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Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο ΙΗ Σ ΙΣ
■ )'. έγγοαφόμενοι συνδρομηταί λαμβάνουσι μόνον όλην 

τήν σειράν τού ΛΛ>κογεάνν»ί, οι; καί τό τέλειον μυθι
στόρημα το Ο Μ π οέμ , οί ’Έ μ π ο ρ ο ι τώ ν  Ε θ ν ώ ν  
καί τ ίποτε άλλο.

Η Ε Λ Λ Α Σ
ΚΑΙ Τ Ο  Α Ν Α Τ Ο Λ ΙΚ Ο Ν  Ζ Η Τ Η Μ Α

ΜΙ Οέσις εις ήν περιήλθον καί καθεκάστην ταμ εί βήματι 
προβαίνουσι τά  έν ’Ανατολή, ταράσσουσ·. τούς ύπνους τών 
τής 'Εσπερίας κα ί τών τού Βορρά διπλωματών,καί ένεκα τού
του όφείλουσι δ τε βασιλεύ; ημών καί ή κυβέρνησις αύτού νά 
διατηρώσιν δμμα Λυγκέως, κα ί νούν Θεμιστοκλέους έπ ί τών 
έν ’Ανατολή, δπω; μετά περισκέψεως καί μεγίστης συνέσεω; 
διαχαράξωσι τήν οδόν, ήν οφείλει νά βαδίση έν ’Ανατολή ή 
‘ Ελλάς, οδηγούμενοι έκ τής ιστορίας, καί έκ τών ήδη έν 
'Εσπερία καί έν ’Ανατολή τεκταινομένων, καθόσον έκ τών 
δύω τούτων γνωστών παραγόντων εύρίσκεται ό άγνωστος, 
ήτοι τό έν ’Ανατολή μέλλον.

’Εσχάτως εγχώρια καί ξένα δημοσιογραφικά τινα όργανα 
αφορμήν λαβόντα έκ τής πρός τόν βασιλέα ημών έπισκέύεως 
τού 'Ηγεμόνας τ ή ; Βουλγαρίας, διέδωσαν δτι μεταξύ Βουλ
γαρία; καί 'Ελλάδος έτέθησαν βάσεις τινές πρός συμμ.αχίαν 
καί πρός άρσιν τού θρησκευτικού σχίσματος, καί συνεπώς έπί 
τού θέματος τούτου έφερον διαφόρους κρίσεις κατά πολύ 
άφισταμένας τού αληθούς καί βεβαίου, ούχ ήττον λαβόντε; 
εκ τούτων αφορμήν ημείς έπιχειροϋμεν ήδη νά έκτυλίξωμεν 
θεμ.α λίαν ζοφερόν κα ί ακανθώδες ώς έκ τής εαυτού φύσεως, 
καί καταστησωμ.εν εί δυνατόν προσεκτικόν τό έθνος καί τήν 
κυβέρνησιν

Ό ,τ ι έκαστος πολιτικός σκεπτόμ.ενο; δύναται αυθωρεί νά 
συλλαβή είνε τούτο : ότι βλέπουσα ήδη ή '  Ρωσσία τήν οί- 
κ-ράν τής Τουρκίας κατάστασιν άφ’ ενός, καί τόν σκοπόν 
άφ’ ετέρου τών δυτικών δυνάμεων προσπαθουσών νά συνδέ- 
σωσι τήν ’Ανατολήν διά σιδηροδρομικών γραμμών μετά τής 
'Εσπερίας, δπω ; εκ τούτου εύκολώτερον καί ταχύτερου έπι- 
■νυγχάνωσι τήν ματαίωσιν παντός 'Ρωσσικού κατακτητικού 
σχεδίου, προσπαθεί διά παντός τρόπου νά ματαίωση τά  σχέ- 
όια ταύτα , άλλ’  ή Τριπλή τής 'Εσπερίας συμμαχία καί ή

προσπάθεια τή ; Τουρκίας τού νά προσχώρηση πρός αυτήν 
έτάραξαν λ ία ν τό νευρικόν τής 'Ρωσσίας καί τών πανσλαβη- 
στικών οργάνων αύτή : σύστημα, κα ί ένεκα τούτου ήδη ή 
'Ρωσσία προσπαθεί διά παντός τρύπου νά κατορθώση τήν 
συμμαχίαν τών εν τώ  Αίρω, τή Ίλιρική Χερσονήσω, καί τή 
μ.εσογείω κειμένων λαών πρό; άπόκρουσιν δήθεν τής έκ τής 
'Εσπερίας πρός τήν ’Ανατολήν επιδρομής, πράγματι δέ πρός 
χρήσιν προπυργίου τών εν ’Ανατολή 'Ρωσσικών σκοπών.

Διά τούς λόγου: τούτους οφείλει ή 'Ε λλά; ν’ άπέχη άπό 
πάσης συνεννοήσεω; μετά τών έν λόγοι κρατών καί νά προσέξτ, 
πολύ δ πως μή έπιπέση, καί αύθις εις τήν στηθεΐσαν πλεκτά- 
νην. ώς πολλάκις άλλοτε ύπέπεσε καί ήνέωξεν ανιάτους 
πληγάς, καθόσον τά κράτη τού Αίμου καί ιδίως οι Βούλ
γαροι ούδεμίαν αυτοφυή συναίσθησιν εθνισμού έχουσι. διό
τ ι ουδέποτε άπό τώ ν  άρχαιοτάτων χρόνων υπήρξαν έθνος 
αυτοσυντήρητου καί ήμερον άπεναντία ; αυτοί τε καί ο! άπό 
καιρόν εις καιρόν φαινόμενοι ηγεμόνες αυτών υπήρξαν λησταί, 
αρπαγές, φοβεροί έπιδρομεϊς, οϊτινες ωφελούμενοι έκ τού 
παρηκμακότος Βυζαντινού Μεγαλείου έπιπτον ώς όρνεα πει
ναλέα άπό καιρού ε ί; καιρόν ποτέ μέν είς Μακεδονίαν, ποτέ 
δέ είς Θράκην, κα ί άλλοτε αλλαχού έλήστευον δηοϋντες καί 
καταστρέφοντες πόλεις καί κώμα;· ώστε τό ήδη έν Βουλ
γαρία καί αλλαχού κυκλοφορούν δόγμα τής πανσλαβιστικής 
Ινώσεως υπάρχει ώς φήμη έν τοίς χείλεσιν αυτών κατ’  άλ- 
λοτρίαν παράδοσιν, καί ούχί ώς αίσθημα έν τή  εαυτών καρ- 
δία καί διανοία, κα ί παν δ,τι έν αύτοϊς ένεργεΐται καί ποάτ- 
τετα ι είναι έργον 'Ρωσσικόν, συντελούν ε ί; τήν 'Ρωσσικήν 
πατροπαράδοσιν. 'Επομένως ούτως έχόντων τών πραγμάτων 
ή 'Ε λλά; συμμαχούσα μετά τών Σλάβων ούδέν έχει νά ώσ,ε- 
ληθή, πρώτον μέν διότι τά  συμφέροντα είσίν αντίθετα ώς 
έορέθη ανωτέρω, δεύτερον τό Σλαβικόν στοιχείου είναι υπό 
επιτροπείαν, καί ούτω ούόέν οίκείον πολιτικόν σχέδιον έχει, 
ούτε αύτοβουλίαν κέκτητα ι, άλλ’  άγετα ι καί σύρεται δίκην 
νευροσπάστων, επομένως πάσα μεταξύ αυτών κα ί τών 'Ελ
λήνων τυχόν συνενόησις άποβαίνει άνευ πρακτικού αποτελέ
σματος ώς πρός τά 'Ελληνικά συμφέροντα, καί τρίτον ή 
'Ελ.λάς συμμαχούσα μετά τώ ν Σλάβων θ’ άπομακρυνθή έκ 
τού φυσικού αυτής συμμάχου, όστις είναι ή Ευρώπη, ήτις 
έστί βεβιασμένη έκ τώ ν  πραγμάτων καί τής ανάγκης έκούσα 
ακόυσα νά συντρέςη τήν ‘ Ελλάδα εν Α νατολή, πρώτον ρ.έν 
διότι γινώσκει κάλλιστα δτι ε ί; ούδεμ.ίαν τώ ν  μεγάλων δ υ 
νάμεων θά Ιπ ιτραπή, ώς προείρηται, ή κατάληψις ούτε τής
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Μακεδονίας, ούτε τής Θράκης, ούτε τή ; Κωνσταντινουπό
λεως, αί δέ διαδόσεις ττερί καταλήψεως τής Θεσσαλονίκης 
ΰπό τής Αυστρίας είσίν έωλοι, καθόσον δέν είναι δυνατόν νά 
πραγματοποιηθή, διότι /.α τα  λ  υ θησομέ νη ς ποτέ τής Τουρκι
κή ; δυναστείας καθίσταται αδύνατος ή κανονική διαίρεσις 
τής λοιπής Μακεδονίας, τής Θράκα,ς καί Κωνσταντινουπό
λεως ΰπό διοικητικήν καί πολιτικήν έποψιν, ΰπαρχούσης έν 
Θεσσαλονίκη τής Αυστρίας καθό μεγάλη ; δυνάμεως, καί 
ούτε αυτή ή Αυστρία δύναται βραδύτερο·/ νά εΰ/αριστηθή 
μέ μόνην τήν Θεσσαλονίκην, καί ούτε είναι δυνατόν έν αυτή 
νά έχη ησυχίαν, έφ ' όσον ή λοιπή Μακεδονία, ή Θράκη καί 
ή Κωνσταντινούπολή κανονισθώσιν άλλως (εάν ΰποτεθή, 
εννοείται ότι καθ ίστατα ι εύκολος ό κανονισμός αυ
τών ΰπό πολιτικήν καί διοικητικήν έποψιν), άλλως τε έν 
τοιαύτη περιπτιόσει ή Αυστρία φυσικώς θά άντιμετωπισθή 
άφεύκτως μετά τής 'Ρωσσίας. ήτις διά πάσης Ουσίας Οελει 
άντιταχθή κατά των σχεδίων τής Αυστρίας, τής οποίας τά 
θεμέλια ίσταντα ι έπ ί τρίτροχου άρματος ετοίμου έν εύθέτω 
ώρα νά διασπασθή· ώστε ιός πρός τήν Αυστρίαν ΰφ’ έκατε- 
ρας τάς επόψεις ούδείς κίνδυνος υπάρχει πρός τά ελληνικά 
συμφέροντα, καθόσον μ.άλιστα γενικώς πιστεύεται ό'τι ή τε 
’Α γγλ ία  καί Γαλλία ουδόλως θά συναινεσωσι εις τήν παρά 
τής Αυστρίας κατάληψ ιν τής Θεσσαλονίκης, δ ι’  οδς άνεφέ- 
ραμεν ανωτέρω λόγους.

