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Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΟΥ “ΥΨΟΥ,,

Ό U τό βάθος καί έπί τής Β. Δ. παραλίας τοΰ 
Χ~> Χΐ λιμένας τής Κέρκυρας κεΐται τό ρομαντικόν 
< χοιρίον '"Υψος . ΊΙφύσις έπεδαψίλειισεν αύτφ, 
; ως καί τοϊς λοιποϊς χωρίοις τής νήσου μας, όλην 

τήν μαγευτικήν καλλονήν της,
Ή έν αύτφ άφθονος βλάστησις, τό διαρκές πρα- 

σινόφαιον τών έλαιοδένδρων, ή ποικιλία τοΰ χρω- 
,........, τών ιίλσυλλίων. κατερχομένων μέχρι τής ακτής καί
σχηματιζόντων τά έκ κλάδων σπήλαια, ό μορμυρισμός τών ρυα- 

- ·· ι·Χ»»ιιι<i/iAMurtpv νν τ·ίι in 

ματισμοΰ 
σχηιιατιζοντων τα tz. κζ.αυω, ν»·|,·»·... - 
κίων και ό <( λοϊσβος τοϋ κύματος έδημιούργησεν έν ηή παραλία 
ταύτη τοΰ "Υψου» μικρόν επίγειον παράδεισον. έν τφ μέσω τοϋ 
όποιοι· ύψοϋτο ή αρχαία καί ιστορική έπαυλις τοϋ Νικολάου 
ΙΙιέρη, ής μόνον έρείπια σήμερον σώζονται καί έν τή όποια πρό 
δύο αιώνων <| οβεριί έξετυλίχθη. τραγφδία.

Μετ' ούκ ολίγον χρόνον, καί έν τή περιοχή τοΰ κτήματος τοϋ 
Νικολάου Πιέρη. οί συγγενείς του άνήγειρον νέαν έπαυλιν, ήτις 
έτι καί νϋν σώζεται καί κατοικεϊται νπ' αυτών.

Ί1 αρχαία έπαυλις, ήν αυτός οΰτος ό Ν. Ιϊιέρης άνήγειρεν, 
ήτο ή μυστηριιόδης κατοικία αΰτοϋ καί δεκαεξαέτιδος κυρίας έξό- 
χου καλλονής, ήν έξεθείαζον και αύταί έτι αί έπισκεπτόμεναι 
αυτήν κυρίαι. εις άς καί μόνον έπετρέπετο νά τήν βλέπωσιν

ΊΙ μικρά θεραπαινίς'Ασπασία, τήν όποιαν, μετά διετή έν τή 
έπαύλει διαμονήν καί ένεκεν άσθενείας τής κυρίας, εΐχον προσλάβει 
ιός υπηρέτριαν, διηγείτο ότι ή κυρά της ήτο μέτριου αναστήματος, 
υγιής, εύρωστος, πλήρης σφρίγους, μέ κόμην ξανθήν, μέ ύφθαλμούς 
κυανούς, ότι κοράλινα είχε τά χείλη καί τάς παρειάς, ότι ό Πιέρης τήν 
έκάλει μέ τό όνομα Ναδζλή καί ότι ώμίλει άπταίοτως τιήν ελληνικήν, 
μετά τοϋ συζύγου της δέ καί τοΰ Μαύρου θεράποντος ώμίλει γλώσσαν 
άκατάληπτον (τήν τουρκικήν).

ΊΙ Ναδζλή, συνεπής είς τά άνατολικά ήθη καί έθιμα έκαλύπτετο 
πάντοτε διά πυκνού λευκού πέπλου, ώστε ούδείς άνήρ ήδυνήθη ποτέ 
νά τήν ϊδη καί διακρίνη τό αγγελικόν κάλλος της.

Ό σύζυγός της Νικόλαος IIιέρης ήτο μέτριου αναστήματος, λεπτο
φυής. έφερε βραχεϊαν βοστρυχοειδή κόμην καί μαύρους μύστακας. Είχε 
τό βλέμμα αμφίβολον, κάποτε δέ καί χαμηλωμένοι·. ’Ητο ευκίνητος καί 
ένεδύετο πάντοτε κομψώς, όπερ καί είς τήν κυρίαν ύπερήρεσεν. Ήτο 
περιπαθής κυνηγός, ναύτης τολμηρός καί αλιεύς, πεπειραμένος δέ γεω
πόνος. Μεταξύ όμως τών πολλών άσχολιών του κατεγίνετο καί είς τήν 
φιλολογίαν καί συνέγραψέ τινα άφορώντα. είς όσα έν Κων πόλει τφ 
συνέβησαν. τά όποια διαρκούντων τών πολέμων καί κατά τάς γαλλικάς 
έπαναστάσεις έξηφανίσθησαν.Ό Ν. Ιϊιέρης κατήγετο έκ Φαναριού τής Κων,πόλεως, νεαρός δ’έτι ιόν, 
ήδυνήθη νά είσέλθη είς τιήν υπηρεσίαν τών πασάδων τής Σταιιπούλ καί 
κατώρθωσε νά έφελκύση τιήν αγάπην ενός τούτων, τοΰ Δζάνουμ Κότζα, 
ν’ άνέλθη είς τιμητικός θέσεις, νά γείνη διερμηνεύς καί τέλος γραμμα- 
τεύς τοΰ οίκου Κότζα, όστις τόν έθεοιρει ώς ίδιον τέκνον του καί δέν 
έπεθύμει νι'ι άπομακρυνθή άπ’αύτοΰ.

Άλλ*  αίφνης ημέραν τινά ό Ν. Πιέρης, τή συνδρομή τοΰ ευνούχου 
τοΰ χαρεμιού, έξηφανίσθη τοΰ οίκου μετά τής νεωτέρας τών συζύγων 
τοΰ μιξοπολίου Δζάνουμ Κότζα, ήν οΰτος είχεν αγοράσει ιός δούλην 
είς τήν Ταπεζοΰντα καί τιήν όποιαν ήγάπα περιπαθώς, διότι διετίαν 
μόλις ήρίθμει ό πρός αύτήν έρως του.

Τό τολμηρότατοι· τούτο διάβημα τοΰ Πιέρη άφήκεν εποχήν είς τά 
χρονικά τών χαρεμίων, είς τά οποία, ώς γνωρίζομεν, είναι αδύνατον νά 
είσδύση χκιαοι'ο.

«
Ημέραν τινά ή Ναδζλή, παρατηρούσα διά τών στενών οπών τοΰ 

κιγκλιδώματος. είδε τόν ώραϊον Πιέρην στηριζόμενον παρά τήν κλίμακα 
τοΰ κανακιού, ήτις άπό τοϋ Βοσπόρου έφερεν είς τόν ανθόκηπον τοΰ 
πασά.Έκτοτε τόν κατεσκόπευε καθ’έκάστην καί ήράσθη αΰτοϋ τοσούτφ 
έμμανώς, ώστε δέν ήδύνατο πλέον ν' άντίσχη κατά τοϋ φλογερού έρω
τός της, όστις τής είχε καταλάβει νούν, ψυχήν καί καρδίαν.

Μετι'ι τής πολυθελγήτρου Ναδζλή ό πασάς είχεν αγοράσει είς τιήν 
Τραπεζούντα καί τόν Μαΰρον ευνούχον Μεχμέτ, τόν όποιον προσεκόλ- 
λησεν είς τήν υπηρεσίαν τοΰ χαρεμιού καί όστις προσεπάθει παντί 
σθένει, ϊνα μόνος αύτός υπηρέτη τήν Ναδζλή, έζηλοτύπει δέ αγρίως 
οσάκις άλλος τις τόν άντικαθίστα. ΊΙ απεριόριστος στοργή τού Μαύ
ρου πρός τιήν Ναδζλή, έχρησίμευσεν είς αύτήν ώς όργανον, ϊνα τόν 
πείση νά τή φανή χρήσιμος καί έφεύρη τρόπον όπως συνεντευχθή 
αΰτη μετά τοϋ αγαπητού της Νικολάου, όπερ καί επέτυχεν.

Ό Μαύρος δέν έδίστασε νά ΰπακούση καί έκτελέση τήν υπηρεσίαν 
τήν όποιαν τφ άνέθηκεν ή Ναδζλή, πρός ήν τυφλώς ύπήκουεν.

'Αλλά καί ή Ναδζλή διά τιήν πολύτιμον ταύτην υπηρεσίαν άντήμειβε 
τόν Μαΰρον διά μειδιαμάτων, χαριεντισμών, ευτραπελειών, διά μονο
συλλάβων λέξεων καί χαιρετισμών διά τής χειρός. Εις ταΰτα ό Μαΰρος 
ήσθάνετο εαυτόν αίωρούμενον μεταξύ τών ούρί.

Αί έρωτικαί συνεντεύξεις τού Νικολάου καί τής Ναδζλή διεξήγοντο 
ιός έπί τό πλεϊστον είς άπόκεντρον μέρος τοϋ Βοσπόρου καί διήρκεσαν 
ολόκληρον ενιαυτόν.

Άλλ' ή Ναδζλή δέν ήδύνατο έπί πλέον νά ζή μακράν τοΰ αγαπητού 
της Νικολάου' ήδημόνει, έπαθαίνετο, ήγρύπνει, έθλίβετο, έπασχεν.

"Ερως, έρως! ο τά πάντα, — ώς καί ό Τάσος λέγει — διέπων, τά 
πάντα κατορθοΐ. Διά τού έρωτος καί ή Ναδζλή κατόρθωσε νά πείσΐ] 
τόν Νικόλαόν της καί τόν Μαΰρον Μεχμέτ ϊνα διοργανώσουν τιήν έκ 
τοΰ σεραγίου φυγήν, ήν καί έπέτυχον.

Ό Πιέρης είχε παράσχει — άγνωστον πώς — μεγάλος καί σπουδαίας 
υπηρεσίας είς τόν έν Κων πόλει πρεσβευτήν τήςΈνετικής Δημοκρατίας, 
οϋτω δέ απέκτησε τιήν εύγνωμοσύνην τής /'αΖι/ι·οτάημ· καί τών άνωτέ-

ρων αυτής υπαλλήλων καί κατόρθωσε νά πι ίση τόν πρεσβευτήν, ότι 
έθεωρεϊτο παρά τφ Σουλτάνφ ύποπτος, ότι ύπέπεσεν είς τήν δυσμένειαν 
αΰτοϋ καί ότι μόνη σωτηρία του ήτο φυγή απόκρυφος.

Ό Βάϊλος -ώς εκαλείτο ό πρεσβευτής τής Ένετικής Δημοκρατία; 
διηυκ.όλυνε τήν φυγήν τοϋ Πιέρη παρασχών αύτφ ένετικόν τι πλοίον. 
όπερ άπέπλεε διά τήν Κέρκυραν καί έπί τοϋ όποιου έπεβιβάσθησαν ό 
Πιέρης, ή Ναδζλή καί ό Μαύρος, έδωκε δε είς τόν έλληνα Πιέρην 
έπιστολήν δι' ής συνίστα αΰτόν θερμώς είς τόν έν Κερκύρα Προβλε
πτήν ή Καπιτάνον καί πρός άπάσας τάς Ένετικάς Άρχάς.

Έγκλειστος έν τή επιστολή ναύτη ΰπιήρχε καί έτέρα περιγράφουσα 
τά αίτια τής πρός τόν Πιέρην όφειλομένης εΰγνωμοσύνης. τό περιεχο
μένου όμως ταύτης έμεινεν άγνωστον, έγνώσθη δέ μόνον, ότι οΰδέν 
άνέφερε σχετικόν πρός τάς περιστάσεις αϊτινες υπεκίνησαν τόν Πιέρην 
ν'άφιχθή είς Κέρκυραν, ή περί τής μετ'αΰτοϋ κυρίας, περί ής οΰδέ 
κάν λεξιν είπεν ι’ι Ιϊιέρης είς τόν Προβλεπτήν.

Ό Ιϊιέρης άφοΰ έλαβε τάς έπιστολάς. συνενοήθη μετά τής Ναδζλή 
καί τοΰ Μεχμέτ καί άπήλθον κρύφα τού σεραγίου. εκείνη μέν μετημφιε- 
σμένη είς νεαρόν θεράποντα ό δέ Μαύρος είς υπηρέτην.

Ό Δζάνουμ πασάς, όστις δέν είχεν έτι προβιβασθή είς Καπετάν πασά. 
(Ναύαρχον) μόλις έμαθε τιήν φυγήν έξεμάνη. έτριξε τούς όδόντας, τιι 
δέ χείλη του έξέχεον πρασίνους άφρούς.

Έθεσεν είς κίνησιν άπαν τό προσωπικόν τών υπηρετών καί τών 
θεραπόντων καί τοϊς ύπισχέθη άδράς άμοιβάς, έάν ποτέ κατοϊρΙΙουν 
ν’άνακαλύψωσι τό κρησφύγετον τών δύο έραστών.'Λλλ'ίίλαι αί προσπά- 
θειαί του πρός ά.ακάλυψιν αΰτών άπέβησαν φροΰδαι.

Ό Δζάνουμ πασάς, έν τή οργή του, κατετρύχετο ΰπό τής μανίας καί 
λύσσης τής έκδικήσεως, μεθ" ών συνεμίγνυντο ό έρωτικός πόθος καί ή 
διά τιήν καιρίως τρωθεΐσαν φιλοτιμίαν του λύπη.

Έν τούτοις τό φέρον τούς φυγάδας πλοϊον διέπλεε τιήν θιίλαοσαν τοϋ 
Μαρμαρά, οϋρίως δέ πλέον διέσχιζε τά έλαη ρι'ι κύματα, άτινα επί τής 
πρώρας άιρρίζοντα, προσεμειδίων είς τό έρωτικόν ζεύγος, όπερ έν τή 
εύδαιμονία του τιί πάντα ροδόχροα έβλεπεν. ιήγνόει δέ, ώς πάς θνητός, 
τό μέλλον του καί τό άπαίσιον τέρμα του-

Τό μέχρι Κέρκυρας διάστημα διήνυσαν έν χαρά καί άγαλλιάσει καί 
μέ έρωτεμπνεύστους διαχύσεις, κατιί δέ τιήν 3° Μαΐου Ι7Ο4 κατέπλευσαν 
είς τόν λιμένα τής Κέρκυρας καί άπεβιβάσθησαν.

Ό Νικόλαος καί ή Ναδζλή, ΰπό τοΰ Μεχμέτ πάντοτε ΰπηρετού- 
μενοι. κατφκησαν έπί μακράν είς ταπεινόν τι τής πόλεως οίκημα, 
μετ' οΰδενός είς επαφήν ερχόμενοι.

Άλλ’ ό Πιέρης, είς τάς γοητευτικάς καλλονιΐς τού Βοσπόρου είθι- 
σμένος, δέν ιήδύνατο νά μένη εντός τής διά τειχών περικυκλωμένης 
πόλεως, καί έπόθει ν’ άποκτήσΐ) κτήμά τι παρά τάς μαγευτικός τής 
νήσου άκτάς, όπερ νά τφ χορηγή τιϊς αΰτάς μέ τάς τοΰ Βοσπόρου τέρ
ψεις καί γοητείας τών φυσικών καλλονών.

Αφού έπί πολίι κατέγινεν πρός άνεύρεσιν τοιούτου μετέβη καί είς τό 
χωρίον " >’γ·«ι·, όπου καί έξέλεξεν ακτήν τινα, άνήκουσαν είς τήν περιου
σίαν τοΰ αΰτόϋι Ναού τοΰ Αγίου Αρσενίου, καί ήγόρασεν αύτήν.

Έκεΐ άνήγειρεν όχυράν έπαυλιν κατά τόν τότε ρυθμόν τών έν Γαλατά 
οικιών, άγνωστον είς τούς κερκυραίους, οΐτινες πύργον άπεκάλουν τήν 
έπαυλιν. τής όποιας έρείπια μόνον, ώς εϊπομεν, σώζονται.

Ό Πιέρης, καί ΰπό θρησκευτικών αισθημάτων εμφορούμενος ηΰγνω- 
μόνει διά τήν είς αΰτόν εκχτόρησιν τοϋ είρημένου κτήματος καί εΰηρ- 
γέτησε τόν Ναόν έπισκευάσας αΰτόν έξωθι καί έσωθι καί κοσμήοας 
αΰτόν ώς έδει. πρός καλλωπισμόν τού Ίεροϋ Βωμοΰ τού'Υψίστου. Διαρ- 
κοϋντος δέ τοΰ βίου του, έπεδαψίλευσε τφ Ναώ ευεργεσίας, ώστε οί 
ιερείς καί καλόγηροι, έκ παραδόσεως αΰτάς γινιόσκοντες, άναμιμνή- 
σκονται μετά σεβασμού έτι καί νΰν τού Πιέρη καί εύχονται ύπέρ άνα- 
παύσεως τής ψυχής αΰτοϋ. Έπί δωδεκαετίαν ολόκληρον τό περικαλλές 
τούτο ζεϋγος εΰηργέτει τά πέριξ τής έπαύλεως μέρη καί ήσχολεϊτο 
είς τήν καλλιέργειαν τών έλαιοδένδρων καί άγρών. Έφΰτευσε πληθύν 
φοινίκων καί συκεών, συρ-άκις δέ προσελάμβανε γεωργούς χωρικούς 
πρός κα?.λιέργειαν τοΰ εκτεταμένου κτήματος, είς τούς όποιους όμως 
άπηγορεύετο ν’ άνέλθουν είς τιήν έπαυλιν.

Μετά διετή έκεΐ διαμονήν ή Ναδζλή ιήοθέ\·ηοε βαρέως καί τότε 
προσελήφθη μόνον ή παιδίσκη χωρική Ασπασία, έπί μακράν διαμεί- 
νασα είς τήν ύπηρεσίαν ταύτην καί φιλοστόργως άγαπηθεϊσα ΰπό τής 
κυρίας της. Μετ’ ολιγοήμερον ή Ναδζλή άνέρρωσεν εντελώς καί προσέ 
λαβε τιήν Ασπασίαν ώς τακτικήν θεραπαινίδα.

«
Ό Νικόλαος καί ή Ναδζλή έπεζήτουν έν τφ έρωτι τήν λήθην τής 

πρός τόν ευεργέτην αΰτών πασαν άγνωμοσύνης καί ήγιιπώντο περιπα- 
θώς, τήν δέ πρός τόν πασάν διαγωγήν των έδικαιολόγουν ώς προελ- 
θοΰσαν έκ τού άμοιβαίου καί άκαταδαμάστου έρωτος, όστις άμφοτέρους 
τόσον βαθέως έτρωσε καί τούς έκαμε καί κινδύνους νά περιφρονήσουν 
καί πάσαν ΰποχρέωσιν νιϊ λησμονήσουν.

ΊΙ Ναδζλή έπραττε παν ό,τι άρεστόν εις τόν Νικόλαόν της καί τόν 
ηγάπα μέ όλην τήν δύναμιν τού έρωτος, ζηλοτυποΰσα καί αυτά έτι τιί 
άνθη καί τά φυτά, τά ι’ιποΐα ό άγαπητός της περιεποιεϊτο.

