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ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ
31 ‘Ιουνίου.

Ό μήν τής Εικονογραφημένης αρχίζει άπό τήν ι έκαστου μηνάς, 
διότι τήν τελευταίαν ακριβώς ημέραν τοϋ προηγουμένου περατοϋται ή 
οελιδοποίησις καί τίθεται έπί τοΰ πιεστηρίου τό φΰλλον. Εϋνόητον έκ 
τούτου διατί εις τό τεύχος τοϋ Μαίου δέν περιελήφθησαν καί τα γεγο
νότα τής δολοφονίας τοϋ Πρωθυπουργού. Μόλις έπρόφθασε τό τυπο
γραφείου ν’ άλλάξη τήν πρώτην σελίδα, περιλαμβάνουσαν δύο θαυμά
σιας έπί τή είς 'Αθήνας καθόδιρ τής Βασιλίσσης ’Αλεξάνδρας εικόνας, 
παριστώσας τάς έν Κοπενάγη πρό τεσσαρακονταετίας τελεσθείσας έορ
τάς έπί τή μνηστείρ. τής Δανίδος ΙΙριγκιπίσσης ’Αλεξάνδρας ιιετά τοΰ 
ΙΙρίγκηπος — τότε—τής Οΰαλλίας, καί νά θέση άντ' αύτών την τελευ
ταίαν εικόνα τοΰ Δηλιγιάννη.

Καί μόλις έπρόφθασεν έπίσης ό ’Ερημίτης είς τάς έντυπώσεις του, 
κάτω κάτω, είς τόν έν "^.δη διάλογον — τοϋ Δέοντος Δίοδέ — μεταξύ 
τών δύο δολοφονηθέντων υπουργιών, τοΰ Ίσπανοΰ Κανόβα καί τοΰ 
Ροισσου Πλέβε, σιινομιλούντων περί ’Αναρχίας, νά πρόσθεση ώς ίδικήν 
του έντύπωσιν ότι: Ευτυχία καί έλευθερία. ένώ διά τόν κλέπτην είναι 
-—κατά τόν Πλέβε — νά κλέπτη, διά τόν μέθυσον νά πίνη, διά τόν 
εμπρηστήν νά καίη δάση καί σπήτια, διά τόν χαρτοπαίκτην, προσέθε- 
σεν <> 'Ερημίτης, νι’ι δολοφονή τόν πρωθυπουργόν του.

Έν τή σπουδή όμως τής σελιδοποιήσεως ή προσθήκη αυτή δέν 
έτέθη χωριστά, άλλ’ είς τήν αύτήν γραμμήν μέ τάς λέξεις τού Πλέβε 
καί τοιουτοτρόπως φαίνεται ότι καί τό συμπέρασμα τοΰτο τό έξάγει ό 
Ρώσσος υπουργός.

Τό πράγμα έν τούτοις δέν έχει καί μεγάλην σημασίαν, διότι τίς 
οίδε ποϊα συμπεράσματα θά έξαγάγουν οί δύο δολοφονηθέντες Υπουρ
γοί μετά τήν τραγωδίαν μέ τήν οποίαν έκλεισεν ό ιππότης Μάιος.«

Μέ τήν έναρξιν τής θεατρικής περιόδου ήρχισε τάς παραστάσεις 
του καί τό μεγάλο αυτό θέατρον τής Πολιτικής. Μετά τήν τραγιρδίαν 
τοΰ Μαίου, ό Ιούνιος μάς αναβιβάζει μίαν άτελείωτον κωμιρδίαν.

Διήνυσεν ή Ελλάς δώδεκα ολοκλήρους ήμέρας χωρίς κυβέρνησιν. 
Εύτυχής τόπος. Είς άλλα μέρη μετά τοιαΰτα συμβάντα λαμβάνονται 
έκτακτα μέτρα διιί τήν τήρησιν τής τάξεως καί πρός πρόληψιν παντός 
αναρχικού κρούσματος. Έδώ όχι μόνον δέν παρέστη ανάγκη τοιούτων 
εκτάκτων μέτρων, άλλά άπεδείχθη πώς ήμποροΰμεν νά κάμωιιεν καί 
χωρίς πρωθυπουργόν, καί χωρίς υπουργούς καί χωρίς κυβέρνησιν καί 
ίσως χωρίς άρχάς έντελώς, άκριβώς διότι δέν έχομεν άρχάς.

«
Καί ένθυμοΰμαι ένα διάλογόν μου μεθ’ ενός επιφανούς όμογενοΰς 

έκ τοΰ εξωτερικού έν σχέσει μέ τό φιλόνομου καί φιλειρηνικόν τού 
"Ελληνος, ό όποιος μοΰ έπανελάμβανε:

- Νι» μή βασκαθήτε ! Ή ησυχία σας καί ή ελευθερία σας είναι 
ζηλευτή.

— Φύγε, τοΰ άπήντων, μία ώρα ΰρχήτερα πριν μας γνωρίσης καί 
άπό τήν ανάποδη.

— Βρέ άδελφε, έσυνηθίσατε νά είσθε γκρινιάρηδες.
Αύτη ήτο ή έπιρδός του. Τί λέγει όμως τώρα ; Ήμουν πολύ περίερ

γος νά τόν ήκουα διά νά τοϋ έλεγα:
— Δι' έν μόνον εϊμεθα έως τώρα ευτυχείς. ”Οτι κατωρθώναμεν νά 

φεύγωμεν τό πρωΐ άπό τά σπήτια μας καί νά έπιστρέφωμεν τό μεση- 
Εέρι σώοι καί άκέραιοι. Τώρα καί αύτό τό έχάσαμεν. Ό Δηλιγιάννης 
φύγε τό άπόγευμα άπό τό σπήτι του μεταβαίνων είς τήν Βουλήν, διά 

νι’ι τόν επαναφέρουν μετά δύο ώρας νεκρόν.
Δέν θά ήτο λοιπόν προτιμιίιτερον νά μή εϊχομεν τίποτε ; Ούτε πρω

θυπουργόν, ούτε υπουργούς, ούτε άρχάς, παρά μόνον ένα Βασιλέα μέ 
απόλυτον δικαίωμα ζωής καί θανάτου έπί πάντων;

Διιίτι δέν ά.τοδεικνύεται τίποτε άλλο μέ τήν κατάστασιν αύτήν παρά 
ότι ούτε νόμος βασιλεύει, ούτε κυβέρνησις. ούτε άρχαί, άλλά ό Φόβος.

Δέν αποπειράται ένας νά σέ σκοτωαη διότι φοβείται μήπως προ- 
φθάσης νά τόν σκοτώσης σύ. «

Τί σάς λέγει δέ ή αφέλεια τού Διευθυντοΰ τής ’Αστυνομίας, παρα- 
μένοντος είς τήν Οέσιν του, έφ’ όσον — κατ’ αύτόν τόν ίδιον — άπολαμ- 
βάνει τής εμπιστοσύνης τής κυβερνήσεως ;

Ό κ. Αεπίν, ό Διευθυντής τής αστυνομίας τών Παριβίων, παρη- 
τήθη άμέσως μετά τήν απόπειραν, απόπειραν, κατά τού Προέδρου τής 
Δημοκρατίας καί τοΰ Βασιλέως τής Ισπανίας.

ΔΓ άπόπειραν γενομένην είς τό Παρίσι. Μέσιρ χιλιάδων άναρχικών 
μέ — έπιτραπήτω ή έκφρασις — άρχάς. Άναρχικών έκ συστήματος.

Καί ήτο γνωστόν ότι ήπειλεΐτο ή ζωή τοΰ Πρωθυπουργού. Είχε, 
λέγουν, λάβει, ό μακαρίτης Δηλιγιάννης σωρείαν επιστολών άπειλητι- 
κών. Άλλ’ ό Διευθυντής τής Αστυνομίας δέν έλαβε μέτρα διότι δέν 
ήθελεν ό Πρόεδρος. Ώς έάν ή ζωή τοΰ Πρωθυπουργού, δεικνύοντος 
μετριοφροσύνην καί μή πιστεύοντας είς άπειλάς, άνηκεν είς εαυτόν καί 
οχι είς τό έθνος.

Άλλ’ άν ό κ. Παπούλας δέν έμιμήθη τόν Γάλλον συνάδελφόν του 
είς τοΰτο, έμηιήθη όμως, ώς λέγουν, ευρωπαϊκός αστυνομίας είς τό 
ζήτημα τής άνακαλύιρεως τών συνενόχων τοΰ απαίσιου δολοφόνου, 
είσαγαγών τόν υπνωτισμόν.

Φαντασθήτέ τον μέ τρεις αστυνόμους, ύπολοχαγούς ή άνθυπολοχα- 
γούς, όχι ιατρούς, υπνωτίζοντας ένα γύναιον.

— Κοιμήσου ! Σέ διατάσσω νά κοιμηθής !
— Τί βλέπεις;

— Λέγε I Σέ διατάσσω νά μού πής τί βλεπεις;
— Δέν βλέπω τίποτε.
— Σέ διατάσσω νά ίδής I

— Μά δέν βλέπω.
— Σέ διατάσσω νά ΐδής ένα συνένοχον.
Καί έτσι — λέγουν — εγινεν ή ιδιαιτέρα άνάκρισις συστηματικωτέρα 

άπό τήν άνάκρισιν τήν όποιαν διεξήγεν ό τακτικός άνακριτής κ. Βισβί- 
ζης. "Ε. μά καλά τοΰ έκαμαν καί τόν ήνάγκασαν νά παραιτηθή. Ποΰ 
ήκούσθη, άδελφέ, ένας άνακριτής νά μήν ξέρη νά κοιμίζη.

«
Μετά τήν έφεύρεσιν αύτήν τής άστυνομίας ή κυβέρνησις προτίθεται 

νά φέρη είς τήν Βουλήν νομοσχέδιου μεταρρυθμίζον τόν νόμον περί 
άστυνομίας καί άνακριτών.

Τό πρώτον άρθρον τοΰ νομοσχεδίου τούτου θά έχη ώς έξής:
Είς τήν Οέσιν τοΰ Διευθυντοΰ τής άστυνομίας 'Αθηνών - Πειραιώς, 

ώς καί άνακριταί παρά τοΐς έν Άθήναις Πλημμελειοδίκαις ή άστυνό- 
μοι, διορίζονται παραμάνες Άνδριιότισες.

Μεταρρυθμίζεται δέ καί ό τρόπος τής άνακρίσεως. Τοΰ λοιπού ό άνα- 
κριτής, ή ό άστυνόμος, δέν θά ΰπαγορεύη προκαταρκτικοί; είς τόν 
γραμματέα του - ΰπεσχέθη διά χειραψίας*  ή δέν θά έρωτά Ιίοΰ έγεν- 
νήθης καί ποΰ κατοικείς;· Άλλ’ άμέσως οΐ διά τών νέων νόμων διορι- 
σθησόμενοι άστυνόμοι καί άνακριταί Οι’ι καθίζουν τούς μάρτυρας είς 
τό σκαμνί καί θ' αρχίζουν.

Κοιμήσου, χαϊδεμένο μου
κί ίγω σ!: ναναρίζιο 

καί τό σκαμνάκι σου κουνώ 
κί ίγώ σ’ αποκοιμίζω.

«
Χτυπούν καί οί Ρώσσοι. Χτυπούν είς τήν Κρήτην. "Εως τιόρα τούς 

έβλέπομεν νά τρώγουν κατακεφαλιές άπό τούς ’Ιάπωνας. Δέν σάς δίδουν 
τήν εικόνα τών θρασύδειλων εκείνων, τών ύπό τοΰ λαού ύνομασθέντων 
προσφυέστατα ψευτοπαλληκαράδων, οί όποιοι ένιρ τρώγουν ξύλο 
αλύπητο οσάκις βρίσκουν τόν μάστορή των, τσακίζουν ένα παιδάκι 
άπό τό ξύλο διά νά ξεθυμάνουν;

Κάποιος έοκέφθη ότι άν οί Κρήτες έφόρουν στολάς Ίαπόινων στρα
τιωτών θά τούς ετρεπον εις φυγήν καί άπό τήν ’Εγγύτατα Ανατολήν.

Άπό τήν άρχήν δέν συνεμερίσθην καθόλου τό επαναστατικόν τοΰ 
Θερίσου κίνημα. Παν άλλο. Άλλ’ όταν βλέπω ότι ή ισχύς «πασών τών 
Ρωσσιών εξαντλείται κατά δρακός επαναστατών, έν ώ χρόνιο αύτή ή 
ισχύς εκμηδενίζεται είς Έιραν, πλησιάζω νά πιστεύσω ότι ή πυρκαϊά ή 
τεραστία ητις έξερράγη άπ’ άκρου είς άκρον είς τήν χώραν όπου Ανα
τέλλει καί δύει ό "Ηλιος· είναι άποτέλεσμα θείας τιμωρίας.

«
Δέν βλέπετε τό «ΓΙοτέμκιν· ; Βομβαρδίζει τήν 'Οδησσόν, άνάπτει 

πυρκαϊάς, φονεύει, ενσπείρει τόν όλεθρον, άνθρακεύει, άπαίρει, ενσκήπτει 
είς άλλον λιμένα, τό εκδιώκουν, τό καταδιιόκουν καί αύτό πετά μέσα 
είς τήν Μαύρην Θάλασσαν μέ τάς πτέρυγας τοΰ θανάτου άσύλληπτον.

Διά νά κίνηση ένα πολεμικόν σκάφος δέν χρειάζεται χρόνον Χρειά- 
&ι όμως κυβερνήτην, ύπαρχον, αξιωματικούς, τοΰ στίγματος, τών 

ιμέτρων, τοΰ πυροβολικού, σύστημα ολόκληρον υπηρεσίας λειτουρ
γούν μέ ακρίβειαν μηχανής.

Ποιος τό κυβερνά αύτό; Ποιος κυριαρχεί μέσα είς τό έπαναστατη- 
μένον πλήρωμά του;

0 ΦΑΚΟΣ

ΜΙΑ ΔΡΑΞ ΓΙΓΑΝΤΩΝ
ΤΙ ΕΚΑΜΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΗΜΩΝ ΑΓΩΝΑ

ΟΙ ΨΑΡΙΑΝΟΙ
(Συνέχεια άπό τό προηγούμενον τεύχος)

Άφ ού κατ'αύτόν τόν τρόπον ή ναυσιπλοΐα διεκόπη καί ώς έκ 
τούτου αί λείαι σημκντικώς ήλαττοΰντο, ήοξαντο άποτολμώντες 
έγχειρήμκτχ παραβολώτερχ. Είσήρχοντο έντός τών λιμένων καί 
έληίζοντο τά σκάφη, γεννχίως παρά τών όθωμχνών ύπερασπιζό- 
μενα' άπέβαινον καθ' όμάδχς είς τήν ξηράν κα1. είσελαύνοντες είς 
τό εσωτερικόν τής Τουρκίας έλαφυραγώγουν τά χωρία, έσύλουν 
καραβάνια, ζωγροΰντες δέ τούς όθωμκνούς οΰς συνήντων, μετε- 
κόμιζον πάντα ταΰτα είς την νήσον των. Τά γεγονότα ταΰτα, 
ώς είκος. περιήγον τους οθωμχνούς είς απελπισίαν, τό άκουσμχ 
δέ μόνον τών κχτχδρομέων τρόμον καί άγανάκτησιν είς αύτούς 
έπροςένει. Δυσχερές ν' άναφέρη τις τήν σειράν ολόκληρον τών 
άθλων τούτων, έπαρκοΰσι δέ τινα έξ αύτών ειλημμένα καί 
έξ αναφορών αύτών τών Τούρκων πρός τόν Σουλτάνον.