Δεύτερος λόγος ότι ή Ευρώπη άναποφεύκτως Οά ενισχύση 
τήν Ε λλάδα είναι ότι καλώς έπ ίσ τατα ι ότι οί Έ λληνες 
ανέκαθεν υπήρξαν έθνος φιλελεύθερον, καί φιλάνθρωπον, εις 0 
άπασα ή Ευρώπη βάρβαρός ούσα άπό τών αρχαιότατων ^ρο
νιάν οφείλει τόν έαυτής πολιτισμόν, τήν φιλοσοφίαν, τήν 
ηθικήν μόοφωσιν κα ί τήν αγαθοεργίαν, ενώ οί Σλάβοι καθό 
φυλαί Σκυθών, Τατάρων, καί Μογγόλων αείποτε υπήρξαν 
βάρβαοοι καί αποτρόπαιοι επιδρομείς έπί τής άνθρωπότν,τος, 
πολύ δε μάλλον ήδη, ότε όπισθεν αυτών ϊστατα ι καί ενερ
γε ί μεγάλη δύναμ.ις άγουσα κα ί φέρουσα αυτούς πρός έπι- 
τέλεσιν ιδίων αυτής σκοπών, ώστε ή Ιίύρώπν, είναι πεπει
σμένα, οτι διά νά ΰπάρξη ήσυχία κα ί πρόοδος έν ’Ανατολή 
πρέπει νά ένισχυθν, όπως διέπει αυτήν τό Ελληνικόν στοι- 
χείον, ώς έχον τήν συναίσθν,σιν ίδιου εθνισμού κα ί αύτο- 
διοικήσεως, καί δυνάμενον ΰπό άριστούς άρχοντας νά μόρ
φωση κα ί έκπολιτίση άπαταν τήν έν Α νατολή ανθρώπινον 
λειτουργίαν.

Καί τρίτος λόγος είναι ότι ένισχυομένου τού Σλαβικού στοι
χείου, ένισχύονται καί κραταιούνται οί Ρωσσικοί σκοποί πρός 
πραγματοποίν,σιν τής πατροπαραδότου αυτών ιδέας, ής ή 
πραγματοποίν,σις θέλει ένισχύσει τήν Ρωσσίαν ώστε έπί τής 
κεφαλή; τής Ευρώπης νά έπισείη έκάστοτε τήν τού μεγάλου 
Πέτρου σπάθαν, ενώ διά τ  ς ένισχύσεως τού έλλν,νικοΟ στοι
χείου ούδεν έχει νά φοβηθή, διότι τούτο ούτε κατακτητικούς 
σκοπούς δύναται νά έξασκήση, ούτε εις ίσχυράν τινα δύνα- 
μιν δύναται νά παραδώση τήν εαυτού επιρροήν καί νά κα- 
ταστή όργανον τών σκοπών αυτής, όπεναντίας δε καί ισχυ
ρόν έν ’Ανατολή, στοιχείον ό ελληνισμός θέλει φέρει τήν ισορ
ροπίαν έν ’Ανατολή καί προαγάγει τόν πολιτισμόν καί τήν 
βιομηχανίαν,στοιχεία άπερ Οέλουσι παγιώσει έν Ιίύρώπη τήν 
παγκόσμιον ειρήνην καί εύν,μερίαν, καθότι δύ ο είσί τά έν Ευ 
ρώπη σκάνδαλα τής άεννάου ανησυχίας κα ί ταραχής, ή Αυ
στρία, καί η Τουρκία, ή μέν ώς έκ τών συγκροτούντων τόν 
φαινόμενο·/ εθνισμόν αυτής στοιχείων, ή δέ ώς έκ τού θρη
σκευτικού φανατισμού καί τών πατροπαραδότων προλήψεων, 
δεν δύνανται νά έξομοιωθώσι καί άδελ.φοποιν,θώσι μετά τών 
εν Ευρώπη λοιπών κρατών, καί ένεκα τούτου ά π ’αυτών τών

δύω δυναστειών έξέρχεται πάσα πολιτική ραδιουργία καί’ 
διαφθορά τώ ν ηθών.

■Ένεκα τών ανωτέρω λόγων οφείλει ή Ε λλάς πρώτον νά 
απεχη άπό πάσης συνεννοήσεως μετά τώ ν λαών τού Αίμου, 
καί δεύτερον νά έχη τό έαυτής όμμ.α ήνεωγμένον πρός τά έν 
Α νατολή, καί έτοίμν,ν τήν νεύσιν τού όμματος εις κίνημα, 
πρός δε τήν Εσπερίαν οφείλει νά στηρίξη τήν έαυτής πεποί- 
θησιν καί προσδοκίαν, καί πρός αυτήν άκόμη τήν Γερμανίαν, ' 
ήτις μέχρι τέλους δέν Οά φανή έχθρά πρός τά  συμφέροντα 
τού ελληνισμού, δ ι’ ούς ανωτέρω έξεθέσααεν λόγους, ώστε
» i » .  . ’ , , , 1 , ,ηοη υπάρχει απαραίτητον και λίαν κατεπείγον εις το ελλη. 
νικόν έθνος καί ιδίως πρός τόν βασιλέα καί τήν κυβέρνησή 
όπως εις τάς κυριωτέρας τής ’Ανατολής πόλεις κα ί πρό πάν
των εν Κωνσταντινουπόλει άποσταλώσι ιός αντιπρόσωποι τού 
έθνους καί τής βασιλείας άνδρές νοήμονες κα ί διορατικοί δυ- 
νάμενοι νά εςιχνιάζωσι τά πάντα έν ’Ανατολή καί νά καθι- 
στώσιν ένήμερον καί προβλεπτικήν τήν κυβέρνησιν εις πά
σαν ενέργειαν κατά λόγον των έν ’Ανατολή τεκταινομένων,; 
καθόσον έν αυτή, άλλα λέγονται καί άλλα έν τώ  κρυπτά» τε- 
κταίνονται.

Λοιπόν, κ . πρωθυπουργέ. ή έν Α νατολή κατάστασις τών. 
πραγμάτων είναι τοιαύτη, ώστε coi επ ιβάλλετα ι τό καθήκον 
και η υποχρεωσις, εάν άξιης νά είσαι πράγματι άξιος τή; 
Ελλάδος πρωθυπουργός, ν’ άνεύρης τούς καταλλήλου: διά
τάς περιστάσεις ταύ ας άνδρας, καί νά πέμψης αυτού; έν 
Α νατολή ό ς αντιπροσώπου; τού έθνους, διότι ό,τι δύναται 
πολλάκ·.; νά κατορθώση μία ευφυΐα καί οξεία καί διορατικά 
όιάνοια, δέν δύνανται μυριάδες στρατού νά τό κατορθώοωσι, 
καί ενεκα τούτου πάσα πατρική καί σώφρων κυβέρνησις οφεί
λει νά διακρίνη τά κεφάλαια εκείνα, τά όπο: α δέν επιτρέπε
τα ι νά διατίθενται ιό; κομματικά ροσφέτια, διότι άφορώα 
τό μεγαλείο·/ καί τήν ύπαρξιν τού έθνους, καί συνεπώς τήν 
αξιοπρέπειαν καί τήν ίσχύν αύτής τή ; κυβερνήσεως, έπομέ- 
νως, κ . πρωθυπουργέ, φανού διορατικός εις τάς παρούσας πε
ριστάσεις καί διάγνωσον τό έν ’Ανατολή είκονιζόμενον μέλ-, 
λον, όπερ δέν ϊσ τατα ι πολύ μακράν, καί έκλεξον τά  κατάλ
ληλα ηθικά στοιχεία εκείνα, άτινα Οά δυνηθώσι νά σέ φω- 
τίσωσιν εις τήν έν καιρώ ετοιμασίαν τών υλικών δυνάμεων, 
καί νά σέ έχωσιν έτοιμον έν τή  καταλλήλω  ώρα πρός άπό· 
λαυσιν τού θριάμ.βου, όστις ανυπερθέτως θά σέ καταστήση 
δημοτικώτατον οΰχί διά λόγων, άλλά δ ι’ έργων, καί συνε
πώς οι σταυροί σου κα ί α ί ταινία ! σου Οά χ ρησιμεύσωσι τ.; 
τό στήθος σου καί πράγματι παράσημα καί αριστεία εθνικά, 
καί ουχί ήόη ώσπερ στολισμός δεσποινίδων τε καί μειρά
κιων σοί χρησιμεύουσι.

Λ έ ω ν ·  Λ ε ο ν ά ρ δ ο ς .

ΧΡΟΝΙΚΑ
Έ ν τώ χθεσινώ Α ίώ η  εις τό Β* άρθρον τών περί Μακε

δονίας άξιολόγως δημοσιευόμενων ΰπό τό στοιχείον Ε .  ά· 
νέγνωμεν καί τά  έξης, τού λόγου προκε'.μένου περί διαφό
ρων θρησκευτικών προπαγάνδων : «Ή  έξ Α γ γ λ ία ς  συντη- 
ρουρένη, έν δέ Θεσσαλονίκη έδρεύουσα ΰπό τόν ιεραπόστο
λον Κ ρόσΰ ινχ , κα ί τις έκ Γερμανία; καί Ε λβ ετ ία ; συντρεχο- 
μένη, έν δέ Σέρραις ΰπό τού γνωστού Α Μ αρού .Ιη  αντι
προσωπευμένη, π ιο τ ίθεντα ι τήν διάδοσιν τού προτεσταν
τισμού διά τής πα ιδείας, ά λλ ’ άστοχονσι τού σκοπού των, 
δ ιότι τά  όργανα αυτών φαίνονται προαιρούμενα τόν υλικόν
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ΰπέρ εαυτών προσηλυτισμόν τού υπέρ τών μ,ισθοδοτούντων 
αΰτού; πνευματικού » Αυπούμεθα πολύ δ ιότι ό μ ετά  τόσης 
έμβριθεία; τά τή ; θέσεω; ήμών εν Μακεδονία έν τώ  Α ίώη  
γράφων κ. Ε .  καί μετά τοσούτου εθνικού πόνου τάς κανο- 
νοστοιχίας τών ξένων προπαγάνδων άποκαλΰπτων, ακριβώς 
ήθέλησε νά βά )λη  πικρόν βέλο; κ α τ ’ εκείνου περί τού ό- 
κοίου καί ό ίδιος έσμέν βέβαιοι ό τι έχει καλλίστην ιδέαν, 
ύ ;  τής υπέρτατη ; πα ιδαγω γικής ευφυΐας, ήν έγέννησεν ή 
κατά Θράκην καί Μακεδονίαν εθνολογική κίνησι; τή ; τελευ
ταίας δεκαπενταετία ;. Είνε άληθέ; ότι περί τού κ . Δημη- 
τρίου Μαροόλνι, τού ένθουσιώδου; τούτου έξ Ηπείρου π α ι
δαγωγού, τού μόρφωσαν τος Ιν Σέρραις τού; γ ό ν ο υ ς  διδα- 
βκαλιστάς, διδασκάλους οΰ: δέν είχε·/ ι’δή έως τότε ούδεμία 
ελληνική κοινότης, συνελήφθησαν καί διεδόθτ,σαν ΰπόνοιαι 
καίφήμαι ώ ; προτεσταντίζοντο; ΰπό ανθρωπάριων τά όποια 
ό φθόνος καθίστησι γονιμώτατα εί; συκοφαντίας,άλλ 'εγκα ί
ρως τό ψευτούφασμα έσχίσθη καί τώρα έ κ . Μαρούλης απο
λαύει πλήρους εμπιστοσύνη; καί τού Πατριαρχείου καί τού 
Σ/λλόγου ενταύθα, ώ ; ό μόνο; άρχιπαιδαγωγός οστις ήνωσε 
ώ; χρυσόν μ ετ ’ άογύρου ελληνισμόν καί ορθοδοξίαν καί 
αποστέλλει κατ’ένιαυτόν δεκάδα; μαθητών του άριστευόντων 
όπου καί άν διδάσκωσι καί έμφυτευόντων αίσθημα αληθώς 
θρησκευτικόν, ιδέας ελληνικά ; κα ί γνώσεις τάς στερροτά- 
τα ;. ’Αληθές επίσης είνε ό τι ό κ . Μαρούλης έγκαταλειφθείς 
παρά τών Ε λλήνων, ιό; έγκαταλιμπάνοντα ι πάσαι αί αλη
θείς άξίαι, έζήτησε τήν συνδρομήν τών ξένων, Γερμανών τε 
καί Ε λβετών καί Γάλλων καί ήγόρευσε καί ένεθουσίασε καί 
προεκάλεσε νέον φιλελληνισμόν, μακεδονικόν φιλελληνισμόν, 
χωρί: νά τού; ΰποσχεθή ούτε έν ψυχάριον νά προτεσταν- 
τίση- άλλ’ άν οί ΰποστηρίξαντε; τά  εκπαιδευτήρια τού κ. 
Μαρούλη έκουπτον κατά  φρένα καί τόν μύχιον τούτον πό
θον, τ ί πρό; τόν Μαρούλην καί τ ί πρός ημάς ; Ό κ. Μαρού
λης δέν εΐργάζετο έν τώ  φ ω τ ί ;