Ούδείς τών άγνοούντων τά άνατολικά ήθη δύναται νά έννοήση μέχρι 
ποιου βαθμού έξικνεϊται ή ζυλοτυπία τής άνατολίτιδος.

Τό μόνον όπερ άπήτησε παρά τοΰ αγαπητού της ήτο τό νι'ι διατηρήση 
τό μωαμεθανικόν θρήσκευμα, ΰφ’ ό έγεννήθη, καί ν' άποθάνη μωαμε- 
θανίς. Ό Πιέρης προθύμως είς τούτο μόνον συτήνεσεν, οϋτω δέ ή 
Ναδζλή έμεινε πιστή είς τόν Μωάμεθ μέχρι θανάτου της, καί έτάφη 
άνευ σταυρού είς μέρος μιή καθιερωμένου πρός ταφήν, άλλ' έν τφ μέσφ 
τών άνθέων και τών φοινίκων.

Όσον διακαή έρωτα έτρεφεν ή Ναδζλή διά τόν Νικόλαόν της, 
τοσοϋτον φοβερόν κατ’αύτού μϊσος ένεφιόλευεν είς τά στιήθη τοϋ Μαύ
ρου Μεχμέτ, όστις, χάριν τοΰ πρός τήν κυρίαν του αισθήματος, κατωρ- 
Οει νά τό καταπραύνη καί νά τό ώποκρύπτη, άλλά καί νά παγιο’ινη αύτό 
ΰπό τό πρόσχημα τής ταπεινόσεως καί άφ οσιώσεως.

/

Ούτως ό Νικόλαος καί ή Ναδζλή, τά αγαπητά ταΰτα όντα, διιήγον 
τόν βίον των έν στοργή καί αγάπη- βίον ιϊπλοΰν καί γαλήνιον, ότε 
αίφνης κατιί τό 17·5 ή Ναδζλή ήσθένησε καί πάλιν βαρέως. Άλλ' έλά- 
χιστα έγνόσθησαν περί τών έν τή ιστορική ταύτη έπαύλει συμβάντων, 
ήτις έμεινεν άείποτε κεκλεισμένη καί δέν ικανοποίησε τιήν κοινήν περι
έργειαν, βλέμμα δέ ανθρώπινον δέν ήδυνήθη νά είσδύση είς αύτήν καί 
ϊδΐ| τιί κατιί τήν άσθένειαν καί τόν θάνατον τής Ναδζλή λαβόντα χώραν.

Μετιί οκταήμερον άπό ιού θανάτου της. ότε ό Πιέρης ιίνεκοίνωσεν. 
ότι δέν δέχεται έπισκέψεις, τότε μόλις έγνώσθη, ότι ή Ναδζλή άπέθανε 
καί ίίτι αύτός οΰτος ίδίαις χερσί τιήν έθαηιιίν άνορύξας τάιρον υπό σύμ
πλεγμα φοινίκων, τούς όποιους περιπαθώς εκείνη ήγάπα. μή έπιθέσας 
οΰδέ σταυρόν, οΰδ’ επιτάφιον πλάκα, είμή άνθη, τιί όποια διαρκώς τόν 
τάφον της έκόσμουν, όν μέ φλογεριί εγκάρδια δάκρυα έπότιζεν.

«
Ο Μαΰρος Μεχμέτ. μόλις έπείσθη ότι ή Ναδζλή άπέθανεν. ιήσθάνθη 

εαυτόν έλεύθερον καί άνεκουφίσθη. τόν θάνατόν της δέ θεωρήσας ώς 
ιδίαν αΰτοϋ έκδίκησιν κατιί τού κυρίου του. Εις τά μαύρα αΰτοϋ 
στέρνα άνεπτΰχθησαν τά τής άγριας φύσεώς του ένστικτα, ιϊτινα κατέ- 
πνιξαν τόν πρός τιήν θανοΰσαν ερωτά του. έξ οΰ οΰδέ σπινθήρ άπέμεινε 
καί τότε διενοήθη φοβεροτέραν κατιί τοΰ Πιέρη έκδίκησιν.

Μιή άναμείνας τήν ταη ήν αΰτής έδραμε πρός τόν έν Γουβίφ Ένετικόν 
Ναύσταθμον, ήρπασε λέμβον καί κωπηλατών όλαις δυνάμεσιν έπε- 
ραιώθη είς τιήν ιίπέναντι ' Ήπειρον.

Μόλις ό Πιέρης κανενόησε τήν φυγήν τού Μαύρου έστενοχωρήθη καί 
έταράχθη σφόδρα, προίδιόν, κατά τά φαινόμενα, τάς συνέπειας τής 
φυγής. Κατέφυγεν αύθωρεί είς τάς έν τή πόλει άρχάς όπως καταζητή- 
σωσι τόν Μεχμέτ, άλλο., ιμ’ΰ ! άπασαι αί ένέργειαι καί αί καταζητήσεις 
άπέβησαν φροΰδαι. καί μόνον έκ τής έξαφανίσεως τής λέμβου ήγέρθη- 
σαν ΰπόνοιαι, αϊτινες καί έπηλήθευσαν. Πράγματι δι' αΰτής είχε 
δραπέτευση.

«
Τό αίσθημα τοϋ Μεχμέτ είχεν ήδη μετατροπή είς ιροβεράν κατιί τού 

άντιπιϊλου του έκδίκησιν. Μέχρι πρό τού θανάτου τής Ναδζλή ήδύνατο 
τούλάχιστον νά τήν βλέπη. νά τή όμιλή*  άλλ’ έν τφ κόσμοι δέν έμενεν 
ήδη δΓ αΰτόν ή μόνος ι’ι Νικόλαος.

Οί τοιαύτης φύσεως άνθρωποι, οϊος ό Μεχμέτ, δέν εμφορούνται 
ΰπό τοΰ αισθήματος τής άναμνήσεως καί εΰγνωμοσύνης, πάσα δέ στοργιή 
των είναι πρόσκαιρος καί σβύνεται ΰπό τής ορμής κτηνωδών αισθημάτων.

Έν τούτοις ι> Μεχμέτ διελθών, άγνωστον πώς, τό τιπό Ηπείρου μέχρι 
Πελοποννήσου διάστημα, προσήλθεν είς τόν έκεΐ Καπετάν Πασά, τφ 
διηγήθη τά πάντα καί τφ υπέδειξε τήν οδόν τής κοινής έκδικήσεως.

Έν τφ μεταξύ Άχμέτ ό τρίτος είχε κατακτήσει τήν Πελοπόννησον 
καί ΰποδουλιόσει καί τήν τελευταίαν άκριαν τής Ελληνικής γής, έν ή 
άπό τού >7>3 έμαίνετο ό κατά τών έλλήνων ορθοδόξων πόλεμος τών 
ΰπό τιήν ημισέληνον βαρβάρων.

Μόνον προπύργιον.- κατά τής τουρκικής επιδρομής, όπερ ήδύνατο 
ν’ άντισταθή κατά τιϊιν επιθέσεων τού τουρκικού στόλοι·, ώτειλοϋντος 
όλεθρον τών παραλίων εύρωπαϊκών χωρών, είχεν άπομείνει ή Κέρκυρα.

«
Κατιί τόν Ιούλιον τοΰ 1716 οί τοΰρκοι θέλοντες νά πολιορκήσωσ 

καί έκπορθήσωσι τιήν πόλιν καί τά φρούρια τής Κερκύρας, άπεβιβά 
σθησαν είς τήν παραλίαν τού χωρίου Ι'ουβίου πλησιεστάτου τή άκτή 
τοΰ "Υψου.

II τής άποβιβάσεως εΐδησις διεδόθη αστραπηδόν καθ’ όλην τήν 
Κέρκυραν, φόβος δέ καί τρόμος κατέλαβε τούς κατοίκους, έκ παραδό
σεως γινώσκοντας τήν έκ τής τουρκικής πολιορκίας τού 1537 καταστρο
φήν, καθ’ ήν τιί πάντα διήλθον πυράς καί σιδήρου καί ό τής νήσου 
πληθυσμός έδεκατίσθη.

Μετάξι' τών επιδρομέων κατελέγετο καί ό Δζάνουμ Κότζας, όστις 
ι'ίμα τή αποβιβάσει του, κατέλαβε τιήν κενήν ήδη έπαυλιν τοΰ Πιέρη, 
ήτις τώ ΰπεδείχθη ΰπό τού μαύρου δούλου Μεχμέτ. πλουσίαν περιβε- 
βλημένου άμφίεοιν καί συνοδεΰοντος αΰτόν.

"Αμα τή προσπελάσει τοΰ αΙωνίου 1·/<>ρ<>ΐ·, ιϊπαντες οί κάτοικοι τών 
πέριξ έγκατέλειη·αν τάς εστίας των καί έτράπησαν είς φυγήν, τούτου 
δ' ένεκα ούδείς τών κατοίκων ήδυνήθη νά ϊδη μεταξύ τών επιδρομέων 
καί άναγνωρίση τόν Μεχμέτ.

Τε/χυταΐος πάντων ο Πιέρης έγκατέλειιρε τιήν έπαυλιν του, άφοΰ 
πρώτον τόν τάφ ον τής Ναδζλή ηνθοστόλισε καί μέ δάκρυα τόν έπότισεν.

ΙΙριό πολλοΰ ήδη οί χωρικοί εΐχον καταφύγει εντός τών τειχών τής 
πιίλεως· άλλά καί διά τόν Πιέρην οΰδέν έτερον καταφύγιου άπέμενεν.

Οί τοΰρκοι, είς 33-000 άνερχόμενοι. άπό "Ϋψου καί Ι’ουβίου διήλθον 
τό χωρίον Ποταμόν, έκυρίευσαν τά όχυροιματα τοΰ προαστείου Μανδου- 
κίου καί τό προάστειον Γαρίτσα, είτα δέ έπετέθησαν κατιί τών πρσμα- 
χιόνων τής πιίλεως καί τού Νέου Φρουρίου.

ΊΙ φρουρά τής πόλεως άνήρχετο εις όκτακισχιλίους άνδρας, ών τρισ- 
χίλιοι κερκυραϊοι. Μεταξύ τών τελευταίων τούτων καί ΰπό τήν ιδιότητα 
αξιωματικού κατελέγετο καί ό Νικόλαος Πιέρης.

Ό Μαΰρος Μεχμέτ. ένεκα τών πολλαπλών αύτοΰ σχέσεων, έμαθεν 
ότι ό Πιέρης διιόκει άπόσπασμα, όπερ ΰπερήσπιζεν ακριβώς τό μέρος 
εκείνο τών προμαχώνων, έναντίον τού όποιου ό Καπετάν πασάς είχεν 
άρχικώς συγκεντρώσει τήν έπίθεσιν.

ίιαρκούσης τής μάχης ό Πιέρης έτρώθη τό στήθος ΰπό τούρκου 
στρατιιότου παρά τϋ πλευράν τού Καπετάν πασά ευρισκομένου, έπεσε 
καί συνελήφθη αιχμάλωτος. Έξηντλημένος ών καί ήλλοιωμένην έχων 
τήν δψιν δέν άνεγνωρισθη, είμή περί τήν εσπέραν, ότε ό πασάς έπλη- 
σίασεν αΰτόν καί τφ ήνοιξε διά τοϋ άντίχειρος τά βλέφαρα.

Μόλις τόν άνεγνώρισε, τοιαύτη ΰπήρξεν ή μανία τής έκδικήσεως του 
ούδέποτε πραύνθείσης — ώστε ήλλαξεν έκ τής χαράς δψιν καί ήγάλ- 

λετο θηριωδώς, βλέπων ότι ήγγικεν έπί τέλους ή στιγμή, καθ’ ήν ήδύ
νατο νά έκδικηίίή. "Πρπασεν άπό τοΰ στήθους τόν δυστυχή Πιέρην 

ήμιθανή. τόν έρριψε κατιί γής, τόν έποδοπάτησε, τόν έπτυσε κατιί πρό- 
σωπον καί τόν έδεσε —νεκρόν μάλλον ή ζώντα άπό τοΰ σάγματος τοϋ 
ίππου του. τιήν αύτήν δέ νύκτα τόν έσυρε μέχρι τής έν Ύψοι έπαύλεως.

Τιήν διάβασιν τοΰ Καπετάν πασά, πένθιμου πομπής έχουσαν όη·ιν. έφώ- 
τιζον πυρσοί, ένα τών οποίων έκράτει ό κτηνωδώς χαίρω'ν μαΰρος Μεχμέτ.

ΊΊ άπό Ποταμού μέχρι "Υψου πορεία τοϋ Καπετι'ιν πασά φόβον καί 
τρόμον ένεποίει. ΊΊ νύξ ήτο θυελλώδης καί ένέπνεε φρίκην, οί δέ 
καταρράκται τοϋ ούρανοϋ ήνοίχθησαν καί ακατάσχετος πλϋμμυρα κατέ- 
στρεψε τάς σκηνάς τών τούρκων καί τόν στόλον των διεσκόρπισεν.

Ό σφοδρώς πνέων άνεμος έσβεσε τούς πυρσούς, έν δέ τφ άπαισίφι 
έκείνιο σκότει μόνον οί συνεχείς κεραυνοί έφ ώτιζον πενθίμως τήν οδόν.

Μόλις άφίκοντο εις τήν έν "Υ«·ιρ έπαυλιν. ό Πιέρης. οΰ μόνον έζη. 
άλλι’ι καί πλήρεις είχε τάς αισθήσεις του. Έν τούτοις οΰδέ μίαν κάν 
λέξιν ήρθρωσεν είς άπάντησιν τών ραγδαίων τού Καπετάν παπά έρωτή- 
σεων, όστις ήθελεν ϊνα πάση θυσία μάθη. πού ι’ι τάφος τής Ναδζλή έκειτο.

Πρός τούτο δέν ωθείτο ΰπό αισθήματος άγάπης ή οίκτου· έπόθει 
ιιόνον νι'ι έκδικηθή τιήν Ναδζλή, έστω καί τεθαμμένην, νά ίεροσυλήση 
επί τοϋ τάφου της. νι'ι τόν βεβηλώση, καί ικανοποίηση οϋτω τιήν 
θηριιόδη ζυλοτυπίαν του.

Τού Πιέρη σιωπώντας, ό πασάς διέταξε νιί τόν μαστιγώσωσιν, είτα 
δέ τόν παρεκάλει καί τφ ΰπέσχετο χάριτα ζυιής, πλούτον καί τιμάς, ϊνα 
τφ έκμυστηρευθή πού ό τάφος. Άλλ’ ό Πιέρης έσιιίιπα. Ό πασάς έμαι- 
νετο. διότι ΰπεράνω τής κατά τοΰ άντεραστοΰ του καί τοΰ—κατ’αΰτόν 
προδότου οργής του. έκειτο ή έκδίκησις άπατηθέντος δυστυχούς έραστοΰ.

Ό δυνάμενος νιί φαντασθή_ τήν ψυχολογικήν κατάστασιν τοΰ 
πασά, δύναται καί ν' άποφανθή. οτι δ τοιουτοτρόπως μισών καί τοσαύ- 
την έκδίκησιν πνέων πρέπει νιί ήγάπησε πολύ, παρά πολύ, καί θά 
αίσθαγθή οίκτον ύπέρ τοϋ τόσιρ τρομερά, άπατηθέντος γέροντας έρα
στοΰ πασά·. Ούτως άπεφάνθησαν οί δύο πρώτοι συγγραφ είς τής Τρα- 
γφδίας τοΰ "Υψου·.

Άλλ’ έπιτραπήτω ήμΐν μία καί μόνη έρώτησις:
Επιτρέπεται είς γέροντα, έστω καί ΰπερανθροίπως έρωτευμένον, νά 

εχ.11 τήν άπαίτηοιν ν' άνταγαπάται ΰπό εΰειδοΰς καί περικαλούς νεάνι- 
δος, σφριγοϊσης καί άγαπιίισης νεανίαν καί άνταγαπω|ΐένης;

Όλαι αί ι'ιπόπειραι καί αί ΰποσχέσεις τοϋ πασά απέβησαν μάταιαι. 
Ό Πιέρης έμεινεν αμετάπειστος, τά δέ χείλη του έμεναν διαρκώς βωβά 
καί οΰδέ παράκλησιν, οΰδέ παράπονου έπριίφερεν.

Άλλ’ ι’ίν ό άπατηθείς εραστής πασάς ιήγάπησέ ποτέ χωρίς ν’ άνταγα
πάται, ό Πιέρης ήσθάνετο διά τήν Ναδζλήν έρωτα ΰπέρτερον παντός 
εύγενοΰς αισθήματος καί άντηγαπάτο. Ώς έκ τούτου οΰδέ κάν δι' απλής 
κινήσεως ή νεύματος έπρόδωκε τό μέρος, όπου ό τάφος τής Ναδζλή έκειτο.

Άμα τή εμφανίσει τής ροδοδακτύλου Ήοϋς αί δυνάμεις τοΰ Πιέρη 
έξηντλήθησαν, καί μόλις ό ήλιος άνέτειλεν έστρεψεν ιίίπαξ έτι πρός 
αΰτόν τό σβεννύμενον βλέιιμα καί άνεπόλησεν ίσως καί είδεν ώς έζω- 
γραφισμένον ιίπαντα τόν ήδη τοσούτιρ τραγικώς τερματιζόμενοι· βίον 
του, ιή δέ τελευταία αύτοΰ σκέφιις θά έστράφη πρός τό εΰτυχές παρελ
θόν. Θά άνεμιμνήοκετο τόν ΰπό τούς φοίνικας τάφον, έντός τοϋ όποιου 
ιή άγαπητιή του Ναδζλή άνεπαύετο καί 0<ί έπόθει ϊνα διι’ι τελευταίαν 
φοράν Ιδη τόν ΰπό τών δακρύων του ποτισθέντα σωρόν, άλλά δέν έτόλ- 
μησε νά στρέψη πρός τό μέρος εκείνο τό βλέμμα, φόβοι μ ή προδιόση 
τόν ιερόν δι' αυτόν τόπον, όστις θά έβεβηλοϋτο ΰπό τοϋ τούρκου. 
Έστένιιξε βαθέως καί... έξέπνευσεν.

Ό Τούρκος, ΰπό τιήν επιρροήν τής λύσσης καί τής μανίας έκδικήσεως 
ευρισκόμενος, διέταξε νά κρεμάσωσι τό ένδεδυμένον ετι καί έξ αίματος 
καί βορβόρου κηλιδωμένοι· πτώμα τού ΙΙιέρη έπί παραθύρου τής έπαύ
λεως, ήτις τόσην καλλονήν καί εύτυχίαν περιέκλεισεν.

Παρήλθον στιγμαί τινες καί ό πασάς έδωκε μυστικός τινας διαταγάς, 
μεθ’ άς παρουσιάσθη ένώπιόν του ό Μεχμέτ, όστις τόν είχε συνδράμει 
είς όλα τι'ι κατά τοΰ άντεραστοΰ του βασανιστήρια καί τού οποίου τιήν 
προδοσίαν δέν είχε συγχωρήσει.

