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TO NEON ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΟΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΙΚΟΝ TOY ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ

ΙΣΧΥΡΟΙ ΚΑΤΑ ΘΑΛΑΣΣΑΝ!

έ χαράν άκριίτητον ή Είκονογραφιημέ.νη σπεόόει νιί 
διαλαλήση άνά τά πέρατα τής ύιρηλίου, όπου Έλλην, 
όπου και συνδρομηταί της, ότι ή κατά θάλασσαν δύνα- 
μις τής 'Ελλάδος ηΐ’ξησε κατά έν σκάφος πανίσχυρο)· 

κάι δημοσιεΰουσα αύτ'η μόνη τήν πιστήν εικόνα τού σκάφ ους, 
ώς μετεοουθμίσθη τούτο ύπό τής ναυτικής ύπηοεσίας, διαβιβά
ζω ταυτοχρόνως την ομόφωνον γνώμην τής έπεξεργασθείσης 
τά σχέδια επιτροπής καί άκόμη τήν τού σώματος ολοκλήρου, 
ότι άπεκτήσαμεν δι αυτού σημαντικήν υπεροπλίαν άνά τά ίίόατα 
τής εγγύς ’Ανατολής.

Τό νέον σκάφος μας είναι θωρακισμένου καταδρομικό»·, ναυ
πηγούμενοι· ήδη εις τιί έν Αιβόρνω ναυπηγεία Όρλάνδο. Πρέ
πει νά έξηγηθή ενταύθα οτι ή ’Ιταλική Κυβέρνησις θέλουσα νά 
προστατεύση τά έν λόγφ ναυπηγεία παραγγέλλει έκάστοτε εις 
αίτι'ι νέα σκάφη καί έχει τήν υποχρέωση· νά τά άγοράζη μόνον 
εάν δεν εΰρίσκεται άλλος άγοραστής. Είναι προφανές λοιπόν οτι 
τά ναυπηγούμενα σκάφη ναυπηγούνται μετά πολλής έπιμελείας 
καί υπό την έποπτεΐαν πάντοτε επιτροπών έξ ’Ιταλών αξιωμα
τικών, ιίφού προορίζονται πρώτον διά τόν ιταλικόν στόλον. 
Ούτω συνέβη καί ιιέ τό όμοιου προς τό νέον σκάρ ος μας τύπου 
ε’ύδρομον υπό στοιχείου .1, όπερ έκράτησε διά λογαριασμόν της 
ή ’Ιταλική κνβέρνησις, ύνομάσασα αυτό Πίζαν».

Τό νέον μας σκάφος, ίίπερ εις τά ναυπηγεία διακρίνουν υπό 
τό στοιχεΐον Β εΰρίσκεται ακόμη επί τής έσχάρας του, μετ' ολί
γον δέ θά καθελκυσθή καί θά μάς παραδοθή κατά τήν κλεισθεί- 
σαν συμιμωνίαν τόν προσεχή ’Ιούλιον.

’Ακούσατε τιάρα τάς άρετιί,ς του, έκείνας πού είχε καί ή 
αδελφή τον ΙΙίζα καί έκείνας που τού προσέθεσε)· ή επι
τροπή τών σχεδίων, άπαρτιζομένη έκ του άντιπλοιάρχου κ. Μ. 
Γούδα, τών πλωταρχών κ. κ. I. Παπαχρήστου καί Π. Κον- 
τοσταύλου, τού μηχανικού κ. Έμ. Μέμιτσα, τον ναυπηγού κ. 
Π. Ιίαυλίδου, όλων διακεκριμένων αξιωματικών καί τού υπε
ρήχου μορφιόσεως εις τήν πυροβολικήν κ. I. Αημητριάδου, υπο
πλοιάρχου, Καλαμίδα καί Γέροντα. Έν πριότοις τό σκ.ιιφος έχει 
μήκος έν όλιμ 146,50 μέτρων, καί πλάτος 21 μ., ένώ ή "Υδρα 
μας έχει μόλις 102 μ. καί πλάτος 5,6 μ. Τά παλαιιι θωρηκτά 
μας έχουν έκτόπισμα 4.800 τόννων ένώ αυτό έχει 10.120 καί 
ένφ αί μηχαναί τής "Υδρας», έχουν δύναμιν μόνον 7000 
ίππων, αύτοΰ έχουν 20.500.

Εκείνο όμως ίίπερ είναι σπουδαιον είναι ή ταχύτης του, ήτις 
ανέρχεται εις 22,5 μίλλια καθ’ ώραν, μέ τεχνητόν έλκυσμόν (μέ 
ανεμιστήρας διά τά πυρά) και εις 20 μίλλια καθ’ ώραν μέ φυσι

κόν έλκυσμόν, δηλαδή μόνον μέ τό τράβηγμα τών καπνοδόχων του.
Τό σκάφος έχει δύο έλικας, δύο μηχανάς τετρακυλίνδρους τρι

πλής έκτονιάσεως, 22 λέβητας Μπέλβιλ, βύθισμα ύπό τήν θάλασ
σαν 7 μέτρων καί 50 έκ., δύο ιστούς αντί ενός ον φέρει ή 

Πίζα., 6 ηλεκτρικούς προβολείς, ών δύο τών 90 έκ. διαμέ- 
ρου καί 4 τών 75, ηλεκτροκινητήρας απείρους, άσύρματον τηλέ- 
γραφ ον, πλουσιιάτατα διαμερίσματα τών ι’ιξιωματικών καί πάσαν 
ευμάρειαν, μέχρι ειδικών διαμερισμάτων διι'ι νά καθαρίζωνται 
οί άνδρες τής φυλακής τών μηχανών καί λεβήτων καί διαμερί
σματα ακόμη διι'ι 20 δοκίμους, διότι τό σκάφος θά χρησιμεύει 
καί διι'ι τήν έκπαίδευσιν αυτών κατιί τήν επιθυμίαν του αειμνή
στου ’ Αβέρωφ. κληιροδοτήσαντος προς τόν σκοπόν τούτον εις τό 
Έθνος 7 έκ. φράγκων.

”.4ς έλθωμεν τώρα είς τήν μαχιμότητα τού σκάφους. Άκτίς 
ένεργείας 8000 μίλλια. Δηλαδή δύναται νά φέρη γαιάνθρακας 
τόσους ώστε νά ταξειδεύη μέ 10*/t μίλλια τήν ώραν έπί 82 
ημέρας, χωρίς νά ι’ιναγκασθή νά προσέγγιση είς ξηράν διά να 
παραλάβη γαιάνθρακας. Πράγματι δέ έχει γαιανθρακαποθήκας 
δυναμένας νά περιλάβωσι 660 τόννους, ιός συνήθη φόρτον, 
ιίλλά δύνανται νιί περιλάβωσιν έν ιίνάγκη μέ πλήρη φόρτον, 
ώς λέγουν οί ναυτικοί, 1600 τόννους γαιανθράκων. Καί δύνα
ται νά άνθρακεύση, κατά τό ’Ιαπωνικόν σύστημα, χάρις είς τέσ- 
σαρας γερανούς τεραστίους δύο κατά πλευράν, οί οποίοι επι
βιβάζουν έπ’ αυτού 260 τόννους γαιανθράκων καθ’ ώραν 
έντός οκτώ ωρών.

"Ολοι αί μηχαναί του καί οί λέβητες προστατεύονται κατά 
πλευράν ιιπό ισχυρόν θώρακα έκ χαλύβδινων πλακών Κρούπ, 
ίίστις κατιί μέν τήν έσαλον γραμμήν, τήν γραμμήν τής θαλάσ
σης δηλαδή, έχει πάχος 17,8 ύφεκ. καί υπό τ'ην θάλασσαν 
πάχος 22,8 ύφ εκ. Ό θιάραξ αυτός κατιί τό μέσον τής πλευράς 
υφούται ύπερ τήν γραμμήν του καί έξογκούται είς δύο πύρ
γους κατιί πλευράν διά τιί πυροβόλα. Άλλ’ έχει άκόμη καί τρία 
θωρηκτά καταστρώματα πάχους 1,5 ύι/εκ., ών τό εν προστα
τεύει τό μεσόστεγον, ίίπου τό έλαφρόν πυροβολικόν, τό άλλο 
είναι καθ’ ίίλον τό μήκος τού σκάφους καί ύπ’ αυτό τό τρίτον 
προστατεύω· τό κύτος, τού όποιου ή γιιστρα είναι δι/ιρημένι/ 
ολη είς κιβιότια στεγανά, πεπληρωμένα διι'ι χόρτου δυσκόλως 
διαβρεχομένου, εις τρόπον ι'όστε έν περιςττώσει ρήγματος καί 
διαρροής ύδι'ιτων νά φ ριίσσεται ευκόλως ή ι’ιπή καί νά μή πλη- 
ρούται ύδι'ιτων ίίλον τό κύτος.

’Επίσης τό έσιοτερικόν διαιρείται είς διαμερίσματα μέ θύρας 
πάχους 4,5 ύφεκ., αίτινες κλείονται έν ώρα μάχης ερμητικώς 

φέρουσαι γύρω - γύρω καουτσούκ καί ούτω κάθε διαμέρισμα 
είναι έτπελώς καί στεγανώς χωρισμένοι· ιιπό τιί άλλα.

Τό πυροβολικόν του τιάρα. Προς προ'ιραν εντός πύργου ίσχυ- 
ροτάτου έκ χαλύβδινων πλακών πάχους 20Θ χμ. δύο δίδυμα 
πυροβόλα ταχείας βολής τών 28,4 Βίκερς, άτινα βραδύτεροι·, 
ληφθείσης ήδη προνοίας διά τούς πύργους, θιί άντικατασταθώσι 
δί όμοιων διδύμων ταχείας βολής διαμετρήματος 25,4 ύφ εκ.. 
ΙΤρός πρύμναν επίσης φέρει ομοιον πύργον μέ δύο όμοια δίδυμα 
πυροβόλα τών 28,4 ύφ. Βίκερς. Είς έκιϊστην δέ πλευράν έχει 
από δύο πύργους έκ χαλύβδινων πλακών πάχους Ι8Θ χμ., ών 
έκαστος φέρει από δ·'·ο πυροβόλα δίδυμα ταχείας βολής τών 
Ι9.Θ ύφεκ. Βίκερς. "Ωστε από έκιϊστης πλευράς θιί βιίλη μέ 4 
πυροβόλα τών 19,0 ύφ. καί μέ I τών 28,4 ύφ. διότι και τιί 
πρυμναία καί πρωραία δίδυμα περιστρέφ ονται καθόις καί τιί 
πλευρικιί μαζί· μέ τούς πύργους των. ’.Ιπό πριόρας θιί βιίλλη 
μέ 2 τιίιν 28,4 ύφ . καί μέ 4 τών 19,0 ύφ., ίίπως καί ιιπό πρύ- 
,ιινας. Βάλλουν δέ ολα αίτιί από 8 4 βολ.ιίς είς τό λεπτόν 
τό καθένα.