Οί δ ιδασκαλιστα ί του δέν περιορίζονται εις τήν Μακε
δονίαν μόνον, ά λλ ’ απανταχού τής ευρωπαϊκή; κα ί ασ ια τι
κή; Τουρκίας. Οΰδεμία δέ ουδέ πόρρωθεν οΰδ’ έγγύθεν συ- 
νελήφθη υπόνοια έκτροχιάσεως τού θρήσκε »τικού τού εθνι
κού καθεστώτος. Πέρυσιν άκόμη ό Σύλλογος ενταύθα, δια- 
λυθέντο; τού διδασκαλείου, έπρόκειτον’ άναθέση τό έν τρί
τον τών μαθητών πρός μόρφωσιν θρησκευτικήν καί πα ιδα
γωγικήν. Εί; δέ τά  άρχεια τού υπουργείου τών εξωτερικών 
δύναται ό κ . Ε . νά άνεύρη τού; σφοδρότερους υπέρ Μαρού
λη επαίνους. ‘ Υπήρξε λοιπόν άδικος συμπεριλαβών μεταξύ 
τών ξένων προπαγανδιστών τόν έλληνορθόδοξον Μαρούλην, 
τόν μόνον έν ώ διεκρυσταλλώθη άμ ιγή ; ή πα ιδαγω γική  μα
κεδονική ιδέα. Έ λπίζομεν ότι αί κρίσεις ήμών αύται Οέ- 
λουσιν εκτιμτ,θή ΰπό τού σοβαρού άρθρογράφου τού Αίωνος, 
οστι; εν τών μελημάτων τού πολιτικού του βίου άναμφηρί- 
στως έχει πρό πολλού τήν ελληνικήν διάσωσιν τής Μακε
δονίας.

Ευτυχώς μετά τώ ν ’Επιτρόπων τώ ν ‘Ελλήνων τής Βουλ- 
γαρίας συναπήλθον εις περιοδείαν άνά τήν Θεσσαλίαν καί οί 
'Επίτροποι τώ ν  Ελλήνων τού Πόντου, όπως σπουδάσωσι καί 
αυτοί τά  μέρη καί ίδωσι πού κυρίως δύνανται μετ’  επ ιτυχίας 
νά έγκαθιδρύσωσι γεωργικά ; αποικίας, άν καί οί Τραπεζούν- 
■’-οι είναι κα ί βιομήχανοι, ήτοι κ τίστα ι, άν δέν άπατώμεθα, 
χαλκεΐς καί διάφορα άλλα έξασκούσιν επαγγέλματα . Ή  κυ- 
βερνησις οφείλει εν μεγάλω νά προστατεύση τήν μεταναστευ 
τ·.κήν κίνησιν, διά νά έχη αποτέλεσμα. Καί τό άποτέλεσμα 
εσ-Λι δ ιττό ν  άφ’ ενός αύξησιν γεωργικών βραχιόνων καί άφ’

ετέρου αΰξησιν λογχών. Συγκεκινημένοι μ.ά; έλεγον οί επίτρο
ποι τών πέριξ τ-ής ΐίάρνη; Ε λλήνων οτι καί γαίας άν δέν τοίς 
δώσοιμεν, τού; υιού; των θά τού; στείλουν εδώ εις τό στρα
τιωτικό-/. Έ ν Θεσσαλία πολύ; κάμπος τή ; Λαρίσση; μ.ένει α
καλλιέργητος. "Εχομε·/ άρα ανάγκην γεωργών. ΙΙράς οέ ΰπάρ- 
χονν τόσα έλη τά  οποία άποξηραινόμενα θά προσενέγκωσιν 
αφθονίαν άροσίμων γαιών ε ί; τού; μετανάστας. Τοιαϋτα είναι 
τά  έλη τού Νεζερού, καθώς καί τά  μεταξύ Τρικκάλων καί 
Λαρίσση; έλη. Ά πό  τούδε δέ έζητήθησαν παραχωρήσεις πρός 
άποξήρανσιν. Αυνάμεθα ουτω πιο; καί τριακοντακισχιλίους καί 
πεντηκοντακισχιλίους καί διπλάσιους άκόμη άνδρας γεωρ
γούς καί άνδρα; οπλ ίτα ; νά προσελκύσωμεν. Καί θά άμ.αρ- 
τήση ή Κυβέρνησις, καί θά άμαρτήση ή Βουλή, έάν μή δώ- 
σιοσι γην καί εθνισμόν εις αδελφούς κινδυνεύοντας νά χάσουν 
άμφότερα εις αντιθέτους άκρα; τού Κυξείνου.

Έν τώ  χθεσινώ φύλλω  τή ; Έ γηα ίρ ίύο ι: τή ς  Κ υβερη )- 
σεως έδηαοσιεύθη Βασιλικόν Δ ιάταγμα, δ ι ' ού επ ιτρέπετα ι 
ε ί; τόν κύριον Λ. Δεονάρδο·/, ΰποπρόξενον γραμμ.ατέα 
τού ε/ Κετίν/ί Πολιτικού Πρακτορείου τής Ε λλάδος νά δε- 
χθή καί φέρη τό άπονεμηθέν αύτώ παράσημον τών Ταξιαρ
χών τού τάγματος Δανιήλ τού I υπό τού ήγεμόνο; τού 
Μαυροβουνί/ν. Συγχαίρομεν τόν φίλον κ. Λεονάρδον έπ ί τ φ  
ψηλαφητώ τούτω δ ε ίγμ α τ ι τή ; ίδιαζούσης πρός αυτόν εΰ-· 
νοίας καί αγάπης τού ηρωικού αρχηγού τών Μαυροβουνίων, 
ού τήν ιστορικήν χώραν έγνώρισεν ήμϊν έν λεπτομέρεια διά 
τών Μ ηνροΰουηω τιχώ ν  του ό προσωρινώς διατριβών εν
ταύθα κ. Λεονάρδο;.

Μία προτεσταντική κηδεία τών σημερινών φύλλων μάς 
υπενθυμίζει τήν άλλην πάλ ιν  αυτήν άσχημίαν τών θερινών 
παριλισσιων κέντριον τού περιπάτου καί τής αναψυχής, έν- 
νοούμεν τό προτεσταντικόν Νεκροταφείο·/ στημ.ένον έκεί εις 
τήν γωνίαν τού Βασιλικού Κήπου, εις τό πλευράν τού Γυμνα
στηρίου, έπ ι τών νώτων τών θεάτρων, άντικρύ τών ξενοδο
χείων, έκ παραλλήλου μέ τό Στάδιον. "Οτε τό πρώτον ώρίσθη 
ό τόπος εκείνο; Νεκροταφεΐον, αί μέν Άθήναι εί-χον είκοσα- 
κισχιλίας ψυχά; πληθυσμόν, οί δέ κυβερνώντες αύτά ; δέν 
έβλεπον πέραν τή ; μύτη; των. Τώρα οτε τά  παριλίσσια ε ί
ναι συνέχεια τή ; Πλατείας τού Συντάγματος, Νεκροταφείο·/ 
εντός Πλατείας είναι φοβερόν σξύμωρον. Καί άλλου, καί έν 
Λονδίνω άκόμη συνέβησαν τοιαύτα, προεκτάσεις δηλαδή όδών 
ή περιπάτων διά μέσου Νεκροταφείων, τά  οποία άνεσκάπτον- 
το καί μετεφέροντο αλλαχού. Τούτο πρέπει νά γίνη καί διά 
τούς σεβασμίους αγγλικανούς νεκρούς. Καί διά πολλούς ά λ 
λους λόγους,καί διά τόν σπουδαιότερον, ότι καί έξ επιδημιών 
άποθνήσκοντες διαμαρτυρόμενοι θάπτονται έκεί, όπως έγινε 
πρό ¿λ ίγω ν μηνών μέ εύλογιώντας. Τώρα όμ.ως έρχεται ή 
σκέψις, πού ν’ άποταθώμ.εν ; Εις ποιαν άρχήν ;  Διότι, ανάθε
μά μας ! άν μπορέσαμεν ποτέ νά διακρίνωμεν τά ς δικαιοδο
σίας αΰτάς τού υπουργείου, τής νομαρχίας, τής αστυνομίας 
κα ί τού Δήμου. "Ας άποτανθώμεν λοιπόν εις τόν φίλον κ. 
Λομβάρδον, όστις δέν πιστεύομεν νά έχη τόσην τρυφερότητα 
εις τού; "Αγγλους νεκρούς, αφού δέν είχεν εις τού; "Αγγλους 
ζώντας.

"Εχομεν καί έβραιογαμίας σ τρ α τιω τικά ;. Έ ξ "Αρτης 
μάς γράφουσιν ότι ό διοικητή; τού λόχου τού μηχανικού κ . 
Π α ν α γ ι ώ τ η ς  Π ε τ μ ε ζ α ς  ά π ή γ α γ ε ν  ΰ κ ο υ σ ίω ς  τ ή ν  Ε β ρ α ί α ν  τ ά



4 ΜΗ Χ Α Ν Ε Σ Α Ι

γένος Νινέταν Βακάρ, μεθ' ή ; είχε ττρίι πολλοΰ έρωτικωτά- 
τα ς σχέσεις. Δένέχομεν να πούμε τ ίπο τε , δ ιό τ ι άδηλα καί 
ανεξερεύνητα τά  του έρωτος.