Ό πασάς, μέ ειρωνικόν είς τά χείλη μειδίαμα, προσέβλεψε τόν 
Μεχ,ιέτ, όστις άνύποπτος κατ' άρχάς. ά).λα καί γινώσκων τόν χαρα
κτήρα τοϋ κυρίου του, μόλις ήτένισεν αΰτόν κατελήφθΐ) ΰπό ρίγους 
φρίκης καί έπειράθη νά ψελλίση λέξεις τινάς, αϊτινες δέν έξήλθον τών 
χειλέων του.

Αίφνης ό πασάς έξηγριώθη καί διέταξε νά δέσωσι τόν Μεχμέτ καί νά 
τόν άπαγχονίσωσιν έπί τού παραθύρου, έφ’ οΰ έκρέματο καί τό πτώμα 
τοϋ Πιέρη· όπερ καί έγένετο.

Έπί τή τραγική θέφ τών δύο κρεμαμένων πτωμάτων ό πασάς έξερ- 
ράγη είς γέλωτας, άλλ' αίφνης έλαβεν ύφος μαινομένης τίγρεως καί 
διέταξε τούς ΰπ’ αΰτόν στρατιώτας νά βάλωσι πύρ. τοϋ οποίου παρανά
λωμα έγένετο όλόκ/.ηρος ιή ώραία έπαυλις τοϋ Πιέρη. ήτις είς σωρόν 
άμορφων ερειπίων μετετράπη. ών τινα καί σήμερον έτι δυνάμεθα 
νά ίδωμεν.

Άλλ' άλλαι μέν βουλαί άνθροϊπων. άλλα δέ Θεός κελεύει.
Ό στρατηγός Σχυλεμβοϋργος, άφοΰ γενναίως διεξήγαγε τήν άπό τού 

Νέοι· Φρουρίου άμυναν κατά τών τουρκικών επιθέσεων, εκαμε τήν 
ένδοξον εκείνην έξοδον, καθ' ήν έδεκάτισε τούς είς φυγήν τραπέντας 
τούρκους, ών 15.000 έπεσαν νεκροί. (Περί τής πολιορκίας ταύτης καί 
λοιπών όρα καί τό τοΰ Σεπτεμ. Ι9°5 τεϋχος τής «Εικονογραφημένης»).

Μεταξύ τών αιχμαλώτων ό ένδοξος στρατηγός συνέλαβε καί τήν 
τίγριν τοϋ "Υψου, τόν Δζάνουμ Κότζα, τόν οποίον έκλεισαν είς τό φρού- 
ριον τών Επτά Πυργίσκων.

Μόλις ό Σχυλεμβοϋργος έμαθε τήν φρικαλέαν τοΰ "Υψου τραγφδίαν 
καί τάς ΰπό τοΰ πασά διαπραχθείσας θηριωδίας, έξεμάνη καί διέταξε 
νά τόν άποκεφαλίσωσιν.

Ή διαταγή του έξετελέσθη αύθωρεί καί τό τέρας τής τουρκικής 
θηριωδίας έπεσε κυλιόμενον είς τό ρυπαρόν αΐμά του.

Απέναντι τών όσων θηριωδιών διέπραξεν ό πασάς, θά τφ ήρμοζε 
βεβαίως καί θηριωδεστέρα τιμωρία.

Άλλ’ ό γενναίος στρατηγός Σχυλεμβοϋργος ήτο εύγενής τιήν ψυχήν, 
εκπολιτισμένος, ένφ ό Δζάνουμ Κότζας πασάς ήτο βάρβαρος ... τοϋρκος.

Ν. Γ. Μ.

I
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ΤΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ

'\ί ποβρύχιον είναι τό πλοΐον τό δυνάμενον νά πλέη υπό 
Α τιήν επιφάνειαν τής θαλάσσης.

\έον ν’ άνατρέξωμεν εϊς τάς άρχάς τοΰ 16ου αϊώνος διά νά 
εύρωμεν τάς πριότας απόπειρας δι' υποβρύχιον θαλασσοπλοΐαν.

Πολλοί έηευρέται άπησχολήθησαν με τό υποβρύχιον πλήν 
άνεπιτυχώς. Ώς μόνους πραγματικούς προγόνους αυτού δέον 

ΤΟ ΚΑΤΑΒΥΘΙΣΘΕΝ ΕΝ ΒΙΖΕΡΤΗ. ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ "ΛΟΥΤΕΝ..

ν' άναφέρωμεν τήν Χελιόνην τοΰ Bushnell κατά τό 1771· 
και τόν Ναυτίλον τοΰ Fulton κατά τό ι8ογ πλήν και ταΰτα 
ήσαν πλοία περίεργα, άχρησιμοποίητα, ούδεμίαν εχοντα σχέσιν 
μέ τό σημερινόν υποβρύχιον, τό φοβερόν τούτο όπλον τοΰ 
μέλλοντος, εις τιήν τελειοποίηση· καί χρησιμοποίηση’ τοΰ όποιου 
συνετέλεσαν ιδίως αΐ άνακαλύψεις τοΰ λήξαντος αϊώνος.

Τό Γαλλικόν ναυτικόν είναι τό πρώτον, τό όποιον άπέκτησε 
χρησιμοποιήσιμα υποβρύχια. ()ΐ Γάλλοι ναυπηγοί Zede, Romaz- 
zoti, Maugas και Loubeuf, είναι οί ναυπηγήσαντες διά τό 
ναυτικόν τής πατρίδος αυτών, τόν ισχυρόν υποβρύχιον στόλον, 
δι’δν ή Γαλλία σήμερον σεμνύνεται.

Τήν κατάδυσιν τοΰ Υποβρυχίου κατ’ άρχάς έπεχείρησαν διά 
τής μεταβολής τοΰ Εξωτερικόν όγκου αυτού, πείραμα άποτυχόν, 
ή ιδίως διά τής μεταβολής τοΰ βάρους αυτού εϊσάγοντες ύδωρ 
διά τιήν κατάδυσιν, και εξάγοντες αύτό διά τήν άνάδυσιν. Καί 
εις τάς δύο περιπτώσεις Επρόκειτο περί έκμηδενίσεως τής άντώ- 
σεως ή τής πλευστότητας, διά τούτο τιι υποβρύχια ταΰτα είναι 
τά μέ πλευστότητα μηδέν.

Τά τοιαΰτα υποβρύχια ήσαν μικρού εκτοπίσματος.
"Οταν έπεχείρησαν νά κατασκευάσωσιν υποβρύχια μεγαλει- 

τέρου εκτοπίσματος, καί μεγαλειτέρας άκτΐνος ένεργείας, κατε- 
σκεύασαν τά μέ πλευστότητα θετικήν υποβρύχια, διαφυλάσσοντα 
δηλαδή πάντοτε βάρος μικρότερον τοΰ βάρους τοΰ έκτοπιξομε- 
νου ϋδατος, υφιστάμενης οΰτω 
άντώσεως, ήν ΰπερνικώσι μηχα
νικώς δΓ οριζοντίων πηδαλίων. 
Επομένως ή άρχιή τής καταδύ- 
σεως τών τοιούτων υποβρυχίων 
στηρίζεται έπί τών οριζοντίων 
πηδαλίων, άτινα διευθύνουσι τό 
υποβρύχιον έπί τοΰ κατακορύ- 
φου επιπέδου, όπως τό σύνηθες 
πηδάλιου έπί τοΰ οριζοντίου.

Συνήθως φέρουσι δύο ζεύγη 
οριζοντίων πηδαλίων, έν πρός 
τιι έμπρός, καί έν όπισθεν. Ευ
κόλως εννοείται ότι όπως καταδυθώσι τιι τελευταία ταΰτα υπο
βρύχια, δέον νά εύρίσκωνται έν κινήσει.

'Υποβρύχια διακρίνομεν δύο ειδών: τά αμυντικά υποβρύχια, 
ή μικρός άκτΐνος ένεργείας (sous-niarins), καί τά επιθετικά ή 
μεγάλης άκτΐνος ένεργείας (Sulmersibles).

Μετάπολλάς άλλας δοκιμάς, ό ηλεκτρισμός έθεωρήθη ώς ή 
καταλληλότερα κινητήριος δύναμις τών υποβρυχίων, καί τά 

Η ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΠΛΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ

πρώτα ναυπηγηθέντα δέν έφεραν ή ρευματοπυκνωτάς, μετά 
τήν Εξάντληση· τών οποίων έδει νά επανέλθωσιν εις σταθμούς 
πρός άναγέμισιν αυτών.

Τιι αμυντικά έχουσιν ώς κινητήρων δύναμιν μόνον τόν ηλεκ
τρισμόν. Τιι επιθετικά έχουσι διιι τόν υποβρύχιον πλοΰν τόν 
ηλεκτρισμόν, καί διιι τόν έπί τής Επιφανείας τής θαλάσσης, 
μηχανάς κινούμενης διιι πετρελαίου ή γκαζολίνης, αϊτινες χρη
σιμοποιούνται επίσης κατά τήν κίνησιν πρός άναγέμισιν τών 
ρευματοπυκνωτών.

Ένφ λοιπόν τά πρώτα μετιί πλοΰν ολίγων ωρών δέον νιι 
έπιστρέφωσι πρός άναγέμισιν τών ρευματοπυκνωτών, τιι δεύ
τερα πράττουσι τούτο μόνα, καί δι’ αύτό ή άκτίς ένεργείας 
αυτών είναι μεγαλειτέρα. Έκ κατασκευής επίσης τ<ί τελευταία 
είναι πλέον εύπλοα έπί τής έπιη ανείας τής θαλάσσης, καί πλέον 
κατοικήσιμα διά τούς επιβαίνοντας.

Ή μεταβολιή τού βάρους τοΰ υποβρυχίου, ή έκ τής κατα- 
ναλώσεως τοΰ καυσίμου υγρού, ϊσοη αρίζεται διιι τής εισαγωγής 
άναλόγου θαλασσίου ΰδατος.

"Οσον αφορά τήν άνανέωσιν τής ατμόσφαιρας κατιί τους 
υποβρυχίους πλόας μετεχειρίσθησαν δύο τρόπους: ή τιήν ανα
νέωση· αυτού διά πεπιεσμένου άέρος υπάρχοντας Εντός κυλίν
δρων, έκδιώκοντες δΓ αντλιών τόν μεμολυσμένον ή έξουδετε- 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΕΚΣΦΕΝΔΟΝΙΖΟΝΤΟΣ
ΤΟΡΠΙΛΛΗΝ ΚΑΤΑ 0SPHKTOY

ροΰντες τιι μεμολυσμένα στοιχεία τής άτμοσφαίρας (άνθρακικόν 
οξύ κ.τ.λ.) διιι χημικών μέσων, μή άφίνοντες ή τό άζωτον, 
συμπληροΰντες ταύτοχρόνως καί άναλόγως διά καθαρού οξυ
γόνου, τό όποιον εύρίσκεται ή πεπιεσμένοι· εις άποθήκας ίή 
παράγεται χημικώς.

Βάρη έπίσης άνηρτημένα κάτωθι τοΰ υποβρυχίου καί δυνά- 
μενα νά. χειρισιθώσιν έσωθεν, άφίενται, έν ανάγκη, όπως τό 
υποβρύχιον ταχύτεροι· άνέλθη έπί τής έπιφανείας τής θαλάσσης.

Χιά τιήν κατάδυσιν ε νός επιθετικού υποβρυχίου (submersible), 
χρειάζονται περί τιι 6 τουλάχιστον λεπτά, διά τιήν μεταλλαγήν 
τής κινητήριου μηχανής, καί τό ερμητικόν κλείσιμον τών διαφό
ρων άναφωτίδων άλλ’ ό χρόνος ουτος σχετικώς είναι Ελάχιστος. 

Διά τόν πλοΰν καί τόν χειρι
σμόν τοΰ υποβρυχίου έν κατα
δύσει, υπάρχει πυξίς καί βοη
θητικόν γυροσκοπίου, όταν ώς 
έκ τής πλησίον παρουσίας τού 
εχθρού, τό περισκόπιου εΰρίσκε- 
ται επίσης υπό τήν έςπ,φάνειαν 
τής θαλάσσης.

Τό περισκόπιου άποτελεΐται 
άπό σωλήνα εχοντα εις τά άκρα 
δύο πρίσματα ολικής άνακλά- 
σεως διά τών οποίων καθαρό
τατα ό έν τώ ύποβρυχίφ παρα

τηρητής δύναται νά βλέπη τήν εικόνα τοΰ έπί τής έπιφανείας 
τής θαλάσσης αντικειμένου.

Τό υποβρύχιον άμα πλησιάση τον Εχθρόν, εις απόσταση· 
έξαρτωμένην Εκ τοΰ καιρού καί τής άτμοσφαίρας, καταδύεται, 
άφίνον υπέρ τήν Επιφάνειαν τής θαλάσσης μόνον τό άκρου 
τοΰ περισκοπίου δΓ ού κατοπτεύει τιι πέριξ- άμα φθάση είς 
απόστασιν άπό τοΰ εχθρού, οπότε καί τό άκρον τοΰ περισκο-

εκτός ιιάχης 5 πλοία προ τήςυποθετικώς

ΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ Ζ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

πίου δυνατόν νά είναι ορατόν κατα
δύει καί τούτο.

’’Αλλοτε ό σ.ωλήν τοΰ περισκοπίου 
άπετελεΐτο έξ ενός τεμαχίου καί άπήτει 
όπωσοΰν χρόνον ή κατάδυσις τού εξιί},- 
λου άκρου αυτού.’’Ηδη παρεδέχθησαν 
σύστημα τηλεσκοπίου, ιίίστε δύνανται 
σχεδόν άκαριαίως νιι κατοπτεύωσι τόν 
ορίζοντα καί ν’ άποκρύπτωσιν αύτιί.

ΤΙ Αγγλία μ’ όλον ότι ή Γαλλία 
ήρχισε τιήν ναυπήγησιν πολεμικού υπο
βρυχίου στολίσκου διά τήςκαθελκύσεως 
τοΰ Gynniote κατά τό 1888 καί 
τού Gustave - Zecle κατιί τό 1893, 
δέν έ’δωκε μεγάλην σημασίαν κατ’ άρ
χάς· άλλ’όταν είδε τιήν Γαλλίαν εξακο
λουθούσαν νιι ναυπηγή, έπεχείρησεν 
εϊς τό έν Χάγη συνέδριου τής ειρή
νης; νά καταδικάση τό υποβρύχιον 
πλιήν άποτυχοϋσα, καί υπό τής έξεγερ- 
θείσης κοινής γνάηιης ωθούμενη άνέ- 
γραιρεν εις τόν προϋπολογισμόν τοΰ
IQOO τιήν ναυπήγηση· $ υποβρυχίων, καί Εξακολουθεί έκτοτε 
κατ' έτος ναυπηγούσα. ΤΙ Γαλλία κέκτηται ήδη εν ένεργεία 
φο υποβρύχια. Τό 1908 θά έ'χη 6/. καί 8χ κατιί τό ιφιο. Τό 
πρώτον ναυπηγηθέν ήτο 3° τόνων, καί τά τελειπαίως ναυπη
γούμενα 4°θ· Τιι τελευταία πλέουσι μέ ταχύτητα 12 κόμβων 
έπί τής έπιΐ| <ινεία; τής θαλάσσης, καί 8 ύπό τιήν Επιφάνειαν.

Τοΰ Narval ή άκτίς ένεργείας είναι 2J2 μιλιών μέ ταχύ
τητα ι ι κόμβων καί 624 μιλιών μέ ταχύτητα 8. Έν καταδύσει 
δέ 2ξ μιλίων μέ ταχύτητα 8 κόμβων, καί 7θ μιλιών με ταχύ
τητα 5 μιλίων καθ’ ιί'ιραν.

Τό υποβρύχιον έν μέλλοντι πολέμιο θά εμποδίζη βομβαρδι
σμούς, αποβάσεις, θά διαλύση ιίποκλεισμούς, ή θά καταστήση 
αυτούς άνισχύρους, επιτιθέμενον κατιί τών Εχθρικών στόλων 
εϊς άποστάσεις, εϊς άς άκόμη δέν δύνανται νά ενεργήσωσι τά 
επάκτια πυροβολεία, καί θ<ί καταφέρη καίρια τραύματα κατιί 
τοΰ Εχθρού όστις θά επιχειρήση νιι διέλϊΐη διιι στενών, ή μερών 
έκ τών προτέρων γνωστών αύτώ.

Τό υποβρύχιον δέν έχει ιός επιθετικόν όπλον ή τιήν αύτοκί- 
νητον τορπίλλην, ιος άμυντικόν δέ τιήν κατάδυσιν. Τό σπουδαιό
τερου εϊσέτι ελάττωμα αυτού είναι ή σχετική βραδυκινησία του, 
καί ιός εκ τούτου ό κα/ά.ίτερος άμυντικός χειρισμός τοΰ ύπ’ 
αυτού προσβα/Λομένου πλοίου, είναι ή ολοταχώς φυγή. "Οταν 
ή ταχύτης αυτού έξισωθή τή τών μεγάλων πλοίων, ούδέν θά τό 
έμποδίση πλέον ν’ άκολουθή τούς θωρηκτούς στόλους, οϊτινες 
τότε είναι ζήτημα εάν θιί ύπάρχωσιν άσφαλεϊς έκτος άν νέαι. 
πρόοδοι καί νέαι άνακαλύψεις παράσχωσιν άσφαλεϊς κατιί τοιν 
τορπιλλικιόν εκρήξεων προφυλάξεις, ή είς τούς πολεμικούς 
Ναυστάθμους έμη,ανισθΐ| νέον πλοΐον, τό άντιϋποβρύχιον.

Κατιί τά μεγάλα Ι’α/Αικιί ναυτικά γυμνάσια, τά λαβι'ο·τα 
χώραν κατά τόν παρελθόντα ’Ιούλιον καί ά είχον τήν ευτυχίαν 
ν<ί παρακολουθήσω έπιβαίνων τοΰ θωρηκτοΰ «Aniiral Trc- 
liouart , εσχομεν έκ τών επιτυχών επιθέσεων τών υποβρυχίων 
ύποθετικώς εκτός ιιάχης 5 πλοία πρό τής Bizerte, 16 πλοία
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1 ’ Ρ

πρό τής Μασσαλίας τιήν πρωίαν τής 3 > Ιουλίου, καί 2$ πρό 
τής Μασσαλίας τήν πρωίαν τής 2 Λύγούστου.

Δέν είναι, λέγει ό ναύαρχος κύριος Fournier, τό όπλον 
τών κατά θάλασσαν κατακτήσεων, τό όποιον μένει άδιαφιλο- 
νικήτως τό θωρηκτόν, ά/J.’ είναι εκείνο τό όποιον θ<ι κατα- 
στρέψη άσφαλέστερον πάντα νικητήν στόλον, ό όποιος θά 
θέληση νά επωη εληθή τών νικών αυτού, προσβάλλων έν τέλει 
τούς εχθρικούς λιμένας . Ό κύριος D’Armor έν τφ βιβλίφ 
αυτού Les submeersibles et les sous-niarins- προτείνει 
διά τήν άμυναν τής Ελλάδος τρεις σταθμούς Υποβρυχίων τόν 
Πειραιά, τό Άργοστόλιον, καί τήν Σύρον ι8 έπιθετικι'ι υποβρύ
χια, καί ι8 άμυντικά, αντί ολικής δαπάνης 30 Εκατό μ. φράγκων, 
καί προτείνει τίμ· κατάργηση· τών θωρηκτών. Πλήν λησμονεί 
ότι τοΰ Ελληνικού ναυτικού ό προορισμός δέν είναι μόνον ή 
άμυνα τών ακτών τοΰ ελευθέρου Βασιλείου.