Κάθε πύργος έχει είς τήν ράχιν του από έν ταχυβόλον τάιν 
7,/ί ύφ. μέ ιίσπίδα, έν ίΐλω δέ τοιαύτα τό νέον σκάφ ος μας 
φέρει 1(! Μαξίμ, 8 τών 4,7 ύφ. καί 4 μυδραλλιοβόλα Χότ- 
σκ.ς, προσέτι δέ ένα τορπιλλοβλητικόν σωλήνα κατιί τήν πρύ
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υπηρόν γεγονός, τό οποίον τις οίδε τί συνέπειας θιί είχε, 
άν σύντονος δράισις δέν τό κατέστελλε, διεδραματίσθη έν 
ώαυστιιθμο). Κατώτεροι ευτυχώς ελάχιστοι αξιω
ματικοί τοΐ· Β. Χ’αυτικοί· έπεχείρησαν ιινταρσίαν μέ 

πριίφ ασιν μέν πατριωτικήν, μέ σκοπούς όμιος ή τουλάχιστον μέ 
ι'ιπστελ.έσματα συμφ εροντολογικάι.’ Πξίωσαν νά έξοντωθοΰν όλοι 
οί άνιότεροι ι’ιξιωματικοί τού κλ'ίδου των. Καί όπου μέν εύρί- 
σκοντο λόγοι βιίσιμοι τούς προέβαλλον μέ πείσμα, όπου δέ δέν 
ύπήρχοι· τοι.οΰτοι έδημιουογοϋντο αιτιάσεις αναληθείς.

Ιέν περιωρίσθι/σαν οί κατιάτεροι ι’ιξιωματικοί νά ζητήσουν τήν 
απομάκρυνση· τών άνικάνο»· καί γεγι/ρακότων, ά/.ζ’ όλους τους 
ιίνωτέρους ύποβλέποντες, δι’ όλους κατεσκεύασαν λόγους ιίπο- 
μακιρύνσεως. ’Εχαρακτήρισαν ώς ανικάνους τους διδασκάλους 
των, ήθέλησαν νά στιγματίσουν ιός ιίτίμους τούς έντίμως ύπι/- 
ρετήσαντας έπί δεκαετηρίδας τό Χαυτικόν καί είς δεινάς περι- 
στάσεις τής Πατρίδος έπιδείξαντας πόνον πατριωτικόν, καί 
ικανότητα καί θάρρος.

Καί τούς παρηκολούθησαν καί δημοσιογράφοι είς τόν παρα- 
λογισμόν επικαλούμενοι τόν πόλεμον του 97 κατιί τόν όποιον 
οί τιάρα άνιότεροι ήσαν κατιάτεροι άξιωματικοί, μή διευθύνον- 
τες αυτοί, πονέσαντες καί έξεγερίΐέντες δι’ όσα έγιναν. Καί ώμί- 
λ>ισαν περί άστακοιιιίχων οί έν γοαφ ίδι οπαδοί τής ι’ιναγεν- 
νήσεως, χμορίς ή στοιχεαόδης γνώσις τών του Χαυτικοϋ νά 
τούς όδηγήσιι νιί σκεφ θοΰν ότι έξ έκεϊνων όσοι ύπήρξαν αίτιοι 
τών γεγονότων του 97 όλίγιστοι ύπάρχουν τιάρα είς τό Χαυτικόν.

'Πτο φυσικόν, οί πόθοι αυτοί τής άνορθιόσεως οί μί/ δεχό
μενοι όρια λογικής νιί ι’ιποκρουσθοϋν από τούς φυχρώς καί 
ιίγνώς έπιδιιόκοντας τ'ην ανόρθωσαν καί νιί χαρακτηρισθοΰν ώς 
φ ρενοπιίθειαι. Καί τότε οί κατιάτεροι ι’ιξιωματικοί κατέλαβαν τιί 
ιίντιτορπιλλικιί καί έκεί είς τό στενόν τής Χαλαμΐνος τό ένδοξον 
έπανελήφ θη ναυμαχία’Ελλήνων καθ’ ' Ελλήνων. Τό κράτος τού 
.\όμου έπρεπε νά έπιβληθή κάι έπεβλήθη, έκλαύσαμεν όμως 
θύματα καί τιί πλοίά μας, πλοία δημιουργηθέντα έκ του ιδρώ
τας του λαού, άτινα ύπέστησαν βλάβας, μικριίς ευτυχώς.

Αυπηρόν τό γεγονός. Αυπηρόν τό ότι νέοι αξιωματικοί δυνιϊ- 
μενοι νιί γρησιμοποιηθώσι είς κρίσιμους τής Πατρίδος περιστά
σεις έχάθησαν. ’.Ρ.ζά θιί ήτο λυπηρότερσν άν ένιάπιον τού 
'Έθνους παρίστατσ τό ναυτικόν μας ιίποσυιπεθειμένον, ιϊπει- 
θάρχητον, διηρημένον, έξουθενωμένη συνεπώς δύναμις. (~)<ι ήτα 
τό κίνημα, άν δέν κατεστέλλετο, ή άπελ-πισία βαρύνουσα τήν 
φ'υχίιν τού Έθνους τό όποιον τόσας έλπίδας στηρίζει είς τόν 
Υτόλον μας.

(-)ιί μείνη ή καταστολί/ του κινήματος αυτού παράδειγμα 
εφαρμογής τού Κράτους τού Χόμου είς τό Βασίλειον τό όποιον 
έθεωρεΐτο άνομον. Καί ή τιμωρία, ή αυστηρά τιμωρία, τών 
πρωταιτίων θά έδραιιόσ// τήν ιδέαν ότι τό Χαυτικόν δέν παρέ
λυσε, ότι είνε δύναμις είς ήν δύναται νιί βασισθή τό 'Έθνος, ότι 

μναν, οΰ τό στόμιον είναι ύπό τήν Οιιλασσαν καί προς τήν πριό- 
ραν, κατιί πλευράν, από ένα ομοιον. ’Έχει ι’ικόμη καί πηδιίλιον 
μάχης ιιέ δύο μιμχανιίς, τρεις δέ καπνοδόχους.

) πολογίώιυν ότι έν ι'όρα ναυμαχίας αυτό μόνον του, ξεπα
στρεύει, δκί νά μεταχειρισθώμεν τήν κοιν'ην έκφ ρασιν, τιί τρία 
θωρηκτά μας καί άλλα τρία άκόμη ισχυρότερα αυτών.

Τό σκάφος συνεφ ιονήθη αντί 28.768.844 φρ. ι’ιλλιί τό ναυ- 
πηγείον μέσα είς αυτό τό ποσόν συμπεριέλ.αβε τήν άξίαν τών 
σκευών τών αξιωματικών, τής κατασκευής τών νιπτήριον τών 
θερμαστών, πολλών μεταρρυθμίσεων, τήν δαπιίνιμ· τών δοκι
μών τών πυρομαχικών—περίπου 4Θ χιλ. φ ο. - καί τίμ· δαπά- 
νην τών δοκιμών ταχύτητας. Έν όλιο περίπου 1ΘΘ - 150 χιά- 
δας φράγκων.

Τοιουτοτρόπως τό νέον σκ.ιιφος μας μαζί· μέ τιί τρία θιορη- 
κτάι μας, ών θιί άντικατασταθοΰν οί λέβητες και τι'ι πυροβόλα 
βραδείας βολής τών 27 ύφ. καί 15 ύφ. αντί τών όποιων θιί 
τεθούν όμοιου διαμετρήματος ταχυβόλα, μέ τιί 8 νέα άντιτοο- 
π/λ.λ.ικ.ά, τιί πέντε γερμανικής κατασκευής τορπιλλσβάλα μας καί 
ι’ικόμη μί πέντε νέα τορπιλλοβόλα, άτινα ιϊγοράζομεν τιάρα, 
φ>ηφισθείσης ύπό τής Βουλής τής σχετικής πιστιάσεως έκ πέντε 
εκατομμυρίων φ ρ.θιί ιίποτελέσουν ίσχυροτάτην ναυτικήν μονάδα, 
ήτις εδώ είς τήν ’Ανατολήν έχει τήν ύπεροπλίαν.

πρέπει καί είς τό μέλλον ο .Ιαός νά τό ι’ιγαπά καί τό συντρέχΐ) 
όπιυς κάι είς τό παρελθόν.

Τά γεγονότα τού Χαυστάθμου προφ ανιϋς εκλόνισαν τήν πεποί
θηση· τού’Έθνους έπί τόν Χτόλον, ε’ιδομεν δέ τόν .Ιαόν —λυπη
ρόν ι’ιλλ’ αληθές — νά άρνήται νά συντρέξη τό Ααχεΐον.

Καί μόνον αύστηριί τιμωρία, δεικνύουσα θέλησιν έπαναφ οιράς 
τής τάξεως έν τώ Χαυτικώ, είνε τό μέσον νά έδραιωθή ή πίστις 
τού .Ιαού επ’ αυτό.

«

Είναι περίεργος ή ι’ιντίληφις τών στασιαστών, ιδίως τού 
αρχηγού των, ό όποιος έξελ.άμβανε τιί πλοία τιί διαταχθέντα νά 
καταστείλουν τ'ην στάσιν ώς εχθρικά.

ΙΙαραδοθήτε είς τήν άντιτορπιλλικήν μοίραν διέτασσε διιί 
σημιιτων είς τόν αρχηγόν τής θωρηκτής μοίρας κ. I. Μιαοΰλην.

’Αναπτυχθήτε είς τάξιν μάχης κατιί τής έπερχομένης 
εχθρικής μοίρας !

— Βάλετε κατιί τού εχθρού.
Είς μίαν στιγμήν έξάφιεως τού παοαλογισμοΰ τά θωρηκτιί 

μέ τήν γαλανόλευκον έφαίνοντο έχθρικιί πλοία. Ή Πατρίς ήτο 
ή έχθρά.ΊΙ Πατρίς ή οποία τιάρα πρέπει νά τούς χαρακτηρίση 
ώς έχθρούς.

Τότε ή Πατρίς, τους άποστάτας αυτούς, τούς έμυδροβόλησε.
«

Είναι δίκαιον, ι’ιφού έθίξαμεν τό θέμα, νά έξάρωμεν τήν 
αυταπάρνηση· τών αφανών ναυτών καί τών ύπαξιωματικών.