Τήν Κυριακήν λοιπόν τρίται έν Ά θήνα ι; γυμναστικα ί έ- 
ξετά σ ε ι; τών δύο Βαρβακείων υπό διευΟύνοντα εξεταστήν 
τόν κ. Τεφεδζήν. Βεβαίως οί φίλοι καί α ί φ ίλα ι θά εόρεθώ- 
μεν πάλιν έκεί.

Ή  Γεωργική ΈκΟεσι; τ/,ν όποιαν έμελλε νά διοργανέση 
τόν Σεπτέμβριον ή επιτροπή τών ’Ολυμπίων άνεβλήθη διά 
τό  προσεχές έτος συμβουλή τή ; Κυβερνήσεως, /¡τις ένέαρινε 
μέν τ/ν ιδέαν ό>ς άριστ/,ν, άλλά ένεν.α τών δημοτικών έκ 
λογών, επειδ ή ή συλλογή κυρίως τώ ν  εκθεμάτων θά έγί- 
νετο δ ιά  τών δ/,μάρχων ένόμισε καλόν τήν αναβολήν ϊνα μ.ή 
ναυαγήσ/, ή πρώτη έκθεσις.

/ Έ ν Φαλήοω πάλι/ σκ/,ναί δ ιπλωματοφαναρ ιωτικαί.— Τί 
μ έκ υττά ζε ις  έ τ σ ι ; —Τέτοια μούτρα τέτοιο θέλουν κύταγμα; 
Αύτά άντηλλάγζ,σαυ μεταξύ τού δευτέοου γραμματέως τής 
ρωσσικής πρεσβείας καί τού κ . Βαλταδζή, ώ ; δέ μ.παστου- 
νΐά δεινή ώρτο τού τελευταίου κατά  τού πρώτου, α ίμα
τα  δέ Ά ΐχ λ ερ  άπό κεφαλής κα ί μούτρων ρύσαν, άνέ- 
βη δέ εις τό  ξενοδοχεϊον νά πλυθή κα ί καταβάς ποοσήγγι- 

( σε τόν αντίπαλον, πρός 8ν είπεν δτι επειδή δέν μονομα
χ ε ί, εννοεί νά κτυπηθή. Ένώ δέ ταύθ’ ώρμαινεν "Λίχλερ 
κατά φρένα καί κατά θυμ.όν, Βαλταδζή; δορυκλ/,-.ός τόφρα 
]ροΐσκον  μέγαν κατά  παρειάς έξενάριξεν. Αύτάρ Κοσσονά- 
κος μπατσοκλυτός, οξέα κεκλ/,γώς, φλογί είκελος ώσε Βαλ- 
ταδζήν κρατήσας αύτόν. Γυναικάων δέ λειποθυμάο»ν, διελύ- 

\ θη ή ξυλοπατινάδα , φαναριώται δέ καί διπλωματιδείς
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Ο ΛΤΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

( Συνίχ. ί ί .  άριθ· 491 )

Ή  άν/,συχία έξεφράζετο εις τούς οφθαλμούς της, ή καρ- 
δ ία  της άνέπεμπεν αναστεναγμούς, οΐτινες έδίωκον τό μει
δίαμα άπό τώ ν χειλέων τ/,ς. Έ ξηπλωμένη, χαύνος επ ί τού 
ανακλίντρου αυτής, παρετήρει δ ιά  τώ ν ΰέλων τ ά  φθινοπω
ρινά φύλ.λα κα τα π ίπ το ντα . Καθώς τό είπεν ¿λογάριαζε τής 
ώραις !

Καί έπειτα  χωρίς νά θέλ/„ εναντίον παντός ορθού συλ- 
λογισμού, ε’συλλογίζετο άκατάπαυστα  τό  μαύρον πτ/νόν, 
όπερ είχε στήσει τήν φωλεάν του έπ ί τού ΰψ/,λοτέρου κλά
δου τής πτελέας. Ένόμιζεν δτι ήκουε διαρκώς τήν λαρυγ- 
γώδη κραυγήν, τήν τοσούτω παράδοξον έμποι/,σασαν εις 
αΰτήν έντύπωσιν. Μάτην σκώπτουσα τήν αδυναμίαν τ/,ς 
έ λ ε γ ε : τ ί  γελοία πού είμαι ! ούδέν ήδύνατο νά άφαιρέση

όλοφυρόμενοι τά  γενώμονα άνήλθον εις τά  ’Ολύμπια,δπου ό 
Τσόχας προσέφερεν εις αυτούς ά τα ψ νχ τ ιχ ά .

Γ^Τού άγαθωτάτου οικογενειάρχου Ριζοπούλου τού καφέ- 
κόπτου άφού τού ¿κρήμνισαν τό σπήτι ιός έτοιμόρροπον, 
ενώ ετοιμόρροπος ήτο μόνη ή δικαιοσύνη τω ν, τοίρα δέν ε
πιτρέπουν κα ί νά τό μανδρώση, δέν επ ιτρέπουν ούτε νά 
προστατεύσω τήν περιουσίαν του, δέν επιτρέπουν ακόμη άπό 
τού νά έμποδισθή νά γίνη κοπρών τό έν λόγω οίκόπεδον. 
Καί καλά θέλουν νά τά χνραμοφάγω ό κ. Βλαχόπουλος δ; 
νομομηχανικός, χαριζόμενος εις ισχυρούς φίλου; του. Οϋτω 
τουλάχιστον δεικνύει ή επιμονή του καθ’ ένό; πτω χού άν· 
θρώπου, εκτός άν σοφώτεραι σκέψεις κάμψουν τήν άμείλι-ι 
κτον άδικοδικαιοσύνην του. /

Έ ν τζ, Τεργεσταία «Η μέρα» ήρξατο δημ.οσιευομένν, έπί- 
κρισις τών Γλωσσικών Παρατηρήσεων τού Κόντου, γραμμένη 
μετά πολλ.ής ευφυΐας καί ορθοφροσύνης, καθ’ & ήδυνήθημεν 
νά εΐκάσωμεν έκ τού προλόγου αυτής. Φαίνεται δέ έργον τού 
αρχισυντάκτου αυτής κ. Ά λ . Βυζαντίου. Έχάρημ.εν πολ.ύ 
διότι ό περισπούδαστος λόγιος άποφαίνεται υπέρ τής δημώ- 
δους καί ζωντανής γλ.ώσσ/ς, άν κα ί άττιχ ίζι/ , άν οχι κατά 
τούς τύπους, άλ.λά κατ’ ουσίαν υπέρ πάντα  άλλ.ον. Έ ν τ/, 
«Κ λειοί» επίσης πρό πολλοΰ εξακολουθεί έπίκρισις τού αυ
τού βιβλίου υπό τού κ. Αειβαδά, ολίγον έπ ί τό σχολαστικώ- 
τέρον ώς συνειθίζει ό σοφός λογογράφος, άλλά σχεδόν έν τώ  
αύτώ πνεύματι. Πάντοτε έκ Τεργέστης μάς έρχεται τό φιλο
λογικόν φώς. ’ Εδώ ούδείς ¿τόλμησε  νά αιτ/,σ/, τ ι κατά  τού 
κ. Κόντου. Καί όμως ή ’Ακαδημία είναι έν τώ  τελειούσθαι, 
Ή  γνώμη μ α ; υπήρξε πάντοτε δτι α ί δύο τεργεσταΐαι συνά
δελφοι έπρεπε νά μορφωθώσι πρό πολλού εις φιλολογικά πε-

ά π ’ α υτή ; τήν ιδέαν δτι άγνωστός τ ις  συμφορά ήπείλε1 
αύτ/,ν.

Ό βαρόνος παρέστησε τά πρόσωπον τού κωμωδού μέχρι 
τέλους· σπανίως άπουσίαζεν, άν κα ί έθεώρει μεγάλην Ου
σίαν τό νά συμμερίζηται τήν μοναξίαν τής νύμφης του. 
Έ π ε ιτα  διελογίζετο δτι έάν τώρα ¿στερείτο ηδονών τινω ν, 
έμ,ελλε βραδύτερον ν’ άποζημιωθή, τού καιρού έπ ιστάντος.

Αίαν ευπροσήγορος καί περιποιητικός, συνώδευε πάντοτε 
τήν Λουκίαν, ζητών νά διασκέδαση, νά τήν φαιδρύν/, καί 
είχεν υπέρ αυτής δσην καί ό άφωσιωμένος έραστής μέριμναν.

Μ ολαταύτα, ή Λουκία έμενε τεθλιμμένη κα ί ανήσυχος.
Μόλις δέ μετά τέσσαρας μακρούς μήνας λαμβάνουσα έ- 

πιστολήν τού συζύγου της, ήσθάνθη έαυτήν ολίγον άνακου- 
φισθεϊσαν.

Μετά ευτυχή πλούν ό μαρκήσιος έφθασεν εις Βαταυίαν.
«Έ ν  όλινωτέραις τών δέκα καί π έντε  ημερών, έλεγεν, 

έλπ ίζω  δτι αί υποθέσεις, δ ι’ ά ; ή ένταύθα παρουσία μου 
είνε αναγκα ία , θά περατωθώσΓ τότε δέ θά έπιβιβασθώ».

Δύο μήνες λοιπόν παρήλθον μέχρι; δτου ή έπιστολή 
φΟάσ/ι εις Γαλλίαν, έάν ό μαρκήσιος άνεχώρησε μετά δέκα 
καί πέντε ημέρας έκ Βαταυΐας, έπ ι τού πλοίου έμεινεν έξ 
εβδομάδα; καί μέλλει νά φθάση έντός ολίγου- αναμφίβο
λοι; δέ θά ληφθή Οάττον ή βραδιον νέα έπιστολή τού μαρ- 
κησίου άγγέλλουσα τήν έκ τής Βαταυί'ας άναχώρησίν του.

—  Βλέπετε, τά πάντα βαίνουν καλώς, είπεν ό βαρόνος
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ριοδικά, άφ’ ού πάλιν ήδύναντο νά συνεχίζωσι καί έκειθεν τό 
πολιτικόν τω ν κήρυγμα.

Χαρακτηριστικωτάτη είκών υπηρέτου τών Ο .Ινμπίων.
Παραγγέλλει ένας καφέ μέτριον καί βαρύν. Τού φέρουν δέ 

γλυχύν καί βραστόν.
*0 πελάτ/,ς φωνάζει τόν υπηρέτην κα ί τού παραπονεΐται. 

θά έγινε, λέγει, σύγχυσις· δέν θά ηνε δικός του ό καφέ;.
Ό υπηρέτης πέρνει τό φλυδζάνι, ροφά έξ αυτού, κα ί λέ

γει μετ’  άφελεΐας :
—  Δέν είνε δικός σας αυτός. Είνε γιά τό πλαγινό 

τραπέζι !
Καί ήτοιμάζετο νά τόν σερβίρ-ρ εις τό πλαγινόν τόν δίς 

δοκιμαοθέντα δύστηνον ερατεινόν.