\έν είναι τοΰ παρόντος νιί έξετάσωμεν τιήν δράσιν τών Έλ- 
ληνικών υποβρυχίων έν μέλλοντι πολέμιο, εν τφ Αϊγαίφ, πλιήν 
θά ηύχιίμεθα νά ’ίδωμεν τό ναυτικόν ήμιον επηυξημένον μέ 
αριθμόν τινα Επιθετικών υποβρυχίων, τιι όποια, ιος ά?Αα πυρ
πολικά τοΰ άγώνος, θιζ φέρωσι τιήν καταστροφήν εϊς πάντα 
στόλον ισχυρόν, όστις θά έπεχείρει νά καταπατήση τιι Εθνικά 
τής πατρίδος ήμών δίκαια.

*

Ν. I. ΒΟΤΣΗΣ
Αξιωματικός τοΰ Β. Νανπκοΰ.

ΑΠΟ ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ — ΑΠΟ ΓΙΑΛ1 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ

fl ως τώρα ή άπομίμηοις τών άδαμάνιων ίφδανε μέχρι τον >■« κατα- 
I σκευάζωνται ψευδείς τοιοντοι κα'ι είνε Λμολ.ογοΰμενον οτι οί ψευδιι- 

δάμαντες ήπάτων ώσάν νά ήσαν άληϋεΐς.
Διηγούνται πλεΐστα επεισόδια διά τήν τελειότητα τών ψευδών άδαμάντων. 
'if ταραχώδης Δούκισσιι Ντε Μπερρΐ· άπεφάοιοε νά εξεγείρη Ιν Γαλλίτι 

έπανάσταοιν κατά τον Λουδοβίκου Φιλίππου. 
Ιιά ι·ά ΰχη κεφάλαια Ιπιίιληοεν όλους της 

τούς άδάμαντας καί, διά νά άποτρέψη κάίΐε 
υποψίαν, τούς Αντικατέστησε με ψευδείς. 
Κανείς άπό τονς οικείους της δέν ΰπω- 
πτεύΟ-η τήν αλλαγήν.

Κυρία πτωχόν ύπαλλήλ.ου, διά νά μεταββ 
εις μίαν εσπερίδα, έζήτησεν άπό φίλην της 
τά κοσμήματα της. Εις τήν εσπερίδα έχασε 
εν κόσμημα μεγάλης αξίας. Χωρίς νά είπ/j 
τίποτε είς τίμ’ φίλην της αντικατέστησε τό 
κόσμημα δι’ άλλον όμοιου. Έπί έτη ή οικο
γένεια ύπέοτη τα πάνδεινα, έστερήϋη καί 
έπείναοε διά νά έπανορϋο'ίση τήν απώλειαν. 

“Οταν έκανονίσίίη τό παν, ή άπωλέσασα Ανε- 

κοίνωσε τό πράγμα είς τήν φίλην της:

— Δυστυχής άνέκραξεν εκείνη, πόσον είχα 
γελάοη, όταν εδιάλεξες άπό τά κοαμήματιί 
μου τά ψεύτικα !

Οί ψευδείς λοιπόν άδάμαντες είνε κάτι 
κοινόν. Είς τόν αιώνα κατεσκεύαζον
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τοτοΐ'τον;,λβ}·ο/<ει·ου; ντονμηλέ, μί ένα μικρόν αληθινόν Αδάμαντα, όπισθεν 
τοϋ όποιου μέ Ιδιαιτέραν κόλλαν ποοοήρμοζοτ ύαλον καί ό μικρό: αδάμα; 
έφαίνετο μεγαλείτερο; καί λαμπρότερος.

El; tip· Ιταλίαν διάσημο; κατέστη ό Ζοκκολίνο ώς κατασκευαστή; 
ιρευδιΰν άδαμάιτων, κρεμαοθεί; επί τέλους.

"Αλλοι ντουμπλε άδάμανιε; κατεσκενάζοντο μέ εν τεμαχίου κρυστάλλου 
όπισθεν τοΰ όποιον προσηρμόζετο μικρά πλάξ Αργύρου λειοτάτοι·.

Χίλιοι άλλοι τρόποι κατασκευή; ψευδών Αδαμάντιον υπήρξαν.

«

7/ κατασκευή ίίμω; αληθινοΰ Αδάμαντος έ.τεη υλάσοετο εί; τού; χρό

νον; μας.
Έξήταοαν οί σοφοί την γεννεαλογίαν τοΰ άδάμαντο;. Ό Αδάμα; δέν εΐνε 

τίποτε άλλο καρά παλαιό; άνθραξ μεταβεβλημένο; από τήν Φέταν εις rip 
α.-ταοτράπιουοαν πέτραν. Ζητητέον λοιπόν, εΐ.πον, τόν άδάμαντα είς τόν 
άνθρακα.

Ό Ντεσπρέξ. τίμ 1853, ειΐέρμανε μέ τήν θερμότητα βολταϊκού τόξου 
άνθρακα καί επέτυχε κόνιν Ακτινοβολούσαν, με tip' όποιαν ήδννήθη νά 

έπεξεργαοθή άδάμαντα. Είνε γνωστόν ότι ό Αδάμα; μόνον δΓ άδάίιαντο; 

επεξεργάζεται. Άρα ρ κόνις εκείνη ήτο κόνις Αδαμαντίνη.
Είς τό Ι8Ι13 όμως <ϊ Γάλλος σοφό; κ. Λίοασσάν έπέτυχε θαύμα- 

σιώτερα Αποτελέσματα μέ μέθοδον τής όποιας αναγράφομε!· τά; γενικω- 
ιέρα; γραμμάς.

Εν ηλεκτρική κιιμίνω έξ ασβέστου ό κ. Μοασσάν ΰποβιιλλει εί; θεριιιι- 
κραοίαν 3000 βαθμών—τριακονταπλάσιον δηλαδή τής τον βράζοντας ϋδιι- 
τος — μϊγμα σιδήρου και άνθρακος έκ οακχάρον. Τό μίγμα κλείεται εί; 
δοχείον άπό άργιλλον τό όποιον τοποθετείται είς τήν κάμινον. Πλησιάζουν 

οί δύο πόλοι τοΰ τόξου καί ιί ηλεκτρισμός τήκει μέ τήν θερμότητά του τό 
μϊγμα. Σημειωτέου ότι έξωτερικώς ή κάμινος δέι· είνε θερμή καθόλου 
Τό διάθερμον ήευοτόι έπειτα ρίπιεται εί; ψυχρόν ύδωρ, ενώ πετοΰν γύρω 
•ιπινθήρε; άπό τον; όποιου; διά >'ά προοιατεύωνται οί πειραματιζόμενοι,ώς 
καί άπό τό φώς τό ηλεκτρικόν, φορούν μαύρα δίοπτρα.

Υπό ιΐρ· διπλήν αυτήν επενέργειαν τή; θερμόιητος καί τής ψύξεως " 

ιίι θραξ ήλλαξε μορφήν.“Εγινε μικρά κρύσταλλα, τά οποία έΰρίοκονται, άφοϊ 
διαλυθή μέ οξέα τό μίγμα, τό ψι-χθέν. Καί τά κρύσταλλα αυτά είνε άδά- 
μαντες Αληθινοί πλέον.

Εννοείται Λτ ρ έφεύρεσις δέν είνε τελεία. Οί άδάμαντε; είνε μικροί 
καί διά νά γίνουν απαιτείται ηλεκτρικόν ρεύμα, τό οποίον στοιχίζει 4 φράγκα 

τό λεπτόν, δηλαδή 240 
τήν ι'ύραν.

Ή πρόοδος ό/ιω; θά επι- 
ιελέση τά έργου της. θά 
έλθιι ημέρα κατά τήν όποιαν 
θά παραχθή τεχνητό; άδά- 
μας, όμοιος μέ εκείνον τόν 
διάσημου, ό οποίο; ζυγίζει 
3,032 καράτια καί ό οποίο; 
έχει αξίαν δέκα οκτώ έως 
είκοοιν εκατομμυρίων.

«

Λιά τήν σύνθεαιν άλλων 
πολυτίμων λίθων τών ροι·- 
βινίων καί τών οαπη νίρων, 
τών ροϊ’βινίωΐ’ μάλιστα, ή 
’Επιστήμη έχει Ιπιτύχη καλ
λίτερα Αποτελέσματα.

"Οταν έξέρχωνται τή; 
καμίνου τά ωραία ρουθί- 
via εΐνε μικρά καί αΰτά. 
Εύρέθη όμως τρόπος νά τά 
συγχωνείουν τόσον επιτή
δειοι;, ώστε νά χρειάζεται 
μικροσκόπιο!· διά νά ϊδι/ 
κανείς τά μέρη άπό τά όποια
άπηρτίοθη τό μεγάλο ρου- ΠβΣ ΕΜΒΑΠΙΙΖΟΥΝ ΓΟ ΜΙΓΜΑ ΕΙΣ ΤΟ ΥΔβΡ
βίνι. Μέ αυτά μάλ.ιοτα τά 

ρονβίνια έγίνετο καί ή εξής απάτη. Τά έοτελλον είς τά ορυχεία τών ρον- 
βινίων καί έκεϊθεν απεστέλλ.οντο ταΰιιι είς τάς διαφόρου; ά/ορά;, χοιρίς 
να τα έννοή κανείς.

’.Ιδού πώς κατασκευάζονται τά τεχνητά ρουβίνια. Άποκρυοταλλοΰιαι 

άλλουμίνιον ή πρώτη έλη τών ρουβινίων καί τοϋ σαπφείρου εί; κάμινο·.·; 
μέ όξυνδρικόο· φώς καί υπό θερμοκρασίαν 1800 —20(11) βαθμών. /Ιαρά- 

γονται οί'τιο τά μικρά ρονβίνια. Έπειτα, υπό τήν φλόγα ίνός φνσητήρο; 
οξυγονου και νδρογόνου κολλώνιαι ταϋτα καί άποτελοΰοι τά μεγάλα ρον
βίνια. Συχνά όμως εί; τήν ιρΰξιν θραϋονται.

Κατά ιόν αυτόν τρόπον παράγονται καί σάπφειροι καί ομάραγδω, 
ιίλλ' εΐς αυτούς ή συγκόλλησι; δέν γίνεται τελεία, πρό πάντων εί; τον; ομα- 
ράγδους, οί όποιοι χάνουν τό χρώμα των ίιπό τήν φλόγα τοΰ φυοητήρος.

Μάθετε τώρα καί πώς κατασκευάζονται οί μαργαρϊται.
Έδώ βοηθούν καί τά άθώα στρείδια, ένα είδος των Ιδίως, τό όποιον 

λέγεται πινταντίν, γινόμενα οϋτω άκονσίως συνένοχα απάτης.

Ιίαρετιιρήθη, ότι τά στρείδια αΰτά χύνουν υγρόν τι έ.τί παντός σώμα
τος, τό οποίον προσβάλλει τό κρέας των. Τό υγρόν αυτό ιίποκουσταλ- 
λοϋται καί παράγει άναλαμπάς ώσάν τοϋ μαργαρίτου. ΒυΟϊζουι λοιπόν 
ο! κατασκευαοται τεχνητών μαργαριτιύν μέσα εί; τό όστρακον τοΰ ζώου 
ηιευδεϊ; μαργαρίτας.

Μετά παρέλευσιν χρόνου ό μαργαρίτη; είνε αληθινός.

«
Καί τοιουτοτρόπως ή Ανθρώπινη έπινοητικότη; τείνει είς τήν πρόοδον. 
Ποΰ θά καταλήξη ή πρόοδο; αίιτή;
Νά κατασκευάζωνται πολύτιμοι λ.ίθοι τεχνητώς.
Καί άφοΰ θά εΓτ'β όμοιοι με τού; Αληθινού; καί άφοϋ θά εΐνε πολλοί, 

νά παυσουν πλέον νά έχουν καί τήν παραμικρόν Αξίαν.

Μία αυτοκτονία τής προόδου.
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Η ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ ΕΝ ΜΙΤΥΛΗΝΗι

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΕΝΑΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠ1ΚΟΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ
έι· παρήλθε βεβαίως ή έντύποισι; τήν όποιαν ήσθάνθημεν πρό τινων 

ετών, δτε αί ίιρημερίδες άπεκάλυπτον δτι παιδάκι ηλικίας 6' Γ 2 έτοτυ,
ένα; μείραξ έκεϊ προικισμένος υπό τής Φύσεω; μέ πολύτιμον τάλαντου, 
εδημιούργει μουσικός συνθέσεις καί έξετέλει αύτάς επί κλειδοκυμβάλου.

ΊΙ -.'Εστία · τότε είχε γράψει πολλά καί ό Λώρης Μαργαρίτη; έγίνετο 
γνωστό; εί; 3λον τό Πανελλήνιον, ελκύων τόν γενικόν θαυμασμόν. Πράγ
ματι έζήτησαν νά ιδοΰν καί νά έικοϋοουν τόν μικροσκοπικόν μουσουργόν 
ίΐλοι οί μεγάλοι συνάδελφοί του καί ίίλοι οί καλλιτέχναι καί δλοι Ανωμο- 
λόγονν ότι ή εύνοια τή; Φύσεως αυτή πρό; τόν μείρακα εκείνον ήτο 

εξαιρετική. "Οπερ δέ οπουδατότερον : Ό Λώρης δεν είχε ιδέαν μουσικής. 
Καί δέν ήτο δυνατόν εις τήν ηλικίαν εκείνην νά έχη.

Είναι μάλιστα περιεργότατον καί τό πώς ιινεκαλύη θη τό τιίλαντόν του. 
"Ενα Απόγευμα ένίβ ή μαμά του ήτοιμιίζετο νά εξέλθη, ακούει μέσα εις 

tip· σάλαν νά παίζουν πιάνο. Κάποιο; έπαιζε μίαν ώραιοτάτην πόλκα με 
χρόνον, μέ δλα. Ή κυρία ΰπώπτευαε ίίτι κάποια συγγενή; τη; είχεν έλθει η 
φίλη της· σπεύδει εί; τήν αίθουσαν καί βλέπει τόν μείρακα εί; ιό πιάνο 
νά παίζη Ατάραχος. Ή πόλκα εκείνη ήτο ή πρώτη σύνθεσί; του.

€
Μετά τινα καιρόν ό Λώρης έφευγε μέ τήν μαμά του διά ιό Μονάχον 

οπού είσήρχετο είς τήν Μουσικήν Άκαδι/μίαν. Ό διευθυντής κ. Staphfnlta- 
gi-ιι έμεινεν έκπληκτος άφοϋ τόν όπέβαλεν είς εν είδος ίξετάοεως καί σννέ- 
σιησεν ιδιαιτέραν παράδοσιν διά τόν Αώρην. Μέ άλματα έ.πήδα από τήν 

μίαν τάξιν εί; τήν άλλην ό Λιόρης.
Τό φαινόμενο!· αυτό εγνώσθη, εννοείται, καί έξω άπό τον κύκλον τών 

μουσικών, αί εφ ημερίδες τοΰ Μονιίγου έγραψαν πολλά, ό θόρυβο; έφθασε 
μέχρι τής αυλή; καί ή Πριγκίπιοοα θηρεσία τής Βαυαρίας τόν έκάλεσε 
παρ ’ ίαυτή μετά τής μητρό; του νά παίξη. Παρίστατο καί ή Μεγάλη 
Λούκισσα AfoJena καί ύ Λώρης είλκυσε τόν θαυμασμόν των. Τόν κατεφί- 
λ.ηααν, τοΰ έχάριοαν βαρύτιμον στέφανον με αναμνηστικός ταινίας καί τήν 
φωτογραφίαν των μέ τάς ιδιοχείρους ΰπογραφάς των. Τά ίδια καί ή Πριγ- 
κίπισοα Gisella, ή σύζυγος τοΰ Ιιαδόχου τής Βαυαρίας Leopold, κόρη τοΰ 
αΰτοκράτορο; τής Αυστρία; 'Ρραγκίοκου Ιωσήφ. Τοΰ εχιίρισε καί αύτή 
τήν φιοτογραφίαν τη; μέ τόν υίόν της Πρίγκιπα Konrad. ’Επίσης τοΰ έχά- 
ρισε καί ό Λιάδοχο; τής Βαυαρίας τήν εικόνα του μέ τήν υπογραφήν του 

καί ή Πριγκίπισσα Clara τής Βαυαρίας, και ό .1ώρ»;ς οσάκις εκαλείτο εί; 
τήν Βαυαρικήν Αύλήν έφευγε γεμάτος άπό δώρα, άπό φιλιά καί από 
φωτογραφίας. Καί ό κόσμος ποΰ είχε ίδεΐ τήν εικόνα του εΐς τάς Ιφημερίδας 
έοταμάτα καί εθαύμαζε ένα παιδάκι ποΰ διέσχιζε αφιελέστατον τούς δρόμους 

τοΰ Μονάχον, μέ τήν σακίτσα του εΐς τούς ώμους, μεταβαϊνον εΐς την 
'Ακαδημίαν. Ό Αιάδοχο; τής Βαυαρία; Leopold, όσάκις τόν συνήντα καθ’ 
οδόν, τόν έοταμάτα, τοΰ έδιδε τό χέρι και μετ’ ενδιαφέροντος πολλοΰ τόν 

ήριίιτα περί τών σπουδών του.

Μετ' ολίγον ώδηγεΐτο εις τήν Ακαδημίαν τοϋ Βερολίνου. Τά ίδια καί 
έκεϊ. Ό διευθυντής κ. Joachim τοΰ ωριοε ιδιαιτέραν παράδοσιν καί άλμα- 
τικώς προώδευε καταπλήσσω!· τούς καθηγητάς του.

Αλλ' αίρ?)’!); μία ασθένεια ήλθε νά ανακόψη ολην αύτήν τήν πρόοδον, 
όλου ανιόν τόν ίλιγγον, μέ τόν όποιον έβαινε ό μικροσκοπικό; μουσουργός 

πρός τήν Λόξαν. Τό μεγάλο αΰτά μυαλό έκουράοθη καί τής ύπερκοπώσεως 
τά συμπτώματα εξεδηλώθησαν υπό διαφόρου; μορφάς. Οί Ιατροί συνέστη- 
σαν αποχήν καί διακοπήν τών σπουδών .πρόσκαιρου, μέχρι; ίίτου <5 ίγκέ- 
φιιλος Ανάκτηση τό πρότερον σφ>ρϊγος του.

Τώρα είναι εδώ ό ,Ιιόρης. "Αν προσέξετε εΐς τοΰ; δρόμους, έκεϊ εί; τοΰ; 
Βασιλικούς σταύλους, θά ΐδήτε ένα παιδάκι συμπαθέστατου ένδεκα - δώδεκα 
ετών, μέ ναυτικά, σαν έγγλεζάκι, μέ τήν σακίτσα είς τον; ώμους νά κατέρ

χεται άπό τήν όδόν Άγχέσμου, έπιοτρέφον άπό τό γερμανικόν σχολείου, 
οπού άκολ.ονθεΐ τώρα μαθήματα, ελληνικά, μαθηματικά, γερμανικά κ.λ.π.