Ιίαρεσΰρθησαν είς τό κίνημα άπατηθέντες, άλλ’ όταν τό 
ένόησαν έξανέστησαν.

Ιόν έπυροβόλουν κατιί τών θωρηκτών οί πυροβοληταί ύπα- 
ξιωματικ.οί. Καί οί ι’ιξιωματικοί οί οποίοι τό ένόησαν τούς 
ήπείλουν. Χάρις είς τήν αυταπάρνηση· τών ύπαξιοτματικιίη· 
αυτών τά θωρηκτά μας δέν ύπέστησαν βλάβας σημαντικός.

Καί χρειάζεται εδώ θερμός επίσης έπαινος είς τόν μηχανι
κόν κλάδον τού στόλου. Είς τούς ιιξιωματικούς του καί τούς 
ύπαξιοιματικούς.

Μόλις διαταχθέιπες οί μηχανικοί ήτοίμασαν τάς μηχανάς τών 
θωρηκτών είς διάστημα έλάχιστον, τόσον ι'όστε νιί είμπορούν 
τά υπέρ τού Χόμου πλοία νιί κινητοποιηθούν.

Άπητήθη προς τούτο κόπος καί σύντονος έργασία καί ό 
μηχανικός κλιιδος τά κατέβαλε.

Καί οί μηχανικοί τών στασιασιιντων πλοίων κάι αυτοί συνέ- 
τειναν είς τήν καταστολήν τής στάσεως. Έσβυσαν τά πυρά, 
ουδέ ύπήκουον είς τούς ιίξιωματικιιύς, διατιίσσοντας διαφ όρους 
ελιγμούς κατιί τών Θωρηκτών.

'Π Πατρίς έτϊμησε τόν ι’ιρχηγόν τής υπέρ τού Χόμου δυνά- 
μεως κάι τούς συνεργιίτας του.".ίς τιμήσω/ιεν καί ημείς αυτούς 
τούς ι’ιφ ανείς έργάτας.



Η ΕΝ ΕΠΤΑΝΗΣΩι ΕΠΙ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ 1807-1814
Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΒΟΤΣΑΡΗ

πρώτη ύπό τών Γάλλων— των δημοκρατικών — κατά- 
ληφις τής'Επτάνησου διήρκεσεν άπό 1β’Ιουνίου τοΰ 
1797 μέχοι τής 2D Φεβρουάριόν 1799.” Επειτα δυνά
μει τής συμβάσεως καί συνθήκης τών Ισχυρών τών 

ημερών εκείνο»·, συνέστη τό πρώτον Ελεύθερον έλληνικόν Κράτος 
ύπό τό όνομα'Επτάνησος Πολιτεία, μί 'Επτανήσων ηγεμόνα, 
από τοΰ 1800- 1807.

’ II πολιτεία α'ύτη Ερριζοβολείτο, άλλά—δυστυχώς συγχρόνως 
<5 πολιτικός δρίζα»· έθολοΰτο και Επρομηνύοντο διά τήν'Επτάνη
σον μεταλλαγαί καθεστώτος. ΊΙ 'Επτάνησος Γερουσία, ήτις 
μέχρι τοϋδε είχε τηρήσει σιγήν διά τάς υπό τοϋ Μεγάλου Χαπο- 
λέοντος εχθρικός πράξεις κατά τοϋ εμπορίου καί τής ναυτιλίας 
τών Νήσων και είχε περιορισθή μόνον είς αμυντικά τινα μέτρα, 
άπεη ιίσισεν ήδη νά προβή είς καταφανεστέρας κατά τής γαλ
λικής κυβερνήσεως εχθροπραξίας, όθεν άπέστειλε πρός τους 
πρύτανεις τών Νήσο»· μας εγκύκλιον κατ' ’Απρίλιον μήνα τοϋ 
180Θ, δι' ής άνήγγειλεν αύτοϊς ότι, Ενεκα τής Εχθρικής συμ
περιφοράς τής γαλλικής αυτοκρατορικής κυβερνήσεως, παύει ή 
προκηρυχθεϊσα ούδετερότης τής Έπτανήσου καί ότι χορηγούν
ται καταδρομικαι ίίδειαι τοΰ περί λειών νόμου πρός τους 

1 Ιονίους πλοιάρχους, όπως συλλαμβάνωσι παν πλοΐον εμπορι
κόν φέρον γαλλικήν σημαίαν! Καί κατά ’Ιούνιον, τοΰ Ιδιον 
έτους, δημοσιεύει, ή μάλλον ελαβε τό θάρρος ή μικρά’Επτάνη
σος Πολιτεία, νά δημοσίευση προκήρυξη· κατά τοΰ Μεγάλου 
Ναπολέοντος καί υπέρ τής Ρωσσίας ελληνιστί και ίταλιστί! 
Φυσικά ή ’Επτάνησος ευρίσκετο εις δεινός περιστάσεις, κηρύτ- 
τουσα τόν πόλεμον έπισήμως κατά τοΰ Ναπολέοντος, καθ’ υπα
γόρευση· τοϋ Μοντσενίγου. Φυσικά άμέσως επέστη και τά είς 
τοιαότην κατάστασιν παρεπόμενα άτοπα. ΊΙ Γερουσία, τή (> 
Μαρτίου τοΰ 1807, εδημοσίευσε τό σχέδιον τής ύπερασπίσεως 
τών Νήσων έξ είκοσι και δκτώ άρθρων. Πανταχοΰ δργασμός. 
Οί κάτοικοι όλοι είς τά όπλα, τά εμπορικά πλοΐά μας, τιί»· 
όποιο»· οί πλοίαρχοι είχον λάβει άδειαν καταδρομέων, εφερον 
αποτελέσματα καί άπεθησαύριζον πλούτη, άλλά, συγχρόνως, διέ- 
πραττον αδικίας '.

’ Ενφ Εν ’ Επτανήσω Ενηργοΰντο κινήματα κατά τής Τουρ
κίας, ενώ έπεκράτει τρόμος καί φόβος, ενώ οί πλέϊστοι ώνειρο- 
πόλουν μεγάλα πράγματα και ή ελπίς είχε κυριεύσει τάς ψυχάς 
πλείστα»·, ένώ ή ’Επτάνησος Γερουσία άνελάμβανε άνοικείαν είς 
μικρόν Κράτος θέσιν απέναντι τής κραταιας Γαλλίας, μέ αύτο- 
κράτορα τόν Μύγαν Ναπολέοντα, ένώ δ φιλορρωσισμός, τέλος, 
προώδευεν έν ’ Επτανήσφ, δ μέγας ήρως τών χρόνων εκείνα»·, 
δ Ναπολέων, έθριάμβευε. Χάριν τών νικηφόρα»· όπλο»· τοΰ 
μεγάλου τούτου Γαλάτσι·, συνωμολογήθη, κατ’ Ιούνιον τοΰ 
1807, ή ειρήνη έν Τίλσιτ, ένθα υπεγράφη καί ή Συνθήκη, δυνά
μει τής οποίας αί Νήσοι τοΰ ’Ιονίου Επανηρχοντο υπό τήν γαλ
λικήν κυριαρχίαν. Καί οΰτω διεγράφη έκ τών ευρωπαϊκών κρα
τών, ή πρώτη Ανεξάρτητος Ελληνική Πολιτεία, ζήσασα 
μόνον έπτά έτη. Τοιουτοτρόπως, οί Έπτανήσιοι, άπό πολε
μίων τον Μεγάλου Ναπολέοντος, Εγένοντο ύπήκοοι αύτοΰ, 
δεδεμένοι όπισθεν τοΰ θριαμβευτικοί· άρματος αύτοΰ.’ II' Επτά
νησος έγένετο γαλλική Επαρχία καί υπερβολικά ώφελήθη, ένεκα 
τής πατρικής διοικήσεως. Οί Γάλλοι Εγένοντο παρ’ ήμΐν πρό
ξενοι πολλών άγαθών, Ιδίως Εν Κέρκυρα. Έδωκαν ζωήν είς 
τάς Επιστήμης, είς τά γράμματα καί. είς τήν γεωργίαν. ’II κατά
ληψής τών αύτοκρατορικών γάλλων διήρκεσεν είς τήν Κέρκυραν 
έπτά έτη, εις Λευκάδα τρία καί εις τήν Ζάκυνθον, Κεφαλλη
νίαν, ’Ιθάκην καί Κύθηρα δύο.

Τή έβδομη Αύγούστου άφίκετο εις τήν Κέρκυραν μέρος 
τοϋ γαλλικού στρατού καί τή δεκάτη τρίτη δ αρχιστράτηγος

' Πρβλ. Έ. Λούντζη : Della Repubblica Settinsulare. Bologna 1863 
κεη.7.'. — Γ. Ε Μαυρογιάννη .-‘Ιστορία τών Ίονίων Νήσων άρχομένη 
τφ 1797 και λήγουσα τφ 1815. 'Αθήνας 1889 κεφ. ΚΒ— ΚΓ. — Σ.τ. 
δέ Βιάζη Ο πρώτος εθνικός μας στρατός και τό πρώτον εθνικόν 
μας ναυτικόν 1800—1807 εν τή ’Αθηναϊκή Εφημερίδι Τό Κράτος 
Άρ. 449 — 457 τοΰ έτονς 1906.

Bcrthicr'. Τή 14 Αύγούστου, ή’Επταν. Γερουσία έγνωστοποίει 
πρός τους κατοίκους τήν έπελθοΰσαν μεταβολήν καί δΓ έτέρας 
αυτής προκηρύξεως, τή 23 Αύγούστου, άνήγγελλε τήν ύπό τοΰ 
Γάλλου αρχιστρατήγου καί Γεν. Κυβερνήτου τής Κερκύρας καί 
έξαρτωμένο»· χωρών Καίσαρος Berthier Επιδοθεϊσαν αύτή, έν 
όνόματι τοϋ Αύτοκριιτορος τών Γάλλιον και Βασιλέως τής’Ιταλίας 
Ναπολέοντος τοϋ Α' ύπό χρονολογίαν πρώτης Σεπτεμβρίου Ε. 
Ν. προσωρινήν διοργάνωση·, καθ’ ήν, ή ’Επτάνησος Πολιτεία, 
περιελαμβάινετο είς τήν Γαλλικήν Αυτοκρατορίαν '11 ένδοξος 
γαλλική σημαία άνεπετάσθη Εφ’ όλο»· τών ήμετέρων φρου
ρίων καί πλοίων.