Ο Κ. ΖΗ Ν 0Π 0ΓΔ02 ΕΧ ΑΓΙΊΧΙΩ

Έ ξ  Ά γ ρ ε ν έ ο υ ,  1 ’Ιουνίου. 
ΣύνταξινΈ γημερ ίάος, ¿ ΐώ νος ,Ν . Έ ιρημερίόά;, Μ ;,Χ άνεσα ι.

Ζηνόπουλιν ρεταβαί'.οντα £·!; Ευρυτανίαν ύαείίχθη σήμιρον ώρα 
7 μ. μ. λαό: τόλεως 'Αγρίνιου. 'Η ύποίοχή ύιτήρξί πα'νδημος, σο
βαρά. Πρ-.σεφώνησε Βαοίλειο; ’Ανόριόπουλος,ίιά αΟεναρα; ί ί  φωνής, 
μερη/ρούαςς τό ακραιφνές τών πεποιθήσεων του, Ζηνόπουλος κατέ- 
ίειήι τά ό/.ε'θρια διά τόν τόπον αποτελέσματα εί; ά οδηγεί τήν πα
τρίδα τό ίιίπον σύστημα τής αυταρχίας, τής συναλλαγής, τή; σπά
ταλης, τής διοικητικής παραλυσίας καί τής οικονομικής άνικανέτη- 
τος. Στρατός καί χρήμα, χρήμα καί στρατός, είπεν, έσΐωσαν οί δυο 
παράγοντες δΓ ιόν πατρ’ις ούναται έκπληρώσαι προορισμόν της. Οί 
έπι καπνού καί οίνου φορολογικοί νόμοι κατεπισαν εις συνείοησιν "Κ 
θνους. Λόγος Ζηνοποΰλου ήν πλήρης έν·/οιών υψίστης πολιτικής ση
μασίας. Ταχυορομικώς άποστέλλομεν αύτόν ως και προσφωνήσω. Γε
ώργιο; Στάϊκος συνέχαρη ίδια 7.ηνόπουλον είσερχόμενον εις τήν πά
λιν, εΙπών αύτω «ούδεν άλλο έχω νά σοί είπω ή νά σοί έκφράσοι τήν 
ευγνωμοσύνην μου 8ιά τούς κόπου; τούς όποιους κατέβαλες ύπερ τών

είς τήν νεαράν γυνα ίκα - τώρα μέλλετε ν’  άνακτήσητε τήν 
ευθυμίαν σας.

Μειδίαμν έπεφάνη Ιπ ί τών χειλέων της.
—  Ό χ ι ακόμη, άπήντησεν.
Ή  Λουκία δέν είχεν όλοσχερώ; άνακτήσει τό θάρρος της- 

έσυλλογίζετο πάντοτε τό μαύρον πτηνόν.

Κ Ζ '

ΤΟ ΝΑΓΑΓΙΟΝ

Ό  μαρκήσιος Σαμαράνδ είχε δώσει τάς άναγκα ία ; υπό
γραφα; καί άπήντησεν είς πάσας τά ; απαιτήσεις τού συμβο
λαιογράφου έν πρώτοις καί έπειτα  τών συνεταίρων τού ο ί
κου Φιλίππου Δεβιλλιέρ καί Σας.

Ά μ α  έλαβεν υπό τήν κατοχήν του τήν κληρονομιάν, 
παρέδωκαν αΰτώ δύο συναλλάγματα είς τήν τράπεζαν τ/,ς 
Βαταυΐας παριστώντα τό  ποσόν δύο εκατομμυρίων κατα- 
τεθέντων είς αυτήν υπό τού κ. Δεβιλλιέρ.

Κατά τήν γενομένην άπογραφήν αμέσως μετά τόν θάνα
τον τού γέροντος έμπορου, οί δύο εταίροι άνεγνώρισαν δτι 
οφείλουσι τρία εκατομμύρια είς τόν κληρονόμον τού Φ ιλίπ
που Δεβιλλιέρ.

Οί εταίροι, όπως μή παρακωλυθή ή πορεία τών υποθέ
σεων τού οίκου καί μή προβώσιν είς κατεσπευσμέν/ν έκκα-

συμφερόντων τή; πα ιρ ίδ ος μου. Λαός συνέχαρη Ζηνόπουλσν ζ η τ ω 
κραύγασα ; ύ-’εσ άντιπαλιςεύσεως.

Γ .  Χ ρ εα ντα φ υλ λ εδ / ίς , Ί ω .  Λ ίταγκελ^ς,
Β ·  Ά ν δ ρ ε ό ίτ ο υ λ ο ς ,  Χ π .  ϋ α σ τχ δ ε ά ν ν η ς ,  

Γ ρ η γ .  Χ τ ά ε κ ο ς , Γ ε ω ρ .  Α α π α σ ο Ο λ ο ς ,  
Ή λ .  Χ α λ κ ε ό π ο υ λ ο ς ,  Ί ω .  Ξ η ν ό ς ,

Χ ρ .  Χ α ι^ α μ -ζή ς .
 ---------------------

Δ ΙΚ Α Σ Τ ΙΚ Α  Χ ΡΟ Ν ΙΚ Α
ΕΝ ΤΠ ΚΑΚΟΤΡΓΟΔΙΚΕΙΩ 

'ΐδού καί μία πλαστογραφία ΰπογραφ/,ς έν συναλλαγμα
τική διά δραχμάς 8 2 . Ό  δράστης, Λιάσκος, δικαστικός κλη- 
τήρ έν Πειραιεί, είχεν, όι; φαίνεται, ανοικτούς λ.ογαριασμούς 
μέ κάποιον Κολιανίκον έν Πειραιεί- ό Κολιανίκος αύτός δέν 
ήτο τόσον καλ.οπληρωτής- ό κατηγορούμενος είχεν ανάγκην 
άπό λ,επτά. Έ τσ ι κ ι’  έτσ ι, έσκέφθη, μού χρεωστα- άς τά 
πάρω λοιπόν μέ τήν υπογραφή του μιάν ώρ’ άρχήτερα. Καί 
τήν έξοφλά έπ ’ ονόματι τού άνωτέρου Κολιανίκα. Μετά τινα 
καιρόν ό δανειστής έγείοει αγωγήν κατά  τού Κολιανίκα- 
άλλ’  αυτός, άνακόπτων τήν άπόφασιν, άρνεϊται τό έγκυρον 
τής υπογραφής του- πραγματογνώμ.ονες αποφαίνονται περί 
τού μή γνησίου αυτής, ό κατηγορούμενος σπεύδει ν’  άποδώσ/, 
τά χρήματα είς τόν δανειστήν, άλ.λ.' είναι πλ.έον αργά.

Έκ τής διαδικασίας— τρεις μόνον μάρτυρες πα.ι όντες έξη,- 
τάσθησαν— ΰπεδείχθη δτι ό κατηγορούμενος έξετέλεσε μέν 
τήν πράξιν, άλλά καλή τή π ίστει, ώ ; άν έξετάλεε τήν ερ
γασίαν του, άφού, κατά  τήν κοίσιν του, είχεν ανοικτούς λ.ο- 
γαριασμούς μ έ αύτόν τού όποιου μετεχειρΐζετο τήν υπογρα
φήν. '  >

’Αλλά μεθ' όλους τούς άφορισμ,ούς τού είσαγγελεύοντος κ. 
Γουβέλη κατά τών δικαστικών κληηήρων, τψ : μ ά σ τ ιγ α ;

θάρισιν, ήτις ήδύνατο νά άποβή καταστρεπτική δ ι’ αυτούς, 
έζήτησαν νά  πληρώσωσι τό ποσόν τούτο τών τριών εκα
τομμυρίων, αΰξηθέν διά τών τόκων 10 0 )θ  μεταβληθέν- 
των είς κεφάλαιον μετά τέσσαρα έτη. Ί1 α ίτησις αυτών 
αυ-η  έγένετο μετά προθυμίας δεκτή.

Ά λ λ ’ ό μαρκήσιος είχεν άνάγκην έντολοδόχου, ϊνα  άν- 
τιπροσωπεύη αύτόν έν Βαταυία κα ί έξελέξατο τόν Κάρολον 
Σεβρύ τόν οποίον έπεισε νά δεχθή ούχί άνευ δυσκολίας τό 
ήμισυ τών τόκων τού άφεθέντος είς τούς εταίρους ποσού, 
ήτοι 5 0 )0  έτησίως.

Ό  μαρκήσιος πάντοτε γενναιόδωρος εύρε τό  εϋκολον 
τούτο μέσον, ϊνα  πλουτ/ίση τόν πληρεξούσιόν του, χωρίς νά 
κεντήσ/ι τήν φιλ.οτιμίαν του.

Έντός ένδεκα μόνον ημερών τά  πάντα  είχον δι.κταχθή, 
περατωθή, τοιουτοτρόπως δέ έ μαρκήσιος είχε μεταχειρι- 
σθή καλώς τόν καιρόν του.

Ό  μαρκήσιος ήδύνατο νά έπιβιβασθή άμέσως δ ιά  τήν 
Γαλλίαν, άλλά πριν άναχωρ/.ση ήθελε νά παραστή είς τούς 
γάμου; τού Καρόλου Σεβρύ καί τή ; Ζελιμάς. Ά λ λ ω ς  ή ά- 
ναχώρησί; του θά έβράδυνε κατά  πέντε μόνον ημέρας.

Τήν προτεραίαν τού γάμου έγραψε δύο έπ ιστολάς, μίαν 
πρός τήν μαρκησίαν καί άλλην πρό; τόν βαρόνον Δεσιμαίζ.

Αί δύο αύτα ι έπ ιστολαί έφθασαν είς Πόρτ-Μαρλύ δέκα 
καί έπ τά  ημέρας μετά τήν πρώτην.

Ή είς τον βαρόνον άπευθυνθείσα περιείχε τά δύο συναλ-
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τα ύ τη ς  τη ς  χοη-ωπ'ας, καί τής έπικλήσεω; πάσης αυστηρό
τητα ; των κ. ένορκων πρό; αυτόν, φαίνεται ότι ήτο τυχηρός 
ό ήμέτερος κ. ’Ιεροκλής, έντυχών έκεί, καί έξ επαγγέλματος 
όρισθείς συνήγορο; τοΰ κατηγορουμένου ύπό τυΰ κ. προέδρου, 
τοΰ άρχήθεν ίντεταλμένόυ ύπερασπιστοΰ άπαρνησαμένου του 
πελάτην του καί άπουσιάσαντος. Καί οί κύριοι ένορκοι εύμε- 
νώς άκροασθέντες τά ς παρακέλεύσεις αυτού περί επιείκειας 
άπήντησαν διά τής αθωωτική; των ψήφου.

‘Ο χθέ; επί αναιρέσει κατηγορούμενος ποιμήν Σωφρόνης 
κηρυχθείς ένοχος μέ έλαφρυντικάς τινας περιπτώσεις, κατε- 
δικάσθη εις πέντε ετών ειρκτήν.