Ό Τρικούβερτης, έπιβαίνων καταδρομικού πλοιαρίου μετά 
δεκατριών άνδρών, έλθών απέναντι τοϋ φρουρίου τής Μιτυλήνης 
συνε'λαβεν εχθρικά τινα πλοιάρια έκ τών όποιων ναΰταί τινες 
διαφυγόντες διεσώθησχν είς τήν πόλιν τής Μιτυλήνης καί κατήγ
γειλαν τό γεγονός είς τόν Διοικητήν, άναγγείλαντες συνάμα οτι 
οί έντός τοϋ καταδρομικού κλέπται είναι ολίγοι. Ό Διοικητής 
τής Μιτυλήνης ώπλισεν εύθύς τήν μεγαλητέραν σακκολέβαν 
θέσας δ’ έν αύτή ίσχυράν δύναμιν οπλοφόρων, περί τούς έβδο- 

μήκοντα. καί έκχωρήσας αύτή συνοδείαν έπτά πλοιαρίων καλώς 
ώπλισμένων, άπέστειλεν αύτά πρός καταδίωξιν τοϋ καταδρο
μικού. Τήν επαύριον ό έχΟρικός στολίσκος συναντήσας τόν Τρι- 
κουβερτην ύπό τό άκρωτήριον τής Ελαίας κατήρξατο τής 
μάχης. Οι καταδρομείς βλέποντες τήν έχΟρικήν ομάδα ίσχυράν 
καί πολυάριθμον, άπεφάσισαν πρός άποτελεσματικωτε'ραν ενέρ
γειαν, δπως έπι-εΟώσι κατά τής σακκολέβας μόνον, ώς τής 
μάλλον ίσχυρας καί κεκτημένης πλήρωμα πολυαριΟμότερον. 
Άνήλθον πράγματι έπί τοϋ καταστρώματος ό Τρικουβέρτης 
καί οί καταδρομείς του μετά σφοδράν καί πεισματώδη συμπλο
κήν. κατόρθωσαν νά καταβάλωσι τούς Τούρκους έγκλείσαντες 
αύτούς έντός τοΰ κύτους. Θέσαντες οΰτω έκτος μάχης τήν ίσχυ- 
ροτέραν μονάδα τοΰ έχΟρικοΰ στολίσκου έπέβησαν αύθις οί 
οί καταδρομείς τοΰ ίδιου σκάφους καί έπανέπλευσαν ανενόχλη
τοι είς Ψαρά, τών έπιλοίπων μικρών πλοιαρίων τού στολίσκου 
άποχωρησάντων τοΰ πεδίου τής μάχης άμα τή έπιΟέσει τών 
καταδρομέων κατά τής σακκολέβας.

Πληθύς τοιούτων ήρωϊκών γεγονότων δύναται ν’ άπαριΟμ.ηΟή’ 
έν δμως τών σπουδαιοτέρων, έπιτελεσΟέν διά τής άπό κοινού 
ένεργείας τοϋ Ψαριανού στόλου, είναι ό βομβαρδισμός καί ή 
κατάληψις τοϋ Τσαταρλή έχουσα ούτως:

Καθ' ον χρόνον ή βουλή τών Ψαρών εϊχεν άποφασίσει τόν 
άποκλεισμόν τής νήσου, άναμένουσα τήν έξοδον τοΰ έχΟρικοΰ στό
λου, κατέφΟασεν έκεί ή 'Γδραίκή μοίρα, κατά δέ τό πρώτον 
δεκαήμερον τοϋ Μαίου έν έτει I 823 ό τηλέγραφος ύψωσε σήματα 
δηλοΰντα δτι ό έχΟρικός στόλος έθεάΟη είς Σίγρι κατευθυνόμενος 
είς Ψαρά. ΙΙάραυτα οί Ί'αριανοΐ έτάχθησαν ώς είς μάχην είς τά 
πυροβολεία αύτών πρός άμυναν κατά τοϋ άγγελθέντος στόλου 
δστις αύΟημερόν διήλθε πλησίον τοϋ δυτικού μέρους τών Ψαρών, 
άποτελούμενος έκ πλοίων τής γραμμής μικρών καί μεγάλων 
τεσσαράκοντα τεσσάρων μετά τής άναλόγου έφοδιοπομής. Ή 
ύδραίκή μοίρα άπάρασα καί ύπό τά ιστία τεθείσα παρηκολού- 
θησεν αύτόν έφ’ ικανόν, οί δέ Ψαριανοί ώς έκ τοΰ άνετοίμου 
τών πλοίων αύτών έλλιμενισμένοι παραμείναντες άπεφάσισαν 
δπως έκστρατεύσωσιν είς τά παράλια τής ’Ιωνίας πρός περισπα
σμόν καί έκφόβισιν τών Τούρκων. IΙαρεσκεύασαν λοιπόν πρός 
τούτο πλοία έν δλω εκατόν τεσσαράκοντα δύω έξ <!>·/ τά εϊκο- 
σιν οκτώ μεγάλα τής γραμμής σκάφη τά δέ λοιπά γολέτταις 
καί μύστικα. ’Επί τοΰ στόλου τούτου έπεβίβασαν έξακοσίους 
πεζούς στρατιώτας έξ έκείνων ούς, ίδίαις δαπάναις, έπί τής 
νήσου συνετήρουν πρός άσφάλειαν αύτής. Ό στόλος ούτος 
άποπλεύσας έκ Ψαρρών, περί τάς άρχάς τοϋ 'Ιουνίου ύπό τήν 
γενικήν ηγεσίαν τοΰ Γεωργίου Σκανδάλη διορισθέντος ύπό τής 
κοινότητος. μετά διήμερον πλοϋν ήγκυροβόλησε κατέναντι τοϋ 
Τσαταρλή είς Άράπ-Τσεφτιλήκι καί Άλή - άγα-Τσεφτιλήκι, 
άποβιβάσας δέ τό πλεΐστον τών πληρωμάτων, έκυρίευσε καί 
έλεηλάτησε τά δύο ταΰτα χωρία τούς δ’ έν αύτοϊς εύρισκομένους 
χριστιανούς παρέλαβον έπί τών πλοίων.

Οί Ψαριανοί διέμειναν έκεϊ καθ’ δλην τήν ήμέραν καί άπε- 
φάσισαν τήν άλωσιν τοΰ Τσαταρλή ώς έξής καταστρώσαντες 
τό σχέδιον αύτής : Ή πύλη τοΰ Τσαταρλή ητο έκτισμένη έπί 
άκρωτηρίου συνεκοινώνει δέ μετά τής έγγύς ήπείρου διά στενού 
λαιμοϋ γής χθαμαλού, ώστε ή τοποθεσία έν συνόλω παριστα 
μικράν χερσόνησον ένουμένην μετά τής στερεας δι' ίσθμοϋ εύπρο- 
σίτου. Διήρεσαν λοιπόν τόν στόλον αύτών είς δύο μοίρας έξ ών 
ή μέν πρώτη, περιλαμβάνουσα τά βαρέα τών σκαφών, έτάχθη 
νά βομ.βοβολήσ-η άπό τής έγγυτέρας δυνατής άποστάσεως τήν 
πόλιν και ν' άποβιβάση τούς στρατιώτας, ή δέ δεύτερα μοίρα, 
τά μικρά περιλαμβάνουσα, είς δύο ύποδιαιρουμένη έμελλε νά 
προσβάλχ, καί καταλάβη τόν ισθμόν, άποκρούουσα καί παρα- 
κωλύουσα ούτω πάσαν άποστολήν έπικουρίας είς τήν πόλιν.

Τούτων άποφασισθέντων άπήρεν ό στόλος έκείθεν καί τήν έπο
μένην άμα τή έ’ω κατέπλευσεν είς Τσαταρλή. ΊΙ πόλις ποοη- 
σπίζετο ύπό ίσχυρας φρουράς καί έπακτίων τινών οχυρωμάτων 
εύχερώς δυναμένων νά παοακωλύσωσι πάσαν εχθρικήν άπόβασιν. 
'Η μοίρα τών βαρέων σκαφών, συμφώνως τώ σχεδίω, ήγκυρο
βόλησε κατέναντι τής πόλεως καί τών φρουρίων, σφοδρώς δέ 
ταΰτα βομ.βαρδίζουσα καί παρ’ αύτών καταπυροβολουμένη άπε- 

βίβασε τά πρός κατάληψιν τής πόλεως άγήματα. καθ’ όν χρόνον 
αί έλαφοαί μοϊραι περιβαλούσαι τόν ισθμόν διά πυκνού πυρός 
έσάρωσαν αύτόν καί άποβιβάσασαι τά πληρώματα καί τούς 
στρατιώτας ειργον τής εισόδου. Οί έν Τσαταρλή Οθωμανοί άπο- 
πέμψαντες προηγουμένως έκ τής πόλεως δσα ήδυνήθησαν γυναι
κόπαιδα άντέστησαν γενναίως κατά τών έπιτεθέντων, τό πρώτον 
μέν είς τόν ισθμόν εϊτα είς τήν πόλιν καί τελευταίον είς τά 
κανονοστάσια. Τέλος όμως μετά λυσσαλέαν έπιμονήν έξεδίωξαν 
αύτούς οΐ Ψαριανοί ές όλων τών έρεισμάτων καί κατέστησαν 
κύριοι τής πόλεως πυρπολήσαντες τάς οικίας αύτής, είς τινας 
τών οποίων, τάς οχυρωτέρας, οί έγκεκλεισμένοι Οθωμανοί έσχά- 
την άλλ’ άνωφελή άντέτασσον άμυναν. Μετά μεσ-ημβρίαν ή 
πόλις όλοσχερώς σχεδόν εϊχε παοαδοθή, έλάχισται δέ οίκίαι είς 
τάς έσχατιάς άνθίσταντο άσθενώς 'έτι, οπότε περί τήν δύσιν τοϋ 
ήλιου πολυάριθμοι τούρκοι πεζοί καί ιππείς συρρεύσαντες έκ τών 
πέριξ άπεπειράθησαν δι' άθρόας έπιθέσεως κατά τών φρουρούν- 
των τόν ισθμόν 'Ελλήνων νά έλθωσιν έπίκουροι είς τούς μαχο- 
μένους έτι έν τή πόλει, άλλ’ αί προσπάθεια·, αύτών έπανειλημ- 
με'νως έμ.αταιώθησαν ύπό τών έν τή ξηρά, έπιβοηθούντων καί 
τών πλοίων, οί δ’ έπιδραμόντες ήναγκάσθησαν άπρακτοι νά 
έπανακάμψωσιν είς τά ίδια, παραδοθεισών μέχρι μιάς καί τών 
τελευταίων άνθισταμένων οικιών.

Μετά τήν δύσιν τού ήλιου, οί Ψαριανοί έπεδόθησαν είς τήν 
λαφυραγωγίαν, έπιβιβάσαντες έπί τών πλοίων αύτών άπαν τό 
ύλικόν δπερ έν τή πόλει καί τοΐς φρουρίοις εύρον, παραλαβόντες 
δέ μεθ’ έαυτών καί πάσας τάς 'Ελληνικάς οικογένειας άπήραν 
έκείθεν καί ήγκυροβόλησαν είς τόν κόλπον τοΰ Τσαταρλή. Τήν 
έπομένην βλέποντες έκεί πολλούς Οθωμανούς συνηγμένους, άπέ- 
στειλαν δύο μυστικά μετά πρεσβευτών δπως διαπραγματευθώσι 
τήν πώλησιν τών αιχμαλώτων Οθωμανών τοΰ Τσαταρλή τών 
άπαχθέντων έπί τοϋ 'Ελληνικού στόλου. Τά μύστικα άπελθόντα 
ήγκυροβόλησαν είς τόν μυχόν τοΰ κόλπου, ύψωσαν λευκήν ση
μαίαν καί έπεμψαν τούς πρεσβευτάς πρός συνενόησιν, έπειδή 
δμως έπήλθε διαφωνία ώς πρός τό ποσόν τών λύτρων, άνεχώ- 
ρησαν έκείθεν τά μύστικα καί έπανέπλευσαν είς τόν κόλπον τοΰ 
Τσαταρλή συνενωθέντα μετά τοϋ άναμένοντος αύτά στόλου.