’Η ’Επτανησιακή Γερουσία, άν καί έπαυσεν έφεξής τοΰ νά 
άντιπροσωπεύη τόν τόπον, διότι ό Γενικός Αιοικητής των 
Νήσων διώριζε και 'έπαυε το'υς Γερουσιαστιίς, άν καί ούδεμία 
αί'τών ι’ιπόη ασις ήτο εκτελεστή, εί μή έκυροΰτο ύπό τοΰ αύτο- 
κρατορικοΰ πληρεξουσίου, οί·χ ήττον, επιτρεπόμενης τής σνζη- 
τήσεως έπί πάιπιον των ξητημέιτο»· τιΐτν ι'ιη οριόντων τάς έσω- 
τερικάς τών Νήσο»· υποθέσεις, έλάμβανε μεγαλητέραν σπου- 
δαιότητα καί συμμετεϊχεν ίκανώς είς τήν κυβέρνηση· τού τόπου. 
"Αλλως τε ή συμπεριη ορά των γαλλικό»· ιίργών είς τάς /ιετά 
τής Γερουσίας σχέσεις το»·, υπήρξε πάντοτε σχεδόν άβρόη ρων, 
εί καί ένεκα τοΰ ιιποκλεισμοϋ τών ήμετέριον Νήσων ύπό τών 
"Αγγλων, τό έφαρμοσθέν ύπό τών Γάλλων διοικητικόν σύστημα 
προσελάμβανεν δσημέραι χαρακτήρα καί μορφήν στρατοκρατίας.

Μεταρρυθμίσας οΰτω τά τής Γερουσίας ό αι’τοκοατορικός 
έπίτροπος, διώρισεν είς άπιίσας τάς νήσους τούς διαχειριστάς 
τής κυβερνήσεοις μετά τι'»· ι'ιναγκαίων ύπαλλήλων πρός διεξα
γωγήν τών τοπικών ύποθέσειον. "Ωρισεν είς φριιγκα τούς 
μισθούς πόντο»· τών ύπαλλήλων καί άπηγόρευσεν αύστηρώς 
έπί ποινή παύσεως είς πάντα δημόσιον λειτουργόν νά 
λαμβάνη οίανδήποτε άμοιβήν είπε δώρα παρ’ ιδιωτών.

Κατά τό περί τούτοι· έκδοθέν διάταγμα έθεωρεΐτο παραβά
της τοΰ νόμου καί πάς πολίτης, όστις πειθαναγκασθείς νά προσ- 
φέρη τοιαύτην άμοιβήν, δέν κατήγγελλε τήν έπιβληθέϊσαν αι’τφ 
ζημίαν είς τόν αύτοκρατορικόν επίτροπον, άφ’ ετέρου, ούδείς 
ύπιίλληλος ήδύνατο νά παυθή άνευ ιίποχρώντος λόγου, μνημο
νευόμενου έν τώ έ,γγράφω τής παύσειός του.

Ή ’Επτανησιακή Γερουσία συγκροτηθεϊσα, ήρχισεν έπισήμως 
τάς συνεδριάσεις τή 2 ’Ιουνίου τοΰ 1808. Πρόεδρος αύτής ήτο 
δ Κερκυραϊος εύπατρίδης ’Εμμανουήλ, (θεοτόκης, άνήρ λόγιος, 
συγγραφεύς άξιολόγιον πονημάτων, ρέκτης, φιλοπρόοδος καί 
πατριώτης. Ό Μέγας Ναπολέων τόν έτίμησεν α,πονέμο»· αύτφ 
τόν τίτλον τοΰ Βαριόνον καί έκόσμησε τό στήθος του δώ παρα
σήμων, έπί άγγλικής προστασίας όμως, παρεδέχθη, δυστυχιΐις, 
άρθρα τινά τοΰ ’Επτανησιακού Συντάγματος τοΰ 1817, όχι 
φιλελεύθερα, καί διά τούτο ή ιστορία τόν έπικρίνει αύστηρώς 
διά τήν πράξιν ταύτην. Σημειωτέοι· ότι οί Έπτανήσιοι Γερου- 
σιασταί είχον λάβη φύχαισιν ι'ιληθή, τις νά φανή ό μαλλί»· άφω- 
σιωμένος πρός τόν Μέγαν Ναπολέοντα.

’II Επτανησιακή Γερουσία, ή δποία είχε φηφίσει τήν άνέ- 
γερσιν τού· άνδριάντος τοϋ αύτοκράτορος τής Ρωσσίας έπί ’Επτά
νησον Πολιτείας καί δέν ιινηγέρθη, ο’ύτω καί τιάρα παρεδέ
χθη δμοθύμως τήν πρόταση· τοΰ γερουσιαστοΰ Μεταξά, περί 
άνεγέρσεως προτομής τού Ναπολέοντος μέ ελληνικήν Επιγρα
φήν, τάδε λέγουσαν: Τώ Ναπολέοντι νικητή είρηνοποιώ 
και νομοθέτη οί τών Ίονίων Νήσων λαοί αύτοΰ ενγνω- 
μονονντες. Ιιέταξε συγχρόνως, ή Γερουσία, νά δοθή ή εργασία 
είς τόν διάσημου γλύπτην Κανόβαν καί έπι τώ σκοπώ τούτοι 
εστάλη είς Ιταλίαν δ νεαρός Κερκυραϊος γλύπτης Παύλος Προ- 
σαλέντης 3. ’ Εξετελέσθη ή προτομή αύτη δπως στηθή, κατά τό 
φήη ισμα, έν τή αιθούση τοιν συνεδριάσεων τής Γερουσίας.”Αγνω
στον όμως τί άπέγεινε. μετά ταύτα καί δποία ή τύχη της.

Ι'Έπεται συνέχεια] ΣΠ. ΔΕ ΒΙΑΖΗΣ

1 ΙΙεοί Νικοί.άον ’Αρ/.ιώτη ιγ^ι — l8is καί τών χειρογράφων αύτοΰ. 
Κερκύρρ 18J3 σελ. 105.

1 Le Ire Costituzioni ι.Ίιιυ, l8u3,1817 ‘Ml' Mtf isole lonie. Corfi! 1814 a. 12·.
3 Γ. Μανρογιάννη : 'Ιστορία τών Ίονίων Νήσων κτλ. Β' οελ. Kj8, 228.

'Γ ακούει ή μαύρη γης, τρεις χρόνους δέν χορτιάζει, 
Γ άκοΐ'νε τά βουνά κΓ εκείνα ραΐστηκαν, 
τ’ ακούει ό ουρανό;, κΓ εκείνο; δέν σταλιάζει- 
■ί Μάρκο; εοκοιώΟηκε καί οκότοτσε καί χίλιονς.

Διά τόν θάνατον τοϋ Μάρκου Βότσαρη άληθινά έθρή- 
νησεν ή Ελλάς όλη.

Ήτον ό προστρέχων δπου έκινδύνευεν ή ’Επανάστασις. 
Όταν δέν έμειναν καθ’ δλην τήν "Ηπειρον παρά μόνον οί 
Σουλιώται προκινδυνεύοντες καί ό Μαυροκορδατος άπεφάσισε 
τήν υπέρ αύτών εκστρατείαν έτάχθησαν είς τό πλευράν του 
οί φιλοκινδυνώτεροι τών έπαναστατών. Ό γενναίος Κολοκο- 
τριόνης, ό Ι’ιατράκος, ό Κυριακούλης Μαυρομιχάλης. οί Φιλέλ
ληνες καί δ Βότσαρης, δστις έστάλη είς τήν "Ηπειρον διά τών 
Πέντε, Πηγαδιών. Επανειλημμένοι αί άτυχίαι τότε. Ό Μαυρο
μιχάλης έπεσεν είς Φανάρι καί ό Βότσαρης εύριόν τά Πέντε 
Πηγάδια κατειλημμένα καί βλέπων έαυτόν άπειλούμενον έκ 

τών νώτων άπό σώμα 2.000 έχθρών δέν ήδυνήθη νά προχωρήση. ΉΟέ- 
λησε νά έπιστρέψη είς Πέτα άλλ’ ό έχθρός τόν προσέβαλε. Τρομερά 
σύρραξις έλαβε 
χώραν. Γενναίως 
μαχόμενος ό Βό
τσαρης έχασε τάς 
τροφός του καί 
τά πολειιεφόδια. 
Δέν ένίκησεν, ό
πως ούδ’ είς τό 
Πέτα έπειτα ένί- 
κησαν οί ημίθεοι 
έκεϊνοι. Άλλ’ έ- 
στήθησαν είς τά 
μέρη έκεΐνα βω
μοί θυσιών διά 
τήν ελευθερίαν 
αίγλήεντες.

Έπειτα δταν 
ή ’Επανάστασις 
δέν εϊχεν είς τήν 
Δυτικήν Ελλάδα 
παρά τό Μεσο
λόγγι καί έσυν- 
θηκολόγησαν οί 
ισχυρότατοι τών 
άρματωλών τής 
Αιτωλίας καί τής 
Ακαρνανίας, ό 
Βότσαρης μετά 
τοΰ Μαυροκορ- 
δάτου έσπευσαν 
νά διοργανώσουν 
τήν άμυναν. Ό Όμέρ Βρυώνης μετά ένδεκα χιλιάδων άνδρών κατήρχετο 
τήν κοιλάδα τοϋ Μεσολογγίου μέσα είς τό όποιον ό Μαυροκορδατος μέ 
τόν Βότσαρην δέν είχον κατορθώση νά συγκεντριόσουν πλέον τών έξα- 
κοσίων άνδρών. Ό περίβολος τής πόλεως άπήτει επταπλασίους τούλά- 
χιστον προμάχους, έπί δέ τών τειχών δέν εύρίσκοιτο είμΐ] δέκα τέσσαρα 
παλαιά πυροβόλα, ούδέ ύπήρχον τροφαί καί πολεμεφόδια ικανά ν’ άρκέ- 
σουν δι’ ένα μήνα. Καί τότε είς τήν άπελπισίαν οί δύο προασπισταί τοΰ 
Μεσολογγίου έκήρυξαν, δτι δέν φεύγουν ένόσφ είς καί μόνος άνιήρ είναι 
πρόθυμος νά άγωνισθή μαζύ των. Παρέτεινον έπίτηδες τάς διαπραγ
ματεύσεις μέ τούς πολιορκητάς καί δταν πλέον, έλθουσών επικουριών, 
τούς έκάλεσαν νά έλθουν νά πάρουν τό Μεσολόγγι ούτοι δέν ήδύναντο 
νά τό πράξουν. Ό Βρυώνης έπενόησε νά προσβάλη τό Μεσολόγγιον 
τήν νύκτα τών Χριστουγέννων καθ’ ήν στιγμήν οί πολιορκούμενοι θά 
έκκλησιάζοντο. Κτυποΰν οί κώδωνες τών εκκλησιών, άλλά διά νά καλέ- 
σουν τούς πιστούς τής ΙΙατρίδος είς τάς επάλξεις. Τό σχέδιον τοΰ Όμέρ 
εϊχεν άναγγελθή είς τούς Χριστιανούς οί όποιοι άφήκαν τά αλβανικά 
τάγματα νά προχωρήσουν μέχρι βολής πιστολιού καί έπειτα τά έδεκά- 