Τ Δ Ρ Α Γ Λ 1 Κ Α  Τ Ο Γ  Δ Η Μ Ο Τ  ΑΘΗΝΩΝ

"Οτε τώ 18 79  έςελέχθη ή ΰφισταμένη δημοτική Αρχή 
εντολή αυτής τότε οι μηχανικοί δούλης καί Μαρκόπουλος 
κατεμέτρησαν τό ύδωρ τής πόλεως εϋρεθέν δτι συνεποσοΰτο 
εις δρ. ήτοι οκάδας 6  καί δρ. 1  6 3 .

Δι’ «δ ιακοπών υδραυλικών εργασιών άρξαμένων άπό τών 
μέσων τοΰ 1879  έτους, τό ύδωρ τής πόλεως συνεποσώθη είς 
εο χ ο α ο π έ ν τε  ο κ ά δ α ς .  Ί να  τ ις  κατανοήσνι τήν σημαντι- 
κότητα τώ ν  γενομένων υδραυλικών εργασιών πρέπει άναμφι- 
βόλως νά έπισκεφθή τά  έκτελεσθέντα έργα. Τό σύστημα τών 
υδραγωγείων, δι’  ών διοχετεύεται τό ύδωρ εις τήν πόλιν έχει 
κυρίως ιός έξής. 'Τπαρχει δ μέγας όχετός τοΰ υδραγωγείου 
άρχόμενος άπό τοΰ ΙΙάρνηθος καί καταλήγων είς τήν πόλιν, 
δεχόμενος δέ αμφοτέρωθεν τά  ϋδατα πλείστων εγκαρσίων 
υδραγωγείων. Ό ,τε  κεντρικός ούτος οχετός καί τά εγκάρσια 
υδραγωγεία εΰρίσκονται είς βάθος 2 0 —4 0  μέτρων υπό τήν 
γ ή ν  κατέρχεται τ ις  δέ εντός αυτών διά σειρά; δλης φρεάτων.

λα γμ α τα  τής Τραπέζης τής Βαταυίας. Έξοφληθέντα παρά 
τοΰ μαρκησίου, παριστώντα δέ τό ποσόν δύο εκατομμυρίων! 
έδει νά πληρωθώσιν υπό τοΰ εν Παρισίοις τραπεζικού οίκου 
Ρότσχιλδ μετά ένα μήνα άπό τής ό'ψεως.

—  Λύο νέα εκατομμύρια ! έλεγε καθ’ εαυτόν ό βαρόνος, 
άλλα  δέν είνε μόνον ταΰτα , επειδή έγένετο λόγος περί 
εκατομμυρίων καί επέκεινα" ό αδελφός μου λοιπόν ε’πεβι- 
βάσθη, μετά τριών τουλάχιστον εκατομμυρίων. ΙΙοία θαυ- 
μ,ασία περιουσία ! ’Εάν είχον μόνον τό ήμισυ ! Θά ίδωμεν, 
θά ίδωμεν !

Οί δέ φαιόχροοι οφθαλμοί του ¿σπινθηροβολούν καί ήσθά- 
νετο έφ’ όλου τοΰ σώματός του παράδοξον φρικίασιν.

Ό Παΰλος έγραφεν είς τήν Λουκιαν ό'τι μετά τρεις ημέ
ρας έμελλε νά άναχωρήση, άφοΰ προηγουμένως τελεσθοΰν οί 
γάμοι τοΰ Καρόλου καί τής Ζελιμάς. Ή  έπιστολή ητο 
πλήρης μύρου καί έρωτος.

Ό λίγας λοιπόν ημέρας εϊχεν νά περιμέννι, δπως έπανίδη 
αυτόν πλησίον της.

Πρώτην ήδη φοράν άπό μηνών έδέχθη τόν άνδράδελφόν 
της μειδιώσα. Ό Λέων έφάνη καταγοητευθεϊς έκ τής έπελ- 
Οούσης είς αυτήν μεταβολής. 'Ομίλησαν διά μακρών περί 
τής προσεχούς επανόδου τοΰ Παύλου. Ή  μαρκησία άνεζωο- 
γονειτο βαθμηδόν, οί καταπεπονημένοι υπό τώ ν δακρύων 
οφθαλμοί της έλάμβανον τήν λάμψιν τω ν, τό δέ νέφος, ό- 
περ έπεσκίαζε τό αέτωπόν της, είχεν έξαφανισθή.

Πολλαχοΰ τά υδραγωγεία ταΰτα είναι είς τοσοΰτον βάθος 
κατεσκευασμένα ουστε διέρχονται υπό τά  διάφορα ρεύματα 
τοΰ λεκανοπεδίου. Α ληθώς ή πρώην δημοτική άρχή είχε 
ποιήσει έναρξιν τής εκκαθαρίσεως τινών έκ τών υδραγωγείων 
τούτων, ΐνα τ ι :  όμως εΰρίσκεται έν τή άληθεία πρέπει νά 
όμολογήστι ό’τι τό ζήτημα τής εκκαθαρίσεως πάντων τούτων 
έλυσεν ή παροΰσα δημοτική άρχή. Άπόδειξ-.ς τά έκτελεσθέν
τα  έργα και ή υπάρχουσα ποσότης τοΰ ύδατος. Τοιουτοτρό
πως ώς πρός τόν κεντρικόν οχετόν ή έκκαθάρισις έφθασε μέ
χρι τών πηγών τούτου, ήτοι μέχρι Πάρνηθας, 'ί ίς  πρός δέ τά 
εγκάρσια τά πλεΐστα  τούτων έκαθαρίσθησαν, πολλαχοΰ δε 
έγένοντο καί ό’λως νέα έργα καθ’ ό’σον τά  υπάρχοντα αρχαία 
ήσαν εντελώς κατεστραμμένα.

Σπουδαία-, υδραυλικαί έργασίαι έγένοντο καθ’ όλην ταύτην 
τήν τετραετίαν έν τώ  ρεύματι τής άγιας Βαρβάρας, έν τώ 
ρεύματι τοΰ Μονομματίου, έν Χαλανδρίω, έν Βραχαμίω, έν 
Καλογρέζη, έν Βαρυμπόπι, έν Κηφισσιά κα ί αλλαχού. Λιά 
τών εργασιών τούτων έπολλαπλασιάσθη τό ϋόωρ ού μόνον 
τοΰ κεντρικού οχετού, αλλά καί τών έγκαρσίων.

Λί έργασίαι αΰτΛι ήσαν χαλεπώτατα·.· α'} ¿j; έκ τοΰ βά
θους τών υδραγωγείων· β') ώς έκ τών πολλαχοΰ γενομένων 
καταπτώσεων υδραγωγείων πρά αιώνων κατασκευασθέντωνγ') 
ώς έκ τών δυσχερείων άς παρενέβαλλον έκάστοτε διάφοροι 
ιδιόκτητα-, διά τών κτημάτων τών οποίων διήρχοντο τά  υ 
δραγωγεία- τοιουτοτρόπως είς παν βήμα ή δημοτική άρχή 
συνήντα τούς είρηνοδίκας καί προσωρινά μέτρα· δ ') ώς έκ τών 
έν ώρα χειμώνος αυξανόμενων ΰδάτων έν τοίς ΰδραγωγείοι;· 
ε') ώς έκ τής ίλύος τής επ ί μάκρους αιώνας συσωρευθείσης 
καί στεοεοποιηθείσης έντός τών οχετώ ν ς ')  ώς έκ τής έλλεί- 
ψεως μεγάλων υδραυλικών μηχανημάτων απαραιτήτων είς 
τοιαΰτα έργα· ζ ') ώς έκ τής έλλείψεως νόμου, δυνάμει τοΰ 
όποιου νά δύναται ό Λήμος άποζημιών τούς ίδιοκτήτας κατά 
τό Σύνταγμα νά έργάζηται άκωλύτως έν τοίς κτήμασιν αύ-

Ά λλά  τούτο ην ταχεία  λάμψις ευθυμίας, σ τ ιγμ ια ία  α ι
θρία έν οΰρανώ θυελλώδει.

Πέντε ήμέραι παρήλθον, έπειτα  έτεραι π έντε , μετά 
ταΰτα  μία άκόμη έβδομάς.

Ή Λουκία είχεν αίσθανθή ό'τι οί φόβοι της έπανήρχοντο 
καί περιέπεσεν έκ νέου είς τάς ζοφερωτέρας σκέψεις της.

Μάτην ό άνδράδελφός της προσεπάθει νά τή  έμπνεύσ·/] 
θάρρος, ουδέ ήδύνατο κάν νά έξαγάγ·ρ αυτήν έκ τής νάρκης.

’Επί τέσσαρας ή πέντε ημέρας μεγάλα ι τρικυμίαι έπη- 
κολούθησαν κα ί λόγο; έγϊνετο περί πολλών θαλασσίων δυ
στυχημάτων. Ά λ λ ’ οΰδέν είσέτι έγνωρίζετο άκριβέ; καί ά- 
νεμένοντο ειδήσεις.

Ό  βαρόνος άπέφευγε νά κάμνι λόγον είς τήν νύμφην του 
περί τών διαδιδομένων τούτων φημών. ’Ά λλω ς δέ ή νεαρά 
γυνή Ιμενεν αναίσθητος είς παν δ ,τι ήδύνατο νά τ γ  ε ϊπ/ , δέν 
τόν ήκουεν αυτόν.

Κατά πάσαν πρωίαν ό Λέων άνεγίνωσκε τάς είς Πόο- 
Μαρλύ άφικνουμένας έφημερίδας, άναμένων πάντοτε νά εύργι 
έν αΰταΐς τήν έκθεσιν τοΰ ναυαγίου τοΰ «Ά τρομήτου», 
έπ ί τοΰ οποίου είχεν έπιβιβασθή ό Παΰλος. Μετά μεσημ
βρίαν δ ιατάξας νά ζεύξωσι τούς ίππους είς τό Οχημα με- 
τέβη είς Παρισίους, ϊνα λάβτι πληροφορίας.

Είχον ήδη καταγραφή πλείω  τών είκοσι ναυαγίων, άνη- 
κόντων είς διαφόρους εθνικότητας. Τούτο άπωλέσθη αύταν
δρον, τοΰ άλλου έσώθη τά πλήρωμα- άλλά δέν έγίνωσκον

τών χάριν υδραυλικών εργασιών καί νά αποκτά τά άναγ- 
καιοΰν διά τά υδραγωγεία έδαφος. Τούτο είναι τοσοΰτον ά- 
ληθές, ώστε ή κυβέρνησις είσήγαγε τοιοΰτον νόμον άπό τής 
προπαρελθούσης συνόδου τής Βουλής, άλλ’ ή έπιψήφισις τού
του δέν έπετεύχθη.