Έντεΰθεν άποπλεύσαντες ήγκυροβόλησαν είς Μοσχονήσια 
άποβιβάσαντες άμέσως τούς στρατιώτας καί τά πληρώματα' 
άλλ' έκεί συνήντησαν ίσχυράν άντίστασιν διότι έπί τής ξηράς 
ύπήρχε κανονοστάσιον τό όποιον διά πυκνοΰ πυρός έβαλλε κατά 
τοϋ στόλου, δστις τέλος ήδυνήθη νά σ·.γέ,στ, αύτό. οπότε άπο- 
βάντες ήδη κατεδίωξαν τούς Οθωμανούς τών Μοσχονησίων 
άναγκάσαντες αύτούς νά διαβώσι τήν γέφυραν καί είσέλθωσιν 
είς τάς Κυδωνιάς. Οί "Ελληνες παρέμειναν έπί τής γεφύρας 
άναμένοντες, ίδόντες δέ πρός τό μέρος τών Κυδωνιών πολλούς 
Τούρκους συναγομένους άνετίναξαν τήν γέφυραν έλεηλάτησαν 
τήν πόλιν καί έπανήλθον είς τόν στόλον πλουσίαν άποκομίζοντες 
λείαν. Μετά τάς άνωτέρω έκτεθείσας έπιχειρήσεις ό στόλος έπα- 
νέπλευσεν είς Ψαρά ένθα ή Βουλή συνέστησε δύο μικτάς έπι- 
τροπάς έκ πολιτών καί στρατιωτικών πρός δικαίαν διανομήν 
τών λαφύρων. Διέταξε πρός τούτοις ή Βουλή τούς πλοιάρχους 
τοΰ στόλου νά παραδώσωσι τά έν τοΐς πλοίοις αύτών λάφυρα 
είς τάς παρ’αύτής συσταθείσας έπιτροπάς. αϊτινες λαβοΰσαι αύτά 
άλλα μέν έδημοπράτησαν άλλα δέ κατεμέρισαν τό δ’ έκ τών 
λαφύρων προκύψαν χρηματικόν ποσόν διένειμεν εις ίσα μερίδια 
καί έλαβεν έκαστος ναύτης γρόσια δέκα έξ. Έκ τών λάφυρων 
μόνον τά πυροβόλα δέν διενεμήθησαν, τοποθετηθέντα άμέσως 
έπί τών οχυρωμάτων τής νήσου. Αϊ ναυτικαί αύται έπιχειρήσεις 
σαφώς καταδεικνύουσιν έκτός τής άνδρείας τών έπιχειρούντων 
τ-ήν θαυμασίαν όργάνωσιν καί τό στρατηγικόν πνεύμα δπερ οί 
στρατευόμενοι έκέκτηντο, δεδομένου δτι είς έποχήν πολύ μετα- 
γενεστέοαν είς τών τελειοτέρων στόλων τής οικουμένης, ό Γαλ
λικός, ένεργών είς τάς Βορείους άκτάς τής ’Αφρικής καί έπί τής 
χερσονήσου Σιντί-Φερούχ προσομοιαζούσης κατά τήν τοΰ έδάφους 
διάταξιν πρός έκείνην τοΰ Τσαταρλή, έχείρισε πρός κατάληψιν 
αύτής καθ' δν άκριβώς τρόπον έχείρισε πρό αύτών στόλος έπα
ναστατών ύπό άρχηγούς αύτοφυείς καί έκ περιστάσεων καί 
μόνον άναδεικνυομένους. φορμιων
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Ο GXXHNIKOC χγ'ΤΌΚ|»Χ'ΓΟ|,ΙΚΟΌ C'TOXOC
γπο Κ. θΑ]ΆφΗ γποπλθΐλ|'χογ τογ κ. ιιχγπκογ

[Συνέχεια άπό τό προηγούμενον τεύχος)

Και έν τφ μεταξύ τούτφ, άφ’ δτου οί Έλληνες ναυπηγοί 
κατεΐδον δτι τα γιγάντια κατασκευάσματα τοϋ III αίώνος δέν 
συνίστων τι τεχνικόν, παρήτησαν αύτά και ήρκέσθησαν είς τήν 
δημιουργίαν στόλων έκ Τετρήρεων καί Πεντήρεων τύ πολύ. 
ΤΙ άρτιότης τής άναπτυχθείσης οικοδομικής ήμών τέχνης ήσκη- 
σεν έπί τοΰ Ρωμαϊκού Ναυτικού επιρροήν απεριόριστον. Μετά 

ΣΧΕΔ. Π.

δέ μάλιστα τήν έξ Απερισκεψίας τών Αϊτωλών έλκυσθεΐσαν φδε 
Λατινικήν φιλοκτημοσύνην καί τήν έπακολουθήσασαν τώ ιη.6 
έ'τει π. X. μετατροπήν τής κυρίως Ελλάδος εϊς επαρχίαν τοΰ 
όλονέν άπλουιιένου Κράτους τής Ρώμης, ή τών πολεμικών ναυ- 
πήγησις συνεμίγη παντάπασι καί έγέννησε τόπους καινούς, τών 
οποίων ή διαγραφή παρήλλασσε, δανεισθεΐσα άπό τά βαρύτερα 
τών παραδεδεγμένων καταφράκτων δσον καί άπό τά μακρά 
πλοία άτινα ήσαν έν χρήσει είς πλεϊστα πολίσματα τών παρα
λίων καί νήσων τοϋ Αιγαίου, καί)’ ήν εποχήν τόν ’Αθηναϊκόν 
στόλον συνεκρότουν Τριήρεις καί Πεντηκόντοροι.

Οΰτω δ’ ύποβοηθηθεΐσα έξετυλίχθη ή ναυτική τών Ρωμαίων 
παρασκευή. Ή έξ αφετηρίας τής Καρχηδονίας πεντήρους σχη- 
ματισθεΐσα παράταξις, προήχθη κατά μέγα μέρος καί διά τής 
Ελληνικής είδημοσύνης, έπί τή βάσει τής φυσιολογίας τών 
’Ιταλών ναυβατών μή πορενθεϊσα δέ, φυσικώ τώ λόγω, Αμε
τάβλητον διιι τοΰ χρόνου σταδιοδρομίαν, άφ’ ενός μέν ήκολού- 
θησε τόν ροϋν τών κατά καιρούς περιστάσεων, έξ άλλου δέ 
παρήγαγεν έκ περιόδων τύπους πλοίων τής γραμμής στρατιω- 
τικώς τελείους (σχέδ. ιι καί 12) καί ετέρων κατηγοριών τοιού- 
τους, συμφυείς ταΐς άνάγκαις καί ταϊς Αποικιακαΐς βλέψεσι τής 
Μητροπόλεως. ’Ολίγα πριν Χριστού έτη άκόμη παρατηροΰ- 
μεν τόν ’Ιούλιον Καίσαρα προσφεύγοντα εις παλαιοτάτας μεθό
δους αρχιτεκτονικής, πηγνύοντα δέ παρά τάς έκβολάς τοϋ 
Λείγηρος τάς Naves longoe αυτού έκείνας, διά τών οποίων 
κατά τήν έπί Βενέτας στρατείαν κατεναυμάχησε καί αποσυ
νέθεσε τόν Γαλατικόν στόλον. ΔΓ όμοιων δέ πλοίων, διέβη ό 
ίδιος μετά τών λεγεώνων τήν Μάγχην καί κατέκτησε τήν Με- 
γάλην Βρεττάνίαν.

Καί τά λιλλιπούτεια ταΰτα έν συγκρίσει πρός τάλλα σύγχρονα 
ναυπηγήματα, δι’ ών ή Ρωμαϊκή κυριαρχία έξετάθη έως πέραν 
τοϋ ’Ατλαντικού ωκεανού, είχον τήν εξής περίπου σύστασιν:
’Εκτόπισμα μέ πλήρες φορτίον........................ τόν. 35’°°
Μήκος τοΰ πλοίου..........................■...................................... μετρ. 24.00
Πλάτος » ................................................................. » 4·2Ο
Βύθισμα » » ................................................................. πόδ. 3·°°

Έμβολον > ..................................... ΰ-τέρ τήνΛ , .... Οαλασοαν
Υφος τής σταϋμιδος τοΰ καταστρώματος άπό τής θαλάσσης μετρ. 0.35

» τών σελμάτων................................................................... . 0.95
Μήκος τοΰ προστέγου............................................................. » 4·°ο

• έπιστέγου.................................................................. . 4·°°
» > Όαλάμου τής έρεοίας............................................. » 15.00

'Ύφαλος επιφάνεια τοΰ μεγίστου νομέως............................. » 20.20
’Αριθμός τών κωπών................................................................. 3°

Μήκος τών κωπών.................................................................
"Υψος τών σκαλμών ύπέρ τήν ισαλον γραμμήν................
Διάσκαλμον .............................................................................
Ελεύθερα πάροδος κατά τόν διαμήκη άξονα.....................
Πλήθος τών έρετών................................................................

'Ολικόν τών έπιβαινόντων.....................................................
Ταχύτης τοΰ σκάφους.............................................................

μετρ. 6.50
1.20

» ι.οο
» 0-40 

6ο
75 

μικρότερα τής 
τών τριήρεων

’Αντίθετο»; ό Καϊσαρ, έχθροπράττων κατά τό 47 π· Κ. εν 
Άλεξανδρείφ καί παλαιών εναντίον στόλου έκ Πεντήρεων, Τε
τρήρεων, Τριήρεων καί άλλων καταφράκτων πλοίων τοΰ Βασί
λειος τής Αϊγύπτου, έ'γνω νά συγκεντρώσΐ] ναυτικήν δύναμιν 
άπό ισότιμα σκάφη. Εϊρήσθω δ’δτι ή τοιαύτη τής Ρώμης κατά 
θάλασσαν οικονομία διηυκ.ολύνετο άπό τό δτι, ή τών ύπό ζυγόν 
έκασταχοϋ διατελεσάντων προϊόντως λαών έπίδοσις, εκαλείτο 
καί συνέβαλλεν εϊς ύποστήρηξιν τών κατά χώρας συγγενούς τισιν 
έξ αύτών ύποστάσεως, διεξαγόμενων πολεμικών τής Δημοκρα
τίας προσπαθειών, όψέ καί δπου άν έξεστράτευε. Καί, κατά τό 
είδος τοϋ έκ περιόδων προκειμένου άγώνος, κατωρθοϋτο τωδε 
τώ τρόπο» νά συνάξιονται Μοιραι καί Διμοιρίαι ομογενείς κατά 
βούλησιν, διοικούμεναι καί ύπ»)ρετούμεναι άπό προσωπικόν 
αρμόδιον διά κάθε τύπον, ένεργοϋσαι δέ κατά μόνας, είτε συνερ- 
γαζόμεναι τελεσφορώ;, ύπό τήν δεξιάν άνωτάτην άρχήν τών 
επιφανών Ρωμαίων στρατηγών.

Μετά τήν ναυμαχίαν τοϋ Άκτίου, μδλα ταύτα, δταν τοϋ 
Όκταβίου ή άναγόρευσις εϊς Αύτοκράτορα έθεσε πέρας εϊς τούς 
εμφυλίους αγώνας, ή δ’ έδραίωσις τοϋ Ρωμαϊκού μεγαλείου 
συνέστειλε τήν δράσιν τοΰ πολεμικού Ναυτικού, έκρίθη Απα
ραίτητος ή συγκρότησις στόλου μητροπολιτικού αυτοτελούς, δστις, 
Ανεξαρτήτως πάσης άπό τών κτήσεων βοήθειας, νά ήμπορή νά 
συγκρατή τήν άπέραντον τοϋ σχηματισθέντος Κράτους, άπό τών 
Βορείων θαλασσών καί τών Στηλών τοΰ Ήρακλέους εως ΙΙόν- 
του, παραλιακήν έκτασιν. Τούντεϋθεν δ’ άνεθεωρήθη τό ύπάρ- 
χον πλωτόν ύλικόν καί διεγράφησαν πλοία μάχης αί κατάφρα- 
κτοι Liburnoe (σχέδ. 13), έν φ διά κατασκοπικά καί άπόστολα 
έσχεδιάσθησαν αί άφρακτοι, apcrtoe Liburnicoe.

Αί πρώται τών νηών τούτων, προορισθεΐσαι νά συχνάζωσι 
πάσας τάς θαλάσσας εϊς άς ή Ρώμη είχε συμφέροντα καί νά 
έπαρκώσι δι’ οίανδήποτε ανάγκην πολεμικήν, ήσαν κατώτεροι 
τών Ελληνικών Τριήρεων κατά τό εκτόπισμα καί τό τών έπι- 
βαινόντων πλήθος, μάλλον δ’ Αργοκίνητοι αυτών καί δέν είχον 
κατάστρωμα, ούτε θαλάμους. ’Από κατασκευής δμως ήσαν άπο- 
λύτως ίκαναί ν’ άρμενίζωσι διά τών ιστίων, άνέτως καί άνευ 
τίνος περιορισμού.

'Όσον Αφορφ τήν διάταξιν τοϋ έρετικοϋ, έκράτει τό σύστημα
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|·Αμ<ρ,.ς.... αί άνωτέρω είχόν.ς έσνάλησαν ήμϊν ύπό τοϋ έν ΒεροΗνω οκουΛασνοϋ κ. Π. ·Λβαβ«ντινοϋ)

ΣΧΕΔ. 12.

I
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Η ΕΡΗΜΟΣΙΣ ΤΟΤ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ
[Φωτ. ϋ.τηρ. Εικονογραφημένη;-|

ΑΠ© ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΝ

ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ

δπερ έκ τών ’Ιωνικών Διήρεων μετεφυτεύθη έκπαλαι καί κατ’ 
εξοχήν παντός άλλου έθεραπεύθη έν τώ Άδριατικώ κόλπφ, διε- 
τηρήθη δ’ Αμετάβλητον έως καί έπί τών κατά τούς ΙΕ' καί Ι€" 
αιώνας γαλερών τής Γαληνοτάτης Δημοκρατίας, δπως άπεκαλεΐτο 
τότε τό τών 'Ενετών Κράτος. [Έπεται συνέχει). ♦

01 ΑΠΕΡΓΟΙ ΕΙΣ ΤΟ ΓΑΛΑΤΣΙ 
(Φωτογρ. υπηρεσία Εικονογραφημένης ]

Sw
v ί



ΤΟ Α ΚΑΙ ΤΟ Ω
(Ό Ληλιγιάννης χαριτολογών μετά τον υΐοΰ τί,ς κυρίας Άχιλλοπούλου έν Κηφισαιά]

Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΤ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

(Ή πιστότερα όπωςδήποτε άναπαράστασις γενομένη ύπό τοϋ εκδοτικού 
καταστήματος Δ. Παπάδη μητριού]

( Ένεκα τής καταφανούς πληθώρας είς ιίκόνας 
άναχκαζόυεΰα όπως τάς εΙκόνας ιού όαλοφονον, τοϋ 
δολοφόνου ενώπιον τον άνακριτοϋ, τής olnoyt νειιις 
τον καί τον τάφου τοϋ Ληλιχιάννη, άναβάλω/ιεν Διά 
τό προσεχές τεύχος).

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΝ

TOP ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΙ·

Ο ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΕΙΣ ΗΛΙΚΙΑΝ 40 ΕΤΩΝ 
(Έκ τής συλλογής τοϋ κ. Σπανδωνή]

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗ

[Φωτ. λ, Βί,χουί 
ΕπΩΘΙ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΩΝ Α ΒΟΗΘΕΙΩΝ

|'Ο περίβολος τής Βουλής κατεκλύσδη άπό κόσμον, δστις κατάπληκτος 
παρέμεινεν έξωΟι τοϋ σταθμού τών Λ' Βοηθειών μέχρι τής στιγμής 

καΟ’ήν έξέ.τνευσεν ό Δηλιγιάννης].