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΦωτοτ. Β. Παπαγιαννοπούλου]ΜΑΡΚΟΥ ΒΟΤΣΑΡΗ

τιπαν διά «ροδ(>οϋ πυρός. Ή πολιορκία ί.τειτα άπό ολίγος ίμιέρας έλύετο.
"Ας έλδωμεν τώρα είς τό 1823.
Μετά τήν καταστροφήν τοϋ Αράμαλη διετάχΟησαν δύο στρατοί νά 

διεκπεραιυιβονν είς τήν Πελοπόννησον, ό μεν έξ ‘Ηπείρου, ό δέ έκ 
Θεσσαλίας καί άφοΰ ενωθούν παρά τήν Ναύπακτον νά άποβιβασΟΑσιν 
είς Πάτρας. Και ό μέν εις τών στρατών ένεκα τής ραΰυμίας τοΰ αρχη
γού των έπέστρεψεν άπρακτος είς τήν Λαμίαν, ό άλλος όμως, διοιχού- 
μενος ιιπό τούς Μοιισταήν πασσάν τής Σκόδρας, κατελΰόντα έκεΐΟεν 
μετά 8.000 γενναίων Μιρδιτών καί Γκέκηδων καί τόν Όμέρ Βρυώνην 
τών Ίωαττίνων μετά 4.000 άνδρών έπολέμησε γενναίως. Ό πρώτος διελ- 
βι'υν τά ’Άγραφα κατέλαβε διά τής εμπροσθοφυλακής του τό Καρπε
νήσι, τρομερόν έπισείων κίνδυνον, έναντίον τοΰ οποίου ιδού αντιτασσό
μενος καί πάλιν ό Μάρκος. Συνεννοείται μέ ολίγους Αίτωλούς καί Άκαρ- 
νάνας νά προσβάλουν τόν έχΗρόν, αύτός μέν μέ τούς Σουλιώτας του έκ 
τής πεδιάδας, οί άλλοι δέ έκ τών όρέων.

Οϊ σύμμαχοι τοΰ Μάρκου δέν κατήλθον έξαιρουμένων ολίγων τινών 
ύπό τόν Τζαβέλλαν. Ό ήρως έπρεπε νά διστάση. ’Απέναντι του ήσαν 
χιλιάδες οί έχίίροί καί αύτός, έκτος τοϋ δτι εϊχεν ολίγους άνδρας, έβλε- 

πεν εαυτόν έγκα- 
ταλι μπανόμενον. 
Άλλά ι'ι ψυχή τοΰ 
Μάρκου Βόστα- 
ρη δέν έγνώρισε 
ποτέ τήν άτολ- 
μίαν. Άπεφάσισε 
νά έπιτεΰή κατά 
τοϋ έχθροΰ νύ
κτα. Τό σχέδιον 
άνεκοινώθη είς 
τούς συντρόφους 
του οί όποιοι έμ- 
πνεόμενοι άπό 
τήν γενναιότητα 
τοΰ άρχηγοϋ των 
τό έδέχθησαν.'Ο 
Άνδροΰτσος εΐ- 
χεν ύπό τάς δια” 
ταγός του τρια- 
κοσίους πεντή- 
κοντα άνδρας.'Η 
έπίθεσις ήρχισε 
λυσσαλέα. "Ωρμα 
ό Βότσαρης καί 
έσπειρε τόν θά
νατον καί γύρω 
οί γενναίοι του 
μαχηταί έξωλό- 
θρευον. Οί έχ- 
θροί αίφνηδίως 

καταληφθέ\·τες είς τό σκότος ένόμισαν δτι έπέπεσαν έναντίον των χιλιά
δες. ’Εκβάλλονται έκ τών χαρακωμάτων καί μόνον μία μάνδρα έμεινε 
μέ Σκοδρινούς, είς τήν οποίαν είχε στήσει τήν 
σκηνήν του ό Τζελαλεδίν μπέης, αρχηγός τής 
εμπροσθοφυλακής.

Ό Μάρκος ήτο πληγωμένος είς τήν δεξιάν 
βουβώνα, έδραμεν δμως πρός τήν μάνδραν καί 
άναρριχηθείς είς τό τείχος κατόπτευε πώς ήτο 
δυνατόν νά είσέλθη. Οϊ Σκοδρινοί άμα ίδόντες 
τήν κεφαλήν τοΰ τρομερού έχθροϋ έπυροβόλησαν 
καί ό Μάρκος έπεσε νεκρός. Οί συναθληταί του 
λαβόντες τό σώμά του άπήλθον χωρίς νά τολμήση 
κανείς νά προσβάλη τήν ύποχώρησιν. Εκείνην τήν 
νύκτα οί Σκοδρινοί άπώλεσαν οκτακόσιους άνδρας. 
Άλλ’ ή Ελλάς άπώλεσεν ένα τών άριστων της προ
μάχων καί έκλαυσε πικρά διά τήν άπώλειαν.

Τ’ ακούει ή μαύρη γη; τρεις χρόνον; δέν χορτιάςει...



γεννήθη — διηγείται ή κυροϋλα - είς ένα τόπον ενα 
παιδί διαιρορετικό από τά άλλα. Αύτό τό παιδί είχε μιά 
ονρίτσα. "Ενα παιδί με ούρίτσα εϊνε. περίεργο πράγμα. 
Μιι'ι γρη'ί τοΰ τόπου είπε: θά γείνη άντρειιυμένος! 

Καί άπό τότε τό παιδί τό έλεγαν ό άντρειωμένος . Τά άλλα 
τά παιδιά δέν τόν έπλησίαζαν άπό φόβο. Ούτε έπαιζαν μαζύ τον, 
οΰτε έμάλωσαν νά ίδοϋν ίίν εϊναι άντρειιυμένος ή όχι. Καί έτσι 
έμεγάλωσε ήσυχος ό άντρειιυμένος μέ τήν ιδέαν των άλλων πώς 
ή ούρίτσα τον ήταν θεϊκό σημάδι.”Επειτα άπό καιρό, όταν είδεν 
ό Άντρειιυμένος πώς στον τόπο τον δέν μπορούσε νά ζήση γιατί 
κανείς δέν τόν έπλησίαζε, έφυγε νά πάη σ’ άλλον τόπο.

Έκεϊ κάποιος τόν έβαλε νά κοιμάται στον άχυρώνιί τοι· άλλά 
όταν έμαθε κα'ι αύτός πώς ήτον ό Άντρειωμένος έηοβήθηκε καί 
έσκέρθηκε νά τόν σκοτιόση. Συνεννοήθη λοιπόν μέ τά παιδιά 
του νά κατεβοϋν τήν νύκτα στον άχυρώνα καί νά ρίξουν μεγά- 
λαις πέτρες επάνω στον Άντρειω/ιένο καθώς θά έκοιμιυτουν. 
"Αμα θέλει ή τύχη νά σέ κάνη σπουδαίο θά σέ κάνη. Ό 
Άντρειιυμένος ακούσε τό σχέδιο, έβγαλε τιί ροϋχά του, τά ίγέ- 
μισε άχυρα καί τι'ι άη ησε στον τόπο ποϋ κοιμώτονν κάθε 
βράδι·. Αυτός έπήγε καί κρύφτηκε σέ μιά τρύπα τοϋ άχυριώνα. 
Τιμ· νύκτα ό χωριάτης μέ τά παιδιά τον κατεβαίνουν, ρίχνουν 
μεγάλαις πέτρες επάνω στον άιχυρένιο Ανδρειωμένο καί ηεύγονν.

Τό πρωί νά σου ό Ανδρειωμένος !
Τρίβουν τά μάτια τονς οί χωριάτες καί κάνουν τό σταυρό 

ονς. Μαύρος q ύβος τους έκοψε.
— Μωρέ.' Κοτζάμ’ πέτρες καί νά μή τόν σκοτώσουν!
ΙΙάει ένας καί τόν ρωτάει δειλά δειλά.

Πώς έπέρασες τήν νύκτα,Ανδρειωμένε; Κοιμήθηκες καλά; 
Καλά, λέει εκείνος, άλλά κάτι ψύλλοι μέ έπείραξαν.

'Π πέτρες τοϋ η άνηκαν ψύλλοι! Μύγας είσαι, Κύριε! ΓΓωποι 
τί άντρειωμένος εϊνε .'

Τόν έτάίζαν τόν Άντρειω/ιένο καί τόν η οβοϋνταν καί ή οί’ρί- 
τσα του τόν είχε κάνη μύγαν καί πολύν.