Ό τ ι δέ αι δ,σχέρειαι αύτα ι άπασαι ΰπερενικήθησαν υπό 
τής δημοτικής άρχή:, άπόδειξι; ή ποσότης τοΰ ύδατος, 
ήτις άναμφισβητήτω ; άνταποκρίνεται πρός τάς παρούσας 
άνάγκας ού μόνον τής πόλεως τών Αθηνών καί τών χωρίων 
τών άποτελούντων μέρος τοΰ δήμου τούτου, άλλά καί έπί 
πολύν άκόμη χρόνον ή ποσότης αυτη δέν θέλει είσθαι δυσα
νάλογο; πρός τάς άνάγκας τών κατοίκων. "Ας ένθυμηθή έ'- 
καστο; τ ί έπασχεν ή πόλις τών ’Αθηνών πρό τοΰ 1879 ώς 
έκ τής έλλείψεως ύδατος, πρό πάντων δέ κατά τό θέρος, 
δτε σπανίως υπήρχε συγχρόνως είς πάντα  τά τμήματα τής 
πόλεως, άλλά παρίοτατο ή ανάγκη ν’ άποκόπτηται τό 
ύδωρ έξ όλων τών τμημάτων καί συγκεντροΰται είς έν, 
καί τότε πάλ ιν  όχι επαρκές.

"Λ; ένθυμηθή έκαστο; π ισάκ ις έπεσκέπτετο τά Λημαρ- 
χεϊον ίκετεύων όλίγας σταγόνας υδατο ; διά τήν οικίαν του.

"Λ; ένθυμηθή έκαστο; ότι αί οδοί δέν κατεβρέχοντο.
"Λ; άναπολήσν) έκαστος είς τήν μνήμην του ποσάκι; ή 

σύζυγος, ό υπηρέτης, ή παιδίσκη αύτοΰ έταξείδευεν άπό 
τοΰ ένό; είς τό άλλο άκρον τής πόλεως πρ.ός προμήθειαν 
ύδατος, ά ; άναπολήση τ ά ; αιματηρά; συγκρούσεις αϊτινες 
καθ’ έκάστην έλάμβανον χώραν περί τ ά ; δημοσία; κοήνας.

Σήμερον τουναντίον δέν είνε ανάγκη πολλών λόγων διά 
νά έξετάσ·/) τ ις  τήν κατάστασιν τής πόλεως υπό τήν Ιποψιν 
τοΰ ύδατος· δ ιό τ ι, καί α: κρήναι τών ιδ ιω τώ ν άδιακόπως 
ρέουσι καί αί δεξαμεναί αυτών είσί διηνεκώς πλήρεις. Περί 
δέ τών δημοσίων κρηνών ή παρούσα δημοτική άρχή δύνα- 
σαι νά εϊπη ότι τό άπειρον πλήθος αύτών είνε τοσοΰτοι

είσέτι τό σύνολον τών απωλειών· καθ’ έκάστην άνεφέροντο 
νέαι καταστροφαί. ΓΙερί πολλών πλοίων δέν είχον ειδήσεις, 
έν οί; συγκατελέγετο  καί ό « ’Ατρόμητος», πλοϊον άνήκον 
είς τόν η. Δέπρεξ, ένα τών πλουσιωτέρων έφοπλιστών τής 
Χάβρης.

—  "Λς περιμείνωμεν, άς περιμείνωμεν, έλεγε καθ’ εαυ
τόν ό βαρόνο; Δ εσψαίζ.

Ό « ’Ατρόμητος» άπω λέσθη ; Ό  μαρκήσιος εύρε τόν θά
νατον έν τοίς κύμασι τής μαινομένης θαλάσση; ; Ό  βαρό
νος μόλις έτόλμα νά σκεφθή τούτο, ούχί δ ιότι ό θάνατος 
τοΰ άδελφοΰ του τόν έλύπει, άλλά δ ιότι τοΰ έδιδε αφορ
μήν νά σκέπτετα ι παράδοξα πράγματα ,δ ιότι διέβλεπε μέλ- 
λ.ον λαμπρόν, τήν πραγματοποίησιν ζοφερού πόθου.

Έ σκέπ τίτο  ήδη περί τής έξευρέσεω; τοΰ μέσου ΐνα κα- 
ταστή ό απόλυτο; κύριο; τής μεγάλης περιουσίας τοΰ μαρ- 
κησίου Σαρ,αράνδ. ’ Πτο τούτο δυνατόν ;  Δ ιατί ό χ ι ; Έθεώ- 
ρει έαυτόν ικανόν διά πάντα , ισχυρόν, αρκούντως αυθάδη, 
ώστε νά μή δειλιάσρ πρό ούδενός. "Ετερο; ή ό Λέων ήθελε 
καταπτο/Οή ΰτό  τοιαύτη; σκέψεως, άλλ’  ούτος δέν ¿τρό
μαζε διά τοσούτω μικρά πράγματα ' έάν δέ δέν έπέμενεν 
είς τόν σκέψιν ταύτην, έάν μάλιστα άπεμάκρυνε ταύτην άφ’ 
εαυτού, έπραττε τούτο διότι δέν έγνώρ-.ζεν άκόμη βέβαιον 
τ ί περί τοΰ άδελφοΰ του. Έφοβεΐτο διάψευσιν τών ελπ ί
δων του.

—  "Ας περιμείνωμεν, άς περιμείνωμεν, έπανέλαβεν.

] τ ίτλο ι έπ ιτυχίας αυτής. Α-.ότι ένθυμοόμεθα τήν μίαν ¿κεί
νην κρήνην έν Γερανίω, τήν άλλην έν τή  π λατε ία  τώ ν Η 
ρώων, τήν βρύσιν τοΰ Τάτση, τήν τοΰ Κολονακίου, τήν τής 
Νεαπόλεω; καί ένί λόγω τάς πέντε ή έξ ά λλα ; άκόμη, έν ω 
σήμερον δύνατα ι τις νά είπρ ότι έν πάσφ γιονία υπάρχει καί 
μία κρήνη καί έν πάση όδώ σειρά όλη κρηνών.

Αέν υπάρχει πλέον τμήμα συνοικίας τής πόλεως τής κεν
τρική ; έν τώ  όποίω νά μή υπάρχωσι τοσχΰται κρήναι, ώστε 
νά προκαλώσι τώ  όντι τόν δροσισρόν τοΰ διαβάτου- καί 
οΰ μόνον τούτο, άλλά καί νέαι διακλαδώσεις πλε ϊσ τα ι καί 
άναγκαιόταται έγένοντο, δ ι’ ών διωχετεύθη τά ύδωρ έν 
αφθονία καί είς τά απώτερα σημεία τής πόλεως— κάτωθεν 
τοΰ Γκάζ μέχρι τοΰ Ι’ούφ καί τών Βυρσοδεψείων, όπισθεν 
τής Άκροπόλεω; καί μέχρι τής συνοικίας τής ά γ ία ; Μαρί- 
νης καί τοΰ ’Αστεροσκοπείου, μέχρι τής έπ ί τής έδοΰ Φα
λήρου γεφύρα; τοΰ Δαμασκηνού, μέχρι τής πλατεία ς τοΰ 
Νεκροταφείου, τών κήπων τών Ίλισσ ίδων Μουσών, τής συ
νοικίας ΒαΟοακονησίου, τής Σκοποβολής, τών άκρων τοΰ Κο
λονακίου, τών άπω τάτω ν άκρων τής Νεαπόλεως,όπισθεν τοΰ 
λατομείου Στρέφη, μέχρι Πατησίων, τών άκρων τοΰ άγίου 
Παντελεήμονος, καί τής Κασίδας.

Καί ταΰτα μέν περί τής πόλεως, ώ ; πρό; δέ τά  χωρία 
είνε γνωστότατον ότι έν μέν τώ  Χαλανδρίω κατοικουμένω 
ΰπό 130 περίπου οικογενειών υπήρχε μία μόνη καί αύτη ε 
λεεινή κρήνη, ήδη έτέθησαν άλλα ι δύο, έν δέ τώ  Άμαρου- 
σίω μία μόνη επίσης κρήνη ΰπήοχεν έν τώ  κέντρω δ ιά  τάς 
άνάγκας 300  οικογενειών, αί δέ γυναίκες ίναγκάζοντο  νά 
διέρχωνται διά μέσου τής πλατεία ς καί τώ ν  Καφφενείων 
όπως ΰδρεύωνται. Νυν δέ ή δημοτική άρχή διοχετεύσασα 
καί νέα ύδατα , κατεσκεύασεν έξ νέας δημοτικά; κρήνας 
μ ετ ’ άφθόνου ύδατος είς διάφορα σημεία τοΰ χωρίου. ’ Εν τώ  
χωρίω Κηφισσιά; κατοικουμένω ΰπό 2 0 0  περίπου οίκογε-

Ή μέοαι τινές παρήλθον άκόμη.
Πρωίαν σινά έν -.ή, τρίτη, σελίδι τής πρώτης έφημ.ερίδος, 

ήν ήνοιξεν, α ί λέξεις αύται «ναυάγιον τοΰ Άτρομήτου» 
προσέβαλον τήν δρασίν του.

—  Τέλος πάντων ! ¿ψιθύρισε.
Καί μέ οφθαλμού; άπαστράπτοντα ; συγκεκινημένος ά- 

νέγνω  άπλήστως.
Δύο ναύτας τοΰ «Ά τρομήτου» συνήγαγεν έκ τής θαλ,άσ- 

σης πλοιόν τ ι  τής ινδικής εταιρίας, όπερ καί αυτό πολύ ΰ- 
πέστη έκ τής τρικυμίας, ώ ; έφαίνετο έκ τής οίκτράς κα- 
καστάσεω ; τών εξαρτημάτων του.

Οί δύο ναΰτα ι, οί μ.όνοι έπιζήσαντες έκ τοΰ πληρώματος 
τοΰ «Ά τρομήτου», άφοΰ ήχθησαν είς Πλυμούθην, έπεβιβά- 
σθησαν έπ ί έμπορικυΰ πλοίου, όπερ τού; έφερεν είς Χάβρην. 
Αυτοί άφηγήθησαν τό ναυάγιον τοΰ «Ά τρομήτου».

Τό πλοϊον έπλεε πλησίστιον είς τά  ύδατα  τοΰ κόλπου 
τής Γουινέας καί έμελ.λε νά διέλθνι τήν γραμμήν τοΰ ’Ιση
μερινού, ότε πάραυτα μεγάλα νέφη έσχηματίζοντο έν τ φ  δ- 
ρίζοντι, ε ΐτα  άνήρχοντο, έξετείνοντο καί έκάλυπτον όλ.ό- 
κληρον τόν ουρανόν. Ό  άνερο; ήοςατο πνέων βιαιότατος. 
Ά στραπαί διασχίζουσαι τά νέφη διεσκέδαζον είς τό ά π ε ι
ρον μ εγάλα ; λάμψεις πυρκαϊάς· ό κεραυνός έμυκατο, άναμι- 
γνύων τάς τρομερά; βροντά; τών μεμακρυσμένων περιστρο
φών του μετά τών μυκηθμών τών άγριων κυμάτων, κατα- 
π ιπτόντω ν σωρηδόν τών μέν επ ί τώ ν δέ. Ή  κατα ιγ ίς δέν



νειών δύο μόνον δημοτικαί κρίναι ύπήρχον, ήναγκάζοντο 
δέ αί χωρικαί νά έκκινώσιν έκ των ¿/.ωνίων καί μετά ο
δοιπορίαν 1 )4  τ ί ;  ώρα; νά διέρχωνται διά των καφφε- 
νείων καί τον στρατών^;, ϊνα λάβωσιν υδρίαν δδατος έκ της 
κρ·/,ννις του πλατάνου. Ή  νύν δημοτική άρχή κατεσκεύασεν 
8ξ ακόμη κρ ίνα ; εις διάφορα κεντρικά σημεία τού χωρίου.