I

ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟΝ ΤΩΝ Α ΒΟΗΘΕΙΩΝ

’Αφού έξέπνευσεν άπεσύρδησαν οΐ Ιατροί καί οϊ βοηθοί τοϋ Ιδρύματος ήρχισαν 
νά διευθετούν τόν νεκρόν διά νά τόν μεταφέρουν είς τήν οίκίαν του] 

(Φωτ. ύπηρ. Εικονογραφημένης )

Η ΕΚΦΟΡΑ TOY ΝΕΚΡΟΥ ΕΚ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Γ’ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
[Φωτ. ύπηρ. -Εικονογραφημένης·]

Η ΝΕΚΡΙΚΗ ΠΟΜΠΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΝ
<! |Φωτ. ύπηρ. Εικονογραφημένης--]



ΤΟ ΠΡΟΣΚΤΝΗΜΑ TOT ΝΕΚΡΟΤ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΤΑΗΝ

( Φωτ. ύπηρ. Εικονογραφημένης ]

ΑΠΟΨΙΣ TOT ΝΕΚΡΙΚΟΤ ΔΙΑΚΟΣΜΟΤ ΤΗΣ ΑΙΘΟΤΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΤΑΗΣ
[Φωτ. ύπηρ. ■ Εικονογραφημένης·

(Φωτσγρ.'Λ. Καράμπελα]

Ο ΝΕΚΡΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΙΘΟΤΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΤΑΗΣ
(Τό fig τό βάθος xul όπισθεν τών στεφάνων φαινόιιενον ώρολάγιον δεικνύει τήν Λραν 

καθ’ήν ίξίπνενσιν ό Θεόδ. II. Δηλιγιάννης.—Φωτ. ύπηρ. · Εικονογραφημένης]

ΕΞΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΗΔΕΙΑΣ ΕΚ ΤΗΣ ΒΟΤΑΗΣ
I Μετά τό φέρετρον καί τούς συγγενείς άκολονδεϊ ό Βασιλεύς μετά τών Πριγκίπων J

Η ΚΗΔΕΙΑ ΚΑΤΕΡΧΟΜΕΝΗ ΤΗΝ ΟΔΟΝ ΣΤΑΔΙΟΤ

|Φωτ. ύπηρ. · Εικονογραφημένης ]

Η ΚΗΔΕΙΑ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΑΙΤΙΚΟΝ ΝΑΟΝ

(Φωτ. ύπηρ. Εικονογραφημένης·]

Η ΚΗΔΕΙΑ ΚΑΤΕΡΧΟΜΕΝΗ ΤΟΤΣ ΣΤΤΑΟΤΣ ΤΟΤ ΟΛΤΜΠΙΟΤ ΔΙΟΣ Φιοτογρ. Μπέριγγερ)
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I

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΛΛΗΣ

Ο ΝΕΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Κινδυνεύει νά έκλειψη άπό τάς Αθήνας τό ποδή
λατου, ώς κλάδος αθλητισμού, άφοΰ έξέλιπον άνά εν 
άλληλοδιαδόχως, ολα τά κατά καιρούς ίδρυθέντα ποδη

λατικά σωματεία. Τό μόνον ίδρυμα τοϋ είδους τού
του ίίπερ περιεσώθη καί έκπληροΐ τόν προορισμόν του 
καί έπέπλευσεν είς ιήν γενικήν πανωλεθρίαν, είναι ή 
Ποδηλατική 'Εταιρία, τής όποιας τά επίλεκτα μέλη 
ϋιατηρονν άσβεοτον τήν αγάπην πρός τήν ποδηλασίαν 
καί διοργανώνονν έκδρομάς, καί διατηρούν πρώτης 
τάξεως κατάστημα καί νπεκκαίουν τήν άγάπην πρός 
ιό είδος τοϋτο τοϋ 'Αθλητισμού.

Εσχάτως έγειναν κα! αί νέαι άρχαιρεσίαι, άνεδεί- 
χθη δέ πρόερος αύτοϋ ό κ. Π. Κουκέας, ακόλουθος 
παρά τή Διεθνεϊ Οικονομική Επιτροπή, άπό ιούς 

αρχαιότερους ποδηλάτας πολλά υποσχόμενος, ένώ 
μεταξύ τοϋ νέου συμβουλίου διακρίνει τις τόν κ. Ν. 
Σαΐταν, έκ τών έπιλέκτων δικηγόρων καί τών μ,ανιιο- 
δεστέρων και ιίοχαιοτέριον έπίσης φιλάθλων, τόν κ. 
Διον. Λοβέρδον, Γραμματέα τής Εθνικής Τραπέζης, 
έκλεγέντα καί αύθις Ταμίαν κ.λ.

Κα! μόλις έξελέγη τό νέον συμβούλων διωργά- 
νιοοε θανμαοίαν εκδρομήν είς Κορωπϊ, κατά τήν 
όποιαν έλήφθη ή παραιιθεμένη φωτογραφία.

Μετά τήν δολοφονίαν τοϋ Δηλιγιάννη 
ή κυβέρνησις άπέμεινεν άνευ κεφαλής, ώς 

καί τό άπορφανισθέν κόμμα, έξ ού ειχεν 
απορρευσει αυτή. Έπηκολούθηοαν ουσκέ- 
τρεις έπί συσκέψεων καί διαβούλια έπί δια- 
βουλίων περί τον πρακτέου καί περί άνευ· 
ρέσεως τοϋ διαδόχου τοϋ δολοφονηθέντος 
άρχηγοϋ,ίίτινα κατέληξαν είς τί> νά άνατεθή 

είς τόν κ. ζΙ. Ράλλην ή αρχηγία τοΰ κόμ
ματος καί ή προεδρεία τον ' Υπουργικού 
Συμβουλίου. Πράγματι ύ κ. Λ. Ράλ,λης 
όρκιοθείς έκάλεσεν είς συμβούλων τούς 
λοιπούς ' Υπουργούς, οΐτινες διεφώνησαν 
προς αυτόν καί υπέβαλαν παραιτήσεις. Ό 
κ. Δ. Ράλλης τότε υπέβαλε κατάλογον νέων 
' Υπουργών είς τήν Δ. Μ. τόν Βασιλέα, 
οΰτω δε ή νέα Κυβέρνησις παραμείναντος 

μόνον τοϋ κ. Κυρ. Μανρομιχάλη έκ τοϋ 
Δηλιγιαννικοϋ 'Υπουργείου, άπηρτίσθη έκ 

τιον κ. κ. Δημ. Ράλλη, Πρωθυπουργού, 
'Υπουργού τών Οικονομικών καί Εξωτε
ρικών, Κυρ. Μανρομιχάλη τών ’Εσωτερι
κών καί Στρατιωτικών, Β. Βουδούρη τιον 
Ναυτικών, Δ. Καλλιφρονά τής Παιδείας, 
Άσ. Χρηστοπούλοι· τής Δικαιοσύνης.

'Π νέα Κυβέρνησις έμφανιοθεΐσα είς 
τήν Βουλήν μετά τήν διακοπήν τών εργα
σιών της, παρέταξε 113 βουλευτιίς, κατά 
τό προκληθέν ζήτημα εμπιστοσύνης. τή 
συνδρομή τής πλειονότητας τών Παλαιο- 
δηλιγιαννικών.

Οΰτω ό κ. Δ. Ράλλης άνεδείχθη διά
δοχος τοΰ Δηλιγιάννη εν τε τή Κυβερνήσει 
καί τή ήγεοίρ τοϋ κόμματός του.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΜΑΚΚΑΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ - ΑΡΧΙΑΤΡΟΣ ΤΗΣ Α. Μ. ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΠΣ 

■Εγεννήθη έν Χίω, 2« £τ.ττ. 1818.—ΆπίΟανεν έ\· Άθήνα.ς, β ’Ιουνίου 1905

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«Ώφελέειν ή μή βλάπτβιν·.
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ

Τό χριοτιανικώτατον άπόφθεγμα 
τοϋ διάσημου ιατρού τής ’ Αρχαιότη- 
τος ειχεν έκλέξει ώς ίδιον έμβλημα 
ό έν προβεβηκυΐα ήλικίρ., πρό τριών 
εβδομάδων, τελεντήοας τόν βίαν 
πρύτανις τών συγχρόνων Ελλήνων 

ιατρών καί αρχαιότερος τοϋ Πανε
πιστημίου καθηγητής Γεώργιος Α. 
Μακκάς. Καί αληθώς πολλούς, 
κλειστούς ώφέλησεν, οΰδένα δέ ποτέ 
έβλαψε, καθ' ολον τόνμακράν αύτοϋ 
βίον, ό αείμνηστος συμπολίτης ημών 
δΐ ο μυριάδων ανθρώπων αί εύλο- 
γίαι προέπεμψαν είς τήν τελεί ταίαν 
αύτοϋ κατοικίαν τόν σοφόν διδάσκα
λον, τόν φιλάνθρωπον ιατρόν, τόν 
ειλικρινή φίλον.

'Ο Γεώργιος Μακκάς έγεννήθη 
έν Χίω τόν Σεπτέμβριον τοϋ 1S18 
έκ γονέων ευπατριδών καί ενάρετων. 
Κατά τήν έν έτει 1823 φοβερόν 
καταστροφήν τής ώραίας αύτοϋ πα- 
τρίδος ό πατήρ τον 'Αθανάσιος 
Μακκάς έμπορεύετο έν Κωνοιαντι- 
νουπόλει και ή οικογένεια απροστά
τευτος διέμενεν έν Χίω,ώς έκ θαύ 
ματος δ'έοο’τθη τής σφαγής, φυγονσα 
έπί ψαρριανοϋ πλοιαρίου, τό όποιον
έφερεν αύτήν είς Σύρον. Ό Γεώργιος ήτο τότε μόλις τετραετής. Ταυτο

χρόνους ό πατήρ αύτοϋ έν Κων’πόλει, μέλος τής μυστικής 'Επιτροπής τής 
έν αύτή τή πρωτευούση τοΰ'Οθωμανικού Κράτους έργαζομένης υπέρ τοϋ 
Άγώνος, έπροδόθη είς τούς Τούρκους καί ένώ τήν πρωίαν έπρόκειτο 
νά συλληφθή καί ν’ άπαγχονιοθή, είδοποιήθη τήν νύκτα άπό πιστόν αντφ 
υπηρέτην ' Οθωμανόν καί αμέσως αύτοϋ τούτου τοΰ υπηρέτου τά τουρκικά 
ενδύματα περιβληθείς κατώρθωσε νά διαφυγή τών κατασκόπων τήν προσο
χήν. 'Επεβιβάσθη ιταλικού πλοίου άναχωροΰντος τήν ώραν έκείνην είς 
‘Αγκώνα τής’Ιταλίας. Οΰτω, χάρις είς τήν (-λείαν Πρόνοιαν έοώθη ολόκληρος 
ή οικογένεια, απασα όμως ή μεγάλη αύτής περιουσία, ή τε κτηματική έν Χιφ 
καί ή χρηματική έν Κων/πόλει έδημεύθη καί ήρπάγη ύπό τών Τούρκων.

Μετ’ ανεκδιήγητους κακουχίας καί στερήσεις τής μέν οικογένειας έν 
Σύρω, τοΰ δέ πατρός έν Άγκώνι, άφοΰ παρήλθον ικανοί μήνες, καθ’ ους 
άμοιβαίως ήγνόουν τήν τύχην των,ή οικογένεια συνηνώθη τέλος έν Τεργέστη, 

ένθα ό εντελώς άπορος πλέον Αθανάσιος Μακκάς, χάρις είς τήν έκτακτον 
αυτού διά τήν έποχήν έκείνην λογιστικήν ικανότητα προσελήφθη Επάλλη
λος είς δύο ταυτοχρόνως, εύποροΰντας, ομογενείς εμπορικούς οίκους, τόν 
τοϋ Βλαστού καί τόν τοϋ Καγκάδη, ό δέ Γεώργιος φοιτών είς τήν άκμά- 
ζουοαν τότε αυτόθι Σχολήν τοΰ Γένους, τήν ύπό τού Σκάλιαρη διευθυνο- 
μένην, έδιδάχθη τά πρώτα γράμματα. Τφ 1839, ένδεκαειής, ό Γεώργιος 
Μακκάς άπήλθεν έκ Τεργέστης είς Μονάχον τής Βαυαρίας υπό ιήν κηδε
μονίαν αγαθού Γάλλου διδασκάλου, τοΰ Desjlltdin. πρός τον όποιον καί 
ό Επιστήθιος φίλος τοΰ' Αθανασίου Μακκά,’Ιάκωβος Ρώττας, ειχεν έμπι- 
στευθή τόν υιόν αύτοϋ Ξενοφώντα, τόν μετά ταϋτα διαπρέψαντα έπίσης 
ιατρόν έν Παρισίοις. Βραδύτερον, έν Μονάχτρ, ό Γεώργιος Μακκάς εγένετο 
οίκότροφος παρά τώ άειμνήστω Μιοαήλ. ' Αποοτολίδη, έφημερωτ τότε τής 
αυτόθι Έλλην. 'Ορθοδόξου "Εκκλησίας, τής ίδρυθείσης χάριν τών Ελλή

νων σπουδαστών ύπό τοϋ φιλέλληνος βασιλέως τής Βαυαρίας Λουδοβίκου, 

μετέπειτα δέ Μητροπολίτη 'Αθηνών. Ούτως εκ τής καθημερινής σισ’ανα- 
στροφής τοΰ πολυμαθούς καί έναρέτου εκείνου κληρικού δ νεαρός Γεώρ

γιος κολλάς έλάμβανε σύμβουλός καί παρακελεύοεις, αΐτινες τά μέγιστα 

συνετέλεοαν είς εδραίωοιν τών θρησκευτικό»· πεποιθήσεων του και εις 
κραταίωοιν τοϋ ηθικού αύτού χαρακτήρας.