"Οταν, κατόπιν παρακλήοεώς μου, έγενόμην δεκτός είς τό Tourist's 
Palace παρά τή κυρίφ II. Μαργαρίτου, τόν εύρήκα μαζή μέ. ένα άλλον 
λιλιποϋτειον ανεψιόν του μέσα είς τό περίκομψον σαλονάκι, νά παίζουν με 

στρατιωτάκια. "Ενα φρουρίου έπάνω εΐς τό τραπέζι μέ κανόνια, ένας 
στρατό; άπό ενζώνου; είς έπίθεσιν καί ό συνθέτης με ένα κανόνι εί; τό 
χέρι διηύθυνε τήν άμυναν.

Πρέπει τάχα νά πτοτεΰορ κανείς δτι είναι παιδική αύτή ή ροπή πρός 
τά στρατιωτικά; Λιότι έχει μανίαν "II όρμέμφντον τοΰ στρατιωτικόν αίμα
τος ποΰ έχει μέσα τον ; Λιότι άπό τήν μαμά του είναι τρισέγγονο; τοΰ 
Στρατηλάτου Καραϊσκάκη. ΊΙ μάμμη του Καλλίστη Μεσσηνέζη, θυγάτηρ 
τοΰ Άιδρέου Νοταρα, ήτο έγγονή τοΰ Καραϊσκάκη.

Έκ πατρό; ίίμω; ό Λώρης κρατεί, άπό τόι· 'Ρήγαν Φερραϊον. Ό -τρό- 
παππό; του Μαργαρίτης Πετμεζουλία; ή Φραγκάκης, 'εταίρος τής Φιλικής 
Εταιρίας καί μεγάλο; αγωνιστής, ήτο στενός συγγενή; εξ αίματος μέ τόν 

εθνομάρτυρα ραηιφδόν. Καί ιδού τό άλλο αίμα. Ιδού ή ανιοΰσα έκψύλισις.

«
Αέν παίζει τώρα ό Αώρης. Οΰτε τοΰ επιτρέπουν νά πιάοη πένα διά >·ά 

γράψ/ι μουσικήν. Οΰτε τόν άφίνουν μόνον του.
Κατ’ έξαίρεοιν τοΰ επέτρεψε ή μαμά του νά παίξη ένα κοντσερτάκι 

είς τό πιάνο του. Έκάθησεν αφελέστατα καί ήρχισε νίι παίζη μέ σπάνιάν 

αζιλιτέ οπω; λ.έγουι·, έπειτα είδα τά δακτυλάκια του τά όποια δέν πιάνουν 
ολόκληρον Ίκτάδα, Ι'ά νενριΰνωυται και νά ολισθαίνουν έπάνω εί; τά πλή
κτρα καί είς τό πιάνο έκεΐνο είχε ενσαρκωθεί μία ψυχή μεγάλη βέβαια, ή 
όποια τό έκανε νίι σκορπίζη θαυμαοίας φράσεις.

Λέν έχω πολλά; γνώσεις μουσικής καί ίνόμισα άτι έπαιζε κανενός 
μεγάλου σύνθεαιν. Τό κοντσερτάκι όμως τμο ιδικόν τον- Έχει κάμει καί 
βάλς καί πόλκες, έχει δέ γράψει καί μίαν πράξιν μελοδράματος τό όποιον 
ΰμως τηρεί Απόρρητον.

Καί όταν έτελείωοε έτρεξε πάλιν νά παίξη μέ τόν Ανεψιόν too καί τά 
στρατιωτάκια του. Λέν περιγράφεται ή αφέλειά του. Λέν έχει δέ καμμίαν 

ουναίσθησιν τής Αξίας του, οΰτε τοΰ μέλλοντος ποΰ τόν περιμένει. "Εστησα 
τότε τήν μηχανήν τής Εικονογραφημένη;:· καί τοΰ έπήρα μίαν πλάκα έκεϊ 

μ'ε τά παιγνίδια του καί μέ φιόντο τό πιάνο του τό κατάψορτον από τά; 
εικόνα; καί τά δώρα τώ»· εστεμμένων θαυμαστών καί φίλων του.
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J ετ’οερχό/ιενος είς τόν Ζωολογικόν Κήπον αισθάνεται 
ευθύς έκ πρώτης οψεως εύάρεστον έκπληξη· έκ τής 
πλούσιας βλαστήσεως, τών φοινικοειδών ιδίως, τών 
πλη/ιμυρούντων ολόκληρον τήν έκταοιν τήν μεταξύ 

τής κυρίας εισόδου και τών Γραφείων και Αναπαύεται ό οφθαλ
μός τοϋ επισκέπτου συναντά»' όασιν καταπράσινον έν μέ.σφ τοΰ 
άτέρμονος και τελματώδους άλιπέδου τοΰ Π. Φαλήρου. ’Καν 
δ’ έξακολουθήση ούτως ή βαθμιαία έπιχωμάτωσις και δενδρο- 
φύτευσις, δέν θά παρέλθη πολύς χρόνος καί όλη αυτή ή αχανής 
έκτασις θά μεταβληθή είς δάσος, τό όποιον, ένώ άφ ένός θά 
άρη μέαν εστίαν μολύσματος έκ τών πρόθυρων τής πρωτευού- 
οης, θά χρησιμεύη άφ’ ετέρου ώς τό εΰαρεστότερον και τερπνό
τερου έξοχικόν κέντρον διά τους ’Αθηναίους και Πειραιεϊς. 
τοΰτο επιβάλλεται καί είς τούς Δήμους Αθηνών καί Πειραιώς, 
άλλά και είς τήν Κυβέρνηση·, νά συντρέξωσι τάς έξωρ'ά’στικας 
και έξυγιαντικάς προσπάθειας τοϋ Ζωολ. Κήπου.

Ή πείρα τής διαρρευσάσης πενταετίας άπέδειξεν ήδη· ότι. 
δύνανται νά εύδοκιμήσωσι καλώς έν τώ άναδασωτέω τούτοι 
χώρω κατόπιν μικρός έπιχωματώσεως, έκτος τών φοίνι
κα»·, αί κυανόφυλλοι άκακίαι, αί μιμόζαι, αί πιπερέαι. αί 
ευκάλυπτοι, τά πεύκα, αί κασουαρίναι καί άλλα τινά.

Καί ταϋτα μέν ώς πρός τήν φυτείαν.
Προβαίνοντες ήδη πρός τό έσωτερικόν τοϋ Κήπου συναν- 

τώιιεν Απέναντι ακριβώς τού οι
κήματος τών Γραφείων μικρόν 
εξάγωνον ξύλινου μετακινητόν 
κλωβόν, αληθές κομφοτέ-χνημα, 
κατασκευασθέν δαπάνη τοϋ έν 
Ταϊγανίφ ομογενούς κ. Π. J/a- 
μαντίδου (ο. 52), περιλαμβάνον 2 
λεμουρίους, Λεμούριον τόν ποι- 
κιλόχρουν (Lemurius variiis) 
καί Λεμούριον τόν αιλουροειδή 
(Lemurius c&tta). Εΐνε ταϋτα 
ζώα ευκίνητα καί ζωηρά, άνή- 
κοντα είς τήν τάξη· τών Ήμιπι- 
θήκων, έχοντα τά τέσσαρα άκρα 
έσχηματισμένα είς χεϊρας, ών οί 
δάκτυλοι φέρρυσιν όνυχας πλα
τείς, έκτος τοϋ δευτέρου δακτύλου 
τών οπισθίων χειρών φέροντας 
γαμψόν όνυχα." Ετερον γνώρισμα 
διακρίνω· αυτούς τών πιθήκων 
εινε, ότι αί κόγχαι τών όφθιιλμών 
φέρουσιν άνοιγμα πρός τό μέρος 
τών κροταφικών δοτών. Γ/ατρίς 
αυτών, καθώς και όλων έν γένει ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΩΒΟΣ ΤΩΝ ΠΙΘΗΚΩΝ

μηνΰ; ’Οκτωβρίου 11Η»ί)

τών Αεμουρίων, εΐνε ή νήσος Μαδαγασκάρη, ένθα βιούσιν 
ovrot. έν άφθονα/. καί τρέφονται εκ καρπών και έντόμων.

"Αρτος ιιετά γάλακτος και. καρποί διάφοροι εΐνε ή τροφή αυ
τά»· έν τή αΐγμαλωσία.

«
’Ολίγον περαιτέρω, περιβαλλόμενος υπό καλώς ανεπτυγμένων 

ακακιών καί κασοαρινών, εκτείνεται ό συρματόπλεκτος κλωβός 
τών Φασιανών, κατέχων έκταοιν 150 μ. περίπου καί διηρη- 
μένος είς 6 διαμερίσματα έγκλείοντα έξ είδη έκ τών αληθώς 
λαμπροτήτων πτηνών τής τάξεως τών ’ Αλεκτοροειδών.'() άργν- 
ρόχρους φασιανός, δ χρυσόχρους, 6 τής Λαίδης - "Αμερστ, <5 
δακτυλιοφόρος καί ό τοΰ Swinlioe, άμιλλώνται, ούτως είπεϊν, 
ώς πρός τήν ποικιλίαν, τήν λαμπρότητα καί στιλπνότητα τών 
θαυμάσιων χρωματισμών το»· καί προκαλοϋσιν αληθώς τόν 
θαυμασμόν τον παρατηρητοϋ. Σημειωτέου ότι μόνον τά άρρενα 
φέρουσι τόν κόσμον τών έξαισίων χρωμάτων, ένώ τά θήλεα, 
μικρότερα τό μέγεθος, μέ Απλούστατα καί κοινότατα χρώματα 
καί άνευ μακράς ουράς, δέν παρουοιάζουσι τίποτε τό Ενδιαφέρον 

ή μάλλον καταδεικνύουσι τήν καταπληκτικήν αντίθεση· 
μεταξύ τής ώραιότητος τοϋ άρρενος καί τής ασχήμιας τοΰ 
θήλεος. Οί Φασιανοί ούτοι εΐνε πτηνά Ιθαγενή τής ‘Ασίας 
καί ιδίως τής Κίνας, τά πλεΐστα δέ είδη μεταφερόμενα εΐς 
Ευρώπην έξοικειοϋνται πρός τάς νέας ουνθήκας καί δια

τηρούνται καλώς καί άνα- 
παράγονται ένταΰθα.

Είδος φασιανών άπό τών 
Αρχαιοτήτων ήδη χρόνιου 
μεταφερθέν έκ τής Δυτικής 
’Ασίας είς τήν Ευρώπην καί 
έγκλιματισθέν ένταΰθα, εΐνε 
ό κοινός ή κολχικός Φα
σιανός. Ούτος Ανατρέφεται 
έν μεγάλη κλίμακι εΐς ειδικά 
φασιανοτραφεία καί εΐνε πε
ριζήτητος διά τήν έξαισίως 
εύγευστοι· σάρκα του (ώς οί 
γευσάμενοι λέγουσι). Πέντε 
τοιούιους Φασιανούς άρρε- 
νας έχει ό Ζωολογικός μας 
Κήπος έν τώ άκραίω πρός 
τά Αριστερά διαμερίσματα 
τοΰ πτηνώνος Κανισκέρη.

«
Τήν είς τήν παρατήρηση· 

τών φασιανών αφοσίωση· τοΰ 
επισκέπτου διακόπτει μετ’ ο
λίγον ή βοή καί δ θόρυβος

γεςςργιοχ >ιπαλγατ:ηχ
Βουλευτής έξ ’Αλμυροί', ’Αντιπρόεδρος τής Λιοικ. ’Επιτροπής τοϋ Ζφολογιζοϋ Κήπου.

ό προερχόμενος έκ τών δλίγον περαιτέρω κειμένων κλωβών 
τών Πιθ-ήκων.’Εν τώ μέσφ κυκλικής πλατείας δρθούται έξάγω- 
νος σίδηρους κλωβός μετά μικρού οικιακού όπισθεν (σ. 50), καί 
είς Απόστασή’ τινα άπ’ αϊτού δύο έτεροι μικροί ξύλινοι έξάγωνοι 
επίσης, περιλαμβάνοντας πάντες διάφορα είδη Πιθήκων έκ 
τής δμοιογενείας τών Κυνοκεφάλων. ’Π ζωηρότης, ή άεικι- 
νησία, αί έριδες, τά παίγνια καί τά τεχνάσματα τών περιερ- 
γοτάτων τούτων Τετράχειρων, προκα- 
λοϋσιν ένταΰθα τήν συρροήν τού περισ
σοτέρου πλήθους τών έπισκεπτών, ών 
έκαονος φιλοτιμεϊται νά προσφέρη αύ- 
τοΐς τρόφιμόν τι. Οί μάλλον άξιοπε- 
ρίεργοι εΐνε έν ζεύγος Κυνοκεφάλων 
Σφιγκών (Cynocephalus sphinx) 
πάντοτε ζωηροί, πάντοτε εύθυμοι' ό 
άρρην μέ τά τεχνικώτατα κωμικά παι- 
γνίδιά του, ό θήλυς μέ τάς διαρκείς 
κραυγής τον, τάς όποιας έκπέμπει, 
διότι ό άρρην τόν καταδιώκει, "να τοϋ 
άφαιρέση έκ τοϋ στόματος τήν τρορ'ήι·, 
άποτελοϋσι τό κέν
τρον τής προσοχής 
καί περιέργειας 
τών έπισκεπτών.

Παραπλεύρως 
κεϊται καί τρίτος 
ξύλινος έξάγωνος 
κλωβός περιλαμ- 
βάνων δύο έτερα 
ζεύγη Λεμουρίων T0 ΔΑΠΑΝΑΙΣ TOY Κ. ΝΕΣΤ. ΤΣΑΝΑΚΛΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΝ ΟΙΚΗΜΑ ΚΑΜΙΙΛΟΠΑΡΔΑΛΕβΝ

τοΰ είδους Μακάκου (Lem. macaco). Παρουοιάζουσι τούτο τό 
παράδοξον, ότι ύ μεν άρρην έχει -χρωματισμόν εντελώς μέλανα, 
ο δε θήλυς ερυθρόςανθον διο καί έκ πρώτης όφεως ό μή είδή- 
μα»· θά έκλάβη αυτούς ώς ανήκοντας εΐς δύο διάφορα είδη' καί 

όμως άποτελούσιν έν καί τό αυτό είδος καί παρουοιάζουσι 
καταφανεστατον παράδειγμα Διχροϊσμοϋ τών φύλων.
Ιιρνοττες πρός τα άριστερά τήν δεξαμενίμ· τών Στεγανοπόδων 

πτηνών καί προχωρονντες πρός τά άνω 
εύρισκόμεθα έμπροσθεν περικαλλεστάτου 
πτηνώνος, κατασκευασθέντος δαπάνη του 

κ. Γ. Κανισκέρη 
(ο.52).’Αποτελεϊται έξ εννέα διαμερισμάτων 
σιδηράς κατασκευής κεκλεισμέΐΌ»· παντα- 
χόθεν υπό συρματοπλέγματος καί φερόντων 
πρός τά όπισθεν ισάριθμα χειμερινά πλιν
θόκτιστα ενδιαιτήματα. Φασιανοί κοινοί, 
Πέρδικες ελληνικά!, Τρυγόνες, "Ορτυγες, 
Φραγκολίναι, Περίστεροί λοφιοφόροι καί 
<άμόστικτοι,Περίστεροί στεφανηφόροι, Κολ- 
λιιια Καλλιφορνίας, Ταφ κοινοί και είς 

λευκός καί τέλος έν ζεύγος 
Γκρανών λοφιοφόρων, εΐνε 
οί κυριώτεροι κάτοικοι τοΰ 
πτηνώνος τούτου, όστις 
αποτελεί αληθή κόσμον έν 
τώ Ζατολογικώ Κήποι.

Μεταξύ όλων τούτων 
το»· πτηνών έφελκύουσι 
τήν προσοχήν καί μάλιστα 
τόν θαυμασμόν τοϋ παρα-
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τηρητοΰ έν πρώτοις δύο ζεύγη Περιστερών αίμοστίκτων (Co
lumba sanguinea)' αΰται ένρ> κατά τά άλλα έξωτερικώς δέν 
διακρίνονται ούσιωδώς τών κοινών περιστερών, φέρουσιν έμπρο
σθεν ακριβώς έπί τοϋ στήθους μίαν ζωηρώς έρυθράν άκανό- 
νιοτον κηλϊδα, ή οποία παρομοιάζει αυτόχρημα πρός πληγήν 
αίμάσσουσαν.

’Έτι θανμασιώτεραι ε'ινε περαιτέρω δύο περίστεροι -χρώματος 
βαθέιος κυανόν μέ δφθαλμονς ερυθρούς καί σειράν πτερών 
λεπτοφυεστάτοιν δρθουμένων κατά μήκος τής κορυφής άπό 
τής βάσεως περίπου τοΰ ράμφους μέ-χρι τοΰ τραχήλου.

Ό έξαισίως θαυμάσιος οΰτος κόσμος τής κεφαλής έδωκεν 
είς τά πτηνά ταΰτα τήν ονομασίαν τών Στεφανηφόρων 
περιστερών (Goura coronate).

Εϊνε πτηνά Ιθαγενή τής Νέας Γουινέας καί τών παρα
κειμένων αυτή νήσων.

Περαιτέρο) διακρίνονται δύο Γερανοί λοφιο- 
φόροι (Balearica pavonine), οί γεράναρχοι 
ή άρχιγέρανοι τοΰ’Αριστοτέλους, φέροντες λοφίον 
έκ σμηριγγοειδών τριχών επί τής κεφαλής.

Άντίθεσιν πρός τήν κομφότητα καί τό καλ- 
λί-χρωμον τών πτηνών τοΰ κλω
βού τούτου άποτελοΰσιν αί παρα
κειμένου όπισθεν αύτοΰ καί ολίγον 
πρός τά δεξιά ευρισκόμενοι Στρου
θοκάμηλοι (Stroutliio camelus). 
Κομφός ξύλινος οίκίσκος ώς ΰπνω- 
τήριον καί πέριξ αύτοΰ εύρεϊα έκτα- 
σις περίφρασσαμένη ΰπό σιδηρού 
κιγκλιδώματος, άποτελοΰσι τό οί
κημα τών βαρέων τούτων πτηνών 
τής ’Αφρικής. Εϊνε τά πτηνά τά 
παρέχοντα ήμιν τά πρός στολισμόν 
τών γυναικείων πίλων -χρησιμο
ποιούμενα πτερά. ΊΙ άρρην έχει 
πτέρωμα στιλπνώς μέλαν έτρ '52ο- 
κλήρου τοΰ σώματος εκτός δλίγων 
λευκών πτερών τής ούρας καί τών 
πτερύγων, τό δέ θήλυ στακτόχρουν 
καθ’ όλην τήν έκτασιν. Ώς έκ τοΰ 
βάρους τοΰ σώματός των καί τών Ο ΔΑΠΑΝΑΙΣ ΤΟΥ κ. Π. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΙΣ ΚΛβΒΟΣ ΛΕΜΟΥΡΙΒΝ

βραχέων καί ασθενών σχετικώς πτερύγιου δέν δύνανται αί 
στρουθοκάμηλοι νά ΐπτανται, δύνανται όμως άτρ ετέρου νά 
τρέχωσι μετά μεγίστης ταχύτητος χάρις εις τους ισχυρούς μΰς 
τών ποδών των.