Έ ν τω  γραφικωτάτω  χωρίψ των Νέων Λιοσίων εΐνε γνω
στόν δτι δεν ύπήρχεν όδραγωγεϊον, οί δέ κάτοικοι ύδοεύον- 
το εκ τινων φρεάτων, δτι άπό τή ; εποχής τή ; βασιλίσση; 
’ Αμαλίας πάσα προσπάθεια πρό; άνεύρεσιν καί διοχέτευσιν 
ΰδατο ; είχε ναυαγήσει καί πάσα πλέον πρό; τούτο σκέψι; 
ειχεν έγκαταλειφθή, καί τό χωρίον, στερούμενον του πρώ
του στοιχείου τής ύπάρξεω;, ήρξατο τελευταΐον άπειλού- 
μενον.

Νυν δέ ή παρούσα δημοτική άρχή, άνενδότω; έργασθεϊ- 
σα, άνεκάλυιύε κτήματα  υδροφόρα κάτωθεν τού χωρίου Κα
ματερού, μετέφερε σωρεία; σιδηρών σωλήνων εις τό χωρίον 
Νέα Λιόσια καί ήρξατο πρό τινο ; χρόνου αφού έχωροστάθ- 
μισε τό έδαφος άνασκάπτουσα αύλακα εις τρόπον ώστε 
έντό ; ολίγου κρήναι δημόσιαι θέλουσι στολίσει καί τό χω
ρίον τούτο, όπερ ουδέποτε άπό τής ύπάρξεω; αυτού είδε 
ρέον υδωρ.

Συνεπεία δέ τούτου ένω πρό τινο ; τά  τού χωρίου κ τ ή 
ματα  έπωλούντο κατά  στρέμμα, σήμερεν πωλοϋνται κατά 
πήχυν.

Βεβαίως ή μέλλουσα δημοτική άρχή πολλά έχει καί δύ- 
ναται νά έπ ιτελέση ακόμη όος πρό; τό υδραυλικόν ζήτημα* 
πρέπει νά σκεφθή δπω; ε: δυνατόν διοχετεύση ποταμόν ΰ- 
δατο ; ε?ς τ ά ; Α θήνα ;, δτε ή δψ ι; τή ; πόλεω ; εντελώς με- 
ταβληθήσεται.

Ή  παρούσα δμω; δημοτική άρχή επραξεν δ ,τ ι άνθρωπί- 
νω; ήτο δυνατόν καί έπέβαλλον αί κατεπείγουσαι τού δή-

I μου άνάγκαι- Εινε άληθέ; δτι έδαπάνησεν ¡κανά χρήματα, 
άλλά  κα! απολογισμού; έδωκε καί ο! απολογισμοί ένεκρί- 
θησαν. "Εργα δέ τοιαΰτα δέν γίνονται διά τή ; έπικλήσεως 
τον πατριωτισμού των ’Ελλήνων. Έάν δέ άλλω : είχον τά 
τού Κράτους, βεβαίως τούτο ώφειλε νά ελθη, εί; σπουδαίαν 
επικουρίαν τή ; πρωτεοούσν; αυτού, ή τ ι;  ύπό τοσούτων π ιέ
ζετα ι αναγκών. Ά λλά  περί τούτου καθώς κα ί περί άλλων 
τινων ζητημάτων σχετικών πρό; τήν διοίκησιν τ ί ;  παρού- 
ση; δημοτική; άρχή; θέλομεν διαλάβει εν άλλο ι; άρθροις.

Φ ι λ ό δ η μ ο ξ .

Τ Π Α Ε Γ  Ρ Λ Φ Π Μ Α Τ Α  

Ι Ιρ α χ το ρ ε ϊο ν  Χ α β ά

Ό ρ ά ν ,  13 ’ Ιουνίου. Ό  Σό-Σλιμ.άν ύπετάγη  τα ϊ; γαλ- 
λ ικ α ί; σ τρ α τ ιω τ ικα ΐ; άρχαϊ;. Συνεπεία τή ; ύποταγή ; τού 
αρχηγού τούτου τών επαναστατών, ή ειρηνοποίησις τού 
Νοτίου Όράν θεωρείται ο>ς έντελή ;.

Β ερ ο λ ϊνο ν , αυθημερόν. Ή Γερμανική Βουλή έψήφισε 
τήν κατάργησιν τή ; ξένης δ ικαστική ; δικαιοδοσία; έν Τύ· 
νιδι.

Ο ετρούπολες» αυθημερόν. Προσέγγισι; έπαισθητή έ- 
πραγματεύθη μεταξύ τής Ρωσία; καί τή ; Τουρκίας, άφ ' δ- 
του ό λόρδο; Δύφφερtv έποιήσατο τά  σχετικά τής εισα
κτέας μεταρρυθμίσεως διαβήματα.

Π αρίσι«»'., αύθημ.ερόν. Ελληνικόν δάνειον 4 2 3 . Γαλ
λική ράντα (rente) 1 0 8 ,0 7 . Τουρκικόν δάνειον 1 1 ,23. Ή -
νοποιημένον α ιγυπτιακόν 3 6 8 ,...... Συνάλλαγμα επ ί Λονδίνο
2 5 .3 1 .

έπέσκηψεν ει’σέτι. Ά λ λ ά  καί δέν έβράδυνε νά έπισκήψη, 
μετά τηλικαύτης μανία ; καί βιαιότητο;, οϊαν δέν είδον άπό 
εικοσαετία; ε ί ;  τά  μέρη ταύτα .

Α υτοστιγμεί τού πλοίου τά  εξαρτήματα, ήτοι ισ τία , 
κεραϊαι, τό άνώτατον τής πρώρα; μέρος, παρεσύρθησαν, τό 
πηδάλιον, οί ιστοί του συνετρίβησαν. Καταληφθέν αίφνης 
υπό λα ίλαπο ; περιεστρέφετο, έπεπήδα έπ ί τών κορυφών 
τών υψηλότερων κυμάτων ¿>; έν πορεία περιστροφική. Έν* 
τό ; τού πλοίου η σκηνή ήν σπαραξικάρδιο;’ αί κραυγαί τών 
κραυγαζόντων δέν ήκουντο- εδώ θρήνοι μεμιγμένοι μετά 
τώ ν κραυγών τρόμ.ου καί απελπ ισ ίας, εκεί κατάραι, επ ιφω 
νήσεις μεμιγμέναι μετά τών μανιωδών κραυγών τών άλ~ 
λιον. Έκρημνίζοντο δ ιά  τών θυρίδο>ν, ϊνα μή σαρωθώσιν έπί 
τού καταστρώματος. Ί Ι  σύγχυσι; ήν γενική. Ή  φωνή τών 
άρχηγών συνιστώντων τήν ηρεμίαν έξηφανίζετο ύπό τών 
συριγμόν τή ; τρικυμίας. ΊΙ θάλασσα έτυπ τε  μανιωδώ ; τά ; 
πλευράς τού πλοίου, τού οποίου ή τρόπι; έτριζε μέχρι τού 
άντλου. Οΰδεμία έδίδετο δ ια τα γή , επειδή ήν αδύνατον νά 
έκτελεσθή.

Τό πλοΐον έγκατελείφθη εις τήν μ,ανίαν τού άνέμου καί 
ιώ ν  κυμάτων, χο»ρΙς νά δυνηθή μάλιστα  ν’ άντιπαλαίση 
κ α τ ’ αυτών. Έ πεκράτει τέλος ό τρόμος είς δ ,τ ι υπήρχε φρι- 
καλεώτερον.

’Αμέσως τρομερό; τριγμό; ήκούσθη εκ τών άνω πρό; τά 
¿πίσω . Ό  « ’Ατρόμητο;» έορίφθη έπ ί τών ύφάύων. Πάοαυτα

άνατιναχθεί; ύπό τρομερού κλύδωνο; έπανέπεσεν έκ νέου 
έπ ί τών υφάλων. Τήν φοράν ταύτην έν μέσω τού τριγμού 
τή ; τρόπιο; έφ’ δλοιν τών άρυ.ών έγένετο έν τώ  εσωτερικοί 
τού πλοίου οιόν τ ι ;  έκρηξι; τρομερά. Τετέλεσταΐ. Ό  « ’Α
τρόμητο;» είχεν άνοιχθή καθ’ δλον τό μήκό; του. Δεύτε
ρο; κλυδων ισχυρότερο; τού πρώτου άνετίναξεν αυτόν ά- 
κόμη, άλλά κατεκλίθη λοξώς έπ ί τή ; άριστερά; πλευράς, 
ό); ό κλυδωνομάντι; ού ή αριστερά πτέρυξ συνθλάται. .

Φωναί ώς α ί τών πνιγομένων έκραύγασαν : Βυθιζόμεθα !
Έν άκαρεί δέ τά ύδωρ κατέκλυσε τό σκάφος* ώομησαν 

πρό; τ ά ; λέμβους, άλλά δέν έσχαν τόν καιρόν ν’ άποσπά- 
σωσιν α υτά ; έκ τών πλευρών τού πλοίου. Ό  «Α τρόμητο ;» 
κατεβυθίσθη καί έγένετο άφαντο ; ύπό τά  άφρόεντα κύματα. 
Πρός στιγμ ήν έωράθησαν κεφαλαί άνορθούμεναι, βραχίονες 
ταοασσόμενοι, Ιπειτα  ούδέν. Ό ωκεανό; περιέστρεφε τά  π τώ 
ματα , άπερ κατεβίβρωσκεν έντό; τού ζοφερού πυθμένο; του.

Αύο ναύται νηχόμενοι, παλα ίοντε; κατά  τών κυμάτων, 
έσχον τήν άπροσδόκητον ευτυχ ίαν νά συναντήσωσι τόν ση
μαντήρα, ού δραξάμενοι μ ετ ’ άπέλπ ιδο ; έιεργεία ; κατώρ- 
θωσαν νά διασωθώσι.

Μόλις μετά τεσσαράκοντα τέεσαρα; ώρα; οί δυστυχεί; 
ναυαγοί άνειλκύσθησαν ύπό τού πληρώματος άγγλικού 
πλοίου. Έ ξηντλημένοι, έξησθενισμένοι, θνήσκοντε; έκ πείνη; 
καί δίψης οί δύο δυστυχείς δέν είχον πιθανώς πλέον τών 
δύο ωρών ζωήν. (ακολουθεί)