Διδάκτωρ τής 'Ιατρικής ιού 
Πανεπιστημίου τοϋ Μονάχου έγέ- 
νειο ό Γεώργιος Μακκάς ττβ 1839 
καί άφοϋ έπί τινα χρόνον διέμεινεν 
έν ΓΙαριοίοις κατήλθεν είς Σύρον, 
Βπου είχε πλέον άποκατασταθή καί ή 
πατρική αυτού οικογένεια. Τώ 1843 
ένυμφεύθη αυτόθι τήν μονογενή θυ
γατέρα τοΰ τότε Δημάρχου 'Ερμου- 
πόλεως Άργ. Ταρποχτοή, Μαρίαν. 
Τ<ΐ> 1847 έγκατεστάθη εις τάς'Αθή
νας καί διωρίοθη καθηγητής τοΰ 
Πανεπιστημίου είς δύο συγχρόνως 
μαθήματα ήτο δε τότε μόλις 29 

έτών—τό τής Γεν. Παθολογίας καί 
τό τής Είδ. Νοοολογίας, διαδεχθείς 
τόν λόγφ υγείας παραιτηθέντα τότε 
τής καθηγεσίας αοίδιμον ’Ιτοάννην 
Βοΰρον. Ίδρυθέντος μετέπειτα του 
Δ ημοτικοϋ Νοσοκομείου <7 Ελπίς» 
έγένετο διευθυντής τοΰ Παθολογικού 
Τμήματος αύτοϋ, έπί 41 όλόκληρα 
έτη διδάσκοιν άπό τής πανεπιστη
μιακής έδρας καί παρά τ'ην κλίνην 
τών ασθενών. Τφ 1863, αμα τή 
καθόδρ» είς 'Ελλάδα τοΰ βασιλέως 
Γεωργίου διοιρίοθη'Αρχίατρος Αυ
τού, άπολαύων μέχρι τέλους τής

ιδιαιτέρας εμπιστοσύνης καί έξαιρετικής εύνοιας όλοκλήρου τής Βασιλικής 
Οικογένειας. Τφ 1866 άνιεπροαώπενοε τήν Ελλάδα είς τό έν Κωνοταν- 
τπ’ουπόΛει ουγκροτηθέν Συνέδρων ευοιτιον τής Χολέρας, εκλεγείς καί εις 
τών Προέδρων τούτου. Τφ 1867 οννώδευσε τόν Βασιλέα εις ΙΙετροϋ- 
πολιν, τελέοαντα τούς γάμους Αύτοϋ μετά τής σεπτής Βασιλίσης ήμών 
Όλγας. Τφ 1873 έγένετο Πρύτανις τοΰ Πανεπιστημίου άφοΰ προηγουμένως 

πολλάκις έξελέγη Συγκλητικός καί Κοσμήτωρ τής'Ιατρικής Σχολής.’Ιατρό, 
έπί μακράν σειράν έτών τοϋ Αρσάκειου Παρθεναγωγείου, τής Ριζα- 
ρείοιι Σχολής καί πολλών φιλανθρωπικών ίδρνμάτατν, αφιλοκερδής είς 

άκρον και φιλεύοπλαγχνος έλατρεύετο κνρωλεκτικώς έν Άθήναις, ένθα 
έπί 50 ολα έτη έκράιησε τά σκήπτρα τής ιατρικής έπιοτήμης. Είς τόν 
Γεώργιον Μακκάν οφείλει ή Πρωτεύευσα δύο τών κατ’ εξοχήν εύαγών 

Ιδρυμάτων της. Μετά τής βασιλίσοης Όλγας άόκνως έργασθείς έπροί- 
κισε τάς Αθήνας μέ τό Θεραπευτήρων τ. Εύαγγελισμός >, τοΰ όποιου 
άνεκηρύχθη καί μέγας ευεργέτης. Είς τόν συμπατριώτην δέ καί φίλον 

αύτοϋ αείμνηστον Ζωρζήν Δρομοκαΐτην δ Γειόργως Μακκάς ένέπνευσε 
τήν ιδέαν τής ίδρύοεως τοΰ έν Δαφνίω, παρά τάς ’Αθήνας, τοσούτον 
κοινωφελούς Φρενοκομείου, τής Διοικητικής Επιτροπής τοϋ όποιου διετέ- 

λεσε μέχρι τέλους Πρόεδρος.

Άπό τής έ>·ε<>;·οΡ έν τφ Πανεπιστημίτρ διδασκαλίας άπεχώρηοε τφ 
1888, όνομαοθείς έπίτιμος τούτον Καθηγητής, ολίγον δέ βραδύτερον έπαυσε 
πλέον έξαοκών τό έπάγγελμα αύτοϋ, είς τάς προσφιλείς αύτοϋ μελέτας τής 
φυσιολογικής έπιοτήμης τελείως άφοσιωθείς. Ό γράφων τάς^ γραμμάς 

ταύτας πολλάκις, μέχρι πρό τινων άκόμη μηνών, είχε τήν εύτυχίαν να 
συναστρέφεται τόν σεβαστόν πρεσβύτην έν τφ οπουδαοτηρκρ αυτού καί επί 

ώρας νά άπολαμβάνη τής δσον εύαρέστου τόστρ καί διδακτικής έν παντί 
ζητήματι συνομιλίας αύτοϋ. Ή διαύγεια τοϋ πνεύματος αύτοϋ μέχρι τής 
τελευταίας ήμέρας καθ' ήν ειχον τήν τύχην νά μείνω παρ' αύτφ έπί ώραν 

όλόκληρον, — ήτο ή 25'Οκτωβρίου 1904 —ουδέ πόρροτθεν έπρόδιδε τό 
βάρος τών 87 έτών του. Ήτο φύοις έξαιρετική ό πολύτιμος φίλος καί 
σεβαστός διδάσκαλός μου. Ό θεός άναπαύση τήν ώραίαν ψυχήν αυτού έν 

κόλποις Αβραάμ καί αιώνια έστω ή μνήμη αύτοϋ. Θ.
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΡΙΝΗΝ ΖΩΗΝ

Μ Κ Μ Φ ι σ σ ι π
Εύρισζόμεθα έν πλήρει, θέρει πλέον. ΊΙ πρωτεύουσα ήρημώϋη. 

Ό καλός κόσμος, ό δυνάμενος νά φύγι) τήν σκόνην, τήν ζέστην, τήν 
πληκτικήν ζωήν, έγκατέλιπε τάς ’Αθήνας καί κατέλαβεν επικαίρους 
θέσεις.

Προεξάρχει ή Κηφισσιά. Ή θαυμασία Κηφισσιά. Ή ώραιοτέρα 
έξοχή, ή μαγευτικωτέρα. ή θελκτικότερα έξοχή των Αθηνών είναι ή 
Κηφισσιά. Συγκεντρώνει πάντοτε, τόν εκλεκτότεροι·, κόσμον, τόν καλή- 
τερον, τόν πλουσιιότερον. Διότι συγκεντρώνει δλα έκεΐνα τά προτε
ρήματα. φυσικά καί επίκτητα, φυσικά καί τεχνικά, τά όποια καθιστώσι 
μίαν εξοχήν διαμονήν θέρους άνετον, ευχάριστοι·, απολαυστικήν.

'Ανέκαθεν ή Κηφισσιά ήτο τό θερινόν ενδιαίτημα τών εύπορων ’Αθη
ναίων. Άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων. 'Ηρώδης ό ’Αττικός, ό βαθύ
πλουτος τών ’Αθηνών ευεργέτης, δ ίδίαις δαπάναις μαρμαρώσας τό 
περιφανές μνημεϊον τής πρωτευούσης, τό Στάδιον. είχε θαυμασίαν 
επαυλιν έν Κηφισσιρ, μέ αχανείς κήπους, έν ή διήρχετο τό θέρος μετά 
στρατιάς ολοκλήρου φίλων του.

ΑΙ ΕΠΑΥΛΕΙΣ ΤΗΣ

Πρό εικοσαετίας ακόμη ί) Κηφισσιά ήτο έρημος σχεδόν. Περιβόλια 
μεγάλα, σύσκια, ένας πευκών άτέρμων, δένδρα Οεώρατα, έλαΐαι αρχαιό
τατοι μέσφ τών οποίων διεκρίνοντο αί κορυφαί τριών τεσσάρων εξοχι
κών οικιακών, καί μερικαί άγροικίαι.

Ένας άνθρωπος εΰρέθη αίφνης, ό όποιος διείδε τό μέλλον δληςέκεί- 
νης τής σφριγηλής έκτάσεως, τής ζωντανής Φύσεως. Ό Μήτρος ό Κεφά-

ΔΥΣΙΣ — ΘΕΑΜΑ ΑΠΟ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

λας. Άπό τούς προεστούς — ή καί προεστοιτας — τοΰ χωριού. Τότε 
ήτο χωριό ή Κηφισσιά.

Κατήρχετο είς Αθήνας μέ τό λεωφορείου, μέ μίαν σούσταν καί έτρεχε 
είς τοΰ "Αλφα πλουσίου.

— Κύριε "Αλφα, ένα περιβόλι πουληέται. Πρώτης! Πάρε το καί θά 
μέ συχωρνφς.

Έξηντλει δλα τά επιχειρήματα, δλην τήν ειλικρινειών του, δλην τήν 
πειθώ καί έπειθε. Μετά τίνος ήμέρας συνοδεύων τόν "Αλφα πλούσιον 
καί τόν μηχανικόν του έδείκνυε τό οίκόπεδον. Έπειτα έφθαναν οί έργά- 
ται. Τό οίκόπεδον άνεσκάπτετο, έγίνοντο θεμέλια καί μετά τίνος μήνας 
ώρθοΰτο μία περίκομψος έπαυλις, μέ τήν πρασιάν της, μέ τόν κήπον 
της. Θαυμασία θερινή διαμονή.
, Ή άρχαιοτέρα έπαυλις είναι τοΰ ΟΙκονομίδου, ερειπωμένη σήμερον, 

είς τήν οποίαν κατοίκησε καί ό Όθων. Έπειτα τοΰ Τοσίτσα, ή σημε
ρινή έπαυλις Καραπάνου. Κατόπιν έρχεται ή έπαυλις Θεοδωρίδου, μετ’ 
αύτήν ή έπαυλις Ραγκαβή, ή έπαυλις Άνδριτσάκη καί τέλος ή έπαυλις 
Μ. Μελά, τήν όποιαν καί έθυσίασεν ό φιλοπρόοδος εκείνος άνθρωπος 
διά νά τήν κάμΐ] ξενοδοχείου καί νά δώση ζωήν είς τήν Κηφισσιάν. 
Πράγματι δέ αί πρώται οικογένειαν ,αί όποϊαι έκάθησαν είς τό ξενοδο
χεϊον Μελά, ήσαν καί αί πρώται αί όποϊαι έκτισαν επαυλιν μόλις είδον 
τά προτερήματα τής ωραίας εξοχής. Έπηκολούθησεν άλλη καί έπειτα 
τρίτη, τετάρτη, άλλη καί άλλαι καί σήμερον αριθμεί κανείς διακοσίας 
έπαύλεις. Μία άπό τάς ώραιοτέρας έπαύλεις είναι τοΰ κ. I. Λάμπρου. 
Έκτίσθη τώ ιδρό ,κατά σχέδιον τοΰ Αρχιτέκτονας κ. Έμ. Μπούκη. 
Έπίσης θαυμασία έπαυλις είναι καί ή τοΰ κ. Άν. Μάτσα, γοητεία 
δέ ή Άτλαντίς ■ τοΰ κ. Σ. Βλαστού.

ΤΑ ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ ΤΗΣ

. Συγχρόνοις άνεφαίνετο καί άλλος μοχλός ώθών τήν Κηφισσιάν πρός 
τήν ευημερίαν. Ό Κοκκινάκης. Κηπουρός Χίος, εμπειρότατος. Ή Κη- 
φησσιά οφείλει πολλά, πάρα πολλά είς αύτόν, άλλά καί οί κηπουροί 
μας, καί οί δενδροκόμοι. οί άνθοκόμοι μας, σχεδόν δλοι είναι μαθηταί 

του. Έχρημάτισε καί τοΰ Άντιβασιλέως τής Λΐγύπτου ακόμη κηπουρός. 
Τόν έφερε δέ ό Μελάς.

Ήρχισεν έκ τοΰ αφανούς καί αύτός. Έκαλλιέργησεν ένα περιβόλι 
—τοΰ Μελά—έπειτα άλλο, καί τρίτον, μετέφερε όλους τούς τρόπους 
τής καλλιέργειας άπ’ έξω, έκαλλιέργησε όπωροφόρα δένδρα, τιί όποια 
έφερε άπ’ έξω έπίσης βερυκοκιές, κερασιές, βυσσινιές καί φράουλα, τήν

ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙ

[Χωρικός ποτίζων τό ύποζύγιόν του]

νοστιμωτάτην φράουλα τής Κηφισσιάς καί άνθη, μενεξέδες, τούς όνο- 
μαστούς μενεξέδες, καί τριαντάφυλλα καί σπαράγγια, διακριθείς καί 
διδάξας τήν άνθοθεσίαν.

Έπειτα άνεφάνη καί ό Μουχλίδης, άλλος δαιμόνιος Χιώτης. Μέ ένα 
κουκούτσι ροδάκινου τό όποιον έσήκωσε άπό τόν δρόμον μίαν ημέραν 
έκαμε τεράστια περιβόλια. Δέν υπάρχει σήμερον παλαιόν περιβόλι είς 
τήν Κηφισσιάν, τό όποιον νά μή είναι συνδεδεμένον μέ τό όνομα ενός 
έκ τών δύο.

Τώρα είναι καί τρίτος άνθοδενδροφρουτοκόμος. Ό Κατσίμπας. Μα
θητής τοΰ Κοκκινάκη καί γαμβρός τοΰ έπ’ άνεή'ΐφ, άντάξιος δέ τοΰ 
διδασκάλου τον. Καί είναι ή Κηφισσιά σήμερον, ή πριν ντροπαλή 
άγρότις. κράμα νεάνιδος τελείως πολιτισμένης καί χωρικής παρθένου. 
Έχει τάς περικόμψους έπαύλεις της, τά θαυμάσια περιβόλια της. είς 
τά όποια χάνεται κανείς είς άπόλαυσιν καί ήδυπάθειαν, καί τάς γοη
τευτικός δενδροστοιχίας της όπου δέν βλέπει κανείς τόν γαλανόν θόλον, 
άλλ’ έχει καί τά αγροίκα, τά φυσικά τοπεϊα της, τούς συσκίους πευ
κώνας της. τούς αχανείς, ύπό τούς όποιους εισπνέει κανείς τήν ζωήν, 
καί τιί νερά της, τά κρυσταλλώδη νερά της.

Τά ωραιότερα περιβόλια σήμερον είναι τών κ. κ. Άν. καί Ζ. Μάτσα, 
I. Θεοδωρίδη. τοΰ κ. I. Λάμπρου, τοΰ Λ. Μελά, δπερ άνήκει σήμερον 
είς τόν έξ Αίγύπτου χϊον κ. Βυτιάδην, δστις είναι ενθουσιασμένος μέ 
τήν Κηφισσιάν. τής κ. Βαλλιάνου, τοΰ Δηλιγιάννη κ.τ.λ.

ΤΑ ΤΟΠΕΙΑ ΤΗΣ

Πρώτον έρχεται τό Κεφαλάρι. Πηγή μαγευτική, άφ' ής άναβλύζει 
άφθονον ρευστόν κρύσταλλον, τό όποιον κατρακυλά: καί κελλαρύζει 
απειλούν νά πνίξη τήν Κηφισσιάν.

Μιας ώρας παραμονή έκεϊ άναφύχει καί ξεκουράζει. Γύρω πεΰκα 
καί πικροδάφναι, κατάφυτον παντοΰ. Απέναντι ή Πεντέλη. Μία έκκλη- 
σίτσα κοντά εις τήν πηγήν. Μέσα είς τό νερό πάπιες κολυμβοΰν καί 
λούζονται καί δροσίζονται. Κάπου κάπου παρουσιάζεται ένας χωρικός 
καβάλλα μέ φρούτα διά νάποτίση τό ΰποζύγιόν του.

