφόρων συμφερόντων, ώς οί περί 
τοΰ τύπου νόμοι είνε μέσον τών κυβερνητικών συμ
φερόντων». 
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Τ Ο Γ Υ Ν Α Ι Κ Ε Ι Ο Ν Κ Ι Ν Η Μ Α Ε Ν Σ Ο Υ Η Δ Ι Α 
Ό «Εγχώριος Αγγελιαφόρος» τοϋ Βερολίνου δημοσιεύει τήν κατωτέρω 

άνταπόκριοιν τον έν Στοκχόλμη τακτικού ανταποκριτού τον περί 
τοϋ γυναικείον κινήματος έν Σουηδία. 

\ «Η σουηδική Βουλή τοΰ έτους 1906 έψήφισε διά 
ψήφων 127 κατά 100 τό νομοσχέδιον περί απονομής 
&χαιώματος ψήφου είς τάς γυναίκας. Οδτω ή Βουλή 
Ιθεσε τδ ζήτημα εις τήν ήμερησίαν διάταξιν', τό ό
π ο ι ο ν δ έ ν θά άποσυρθή πριν ή αί γυναίκες τής Σουη
δίας επιτύχουν τήν ψήφον δπως αί ομόφυλοι των 

Φινλανδίας. Διότι θύελλα ενθουσιασμού κατέχει 
ί λ η ν τήν χώραν καί άπαξ ήλθεν είς τό μέσον τό 
άραγμα αδύνατον νά σταματήση. Πόσον πυρετωδώς 
βγάζονται αί γυναίκες πρός πραγμάτωσιν τών ίδανι-
πδν των καταφαίνεται έκ τοΰ γεγονότος, δτι ό τό 
1002 ιδρυθείς Σύλλογος τής γυναικείας ψήφου, κατά 
παρακίνησιν τοϋ Φρέδρικα-Βρέμεν Συλλόγου, ό Ο
π ο ί ο ς τδ 1903 έπεξετάθη είς «Σύλλογον τής χώρας 
τδν γυναικών υπέρ τής ψήφου», τό 1906 ήρίθμησεν 
δχι δλιγωτέρας τών 142 , 128 υπογραφών, αί όποϊαι 
{«εβλήθησαν δι' αναφοράς πρός τήν Βουλήν 
π ρ δ ς παραχώρησιν ψήφου. 'Ακόμη είς τήν άναφοράν 
τ α ύ τ η ν ύπήρχον καί τά ονόματα πολυαρίθμων λαπώ-
ν»ν γυναικών, άπόδειξις, δτι τό ζωηρόν αυτό κίνημα 
έπεξετάθη μέχρι τοΰ βορείου νομαδικοΰ εκείνου λαοΰ. 
Κατά τά πέντε έτη τής υπάρξεως του ό Γυναικείος 
ο δ τ ο ς σύλλογος "δρυσεν 120 ύποσυλλόγους είς δλην 
τήν χώραν, οί οποίοι συμμετέσχον δι' αντιπροσώπων 
των είς τάς ετησίας συνελεύσεις. Ό Σύλλογος καθώ-
ρ ι σ ε 2ιά τά μέλη του δις τής εβδομάδος δίωρα χειμε
ρ ι ν ά μαθήματα, δπου διδάσκουν διακεκριμέναι λό
γ ι α · . , είδικαί γυναίκες οίκονομικήν ίστορίαν, κοινωνι-
οτικήν πολιτικήν καί πολιτικήν οίκονομίαν. Επίσης 
*ίς τούς συλλόγους τούτους διοργανοΰνται συνεδριά
σ ε ι ς Βουλής μέ έκλογήν προεδρείων κτλ. είς πρώτην 
Χ»1 δευτέραν Βουλήν, γίνονται ασκήσεις ρητορικής 
άπδ τοΰ βήματος καί ρητορικής είς δημοσίας συνα
θροίσεις, δπως προπονούνται αί γυναίκες είς τά μέλ
λ ο ν τ α πολιτικά των καθήκοντα. 

Έκαστη συμμετέχουσα είς τά μαθήματα ταΰτα 
δφείλει νά πληρώνη δίδακτρα 15 κορώνας (Ί,δΟδραχ-

ή κορώνα), αί δέ απλώς άκροώ^ιεναι μόνον 10 
Χ ο ρ ώ ν α ς . 

Επίσης είς τούς τοπικούς συλλόγους ίδρύθησαν με-
γάλαι βιβλιοθήκαι, αί όποίαι διεδόθησαν είς δλα τά 

απομακρυσμένα σημεία τής χώρας. Όμοίως κολοσ-
σαίαν διάδοσιν έχουν καί τά ιδιαίτερα μαθήματα, τά 
όποια διδάσκονται 10-12 γυναίκες όμοΰ ύπό τήν 
διεύθυνσιν άρχηγοΰ, σπουδάζουσαι καί άνταλλάσσου-
σαι είς αύτάς τάς γνώμας των. 

Αί κυρίαι διακαίονται δπό τής επιθυμίας νά επιτύ
χουν τήν δριστικήν ψήφισιν τοΰ νομοσχεδίου κατά τήν 
παροΰσαν περίοδον τής Βουλής, διότι άν δέν συμβή 
τοΰτο αί γυναίκες τής Σουηδίας είνε ύποχρεωμένκι 
ν' αναμείνουν τό δλιγώτερον μίαν τετραετίαν ακόμη 
πρός έκπλήρωσιν τοΰ θερμοΰ πόθου των. 

Πρόμαχος τοΰ γυναικείου πολιτικοΰ κινήματος εΐνε 
ή κ. "Αννα Μάργκρετ Όλμγκρην , είς τήν οποίαν 
κατά πρώτον οφείλεται ή ενθουσιώδης διάδοσις τής 
ίδέας είς δλην τήν χώραν. Γεννηθείσα είς ένα έπαρ-
χιακόν κτήμα ή Όλμγκρην συνεζεύχθη είς ήλικίαν 19 
ετών τόν διάσημον φυσιολόγον καθηγητήν Ό λ μ γ κ ρ η ν 
είς τήν Ούψάλαν καί ανέπτυξε άπό τά πρώτα έτη τοΰ 
γάμου της τό ζωηρόν ι ης ενδιαφέρον πρός τά κοινω
νικά ζητήμκτα είς μικράν σειράν σπουδαίων βιβλίων. 
Μετά τόν θάνατον τοΰ συζύγου της μετιόκησεν είς τήν 
Στοκχόλμην τό 1897 , δπου άφωσιώθη είς τό γυναι
κείον κίνημα - διά τής θαυμάσιας ρητορικής της αφύ
πνισε ζωηρόν τό αίσθημα τοΰ πολιτικοΰ δικαιώματος 
τών γυναικών αυτών τοΰ Βορρά, αί όποίαι προπο
ρεύονται δπως δλη ή χώρα των είς τήν κοινωνικήν 
καί πολιτικήν έξέλιξιν τής άνθρωπότητος. "Αλλη δια
κεκριμένη υπέρμαχος τοΰ γυναικείου κινήματος είνε 
ή δεσποινίς "Αννα Αινδάγεν, αδελφή τοΰ βουλευτοΰ 
εκείνου, δστις πρώτος συνηγόρησεν είς τήν βουλήν τό 
1901 υπέρ τής ψήφου τών γυναικών. 

Ή Αίνδάγεν είνε φίλη τής γνωστής "Ελλεν Κέϋ, 
δρα ώς άμισθος έπιθεωρήτρια τοΰ άσυλου τών παιδιών 
καί είνε υποδιευθύντρια τοΰ συλλόγου πρός έπιθεώ-
ρησιν τών κατοικιών τών εργατών, αυτή δέ είνε ή 
μόνη ή όποια κατώρθωσε νά ίδρυθοΰν είς τά περίχωρα 
τής Στοκχόλμης οί κήποι οιά τούς έργάτας. Είνε δλο-
ψύχως άφωσιωμένη διά τοΰ λόγου καί τής πέννας είς 
τό γυναικείον κίνημα τής ψήφου. Επίσης ή μοναδική 
γυνή διευθυντής ενός γυμνασίου εις τήν Σουηδίαν, 
ή Δρ Βάλστραιμ ύπερμαχεί διά τών ιστορικών της 
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γνώσεων καί τής ΕΥΦΡΆΔΕΙΑΣ της υπέρ τής ΙΔΈΑΣ ώς 
διευθύντρια τοϋ Γυναικείου Συλλόγου τής Στοκχόλμης. 
Μόνον ΑΥΤΉ έκαμεν άπό τό 1903 υπέρ τάς 150 δια
λέξεις είς ΔΛΗΝ τήν χώραν καί Γδρυσε πληθώραν τοπι
κών Συλλόγων. Ά λ λ ' ή σπουδαιότερα αναμφιβόλως 
γυνή τής Σουηδίας είνε ή πρόεδρος τοΰ Έθνικοΰ Συν
δέσμου τών γυναικών κ. "Αννα Νέτσιους, σύζυγος τοΰ 
γνωστοΰ λογίου, ή ΟΠΟΊΑ άφιέρωσεν ήδη όλόκληρον 
τήν ΖΩΉΝ της άπό ηλικίας 19 ΕΤΏΝ ΌΠΕΡ τής υποθέ
σεως τών ομοφύλων της καί τής πασχούσης άνθρωπό-
τητος. ΑΌΤΉ ήτο ή ΙΔΡΥΤΉΣ τών Εργατικών Σωματείων 
ΔΙΆ πτωχά παιδία ηλικίας 7 — 1 4 ΕΤΏΝ. Τοιαΰτα Παι
δικά Εργαστήρια υπάρχουν 72 είς τήν Σουηδίαν, Ο

πόθεν διεδόθησαν είς τήν Ρωσσίαν, Πολωνίαν καί τ4Λ 
Ελλάδα. 

Απειράριθμα ακόμη είνε τά κοινωφελή γυναιχ^» 
ιδρύματα είς τήν Σουηδίαν καί πολλαί άλλα: κυρί^ 
είνε διάσημοι διά τήν κοινωνικήν των δράσ.ν. Πουθενά 
άλλου δπως είς τήν Στοκχόλμην δέν κατέλαβε τίοον 
εύρεΐαν θέσιν ή γυνή παρά τδ πλευρόν τοΰ άνδρίς 
Εις τά ταχυδρομεία έχει άπωθήση σχεδόν τόν άνδρα 
είς τούς σιδηροδρόμου; ύπηρετοΰν ήδη 150 γυνχ;χ ε ς 

καί μέγας είνε ό αριθμός τών κυριών καί τών δεσποι
νίδων, αί όποϊαι διευθύνουν ΐδιόκτητον κατάστημα 
παλαίουσαι ομοίως δπως ό άνήρ εΐς τόν αγώνα τί]ς 
ζωής. 

1 0 1 Ε ί ί ί ΐ Τ Ω Ν Π Ο Η Ι ί Ι Ι ί Ι Ι Υ Μ ' 1 Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Λ Ο Ι 
ΜΕΤ0ΧΙΚ0Ν ΧΕΦΑΑΑΙΟΝ 300,000 ΔΡΑΧΜ2Ν 

ΚΥΡΙΏΤΕΡΟΣ ΜΈΤΟΧΟΣ ή ' ΕΘΝΙΚΉ ΤΡΆΠΕΖΑ ΤΉΣ ΕΛΛΆΔΟΣ 
Υ Δ Α Τ Α 

ΑΝΔΡΟΥ (Πηγή Σαρίξης) ΤΌ ΚΑΛΛΊΤΊΡΟΝ ΈΠΙ-
ΤΡΑΠΊΖΙΟΝ, ΆΝΏΤΙΡΟΝ ΤΟΫ 'ΚΔΙΆΝ ΚΑΊ ΒΙΣΣΎ. 

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ. (Αποκλειστική 
παραχώρησις ολων ΙΏΝ πη
γών), ΚΑΤΆ ΤΉΣ ΨΑΜΜ'.ΆΣΊΩΣ, 

ΛΙΟΙΆΣΕΩΣ, ΆΡΘΡΙΤΙΣΜΟΟ, 
ΝΌΘΩΝ ΤΏΝ ΝΊΓΡ./.ΏΝ ορ
ΓΆΝΩΝ 

ΚΥΛΛΗΝΗΣ (Απο
κλειστική παραχώρη-
σις) /.ΑΤΆ ΤΏΝ ΠΑΘΉΣΕΩΝ 
ΤΏΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΏΝ ΟΡ
ΓΆΝΩΝ, ΆΣΘΜΑΤΟΣ, ΚΑΤΆΡ-
ΡΩΝ, {ΥΑΠΕΨΙΏΝ, ΜΗΤΡΙ

ΚΏΝ ΠΑΘΉΣΕΩΝ ΚΛΠ. 

4 
: ΥΔΑΤΙΊΊΙ. 

ΟΣΣΗΣ ( Τ Σ Α Γ Ε Ζ Ι 

(Αποκλειστική πα 
ραχώρησις. Μοναδι
κή πηγή εϊς τόν κό

σμον κατά τήν γνώμην τον Γάλλου Ακαδημαϊκοί) Ρομπέν) ΑΙΡΙΟΔΧΟΝ, Σ.ΪΗΡΟΫΧΟΝ 
ΑΛΚΑΛΙΚΌ·/, ΤΟΝΩΤΙΚΏΝ, ΚΑΤΆ ΤΉΣ ΑΝΑΙΜΊΑΣ, ΧΛΩΡΏΑΕΩ;, ΑΝΔΡΙΚΉΣ ΈΞΑΣΘΊΝΉΣΙΩΣ ΚΤΛ. 'ΰΣ 
ΙΠ.ΤΡΒΠΊΖ-.ΟΝ, Ε·>;ΡΑΝΤΙΚΌΝ. 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ. ΣΤΟΑ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ—'ΛΟΙΟΙΙΌΣ 1 4 

ΥΔΑΤΑ 
{"Ανδρου — Λουτρακίου 
\ Κυλλήνης — Τοάγεζι 

ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ* ΚΕΦΑΛΑΙΟΙ! 
ΑμιΙΧΜΑΐ 3 0 0 , Ο Ο Ο ! 

ΚΥΡΙΩΤΕΡΟΣ ΜΕΤΟΧΟΣ 

Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ! 
ΤΗΣ ΕΑΑΑΔΟΣ 

Ή ΑΝΏΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΊΑ εχε ι 

ΤΉΝ ά π ο κ λ ε τ ό τ ι κ ή ν έκμβτάλ-

ΛΕΥΣΙΝ ΤΏΝ ΠΗΓΏΝ Κ υ λ λ ή ν η ς 

" Ο ό Ό * η ς ( Τ ό " ά γ ε ζ χ ) κ α ί τής Ι 

ΠΗΓΉΣ Λ ο υ τ ρ α κ ί ο υ δ ι ' επ ι 

ΣΉΜΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΊΩΝ. 
Ή 'ΑΝΏΝΝΜΟΣ ΕΤΑΙΡΊΑ ΓΕ

ΜΊΖΕΙ ΤΆΣ ΦΙΆΛΑΣ Σ Δ Ρ Ι Ζ Η Σ 
ΕΊΣ ΑΥΤΉΝ ΤΉΝ ΠΗΓΉΝ άν εν μβ-

ΤΑΓΓΊΣΕΩΣ, ΟΰΤΩΣ ώ σ τ ε τ ό ύ

ΔΩΡ ΝΆ ΔΙΑΤΗΡΉ δ λ α τ ο υ τ α 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ.—Ή Α ν ώ ν υ μ ο ς Έ -

—,~~™~™™Ν-~~.™~«..~.«. . .~ . . . „ , ™ . ~ „ . „ ~ — Τ Α ΐ Ρ ( ; Α ΟΤ,ΝΚΤΤΑΤΑΙ δ ι ά δύο ΈΓ
ΓΡΑΦΩΝ ΤΟΫ Β.ΊΑΤΡΟΣΥΝΕΔΡΊΟΥ, ΏΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΌΜΕΝΗ ΤΆΣ ΠΗΓΆΣ ΚΑΘ' ΔΛΑΣ ΤΆΣ ΥΠΑΓΟΡΕΎΣΕΙΣ ΤΉΣ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ.—Ό 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉΣ ΤΏΝ ΥΔΆΤΩΝ ΤΉΣ ΑΝΩΝΎΜΟΥ ΕΤΑΙΡΊΑΣ ΔΎΝΑΤΑΙ ΝΆ ΕΊΝΕ ΒΈΒΑΙΟΣ ΔΤΙ ΚΆΜΝΕΙ ΧΡΉΣΙΝ ΥΔΆΤΩΝ γ ν η σ ι ό τ α τ ω ν , 

ΝΩΠΟΤΆΤΩΝ ΔΙΑΤΗΡΟΎΝΤΩΝ ΔΛΑ ΤΩΝ ΤΆ ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ.—Ή ΑΝΏΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΊΑ ΈΤΥΧΕ ΤΉΣ ΥΠΟΣΤΗΡΊΞΕΩΣ ΤΉΣ Ε θ ν ι κ ή ς 