Εϊνε τά μέγιστα τών νΰν ζώντων πτηνών, έχοντα ύφος μέχρι 
2 1 2 μέτρων, μήκος 2 μ. καί βάρος περί τάς 60 δκάιδας καί 
ζώσι κατ’ άγέλας είς τάς ερήμους τής’Αφρικής καί Α.’Ασίας. 
Χόρτα, όσπρια, φύλλα, έντομα καί άλλα μικρά ζώα, εϊνε ή συνή

θης τροφή των, καταπίνουσιν όμως καί διάφορα Αντικεί
μενα όλως άχρηστα πρός θρέφιν, οϊον θραύσματα ΰάλων, 
καρφία, λίθους κλπ.

Γεννώσιν ώά μεγάλα μήκους 15 εκμ., πάχους 12 έκμ. 
καί βάρους πλέον τής 1 δκάδος, τά όποια έπωάζουσιν εντός 
κοιλωμάτων τής ερήμου έκ περιτροπής τά θήλεα καί τά 

άρρενα. Συχνάκις τήν ήμέραν έπαφίνουσι. τό 
έργον τής έπωάσεως είς τήν θερμότητα τοΰ 
ήλιου. Τήν νύκτα δέ μόνον καθώς καί όταν ή 
ημέρα δέν είναι πολύ θερμή επωάζει ώς έπί 
τό πλεϊστον τό άρρεν. Καί διά τήν ανατροφήν 
ιών νεογνών φροντίζει μάλλον τό άρρεν. Αί 

ήμέτεραι θήλειαι Στρουθοκάμηλοι 
(κέκτηται δ Ζφιολογικύς Κήπος δύο 
θηλείας καί ένα άρρενα) έγέννηοαν 
κατά τά παρελθόντα έτη αρκετά 
ώά, δέν κατωρθώθη όμως ή έπιόα- 
σις καί έκκόλαφις αυτών.

Κυνηγοΰσιν άπλήστως τήν Στρου
θοκάμηλον διά τά ώράΐα πτερά 
της, οί δέ Ιθαγενείς τρώγουσι καί 
τό κρέας της.

ΊΙ άξια τών είς τό εμπόρων 
έρχομέί’ων πτερών Στρουθοκαμή
λων υπολογίζεται είς 20 περίπου 
εκατομμύρια φρ. έτησίως.’Εκτός τής 
συλλογής πτερών έκ τών έν τή έλευ- 
θερία βιούντων Στρουθοκαμήλων, 
προμηθεύονται τοιαΰτα καί έξ ειδι
κών Στρουθοκαμιλοτροφείων, έν 
οϊς άνατρέφονται αΰται ώς αί. όρνι
θες έν τοΐς ’ Ορνιθοτροφείου;.

ΕΡΡΙΚΟΥ- ΧΙΕΓΓΕΒΠΧ

QUO V A D I
(Χνννχηίΐ άπ<» τό προηγοΰιιρνον

S ?

ΜΕΡΟΣ Β —ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ I

Ο
 Βινίκιος άφυπνίσθη άπό όξύν πόνον. Τρεις άνθρωποι ήσαν κεκλι- 

ι μενοι άνωθεν αυτού. Άνεγνώρισε τούς δύο· τόν θύρσον καί τόν 
_ γέροντα, τον οποίον είχεν άνατρέψη άπάγων τιήν Λιγύαν. '() τρί
τος εκαμεν εγχειρησιν είς τόν βραχίονα του. Οί πόνο, τού Βινικίου ήσαν 

τοσοι. ώστε ενομιζεν οτι οί περιστοιχούντες αύτόν τόν έβασάνιζον.
—- Φονεύσατέ με. ... είπε μέ σφιγμένους όδόντας.
Δεν έπρόσεχεν όμως ούδείς είς τούς λόγους τούτους. Ό τρομερό; 

θύρσος, τοΰ οποίου το πρόσωπον έδείκνυε λύπην, έκράτει έπιδέσιιου- 
και ο γέρων ε?^γε πρός τόν τρίτον:

— I λαύκε. είσαι βέβαιος ότι αύτό τό τραύμα τής κεφαλής δέν εϊνε 
θανασιμον;

, Χαί, άςιε Κρΐσπε. Ό γι','ας—καί έδείκνυε τόν θύρσον—τόν έσφεν- 
δονισεν εις τόν τοίχον καί ό άνθρωπος αύτός έπρόβαλε τόν βραχίονα 
του, ο οποίος επαθε καταγμα. άλλ’ ή κεφαλιή έτραυματίσθη σοβαρώς.

— Εσωσες πο/.λους αδελφούς μας, άπήντη- 
σεν ό Κρϊσπος, καί δι’αύτό έστειλα τόν θύρσον 
νά σέ ζΐ]τήσΐ).

— Μοΰ ώμολόγησε καθ’όδόνότι χθες άκόμη 
ήτο έτοιμος νά μέ φονεύση.

-Μοΰ είχεν άνακοινοιση τό σχέδιόντου καί 
®ϊ0’’ Α .δποτ°? σε γνωρίζω, όπως γνωρίζω καί 
τόν ζήλον σου διά τόν Χριστόν, τόν έπεισα 
οτι δέν ήσο σύ ό προδότης άλλ’ δ άγνωστος 
εκείνος, όστις ήθελε νά τόν ώθήση είς τήν 
δολοφονίαν.

— Εϊνε κακόν πνεύμα, τό όποιον εΐχον έκ- 
λάβη ώς άγγελον, είπε στενάζων δ θύρσος. 
, — Θά μου τά διηγηθής αύτά άλλοτε, είπεν
ο Γλαύκος. Τώρα άς άσχοληθώμεν μέ τόν τραυ
ματίαν μας.

"Οταν έτελείωσεν ή έγχείρι;σις είς τόν βρα
χίονα του, ό Βινίκιος, όστις είχε χάσει τάς 
αισθήσεις του, συνήλθεν. ΊΙ Λιγύα'ΐστατο πλη
σίον του καί έκράτει κάδον, εντός τοϋ όποιου 
ό Γλαύκος έβρεχε τόν σπόγγον δΓ ού έπλυνε 
τήν κεφαλήν τοΰ τραυματίου.
, —Λιγύα! έηιιθύρισεν ό Βινίκιος. Εκείνη 
εκλονίσθη καί τού είπε χαμηλοφώνως:

— Ειρήνη σοι!
— Λιγύα. τούς ήμπόδισες νά μέ φονεύσουν ;
— Ρ Θεός νά σοί άποδώση τιήν υγείαν.

, Καί έπλήρωσε τήν ψυχήν τοΰ Βινικίου είδος 
ηδύτητος. Τού έφαίνετο ότι κάτι θειον έπνεε 
γύροι. Ό Γλαύκος έτελείωσε τήν πλύσιν τού 
τραύματος τής κεφαλής, καί έπέθηκεν επίδε
σμον. Ή Λιγύα έπλησίασεν είς τό στόμα τού 
τραυματίου κύπελ?,ον πλήρες οίνου καί ϋδατος.
Εκείνος έπιε μέ λαιμαργίαν. Έζήτΐ)σε καί δεύτερον κύπελλον καί ή 

Λιγυα εςη/.θε να τό φέρη. Ό Κρϊσπος άφοΰ άντήλαξε λέξεις τινάς 
με τον 1 Ααυκον, έπλησίασε τιήν κλίνην.

— Πινι»ιε· είπεν, ό Θεός σού έπέτρεψε νά επιχείρησης πράξιν κακήν. 
",ου οιαφυ/.αττει την ζωήν δια νά έχης καιρόν νά έπανέλθης είς εαυ
τόν. Αυτός ενώπιον του όποιου ό άνθρωπος δέν είναι είμή κόνις, σέ 
παρεδωκεν ανυπεράσπιστον είς χεΐρας μας. άλλ' ύ Χριστός, είς τόν 
οποίον .Ύιστευομεν, μας διατάσσει ν’ άγαπώμεν τούς εχθρούς αας. Έδέ- 
σαμεν /.οιπον τα τραύματά σου καί θά σοϋ άποδιόσωιιεν τήν υγείαν, δέν 
δυναμεθα όμως νά έπαγρυπνώμεν περισσότερον έπί σού. "Οταν θά μεί- 
νης μονος ερωτησον σαυτόν αν πρέπη νά έξακολουθήσης νά καταδιώ- 
κης την Λιγύαν. τήν οποίαν ή τύχη έστέρησε τών προστατών της καί 
στέγης και ή μάς, οι οποίοι σοί άπεδώκαμεν καλόν αντί κακού.

— Θά μέ έγκαταλείψετε ; ήρώτησεν δ Βινίκιος.
— Θά άφίσαψεν αύτήν τήν οικίαν, όπου δύναται νά μας εύρη ή 

καταδιωςις τι·>ν άρχων. Ό σύντροφός σου έφονεΰβη καί σύ έτραυματί- 
σθης. Δεν ειμεθα ένοχοι, άλλ' ήμεϊς θά δοκιμάσωμεν όλην τιήν αυστη
ρότητα τού νομού.

• Σξ ίί,1.<ι’οβεϊ??ε καταδιιόξεις. Θά σας προστατεύσω έγώ.
1 Κθ'υ-τος,δεν ήθελε νά τού ειπη ότι έδυσπίστουν καί είς αύτόν. 

—Λυθεντα, εξακολούθησε,ή δεξιά σου χειρ εϊνε υγιής. Γράψε είς τούς 
δούλους σου να έλθουν απόηιε μέ εν φορεϊον νά σέ παραλάβουν. Έδώ 
είσαι εις την οικίαν πτυιχής χήρας, ή όποια δέν Οά άργήση νά έλθω ιιέ 
τον υιόν της. Αυτός θά φέρη τήν επιστολήν σου. Ήμεϊς πρέπει νά 
ζητησωμεν σΑλού καταφυγιον.
·. 9 Ρινικιο5 ώχρίασεν. Άν έχανε πάλιν τιήν Λιγύαν. ίσως δέν Οά τήν
«πανεβλεπε ποτέ. Ήθελε διακαώς νά συμφιλιωθή μετ' αΰτής, ά/ά.ά τού 
εχρειαζετο καιρός πρός τούτο.
... — 'Ακούσατε^ με, χριστιανοί, είπε. Χθες ήμην μεθ’ υμών είς τό 
Θστριανον καιηκουσα ΐ'ά αναπτύσσεται ή θρησκεία σας. Καί άν άκόμη 

δεν την εγϋωριςα, μονον αί πράξεις σας θά μέ έπειθον ότι εϊσθε τίμιοι 
και καλοί. Ερπετε εις την χήραν νά μείνη είς τιήν οικίαν αυτήν, μείνατε 
και σεις και επιτρέψατε καί είς έμέ νά μείνω. Άς εϊπη αύτός ό άνθρω-

ΊΙ Λιγνά ϊστατο πλησίον τον κρατούσα κάδον . . .

πος. ο οποίος εϊνε ιατρός ή τουλάχιστον γνωρίζει άπό αύτά, άν πρέπη 
να μεταφερθώ. Ό ΙΙραυσθείς βραχίων μοί) πρέπει νά μείνη έπί τινας 
ημέρας ακίνητος. Σας δηλώ λοιπόν δτι δέν κινούμαι άπ' έδώ, εκτός άν 
μέ ρίψετε έξω.

, —Κανείς αύθέντα, δέν θά μεταχειρισθή βίαν εναντίον σου. Ημείς 
μονον Οά φύγωμεν διά νά σώσωμεν τάς κεφαλάς μας. άπήντησέν ό 
Κρϊσπος.

<) Βινίκιος, ο όποιος δέν είχε συνειθίση νά συναντά αντιστάσεις, 
συνεπτυξε τάς όφρείς. ’Επειτα έξηκολούθησε.
, ,— Οταν είσηλθομεν έδώ δέν μάς είδε κανείς έκτος ενός Έλληνος. 
ο οποίος ήλθε μαζύ μας είς τό Όστριανύν. Θά σάς εϊπω ποϋ μένει. 
Φέρετε τον έδώ νά τόν διατάξω νά τηρήση σιγήν διότι εϊνε μισθωτός 
μου. Θά γράψωείς τιήν οικίαν μου ότι άνεχώρησα είς ταξείδιον. Έν ή 
περιπτώσει αί άρχαί.έχουν είδοποιηθή άπό τόν "Ελληνα, Οά δηλώσω 
οτι έγώ έφονευσα τόν Κρότωνα, ό όποιος μοΰ έσπασε τόν βραχίονα. 
Ορκίζομαι εις τήν κόνιν τοΰ πατρός μου καί τής μητρός μου. οτι οϋτω 
Οα πράξω. ΔύνασΟε λοιπόν νά μένετε έδώ καί εϊσθε ασφαλείς. Φέρετέ 
μου ταχέως τόν "Ελληνα, ο όποιος ονομάζεται Χίλων Χιλωνίδης.

— 1οιε; αυθέντα. ο Γλαύκος θά μείνη πλησίον σου. Αύτός καί ή 
χήρα θά σέ περιποιηΟούν.

— Γέρων, είπεν ό Βινίκιος. άκουσον καλώς τούς λόγους μου. Σοϋ 
οφείλω εύγνωμοσύνην καί έχω εμπιστοσύνην είς σέ. Δέν μοΰ λέγεις 
όμως τό βάθος της σκέψεώς σου. Φοβείσαι μή κολέ.σω τούς δούλους 
μοιι καί τούς διατάξω νι'ι άρπάσουν τήν Λιγύαν;

Ναί, άπεκρίίΐη αύσνηρώς ό Κρϊσπος.
— Πρόσεξε λοιπόν τούτο. Θά ομιλήσω είς τόν Χίλωνα ενώπιον σας. 

'Εντόπιόν σας ί>ά γράψω τήν επιστολήν ότι 
αναχωρώ καί δέν Οά εϋρωάλλους έκτός υμών 
διά νά συνεννοούμαι. Σκέψου καλώς καί μή 
μέ έρεΟίζεις.

Έδώ έξηντλήΟη. καί μέ τό πρόσωπον ήλλοιω- 
μένον άπό οργήν, είπε μέ θυμόν.

— Φαντάζεσαι σύ ότι Οά άφήσω άνεκπλή- 
ρωτον τόν πόθον μου νά μείνω έδώ διά νά τήν 
βλέπω; Άλλά δέν θέλω πλέον νά. τήν άρπάσω 
βιαίως. .. Άν φύγη, μέ αύτό τό υγιές χέρι μου 
Οά άποσπάσω τούς επιδέσμους, δέν Οτι φάγω. 
ούτε Οά πιω τίποτε. Καί δ θάνατός μου έπί τιήν 
κεφαλήν σου καί έπί τήν κεφαλήν ττΰν άδελφώιν 
σου . .. Διατί μέ άφήκες νά ζώ ;

Τήν στιγμήν εκείνην είσήλϋεν ή Λιγύα καί 
μέ πρόσωπον έμπνευσμένον, είπεν είς τόν Κρϊ- 
σπον, ωσάν νά ήτο ήχάι μιας άλλης φωνής:

_ — Κρΐσπε. άς τόν φυλάξωμεν μεταξύ μας 
καί άς μή τόν έγκαταλείιρωμεν έως ιίτου ό Χρι
στός τού άποδώση τιήν υγείαν.

— Άς γίιηι όπως ποθείς.
Ή υποταγή αύτή τού Κρίσπου είς τιήν Λι

γύαν, έκαμε έντύπιοσιν είς τόν Βινίκιον. Τού 
έφάνη ότι μεταξύ τών χριστιανών ή Λιγύα ήτο 
είδος σίβυλλας ή ιερείας σεβαστής. ΠαρεδόΟη 
οϋτω καί ό Ιδιος είς τόν σεβασμόν αυτόν. "Οταν 
μετ’ ολίγον τοϋ παρουσίασε τό κύπεί.λον ήθελε 
νά λάβή τήν χεΐρα της. Δέν έτόλμησε. Δέν έτόλ- 
μησεν, αύτός, δ Βινίκιος, ό όποιος είς τοΰ Νέρω- 
νος τήν είχε φιλήση είς τά χείλη, αύτός ό όποιος 
αργότερα είχεν άποφασίση νά την σύρη άπό τήν 
κόμην ή νά διατάξη νά τήν μαστιγο'ισωσι.

Ό Βινίκιος υπέδειξεν ακριβώς είς τόν Λίγυν τήν κατοικίαν τοϋ Χίλω- 
νος καί έπειτα γράψας ολίγος λέξεις τάς έδωκεν είς τόν Κρϊσπον, λέγων :

— Τοΰ έγραψα διότι ό Χίλων εϊνε δύσπιστος άνθρωπος καί συχνά 
‘ήταν τόν έζήτουν. παρήγγελλεν είς τούς άνθρώπους μου οτι δέν ήτον 
εκεί, οσάκις δέν είχε καλάς ειδήσεις νά μοΰ άνακοινιόση.

— ’Αρκεί νι'ι τόν ευρώ, είπεν ό θύρσος, καί θά τόν φέρω θέ/.ει καί 
δέν θέλει.

Καί έξήλθε βιαστικός.
"Οταν εύρέΰη πρό τού Χίλωνος δ Λίγος δέν τόν άνεγνώρισε. Δέν τό 

είχεν ίδή παρά μίαν φοράν μόνον καί αύτήν έν καιρφ νυκτός. Έπειτα ύ 
υψηλός έκεϊνος γέρων, δ όποιος τόν είχε παροτρύνη νά φονεύση τόν 
Γλαύκον, ωμοίαζε τόσον ολίγον πρός τόν ήλλοιωμένον άπό τόν φόβον 
Ελληνα ! Ο Χίλων συνήλθεν έκ τής πρώτης του συγκινήσεως. Ή επι

στολή τοΰ Βινικίου τόν ένεθάρρυνε περισσότερον. Ένεδύθη λοιπόν καί 
φροντίσας νά καλύηη] τιήν κεφαλήν του μέ γαλατικήν καλυπτραν όσον 
τό δυνατόν περισσότερον έκ φόβου μιή ό θύρσος τόν αναγνώριση, έξήλθε.

Έφθασαν, συνομιλούντες, είς τιήν οικίαν, άφοΰ ό Χίλων έντέχνως, 
προσποιούμενος τόν Χριστιανόν καί παριστών πόσον μέγα αμάρτημα 
εϊνε ο φόνος, ιιπέσπασεν άπό τόν γίγαντα τήν ομολογίαν ότι αυτός έφό- 
νευσι- τόν Κρότωνα. Είς τό δωμάτιον ήτον άμυδρόν τό φώς κατά τό 
χειμερινόν εκείνο βράδυ. Ό Χίλων διέκρινε τήν κλίνην τοΰ Βινικίου 
καί διηυίϊύνθη πρός αύτόν. χωρίς νά παρατηρήση κανένα.