Η ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ

, Έρχεται κατόπιν ή Πύρνα, ή ιστορική Πέρνα. Ή Πηγή τών Νυμφών. 
Χείμαρος πλημμυρίζω}· τόν χειμώνα καί _ κατακλύζω ν τά πέριξ. Έχει 
καί θαυμάσιον καταρράκτην, ό οποίος έν ώρα βροχής είναι θέαμα άπο- 
λαυστικώτατον. Άπό τήν επαυλιν τοΰ σεβαστού Πρύτανεως κ. Σ. 
Λάμπρου είναι θαύμα ίδέσθαι καί άκούεσθαι αληθώς.

Τώρα τό καλοκαίρι ή Πύρνα είναι ιίπλή κοίτη χειμάρρου κροκαλοβρι-

θής. Κοίτη βαθυτάτη μέ καιιπάς αποτόμους έλισσομένη, με βράχους 
άπορρώγας. Κάτω είς τό βάθος κυλφ ολίγον ύδωρ. Είς τά πλάγια πλαι- 
σιοΰται άπό πυκνόφυλλους πλατάνους, τό φύλλωμα τών οποίων δέν σέ 
άφίνει νά ίδής ούρανόν. Παρέκει ό καταρράκτης, παρακάτω ή γέφυρα 
της, γεμάτη άπό πλατάνους καί πολυτρίχι λεΐχον τούς πόδας των ούρα- 
νοΰψών δένδρων. , ,

'Ιδού τό Στροφύλι παρέκει. Τεράστιος πευκών, ζωογόνος, αναδιδων

ΑΠΟΨΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥ ΤΖΑΝΝΙΔΗ

τήν οσμήν τού κέδρου, μέ άφθονα νερά. "Αλλη γοητεία. Καί επειτα, είς 
μιάς ώρας άπόστασιν μέ άμαξαν, διά μέσου άλλων πευκωνών, τό Τατοί, 
ή βασιλική έπαυλις. .

Τί νά γράψΐ) κανείς διά τό Τατόϊ; Σελίδες άπειροι δεν φθάνουν δια 
νά περιγράηηι τις τάθέλγητρά του, τά φυσικά, τούς πευκώνας του, τάς 
σκιερός χαράδρας του, τά νερά του, τούς καταρράκτας του, τά άγρια το- 
πεϊά του,'καί τά άλλα μέρη του, τά κομμάτια τής Τέχνης καί τής Επι
στήμης, τά περιβόλια του, τάς γέφυρας του, τά βουστάσιά του, τά φυτώ
ριά του, τά όρνιθοτροφεϊά του, τά γαλακτομεϊα του.

Ο ΤΖΑΝΝΙΔΗΣ

Καί έξαφνα ιδού προβάλλει καί ό επιχειρηματίας, ό όποιος έσκέφθη : 
"Οπως έγινε ή Κηφισσιά είναι μόνον διά τούς βαθύπλουτους. Σήμερον 
κοστίζει πέντε καί δέκα δραχμάς ό πήχυς. Διά νά άγοράση καί νι’ι κτίση 
κανείς πρέπει νά έχη παρά. Τάχα δέν υπάρχει άλλος κόσμος, όχι πτωχός, 
άλλά είτε διά τόν ένα ή άλλον λόγον μή δυνάμενος νά διάθεση τόσον 
χρήμα, δσον χρειάζεται μία έπαυλις, ό όποιος δμως νά Οέλη νά καθίση 
είς τήν Κηφισσιά δεκαπέντε ήμέρας ή ένα μήνα; _ , .. . .

"Ελειπε τό ξενοδοχεϊον. "Ενα μεγάλο ξενοδοχεϊον, ευρωπαϊκόν, με 
άναγνωστήριον, μέ σαλονάκια, καί μέ πιάνα, μέ μπιλλιάρδα, μέ κήπον 
μέ πήδακα, μέ μπάνια, μέ δλας τάς ανέσεις, μέ δλας τάς τέρψεις^

Έντός ενός έτους έκούρδισε —πρό οκτώ έτών — τό ξενοδοχεϊον του 
• Ή Μεγάλη Βρεττανία τής Κηφισσιάς». Αληθινή Μπρετάνια . Μεγα- 
λοπρεπέστατον τό οικοδόμημα μέ έπιβάλλουσαν πρόσοψιν ορΟοΰται 
είς τήν πλατείαν τοΰ Πλατάνου. Μία θαυμασία είσοδος μαρμάρινη, 
μαρμαρόστρωτος, στίλβουσα άπό καθαριότητα. Τοΰ πυλώνος τας παρα- 
στάδας λείχει φύλλωμα κισσού. 'Αριστερά: μία ωραιοτάτη βεράντα 
κατάφυτος, μέ τραπεζάκια διά νά πέρνη κανείς τό προιί είς τήν δρο- 
σερωτάτην σκιάν τό γαλα του. Δεξιά τό άναγνωστήριον μέ δλα τά περιο
δικά καί δλας τάς εφημερίδας τού κόσμου. Παρέκει τό γραφεΐον τής 
Διευθύνσεως μέ τό τηλέφωνον, συγκοινωνούν μέ τό Τατόϊ καίτόνΌρω- 
πόν καί μέ τάς Αθήνας καί μέ τά Φάληρα καί μέ τόν Πειραιά, καί μέ 
τό Δαφνί καί μέ τά Πατήσσια καί μέ δλα τά περίχωρα.

Η ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ

Απέναντι τό έστιατόριον, θαυμασίως έπιπλωμένον. Ίδέτε το είς τήν 
εικόνα. Έκεϊ μέσα δίδονται γεύματα πρώτης γραμμής. Έκεϊ πρό τινων 
έτών έδωκε ό κ. Β. Βουδούρης τό άλησιιόνητον πολιτικόν γεύμα εις την 
Θεοτοκικήν φάλαγγα. Έκεϊ δίδονται ράουτ. Τελεία σάλλα. 1-χει τεσ- 
σαρας ϋύρας πρός τήν βεράντα καί άλλας τέσσαρας πρός τόν κήπον. 
Είς τό βάθος έχει καλλυντήριον καί γραφεΐον αλληλογραφίας. Και

έπειτα άλλο περίκομψον σαλονάκι τών υποδοχών. Ίδέτε το καί αύτό 
είς τήν εικόνα.

Άπό τήν άλλην πτέρυγα, δεξιά, είναι τό ζαχαροπλαστεϊον. Μεγαλο- 
πρεπεστάτη αίθουσα πρός τήν πλατείαν, μέ σφαιριστήριον, μέ σκάκια, 
μέ ντόμινό, μέ δλα τά παιγνίδια καί όπισθεν αύτής. άλλη αίθουσα 
φαγητού. _ „

"Ερχεται κατόπιν τό διαμέρισμα τών θαλάμων. Δύο όροφοι με 3° 
δωμάτια είς δύο πτέρυγας κατατεταγμένα. άπερίττως διεσκευασμενα 
καί άλλα καλλυντήρια καί λουτρά καί δ,τι χρειάζεται κανείς.

Καί κάτω ό κήπος. Κήπος θαυμάσιος, κατάφυτος, γοητεύων. Φοινι- 
κοειδή. φυτά τών τροπικών, λατανίες, χαμέροπες καί καρυδιές καί πεύκα 
καί τριανταφυλλιές καί μενεξέδες σαν αγκαλιασμένα, σάν νά θέλουν να 
περιπτυχθοΰν τό ένα τό άλλο, άπολαμβάνοντα τόν ζωογόνον αέρα, σφρι
γηλά όλα. παραδεδομένα είς ένα οργασμόν, είς μίαν μυσταγωγίαν, είς την 
λατρείαν τής Φύσεως. .

Ο κήπος αύτός τό βράδυ μέ άπλετον ήλεκτρικον η ως μεταβάλλεται 
είς υπαίθριον έστιατόριον καί γεμίζει ό στόμαχος, άλλά γεμίζουν καί 
οί πνεύμονες καί τό αίμα άπό ζωήν.

"Επειτα, είς τό βάθος τοΰ κήπου, — οΰτε αύτό δέν τό έλησμονησε — 
ένα μικρό περίπτερον, ένα αληθινόν σαλεδάκι, μέ δ,τι χρειάζεται διά 
μίαν οικογένειαν ή τέλος δι’ ένα θέλοντα νά κατοικήση μεμόνωμένως.

Καί έχει γίνει τό ξενοδοχεϊον Τζαννίδη τό κέντρον όλων τών καλών 
οικογενειών καί όλων τών επιφανών ομογενών τής Αίγύπτου.,’Εφέτος 
μένει έκεϊ καί ό κ. Έμ. Μπενάκης, ό πρόεδρος τής έν Άλεξανδρείςι 
Έλλην. Κοινότητος. ό Αιγύπτιος Κροϊσος, ό όποιος έγκατέλιπε πλέον 
φαίνεται τήν Νίτσα καί τό Μπίαρριτς καί τό Βισσύ καί τό Βισβαδεν.

0 ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 825 ΕΤΩΝ

ΖΩΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΑΥΣΙΣ

Κάτω άπό τό ξενοδοχεϊον δρθοΰται ό μέγας καί πολύς Πλάτανος. Ό 
ιστορικός Πλάτανος. Γερμανοί Φυσιοδίφαι τόν έξετίμησαν ώς 825 έτών 
ήλικίας. ΙΊγάντιον δένδρον άπλώνον πολυσχιδείς βραχίονας και περι- 
πτυσσόμενον τό ώραϊον οικοδόμημα τού Τζαννίδη.

Πρό τοΰ ξενοδοχείου άνοίγεται ή μικρά πλατεία, κατάφυτος,και σύ
σκιος, δημιούργημά τοΰ Τζαννίδη. Δέν είχε δένδρα καί τήν εφύτευσεν. 
Είχε μίαν κρήνην κατακεχωσμένην καί τήν άνεσήκωσε. Τήν ισοπέδωσε, 
τήν έστρωσε, τήν έφύτευσε. , , Γ „

Άπ’ έξω τά αμάξια. Αγώγια όχι άκριβά. Δραχμας τρεις η ωρα. 
Δώδεκα δεκαπέντε δραχμάς μέχρι Τατοϊοΰ μετ’επανόδου. Μίαν δραχμήν 
ό δρόμος. Έχει καί μέ αύτά σύμβασιν ό Τζαννίδης χάριν τών πελατών 
του. Ιδιαιτέραν δέ υπηρεσίαν διακομίσεως. Καί ταχυδρομικήν καί 
τηλεγραφικήν άκόμη.

Ή <ί>.ηθινί| δμως γοητεία είναι ενα γεύμα εις την πλατείαν. Μέσα εις 
τά δένδρα, ύπό καταρράκτας φωτός κατακλύζοντος τό δροσερόν διά
στημα, μέσα είς τό φύλλωμα τό δροσοστάλλακτον, τό ελαφρώς σεϊζον, 
μέ τάς έναλλαγάς τού φωτός καί τής σκιάς, καί μέ τόν ώχρογάλανον 
ούρανόν πέραν έπάνω άπό τό θαυμάσιον πάρκο, καί μέ τούς ήχους των 
Ρουμάνων καταντρ. άληθινή φαντασμαγορία.

ΤΟ ΑΛΣΟΣ
Περιγραφήν ιδιαιτέραν δέν χρειάζεται τό πάρκο. Είνε άλσος θαυμά

σιοι·, έπίμηκες, τό όποιον άοχίζει άπό τόν σταθμόν τού σιδηροδρόμου 
καί τελειώνει εμπρός είς τού Τζαννίδη, άπλούμενον πρό τοϋ ξενοδοχείου 
σάν τάπης πολύχρωμος. Ή φυτεία του οφείλεται είς τόν Μουχλίδην και



ΙΟΥΝΙΟΣ 1905 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ 131130 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 1905

τόν Κοκκινάκην, ή δέ συντήρησίς του είς 
τόν Κατσίμπαν. Άλλ'ή κατασκευή του 
ύφείλεται είς τόν Τζαννίδην.

Πριν ήπλοΰντο οικόπεδα ακαλλιέργητα 
πρό τοϋ ξενοδοχείου καί δύω τρία παρα
πήγματα ώρθοΰντο άσχημιζοντα τήν πλα
τείαν τοϋ πλατάνου.

Ό Τζαννίδης έρριψε τήν ιδέαν. Έτρεξε, 
έκοπίασε, παρεκάλεσε, ανέβηκε σκάλες 
Υπουργείων, κατέφυγεν είς τάς εφημερί
δας, έπεισε καί ένώ έθειορεϊτο όνειρον ή 
άλσοποίησις, ήλθε καί ή κυβερνητική 
πρωτοβουλία, τελευταία δπως πάντοτε, καί 
διά κυβερνητικού δανείου κατώρθωσε νά 
κατασκευάσω ή Εταιρία τοΰ σιδηροδρό
μου τό άλσος.

ΤΟ ΜΟΝΟΝ ΣΤΙΓΜΑ

Παραθέτω ώς κατακλείδα τής περι
γραφής, τήν κάτωθι επιστολήν ομογενούς 
φίλου έξ Αίγυπτου.

Τί τά Οές τέλος πάντων; Μία τέτοια 
σεζοϋρ δέν τήν λησμονεί κανείς. Έχετε 
ένα Οαυμάσιον κομμάτι μέσα είς τήν 
μύτη σας, σεις οί ’Αθηναίοι. Δέν ξέρω ΔΥΣΙΣ - ΘΕΑ ΑΠΟ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

Η ΑΙΘΟΥΣΑ Τ2Ν ΥΠ0Δ0ΧΗΝ1Τ0Υ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

πώς περνούν είς τήν Νίτσα άλλοι. Έγώ ξέρω νά πιο ότι έπέρασα 
δεκαπέντε ημέρας είς τού Τζαννίδη θαυμάσια! Σέ βέβαιοι δτι εύρι- 
σκόμουν διαρκώς ύπό τό κράτος μιας γοητείας. Άπό έκπλήξεως εΐς 
εκπληξιν. Άπό τήν άνετον ζωήν τοΰ ξενοδοχείου, ζωήν μέ δλας μου 
τας αναπαύσεις, μέ τήν δροσιά μου, μέ τά λουτρά μου, μέ τό φαγητόν 
μου, τό ώς άριστον, μέ τήν πολλήν υπηρεσίαν, είς τάς έκδρομάς. Είς τό 
Τατόϊ, είς τόν Διόνυσον, είς τά λατομεία, είς τό Μενίδι. Ποτέ μου δέν 
θά λησμονήσω τήν εκδρομήν πού μας διωργάνωσε ό Τζαννίδης είς τήν 
Πεντέλην. Αυτός ό αγαθός Ήπειρώτης, μέ τήν αφελή μορφήν του. 
ειλικρινέστατος καί ευσυνείδητος, έχει πολλή φωτιά μέσα του. Έκάθησα 
είς τόν πευκώνα τής Δουκέσσας καί έγέμιζα τούς πνεύμονας μου μέ 

Η ΟΜΑΣ ΤΗΝ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΝ

0 ΔΕΛΤΑ

όξυγόνον καί έλουζα τήν ψυχήν μου είς 
τόν αέρα εκείνον τόν ζωογόνοι·.