ΤΡΑΠΈΖΗΣ ΤΉΣ ΕΛΛΆΔΟΣ, ΉΤΙΣ ΕΓΙΝΕΝ Ή ΚΥΡΙΩΤΈΡΑ ΜΈΤΟΧΟΣ ΑΥΤΉΣ.—Ή ΑΝΏΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΊΑ ΤΡΙΣ ΤΉΣ ΕΒΔΟΜΆΔΟΣ τ α 

ΚΤΙΚΏΤΑΤΑ ΛΑΜΒΆΝΕΙ ΰΔΑΤΑ ΈΚ ΤΏΝ ΠΗΓΏΝ.—ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ τ ά ς δ α μ τ ζ ά ν α ς ε ί ς τ ά ς ο π ο ί α ς τ ό υ ό ω ρ 

} ς ά ν ε » τ ά ό ν ό τ α τ ι κ ά τον .—ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ ά λ λ α ϋ δ α τ α Λ ο υ τ ρ α κ ί ο υ α ν τ λ ο ύ μ ε ν α ά π ό ΦΡΕΑΤΑ 
ό ν ν ο ρ ε ΰ ο ν τ α π ρ ό ς βόθρους.—ΖΗΤΕΊΤΕ ΤΉΝ ΑΦΟΑΓΙΔΑ ΤΉΣ ΕΤΑΙΡΊΑΣ ΕΊΣ ΤΌ «ΕΡΙΛΑΊΜΙΟΝ 
ΤΉΣ ΦΙΆΛΗΣ.—ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ τ ά ν δ α τ α τ η ς Ε τ α ι ρ ί α ς , ν ω κ ό τ ε ρ α , ά ό φ α λ έ ό τ ε ρ α κ α ί ε ύ θ η ν ό τ ε ρ α ΤΏΝ 
Ε υ ρ ω π α ϊ κ ώ ν . ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΤΟΑ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ 14 

ί 3ΑΙ50Ν Ό' ΕΤΕ. Παρελήφθη πλουσία προμήθεια καλοκαιρινών καπέλλων έγ-
6^ χωρίων καί ευρωπαϊκών. Ραηαπι&, ρβίπιίβι·, Κοιίη κτλ. κτλ. Αί τιμαΐ τών έφετεινών ψά

θινων εΐνε εύθηνόταται. Ώ ρ α ΐ α ναυτικά παιδικά ψάθινα άπό δραχ. 2 καί άνω. 
Κ α τ ά σ τ η μ α Ί ο . Κ α ϋ δ ό ν η (απέναντι Βασ. Σταύλων) 
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["Ολαι αί μέχρι τέλους σελίδες αφιεροννται είς 
νλην διά τάς οικογενείας, επομένως απο
σπώμενοι τον τεύχους δύνανται ν' αποτελέ-
σωσινίδιαίτερον περιοδικδν χρήσιμον ώς 
παιδαγωγία, ώς πληροφορίαι και ώς δδη-
γίαι.] 

Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Α 

Η Ο Ρ Γ Η 

Β δργή εΐνε τό διά τής μεγαλειτέρας σφοδρότητος 
χα'ι βιαιότητας εκδηλούμενον άνθρώπινον πάθος. Τ ' 
4»τελέσματά της έπί τοϋ ανθρωπίνου οργανισμού 
ΒΛ αντίστοιχα πρός τήν σφοδρότητα μεθ 'ής έκδη-
λοΰται, «ΐ| οΓ· πλείστα όσα καί συχνότατα παραδείγ
ματα άποδεικνώιΐ'ν ίίτι δύναται νά προκαλέση καί αι-
φνίδιον θάνατον ακόμη, ή καί σοβαρωτάτας ασθε
νείας. Αί συν ηθέστεραι νόσοι τάς οποίας προκαλεί ή 
6ργή είνε: Λ ) Ό ίκτερος. Β ' ) Όξεΐαι φλεγμοναί 
Ιδίως κατά τό ήπαρ. Γ ' ) Διάρρηξις ήμικλείστων πλη-
Υ·ν. Λ') Κακοήθης πυρετός. Ε') ΊσχυραΙ αίμορρα-
γίαι. ΣΤ') Επ ιληψία καί Ζ ' ) Σπασμοί καί άλλαι 
«ρεμφεορΐς νευρικαι παθήσεις λίαν σοβαραί. 

Έκτος τών σωματικών συνεπειών ας δύναται νά 
*Π)ι 1 οργή προκαλεί ακόμη καί τά εξής: 

Α ) Μεταβάλλει τόν χαρακτήρα, καί έν τή αλλοιώσει 
Λύτη τον καθίστα έπί μάλλον καί μάλλον παράφορον 

ΜΒοον μάλιστα άφίνεταί τις νά παρασύρηται άπό 
Υό πάθος των. 

Β) Εξωθεί πολλάκις εις βιαιότητας αΐτινες ενώ 
'ΐΡ ενος προβαίνουν μέχρι παραφροσύνης ά φ ' έτερου 
•βάνουν μέχρι πράξεων δ ι ' « ς , παρελθούσης της όρ-
Π ί ΠΆΝΤΟΤΕ μετανοεί ό άνθρωπος. 
V / Συγκρατεί είς κουραστικήν επιφυλακτικότητα 
ί*5 ΠΟΛΛΆΚΙΣ παρεμποδίζει τήν οικειότητα εις τούς 
*»γενεΐακονς δεσμούς ,είς πάντας εκείνους οΐτινες ΰ -
*%>εοϋνται .νά ζήσουν μετά τοϋ υποκειμένου είς τό 
" • ^ τοΰτο, καί 

Απομακρύνει ά π ' αύτοΰ πάντας εκείνους οΐ

τινες πεπροικισμένοι δ ι ' ήπίου καί πράου χαρακτή-
ρος δέν στέργουν νά έ'ρχωνται εις έπικοινωνίαν μετ' 
αύτοϋ. 

Αϊ γυναίκες, ένεκα της μεγάλης ευαισθησίας αυ
τών, υπόκεινται περισσότερον εις τήν όργήν παρά οί 
άνδρες. Συχνάκις καί ή ελαχίστη άντίρρησις έξερεθί-
ζει τήν γυναίκα καί τήν αναγκάζει έκοΰσαν άκουσαν 
νά παραφερθή πέραν παντός ορίου. Ακριβώς όμως ή 
συνήθεια αύτη ν ' άφίνωνται εις τάς παραφοράς, καί 
νά έγκαταλείπωνται έρμαια τοΰ κυριεΰοντος αύτάς 
πάθους, μικρόν κατά μικράν καθιστά στρυφνύν τόν 
γυναικεΐον χαρακτήρα, τήν δέ γυναίκα φυσικώς αντι
παθή . * * * 

Τό κάλλιστον μέσον πρός άπόκρουσιν άποτελεσμα-
τικήν τής κλίσεως πρύς τήν όργήν, εϊνε ό περιορισμός 
αύτης κατά τήν πα ιδική ν ήλικίαν, έν περιπτώσει κ α θ ' 
ην τό παιδίον δεικνύει τάσεις εύχεροΰς έξοργισμοΰ. 
Ά λ λ ' ό περιορισμός ούτος πρέπει νά γίνη διά τής 
ήπιότητος καί μόνης τήν οποίαν νά ύποβοηθή ή λο
γική, ή ψυχραιμία, ή υπομονή, ή καρτερικύτης. Ή 
βία, ή βάναυσος χειροδικία όχι μόνον δέν επιφέρει τό 
ποθούμενον αποτέλεσμα, άλλά τουναντίον οξύνει τήν 
όργήν, καί προκαλεί αυτήν διαρκώς ϊσχυροτέραν, 
διαρκεστέραν καί μάλλον άπεριόριστον. 

* * 

Ε π ε ι δ ή ή κλίσις της οργής δέν εΐνε αντικειμενική 
δπως ή δργή αύτη κ α θ ' έαυτήν άλλ' υποκειμενική 
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και εξαρτάται έκ της ιδιοσυγκρασίας τοϋ άνθρωπου, τροφία, ελαχίστη δέ κρεωφαγία καί 
επιβάλλεται μεγάλη προσοχή είς τήν δίαιταν. Οίίτω ή 
καλλίστη δίαιτα διά τήν άποτροπήν τής κλίσεως εΐνε: 
Λ ' ) Νά μή γίνωνται καταχρήσεις φαγητοϋ καί πότου, 
οίνου, τεΐου καί καφέ. 

Β ' ) Νά μή γίνβται κατάχρησις αϋπνίας. 
Γ ' ) Μεγάλη χορτοφαγία επιβάλλεται καί γαλακτο-

Δ') Ύπόθερμα λουτρά έπιβάλλοινται άπύ 
είς καιρόν. 

Προ παντός όμως έν πράγμα συντρίβει τήν όο% 
ό γέλως. Γελάτε—όχι διά τών χειλέων—άλλά δ ' 
καρδίας καί είλικρινώς καί ουδέποτε θά όργ ι σ υ ν=ϋ 

Ε Γ Γ Ο Ν Ι Ο Ϋ Π Α Ρ Α Π Ο Ν Ο 

Στό σιδερένιο ταίριασμα τών δύο σον γονάτων, 
αάν άφτερούγιαατο πουλί σέ αετού φωλφ, 
καθόμουν άνεχόρταγα, ώ γνιέ τών Αθανάτων, 
κι' άκουγα ό πρωτόβγαλτος μχά εποχή παλβά. 

Θρύλοι γιγάντων, όνειρα ανδρείων, παραμύθια 
στοιχειών, νίκες φανταστικές μου θάμποναν τό νοΰ 
και τήν καρδιά μ' ίτράνταζεν άπόβροντο στ' αλήθεια 
τον περασμένον, όλόφωτον, μεγάλου κεραυνού. 

Χαθήκανε σέ όνειρα τά πρώτα μου τά χοόνία. 
Κλεϊσαν τά μάτια σου, παππού, κ' έπέταξε ή ψυχή, 
Στήν αγορά έπρόβαλα αάν άνδρας άπ' τό σπίτι" 

Μά γύρω μου τό παρελθόν σκορπάει καταφρόνια. 
Τό ύμνητό τής δόξης σου ατό κλάμα μ' άντηχιϊ. 
Στοΰ αετού τά γόνατα εφώληασε σπουργίτι. 

Θ Δ . ΘΩΜΑΣ 

Η Ί Λ Ι Κ Ο Ν 

Ε Ι Δ Ω Ν Π Ο Λ Υ Τ Ε Λ Ε Ι Α Σ 

Γ Υ Ν Α Ι Κ Ε Ι Ω Ν Π Ι Λ Ω Ν 

^ ; Φ Φ Φ . Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ ; 

Η Μ Α Γ Ε Ι Ρ Ι Κ Η Τ Η Σ Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Α 

,αγητα 

ύρνομε>'τ° άρνί, τό καθάριζα-
βγάζομεν τά εντόσθια, τό άλα-

'οιχν· η'ιπερίζομεν, τό περνοϋμεν 
},χ%οονβλαν, όάπτομεν μέ απάγ-
*ϊηνκοάΜ>·και τόδένομεν. Βά-
Ιομιν ανιύ εις σιγανήν φωτιάν καί 
ύγνοίζομεν βρέχοντες άπό καιρού 
Λ , χαιρόν με βούτυρον εις τό ό-

•0Υ ξχομεν στίψει 2 λεμονιών ζου-
• βάιι γ.αι πιπέρι. Ίο άφίνομεν Ήψη&ή ίπί 3 ή -ί ι'όρας, καί κυτ-

%£ομεν έάν εΐνε ψημένα τά πόδια, 
{ύιίαυτά ψήνονται τελευταία. 

[Κοκορέτσι] 
Με τά εντόσθια τοΰ αρνιού δυνά-

μι&α νά έτοιμάσωμεν δρεκτικώτα' 
χον κοκορέτσι, τό όποιον ψήνομεν 
ίπιχρν τον άρνίον πάντοτε σέ χώ-
βολψ. Γίνεται δέ ώς εξής: Πα'ιρ-
ημεν ΙΌ γλυκάδια, πλεμόνια έάν 
Μλομεν καί τά σψ.οτάκια, τά κό-
αχομεν τετραγωνικά, τά περνοϋμεν 
ύς τήν οοϋβλαν, τά άλατοπιπερώ-
ημεν χα/Λ, αν θέλ.ωμεν βάζομεν 
ΝΑΙ μνρφδικά, τά δένο/ίΐεν μέ τά 
Ιτχερα σφικτά, τά άλ.είφομεν βού-
χυρον χαί τό βάζομεν είς τήν φω
τιάν. Έπί τρία τέταρτα αρκεί διά 
ψά ψηθή. Ποτίζομεν αυτό συχνά μέ 
βονχνρον καί λ.εμύνι κα'ι ρΐγανιν. 

-Β» 

[Μπούτι άρνιοϋ μέ χόρτα] 
I Παίρνομεν ίνα μπουτάκι, τό βά-
,ζομεν είς τόν φοϋρνον μέ βούτυρο, 

χαρόια κομμένα είς χαλκάδες, αέ-
Ιινον, ρέβε;, κρομμυδάκια φρέσκα, 
ολάτι, πιπέρι, ντομάτα. Ίά άφίνο
μεν νά ψηθούν άνακατεύοντες άπό 
*ΑΙΡΟΫ είς καιρόν τά χόρτα διά νά 
μη χαοϋν. 

Γ Λ Υ Κ Ι Σ Μ Α Τ Α 

['Αμνγδαλωτδν] 
Βάζομιν 1 1]2 όκάν ζαγάρεως, 

μέ 1]2 όκάν νερού είς ιήν φωτιάν. 
"Αμα πάρ^ βράσι όίπτομεν τόν ζω-
μόν μισού λεμονιού καί φλ.οΰδα 
πορτοκαλ.λιοΰ ψΟ.οκομμένην.'Αφού 
δέσουν καλ.ά, τά κατεβάζομεν διά νά 
κρυώσουν δλ.ίγον, τά δουλ.εύοιιεν με 
ένα χουλιάρι ξύλ.ινον έως δτου αρχί
σουν νά ασπρίζουν. Τότε έχομεν κο
πανισμένα 150 δράμια αμυγδάλων, 
τά ρίπτομεν μέσα καί άφοϋ τά δου-
λεύαωμεν δλ,ίγον, χύνομεν τό μίγμα 
αυτό επάνω είς έν μάρμαρον δπου 
υπάρχει ριγμένη ψιλή ζάχαρι καί 
ολίγον ρόδι. Τά πλατννομεν, ρίπτο
μεν ψιλοκομμένη ζάχαρι καί μετά 
ταύτα τά κόπτομεν είς τεμάχια. 

Β* 
[Τούρτα] 

Κτνποϋμεν έπί άρκετήν ώραν 15 
αυγά μαζύ μέ 150 δρ. ζάχαριν κο
πανισμένη, βάζομεν κατόπιν 8 δρά
μια κοπανισμένα, κοσκινισμένα καί 
περασμένα άπό τριχιάν αμύγδαλα. 
Άφοΰ τά δουλεύσωμεν ακόμη δλ.ί
γον, προσθετόιιεν 90 δράμια αλεύρι 
ευρωπαϊκό καί 75 δράμια βούτυρο, 
καί ένώ άνακατόνομεν, βάζομεν καί 
εν ποτηράκι ρούμι. Άλ.είφομεν 
ταΐς φόρμαις μέ βούτυρο ταΐς κο-
σκινίζομεν μέ άλ.εύρι, βάζομεν τό 
μίγμα είς τήν μέαην τής φόρμας καί 
τά στέλλομεν νά ψηθούν. Τήν τουρ-
ταν σερβίρομεν μέ μαρμελάταν τής 
αρεσκείας καί τήν κοκκινίζομεν μέ 
ολίγον άμύγδαλον κοπανισμένον. 

Θ » 

[Τσουρέκια τοϋ Πάσχα] 
Μεταχειριζόμεθα κατά πρώτον 

1 δραχμής μαγιά τής μπύρας, ρί
πτομεν 1 όκάν αλεύρι 3 σίγμα, 100 

δράμια άγελ.αδινόν βούτυρον καί τά 
τρίβομεν δλ,ίγον, έπειτα όίπτομεν δ 
λ.ίγην κανέλ.λαν κοπανισμύνην, 10 
λεπτά ρούμι, 1]2 μοσγοκάρυδο, καί 
τόν ζιημόν ενός πορτοκαλιού. 'Εξα-
κολουθοΰμεν καί τά τρίβομεν αρ
κετά. Μετά ταύτα ρίπτομεν 1 κον-
ταλ.ιάν γάλ.α, 1 αύγύν, καί ούτω 
καθ' έξης μέχρις δτου ρίη>ωμεν 100 
δρ. γάλ.α καί 14 αυγά τά οκτώ μέ 
τά ασπράδια τους, τά δέ 6 μόνον 
τούς κρόκους. "Αν ή ζύμη είνε νε
ρουλή τότε αφαιρείται άπύ ολίγον 
γάλ.α καθώς καί τά ασπράδια. Ά-
λείφομεν τήν λαμαρίναν μέ βούτυ
ρον τά δέ τσουρέκια μέ κροκόν αυ
γού καί ζάχαριχονδροκομμένη. *Αν 
ζυμωθούν είς τάς 10 τό εσπέρας, 
πρέπει νά μείνουν έ'ως τήν έπιοΰ-
σαν είς τάς 9 π. μ. διά ν' ανέβουν. 