Νά σάς πιο όμως; Καλό εϊναι νά σέ νομίζουν μεγάλο, μά 
καί σ'υ κάτι πρέπει νά είσαι. Ό παύμένος ό Άντρειωμένος δεν 
εϊχε ούτε τήν παραμικρή δύναμι καί ένόμιζε πιος /ιέ τήν ονρί
τσα τον καί τό άνομα ποϋ έβγαλε θά έζοϋσε όλη τον τήν ζωή 
/ιέ ραχιίτι. ΑΙιά μέρα ό χωριάτης ποϋ τον έπαιζε τοϋ είπε νά 
πάη νά φέρη ξϋλα. Βέβαια έπρεπε. ΐ’ά φέρη πολλά ξϋλα ό 
Ανδρειωμένος. Μά έλα ποϋ δέν μπορούσε νά φέρη ούτε όσα

Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑι ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ

)/)' έγγραη ον παράδοσιν περί τοϋ ναοί· τοϋ Παντοκρά- 
τορος, ήν έν προηγουμένα) τεύχει τής Είκονογραη η- 
μένης ύπεσχέθη/ιεν, παραθέτομεν σήμερον ωδε. Κατά 
τινα σημείώσιν, είς δημώδη — τής εποχής έκείνης — 

γλώσσαν γραη είσαν τώ I82J υπό τον ιερέως Σπυρίδωνος Χον- 
τρογιιίννη, ενρισκομένην δέ είς τάς πράξεις τοϋ συμβολαιογρά- 
q oi· Νικολάου Κοντογιαννάκη ή Χοντρογιιίννη, καί κατά τινα 
έπίσης δήλοισιν πρωτοπαπάδιον, ιερέων καί ετέρων, γενομένην 
κατιί τήν 1~> Μαΐου 168IJ καί ενρισκομένην εΐς τάς πράξεις τοϋ 
συμβολαιογριίφον Ζαφειριού Πρόβατά, είς τήν όποιαν περιλαμ
βάνεται καί δήλωσις τοϋ ζωγράρ ον Ίωάννου 'Γζήλιον μαρτυ
ρούσα τό έτος τής άνεγέρσειος τοϋ είρημένον ναού, ί/ οίκοδό- 
μησις τούτον ικ/ είλεται εις τήυ εξής αιτίαν :

Σελλάρης τις, πλούσιος έκ κώμης Σωκρακίον, χωρικός, εϊχε 
ποίμνια καί δύο ποιμένας αι’τιον βλάχους έξ ’Ηπείρου, οί 
όποιοι διενυκτέρενον εϊς τινα θέσιν Καλτσώνια καλονιιένην, 
άπέναντι τής όποιας κεΐται τό βουνόν τοΰ Παντοκράτορος. 
Οί ποιμένες ουτοι έβλεπαν καθ’ έκάστην νύκτα άνοιγομένους 
τούς ούρανούς καί καιερχόμενον άπ’ αύτών φώς, όπερ 
καθ’ όλην τ'ην νύκτα έμενεν έπί τής κορυφής τοϋ βουνού, περί 
δέ τήν χαραυγ'ην έξη·/ανίζετο. Οί ποι/ιένες, βλέποντες ότι τό 
φώς έκεϊνο ένεφανίζετο καθ’ έκάστην νύκτα καί έμενεν έπί 
μακράν, καί έν /ιέσιρ έτι χειμώνι, ένόησαν ότι δέν ήτο κοινόν 
ηώς, άλλά θειον. Ταΰτα άνήγγειλαν είς τόν Σελλάρην, (fj οικο

θά έφερνε ό τελευταίος χωριάτης;'Ο Άντρειιυμένος εϊχε ζήση 
μέ τό όνομά τον καί δέν εϊχε. δύναμι ούτε ένα δεμάτι ξϋλα νά 
φέρη. Άλλ’ αυτός έπήρε ένα μακρύ, πολύ μακρύ σχοινί καί. 
έπήγε στό δάσος καί ξαπλώθηκε. ΙΙεριιιένει ό χωριάτης, περι
μένει. ”Εχασε τήν ϋπομονή του. Πάει στό δάσος.

Έ ! Ανδρειωμένε, έκοψες ξϋλα;
— Τώρα θτι ίδής.
Και πιάνει μέ τό σχοινί ό Άντρειωμένος νά δέση όλα τά 

δένδρα τοΰ δάσους.
— Τί κάνεις έκεΐ ;

Νά! θά δέσω όλο τά δάσος, θά τό τραβήξω και θά τό 
q έριο μιά καί καλή στό χωριό!

— Μ ή γιά τό θεό! φωνάζει ό χωριάτης. θά μάς σκοτιό
σουν. Άπό ποϋ θά παίρνουν οΐ άλλοι ξϋλα ;

— Αέν ξέρω. Άφησέ με !
Μέ χείλια παρακάλια τόν έπεισε τόν Άντρειω/ιένο ό χωριάτης 

ν’ άη ίση τό δάσος στή θέσι του καί μισοθυμωμένος ό’Ανδρειω- 
μένος έγύρισε στό χωριό.

Μιάι άλλε/ μέρα τοϋ είπαν τοϋ Άντρειω/ιένου νά πάη νά 
φέρη νερό. Έπήγε στό πηγάδι ό Άντρειωμένος, μά ποϋ νά 
γνρι'ση ! IΙάει πάλιν ό χωριάτης καί τόν είδε νά δένη τό πηγάδι 
μέ τό σχοινί του.

— Τί κάνεις έκεΐ;
— Νά ! θά δέσω το πηγάδι, θά τό ξερριζιόσω νά τό φέρνε 

στό χωριό μιά και καλέ/!
Μή, γιά τό θεό! η>ωνάζει ό χωριάτης. θά μας σκοτιόσουν.

Στό χωριό πλειά έκανε ο,τι ήθελε ό Άντρειωμένος. Άντρεαυ- 
μένος ! σοϋ λέει ό άλλος, ποΰ ήθελε νά κονβαλήση όλο τό δάσος 
καί δέν τόν άη ησαν καί όλο τό πηγάδι και τόν παρεκάλεσαν νά 
τ’ άη ίση στή θέσι του.

Μιά μέρα όμως ένα χωριατόπουλό άπό άλλο χωριό ποϋ δέν 
εϊξερε τόν Άντρειω/ιένο τοϋ είπε νά παραμερίση. ' Ο Άντρειω- 
μένος σκέη θηκε ίίν πρέπη νά τόν πιάση νά τόν πετάιξη εϊς τό 
χωριό του νά πέση στους δικούς του ώσάν σάπιο μήλο.

Τό χωριατόπουλό έηώναζε, έβρισε τόν Άντρειω/ιένο και έπί 
τέλους τόν πιάνει και νά καί τούτη, νά καί ’κείνη, ποϋ σέ πονεί 
καί ποϋ σέ σφάζει.

Έγέλασε όλος δ κόσμος μέ τόν Ανδρειωμένο.
θέλει νά είπή τό παραμύθι πώς καλό είναι και τό όνο/ια /ιά πρέ

πει νά άξίζη κανείς κι’ όλας γιατί εϊνε κίνδυνος ι·ά γίνη περίγελως

γένεια τοΰ οποίου έσιόζετο έν Σωκρακίφ μέχρι τοϋ δστις,
παοαλαβό»· το'υς ποιμένας καί ετέρους έμπιστους, τους οποίους 
καθ’ οδόν συνήντησε, μετέβη είς τήν θέσιν Καλτσώνια καί κατά 
τήν νποδειχθεΐσαν αυτώ ώραν τής έμφανίσεοις τοϋ q ιστός, ϊνα 
^η τά γενό/ιενα.

Κατά τήν προσδιορισθεϊσαν υπό τών ποιμένων ώραν, τό 
φώς ένεφανίσθί] καί έφώτισε τό βουνόν, τό όποιον διηύγασεν. 
’() Σελλάρης, ϊνα έπϊ /ιάλλον πεισθή περί τής καθ’ έκάστην 
νύκτα έ/tq ανίσεως τοϋ φωτός, έ’πηξεν είς ό ευρίσκίτο σημεΐον 
έν δόρυ, ϊνα έπανερχό/ιενος έπανεύρη τί/ν θέσιν, iiq ’ ής τό qώς 
έφαίνετο, έπανελθιον δέ πολλάκις είδε τό η ώς έμφανιζό/ιενον 
καί διαυγάζον τό βουνόν.

'Ημέραν τινά ό Σελλιίρης, πεπεισμένος ήδη περί τής έ/ιη ανί
σεως τοϋ η ιοτός, παρέλαβε τούς ποιμένας καί ετέρους καί άνήλ- 
θον έπί τοϋ βουνού, όπου νΰν ό ναός, καί έκεΐ εύρε πλάκα 
λιθίνην φέρουσαν χαραγμένην τήν μεταμόρφωση· τού Σωτήρος 
Χρίστου και τήν έξής έπιγραφήν: *’Εδώ όπου εύρέθηκα νιι 
ήθελε γενή έκκλησία τής Μεταιιορη ιόσεως καί είς μίαν ήμέραν 
νά γένη καί νά λειτουργηθή, καί ό ίερεύς οπού νά λειτουργήση 
θέλει έλθη πρός εμένα καί θέλει τοΰ εϊναι συγχωρημέναις αί 
άμαρτίαις του . Καί μετά τήν εΰρεσιν τής είκόνος ταύτης ώκο- 
δο/ιήθη έν μια ήμέρα ά έν λόγω ναός, δστις άπό μικρού Ιή/ιε- 
ρησίας οίκοδο/ιής) μετετράπη βαθμηδόν είς άρκούντως μεγά
λου, οϊος και σήμερον φαίνεται. Ν_ r m

C3^ 14 Σεα/ίεμβρίου.
------------ διατρέχων τάς ιστορικός σελίδας τοΰ πολυκυμάντου βίου τής

Έλληνικής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ϊσταται μετά σεβα
σμού πρό τοΰ μεγάλου άναστήματος τοΰ ήρωϊκωτέρου τών 
αϋτοκρατόρων αύτής Ηρακλείου, δστις έν τώ παραδύξφ» καί 

------------- άνωμάλιμ αύτοΰ χαρακτήρι, ού μόνον ένθυμίζει ήμίν, κατά 
τούς δαφνηφόρους έναντι τών IIερσών πολέμους, τήν λαμπροτέραν έν 
τή ήμετέρφ ίστορίφ προσωπικότητα, ιόν Μ. ’Αλέξανδρον, άλλά παρί- 
στατάι καί ό τού Θεού εκλεκτός, ϊνα έν κρισιμωτάτη στιγμή φανή σωτήρ 
τών δύο άδελφών Έλ/.ηνισμού καί Χριστιανισμού, έκ τής τύχης τών 
όποιων έξηρτάτο πολύ ό νεότερος ευρωπαϊκός πολιτισμός. Τής μεγα
λουργού τοΰ ένδοξου τού
του Αύτοκράτορος δρα- 
σεως, τιήν φωτεινοτέραν 
γραμμήν, ήν ή δικαία 
Ιστορία έφρόντισε διά 
μέσου τών αϊώνων νά κλη- 
ρονομήση είς τούς έπιγό- 
νους, άποτελεϊ τό άνά τήν 
αχανή τότε τοΰ Χοσρόου 
επικράτειαν λαβόν χώραν 
μέγα πολεμικόν δράμα, 
κατά τήν περιπετειώδη 
τοΰ όποιου έξέλιξιν τήν 
τιμιωτέραν τοΰ πρωταγω- 
νιστοϋ επιτυχίαν, τήν καί 
ύπ’ αύτοΰ τοΰ ίδιου εύλό- 
γως θεωρηθεϊσαν ώς τό 
ενδοξότατου τών άθλων 
αύτοΰ τρόπαιον. ύπό δέ 
τής έκκλησίας διά μεγά
λης έορτής διαιωνισθεϊ- 
σαν, σημειοϊ τό πολυσή
μαντου έν τφ θ ρησκευτικφ 
£ίφ γεγονός τής άναστυ- 
ώσεως τοΰ τιμαλφεστέ- 

ρου τής πίστεως ημών 
κειμηλίου, τοΰ Τιμίου
Σταυρού, δν ΙΙέρσης στρατηγός έν τοΐς έμπροσθεν χρόνοις άφήρπασεν έκ 
τής κοιτίδος τοΰ Χριστιανισμού, ϊνα μεταφέρη είς τήν εστίαν τής ζωώ
δους ζωροαστοικής πυρολατρείας καί παραδιόοη είς χεΐρας τών μάγων.