Τό μόνον στίγμα διά τήν Κηφισσιάν 
είναι ή Εταιρία τών Σιδηροδρόμων ’Αττι
κής. Στίγμα αληθινόν. Μία μουντζούρα. 
Έχει ένα Οαυμάσιον διευθυντήν. Έμίλησα 
πολλές φορές μαζή του καί τόν έκατάλαβα. 
Είναι δαιμόνιος. Τί νά σού κάμη δμως ποΰ 
έχει άπό πάνω του ένα συμβούλιον καί τοΰ 
δένει τά χέρια. "Αν έξαιρέσης έναν Καμπά 
καί έναν ’Αγέλαστο... Μά τί νά σού κάνουν 
οί δύω τους μέσα είς τήν πλειονότητα; 
Άπειρα βολτ δείχνουν τά γράδα τοΰ ήλεκ- 
τρικοΰ εργοστασίου της καί δμως τό πάρκο 
τήν νύκτα είναι σκοτεινό. Πολλές φορές 
ανεβήκαμε καί τά βαγόνια ήσαν κατασκό- 
τεινα χάριν οικονομίας. Τί νά πή δέ κανείς 
γιά τά βαγόνια της; 'Αποθήκες. Σχισμένες 
ψάθες, μαλασμένα τά πατώματα, έλεεινά 
καί τρισάθλια. Έμαθα δτι άκόμη δέν άλ
λαξε τά πρώτα βαγόνια ποΰ είχε φερει δταν 
εγεινε ή γραμμή Πφούϊ '. Άν ήτον άλλου 
θά τής είχαν σπάσει καί τζάμια καί καθί
σματα. Θαυμάζω, πίστευσέ ιιε, τήν άνεκτι- 
κότητά σας. Άφησε ποΰ κάνει τό τραίνο 
μιά ώρα ολόκληρη. Τουλάχιστον δέν έκχω-

ρεϊ τά δικαιώματά της είς άλλην 'Εταιρίαν; Αυτοί οί περίφημοι σύμ
βουλοι τών ένδεκα, οί όπισθοδρομικοί, δέν δίδουν τήν θέσιν των 
είς νέους άκμαιοτέρους; Πφούϊ καί πάλιν πφούϊ................................... ·

Ο ΙΑΤΡΟΣ ΤΗΣ ΚΗΦΙΣΣΙΑΣ
Έχει δέ καί τόν ιατρόν της ή Κηφισσιά. Τόν κ. Περ. Μητσόπουλον. 

Δαιμόνιου, έρευνητικώτατον,—κατά τήν ομολογίαν τών ιατρών—εμβρι
θέστατοι· επιστήμονα. δυνάμενον νά βάλρ τ° yvXia εΐς πολλούς συνα
δέλφους του έκ τών κορυφαίων.

’Ιδίως είς τά παιδάκια τών έν Κηφισσία παραθεριζουσών οικογενειών 
έκαμε θαύματα. Τα έσωσε άπό τάς χεΐράς τοΰ θανάτου κυριολεκτικώς.

ΕΡΡΙΚΟΥ ΣΙΕΓΓΕΒΙΤΣ

ΑΣ ΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩΜΕΝ
ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΔΙΗΓΗΜΑ

(Συνέχεια ά.ιϋ το ποοηγοΰμενον )

Ό κόσμος είδε πρότερον πολλούς, οΐτινες έδέχθησαν τόν θάνατον 
μετ’ αδιαφορίας, άλλ’ ή άταραξία των προήρχετο μόνον έκ σθένους 
ψυχικού περιφρονοΰντος τήν ζωήν καί τόν κοσμον.

Ούδείς ποτέ δμως μέχρι τής ήμέρας εκείνης άπέθανε μετά τοσαντης 
πεποιθήσεως. δτι άποθνήσκων είσήρχετο είς,τήν αληθινήν ζωήν και 

ευτυχίαν, τήν άπειρον καί άτε- 
λεύτητον. Καί ό άνήρ δστις 
έμελλεν έκεϊ μετ' όλίγας στιγ- 
μάς νά σταυρωθή έκήρυττε 
τήν παρήγορον ταύτην πίστιν 
ώς άναμφισβήτητον αλήθειαν. 
Ή διδασκαλία αΰτη άπερρόφα 
όλην τήν προσοχήν τής’Αντείας 
καί έφαίνετο είς αύτήν ώς ή 
μόνη πηγή άληθοΰς παρηγο
ριάς καί άνακουφίσεως. Ήξευ- 
ρεν δτι θ’ άποθάνη καί βαθεία 
θλϊψις συνείχε τήν ι|>υχ?ήν της. 
Διότι τί ήτο δι' αύτήν ο θάνα
τος ; Χωρισμός άπό τοΰ αγα
πητού άνδρος της, χωρισμός 
άπό τοΰ προσφιλούς πατρός 
της, χωρισμός άπό τοΰ κό
σμου, άπό τής άγάπης. Τό κε
νόν, τό ψΰχος, τό σκότος.Όσον 
εύτυχεστέρα ήτο έν τή ζωή 
ταύτη, τόσφ μεγαλειτέρα ήτο 
ή Ολΐψίς της διά τόν χωρισμόν 
αύτόν. Καί ένώ περί τοΰ θανά
του είχε τόσον απελπιστικός 
ιδέας, αίφνης ήκουεν δτι ό 

ζωής καί εύδαιμονίας. Καί τις 
άνήρ, διδάσκαλος, προφήτης,

— Σύ είσαι ή ’Αλήθεια!

ηύλόγει

θάνατος ήτον ή άρχή τής άληθοΰς 
εΰηγγελίζετο τοΰτο; Εΐς παράδοξος _ .... ...
φιλόσοφος, δστις έδιδεν εϊς τούς άνθρώπους τήν έντολήν τής άγάπης, 
δστις έκήρυττε τήν αγάπην ώς τήν ύψίστην αρετήν, δστις ηύλόγει 
τούς τύπτοντας καί μαστιγοΰντας αύτόν. δστις προσηύχετο ύπέρ τών 
σταυρωτών του. Έπί τέλους ή Άντεια ένόησε τί σημαίνει ή έκ νεκρών 
άνάστασις, ήν έπηγγέλλετο ό Ναζωραίος. Ό 
νοΰς καί ή καρδία τής δυστυχούς γυναικός ύψώ- 
θησαν πρός τήν διδασκαλίαν ταύτην. Ένθυ- 
μήθη τούς λόγους τοΰ πατρός της, δστις πολ- 
λάκις έλεγεν δτι μόνον νέα τις άλήθεια δύναταί 
ν’ άπολυτρώση τήν βασανιζομένην ψυχήν εκ 
τού σκότους καί έκ τών δεσμών, καί έδώ ήτον 
ή νέα αύτη άλήθεια.

Τής Άντείας δ νοΰς ήτο τόσον πολύ άπερ- 
ροφημένος άπ’ αύτήν τήν σκέψιν, ώστε κατά 
πρώτην φοράν τότε μετά τοσαύτας ήμέρας ό 
Κίννας δέν είδεν εις τό πρόσωπον της τήν 
έκφρασιν τής φρίκης, τής τρομάρας, ήτις τακτι- 
κώς κατελάμβανεν αύτήν άμα ώς ήσθάνετο 
προσεγγίζουσαν τήν μεσημβρίαν.

Ή πομπή έξεκίνησεν έκ τής πόλεως κατευ- 
θυνομένη πρός τόν Γολγοθάν. Τά πλήθη 
όλονέν πυκνότερα έξεχέοντο έκ τών πυλών τής 
πόλεως καί ήνούντο μέ τόν έξωθεν τών τει
χών περιμένοντα όχλον.

Έν πρώτοις ήρχετο ή μακρά _ σειρά τών 
ύπηρετών, ήτις όλονέν ώγκοΰτο ώς πλημμυ- 
ρίζων ποταμός. Εκατέρωθεν είς τά πλευρά 
τοΰ ρεύματος σμήνη παιδιών έτρεχαν. Έν μέσφ 
τών λευκών ενδυμάτων τών άνδρών καί τών 
κυανών ή ερυθρών έσθήτων τών γυναικών 
διέλαμπον οί θώρακες τών Ρωμαίων στρατιω
τών. Ό βόμβος τών άναμίκτων φωνών έγίνετο 
όλονέν Οορυβωδέστερος. Έπί τέλους έπλησία- 
σαν, καί αί πρώται σειραί ήρχισαν ν’ άναβαί- 
νωσι τά υψώματα. Ό όχλος έσπευδε νά κατα
λάβω τάς καλλιτέρας θέσεις διά νά άπολαύση 
τό θέαμα τής τριπλής σταυρώσεως.

Τά πάιδία έφθασαν πρώτα είς τόν τόπον τής έκτελέσεως τής θανατι
κής ποινής. ’Ησαν ώς έπί τό πλεϊστον παΐδες ημίγυμνοι, φοροΰντες 
ράκη περί τάς όσφϋς των, έχοντες τήν κεφαλήν κουρευμένην, έκτος 
δύο πλοκάμων κρεμαμένων άπό τών κροτάφων.

Οί παΐδες ούτοι ήρχισαν νά συλλέγωσι λίθους άπό τών βράχων διιι 
νά τάς ρίπτωσι κατά τών καταδίκων. Όπισθεν έτρεχεν ό συρφετοιδης 
όχλος, ερυθρός, κάθιδρος καί άσθμαίνων διά νά ϊδη τό θέαμα. Άγριοι 
άνθρωποι άπηύθυνον άγριας κραυγάς πρός άλλήλους καί εκαμναν τόσον 
θόρυβον ώς νά έγδέρνοντο ζωντανοί. Ό Κεντηρίων Ρούφιλος έξήγει 
είς τήν Άντειαν τά συμβαίνοντα, ένφ έξεχέοντο έκ τής πόλεως μεγάλα 
κύματα λαοΰ. Τό πλήθος έγίνετο όλονέν μεγαλείτερον. Έν τώ μέσφ τοΰ 
ρεύματος αύτού περιβεβλημένοι ποικιλόχρους μανδύας έπορεύοντο οί 
πρεσβύτεροι τοϋ λαοΰ και οί πλούσιοι τής Ιερουσαλήμ, άπέχοντες άπό 
τών ελεεινών άνθρώπων τοΰ όχλου. Άγρόται καί γεωργοί καί ποιμένες 

συνωστίζοντο σπεύδοντες νά καταλάβωσι θέσεις. Αί γυναίκες τών πλου
σίων κατοίκων τής Ιερουσαλήμ δέν ήσαν έκεϊ. άλλ’ ύπήρχον πλείσται 
άλλαι γυναίκες, έργάτιδες έκ τής πόλεως καί έκ τών άγρών. Ήσαν καί 
γυναίκες κοιναί, εύωδιάζουσαι ιίπό νάρδον καί φοροΰσαι έσθήτας δια- 
διαφωνούντων χρωμάτων, μέ βαμμένας κόμας καί όφρΰς καί όνυχας, 
μέ υπερμεγέθη ενώτια κρεμάμενα άπό τών αίτιον των καί μέ περιδέραια 
κεκοσμημένα διά νομισμάτων.

Ειτα ήκολούθει τό μέγα συνέδριου τών 'Ιουδαίων <’> πρόεδρος αύτοϋ 
μέ κατατομήν ίέρακος καί μέ αίματόχροα βλέφαρα. Ό Καϊάφας, φορών 
σκούφον μέ δύο κέρατα έπί τής κε<( αλής καί χρυσήν πλάκα έπί τοΰ 
στήθους. Οί Φαρισσαΐοι σύροντες τούς πόδας των καί έπίτηδες προσκό- 
πτοντες εΐς τούς λίθους τής όδοΰ. οί Φαρισσαΐοι μέ τά αιματωμένα 
μέτωπα, τά όποια έκτυπων είς τούς τοίχους, οί κεκηφότες Φαρισσαΐοι, 
μέ τούς ώμους ώσεί καμπτομέυους ύπό τό βάρος τών αμαρτιών όλης 
τής Ιερουσαλήμ. Ή σοβαρότης καί ό ψυχρός φανατισμός των διέκρινεν 
αυτούς ιίπό τού θορυβώδους συρφετού, τοΰ κραυγάζοντος καί μαινομένου.

Τώρα ήκούσθη ή κλαγγή οπλών σιδηρών καί άντήχησαν τά βαρέα 
βή'ίατα τών στρατιωτών τοΰ λεγεώνος. Τό πλήθος παρεμέρισεν όπως 
κάμη τόπον νά διαβούν οί προπορευόμενοι τής πομπής στρατιώται. 
Περί τούς καταδίκους έβάδιζε βραδέως ή φρουρά. Έν μέσφ τών φρου
ρών. ύπέρ τάς κεφαλάς των. ύπερεϊχον ο! τρεις σταυροί, οΐτινες έφαί- 
νοντο ώς ά<(' εαυτών κινούμενοι, διότι οί βαστάζοντες αυτούς έκάμ- 
πτοντο ύπό τό βάρος των. Εύκόλως ήδύνατό τις νά μαντεύση οτι μεταξύ 
τών τριών τούτων καταδίκων, τών φερόντων τούς σταυρούς αύτών, 
δέν εύρίσκετο ό Ναζωραίος, διότι οί μέν δύο έξ αύτών είχον άναι- 
σχύντους, κοινός μορφάς κακούργων, ό δέ τρίτος ήτο γηραιός άνήρ, 
ον προφανώς ήγγάρευσαν οί στρατιώται ΐνα άρη τόν σταυρόν εκείνου.

'Ο Ναζαρηνός έβάδιζεν όπισθεν τών σταυρών φρουρούμενος υπό δύο 
στρατιωτών. Πορφυρούς μανδύας έκάλυπτε τό σώμά του, καί στέφανος 
έξ'άκανθων περιέσφιγγε τήν κεφαλήν του. έπί δέ τού μετώπου του ήσαν 
θρόμβοι αίματος, έξ ών τινες μέν βραδέως κατέρρεον έπί τοΰ προσώ
που του, τινές δέ έμενον προσκεκολλημένοι είς τό μέτωπόν του πλησίον 
τοΰ στεφάνου ώς κοράλια. Ό άνήρ ήτο ώχρός. Έβάδιζε βραδέως, μέ 
άσθενή, άβέβαια, κλονούμενα βήματα. Έν μέσω τής χλεύης τού όχλου 
έβάδιζεν ώς μή άνήκων πλέον είς αύτόν τόν κόσμον, ώταθής είς τάς 
κραυγάς τοΰ μίσους, ώς ύπεράνθρωπος. περιβεβλημένος ήδη τιήν αΐγλην 
τοΰ ’Απείρου. Ήτο πράος καί γλυκύς, τεθλιμμένος δέ διά τήν άπειρον 
θλΐψιν τοΰ κόσμου.