[Κέϊκ[ 
Παίρνομεν 1 ποτήρι βούτυρο τό 

δουλεύομεν καλ.ά έως δτου άσπρίση, 
προσθέτομεν 2 ποτήρια ζαχάρεως 
κοπανισμένης ψιλής, 10 γαρούφαλα 
10 λεπτών κανέλλαν, 2 μοσχοκά-
ρυδα καί 6 αυγά κτυπημένα. Κατό
πιν ρίπτομεν 2 ποτήρια άλ.εύρι Τριε-
σιίνικο, 75 δρ. γάλα καί μετά ταύτα 
άλλα 2 ποτήρια άλ.εύρι Τριεστίνικο, 
100 δράμια σταφίδα μαύρην, 1 πο
τηράκι τοΰ κρασιού ρούμι. Αυόνο· 
μεν είς άλλα 75 δράμια γάλα 3 
κουταλ.άκια τοϋ γλυκού (ίΚρεμόρ 
Ταρτάρϋ,τό ρίπτομεν καί αυτό μέσα 
πάντοτε άνακατόνοντες τό μίγμα 
καί ενός μανδαρινιοϋ τήν φλούδα 
ψιλοκομένη. Είς ενός λεμονιού τό 
ζουμί ρίπτομεν 1 κουταλμιν τοΰ 
γλυκού σόδαν. 'Εξακολουθοΰμεν 
καί τό δουλεύουν αρκετά ακόμη. 
Άλείφομεν τήν φόρμα βούτυρον 
βάζομεν τό μίγμα μέσα καί τό στέλ
λομεν είς τόν φοϋρνον. 

Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Ο Ν Τ Α Ι 

ΑΙ ΠΑΝΆΔΕΣ Τ Ο Τ Γ Ϊ Ρ Ο Σ Π Π Ο Τ 
ΤΑ ΣΠΥΡΑΚΙΑ Τ Π Ν Π Α Ρ Ε Ι Π Ν 

Ί Η ΠΙΤΤΡΙΑΣΙΣ 
Η Π Τ Π Σ Ι Σ Τ Π Ν Τ Ρ Ι Χ Π Ν 

"Ολα τά νοσήματα τά επικίνδυνα διά τό | 
ΔΕΡΜΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ 

καί διά τήν 
ΚΑΛΛΟΝΗΝ Τ Ω Ν 

ΕΝ ΤΗ ΤΕΛΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ 
τοΰ έπί σειράν ετών έν Παρισίοις ειδικώς 

άσγοληΰέντος είς τά νοσήματα τοϋ δέρματος 

και τοΰ τριχωτοΰ της κεφαλής ίατροΰ κ. 

Δ. Κ Ε Φ Α Λ Ο Π Ο Ϊ Λ Ο Τ 
ΜΕΓΆΛΗ ΓΩΝΙΑΊΑ ΟΙΚΊΑ ΤΗΣ ΌΔΟΊΊ ΠΑΤΗΣΊΩΝ ΚΑΊ 

ΓΛΆΔΟΤΩΝΟΣ 1 . (ΠΑΡΆ ΤΆ ΧΑΝΤΕΐΑ) 
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Μ Α ΜΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΡΟΜΟΑΟΓΙΟΝ ΙΣΧΥΟΝ ΑΠΟ\>,- ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1907 

ΓΡΑΜΜΉ ΚΗΦΙΣΊΑΣ 
ΈΞ ΑΘΗΝΏΝ ΈΚ ΚΗΦ»Ο*ΊΑΣ 

ΣΤΡΟΦΰΛΙ | ΠΑΛΑΙΌ; ΣΤΑΘΜΌΣ 

Πρό μεσημβρίας 

1 0 . — 
12.—ΧΑΤ'ΕΎΘΕΓΑΝ 

6.5Δ' 7 . 1 0 ' 
, 9 . 1 0 ' 

Ι Ι . Ι Ο ' ΧΑΤ'ΕΎΘΕΓΑΝ 

Μετά μεσημβρίαν 
1 . 2 0 ' ΧΑΤ'ΕΎΘΕΓΑΝ 

2 . - 2 .Ό5' 3 . 1 0 ' 
4 . — — 5 . 1 0 ' 

. 6 . — 0 . 5 5 ' 7 . 1 0 ' 
8 . — — 9 . 1 0 ' 

10.—ΧΑΤ'ΕΎΘΕΓΑΝ — 1 0 . 4 0 ' 

Κυριακάς καί έορτάς προστίθενται 

2 . 3 0 μμ. ταχεία | | 4 . 1 0 ' μ.μ. 
Λάίκαί άμαξοστοιχίαι κατά πάσαν Τετάρτην 
Αμαξοστοιχία νυκτός κατά Σάβδατον έξ 

Αθηνών διά Κηφισίαν ώρα 12 μεσονύκτιον. 

ΓΡΑΜΜΉ Λ.ΑΟΡ£Ο\> 
ΈΞ ΑΘΗΝΏΝ 

8.45* Π.Α. 
3 . 5 0 ' μ.μ. 

Έ Κ ΑΑΝΡΊΟΥ 
7 . 1 0 ' Π.Α. 
4 . 1 5 ' Α.Μ 

1 811Ν ΙΝΔΊΙΒΑΝΟΕ ΟΡΡΙΟΕ 

| ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ* ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

| Ο " Η Λ Ι Ο Σ , , 
| ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΟΝΔΙΝΩ-ΤΠΧΙΜΙΝΚΕΠ!... ΔΤ Β Ε >Τ 

] Ιδρυθέν τφ 1710 
| ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟΝ ΕΝ ΤΩ, ΚΟΣΜΟ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ 

Πυρασφαλιστικόν κατάστημα 
ϊ ΑΝΑΛΑΜΒΆΝΕΙ ΠΑΝΤΌΣ ΕΊΔΟΥΣ ΚΙΝΔΎΝΟΥΣ 
! ΚΑΤΆ ΤΟΫ ΠΥΡΌΣ, ΈΠΊ ΟΙΚΟΔΟΜΏΝ, ΕΝΟΙΚΊΩΝ, ΕΠΊΠΛΩΝ, 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΆΤΩΝ ΚΤΛ. 

ΤΑΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΖΗΜΙΩΝ 

ΊΟΝΟΟΝ Δ « Ι Ε ΊΙΡΕ Μ Μ Ε ΕΟΙΡΙΠ 
ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 

ΑΟΝΔΐΝΟΝ ΚΑΤ ΛΑΓΚΑΌΤΡΊΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ) ΙΣΟΒΙΟΙ, ΒΙΙΚΤΑΙ, ΠΡΟΙΚΟΔΟΤΗΣΕΙ! ΚΤΛ. 

Άσφάλειαι είς Αραχμάς 

Π Α Ν Ζ Α Ρ Η Σ & Κ Ο Ν Τ Ο Σ 
ΠΡΆΚΤΟΡΕΣ ΈΝ ΑΘΉΝΑΙΣ 

ΌΔΌΣ ΣΑΝΤΑΡΌΖΑ ΆΡ. 3Α 

Σ. Π. Δ. Π. 
ΧΕΙΙνΙΕΡΊΚΓΟΙΝ· ΔΡΟΜΟΑΟΓΙΟΝ 

6.30 π. 

6.50 

8.30 
11.30 

1.20 μ. 

7.10 π. 
8.15 

11.35 
6.30 
3.45 

7.00 π. 

8.20 

2.50 μ. 
4.40 
6.15 
7.10 

8.20 

ΑΝΑΧΩΡΉΣΕΙΣ ΈΞ ΑΘΗΝΏΝ 
μ. Διά Κόριν&ον, Ναύπλιον, Τρίπολιν, Με-

γαλόπολιν, Κυπαρισαίαν, Καλάμας. 
» Διά Κόριν&ον, Καλάβρυτα, Πάτρας, 

Κνλλήνην, Πύργον, 'Ολύμπια. 
» Τοπική διά Κόριν&ον. 
» Διά Κόριν&ον, Ναύπλιον, Πάτρας, 
μ. Ταχεία διά Πάτρας, κατά Δευτέραν, Τε

τάρτην καί Σάββατον. 
ΑΝΑΧΩΡΉΣΕΙΣ ΈΚ ΠΑΤΡΏΝ 

μ. Διά Κόριν&ον, Ναύπλιον, 'Α&ήνας. 
» Ταχεία δι' 'Α&ήνας, κατά Τρίτην, Πέμ-

πτην, Παρασκευήν. 
» Διά Καλάβρυτα, Κόριν&ον, 'Α&ήνας. 
» Δι' 'Ολύμπια, Κυπαρισαίαν, Καλάμας. 
» Διά Πνργον 'Ολύμπια. 
ΑΝΑΧΩΡΉΣΕΙΣ ΈΚ ΚΑΛΑΜΏΝ 
μ. Διά Κυπαρισαίαν, Πύργον, Πάτρας, Με-

γαλύπολιν, Τρίπολιν, 'Α&ήνας. 
» Διά Μεγαλόπολ.ιν, Τρίπολιν. 

ΔΦΙΞΕΙΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ 
μ. Ταχεία εκ Πατρών (τρις ώς άνω). 
» Έκ Πατρών, Τριπόλεως, Ναυπλίου. 
» Τοπική εκ Κορίν&ον, 
» Έξ ' Ολυμπίων, Κυλλήνης, Πατρών, 

Καλαβρύτων. 
» Έκ Καλαμών, Κυπαρισσίας, Μεγαλο.ιό-

λεως, Τριπόλεως, Ναυπλίου. 

Α . Δ Ι Α Κ Α Κ Η 

ΆΝΑΧΩΡΊΙΌΕΙΣ ΈΚ ΠΕΙΡΑΙΏΣ Ζ 
ΔΕΥΤΕΡΑΝ ώραν 7 μ. μ. διά Λαύριον, Αλιβέρι 

Χαλκίδα, ΛΕμνην, ΑΕδηψόν (τό θέρος), Στυλ" 
Ώρεούς καί Βόλον. 

ΤΡΙΤΗΝ ώραν 7 μ. μ. διά Χαλκίδα, ΑΕδηψόν (τδ 
ρος), Βόλον καί θεσσαλονίκην. 

ΤΡΙΤΗΝ ώραν 8 μ. μ. διά Μονεμβασίαν, Άγίαν ] 
λαγίαν, Νεάπολιν, Γύθειον, Πορτοκάγιον, Γερολι 
μένα, Λιμένιον, Σελινίτσαν, Καρδαμύλην, Καλάμ 
καί ΝησΕον. 

ΠΕΜΠΤΗΝ ώραν 8 μ.μ. διά ΣΟρον, Πάρον, Νάξο 
"ΙονΟΐαν καί θήραν. 

ΣΑΒΒΑΤΟΝ ώραν 7 μ. μ. διά Ααύριον, Άλιβέριο 
Χαλκίδα, ΛΕμνην, ΑΕδηψόν (τδ θέρος), Στυλί 
Ώρεούς καί Βόλον. 

ΚΥΡΙΑΚΗΝ ώραν μεσημβρίαν ακριβώς κατ' εύ 
δι' Άλεξάνδρειαν. 

ΚΥΡΙΑΚΗΝ &ρ*ν 8 μ. μ,, διά ΣΟρον, Τήνον, : 

δρον, καί Κόρθιον. 
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ : ΈΝ ΑΘΉΝΑΙΣ οδός ΣΤΑΔΊΟΥ 

ΤΗΛΈΦΩΝΟΝ 2 8 2 . - Έ Ν ΠΕΙΡΑΙΕΐ ΠΛΑΤΕΊΑ ΚΆΡΑ 

Ώ:«Ν.Η. ΤΗΛΈΦΩΝΟΝ 94. 
[Έκ τής ΔΙΕΥΘΎΝΣΕΩΣ] 

— 8 0 4 -

Σ Ε Λ Ι Σ Δ Ι Α Τ Α Σ Κ Τ Ρ Ι Α Σ 

Ο σ υ ρ μ ό ς : 
Ι Τ ^ υ μ α κοντόν περιπάτου (Τροταίρ)) 
* «π ώυαία <Ίΐ;τΜ Έ'ίοινή άμφίεσις γίνεται συνήθως 
, . /,κ.ττόν >",, ασμα ΣΕΡΖ χρώματος μ π λ έ ν τ έ 

,ά Ί Ι έσίΗ|ς ;ΐνε κοντή καί ευθεία, τριγυρι-

Ν* 

("Ενδυμα διά Κοράσια) 

Διά κορασίδας 5—6 ετών εΐνε λίαν κομψή ή ανω
τέρω άμιρίεσις. Αποτελείται άπό φούσταν π λ ι σ σ έ 
κοπτομένην δσον έμπροσθεν καί όπισθεν. Ή φού
στα αυτή ρά
πτεται επάνω 
εΐς περικόρ-
μιον,τό όποι
ον χρησιμεύει 
καί ώς πλα-
στρύν. άφοΰ 
γαρνιρισθη 

έμπροσθεν κα 
ταλλήλως διά 
νά φαίνεται 
μέσω τοϋ α
νοίγματος τής 
ζακέττας. Ή 
ζακέττα εΐνε 
κομμένη επί
σης δπως έμ
προσθεν καί 
όπισθεν, κομβόνεται δ ' έμπροσθεν μέ κομβία καί 
κομβότρυπας δρατάς. Τό έμπροσθεν μέρος φθάνει 
μέχρι τοΰ ώμου, μέ μίαν ραφήν ένοϋσαν αυτό μετά 
τής πλάτης. Ή πλάτη γίνεται δπως καί έμπροσθεν 
άνευ δμως ραφής. Τά πλάγια κάτωθεν τοΰ βραχίο-
νος διευθύνονται έκ τών έμπροσθεν πρύς τήν πλάτην 
δι 'ενός καί μόνου τεμαχίου στενοΰ άνωθεν καί φαρ
δύτερου πρός τά κάτω. 

Τά μανίκια εΐνε ϊσια κομμένα, φαρδυνόμενα πρός 
| τόν ώμον. Τό ένδυμα αυτό γίνεται άπό ύφασμα 

όμοιόχρουν κατ ' άρέσκειαν ή γραμμωτόν ή μέ τε
τράγωνα ή σ κ ω τ σ έ ζ ι κ ο ν . Ό ανάλογος πίλος 
εΐνε άπό ψιάθαν λίαν μαλακή ν, γαρνιρισμένην δέ μέ 
έσάρπαν πτυχουμένην πέριξ καί τής οποίας τά άκρα 
πίπτουν έπί τής κόμης. 

•βμένη δια μαϋρου σ ο ν τ ά ς. Τά ζ α μ π ώ γίνονται 
«πο ΤΟΰΛΙ μέ δαντέλλαν εΐς τό άκρον. Τό βεστόνι 
Ρν κλειεί. Περιτριγυρίζεται δέ καί αυτό άπό μαΰρο 
ρ ο ν τ α ς έμπροσθεν εΐς τους ώμους καί εΐς τήν πλά-
*)ν. Από τον; ώμους έμπροσθεν καί όπισθεν σχί-
Φαι το βεστόνι άφίνον νά φαίνεται μεταξωτόν τής 
τίοιας ΜΕ τό ΐ|όρεμα άποχρώσεως, μέ μ π α ρ έ τ α ς 
**ο σοντας μαΰρον. Τό γιλέκον εΐνε άπό μεταξωτόν 

•μάλλον κιτρινιοπόν. Ό πΐλος γίνεται άπό πρασίνην 
ψιαθαν, σκεπασμίνην άπό τοΰλι χρωματισμοΰ τής 
«ρεσκειας έκαστης μέ στίγματα βελούδινα. Ό πίλος 
ΚΊΚΟΣΜΕΐΤΑΙ μέ τρία μήλα, τά όποια εΐνε λίαν τοϋ 
ΡΜΟΥ μεταξύ τών γαρνιρισμάτων τών γυναικείων 

| ω ν · Οί τ ε π έ δ ε ς συνηθίζονται υψηλοί. 

ΤΟ Κ Α Λ Λ Υ Ν Τ Η Ρ Ι Ο Ν 

(Υγιεινή τών χειρών) 

Μολονότι έχουν γραφή αρκετά διά τό ζήτημα 
τοΰτο, έν τούτοις δέν νομίζω περιττόν νάθέσω ύπό 
τά όμματα τών αναγνωστριών μου καί τήν έξήςπρα-
κτικήν συνταγήν διά τήν διατήρησιν τών χειρών. 