Τό σύμβολον τής πίστως καί τής νίκης έλύτρωσεν άπό τής περσικής 
βεβηλώσεως ό έν πολέμοις μέγας ήγεμών καί τήν 11ιν Σεπτεμβρίου 
πανηγυρικός ίδίοις χερσίν άνύψωσεν είς τόν δπου άλλοτε ϊστατο τόν 
Κρανίου τόπον, έν μέσφ τών χαρμοσύνων ήχων τοΰ εύλογοΰντος τά έργα 
τοΰ βασιλέως κλήρου καί λαοΰ καί έν θρησκευτική κατανύξει ψάλλοντος 
τό εθνικόν δσφ καί θρησκευτικόν άσμα: Σώσου Κύριε τόν λαόν σου 
καί εύλόγησον τήν κληρονομιάν σου. νικάς τοΐς βασιλεύσι κατά βαρβά
ρων δωρούμενος καί τό σόν φυλλάττων διά τοΰ σταυροΰ σου πολίτευμα».

Η ΜΕΓΑΛΗ ΛΙΤΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ

ΣΠΗΛΑΙΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΕΣΕΟΣ ΤΟΥ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

’Έκτοτε ή 14 Σεπτεμβρίου κατέστη υπέρλαμπρος έβνικοΟσησκευτική 
πανήγυρις πανταχοΰ ύπό τών Ελλήνων εορταζόμενη, ιδία όμως εκτά
κτως μεγαλοπρεπής υπό τής μητρός τών ’Εκκλησιών Σιωνίτιδός δι' επι
βλητικής καί λαμπρός Παρρησίας.

"ΟΟεν πρός πληρεστέραν ερμηνείαν τής παρούσης είκόνος αναγκαία 
καί πρός τό έργον της Εικονογραφημένης» σύμφωνος μοί φαίνεται 
σύντομος περιγραφί) τής έξ ίσου πρός τάς λοιπός Παρρησίας μεγαλο
πρεπούς ταύτης έίΙνικοΟρησκευτικής έορτής, ής τήν σκιαγραφίαν ενταύθα 
καί επιχειρώ. Πρό παντός δέον νά γνωρίζωσιν οί άναγνώσται τής Εικο
νογραφημένης δτι μόνον δι’ ατομικής άντιλήψεως δύναται νά ληφθή 

τελεία παράστασις τής με
γαλοπρέπειας καί τής έπί 
τοΰ θρησκευτικού συναι
σθήματος έπιβλητικότη- 
τος τών έκλαμπρων δσφ 
καί ιδιορρύθμων τούτων 
τελετών τών καλούμενων 
Παρρησιών, έν αίς συμ
μετέχει απαν τό έν Ίερο- 
σολύμοις μοναχικόν τών 
'Αγιοταφιτών τάγμα, προ- 
εξάρχοηος σχεδόν πάν
τοτε τοΰ ΓΙατριάρχου τής 
’Εκκλησίας Σιών.
Ή διάταξις τών ευαρίθ

μων τούτων θρησκευτι
κών πομπών διαιρείται εΐς 
έσπερινήν τελουμένην μ. μ. 
τής παραμονής καί εις 
πρωινήν διαρκοΰσαν περί
που μέχρι τής ένδεκάτης 
ώρας π.ιι. Κατά τήν τού
των διάρκειαν έκτακτος 
κίνησις έν τή όδφ τών Πα
τριαρχείων καί τή Άγίφ 
Αυλή καί άπειρος συρ
ροή πλήθους προσκυνη

τών καί τών έν τώ εύρυχώρφ ναφ τής Άναστάσεως προσδίδουσιν ιδιαι
τέραν δλως αϊγλην είς τάς πομπώδεις ταύτας ιεροτελεστίας.

Τήν αφετηρίαν τών Παρρησιών άποτελεϊ ή τής ΰψιίισεως τοϋ Τίμιου 
Σταυρού. Τή 14η Σεπτεμβρίου τό πάλαι οί προσκυνηταί περί πολλού 
έποιούντο καί διαπλέοντες τήν Μεσόγειον μέ ιστιοφόρα ϊνα άνέλθωσιν 
έπί τού υψηλού ορούς τής Σιών καί πανηγυρίσωσι μόνον αύτην, μετά 
τήν λήξιν τής όποιας καί άνεχώρουν.

Κατ' αύτην, ώς καί κατά τάς λοιπός Παρρησίας ή θρησκευτική 
πομπή εκκινεί έκ τών Πατριαρχείων, τού Μ. ΙΙατριάρχου κεκοσμημένου 
διά παρασήμων καί ταινιών, κατέχοντος τό κέντρον καί έχοντος εκατέ
ρωθεν μέν είς μακράς σειράς, στιχηδόν βαίνοντας, τούς ηγουμένους τών

ΦΥΛΑΚΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΕΛΙΠΟΘΥΜΗΣΕΝ Η ΠΑΡΘΕΝΟΣ

(Ίδε συνέχειαν σελ. IS8)



Ο ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ

Ο ο ο ο ο ΤΟΥ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ

Η "ΥΔΡΑ,, ΜΕ ΤΗΝ ΣΗΜΑΙΑΝ ΤΗΣ ΜΕΣΙΣΤΙΟΝ ΚΗΔΕΥΕΙ ΤΑ ΕΚ ΤΗΣ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΘΥΜΑΤΑ ΤΗΣ

Η ΕΝ ΣΑΛΑΜΙΝΙ ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΟΥ 1909 Μ. X

|ΊΙ μόνη ληφ&εΐσα φωτογραφία ύπό τού 'Άγγλου 
Δρασιτέχνου -ζ. Shirley Atchley |.

ΤΟ ΑΝΤΙΤΟΡΠΙΛΛΙΚΟΝ “ΣΦΕΝΔΟΝΗ,, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΝΑΥΜΑΧΙΑΝ

ΚΑΤΩΘΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΡΗΓΜΑ ΤΗΣ ΟΒΙΔΟΣ

Φωτογραφίαι ληφφεΐσαι ύπο τού πολυτίμου 
συνεργάτου μας έραβιτέχνου κ. Ν. ΙΙιλαβίου.

ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Η ΟΒΙΣ ΤΩΝ 27 ΕΚ

ΤΙ ΕΚΑΜΕΝ ΕΙΣ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ

ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ ΤΟΥ ΣΤΡ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ 
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΔΙΕΒΙΒΑΖΕ ΔΙΑΤΑΓΑΣ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΑΤΑΣ

ΚΟΣΜΟΣ ΠΟΛΥΣ ΕΙΧΕ ΠΟΛΙΟΡΚΗΣΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΕΦΡΙΚΙΑ ΕΙΣ ΚΑΘΕ ΒΡΟΜΟΝ ΠΥΡΟΒΟΛΟΥ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΤΟΡΠΙΛΛΙΚΟΥ “ΣΦΕΝΔΟΝΗ,, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗΝ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΧΘΡΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ

ΤΟ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΝ ΣΠΕΥΔΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΗ 
ΤΑΣ ΑΚΤΑΣ ΤΟΥ ΣΤΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ

ΤΟ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΝ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΝ ΤΑΣ ΑΚΤΑΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟΝ TOY ΒΑΣ. ΔΡΟΜΩΝΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ
(Τέλος· συνέχεια άπό τό καθηγούμενον τεύχος]

μετά παρέλευσιν δίωρου έκόπασεν ό άνεμος πάντη 
Jr Ί^<κα'1 θ °®Ραν°6 ήθρίασε, γλυκύτατου σεληνόφιος ήργύ- 
^^βίρωσε μελαγχολικώς τόν ερημικόν και κατευωδιάζοντα 

εν τη νυκτερινή νάρκη τής φύσεως τόπον, εις ού τό 
αμμώδες ακροθαλασσιού έσκιαγραφεϊτο ό όγκος τής ήκρωτη- 
ριασμένης 'Αμαλίας και έσωτέρω έκυλίνδουν θροοΰντα τά 
έκδιπλούμενα κύματα.............................................................

Πρός κλϊνον απόγευμα τής έπιούσης ημέρας κατέφθασαν 
δύο βασιλικά καράβια, τά όποια παρέλαβον καί ηγαγον αισίως 
εϊς Πειραιά τό κακοπαθήσαν πλήθος. Εφεξής δ’άφηρέθησαν 
τοΰ έξαρθρωθέντος όλοκλήρως δρόμωνος ό άπας βαρύς τε καί 
ελαφρός οπλισμός, ή διασωθεϊσα αποσκευή και ιό αναλώσιμον 
υλικόν συλλήβδην, έφ’ δσον ήν ακέραιον είτε μή βεβλαμμένον, 
άτινα μετεφέρθησαν εις τάς άποθήκας τοΰ έν Πόροι πολεμικού 
Ναυστάθμου’ συνφδά ειτα διαταγή τής Ελληνικής Κυβερνή
σεως τό σκάφος διεμελίσθη έπιτοπίως, ά'τε έξακριβωθέντος ύπό 
αρχιτεκτονικής επιτροπείας δτι περιέστηκεν έν παντελεΐ αχρη
στία. Καί γνωρίζομεν δτι τήν 26 Όκτοιβρίου τοΰ έίους 1861 
ήγκυροβόλησεν έν τώ άκώμονι κόλπω τοΰ Πώγωνος, προελθών 
έκ τοΰ κατασκευάσαντος ’Αγγλικού ναυπηγείου, ό συνώνυμος 
άτμοδρόμων, ό όποιος ώνομάσθη βραδύτερου Ελλάς» καί, 
άνακαινισθε'ις πρόρριζος κατά τά 1878- 1879 έν Τουλώνι, είναι 
νΰν προσημμένος τή ΙΙροπαιδευτική Μοίρα άνευ έξαρτισμοΰ 
τίνος και καθοπλισμοΰ συστηματικού- άρχικώς έφερεν έν τώ 
καταφράκτω κανονοστασίω αύτοΰ 40 συνήθη τηλεβόλα καί 4 
ολκής έξαιρέτου εκατέρωθεν τοΰ μεσονομέως, έπεβαίνετο δέ 
ύπό Ϊ60 ναυτών καί τών αναλογών βαθμοφόρων. Κατά τήνδε 
δ’ εποχήν τής ληγούσης βασιλείας τοϋ Όθωνος ωκοδομήθησαν 
έν τή 'Εσπερία Ευρώπη και προσετέθησαν ώς άκτωρίδες, ή που 
δίκην ρυμουλκών εύρωστων, ό οδηγηθείς έξ ’Ιταλίας ύπό τού 
ανθυποπλοιάρχου Β.Ν. Μιλτιάδου Σακτούρη ατμήλατος μετά 
τροχικοΰ προωστήρος « Βελισσάριος- καί ό όμοιος Καρχαρίας». 
’Αλλ’ ουτος, έ'χων τό μηχανικόν κάτεργον λίαν άνεπτυγμένον, 
έδραμεν άνέδην υπέρ τόν έτερον διά 12ΚΟ**Ρ· ’/ι ώριαίως καί 
έπλεονέκτει έξέτι κατά, τό ΐστασθαι παρευθύς άμα έκράτει τής 
περιστροφής τών δισυποστάτων κωπίων έν όμοτελεία- μετα
τραπείς πρό ώσεί 12/ετίας εϊς έλικοκίνητον ύδραγωγόν, εξυπη
ρετεί έως τούδε τάς πολυτίμους άνάγκας τού αυχμηρού ΙΙολεμ. 
Ναυστάθμου διά συνεχών πλόων μετάξι' τής παράλου έν Πόρφ 
πηγής καί τής θέσεως Άράπη τής Σαλαμΐνος. ΊΙ δ’ οίχομένη 
συμφορά άνεπληρώθη ουτω διά πολλαπλάσιος τίνος ένισχύ- 
σεως τού Βασιλικού στόλου ήμών καί βαθμηδόν έλησμονήθη.