— 'Ώ ! Λύθέντα. διατί δέν ήκολοόθησες τάς συμβουλάς μου ; έφώναξε.
— Σίγα. είπεν ό Βινίκιος. καί άκουε.
Έτόνιζε τάς λέξεις ώς διαταγάς καί διά νά χαραχθοΰν καλώς είς τιήν 

μνήμην τοΰ Έλληνος.
— Ό Κρότων ώρμησεν έναντίον μου διά νά μέ δολοφονήση καί νά 

μέ ληστεύση. Εννοείς; Τόν έφόνευσα λοιπόν καί οί άνθρωποι αυτοί 
περιποιήθησαν,τάς πληγάς τάς όποιας έλαβεν είς τιήν πάλην.

Ό Χίλων ένόησεν αμέσως ότι δ Βινίκιος ώμίλει τοιουτοτρόπως 
κατόπιν συνεννοήσεως μέ τούς Χριστιανούς καί ότι ήθελε νά πιστευθοΰν 
όσα έλεγε. Είπε λοιπόν :

”Λ ! Ήτον απαίσιος άπατεών ! Αύθέιτα, σέ είχα συμβουλέύση νά 
μή έμπιστει'εσαι είς αύτόν. ("Επεται συνέχει»)
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PIERRE I. Ο Ί Τ I

ΨΑΡΑΣ ΤΗΣ ΙΣΛΑΝΔΙΑΣ
( Χυν^χί-ια άπά τ<· «ροη··ηί·μΐ’.νον τι-πχος)

Λνεγνώ(»ιπε δύο έπιστολάς τη;, τάς όποιας είχε γράψη πρός τόν 
εγγονόν της διά τής χειοός τής Ι’κόιδ και «ΐ όποιοι ήσαν εκεί 
χωρίς νά άνοιχθοΰν.Έτσι εΐχεσιιμβή καί πριό εϊκοοιν ετών εις τόν 

θάνατον τοΰ υιού της ΙΙέτροο. Ό υπάλληλος παρέδωκε τάς έπιοτολάς 
καί άνβγίνωσκεν ήδη μέ σοβαρόν φωνήν : Μοάν, 'Ιωάννης Συλβέστρ, 
στρατολογήσεις έν ΙΙαιιιπόλ, η άλλον 213. αριθμός μητρήιου 2091. άπο- 
βιώσας τήν >4· . . ·

— Πώς; Τί συνέβη καλέ μου κύριε;
— Ά.τοβιώσας ! 'Λπεβίωσεν. είπεν εκείνος.
Καί βλέ.πων ότι ή γραία δέν ένύει είπεν εις το ιδίωμα τοΰ τόπου:
— Μάρβ ίο! ...
— Μάρβ ίο ! ... (Άπέθανεν !....) έπανέλαβεν ή γραία ιός ήχόι άπο- 

δίδουσα αδιάφορος μίαν λεξιν.
Ήτο αΐ'τό τό όποιον, υποπτευόμενη μόνον ή γραία, έτρεμε. Τώρα 

ήκουεν οτι ήτο βέβαιον καί δέν έφαίνετο ουγκινουμένη.
Έπήρε μηχανικώς τάς έπιστολάς, τά έγγραφα. τό μετάλλιον. μίαν 

έπιταγήν τριάκοντα φράγκων, τά όποια προήρχοντο άπό τήν πώλησιν 
τών πραγμάτων τοΰ Συλβέστρ. τά παρετήρηοε καί έφυγεν έξω οκεπτο- 
μένη πόσον μακράν ήτο τό σπήτι της. εις τό όποιον ήθελε νά κρυβή 
ωσάν θηρϊον ποΰ έπληγώΟη. Χιέσχισε γρήγωρα τό Παιμπόλ καί εβια- 
ζετο νά έπανέλθ]) εις τό σπήτι της διά νά μή πέση.
............................................................. ..............................................................

—Ή γρηά Ύβόννη έμέθυσε!
’Επεσε καί τά χαμίνια τήν κατεδίωκον. ενώ αυτή έγερθεΐσα έφευγε 

καί ήκουεν όπίσω τάς κραυγάς :
— Μεθυσμένη ή γρηά Ύβόννη !
Έρρηξε μίαν κραυγήν, όταν έκλεισε τήν Αύραν της, καί έπεσεν εις 

μίαν γωνίαν, μέ τήν κεφαλήν εις τόν τοίχον. Τό καλλίτερο της φόρεμα 
είχε λερωθή καί μία τούφα άπό τά λευκοκίτρινα μαλλιά της έξέφευγεν 
άπό τήν καλύπτραν της. συμπληροΰσα τήν έντύπωσιν τής αταξίας ενός 
δυστυχούς....

Ή Γκώδ. ή οποία ήλθεν τό βράδυ νά πληροφορηθή, ευρε τήν γραίαν 
Ύβοννην μέ τήν κεφαλήν στηριγμένην εις τόν τοίχον, μέ κρεμασμένα 
τά χέρια, μορφάζουσαν μέ ένα χί ί χί! χί' παραπονετικόν ωσάν μικρού 
παιδιού. Λί πολύ γραϊαι δέν έχουν πλέον πολλά δάκρυα νά χύνουν.

— Τό παιδάκι μου έπέθανε !
Καί έρριψεν εις τά γόνατα τής Γκιίιδ τάς έπιστολάς, τά χαρτιά, τό 

μετάλλιον.
Ή Γκιίιδ έγονάτισε καί προσηυχήθη.
— θά έλθω έγιίι έδώ νι'ι μείνω μαζύ σας, είπεν έπειτα, θά φέροι τό 

κρεββάτι μου ποΰ μοΰ άφήκαν, θά σάς περιποιούμαι, δέν Οά σάςάφήσω 
μοναχή !...

Καί έκλαιε τόν φίλον της τόν Συλβέστρ καί ήσΟάνετο όμως τήν 
λύπην της νά μεταβάλλεται εις κάποιο αίσθημα διά τόν άλλον, εκείνον 
ποΰ είχε φύγη διά τό ψάρευμα.

θά έμάνΟανε καί εκείνος ότι ό Συλβέστρ ιΐπέίΐανε καί τόν έσυλλογί- 
ζετο. πότε όργιζομένη έναντίον τού άγριου αύτοΰ παιδιού, πότε συγκι- 
νουμένη εις τήν άνάμνησίν του, εξ αιτίας αυτής τής λύπης τήν όποιαν 

θά ήσθάνετο καί εκείνος καί 
Τ ή όποια ήτο κάποια αίτια 

προσεγγίσεώς των..................

Καί έπτοτν . . .

"Ενα κίτρινο βράδυ τού 
Αύγουστο» ή επιστολή, ήτις 
άνήγγελλεν εις τόν Γιάν τόν 
θάνατον τού άδελφοΰ του 
έφΟασεν εις τό κατάστρωμα 
τής «Μαρίας , επάνω εις τήν 
θάλασσαν τής’Ισλανδίας.Ήτο 
μετά ημέραν πολλών κόπων 
τήν στιγμήν οπού ό Γιάν κα
τέβαινε νά δειπνήση καί νά 
κοιμηίΐή. Μέ τά μάτια βαρεία 
άπό τόν ύπνον, έδιάβασε τό 
γράμμα είς τό αμφίβολον κί
τρινοι· φώς τοΰ φαναριού καί 
τήν πριότην στιγμήν έμεινε 
καί αυτός ωσάν ασυγκίνητος, 
κατάπληκτος, ώσεί δέν ήννόει 
καλώς. “Εκρυψε τήν επιστο
λήν είς τό στήθος του, κάτω 
άπό τό τρικό) του, όπως κά· 
μνουν οί ναύται, χωρίς νά 
είπή τίποτε. Δέν ήσΟάνετο 
όμως τό θάρρος νι'ι καΟήση 
μέ τούς άλλους ναύτας νά 
φάγη τήν σούπαν του. Καί 
χωρίς νά έξηγήση είς κανένα 
τό διατί, έπεσε καί έκοιμήΟη. 
ΊίνειρεύΟη τόν Συλβέστρ νε

κρόν. τόν ενταφιασμόν του... 
Όταν έπλησίασε τό μεσονύ
κτιον ήτοι· εις τήν κατάστα- 
σιν εκείνην τοΰ πνεύματος, 
τήν ιδιαιτέραν εις τούς ναυ
τικούς, οί όποιοι έχουν συνεί- 
δησιν τής ώρας είς τόν ύπνον 
των καί οί όποιοι προαισθά
νονται τήν στιγμήν ποΰ 0Τ< 
τούς έξυπνήσουν διά τήν εργα
σίαν. Καί έβλεπε άκόμη αύτόν 
τόν ένταη ιασμόν. Καί έλεγεν: 
’Ονειρεύομαι. Ευτυχώς Οά 
μ' έξυπνήσουν. Όταν όμως 
ήσίίάνΟη ένα βαρύ χέρι έπάνω 
του καί τήν φωνήν: -Γκαός, 
σήκω . ήκουσεν είς τό στήθος 
του τίι τρίξιμο τοΰ χαρτιού 
ιΐπαισίαν μουσικήν βεβαιοΰ- 
σαν ότιτό ονειρον ήτο πράγμα.

— Ά ! Ναι ! Τό γράμμα'. 
Ήτοι· αλήθεια λοιπόν.

Καί αυτή ή έντύπωσις 
υπήρξε σκληρότερα, οξυτέρα. 

"Επειτα ένεδύίΐη καί άνέβη 
έπάνωδιά νά λάβη τήν Αέσιν 
του είς τό ψάρευμα.

Παρετήρηοε γύρω του. Τί
ποτε ώρισμένον δέν έφαίνετο 
εις τόν ύριζοντα. Είς έν οη 
μεϊον όμως τοΰ ουραίου κάτι 
ιόσάν μαρμαρυγή έφαίνετο, 
αόριστος, μακρυνή. μή προο
ρισμένη νά φαίνεται, έτοιμη 
νά σβύση. Αυτό, τό μόνον είς 
σημαίνει, θά έλεγε κανείς ότι ,— ,...... ...... , —, ,
καί οί οφθαλμοί έστρεηον έκεϊ χωρίς νι'ι τό ίΙέλουν.Ό Γιάν παρετήρηοε 
ατενώς. Ήτον εκείνη ή μαρμαρυγή ιόσάν κάτι ποΰ θνήσκει καί τείνει 
δύο βραχίονας. Τώρα τοΰ έφαίνετο ιόσάν αληθινή σκιά άνθρώπου. Καί 
έπειτα, είς τήν φαντασίαν του. όπου ουνεχέοντο τά όνειρα καί αί πρωτό
γονοι πεποιθήσεις, αΰιή ή σκιά ή θλιβερά άνεμιγνύετο μέ τήν άνάμνη- 
σιν τού άδελφοΰ του.

Καί έκλαιε τώριι καί λυγμοί έτάρασσον τό βαθύ στήθος του..........

Τόν άπρΟίοαμεν έχτϊ . .

τήν γύρω κενότητα, έη αίνετο ότι κάτι 
μια μελαγχολική σκέψις ήτο γραμμένη
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Γύροι ή ομίχλη έπυκνούτο. Άπό καιρού εις καιρόν οί ναύται μέ μιαν 
κογχύλην μεγάλην την ·μπονρονν» εσκορποΰσαν ήχους ωσάν κραυγας 
θηρίου γύρω. Άπήντων άπό άλλα πλοία καί άπεηεύγετο τοιουτοτρόπως 
ό κίνδυνος τών συγκρούσεων.

'Ένα πρωί, περί τάς τρεις, ήκουσαν είς τήν Μαρίαν φωνάς αί 
όποιαι δέν ήσαν γνωστοί. Οί ναύται παρετήρησαν άλλήλους καί όσοι 
ήσαν είς τήν γέφυραν ήρωτήΟησαν μέ ένα βλέμμα:

— ΙΙοιός έφώναξε;
Κανείς δέν εΐχεν είπή τίποτε καί πράγματι αί φωναί έφαίνοντο άκουο- 

μεναι έξωθεν. Τότε εκείνος όστις ήτο επιφορτισμένος νι'ι σαλπίζη καί ι"ι 
όποιος εΐχεν άμελήση,έπετάχθη καί έξήντλησεν όλην του τήν αναπνοήν 
διά νά ήχήση τόν κίνδυνον. Καί μετ’ ολίγον, ιόσάν οί ήχοι νά τήν προ- 
εκάλουν. μία λευκιή σκιά ένεφανίσθη άπρόοπτος καί απειλητική πλησίον 
τής Μαρίας . Ιστοί, σχοινιά, μία σκιαγραφία πλοίου. Καί άνθρωποι 
κεκλιμένοι πρίις τά έξω παρατηροϋντες μέ τιι μάτια όρΟάνοικτα. είς 
μίαν έξέγερσιν έκπλήξεως καί φρίκης ....

Έρρίφθησαν είς τά κουπιά, εις τούς επικουρικούς ιστούς, είς τούς 
γάντσους, ο,τι εύρον πρόχειρον, καί τά έτεινον πρός τά έξω διά νά άπο- 
μακρύνουν τόν όγκον. Καί οί άλλοι επίσης έτεινον πρός αυτούς ύπερμε- 
γέθη ξύλα διά νά τούς ιϊπωίΙ ήσουν.

"Ενας έλαφρός τριγμός, χωρίς καμμίαν βλάβην, έδειξεν ότι ό κίνδυ
νος παρήλθε. Καί μετά τήν φρίκην οί ναύται ηρχισαν νά γελούν. Άνε- 
γνωρίοίίησαν μεταξύ των.

— ”Ε! Άπό τήν Μαρίαν !
”Ε ! Γκαός. Λωμέκ, Ι’κερμέρ !

Τό πλοϊον ήτο ή «Βασίλισσα Βέρθα- μέ πλοίαρχον τόν Λάρβοερ, 
άπό τό Παιμπόλ. Οί ναύται ήσαν άπό τά γύρω χωρία.

— Γιατί δέν φωνάζετε αγριάνθρωποι; ήρωτα ό Λάρβοερ άπό τήν 
• Βασίλισσαν Βέρθαν .

— Καί σείς, πειραταί. κακόψαρα, γιατί δέν μιλάτε;
— Ά ! Αλλάξει γιά μάς. Μάς άπαγορεύεται νιί κάμωμεν θόρυβον.
Καί τό είπεν αυτό ό πλοίαρχος, μέ ΰφος τό όποιον κάτι ύπενόει. 

κάτι μαύροι· μυστήριον. Μέ έν μειδίαμα εξωτικόν, τό όποιον έπειτα 
έσυλλογίσθησαν οί ναυτικοί τής «Μαρίας .

Έπειτα οί ναυτικοί έ’λεγον τά νέα μεταξύ των. Ό ένας ότι άργεΐ νιί 
γεννήση ή γυναίκα του. ό άλλος ότι τού έχάρισε δίδυμα, άλλος ότι ή 
γνωστή Ζαννί Καριίιφφ ΰπανδρεύθη ένα άνάπηρον γέροντα πλούσιον. 
Έν τούτοις δέν ήδύνατο νά άποσπάση τό βλέμμα του άπό ένα έκ τών 
ναυτών τής «Βέρθας» ένα παρήλικα ήδη καί μικρόσωμοι-, τόν όποιον 
ήτο βέβαιος ότι δέν είδε πουθενά καί ύ όποιος όμως τού είπεν: Καλή 
μέρα, Γιάν μέ ίίφος οίκεΐον. Είχε τήν έρεθίζουσαν άσχημίαν πιθήκου, 
μέ τήν κακεντρέχειαν είς τό διαπεραστικόν βλέμμα.

— Έγώ, έλεγεν άκόμη <ι Λάρβοερ, έμαθα πώς άπέθανεν ό έγγονος 
τής Υρΐίάς Ύβόννης.

Άκούονιες αυτό οι άλλοι τής «Μαρίας έστράφησαν πρός τόν Γιάν 
διά νά ΐδοΰνάνεΐχε γνώσιν τοΰ δυστυχήματος. |*Έπεται  ουνίχεια]

ΙΟΡΔΑΝΗΣ

Τήν έκτην ’Ιανουάριου ή Άγια ήμών 'Εκκλησία έορτάζει τήν έορτήν 
τών Ηεοφανείων καθ' ήν έν Ιορδάνη έβαπτίσθη ό Ιησού; κα: ή τή; Ί’ρ:ά· 
δος έφανερώθη προσκύνησις».

’Αρχαία εΐνε ή δόξα τού άγιου τούτου ποταμού, όστ:; ώνομάσθη οΰτω; 
έκ τών δύο αύτοΰ πηγών Ίόρ καί Δάν καί όστις δύνατα: νά διαπλευσθή εί; 
διάστημα όλιγώτερον τών τεσσαράκοντα ωρών, Εΐνε ό ποταμός τόν όποιον 
διέόη ό Ίακ.ι'ιιδ φεύγων εί; Μεσσοποταμίαν καί οί Εβραίοι άβροχοι; ποσί». 
Ή δόξα του όμως ύπερέβη τά νέφη άφ’ οτου τά γλυκήρ. αύτοΰ ΰδατα. τά 
ϊχθυοτρόφα, έδέχθησαν τό σώμα, τό “Αγιον, τοΰ Σωτήρο; ήμών.

Έκτοτε ό ποταμός, δ μέ καλαμώνας ένθεν καί ένθεν καί μάγο; τήν θέαν, 
μόάνε·. τις έκ τή; είκόνος μα;, εΐνε προσκύνημα τών Χριστιανών.

Υπάρχει έν αύτώ μέρος όπου λούονται καί

κα:

Έκτοτεδ*:*
ής ιδέαν λαμβάνει .............

Ύπαρχε·, έν αύτφ μέρος ....
λακτίζονται ο: χριστιανοί καί όπου τήν ήμέραν 
τών Θεοφανείων γίνεται ή κατάδυσις τοΰ Σταυ
ρού καί λειτουργία έπί Αγία; Τραπέζη; υπέρ 
τά ϋδατα κατασκευαξομένης.

ΊΙ αμερικανική έπιχειρηματικότης δέν αφή- 
κεν άνεκμετάλλευτον τόν Άγιον ποταμδν.Άμε- 
ρικανική εταιρεία ίγκατεοτάΟή παρά τάς οχθας 
του αντλούσα τό ύδωρ του εις βαρέλια, σφρα- 
γιζόμενα ύπό ’Οθωμανού υπαλλήλου καί Έλ- 
ληνός κληρικού καί στελλόμενα εις τούς χρι
στιανούς όλου τού κόσμου.

«
ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΕΡΙΣ ΣΟΦΟΥ

Είκοσι πέντε έτη συνεπληρώΟησαν κατά τάς 
άρχάς τού λήξαντος μηνός άφ’ ότου ήλθε νά 
δφϊουχηΟή άπό τάς έλληνικάς αρχαιότητας, 
αλλά καί νά δαδουχίση έπειτα τάς σπουδάς 
των δ Διευθυντής τής ένταύΙΙα Γερμανικής ’Αρ
χαιολογικής Σχολής κ. Βίλχελμ Δαιρπφελδ.