Μετά τό πλΰσιμον αυτών τήν πρωίαν λαμβάνετε 
τρία μέρη ροδόσταμου καί έν μέρος γλυκερίνης καί 
διαλύετε ελαφρώς. Αλείφετε τάς χείρας καί τάς κρα
τείτε έπ ' δλίγην ώραν έκτεθειμένας εΐς τόν καθαρόν 
αέρα. Τήν νΰκτα πρό τοΰ ΰπνου αλείφετε μέ άμυγ-
δαλέλαιον καί φορείτε πολύ ευρέα γάντια. Αποκτάτε 
χείρα τήν οποίαν δλοι θά ονειροπολήσουν νά ζητή-
σωσιν... 

8 0 5 
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Ι Ο Ν Ι Κ Η Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α Ι Ι Μ Ι Τ Ε Ο 
ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΟ 1839 

<85*Φ®#«3«> 
Ε Δ Ρ Α Ε 

Ν Α Ο Ν Δ Ι Ν Ω Ι - ΓΕΝ. ΑΙΕΓθΥΝΣΙΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ, ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 

Υ Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Τ Α 
Έ ν Αλεξάνδρεια, Κέρκυρα, Κεφαλληνία, ΖακύνΟω, Πάτραις, Πειραιεϊ, Τριπύλει 

I I ρ α κ τ ο ρ ε Τ ο ν : έν Ναυπλίω 

^ Ο Ρ Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Ε Ω Ν Χ2 
ΕΊΣ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΆΤΙΑ 

2 1)2 ο)ο ίτηαίως Ιπ\ άποδόσεί είς πρώτην ζήτηση· δια. ποσά μέχρι δρ. 100.000 
1 I Ο - Ν . 1)2 ο)ο 

3 ο)ο 
3 1)2 ο)ο 
4 0 ) ο 
4 1)2 ο)ο 

' » Ι 
» » πέραν των 

» μετά 3 μήνας 

4 » 
» 4 » καί έπέκεινα. 
ΕΊΣ ΧΡΝΌΌΝ 

5 Θ)Θ ετησίως επί άποδόσει είς πρώτην ζήτηαιν 
3 1)4 ο)ο » » » //ετά 6 μήνας 
3 1)2 ο)ο » » » » 2 έτους 
4 ο)ο » » » » 2 ετ»; και έπέκεινα. 

•Χ® ΤΙΤΑΟΙ ΠΡΟΣ ΦΓΛΑΞΙΝ ©~ 
Ή Ι ο ν ι κ ή Τράπεζα Ι,ϊππίβπ δέχεται τίτλους πρός φύλαξιν άντί ελαχίστου δικαιώματος φυλάκτρων 

1)4 „)"" ετησίως (ελάχιστον δριον (Δρ, \ ) έπί τής αξίας τών τίτλων υπολογιζόμενης εις τήν τρέχουσαν 
τιμήν τής ημέρας τής καταθέσεως. 

. .̂ .̂ ~ ~ -» - - - -
* -Ν -Ν -Ν V 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΚ 

Γ Ο Υ Δ Η , , 
Α Ν Α Χ Ω Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε Κ Π Ε Ι Ρ Α Ι Ο Γ ΔΕΥΤΕΡΑΝ 

ΤΕΤΑΡΤΗΝ 

ΤΕΤΑΡΤΗΝ 
ΤΕΤΑΡΤΗΝ 

ΜΚ)ΙΠΐ(Ϊ(>ί(!Ν 
ΩΡΑΝ 7 Μ. Μ. 

ΤΕΤΑΡΤΗΝ 

ΠΑΡΑΖΚΕΥΗΝ 

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 

ΟΡΑΝ 8 Μ· Μ. ΔΙΆ ΣΰΡΟΝ, ΤΉΝΟΝ ΚΑΊ ΜΫΚΟΝΟΝ. 
» 7 Π. Μ. Δ»' ΑΐΓΝΝΑΝ, ΜΈΘΑΝΑ (ΚΑΤΆ ΤΟ ΘΈΡΟΣ), ΠΌΡΟΝ, ΎΔΡΑΝ, Ϊ*«" 

ΤΌΑΣ, ΧΈΛΤΟΝ, ΑΕΩΝΊΔΙΟΝ, "ΑΌΊΤΡΟΣ ΚΑΊ ΛΑΝΤΤΛΙΟΝ. 
ΔΙΆ ΜΉΛΟΝ, ΉΡΌΚΛΕΙΟΝ, ΡΈΘΝΜΝΟΝ ΚΑΊ ΧΑΝΊΑ. 
Λ ΚΙ ΑΑΊΤΡΙΟΝ, 'ΑΛΙΒΕΡΙΟΝ, ΧΑΛΚΊΔΑ, ΑΆΡΝΗΝΑ, ΑΊΔΗΙ̂ ΔΝ (Χ*« 
ΤΌ ΘΈΡΟΣ), ΑΊΗΝΗΝ, ΆΤΑΛΆΝΤΗΝ, ΣΤΝΛΊΔΑ, ΏΡΕΟΰΣ, ΒΌΛΟΝ 
ΚΑ'Ι "ΑΛΜΝΡΌΝ. 
ΔΙΆ ΚΑΙ̂ ΆΛΤΟΝ, 'ΕΛΗΆ, ΓΝΘΕΙΟΝ, ΓΕΡΟΛΙΗΈΝΑ, ΑΙΙΙΒΝΙΟΝ, 
ΛΊΝΙΤΌΑΝ, ΚΑΡΔΑΜΝΛΗΝ, ΚΑΛΆΗΑΣ ΚΑΊ ΝΗΌ*ΊΟΝ. 
(Λ:ΆΤΟΰ ΊΒΘΜΟΰ). ΔΙΆ ΠΆΤΡΑΣ, ΜΕΌΟΛΌΓΓΙΟΝ, ΚΝΛΛΉΝΗΝ, / " · 
ΚΝΝΘΟΝ, ΚΑΤΆΚΩΛΟΝ, ΚΝΠΑΡΙΌΌΊΑΝ, Ά Γ . ΚΙΤΡΙΑΚΊΙΝ,ΜΆΡΑΘΟΝ, 
ΠΝΛΟΝ, ΜΕΘΏΝΗΝ,ΚΟΡΏΝΗΝ, ΝΗΌΊΟΝ, ΚΑΛΆΗΑΣ, ΚΑΡΔΑΗΝΛΗΝ, 
ΣΕΛΊΝΙΤΌΑΝ, ΑΙΗΈΝΙΟΝ, ΓΕΡΟΛΙΗΈΝΑ, ΓΝΘΕΙΟΝ ΚΑΊ ΠΕΙΡΑΙ"·, 
ΔΙΆ ΧΑΛΚΊΔΑ, ΑΊΔΗΙ|·ΌΝ (ΚΑΤΆ ΤΌ ΘΈΡΟΣ), ΒΌΛΟΝ, ΘΕΌΌΑΛΟΝΙ-
ΚΗΝ, ΔΑΡΔΑΝΈΛΛΙΑ, ΔΕΓΕΑΓΆΤΣ.ΚΑΊ ΚΩΝΌΤΑΝΤΙΝΟΰΠΟΛΙΝ· 

®«®®®®®®)®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®<«®®*̂ ^ 

8 Μ. Μ. 

Μ. Μ. 

7 Μ. Μ. 

« Α Θ Η Ν Α Ι » 

ΙΑΤΡΙΚΑ Δ Ε Λ Τ Ι Α 

(Μ τά εγκαύματα) 

Β Ϋ Λρ*0Έ11 | ' ^ ' ί ' α · Τ , ' ^ α τ , ) ν οποίαν πρακτικώς δύνα-
·ΑΚ„/.„Ι·ΊΙΉ<ι:··τι·· αμέσως μετά τό έ'γκανμα εΐνε ν ' 

, ε Ι 0 πάσχον μέρος μέ άγνύν νωπόν βούτυρον 
, ν(ίναοιν.Μέχρι: δτου δέ έλθη ό ιατρός σας δύνασθε 

ν ' άκολοιΌήσητε τήν θεραπείαν ταύτην ή -
^Κιολλάκι- έδωκε λίαν ικανοποιητικά αποτελέσματα. 

(Κατά τών αρθριτικών πόνων) 

I Οί ιιικοοί εκείνοι πόνοι οί όποιοι αρχίζουν τόσον 
ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΆ); νά προοιωνίζουν τούς ρευματισμούς καί 

ΊΩΝ αρθρίτιδα, δέν πρέπει νά παραμελώνται ώς άσή-
Κντοι. 
' "ΕΝ προφυλακτικόν μέτρον τό όποιον συντείνει 
«ολλακις εί; τήν άποσόβησίν των εΐνε πολύς χυμός 

1 Ιίαονίου, τόν όποιον ρίπτετε είς τό ύδωρ τό όποιον 
«ίνετε είς τό φαγητόν. Συνήθως εις κάθε γεύμα δύο 

' «ΟΤΉΡΙ» ύδατος μέ χυμόν ήμίσεος λεμονιού έ'κασιον, 
ίΐνε φάρμακον λίαν προφυλακτικύν καί εύ'κολον. 

(Αιά τήν πο/.νφαγίαν) 

I Άμα κατόπιν πολυφαγίας αΐσΟανθήτε στενοχώριας 
χαί βάρος εί-" τόν στόμαχον καί πόνους εις τήν κεφα
λήν παρασκευάσατε τό ί ;ής φάρμακον τής στιγμής. 
Εΰσατε τόν φλοιύν ενός λεμονιού πολύ λεπτά καί βρά
ΣΑΤΕ μέ ύδωρ ενός κυαθίσκου. 'Λφίνετε νά κρυώση 
ΟΛΊΓΟΝ καί προσθέτετε έπτά έως οκτώ σταγόνας λαυ-
ΔΆΝΟΥ, πίνετε δλον είς δύο δόσεις . . . καί άλλοτε έστε 
«ροσεκτικώτεροι. 

(Διά τδν πονόλαιμον) 

ΈΝ πρόχείρον φάρμακον κατά τών ενοχλητικών 
«ΌΝΩΝ τούς οποίους δοκιμάζει τις κατά τήν κατάποσιν 
ΔΤΑΝ ό φάρυγξ εΐνε ερεθισμένος, συνίσταται εΐς γαρ-
γαρισμούς άπύ διάλυσιν εντός 200 γραμμαρίων ύδα
ΤΟΣ 20 γραμμαρίων κοινού άλατος καί 20 γραμμα
ΡΊΩΝ στυψεως. Διά νά εξαλείψητε την κακήν γεϋσιν 
<(ΤΙΣ μένει εις τό στόμα ξεπλύνετε αυτό μέ γάλα χλιαρόν. 

I. ΙΑΤΡΕΙΔΗΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΑΙ Γ Ν Ω Σ Ε Ι Σ 

(ΊΑΤΑΙ/ΝΑΣΤ̂ ΡΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΊ) 
Άγοοάζομεν ενα καταυγαστήρα ετοιμον άπό χάρ-

τ η ν Β ά τ μ α ν ώς εκείνους πού μεταχειρίζονται διά 
ίωγραφικήν. Περικόπτομεν άνθη άπό κρετόν τών 
«ιίπλων καί τά προσκολλώμεν έπί τοΰ χάρτου διά 
χόλλας. "Επειτα τά θέτομεν ύπό ίσχυράν πίεσιν έ'ως 

δτου κολλήσσουν εντελώς. Ούτω θ ' άποκτήσωμεν 
άμπα-ζούρ τό όποιον θ ά φαίνεται ώς καλλιτεχνικω-
τάτη άκουαρέλλα. Ή μόνη επιμέλεια ήτις απαιτείται 
εΐνε ή εκλογή καταλλήλων ανθέων άπό παλαιά κρετόν 
καί ή καλλιτεχνική των προσαρμογή. 

ΝΜΜΙΜ| 
(Πώς δοκιμάζεται τδ τέϊον) 

Τό καλόν τέϊον διακρίνεται άπό πολλά γνωρίσματα 
τά όποια δμως οί νοθεύοντες αυτό κατορθώνουν ν ' ά -
πομιμώνται εις τήν έντέλειαν. 'Εν τούτοις έάν θέ
λετε νά έννοήσητε κατά πόσον τό τέϊόν σας εΐνε 
άγνόν, λάβετε όλίγον'καΐ ρίψατε εντός πινακίου πε
ριέχοντος ψυχρόν ύδωρ, τό άφίνετε δέ ήμίσειαν 
ώραν. Έ ά ν τό τέϊον εΐνε καλόν τό ύδωρ θά μείνη 
διαυγές άχρουν. "Αν εΐνε νοθευμένον θά χρωματι-
σθή ελαφρώς ύποκίτρινον. 

(Διά τά επίχρυσα αντικείμενα) 

Τά επίχρυσα αντικείμενα καθαρίζονται άκόπως μέ 
διάλυσιν διττανθρακικής ποτάσσης, έν τή όποια 
προσθέτετε ολίγας σταγόνας αμμωνίας; Προστρίβετε 
τ ' αντικείμενα ταύτα τή βοήθεια μικράς ψήκτρας καί 
περνάτε μέ θερμόν καθαρόν ύδωρ. 

(Καθαρισμός επίπλων) 

Τά έκ καρυοξύλου έπιπλα τά όποια έκ τής πολυ-
καιρίας χάνουν τήν στιλπνότητά των, καθαρίζονται 
θαυμασίως μέ ύφασμα βρεγμένον καλά είς βενζίναν. 
'Εάν τό ξΰλον τών επίπλων σας εΐνε σκαλιστόν, τότε 
μεταχειρίζεσθε μίαν ψήκτραν. 

Ο ΤΕΧΝΙΤΗΣ 
Ψ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Γ Ν Ω Μ Α Ι Κ Α Ι Π Α Ρ Ο Ι Μ Ι Α ! 

— ΤΆ ΓΕΓΗΡΑΚΌΤΑ ΈΘΝΗ ΔΈΝ ΚΥΒΕΡΝΏΝΤΑΙ ΌΠΩΣ ΟΊ ΠΑ

ΛΑΙΟΊ ΚΑΙ ΕΝΆΡΕΤΟΙ ΛΑΟΊ. 
(ΝΑΠΟΛΈΩΝ) 

— Ό ΈΡΩΣ ΕΊΝΕ ΕΓΩΙΣΜΌΣ ΕΊΣ ΔΎΟ ΠΡΌΣΩΠΑ. 
(ΒΟΝΦΛΈΡ) 

— Ό ΆΝΘΡΩΠΟΣ ΎΠΌ ΠΟΛΛΆΣ ΕΠΌΨΕΙΣ ΕΐΝΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΌΣ 

ΤΗΣ ΤΎΧΗΣ ΤΟΥ. 

(ΠΟΝΤΙΛΛΙΝ.Ά) 
— ΜΊΑ ΤΏΝ ΑΦΟΡΜΏΝ ΉΤΙΣ ΠΕΊΘΕΙ ΤΟΎΣ ΠΑΤΡΙΏΤΑΣ ΝΆ ΓΡΆ

ΦΟΥΝ, ΕΐΝΕ Ό ΠΌΘΟΣ Ό ΔΙΆΘΕ^ΜΟΣ ΔΠΩΣ ΒΕΛΤΙΏΣΟΥΝ ΤΉΝ ΘΈΣΙΝ 
ΤΏΝ ΛΑΏΝ. 

(Α. Ν. ΒΟΝΑΠΆΡΤΗΣ) 
— ΕΐΝΕ ΔΥΝΑΤΌΝ ΝΆ ΆΛΗΘΕΎΒ ΔΤΙ ΔΙΆ ΤΉΣ ΕΠΙΒΟΛΉΣ ΚΑΤΑΡ

ΤΊΖΟΝΤΑΙ ΟΊ ΣΤΡΑΤΟΊ, ΤΆ ΚΡΆΤΗ ΔΜΩΣ ΌΡΓΑΝΟΰΝΤΑΙ ΔΙΆ ΤΉΣ 
ΔΙΚΑΙΟΣΎΝΗΣ. 

(ΦΡΑΓΚΛΊΝΟΣ) 

ΑΝΏΔΥΝΟΣ ΕΞΑΓΩΓΉ ΟΔΌΝΤΩΝ. — ΈΜΦΡΆ-
ΊΕΙΣ ΑΥΤΏΝ ΔΙΆ ΧΡΥΣΟΫ, ΠΛΑΤΊΝΗΣ, ΑΜΑΛΓΆ
ΜΑΤΟΣ Κ.ΤΛ.—ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΟΔΌΝΤΩΝ ΔΙΆ ΤΉΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΉΣ—ΤΕΧΝΗΤΟΊ ΟΔΌΝΤΕΣ ΑΠΑΡΆ
ΜΙΛΛΟΥ ΦΥΣΙΚΌΤΗΤΟΣ.— ΤΕΧΝΗΤΑ'Ι ΚΟΡΏΝΝΑΙ 
ΈΚ ΧΡΥΣΟΫ, ΏΣ ΚΑΊ ΒΙΔΩΤΟΊ ΟΔΌΝΤΕΣ ΣΤΗΡΙ
ΖΌΜΕΝΟΙ ΈΠΊ ΤΏΝ ΦΥΣΙΚΏΝ ΡΙΖΏΝ. 