— Σύ είσαι ή ’Αλήθεια! έψιθύρισεν ή Άντεια μέ τρέμοντα χείλη.
Ή πομπή έσταμάτησε πρός στιγμήν παρά τό φορεϊον, ένφ ή προφυ

λακή ήνοιγε τόν δρόμον.
Ό Ναζαρηνός ήτο πλησίον τής Άντείας, ήτις τώρα έβλεπε τήν βοστρυ- 

χώδη κόμην του κινουμένην έλαφρώς ύπό τής θωπευτικής αύρας. 
Έβλεπε τήν πορφυρόν άνταύγειαν τής χλαίνης έπί τοΰ ιϊιχροϋ προσώπου 
του. Ό συρφετώδης όχλος έφέρετο μετά τοιαύτης μανίας ώστε οί στρα
τιώται ήναγκάσθησαν νά σχηιιατίσωσι φραγμόν μέ τάς λόγχας των όπως

.............. ....................._ -...........................................- , rnjai

ΟΙ οτρατιώται ώπήλασαν τό οννωστιζόμενα πλήθη όιά ράβδων . . .

φυλάξωσι τόν Ναζωραίον άπό τού μανιώδους φανατισμού των. Περί 
αύτόν έμαίνετο θιίλασσα εκτεταμένων καί ύψωμένων βραχιόνων μέ 
σπασμωδικώς συνεσφιγμένας πυγμάς, οφθαλμών έξερχομένων_ έκ τών 
κοιλωμάτων των, τριζόντων όδόντων, άφριζόντων χειλέων, καί άγριωτά- 
τας κραυγάς έξερευγομένων φαρύγγων. Καί ό Ναζαρηνός τούς έκύτταζε 
μέ πρφότητα, ώσεί έρωτών: «Τί σάς έκαμα;- Καί ύψιόσας τούς όφθαλ- 
μούς του πρός τόν ουρανόν παρεκά/,εσε τόν Θεόν νά τούς συγχωρήση. 

—Άντεια! Άντεια! έφώναξεν ό Κίννας.
Άλλ' ή Άι-τεια δέν ήκουεν. Έκ τών οφθαλμών της έρρεον κρουνοί 

δακρύων. Έπί πολλάς ήμέρας δέν εΐχεν έγερθή έκ τοΰ φορείου της, 
άλλιί τώρα άνωρθώθη καί ΐστατο τρέμουσα έξ άπειρου συγκινήσεως, 
οίκτου καί άγανακτήσεως, καί ήρχισε νά άποσπφ τούς ύακίνθους καί τά 
άνθη τής μηλέας έκ τοΰ φορείου της καί νά τά σκορπίζη παρά τούς 
πόδας τοϋ Ναζωραίου. ("Επεται τό τέλος



132 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 1905

ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ ΔΟΥΚΑΤΙ

XI ΙΟ I ΙΧΙ -Ι'ΓΟ^ κχι χιΓοχχ

ΜΙΑ ΙΤΑΛΙΣ ΠΟΙΗΤΡΙΑ

Ή όμάς τών αρχαιολόγων, ή έλθούσα έν Άθήναις έπ ’ ευκαιρία τοΰ 
’Αρχαιολογικού Συνεδρίου, έκαλλύνετο δια τής παρουσία; νεαράς Ιτα- 

λίδος ποιητρίας, αδελφής τοϋ πλήρους 
μέλλοντος αρχαιολόγου κ. Περικλεούς 
Δουκάτι. Ή δεσποινίς Γαβριέλλα Δου- 
κάτι, τύπος ’Ιταλικής καλλονής, καίτοι 
δεκαεξαέτις μόλις, γράφει ήδη είς τήν 
μητρικήν της γλώσσαν άρμονικωτάτους 
στίχους, αποπνέοντας κατά τ’ο πλεϊστον 
τήν γλυκείαν μελαγχολίαν, ήτις είναι 
χυμένη είς τούς ωραίους καί πλήρεις 
έκφράσεως οφθαλμούς της. Λογιζόμεθα 
ευτυχείς δυνάμενοι νά κοσμήσωμεν τήν 
ωραία χαρακτηριστικά καί έν ποίημα 

έν μεταφράσει, ήτις χωρίς νά έχη ούτε 
τήν χάριν ούτε τήν δύναμιν τοϋ πρωτοτύπου, δύναται νά δώση 
εις τούς άγνοοϋντα; τήν ’Ιταλικήν άναγνώστας μας μίαν ιδέαν τοϋ 
ταλάντου τής νεαράς ποιητρίας.

ΝΥΜΦΗ ΕΛΠΙΔΑ

Νύμφη μέ μάτια ποδχουν χρώμα τον γιαλοΰ, 

μ’ ολόχρυσα μαλλιά οάν ήλιου αχτίδα, 

μέ λευκά δόντια, μέ χείλια κοραλιοΰ 

πλούσια σέ λόγια. ’Ωραία νύμφη 'Ελπίδα, 

συχνά σέ βλέπω, οάν πέρ’ απ' τό βουνό 

ή μαύρη νύχτα τό πέπλο της απλώνει 

μ' άστρα γεμάτο ψηλά στον ουρανό... 

Συχνά οέ βλέπω κατάλευκη οάν χιόνι.

«Είκονογραφημένην» μέ τά 
τής έμπνευσμένης Ίταλίδος

Μου ζωγραφίζεις τό μέλλον δοξασμένο,

με τήν ωραία, τή μαγική λαλιά σου, 

χάρες γεμάτο, μέ λονλουδα σπαρμένο. .. 

κι έγώ κοιτάζω τά ολόχρυσα μαλλιά σου.

Μοΰ δίνεις θάρρος καί τόλμη νά παλαίσω, 

γιά νά νικήσω είς τής ζωής τήν πάλη· 

συ μ' εμψυχώνεις σαν πρόκειται νά πέσω, 

σύ μέ στηρίζεις στήν κάτασπρην αγκάλη.

Κ' ένώ σηκώνει ή Λλόγλυκεια φωνή σου 

απ' τήν ψυχή μου τήν λύπη τήν μεγάλη 

πειά άσπρη άκόμη μοΰ φαίνετ ή μορφή σου 

κι άπό κοντά μου φεύγεις σιγά καί πάλι.

Φεύγεις, ώ Νύμφη, μέ τήν χρυσή τήν κόμη,

μά όνειρο δόξης μ' άφίνεις μαγεμένο,

κι αν σκορπώ θλίψεις στους στίχους μου άκόμη, 

χαρές καί γέλοια ποΰ μοϋταξες προσμένω.

Κι ένιρ μέ δάκρυ ειν οί στίχοι μου γραμμένοι, 

άν κλαΐν τά μάτια, χαμογελή τό στόμα, 

καί βλέπω έμπρός μου μιά κόμη χρυσωμένη 

καί δύο ματια με τοΰ γιαλ.οΰ τΰ χρώμα !...

Gabriella Ducati
«

Η ΕΠΙΔΗΜΙΑ

Τρομερά καί ολέθρια έπιδημία μαστίζει άπό μηνός τά βρέφη. ’Επι
δημία γαστρεντερίτιδος, όπως τήν χαρακτηρίζουν οί ιατροί. Και προσ
βάλλει τά παιδιά τά μικρότερα τών δύο έτών.

Καί άλλοτε τακτικά τό θέρος άνεφαίνετο έπιδημία γαστρεντερίτιδος 
καί μέχρι πρό τίνος δέν ήτο έξηκριβωμένη ή άφορμή. Τώρα όμως ή 
’Επιστήμη τό έξηκρίβωσεν. Ή αιτία οφείλεται είς τό γάλα. Τό γάλα, 
τό λευκόν αύτό ύγρόν, τό όποιον χρησιμοποιείται σήμερον διά τήν 
θρέψιν τών μικρών παιδιών, όταν δέν έπαρκή τό μητρικόν γάλα, τό 
νοθεύουν οί γαλακτοκόμοι μέ ξένας ουσίας.

Οί γαλακτοκόμοι αναγκάζονται νά τό νοθεύουν διότι δέν έπαρκεϊ ή 
παραγωγή είς τήν κατανάλωσιν. Σήμερον μέ τήν γενικήν έκφύλισιν 
τής γενεάς μα; καμμία μητέρα δέν έχει αρκετόν γάλα διά νά θρέψη 
τό παιδί της. Εξαιρούνται, εννοείται, αί γυναίκες αί ζώσαι ύπό άλλας 
συνθήκας, αί άγρότιδες καί αί γυναίκες τοϋ λαού. ’Αναγκάζονται 
ούτω νά προσφεύγουν αί περισσότεραι οίκογένειαι, είς τό γάλα τής 
άγελάδος και καταντά νά μή έπαρκοϋν ολα τά γαλακτοκομεία.

Λί οΰσίαι μέ τάς όποιας νοθεύουν τό γάλα είναι διά τούς εύπαθείς 
καί εύαισθήτους στομάχους τών μικρών δηλητηριωδέσταται. Τό νοθευ- 
μένον γάλα πέπτεται δυσκόλως, επακολουθεί αδιαθεσία, αποσυντίθεται 
τό γάλα μέσα είς τό στόμαχον, γίνονται ζυμώσεις, αναπτύσσονται τοξί- 
ναι, κυκλοφορούν είς τό αίμα καί έκρύγνηται ό πυρετός. Ή δηλητη- 
ρίασις έχει αρχίσει πλέον. ’Επακολουθούν πόνοι, πυρετός έντονος, 
έμετοί, κενώσεις δύσοσμοι καί ακατάσχετοι καί άν δέν προφθάση ό 
ιατρός, το παιδάκι αποθνήσκει δηλητηριασμένον μέσω φρικτών πόνων, 
διά νά κερδήση ό άπληστος γαλακτοκόμος κάτι περισσότερον.

Μάς κατηγγέλθη παρά γνωστού οικογενειάρχου ότι μέσα είς φιάλην 
γνωστού γαλακτοκομείου σφραγισμένην εύρέθη τεράστιος σκώληξ. Είς 
άλλου γαλακτοκομείου εύρέθη κόλλα. "Ηλλαςεν ό δυστυχής έξ βου
στάσια οιά νά σώση τό παιδάκι του.

Εξαιρέσει ολίγων, μά πολύ ολίγων, ολα τά άλλα γαλακτοκομεία 
είναι εργαστήρια δηλητηριαστών. Πρωτεύει μεταξύ τών έξαιρουμένων 
το έν Κηφισσια βουστάσιον Γ Μελά, καί έν Αθήναις τού Χρυσακη, 
τού Λαλαούνη καί έν δύω άλλα Τού Μελά όμως κατέχει τά σκήπτρα. 
Τέλειον γαλακτοκομεϊον. λειτουργούν καθ’ όλους τούς κανόνας τής 
’Επιστήμης και τής Υγιεινής.

Προσεχώς ή «Εικονογραφημένη» χάριν τιον συνδρομητών της έπι- 
χειρεΐ μεγάλην ευσυνείδητου δημοσιογραφικήν άνάκρισιν. Ειδικός συν
εργάτης της. μέ φωτογραφικήν μηχανήν θά έπισκεφθή ολα τά έν 
Άθήναις καί τοΐς περιχώροις βουστάσια καί γαλακτοκομεία διά νά 
έξετάση τήν κατάστασίν των.

«
ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΑΣ

Τήν 23 Άριλίου έ. έ. έτελέσθησαν έν Θεσσαλονίκη αγώνες ποδο- 
σφαίρας μεταξύ τών πρώτων ομάδων τής Union Sportive Interna
tionale καί τής τοϋ ’Ομίλου Φιλομούσων. Οί αγώνες διεςήχθησαν έν 
άκρα τάξει καί ακρίβεια, μεθ’υπερηφάνειας δέ τό Ελληνικόν στοιχεϊον 
τής Θεσσαλονίκης είδε ανακηρυσσομένους νικητάς τούς εϋσταλείς νέους 
τους αποτελούντας τήν ομάδα τού 'Ομίλου Φιλομούσων, διά τεσσάρων 
επιτυχιών απέναντι Ο, οϋς βλέπει ό αναγνώστης έν τή σελίδι 130.

«
ΟΙ ΙΠΠΕΥΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Είς τάς 15 προσεχούς Σεπτεβρίου εχομεν τούς αγώνας τής Λαρίσ- 
σης, είς τούς όποιους όπως πάντοτε, θά μεταβή καί ό Διάδοχος. Οί 
έφετεινοί προμηνύονται έπιτυχέστεροι καί ήρχισαν νά προκαλούν ζωη- 
ρότατον τό ενδιαφέρον. Αί προετοιμασίαι ήρχισαν άπό τώρα ύπό τήν 
άκαταπόνητον δραστηριότητα τοϋ Δημάρχου Λαρίσσης κ. Άχ. Άστε- 
ριάδου, ό όποιος ετοιμάζει έκπλήξεις άληθείς δι' όσους θά μεταβούν είς 
Λάρισσαν. ΊΙ «Εικονογραφημένη» θά παρακολούθηση τούς αγώνας 
τούτους δι' ειδικής φωτογραφικής υπηρεσίας.

«
ΕΥΚΟΛΙΑ ΜΕΓΑΛΗ

Μόνον τιάρα τό καλοκαίρι — καί είναι τό πρώτον έτος τοϋτο τής 
λειτουργίας του — αντιλαμβάνεται τις τό ευεργέτημα τό όποιον μάς 
έδωκεν ή Εταιρία τοϋ σιδηροδρόμου Αθηνών - Πειραιώς μέ τήν ηλεκ
τρικήν ελξιν.

'Άλλοτε διά νά κατέλθη τις είς Ν. Φάληρον καί πάρη λουτρόν 
έχανε τουλάχιστον μίαν καί ήμίσειαν ώραν, ΰπολογιζομένου δ'τι έμε- 
νεν έντός τής θαλάσσης μόλις οκτώ έως δέκα λεπτά.

Τώρα κατέρχεσθε μέ τό τραίνον τών επτά παραδείγματος χάριν. 
Είς τάς επτά καί δέκα εισθε είς τήν καμπίνα, μένετε είκοσι λεπτά 
μέσα εις τήν θάλασαν, πέρνετε τό τραίνο τών οκτώ παρά είκοσι καί 
είς τάς όκτω παρά πέντε είσθε είς τήν έργασίαν σας.

Αύτή εινε ευκολία 1
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