Κατά τά είκοσι πέντε αύτά έτη, αδιάλειπτος 
καί μετά πόνου διά τάς αρχαιότητά; μας ή 
εργασία τού κ. Δαίρπφελδ. έσυνέχισεν ύπερεπι- 
τυχώς τάς πρώτα; προσπάθειας τών έν Έλλάδι 
κατελΟόντων Γερμανών αρχαιολόγων εις ού; 
τόσα όφείλομεν.

ΊΙ ιστορία τής έργασίας αύτής, ή περιλαμ- 
όανομένη εις πλήθος συγγραφών, ανακοινώσεων 
καί διαλέξεων, δέν δύναται βεβαίως νά περιλη- 
φΟή είς όλίγας γραμμάς καί διά τήν εργασίαν 
αυτήν λιτή καί γερμανικωτάτη. αθόρυβος δη
λαδή, έορτή έγένετο εις τό μέγαρον τής Γερ
μανικής πρεσβείας παρατεθέντος τιμητικού 
προγεύματος ύπό τής Λ. Ε. τού ενταύθα πρε- 
σβευτού τής Γερμανίας κόμητος’Λρκο-Βαλλέϋ.

0 ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΣ
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κ. ΙΙρειδευτής καί οί

Εί; τό πρόγευμα παρεκάθησαν ό κ. Δαϊρπφελδ μετά τή; οικογένεια; του 
και τού μνηστήρο; τή; θυγατρός του φόν (Ιϋδε. άξιωματικού τού Ιίρωσ- 
σικού στρατού, ό κ. καί ή κυρία Λύδερς, δ κ. καί ή κυρία Μέτλλερ, 
δ διευθυντής τή; Αύστριακή; σχολή; κ. Έόερδάϋ μετά τή; κυρία; του, 
ό συνταγματάρχη; κ. Ίλγνερ, δ δεύτερο; διευθυντής τή; Σχολής κ. Κάρο, 
ό έταίρο; τής Σχολή; κ. Στρούκ μετά τή; κυρίας του, ό Γεν. Έφορο; 

κα: ή κυρία Σωτηριάδου. Προπόσεις ήγειρεν ό 
κ. κ. Καββαδίας και Σωτηριάδης.

«
ΗΜΕΡΙΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΓΧΙΑΛΙΤΩΝ

Εις τό έπί τής όδού ΙΙειραιώς ΙΙαρθεναγωγεϊον ΙΙαλλάς» τού κ. Ν. 
Χικολαίδου έπιμελεία επιτροπής συγκείμενης έκ τών κυριών και δεσποινί
δων Γ. Σκιαδαρέση, Αικ. Μακρυδάκη, Άλ. Βερδεσοπούλου, Λ. Βέση, Ε. 
Λυκουρέζου, Α. .Μπάίλα. Παρ. Μηλάκη. Εΰφρ. Στριμπάκα, Φρ. Φιλιππαίου 

κα: Α. 1’οντοπούλου διεξήχθησαν τήν έκτην 
καί έόδόμην λήγοντος μηνός ημερίδες μετά 
λαχείου υπέρ τών έκ Βουλγαρίας προσφύ
γων. Ταύτας ήνοιξεν δμιλήσας δΓ ολίγων 
περί Έλληνίδος καί Βουλγαρίδος γυναικό; δ 
κ. Δημ. Δήμερ. Ό ποιητής κ. Λάιος απήγ
γειλε ένθουσιώδες ποίημα καταχειροκροτηθείς, 
άλλα δέ ποιήματα απήγγειλαν αί μαθήτρια: 
καί οί μαθητα: τοΰ σχολείου.

«

ΒΙΛΧΕΑΜ ΔΑΙΡΠΦΕΑΔ

ΧΙΟΝΙ

Έπειτα άπό έτη, τόν μήνα αύτόν, οί ’Αθη
ναίοι είδον τήν πόλιν των λευκαινομένην άπό 
χιόνι. Δ:’ όλα; τά; πόλε·.; τό θέαμα εΐνε σΰνη- 
Οες. Διά τά; Αθήνα; είχε γίνη σπάνιον, καί 
όταν παρουσιάσθη έχαιρετίσΟη μέ άπληστον 
χαράν, γενόμενον αιτία άληθινών πανηγύρεων.

Εις τήν πλατείαν τού Συντάγματος έστή- 
νοντο άγάλματα άπό χιόνι, έκατοντάδες δέ 
φωτογραφικών μηχανών ώπλίσθησαν διά νά 
συλλάόουν αναπαραστάσεις τών ωραίων άπό- 
ψεων, αί όποια·, αίφνης έδημιουργήθησαν, έξω 
ε:ς τό Ζάππειον, παρά τον Ίλισσόν, έπί τής 
Άκροπόλεως.

Καί τά μέρη τά κεντρικά καί αί συνοικία·, 
αί απόκεντροι έγιναν πεδία χιονοπολέμων, εις 
τούς όποιους έλάμβανον μέρος αί δεσποινίδες 
τή; αριστοκρατίας καί αί κόρα·, τού λαού, ό 
διπλωμάτη; καί ό εΰζωνος καί δ παντοπώλη; 
τής συνοικίας.

Αί εικόνες μα; δίδουν ιδέαν τής έορτής αύτής 
τή; λευκής, παραλείπονται δέ μόνον τά γρα- 
φέντα σχετικά χρονογραφήματα, τά όποια 
εΐνε τά ίδια όπως έδημοσιεύοντο πρό χρόνων 
κάθε έτος, όταν ή χιών ήτο συχνοτέρα.
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Ο ΝΕΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

’Ο νέος, είς άντικατάστασιν τού μακαρίτου Πεσμαζό- 
γλου. εκλεγείς ρουλευτή; ’Αττικής κ. Λάμπρο; Καλλι- 
φρονάς είνε γόνος μιά; τών αρχαιότερων 'Αθηναϊκών 
οικογενειών, σεμνό; δέ καί μεμετρημένος πολιτευτής.

Εΐς τά; τελευταία; γενικά; έκλογά; οί συμπολϊταί 
του τόν έψήφισαν αρκούντως, όχι όμως καί τόσον, ώστε 
νά τόν φέρουν μεταξύ τών έπιτυχόντων. Τώρα ό κ. 
Καλλιφρονά; ένικησεν ισχυρούς τφ ϋντι αντιπάλου;, 
τιμηθεί; δέ οΰτω άπό τόν λαόν τή; Αττική; αναλαμβάνει 
μεγαλειτέρα; απέναντι του υποχρεώσεις.

’() κ. Καλλιφρονά;. νέο; είσέτι. έτιμήθη άλλοτε εκλε
γείς καί Δήμαρχος ’Αθηναίων, καταλιπών μνήμην αμέμ
πτου διοικήσει»;. διετέλεσε δέ καί υπουργό; τή; Παιδεία; 
εί; τό υπό τόν κ. Ι'άλλην ύπουργεϊον.

Άγαπάται άπό τούς συμπολίτα; του διά τήν προθυ
μίαν, ήν επιδεικνύει πρός έξυπηρέτησιν τών νομίμων συμ
φερόντων των καί διά τήν πρό; αυτού; εϊλικρίνειάν του.

«
ΕΝΑΣ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

Πρόκειται διά τόν ιεροφάντην μιας τών ώραιοτέρων 
λατρειών, τή; λατρεία; πρός τά άνθη, τόν ζ. Άριστό- 
φιλον Τσοΰτσον.

Δι’ αύτόν άξίζει νά γραφούν πολλά, διά τήν αγάπην 
του πρός τήν τέχνην του, διά τήν ειλικρινή άφόσίωσίν 
του πρός αύτήν. Διότι δ 'Γσούτσος δέν εΐνε μόνον έμπο
ρος. Εΐνε ό' συντελέσας υπέρ πάντα άλλον νά αγαπηθούν 
τά άνθη έδώ. "Ο κομίσας καί κομίζων καί δ:αδώσας 
καί διαδίδων κάθε άνθινην εΰμορφιάν, ή όποια, άγνωστος 
εδώ, στολίζει εΐς τήν Ευρώπην τούς σέρρας καί τά σαλό
νια καί τούς κήπους. Μέ ταξειδια εΐς τήν ’Εσπερίαν, μέ 
αδιάλειπτου συνεννόησιν πρός τά μεγάλα άνθοκομικά 
της κέντρα, ό Τσοΰτσος κατώ.ρθωσεν, εκτός τής εισαγωγής νεωτερισμών 
νά φέρη εΐς τό σημεΐον, δπου τή; ήρμοζε. τήν άνθοδετικήν. αύτήν τήν 
τέχνην, ή οποία θεωρείται θεία εΐς τήν ποιητικωτάτην τών χωρών, τήν 
’Ιαπωνίαν. Χίλιοι συνδυασμοί, χίλιοι νεωτερισμοί είσήχθησαν άπό τόν 
Τσοΰτσον εις τήν άνθοδετικήν καί αΐ άνθοδέσμαι του υπήρξαν πάντοτε 
θαυμασταί εΐς γάμου;, άρραόώνας καί κάθε χαρμόσυνον εορτήν.

Οί στέφανοι τοϋ Τσούτσου εΐς κάθε μεγάλην κηδείαν —έχουσι καί πέν
θιμα καθήκοντα τά άνθη — διεκρίθησαν πάντοτε καί αποτελούν άλλην αφορ
μήν έπιτυχίας τού μικρού τό δέμας, άλλά δαιμόνιου αυτού καλλιτέχνου.

‘Εκείνο τό κατάστημα τή; οδού Σταδίου, είνε άληθηνόν τέμενος τής 
λατρεία: των άνθέων.

«
ΚΩΝΣΤ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΚΙίΝΣΤ. ΧΛΤΖΗΚΥΡΙΛΚΟΣ

Άπό τούς αληθινά διακεκριμένους ανώτερους αξιωματικού; τοΰ Β. 
Ναυτικού μα; δ Κων. Xατζηκυριάκο; άπεβίωσε μέ τόν βαθμόν τοϋ πλοιάρχου.

Έκπαιδευθείς έν τή Σχολή τιΰν Εύελπίδων ήτον έκ τών χαρακτήρων 
εκείνων οϊτινες ίνοΰσι πρός τήν μόρφωσιν, όλην τήν αγνότητα του χαρα
κτήρας τήν όποιαν έχουν, ώς αυτός, νά κληρονομήσουν άπό τάς δοξασμέ
να; καί θυσιασθείσα; διά τήν Πατρίδα οϊκογενεία; των.

Εύτολμος καί υπερήφανο; διά τό εί; τό ναυτικόν αξίωμά του, έπέδειξε 
πάντοτε τά ανεκτίμητα αύτά προτερήματα καί κατά τόν πόλεμον καί μετά 
ταϋτα. δτάν έκλήθη νά διευθύνη τά ναυτικά μας ώς 'Υπουργός.

"Εν έπεισόδιόν του κατά τόν πόλεμον αξίζει νά γραφή.
Διήρχετο πρό τής Μιτυλήνης μέ τά «Φαρρά» ότε έκ τού φρουρίου έρρί- 

φθη κανονιοβολισμός άβλαβή; διά νά ειδοποιηθή τό πλοίου ότι εϊσήρχετο εΐς 
τήν άπηγορευμένην ζώνην.

Ό Xατζηκυριάκο; τότε διατάσ- 
σει τά προπαρασκευαστικά άνταπο- 
δόσεως τοϋ πυροβολισμού άλλά εΐς 
τρομεράν διά τόν αντίπαλον αναγ
γελίαν. Καί άπό τό φρούριου τό 
εμπόλεμον ήναγκάσθησαν τότε νά 
.... μή πυροβολήσουν.

Άπέθανεν 4 γόνο; τής Ί’αρριανής 
οικογένειας μέ τήν συνείδησιν ήσυ
χου, ότι τά; παραδόσεις τη; δέν 
τά; παρέόη ποτέ, τάς παραδόσεις 
τάς αγνότατα πατριωτικά;.

«
ΔΗΜ. ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ

Ή «Εικονογραφημένη», δημο- 
σιεύουσα τήν εικόνα τή; κηδεία; 
τού Δ. Βερναρδάκη, έπιτελεί εύλα- 
βές διά τήν μνήμην τού μεγάλου 
άνδρός μνημόσυνου.

Άπέθανεν ό ερημίτης τής Μιτυ- 
λήνης μακράν τής πρωτευούσης, 
όπου έπρεπε νά πρωτοστάτη τής 
φιλολογικής καί ίδίφ τή; δραματι

κή; κινήαεως, άλλ' άπέθανε άφίσα; όπίσω του δόξαν φιλολογικήν άφθιτον. 
'<> Δημ. Βερναρδάκης έγεννήθη έν Άγια. Μαρίνη τής Λέσβου καί διήνυσε 

τά; πρώτα; σπουδά; του έν Μιτυλήνη, περατώσα; αύτάς έν Άθήναι; τφ 
1849. Μετά τετραετείς έν Ι’ερμανίφ σπουδά; επανήλθε τφ 1861 έν Άθήναι; 
καί διωρίσθη καθηγητής έκτακτο; τής Γενική; Ιστορία; έν τώ Πανεπιστη- 

μίω καί τό 1865 τακτικός. 'Εκ τή; θέσεώ; του ταύτης 
παρητήθη τφ 1869 έκτοτε δέ, καί τοι τφ προσεφέρθη 
πάλιν, δέν ήθέλησε νά τήν δεχθή.

Σπανία; μορφώσεως δέν ήτο μόνον 4 σοφό; μελετητής 
άλλά καί ό ποιητή; ό υψιπετής.

Αΐ τραγφδίαι του κρίνονται εφάμιλλοι τών έργων 
τών κορυφαίων ξένων συγγραφέων.

Μετά τό «Τρωγάλιον τού δοκησισόφου·. φιλολογικήν 
μελέτην έκδοθείσαν τώ 1854, τήν Γραομυομαχίαν 
•1854). τό έπος Πλάνη; (1856) καί τό άλλο του βρα- 
οευθέν επο; Εικασία (1856) έγραψε τφ 1858 τήν 
πρώτην του τραγωδίαν Μαρία Δοξαπατρή , τούς «Κυ
ψελίδα; κατά τό I860, τήν Μερόπην , ήτις εις τιμήν 
τή; μνήμη; του έδόθη πρό ήμερων εις τό Β. Ηέατρον 
τώ 1866. τήν Ευφροσύνην τώ 1876. την περίφημου 
Φαύσταν τφ 1898. τήν Άντιόπην τφ 1896 καί τόν 
Νικηφόρο·/ Φωκάν τφ 1896 πάλιν.
Έκ τών τραγωδιών τούτων άφθαστοι κρίνονται οί 

Κυψελίδα·. . δ Νικηφόρο; Φωκάς καί ή Μερόπη .
ΙΙλήν τών άναφερΟέντων έργων ό Βερναρδάκης έγραψε 

καί πολλά επιστημονικά καθαρώς έργα, πολλής σημασία;. 
ΤΙ κηδεία τοϋ αειμνήστου άνδρός έγίνετο δημοσία δαπάνη, 
πενιχρός φόρος θαυμασμού τελούμενος μετά θάνατον, 
διότι όπως πάντοτε, μετά θάνατον τιμώμεν οί "Ελληνες 
τά; αληθινά; άξια; μας.

«
Ο ΛΑΟΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΝ

Αμέτρητοι παροιμία·, δημώδεις ύπάρχουν διά τόν 
’Ιανουάριον. 'Από αύτάς. χαρακτηριστικά; όλα; ή οδη
γητικά; διά τού; γεωργούς καί τούς γαστρίμαργους, 
παραθέτομεν μερικά;. Διά τό αίθριου τών νυκτών λέγεται- 

7'θΰ Γενάρη τό φεγγάρι, ήλιο; τής >//<»>«» μοιάζει.

Οί κηπουροί, ώς γνωστόν, συμβουλεύονται έκ δεισιδαι
μονίας τά; φάσεις τή; σελήνη; διά νά κλαδεύσουν. Και ή παροιμία διά 
τόν 'Ιανουάριον τό κρίνει περιττόν αύτό.

Κόψε ςΤ/.ο τό /έινίοη, καί μή καρτερείς φεγγάρι.

Άλλη παροιμία διά τό εύφορον ή ού τού έτους
”.·|ι· τά Φώτα φωτερά (εύδια) 
και ιά ,Ιαμττρά οκοτέινά (βροχερά) 
χαρά οτο [tor και πτο ζευγά.

Ή άλλως : Καί τά Φώτα φωτερά καί τό ΓΙάηχα βροχερό
"Ολος ό κύαμο; χαίρεται κ η Κρήτη καμαρώνει

Καί διά τού; γαστρίμαργους τώρα δύο παροιμία·.:
Κότα, χήνα τό Γενάρη, καί .τα.τ.τΐ τόι· Αλωνάρη

Καί άλλη: Όρΐ’ΐιΊα τί> Γενάρη, Κέφαλο τίιν '.Ιλοινάρη.

i
ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

Φύλλα ημερολογίου, .1. /. Καλογερο^ούλον.— Κομψόν τομίδιον έξ ένε- 
νήκοντα περίπου σελίδων υπό τόν ανωτέρω τίτλον έξέδωκεν ό ακάματος 
εργάτης τών γραμμά
των κ. Δ. I. Καλογε- 
ρόπουλος. Εΐς εποχήν 
εί; τήν όποιαν κυριαρ
χεί φιλολογική (;) ερ
γασία χονδροκοπιά; 
καί πενταρολογίας, ή 
εκδοσις βιβλίου απευ
θυνόμενου πρό; τούς 
αληθινά τά γράμματα 
αγαπώντας και δυνα- 
μένους νά έκτιμήσω- 
σ·.ν, είνε όασις.

Άπό μικρά, μικρά, 
ψυχολογημένα όμως 
ραθειά κομμάτια απο
τελούνται τά Φύλλα 
'Ημερολογίου . ‘Εξε
λίσσονται εις αΰτά κοι
νωνικά: παρατηρήσει; 
εικόνες, τύπων περι- 
γραφαί, σκηναί χαρι
τωμένα·., κόσμος ιδεών 
όλόκληρος, ψυχολο
γίας, όπως είπα, βα
θύτατα εϊσδυούσης.

Ή γλώσσα τοΰ το
μιδίου τελείως άμεμ
πτος καί ζωντανή, 
ούτεύπερκαθαρεύουσα 
σχολαστική, ούτε μέ 
ύποχωρήσει; είς τήν
γλώσσαν τής φιλολογικής μόδας καί είς χυδαϊσμούς. Μέ τά Φύλλα 
‘Ημερολογίου ό συγγραφεύς τών Σελίδων , τών Φωτοσκιάσεων καί 
τόσων άλλων επιτυχών έργων, προσθέτει κάτι άξιον λόγου εις τάς 
βιβλιοθήκας μας, αί όποια·, έπ’ εσχάτων έδυσανεσχέτουν νά πληρωθούν μέ 
τάς πομφόλυγας τών καθημερινών φυλλαδίων. — ερ.

Δ. I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Έν Άθήναι;, Τνπογραφεΐον Έατία · Κ. Μάίσνερ καί Ν. Καργαδούρη —