Λ ·Λ 1 Α 1. 

. Γ . Α Υ Μ Ε Ρ Ο Η Ο Ϊ Α Ο Ι 
Ο Δ Ο Ν Τ Ο Ι Α Τ Ρ Ο Σ 

46 - Όδδς Έρμου — 46 

— 4 0 6 — 



120 « Α Θ Η Ν Α Ι •> 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ε Τ Λ Ι Ρ Ι Λ 
Ο Ι Ν Ω Ν Κ Α Ι Ο Ι Ν Ο Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν 

Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Α Ν Ω Ν Υ Μ Ο Σ 

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΟΑΟΚΑΗΡΒΣ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΑΡ $ 
!»»»| 

Ε Δ Ρ Α Ε Ν Α Θ Η Ν Α Ι 

ΑΠΟΟΗΚΑΙ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΠΟΙΕΙΑ 
ΤΉΣ ΕΤΑΙΡΊΑΣ ΈΝ ΜΎΛΟΙΣ ΑΘΗΝΏΝ, 
ΈΛΕΥΣΪΝΙ, ΝΈΦ ΦΑΛΉΡΩ, ΠΆΤΡΑΙΣ, 
ΚΑΛΆΜΑΙΣ, ΠΎΡΓΦ, ΚΎΜΗ, ΠΆΡΩ, ΚΑΊ 
ΤΟΙΣ ΚΥΡΙΩΤΈΡΟΙΣ ΟΊΝΟΦΌΡΟΙΣ ΚΈΝ-
ΤΡΟΙΣ ΤΉΣ ΕΛΛΆΔΟΣ. 

Δ Ι Ε Τ Θ Υ Ν Τ Α Ι 

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΖΑΝΟΣ 
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΠΣ 

| Τ Μ Η Μ Α Φ Ω Τ Ι Σ Μ Ο Υ ] 

| Π Ρ Α Τ Η Ρ Ι Α Ε Ν Α. © Ι-Ι ΓΝΓ Α. Σ Σ 
.; ΔΙΑΡΚΉΣ ΈΚΘΕΣΙΣ ΕΙΔΏΝ ΦΩΤΙΣΜΟΰ, ΘΕΡΜΆΝΣΕΩΣ ΚΑΊ ΚΙΝΉΣΕΩΣ ΈΝ όδφ ΣΤΑΔΊΟΥ ΚΑΊ ΚΟΛΟΚΟΤΡΏΝΗ. 
£ ΠΡΑΤΉΡΙΑ, ΈΝ ΟΐΣ ΠΩΛΟΎΝΤΑΙ ΕΊΔΗ ΦΩΤΙΣΜΟΎ ΚΑΊ ΘΕΡΜΆΝΣΕΩΣ, ώς ΚΑΊ ΟΙΝΌΠΝΕΥΜΑ ΜΕΤΟΥΣΙΩΜΈΝΟΝ ΠΡΌΣ ΤΌΝ 
Ί ΣΚΟΠΌΝ ΤΟΎΤΟΝ, ΕΥΡΊΣΚΟΝΤΑΙ ΈΝ ΑΘΉΝΑΙΣ ΜΈΝ, ΠΑΡΆ ΤΉ ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΑΠΟΘΉΚΗ, οδός ΌΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΊΟΥ ΑΡΙΘΜΌΣ 2,1 

1 ΚΥΔΑΘΗΝΑΊΩΝ ΑΡΙΘΜΌΣ 17, ΤΡΙΠΌΔΩΝ ΚΑΊ ΘΈΣΠΙΔΟΣ, ΜΕΓΆΛΟΥ ΑΛΕΞΆΝΔΡΟΥ, ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΎΛΗ 30 , ΔΙΑΣΤΑΎΡΩΣΙΣ 
5 ΣΌΛΩΝΟΣ ΚΑΊ ΙΠΠΟΚΡΆΤΟΥΣ, ΠΕΙΡΑΙΏΣ 17, ΈΡΜΟΥ 86, ΠΛΑΤΕΊΑ ΕΞΑΡΧΕΊΩΝ, ΠΑΤΉΣΙΑ, "ΑΓΙΟΝ ΛΟΥΚΆΝ. ΈΝ ΠΕΙ-
Ξ· ΡΑΙΕΪ ΟΔΌΣ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΊΟΥ 3 . 
\ Π Ω Λ Η Σ Ι Σ 
} Ή ΤΙΜΉ ΤΟΰ ΜΕΤΟΥΣΙΩΜΈΝΟΥ ΟΙΝΟΠΝΕΎΜΑΤΟΣ ΏΡΊΣΘΗ ΕΊΣ ΛΕΠΤΆ 8 0 ΚΑΤΆ ΣΤΑΘΜΙΚΉΝ ΌΚΆΝ (ΌΚΆΝ ΒΆΡΟΥΣ) ΈΠΙΒΒ" 
! ΡΥΝΟΜΈΝΗ ΕΊΣ ΤΆΣ ΕΠΑΡΧΊΑΣ (ΔΠΟΥ ΔΈΝ ΎΠΆΡΧΟΥΣΙ ΗΜΈΤΕΡΑ ΕΡΓΟΣΤΆΣΙΑ) ΔΙΆ ΤΏΝ ΕΞΌΔΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΆΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΥΛΊΩΝ 
' ΤΕΛΏΝ. ΚΑΘΊΣΤΑΤΑΙ ΔΈ ΕΝΤΑΎΘΑ ΓΝΩΣΤΌΝ, ΌΤΙ ΜΕΓΆΛΗ ΔΝΜΦΟΡΆ ΥΠΆΡΧΕΙ ΜΕΤΑΞΎ ΜΕΤΡΙΚΉΣ ΚΑΊ ΣΤΑΘΜΙΚΉΣ ΟΚΆΣ ΟΊΝΟ· 
I ΠΝΕΎΜΑΤΟΣ, ΛΌΓΩ ΤΟΎ ΜΙΚΡΟΎ ΕΙΔΙΚΟΎ ΒΆΡΟΥΣ ΑΥΤΟΎ (0,83). ΟΎΤΩΣ Ή ΣΥΝΉΘΗΣ ΟΚΆ ΤΟΫ ΟΊΝΟΥ ΔΎΝΑΤΑΙ ΝΆ ΠΕΡΙΛΆΒΩ 
| ΜΌΝΟΝ 3 3 2 ΔΡΆΜΙΑ ΟΙΝΟΠΝΕΎΜΑΤΟΣ. 

} Χ Ρ Η Σ Ι Σ Μ Ε Τ Ο Υ Σ Ι Ω , Μ Ε Ν Ο Υ ΟΙΚΓΟΓΊΚΓΕΎΐΝΊΤΝΤΟΣ: 
\ Ή ΕΤΑΙΡΊΑ ΗΜΏΝ ΠΑΡΆΓΕΙ ΤΌ ΜΕΤΟΥΣΙΩΜΈΝΟΝ ΟΙΝΌΠΝΕΥΜΑ, ΑΠΟΒΛΈΠΟΥΣΑ ΕΊΣ ΤΡΕΙΣ ΆΝΆΓΚΑΣ ΤΟΫ ΕΛΛΗΝΙΚΟΊ 
; ΛΑΟΰ, ΉΤΟΙ ΤΌΝ Ί»ΩΤΙΌ"{ΐΌΝ, ΤΉΝ ΟΈΡΜΑΝΌΊΝ ΚΑΊ ΤΉΝ Ν.ΊΝΗΌΙΝ. 

, ΓΕΝΙΚΑΙ ΟΔΗΓΙΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ 0ΙΝ0ΠΝΕΥΜΑΤ0Σ 
, Ή ΧΡΉΣΙΣ ΤΟΰ ΟΙΝΟΠΝΕΎΜΑΤΟΣ ΕΐΝΕ ΒΕΒΑΊΩΣ ΕΝΤΕΛΏΣ ΑΚΊΝΔΥΝΟΣ, ΆΡΚΕΐΝΆ ΛΑΜΒΆΝΩΝΤΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΏΔΕΙΣ ΤΙΝΈΣ ΠΡΟ

ΦΥΛΆΞΕΙΣ, ΑΪ ΌΠΟΐΑΙ ΣΥΝΟΨΊΖΟΝΤΑΙ ΕΊΣ ΤΌ ΘΕΜΕΛΙΏΔΕΣ ΠΑΡΆΓΓΕΛΜΑ : ΜΉ ΠΛΗΣΙΆΖΕΤΕ ΕΊΝΌΠΝΕΥΜΑ ΕΊΣ ΦΩΤΙΆΝ. 
' ΙΟΝ ΔΈΝ ΠΡΈΠΕΙ ΝΆ ΆΦΊΝΩΜΕΝ ΤΆ ΔΟΧΕΊΑ ΤΟΰ ΟΙΝΟΠΝΕΎΜΑΤΟΣ ΆΒΟΎΛΩΤΑ, ΔΙΌΤΙ ΚΑΊ ΕΞΑΤΜΊΖΕΤΑΙ ΤΟΰΤΟ ΚΑΊ ΆΠΟΡ-
| ΡΟΦΣ. ΎΓΡΑΣΊΑΝ, ΟΠΌΤΑΝ ΚΑΊ ΚΑΤΈΡΧΕΤΑΙ ΚΑΤΆ ΒΑΘΜΌΝ. 
I 2ΟΝ ΔΙΆ ΚΑΝΈΝΑ ΛΌΓΟΝ ΔΈΝ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ ΝΆ ΡΊΠΤΕΤΕ ΟΙΝΌΠΝΕΥΜΑ ΕΊΣ ΆΝΑΜΜΈΝΗΝ ΛΆΜΠΑΝ, ΜΑΓΕΙΡΕΐΟΝ, ΚΑΜΙΝΈΤΟ 

ΚΤΛ., ΔΙΌΤΙ ΆΛΛΩΣ ΔΙΑΤΡΈΧΕΤΕ ΤΌΝ ΚΊΝΔΥΝΟΝ ΝΆ ΆΝΆΨΗ ΤΌ ΟΙΝΌΠΝΕΥΜΑ ΤΟΎ ΔΟΧΕΊΟΥ, ΝΆ ΣΠΆΣΗ ΤΌ ΔΟΧΕΪΟΝ ΚΑΊ ΝΆ ΧΥΘΫ 
ΕΠΆΝΩ ΣΑΣ ΆΝΑΜΜΈΝΟΝ. ΤΌΝ ΑΥΤΌΝ ΚΊΝΔΥΝΟΝ ΔΙΑΤΡΈΧΕΤΕ ΚΑΊ ΜΈ ΤΌ ΠΕΤΡΈΛΑΙΟΝ, ΜΈ ΜΌΝΗΝ ΤΉΝ ΔΙΑΦΟΡΆΝ, ΌΤΙ ΤΌ ΟΊΝΌ-

• ΠΝΕΎΜΑ ΣΒΎΝΕΙ ΕΰΚΟΛΏΤΑΤΑ ΜΈ Ν Ε Ρ Ό ΚΑΊ ΜΆΛΙΣΤΑ ΜΈ ΟΛΊΓΟΝ. ΜΌΛΙΣ ΤΌ ΝΕΡΏΣΕΤΕ ΠΑΎΕΙ ΝΆ ΚΑΊΗ. 
3ΟΝ ΠΡΈΠΕΙ ΝΆ ΦΡΟΝΤΊΖΗΤΕ ΝΆ ΓΕΜΊΖΗΤΕ ΤΉΝ ΛΆΜΠΑΝ, ΚΑΜΙΝΈΤΟ, ΜΑΓΕΙΡΕΐΟΝ ΚΤΛ. ΠΡΊΝ ΤΆ ΆΝΆΨΗΤΕ. "ΑΝ ΔΈ ΠΟ-

ΡΟΥΣΙΑΣΘΉ, ΑΝΆΓΚΗ ΝΆ ΡΊΨΗΤΕ ΚΑΊ ΆΛΛΟ ΟΙΝΌΠΝΕΥΜΑ, ΣΒΎΣΑΤΕ ΠΡΏΤΟΝ ΚΑΊ ΑΦΟΎ ΒΕΒΑΙΩΘΉΤΕ, ΌΤΙ ΈΣΒΥΣΕ, ΤΌΤΕ ΡΊΨΑΤΕ 
ΚΑΊ ΆΛΛΟ. 

4ΟΝ ΜΉ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΕ ΝΆ ΜΕΤΑΧΕΙΡΊΖΩΝΤΑΙ ΟΙΝΌΠΝΕΥΜΑ ΔΙΆ ΠΡΟΣΆΝΑΜΜΑ ΚΆΡΒΟΥΝΩΝ, ΔΙΌΤΙ ΠΟΛΛΟΊ ΠΟΛΛΆΚΙΣ ΔΈΝ 
ΠΡΟΣΈΧΟΥΝ ΚΑΊ ΡΊΠΤΟΥΝ ΤΟΙΟΎΤΟΝ ΣΈ ΜΙΣΟΑΝΑΜΜΈΝΑ ΚΆΡΒΟΥΝΑ, ΟΠΌΤΑΝ ΔΙΑΤΡΈΧΕΤΕ ΤΌΝ ΚΊΝΔΥΝΟΝ ΝΆ ΆΝΆΨΗ ΤΌ ΔΟΧΕΪΟΝ 
ΚΑΊ ΝΆ ΓΊΝΗ ΔΥΣΤΎΧΗΜΑ. 

ΔΟΝ ΜΉ ΓΕΜΊΖΕΤΕ ΞΕΧΕΙΛΙΣΤΆ ΟΎΤΕ ΛΆΜΠΑΝ, ΟΎΤΕ ΜΑΓΕΙΡΕΐΟΝ, ΟΎΤΕ ΚΑΝΈΝ ΈΝ ΓΈΝΕΙ ΕΊΔΟΣ. ΤΌ ΟΙΝΌΠΝΕΥΜΑ ΠΡΈΠΕΙ 
ΝΆ ΜΈΝΗ ΕΝΑ ΤΟΥΛΆΧΙΣΤΟΝ ΔΆΚΤΥΛΟΝ ΚΆΤΩ ΤΟΰ ΣΤΟΜΊΟΥ, ΔΙΌΤΙ ΜΈ ΤΉΝ ΘΕΡΜΌΤΗΤΑ ΔΙΑΣΤΈΛΛΕΤΑΙ (ΦΟΥΣΚΏΝΕΙ) ΚΑΙ ΠΡΈ
ΠΕΙ ΝΆ ΈΧΗ ΤΌΠΟΝ, ΆΛΛΩΣ ΘΆ ΧΥΘΉ ΑΠΈΞΩ ΚΑΊ ΘΆ ΆΝΆΨΗ. 

7ΟΝ ΈΆΝ ΓΕΜΊΣΑΝΤΕΣ ΈΝ ΕΊΔΟΣ ΟΙΟΝΔΉΠΟΤΕ ΤΌ ΠΕΡΙΒΡΈΞΗΤΕ .ΜΈ ΟΙΝΌΠΝΕΥΜΑ, ΚΑΤΆ ΛΆΘΟΣ, ΣΚΟΥΠΊΣΑΤΕ ΤΟ ΆΜΕΣΩΣ 
ΠΡΙΝ ΤΌ ΑΝΆΨΕΤΕ, ΜΈ Ο,ΤΙ ΔΉΠΟΤΕ ΎΦΑΣΜΑ. ΤΌ ΟΙΝΌΠΝΕΥΜΑ ΟΎΤΕ ΛΕΡΏΝΕΙ, ΟΎΤΕ ΒΡΩΜΦ. 

8ΟΝ "ΑΝ ΚΑΤΆ ΛΆΘΟΣ ΕΊΣ ΤΌ ΆΝΑΜΜΑ ΤΉΣ ΛΆΜΠΑΣ ΈΤΡΟΜΠΆΡΑΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΈΡΑΣ, ΆΠΌ Δ,ΤΙ ΠΡΈΠΕΙ ΦΟΡΆΣ ΚΑΙ ΒΓΆ
ΖΕΙ Ή ΛΆΜΠΑ ΈΠΆΝΟ) ΆΠΌ ΤΌ ΓΥΑΛΊ ΜΕΓΆΛΑΙΣ ΦΛΌΓΑΙΣ, ΜΉ ΑΝΗΣΥΧΉΣΕΤΕ. ΘΆ ΚΑΤΕΒΟΎΝ ΜΌΝΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΊ Ή ΛΆΜΠΑ ΣΑΣ 
ΘΆ ΆΝΆΨΗ ΚΑΝΟΝΙΚΆ. 

ΤΑ ΕΪ'<5>/ μας είνε τελειότατα, έάν δέ άκολονΰήσητε ΤΆΣ ανωτέρω οδηγίας 
ουδέποτε δύναται νά συμβή τό παραμικρόν. 

Μ Ι Κ Ρ Ο Ι Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Ι 

Α Ι Ν Ι Γ Μ Α Τ Α Κ Α Ι Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ 

1 

ΤΉΝ ΏΝΧ<ά,ίν κ ί < Γ Μ ' ' 1 ) ν ί ι ο υ ύπερήφανον ΥΨΏΝΩ 
Κι 'έχτών σπλάγχνωνμυυάψύχους ήρωαςμεταμορφώνο). 
ΈΆΝ μ' ακρωτηρίασης, χωρίς πόδας άν Μ' άφίσης, 
ΡΪ-τά δάκτυλα ΣΟΥ τότε δΰνασαι νά Μ' ΑΡΊΘΜΗΣΗΣ. 

2 
ΛΙΙΙΙΏΔΕΣ ΑΐΝΗΓΥΑ | 

Σφάζω τήν αίγα μου 
τρώγω τήν αίγα μου, 
κι ' από τήςαϊγας τό μερί 
κάνω τήν αΐγά μου γερή. 

Ί 3 

ΚΝΔΌΛΕΞΟΝ ΠΡΌΣ ΟΝΙΙΠΛΉΊΐΩΌΙΝ 
Κ . . . Ε 

. . Ε 
Ε 

Ε . . . 
Εΐς τους τρεϊς πρώτους λντας δοΰήοονται άνά 25 

ύκονογραφημένα ταχυδρομικά δελτάρια, άνά 10 δέ 
ιοιαντα εί; τονς πέντε επόμενους. 

4 
ΠΡΌΒΛΗΜΑ 

.- ΕΰΡΈ εξ ακεραίους αριθμούς τοιούτους, ώστε προσ
ΘΈΤΩΝ ΕΐΣ τό τριπλάσιον εκάστου αυτών τό άθροι
σμα ΤΏΝ πέντε άλλων, νά εύρίσκης κατά σειράν α
ΘΡΟΊΣΜΑΤΑ τούς αριθμούς 82, 86, 106, 110 και δυο 
ΆΛΛΟΥΣ αριθμούς, περιλαμβανόμενους μεταξύ τών 
αριθμών % καί 106. 

Είς τόν πρώτον λντην δο&ήοονται 50 εικονογρα
φημένα ταχυδρομικά δελτάρια, είς δέ τους τρείς επό
μενους άνά 20. 

Λ Υ Σ Ε Ι Σ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΉ ΆΌΚΗΌΙΣ 
— Τά ώά ήοαν 60. 

Ό ρ θ ά ς λύσεις απέστειλαν οί κ. κ. Διονύσιος Ε . 
Μεσσαλάς, ο όποιος θ ά λάβη τά 50 δελτάρια, Α θ α 
νάσιος Δ. Γαλανός, Λεωνίδας Παπαστρατηγάκης, 
'Λμέρικος Αμερικανός, Αριστείδης Γ . Κούμαρης, 
Χρήστος Π . Πράτσικας, Σπυρίδων Α'. Τζωρτζόπου-
λος, έξ Α θ η ν ώ ν , ή Δις Αναστασία Γεωρ. Παπου-
τσοπούλου καί ΕΥΆΓΓΕΛΟΣ Π . Τσίντζος έκ Μεσολογ
γίου, Π . Ν . Σαρρής έκ Σύρου, Ν . Γεροντάκης έκ 
Πειραιώς, Γεώργιος I. Οϊκονομίδης έκ Χαλκίδος, 
Άχιλλεύς Παπανικολάου έκ Τρικκάλων, Δις Σοφία 
Κυριακή έκ Κερκύρας, Α. Μ. Κουτούβαλης έκ Σμύρ
νης καί Γ . Δ. Μαναρής έκ Χανίων τής Κρήτης. 

—@— 
ΔΗΙΙΏΔΕΣ ΑΐΝΙΓΙΙΑ 

= Τό άλας. 
Ό ρ θ ή ν λύσιν απέστειλαν πρώτον ό κ . Λ. Μ. Κου

τούβαλης έκ Σμύρνης καί Ευδοκία Μαύρου έξ Α 
θηνών, εις τούς οποίους θ ά δοθώσιν άνά 25 εικονο
γραφημένα ταχυδρομικά δελτάρια. 

ΚΥΒΌΛΕΞΟΝ 
Π 

Ω Ο Ν 
Ω Ν I Ο Σ 

Π Ο Ι Η Τ Η Σ 
Ν Ο Τ Ο Σ 

Σ Η Σ 
Σ 

Ό ρ θ ή ν λύσιν απέστειλε πρώτος ό κ. Άχιλλεύς 
Παπανικολάου έκ Τρικκάλων, εις τόν όποιον θ ά δο
θούν 25 εικονογραφημένα ταχυδρομικά δελτάρια. 

ΒΕΡΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ 

1 ΙΕΪΡΜΗ ΗΟΣΗΜΑΤΜ 

Κ Α I 

Ι Ί Ι ΐ Ϊ Ϊ Η Π Ο Ι Τ Ι Ι Ι 

Ο " Γ Α Λ Η Ν Ο Σ , , 

ΈΝ ΠΑΤΗΣΊΟΙΣ ΠΑΡΆ ΤΌΝ "ΑΓΙΟΝ ΛΟΥΚΆΝ 

Δέν γίνονται δεκτοί οί πάσχοντες οξέα 
Τ) χρόνια μολυσματικά νοσήματα 

ι—ι 

ΟΖ5 

I I 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΎΠΟΝ 
ΤΟΝ ΕΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΝΕΒΫΕΝΗΕΙΙΑΝΫΤΑΙΤΕΝ 

'ΥΠΌ ΤΉΝ ΊΑΤΡΙΚΉΝ ΔΙΕΎΘΥΝΣΙΝ ] 

ΚΩΝΣΤ. ΤΣΙΜΗΝΑΚΗ 
Κ Α Ι 

ΙΜΙΛΤ. 01Κ0Ν0ΜΑΚΗ 
ΥΦΗΓΗΤΏΝ ΤΉΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΊΑΣ ΚΑΊ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΉΣ 

ΈΝ ΤΦ ΈΘΝΙΚΦ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΦ 

Βοη&ός ιατρός παραμένει έν τή 
Κλ.ινική διαρκώς 

Ι Πληροφορίαι ίδιαίτεραι ώς καϊ ό κανονιομδς παρέχονται παρά τοις διενΜνονοινίατροϊς 
1 Κ Τοιμηνάκη 8*11 *. μ.-όδδς Πειραιώς άρ. 25 και Μ Οικονομακχ 2-5 μ. μ. 

— 8 0 9 — 
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Μ Ρ Ν Η Ι Ι Ι 
Ε Θ Ν Ι Κ Ο Ν Δ Α Ν Ε Ι Ο Ν Φ Ρ Α Γ Κ . 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 5 ° ) Ο Τ Ο Τ 1 9 0 7 

ΚΕΦΆΛΑ&ΟΝ ΚΑΪ ΤΌΚΟΙ ΠΛΗΡΩΤΈΑ ΕΊΣ ΧΟΥΣΟΝ 

Δυνάμει τοΰ Νόμου , Γ Ρ Ο Ε ' (ΆριΟ.3175) της 23)5 Ιανουαρίου 1907 κυροΰντο; ΤΓΝ σύυ.6ασ:ν τή; 23Ί6 Δεκε» '< 
6ρ:ου1906 ή Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Κ Τ Β Ε Ρ Ν Η Σ Ι Σ συνωμολόγησε μ ε ν / τ ή ; ΙΟΝΙΚΗΣ Τ Ρ Α Π Ε Ζ Η Σ Τ Η Σ ΕΛΛΑΔ02 
κα: τών άποτελι,ϋντ'..··ν τήν ομάδα αυτή καταντημάτων, ή;ο: τή; Ι Ο Ν Ι Κ Η Σ Τ Ρ Α Π Ε Ζ Η Σ 1.1(1, ΤΡΑΙΙΚΖΗΤ 
Α Θ Η Ν Ω Ν , Τ Ρ Α Π Ε Ζ Η Σ ΑΝΑΤΟΛΗΣ, Ι'.ΟΜΡΤΟΙΠ ΧΛΤΙΟΝΛΙ, ΠΈΔΓ,ΟΜΡΤΕ ΙΐΕ ΡΛΗ18 /.αί 0.Ι.ΗΛΜΕΙΗΐΙ ΧΊ} 
80Ν, δάνειον ονομαστικού κεφαλαίου φράγκων χρυσών 20,000,000, ΔΙΙΤ(ΡΗΜ=ΝΟΝ ε ; 200,000 ομολογίας φ;άγχ«* 
100 ή Ιι 4 έκ στη έξοφλητεον έντο; 36 ετών άπΌ 1)14 Ίονουαρίου 1910. 

•ΑΘΗΝΑΙ-1 

ΟΡΟΙ ΤΟΥ Δ Α Ν Ε Ι Ο Υ 

Τα εις έκάστην όμολογίαν προσκεκολλημμένα εξαμηνιαία τοκομερίδια έσονται 2 1)5 φράγκων ή δύο σελινίω».·] 
θά πληρώνονται δέ εις */ρυσ':ν τή 2)15 Ιανουαρίου κα: 1)14 Ιουλίου έκαστου έτους. 

Το δάνειιν έξοφληθήσετα: χρεωλυτικώ; ιίςτο άρτιον 8ι"εξαμηνιαίων κληρώσεων ενεργούμενων έν τώ έν Αθήναις^ 
Κεντρικώ Καταστήματι τή ; Εθνικής Τραπέζης τή 19 Μαίου) 1 Ιουνίου καϊ 18 Νοεμβρίου) 1 Δεκεμβρίου έκαστου 
έτους, τή;πρώτης κληρώσεω; γενησομένη. τή 19 Μ»:Όυ)1 Ιουνίου 1910. 

Αί κληοωθεΐσα: ομολογία: εξοφλούνται ε :;χρυσ:ν κατά τήν λήξιν τοϋ πρώτου μετά τήν κλήρωσιν τοκομεριδίου. | 
Τα τοκομερίδια παραγράφονται μετά πενταετ:αν άπο τή; λήςεως,αί δέ κληροϋμενα: ομολογία: μετά τριακοντβι·! 

τία> απο τής ώρισμένη; προς έξόφλησιν ΓροΟεσμίας. 
Τήν πληρωμήν τών εξαμηνιαίων τοκομεριδίων/.αιτών κληρουμένων ομολογιών έκτελοΰσ: 
Έ ν Α ο ν δ ί ν ω οί κ. κ. 0.1. ΗΪΙΠ&ΓΟ καί ΔΟΗ κα: ή ΙΟΗΐ3ΐΙ Ι?3ΐΙΙΊ 1.1(1, 
Έν Ι Ι α ρ ι β ί ο ι ς το ΓΟΙΠΡΙΟΐΓ ΝΒΙΊΟΗΔΙ ά' ΕΒΟΟΙΗΡΙΒ ΆΟ ΡΊΐΠ$-
Έ ν Π ε ρ η λ ί ν ω ή ΝΐΙΐΟΜ] Β»Η1Ί ΡΫΓΌΊΊΐΐΒΟΙΙΊΕΐΚΙ. 
Έ ν Τ ο υ ρ κ ί α κα: Αίγυπτω τά Υποκαταστήματα τή; Τ ρ α π έ ζ η ς Α θ η ν ώ ν ικα τής Τ ρ α π έ ζ η ς τϊΐς 

Α ν α τ ο λ ά ς . 
Έ ν « Ε λ λ ά δ ι ή Ε θ ν ι κ ή Τ ρ ά π ε ζ α τ ή ς Ε λ λ ά δ ο ς . 

ΑΣΦΑ .Λ.ΕΙΑ.Ι 

Ή ΰ π η ρ ε σ ί τ ο ϋ δανε ίου (ήτο ι τόκο: και χρεωλΰσ:ον)άνερχομένη έτησίω; είς φρ. 1,203,366 ΕΞΑΣΦΑΛΊ
ζ ε τ α ι : 

Α ο ν ) Π ρ ο ν ο ι > . ι α κ ώ ς ι δ:ά τών ΰπο του Νόμου ,ΓΚΖ'τή; 17 Ιουνίου 1 904 περί συστάσεως τοϋ ΤΑΜΙΕΊΟΜ 
Ε θ ν ι κ ή ς Α μ ύ ν η ς ώρισμ?'νων φ ό ρ ω ν κ α ί έ τ έ ρ ω ' π ρ ο σ ό δ ω ν τοϋ Ταμείου (κα: τών τυχόν έν τώ μελ-

λοντ: προστεθησομένων) τοϋ συνόλου τών φορών καί προσόδων τούτων,τών παρά τή Εθνική Τραπέζι τή; 'Ελλάϊος 
κατατιθεμένων ανελθόντο;. 

κατα το 1 5>ΟΪΊ 
» 1 9 0 6 
» Ι 9 0 > 

Ξ Ι ; Δραχ. 4 , 6 1 6 , 4 3 6 
» 4 , ^ 9 1 , 3 9 0 
» 2 5 , 4 Β Ο , » 4 Ί Ϊ 

Βον) 'ΕΠΙΒΟΗΘΗΤΙΚΏΣΙΔΙΆ τών ΠΛΕΟΝΑΣΜΆΤΩΝ ΤΏΝ ΕΙΣ ΤΉΝΑΙΕΘΝΉ ΈΠΙΤΡΟΠΉΝ ΤΟΫ'ΕΛΈΓΧΟ^ 
ΕΚΚΕΧΩΡΗΜΈΝΩΝ ΠΡΟΣΌΔΩΝ, άμέσω; μετά τάς ΰπ'ς τή; Επιτροπή; ταϋτη; ενεργούμενα: καταβολές ΔΙΆ φ 
υπηρεσίαν τών έν τώ Νόμω περί Δ:ιθνοϋ;'Ελέγχου αναφερομένων δανείων καί τών έτερων δανείων, ών μεταγενεσκ* 
Ρ ω ? Μ'/Ρ' τή ; σήμερον έξησφαλίσθη ή υπηρεσία διά τών αυτών πλεονασμάτων. 

Τά δέ ΠΛΕΟΝΆΣΜΑΤΑ ταϋτα, τά εί; τΌΔημόσιον άποδοθέντακα: σ;νεπώ; έπιδοηθητ κώ; έξασφαλίζοντα ΤΉΝ ΰκη 
ρεσίαν τοΰ παρόντο; Δανείου άνήλθον 

κατά το 1 Ο Ο ΰ 
» 1 9 0 6 
» 1 9 6 7 

εί; Δραχ 4 9 1 , 9 3 3 
» Ί Ϊ 4 , 2 5 Τ 6 , « « 1 
» 3 3 , 9 3 3 , 6 6 7 

Σνμφώνως τώ άρϋρω31 τον Νόμου περί Διεϋ-νοϋς Έλεγχου τά ανωτέρω πλεονάσματα χαχα-
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Ά&χαι υποχρεωτικώς ύπό τής Επιτροπής τοϋ Διεύνοϋς Έλεγχου παρά ιί] Έΰνικι] Τραπέζι) 

- Ελλάδος. 

Έ* ίο» αναληφθέντος παρά τής ανωτέρω ομάδος αυνόλου φρ.20,000,000 τοϋ παρόντος Δανείου. 

Η Ε Θ Ν Ι Κ Η Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ 

Κ Α Ι 0 1 Κ Υ Ρ Ι Ο Ι 0 . ί. Η Α Μ Β Κ Ο & ΔΟΝ 

Π Ρ Ο Σ Φ Ε Ρ Ο Υ Σ Ι Ν Ε Ι Σ Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Ν Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Ν 

Β Ο , Ο Ο Ο Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Λ Χ Τ Α Ι Ν « Ι » Ι » Α Ι Ί * « Α ' Ι Ο Ο 

Έ Ν ΧΥΝΌΛΩ ΌΝΟΜΑΣΤΙΚΟΫ ΚΕΦΑΛΑΊΟΥ Φ Ο . Σ Ί , Ο Ο Ο , Ο Ο Ο 

Η ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΕΙΣ ΦΡ. 97 ΚΑΘ' 
ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ φέρονοαν τό τοκομερίδιο-/ Β' έςαμ 1908 

ΚΑΤΆ ΤΉΝ ΈΓΓΡΑΦΉΝ ΚΑΤΑΒΆΛΛΟΝΤΑΙ ΦΡ- *~ΐ» 
τ> ΤΉΝ ΚΑΤΑΝΟΜΉΝ » » 

ΦΡ. 9 > 

Έάν αί έγγραφα': ΰπερίώσ: τΌ έκδ:δόμενον ποσόν -ών "Ομολογιών,ή 'Ε0ν:κή Τράπεζα τή ; Ε λ λ α : · ; επιφυλασ-
«ται τ'ο δικαίωμα τή; κατανομής,ήτις γενήσεται έντο; μηνό; άπ:. τής έγγραφης έπίπαραδοσε: τών ορ:στ:κών τίτλων. 

*£Ύ ΜΤΡΤΊΟΥ 
Ί Ι ΕΓΓΡΑΦΉ ΆΡΧΕΤΑΙ ΤΉΝ ΠΈΜΠΤΗΝ 1 9 0 8 Ο ΑΠΡΙΛΊΟΥ 

ΛΐΙΡΤΊΟΥ 1 Ί > Ο Β 
ΚΑΙ ΛΉΓΕΙ ΤΌ ΕΣΠΈΡΑΣ ΤΉΣ ΙΙΑΡΑΟΚΕΥΉΣ — 

Ι Ο ΑΠΡΙΛΊΟΥ 

ΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΙΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑΙ 

ΕΝ Ε Λ Λ Α Δ Ι παοά τ ο ϊ ; Κεντρικοί ; Καταστήμ,ασι καί Τ π ο κ α : α σ τ η > α σ ι τ?,ς Ε Θ Ν Ι Κ Η Σ Τ Ρ Α Π Ε 

Ζ Η Σ τγ)ς Ε Α Α Α Δ Ο Σ , τ { ς Ι Ο Ν Ι Κ Η Σ Τ Ρ Α Π Ε Ζ Η ) Ι , τ η , τ η ς Τ Ρ Α Π Ε Ζ Η Σ Α Θ Η Ν Ω Ν χ»ι 

ζ% Τ Ρ Α Π Ε Ζ Η Σ Α Ν Α Τ Ο Α Η Σ , 
ΕΝ Τ Ο Υ Ρ Κ Ι Α Κ Α Ι Α Ι Γ Ϊ Π Τ Ω παοά τ ο ϊ ; Ύποχαταστήμκκπ τ η ; Τ Ρ Α Π Ε Ζ Η Σ Α Θ Η Ν Ω Ν ΧΑΊΤΕΣ 

Τ Ρ Α Π Ε Ζ Η Σ Α Ν Α Τ Ο Α Η Σ . 
ΕΝ Α Ο Ν Δ Ι Ν Ω τταρά τ ο ϊ ; κ. κ. 0 . ΐ . Η Α Μ Β Κ Ο & Δ 0 Ν · ^ ' . -

Ί Ι ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΤΏΝ ΌΜ-ΟΛΟΓΙΏΝ ΈΝ ΤΏ ΧΡΗΜ-ΑΤΙΣΤΗΡΊΩ ΛΟΝΔΊΝΟΥ ΟΕΛΕΙ ΔΕΌΝΤΩΣ τ& 

ΑΊ ΠΛΗΡΩΜΑΊ ΓΊΝΟΝΤΑΙ Δ Ι ' ΕΠΙΤΑΓΉΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΉΣ ΈΠΙ ΟΑΡΙΣΊΩΝ Η ΕΙΣ ΤΗΝ ΈΚΑΣΤΟ.. 
ΤΙΜ.ΉΝ ΤΟΫ ΣΥΝΑΛΛΆΓΜΑΤΟΣ ΌΨΕΩΣ ΠΑΡΙΣΊΩΝ. 

ΑΊΈΓΓΡΑΦΑ'Ι ΓΊΝΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟΰΔΕ ΔΕΚΤΑΊ, ΔΙ'ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΊΑΣ. 
ΑΊ ΈΠΙΣΤΟΛΑΙΔΈΟΝ ΝΆ ΆΠΕΥΟΎΝΩΝΤΑΙΠΡΌΣ ΤΉΝ ΕΘΝΙΚΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΝ Τ Η Σ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙ 

ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΝΆ ΣΥΝΟΔΕΎΩΝΤΑΙ ΰΠΌ ΤΟΰ ΚΑΤΑΒΛΗΤΈΟΥ ΚΑΤΆ ΤΉΝ ΕΓΓΡΑΦΗΝ ΠΟΣΟΫ ΟΙ Ε 
«ΙΤΑΓΗ^ ΈΠΙ ΠΑΡΙΣΊΩΝ. 

'Α&ήναι- Αονδΐνον τή 1)14 Μαρτίου 1908. 

Κ (Πασα δημοσίευσι; τή ; άνω ΑΓΓΕΛΊΑ; ΰπο εφημερίδος, μή λαβοΰση; παρά τ ή ; Εθνικής Τραπέζη; τής Ελλ 

εϊδικήν πρ:ς τοΰτο έντολήν δέν θέλει άναγνωρισθή). 
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| Ε Ν Α Θ Η Ν Α Ι Σ Σ 1 

{ 16-20 ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ 16-20 

| ΤΟ ΜΕΓΑΑΕΙΤΕΡΟΝ ΚΑ! ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟΝ ΤΟΝ ΕΝ ΑΝΑΤΟΛΗ Χ Α Ρ Τ 0 1 Λ Ε Ι 0 Ι I 

! ^ Ι Δ Ρ Υ Θ Ε Ν Τ Ω Ι 1 8 7 0 *Ν 

\ Α Τ Μ Ο Κ Ι Ν Η Τ Ο Ν Ε Ρ Γ Ο Σ Τ Α Σ Ι Ο Ν 

I Φακελλων, Κατάστιχων, Φωτογραφικών Χαρτονίων, Πένθιμου - Χάρτου κα! Φακέλλοί 

ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΟΝ ΤΥΤΤΟΓΡΑΦΕΙΟΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΕΙΟΝ Ι Φ τ 

ΕΙΔΙΚΟΝ ΤΜΗΜΑ Χ Α Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ 
Διά Σφραγίδας, Έπιγραψάς θυρών και πάσαν αλλην Χαρακτικι)ν έργασίαν 

έπί ξύλου καί μετάλλου 

ι 

Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Α Ζ Ο Ν Τ Α Ι 

Σφραγίδες ελαστικού καί Έπιγραφαι διά θύρας έκ πορσελάνης (Ρ1ΑΗΑΒ8 όιτκαΐΐΐββδ) ' 

ι 
ΕΚΤΪΠΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΙ ΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΚΟΓΡΑΦΗ Μ ΕΝΑ 

ΜΕΓΑΛΑ! ΑΠΟΒΗΚΑΙ ΧΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΙ ΠΑΝΤΟΣ Ε1Δ0ΪΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ- . 1 

! 
| 
I ΧΑΡΤΗΣ ΤΥΓΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΦΗΙΕΡΙΑΟΝ 

Ύ ~ Λ ΜΟΝΟΙ Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ο Ι 

>π Α | Π Α Ρ Α Γ Γ Ε Λ Ι Α Ι 

" θ ω τ ε ρ ί κ θ ϋ μεγίστης άκριας καί ταχύτΨοζ 

ΠΩΑΗΣΙΣ ΛΙΑΝΙΚΩΣ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΩΣ 

- 8 1 2 - , I 
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ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΙ 

' Ι Δ Ρ Υ Θ Ε Ι Σ Α Τ Ω 1 8 6 0 — Ε Δ Ρ Α Ε Ν Β Ι Ε Ν Ν Η 

Κεφάλαια εταιρικά καί αποθεματικά Πτρός—Ζωής κορώνναι 84,000,000 
Ί 'ΕΝΕΡΓ6*· ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΚΑΤΆ ΠΥΡΚΑΐΆΣ έζί οίκδοδονών, επίπλων, εμπορευμάτων κλπ.— ΫΛΆΊΐΡΣ 
'ΛΪ' : ΙίολλιΊ .«ι< ποικίλοι ασφαλιστικοί συνδυασμοί, ασφάλιστρα καί δροι λίαν συμφέροντες, ανεπίδεκτοι 
' Γ,Γ. — Ί Ι ΜΌΝΗ 'ΚΤΑΙΡΊΑ ήτις ΕΓΓΥΆΤΑΙ έν τοις συμβολ.αίοις της ώς ελάχιστον δριον μικτοϋ 
Κ Α Ο)Θ.— Δάνεια έπί τών συμβολαίων της. — Τά αυμβόλ.αια ελληνιστί. 

ΕΙΔΙΚΉ ΔΙΕΎΘΥΝΣΙΣ ΔΙΆ ΤΉΝ ΕΛΛΆΔΑ, ΚΡΉΤΗΝ ΚΛΠ. έ ν Ά&ΉΝΑΙΣ ΟΔΌΣ ΣΤΑΔΊΟΥ Ο 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΉΣ Ζ . Π α ό ^ α λ ί γ κ ο ς ΔΙΚΗΓΌΡΟΣ 

Λ Α Χ Ε Ι Ο Ν 

ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΒΝ. ΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Τ Ο Τ Ε Τ Ο Υ Σ 1 9 0 8 

4 Μεγάλα κέοδη έξ Ι Ο Ο , Ο Ο Ο δραχ. 4 0 0 , 0 0 0 
έξ « Κ , Ο Ο Ο » Ι Ο Ο , Ο Ο Ο 

4 Κέρδη,. εκ : ; , Ο Ο Ο » 4 0 , 0 0 0 
12 Κέρδη.. Ι Ο , Ο Ο Ο » 6 0 , 0 0 0 
20 Κέρδη 

1644 Κέρδη 
Ι , Ο Ο Ο » Ί Ί Ο , Ο Ο Ο 20 Κέρδη 

1644 Κέρδη έξ Ι Ο Ο » 1 6 4 , 4 0 0 
2312 Κέρδη.. 2 5 0 * 1 1 1 5 . 6 0 0 
4000 έν δλω κέρδη αξίας δραχμών Ο Ο Ο , Ο Ο Ο 

ΜΈΧΡΙ ΤΗΣ ΠΡΏΤΗΣ ΚΛΗΡΏΣΤΩΣ (27]10 ΑΠΡΙΛΊΟΥ 1908) ΟΆ ΈΚ?ΟΟΏΣΙ ΜΌΝΟΝ 300,000 
ΤΕΤΡΑΔΡΆΧΜΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΈΩΝ, ύ - ' ΑΡΙΘ. 1—300,000. ΜΌΝΟΝ ΟΊ ΑΡΙΘΜΟΊ ΟΎ
ΤΟΙ ΟΆ ΤΕΟΏΣΙΝ ΕΝΤΌΣ ΤΉΣ ΚΛΗΡΩΤΊΔΟΣ, ΚΑΤΆ ΤΉΝ ΚΛΉΡΩΑΙΝ ΤΑΎΤΗΝ. 
ΚΚΤΌΖΙΝ, ΟΆ ΈΚΊΟΟΏΣ: ΜΟΝΌΔΡΑΧΜΑ ΓΡΑΜΜΆΤΙΑ, ΙΣΧΎΟΝΤΑ δ'.ά ΜΊΑΝ ΈΧ ΤΏΝ ΤΡΙΏΝ ΤΕΛΕΥ
ΤΑΊΩΝ ΚΛΗΡΏΣΕΩΝ, ΰΖ' ΑΡΙΘ. 300,001 ΆΧΡΙ; 1,000.000 ΘΆ ΤΤΡΟΣΤΕΟΩΣΙ 3έ ΈΝΤ'ΟΣ ΤΉΣ ΚΛΗΡΩ 
ΤΊΔΟΣ ΚΑΊ ΟΊ ΑΝΤΊΣΤΟΙΧΟΙ ΑΡΙΘΜΟΊ. 

ΓΡΑΜΜΆΤΙΑ ΠΩΛΟΎΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΪΪΡΑΧΜΆΣ ΤΕΒΑΑΡΑΣ Έ'καστον, ισχύον 2ΙΆ ΤΆΣ 
ΤΕΣΣΆΡΑΣ ΚΛΗΡΏΣΕΙΣ, ΚΑ! «Ρ'ΟΣ ΔΡΑΧΜΉΝ Λ Ι Ι ^ Λ Ι Ικάστον ΓΡΑΜΜΆΤΙΟ·;, ισχύον :;Ά ΜΊΑΝ 
ΈΚ ΤΏΝ ΤΡΙΏΝ ΤΕΛΕΥΤΑΊΩΝ ΚΛΗΡΏΣΕΩΝ. 

ΔΙΆ ΠΆΣΑΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΑΝ Ή ΖΉΤΗΣΙΝ ΓΡΑΜΜΑΤΊΩΝ ΆΠΕΥΟΥΝΤΈΟΝ ΕΊΣ ΤΎ Γ ο α ο ε ϊ ο ν τ ο ϋ Έ θ ν ι κ ο Ο 

Σ τ ό λ ο υ κ α ί τ ώ ν Α ρ χ α ι ο τ ή τ ω ν , ΰ π ο ν ρ γ ε ϊ ο ν Ο ϊ κ ο . ν ο ι ι ι κ ώ ν , ε ί ς Α θ ή ν α ς . 

"Η ΠΏΛΗΣΙΣ ΤΏΝ ΓΡΑΜΜΑΤΊΩΝ ΉΡΧΙΣΕΝ ΆΧΟ ΤΉΣ 1)14 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 1908 
Ό ΔΙΕΥΘΎΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΆΡΧΗΣ 

Γ. Ν· ΚΟΦΙΝΑΣ 

Σ Λ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΙΑΤΡΌΣ 
ειδικώς έπί τετραετίαν έν ΙΙαριαίοις 

σπουδάσας 
Ν ο ό Ά ι ι α τ α Μ ε τ α δ ο τ ι κ ά , Δ ε ρ μ α τ ι κ ά κ α ί 

τ ο ΰ τ ρ ι ν ω τ ο ί · τ ή ς κ ε φ α λ ή ς . 

ΤΕΛΕΙΌΤΑΤΗ ΚΛΙΝΙΚΉ ΟΔΌΣ ΒΟΥΛΉΣ ΆΡ. 4 
1 0 — 1 2 Π. Μ. ΚΑΊ 4 — 6 Μ. Μ. 

I 

Ο 

1 ΙΛΤΡΟΣ Μ . Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ ! 

ΤΈΩΣ ΟΙΙΟΓ-Ίΐ'-ΕΙΊΙΓΙΣΙΙΟ ΤΉΣ ΈΝ ΠΑΡΙΣΊΟΙΣ ΚΛΙΝΙ-
® ΚΉΣ ΤΟΫ ΚΑΘΗΓΗΤΟΎ Κ. 1'ΒΙΙΝΟΐ. 

^ Ειδικός νοσημάτων Λ,ΆΡΥΓΓΟΣ, "ΙΪΤΩΝ, ·:• 
Ι*ΙΝΌΣ, Λ.ΑΙΜΟΰ. 

ΤΕΛΕΙΌΤΑΤΗ ΚΛΙΝΙΚΉ ΠΑΡΆ ΤΉΝ ΠΛΑΤΕΪΑΝ ΑΓΊΟΥ Φ 
ΓΕΩΡΓΊΟΥ ΆΡΙΘ. 4, ΑΝΤΙΚΡΎ ΤΉΣ ΕΚΚΛΗΣΊΑΣ ΚΑΙ ΤΟΫ 
ΣΥΛΛΌΓΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΎ. 

~ΫΟ(ΐΙ ίτ.ιόκέύΐωο 1 0 — 1 2 ΚΑΊ 3 — 8 
Πλατεία 'Αγ. Ιεωργίου άρ. 4. 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ 

ΚΑΤΆ τήν 31 Ίανοναρίον 1908 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚ . 

ΕΙΣ ΜΕΤΑΛ." ΙΚΌΝ . . . . -
» ΤΡΑΠΕΖΙΚΆ ΓΡΑΜΜΆΤΙΑ ΙΟΝΙΚΉΣ ΤΡΑΠΈΖΗΣ 

ΚΕΪΜΑΤΙΚΆ ΓΡΑΜΑ. ΔΊΟΡΑ/ΜΑ ΚΑΊ ΜΟΝΌΔΡΑΧ. 
ΆΝΤΊΤΙΜΟΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΎ ΤΡΑΠΈΖΗΣ ΕΙΣ ΤΌ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΏΝ 
ΠΡΟΪΌΝ ΕΚΔΟΘΈΝΤΟΣ ΈΟΝ. ΟΑΝ. Ε'ΙΣ ΧΡΥΣΌΝ 

ΈΛΛ. ΣΙΔΗΡΟΔΡΌΜΩΝ 4 0)0 ΤΟΰ 1 9 0 2 . 
Δάνειον ΠΡΌΣ ΤΉΝ ΈΛΛΗΝΙΚΉΝ ΚΥΒΈΡΝΗΣΙΝ ΈΠ' ΑΝΑΓΚΑ

ΣΤΏ^ ΚΥΚΛΟ&ΟΡΊ». ΤΡ. ΓΡΑΜΜΑΤΊΩΝ 
ΔΆΝΕΙΟΝ ΠΡΟΣ ΤΉΝ "ΕΛΛ. ΚΥΒΈ:Ν. ΔΙΟΟΆ/Μ. ΚΑ·. ΜΟΝΟΔΡΆΧ. 

Όμολογίαι | Εις ΧΡΥΣΌΝ ΛΝ " 2 4 , 7 0 9 , 1 7 5 . — 
Εθνικών δανείων! » ΤΡΑΠ. ΓΡΑΜ. » 2 7 , 9 0 0 , 2 0 0 . — 

1 ΑΙΙΙΪ ΟΝ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΊ 
Λ )«ΊΙΙΟΊ 

Έθνικόν «ΓΕΩΡΓΙΚΌΝ ΘΕΣΣΑΛΙΚΌΝ» ΔΆΝΕΙΟΝ . . . . 
"Εντοκα.γραμμάτια "ΕΛΛ. ΔΗΑΟΣΊΟΥ Ε'ΙΣ ΤΡΑΠ. ΓΡΑΜΜ 
Προεξοφλήσεις 
Καθυστερήσεις ΠΡΟΕΞΟΦΛΉΣΕΩΝ 
Δάνεια ·,.ΑΊ ΑΝΟΙΚΤΟΊ Λ)ΣΜΟΊ ΈΠ' ΈΝΕ/ΎΡΩ /ΡΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ. 
Δάνεια ΈΠ' ΈΝΕ/ΎΡΩ ΕΜΠΟΡΕΥΜΆΤΩΝ 
Δάνεια ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟΊ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΊ ΈΠΊ ΎΠΟΘΉΚΤ| . · . . 
Δάνεια Ε'ΙΣ ΔΉΜΟΥΣ, ΛΙΜΈΝΑΣ ΚΑΊ ΛΟΙΠΆ ΝΟΜΙΚΆ ΠΡΌΣΩΠΑ. 
Χορηγήσεις ΕΙΣ ΓΕΩΟΓΟΚΤΗΜΑΤ'ΑΣ 
ΚΑΟΝΟΤΕΡΉΙΊΕΙΣ ΧΟΡΗΓΉΣΕΩΝ ΕΊΣ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΜΑΤΊΑΣ 
ίίετο^αί Ε'ΙΣ ΕΓΧΏΡΙΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ 
Σνμμετοχΐι ΕΙΣ ΤΡΆΠΕΖΑΝ ΚΡΉΤΗΣ 
Όμολογίαι ΛΑ/ΕΙΟΦ. ΔΑΝΕΊΟΥ ΤΡΑΠΈΖΗΣ 2 1 )2 Ο)Ο ΕΙΣ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΆ ΓΡΑΜΜΆΤΙΑ 
Τοκομερίδια ΈΝ ΓΊΝΕΙ 
Καταντήματα Τραπέζης ΚΑΊ κτήματα ΈΣ ΑΝΑΓΚΑ

ΣΤΙΚΏΝ ΕΚΠΟΙΉΣΕΩΝ 
Απαιτήσεις επισφαλείς 
"Εξοδα εγκαταστάσεως (ΙΔΊΩΣ ΔΑΠΆΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉΣ 

"•Ρ. ΓΡΑΜΜΑΤΊΩΝ) · 
Διάφοροι λογαριασμοί 
Λογαριασμοί ΤΡΊΤΩΝ ΈΝ ΤΩ ΈΞΩΤΕΟΙΚΩ . . . · . . . 
Λογαριασμός ΕΞΑΓΟΡΆΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ ΚΥΒ. ΕΙΣ ΚΈΡΔΗ ΈΚ 

ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΏΝ ΓΡΑΜΜΑΤΊΩΝ 
Εξαγορά προνομίον ΠΡΟΝ. ΤΡΑΠΈΖΗΣ ΉΠΕΙΡΟΘΕΣΣΑΛΊΑΣ 
Προμήθεια ΤΡΟΠΉΣ ΛΑ/ΕΙΟΑ ΔΑΝΕΊΟΥ Ε'ΙΣ ΤΡΑΠ. ΓΡΑΜΜΆΤΙΑ 
Διάφορα 

Δ?. 

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ 
Μετο̂ ικόν κεφάλαιον 
Αποθεματικά κεφάλαια 
Τραπεζικά ΓΡΑΜΜΆΤΙΑ ΈΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑ : 

I. ΔΙΆ Λ)ΣΜΌΝΤΉΣ ΚΥΒΕΟΝΉΣΕΩΣ....ΔΟ.63,778,575.42 
II. » » » ΤΟΑΠΕΖΗΣ » 5 7 , 6 1 6 , 4 8 0 . 6 1 

Κερματικά ΓΡΑΜΜΆΤΙΑ ΔΊΔΡΑ/ΜΑ ΚΑΊ ΜΟΝΌΔΡΑ/ΜΑ . . . 
Καταθέσεις ΆΝΕΥ ΤΌΚΟΥ Ε'ΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΌΝ 
Καταθέσεις ΆΝΕΥ ΤΌΚΟΥ 
ΈΠΙΤΑΓΑΊ ΠΛΗΡΩΤΈΑΙ · 
Μερίσματα ΠΛΗΡΩΤΈΑ 

Διεθνής Οίκ. Επιτροπή (Λ]ΣΜΌΣ ΚΑΤΑΘΈΣΕΩΝ ΈΚ ΔΗΑΟΣ. 
Ί,ΠΕΓΓ. ΠΡΟΣΌΔΩΝ ( Ε ' « Μ»<*»ΔΡ· " ™ ° 7 · 6 2 

" Γ \ » ΤΡΑΠ. ΓΡΑΜ. » 7 , 1 9 4 , 1 2 5 . 8 1 
Υπηρεσία ΕΘΝΙΚΏΝ ΔΑΝΕΊΩΝ Ε'ΙΣ ΧΡΥΣΌΝ 
Υπηρεσία "ΕΘΝΙΚΏΝ ΔΑΝΕΊΩΝ ΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΆ ΓΡΑΜΜΆΤΙΑ 
Καταθέσεις ΔΗΜΟΣΊΟΥ ΕΙΣ ΧΡΥΣΌΝ 
Καταθέσεις ΔΗΜΟΣΊΟΥ ΈΠΊ ΤΆΚΩ Ε'ΙΣ ΤΡΑΠΕΖ. ΓΡΑΜΜΆΤΙΑ 
"ΕντοκοςΚΑΤ. ΔΗΜ.ΕΙΣΧΡΥΣ.ΟΙΆΤΉΝΚΑΤΑΣ. ΤΟΰ Σ . I I Δ . Σ 

» » Β » ΤΕ.Γ)ΤΙΑ » » » » 
Καταθέσεις ΈΝΤΟΚΟΙ 
Λαχειοφόρον ΔΆΝΕΙΟΝ ΤΡΑΠΈΖΗΣ 3 Ο)Ο Ε'ΙΣ ΧΡΥΣΌΝ . . . 

> » » 2 1 ) 2 Ο)Ο Ε'ΙΣΤΡΑΠ. ΓΡΑΜ 
Υπηρεσία ΛΑΧ. ΔΑΝ. ΤΡΑΠΈΖΗΣ 3 Ο)Ο ΕΙΣ ΧΡΥΣΌΝ . . . 

» » » » 2 1 )2 Ο)Ο ΕΊΣΤΡΑΠ. ΓΡΑΜ 
Καταθέσεις ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΊΟΥ 
Διάφορα 

ΔΡ. 

29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 31 ΊΑΝΟΥΑΡΊ 3Υ 
1 9 0 8 

Δραχ. -Ι Δραχ. μ 
3 , 1 5 1 , 3 4 6 88 3 . 0 0 4 , 2 3 9 70 

3 7 5 , 3 0 5 1— 3 7 1 , 3 1 0 — 
1 , 5 9 6 . 4 4 4 — 1 , 8 5 9 . 8 3 3 — 

4 1 . 5 8 0 , 8 9 2 67 4 0 3 6 1 4 , 5 8 8 10 

5 , 5 3 2 , 3 1 3 83 6 , 6 5 1 , 9 9 1 60 

6 3 , 7 7 8 , 5 7 5 4 2 6 3 , 7 7 8 , 5 7 5 4 2 
1 0 . 5 0 0 , 0 0 0 — 1 0 , 5 0 0 , 0 0 0 — 

5 2 , 6 9 9 , 3 7 5 — 5 2 . 6 9 9 , 3 7 5 — 

1 , 5 2 4 , 8 5 7 0.3 1 . 5 1 5 , 2 5 7 08 
2 , 8 5 8 , 7 7 3 3 3 

2 4 , 8 5 9 , 7 1 5 4 9 2 5 . 0 9 7 , 8 2 1 79 
2 , 8 5 2 , 6 2 5 6 8 2 , 6 5 9 , 8 7 8 78 

1 6 , 0 8 9 , 6 0 1 10 1 5 . 3 2 7 , 3 0 6 70 
7 , 9 5 6 , 1 9 2 3 6 6 , 4 4 9 , 3 6 8 0 8 

6 7 , 9 5 0 ^ 0 7 0 27 6 8 , 9 1 3 , 7 6 5 67 
4 6 , 6 6 2 , 0 3 4 79 4 5 , 7 7 6 , 0 1 4 57 
1 4 , 4 8 3 , 2 5 2 0 5 1 3 , 6 5 8 , 1 ( 9 .10 

4 , 5 4 3 , 0 3 5 02 4 . 6 8 9 , 7 9 1 ; 0 
4 , 6 5 4 . 7 0 8 -Τ- 4 , 6 0 6 , 7 8 2 — 
1 , 2 5 0 , 0 0 0 — 1 , 2 5 0 , 0 0 0 — 

8 1 7 , 3 9 0 — 8 4 7 . 7 9 0 — 
1 0 8 , 2 2 4 6 2 

8 , 8 2 2 , 3 9 0 0 8 8 . 8 2 3 , 9 3 5 11 
2 , 9 4 0 , 9 0 3 68 2 . 7 0 1 , 3 3 4 71 

1 , 4 7 2 , 2 9 1 77 1, 1·^.6,597' 17 
1 , 5 5 5 , 6 9 9 30 1 , 8 0 0 , 9 4 4 4 8 
5 , 4 9 5 , 8 5 1 83 6 , 0 8 6 , 0 6 2 2 4 

1 , 2 9 0 , 2 4 0 — 1 , 2 0 0 , 2 4 0 
8 0 0 , 0 0 0 — 8 0 0 , 0 0 0 — 
2 0 0 , 0 0 0 — 2 0 0 , 0 0 0 — 
7 2 0 , 0 8 9 74 5 5 6 , 1 8 5 33 

396 ,155 ,2 (50 19 4 0 0 , 0 2 4 , 4 4 4 37 

' 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
1 3 , 5 0 0 , 0 0 0 — 1 3 , 5 0 0 , 0 0 0 _ 

1 2 2 , 3 9 5 , 0 5 6 23 1 2 4 , 7 5 0 , 5 4 1 6 6 
1 0 , 5 0 0 , 0 0 0 — 1 0 , 5 0 0 , 0 0 0 — 

8 , 3 7 5 , 0 0 1 26 7 , 6 1 4 , 4 1 1 4 8 
1 0 , 8 8 5 , 5 9 5 55 1 2 , 6 2 0 , 1 0 0 61 

8 0 4 , 3 1 4 23 1 , 4 7 0 , 3 1 6 58 
4 8 9 , 9 0 0 — 7 7 4 , 4 3 0 

7 , 5 7 1 , 1 3 3 13 1 2 , 8 5 4 , 3 3 6 03 
1 2 6 , 9 0 1 20 1 0 , 3 3 1 35 
4 8 2 , 0 0 7 12 7 2 8 , 6 8 7 37 

2 , 0 2 2 . 9 6 8 78 5 6 7 , 1 2 6 91 
3 , 0 1 4 , 3 2 2 62 9 , 2 2 8 30 
5 , 5 3 2 , 3 1 3 83 6 , 6 5 1 , 9 9 1 6 0 

1 9 , 9 6 0 07 3 1 , 6 9 6 71 
1 1 0 , 3 4 4 , 3 1 6 1 0 9 , 1 4 7 , 2 8 3 11 

4 2 , 4 4 9 , 8 8 0 — 4 2 , 4 1 9 , 8 8 0 — 
2 0 , 4 7 6 , 0 0 0 — 2 0 , 4 7 6 , 0 0 0 — 

1 , 7 4 5 , 0 3 0 — 2 , 2 1 7 , 4 3 2 — 
1 3 9 , 1 5 2 50 4 3 9 , 0 0 0 — 

1 0 , 7 6 5 , 1 5 8 2 0 1 0 , 2 8 1 , 3 8 2 0 9 
4 , 3 9 6 , 1 8 9 34 2 , 3 4 1 , 2 6 3 57 

3 9 6 , 1 5 5 , 2 6 0 90 4 0 0 , 0 2 4 , 4 4 4 37 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ 
Ε Δ Ρ Α Ε Ν Α Θ Η Ν Α Ι Σ 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ : Έ ν Α ο ν ο ί ν ω (22 
' π υ ίν.ηυδάνΐ. « . ω ν α τ α ν τ ι ν ο υ π ο ί 

ΑΛΕΞΆΝΔΡΕΙΑ., Κ « ΐ < ? > 3 

&ΕΑ 
ΜΓ,ΙΙΥΓΟΙ) ΚΙΓΟΟΙ)· . α ρ 

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 29ΗΣ Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Υ 1 9 0 8 

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Ν 

Ταμεΐον και Εθνική Τράπεζα 
Διαθέσιμα παρά ταΤς έν ΕΥΡΏΠΗ Τρ. είς χρ. 
Χρυσός καί Συνάλλαγμα είς χρυσόν · 
Προεξοφλήσεις Κεντρικοΰ και Υποκαταστημάτων 
Λ)σμο: τρέχοντες εις χρυσον καί δραχμάς 

έπί ένεχΰρω χρεωγράφων 
έπί ΕΜΠΟΡ. καί άλλων εγγυήσεων 
έπί υποθήκη ακινήτων 

Δάνεια έπί ένεχΰρω χρεογράφων 
Προσωρινοί τρέχοντες λ)σμο! είς χρυσον κα! δραχμάς 
Χρεώγραφα κα! τοκομερίδια είς χρυσον κα! δραχμας 
Όμολογίαι Εθνικών Δανείων κα! Δάνεια είς Δήμους, λιμένας 

κα! λοιπά Νομικά πρόσωπα 
Καταστήμ.ατα καί κτήματα 
Έξοδα εγκαταστάσεως Κεντρικοΰ καί Τποκαταστημάτων 

Γποκαταστήματα κα! διάφορα 

Δρ. 6,647,269.47 
» 4,393,506.56 
» 2,996,293.11 
» 13,467,889.52 

» 61,380,154.02 
» 21,558,064.42 
» 9,506,399.80 
» 2,652,022.58 
» 12,695,226.42 
» 13,407,417.14 

» 6,128,282.65 
» 2 ,376,093.— 
» 710,140.12 
» 2,715,611.58 

Δρ. 160,634,370.39 

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ 

Κεφάλαιον Έταιρικον 
Άποθεματικον τακτικό ν 

» εκτακτον 
Όμολογίαι φρ. χρ. 2 1)2 έκατ. έξοφλητέαι τή" Ιίς Ιουλίου 1924 
Καταθέσεις είς χρυσον κα! δραχμάς Δρ. 74,741,031.63) 
Ταμιευτήριον ( ' » 4,244,680.55) 
Ταμεΐον συντάξεων ΰπαλ.λήλων 
Εξωτερικό: λ)σμοί είς χρυσον 
'Επιταγα! πληρωτέα; . 
Γραμμάτια εισπραχθέντα είς χρυσον κα! δραχμάς 
Μερίσματα πληρωτέα 

Δο. 4 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . -
» 8,915,000 — 
» 500,000.— 
» 2,750,000.— 

» 79,985,712.18 

» 388.658.55 
» 25,483,749.98 
» 1,166,128.08 
ι 487,261.00 
» 957,860.— 

Δρ. 160,634,370.39 

Ό Γενικός Διευθυντής 
Ζ . Κ. Μ Α Τ Σ Α Σ 

Ό ΔΙΕΥΘΥΝΤΉΣ ΤΟΰ ΛΟΓΙΣΤΗΡΊΟΥ 
Φ. Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ 

3 ο)ο είς πρώτην ζήτησιν 
3 1)2 ο)ο διά καταθέσεις εξ μηνών 
4 θ)ο » » ένος έτους 
5 ο)ο » » δύο ετών κα! έπέκεινα 

Διά τάς είς τΌ Τ α μ - ι ε υ τ ή ρ ι ό ν τ η ς , λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ύ ν κ α θ ' έ κ ά σ τ η ν , 
καταθέσεις ώς καί δ:ά τάς χάριν αγαθοεργών σκοπών, πληρώνει τόκον 4 ο)ο. 

ΈΝ ΑΘΉΝΑΙΣ ΤΤ) 7 ΜΑΡΤΊΟΥ 1 9 0 8 . Ό ΔΙΕΥΘΥΝΤΉΣ ΤΟΰ ΛΟΓΙΣΤΗΡΊΟΥ Π · Α· Κ Ο Υ Τ Σ Α Λ Ε Ξ Η Σ 

— 8 1 5 — 



1 2 8 « Α Θ Η Ν Α Ι » 

Ε Κ Α 2 Τ 0 Ν ΜΗΝΙΑΙΟΝ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 
Πωλούιιινον χωριότά τιμάται : 

Έν τφ Έσωτερικω δραχ. 2 καί έν τφ Έξωτερικω φρ. χρ. 2.50 
ΕΛΕΎΘΕΡΟΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΏΝ ΤΕΛΏΝ 

- 8 1 6 -