Κατά τάέτη 1903 καί >9°4 <· ποιων τήν μικράν ώδε πραγ
ματείαν έκυβέρνα τόν βασιλ. άτμομυοδρόμωνα «Πηνειόν», 
ιστιοδρομεί δέ τετραήμερον έξ έκάστης έβδομάδος άνά τόν 
Σαρωνικόν κόλπον μετά τών διαφόρων πέριξ κλειστών θαλασ
σών καί κατά τό Αϊγαΐον πέλαγος άπό τών νήσων Ήλιοδρο- 
μίων μέχρι Μαλεών χάριν έξασκήσεως τών έκάστοτε σειρών 
τών νεολέκτων ναυτών, ούτως ώστε ήδυνήθη έπανειλημμένως 
πελάσαι τώ τόπω ένθα έναυάγησεν άλλοτε ό βασιλικός δρό
μων «’Αμαλία» ϊν’ άναγνωρίση αύτόν. ’Εν έπιλόγω λοιπόν 
παρασχεθήτωσαν νΰν ένίαι καθοριστικά! τών πραγμάτων πλη- 
ροφορίαι ύφ’ απλόν τι σχήμα, δπως οί πολλοί αδαείς σν'/ί.ά- 
βωσι τελείαν τήν ναυτικήν εικόνα τοΰ δράματος άπό ποιας 
ένημερότητος γεωγραφικής τε καί συνελόντως παραστατικής- 
τό θέμα, άλλως τε, διαφέρει πάνυ τήν έπιστήμονα χρονικογρα- 
φίαν καί οίανδήτινα σχετικήν έρευναν έν τώ μέλλοντι. Καί 
δή, τά έξιόντα τοϋ Πειραϊκοΰ λιμένος καί πορευόμενα ατμό
πλοια έπί την Ίσθμίαν έν καιρώ μή τίνος πνεύματος χειμερι
νού άπό Ε εϊτ’ ΕΝ καί Ν, ευθέως τηρούμεν’ άρα, παρέρχον
ται δεξιώς τό μεσημβρινώτατον άκρωτήριον τών Περιστεριών- 

έπί τούτου ϊδρυται ό νύκτωρ δρώμενος κάλλιστα άπό τής 
’Ακτής καί έξ έσχατιάς ιδία τοϋ Παλαιού Φαλήρου σκαρδα- 
μύσσων φάρος, έν φ πρό τής διασκέλου γής κεΐνται ΒΑ 
κατ’ αϊγιαλίτιδα χώραν έγγύς αί δύο οϊκεΐαι τοΐς έπιδηιιοΰσιν 
άλιεΰσιν ύφαλοι τών 4- 5. <5 καί 9 όργυιών βάθους. ΙΊαρα- 
πλεύσας δέ τις ειτα τάς διηκούσας ύποκοίλως χέρσους ξηράς 
έως τοΰ Κάβου Κολόννας καλούμενου, ένεκα στύλου τίνος 
βραχέος, δστις έπεστι περιφανής συν τοΐς έτέροις αυτόθι λει- 
ψάνοις έκ μαρμάρου, άντα τοΰ δξυμύχου ορμίσκου περί ου 
πρόκειται. Οί συχνάζοντες τό ευφυές μέρος ϊνα έσθίωσι καί 
άναπαύωνται μετά τό όμόρως διεξαγόμενου οψάρευμα κατω- 
νόμασαν άπό πολυετίας Λιμανάκι τής «Αμαλίας», επ’άείδιον 
μνημόσυνου- καί τυγχάνει δν άξιοπαρατήρητον τό δτι ή παρά- 
δοσις τοΰ συμβάντος κάποτ’ έκεΐ περιπετειώδους δυστυχήμα
τος κληροδοτείται ύπό τών γεγηρακότων θαλασσινών τοΐς 
νέοις έν περισσή τινι άκριβολογία τού είδους, εί μή μεταβιβά
ζει έ'στιν δτε' πιστότατα. Πλοιάρια ικανά ,περιστατικώς ή 
ολίγα καί αί μονονού γηγενείς αλιάδες, ιδού δ,τι άποτελεΐ τόν 
τοπάζοντα παρά θΐνα κόσμον.

’Αλλά πάσα, έν τοσούτφ, ή διαλαμβάνουσα έκτασις αχρις 
άπω τής εντόνου καμπής τοΰ έκτυλίγματος γέγονε καταφύγιου 
ύπήνεμον τών άποστεργόντοιν ποΰ ναυτίλων τό δριμύ φύσημα 
Καικία καί Βορέου τε καί Άργέστου πρός γειτονικούς πλόας. 
Έχουσα τά κατάλληλα βαθέα καί λοιπά άγκυροβόλια, παρα- 
καλεΐ άμα καί εις άντιμονήν έπ’ άόριστον χρόνον διά τού 
γαληναίου τότε προσαπλουμένου πόντου- επειδή δέ. μόλις 
3: 4α τοϊ’ μιλλίου εσώτερον τής άναπεπταμένης ά'κρας τής 
νήσου Σαλαμΐνος άρχεται ή πυκνή φυτεία έκ πεύκων, ήτις 8ιή- 
κει διά τών πετρονησίων Κανακίων περιπετάδην έως αντίκρυ 
τής νησίδος Λέρου σχεδόν, δήλον δτι ή παράλιος διαμόρφω
σή καί κατά τήνδε πλευράν ένέχει πλείστην τήν φυσικήν γρα
φικότητα Παρισταμένης δ’ ήδη ταύτης τοιουτοτρόπως, τής 
πέρα προσβάσεως τοϋ ρηθέντος λιμενίσκου δεσπόζει έπι-χαρί- 
τως τό άφιστάμενον τοΰ αμμώδους πέλαγος δε αϊγιαλοΰ, δσον 
σφενδονισμός, Νησάκι τής Αμαλίας», τοΰ όποιου ή εξαρσις 
δέν φαίνεται ύπερβαίνουσα τά 5 - - 5 */·> μέτρα. Εις διάστημά 
τι επομένως εύρηται ό ευάρεστος κατ’ δψιν ύφορμος τών 
χαρουπιών, φερόμενος άπό τής ύπαρχούσης συστάδας ιοκερα- 
τεών έν τώ μεταψαμμίφ έδάφει τής προστάσεως, ήπερ άγχιστα 
συνίστανται καί έλαΐαι τινές κατά τούς, ή μ (.καλλιεργημένους 
αγρούς- έτι δ’ άπώτερον ύφίσταται τό εύρύαλον καί χωρούν 
άνέτως έν τφ μέσω σαλεΰόν τι έπί άγκυρας καράβιον τού 
μεγέθους τής'βασιλ. άτμοημιολίας Σαλαμινίας- Λιμανάκι, ου 
έσω τής άμμοΰφοΰς άγκύλης και κατά την δεξιάν παρειάν τοϋ 
εισπλέοντος σύγκειται δεκάστεγος οικισμός μετά ναϊδρίου τοΰ 
αγίου Νικολάου καί παραμέρου λατομείου. Ίδε τά χαρακτη
ριστικά σημεία καί αί κατάρσεις. Άφ’ ού δέ κατόπιν ευθύνη 
τις πρός τόν άνεμόρρομβον Σκίρωνα, διαμήκως τή κρατούση 
ραχία, παραλλάσσει τήν κάθετον τή άκταία ζώνη δυάδα τών 
λιλιπουτείων κατά τήν έστώσαν περίμετρον καί ούχ’ ήττον 
ταπεινοτάτων Νησακίων, μεταξύ τών όποιων και άπό τής 
έναντι όχθης διανοίγονται αυλώνες άπρόσιτοι άλλως ε’ι μή 
δι’ άκάτου οϊα ή τής βασιλ. πυργοβάριδος «Ψαρών» κατ’ άνώ- 
τατον δρον- έν δσω προϊόντως περιγίγνεται ό ναυσιπορών άμοι- 
βαδόν τών έξοχων στροφάδων καί τοΰ άγοντος αύτίκ’ άκρω- 
τηρίου Πετρήτου εις Κούλουρην, σκόπελοι καί πετράδια ϊσαλα 
καί πολυάριθμα τάλλα υφυδρα παραφύονται πλησιαίτατα τή 
βραχώδει στερεά. ’Εάν ό άνεμος προΰδιδεν δτε ό βασιλ. δρό
μων «Αμαλία» θά ύπερέβαινε κατιόντως τά ομαλά, ή τρικυ
μιώδης καταπνοή θ’ ιϊπετελείου τό τε σύνολον περιέχον καί τά 
έμψυχα άμα τή καθέτφ προσαράξει.

Έι· ΰρμω Άργοατολίον, κατά, φθό'οντα Σιηττμβριον τοΐ· 1007

ΚΩΝΣΤ. ΣΑΡΑΦΗΣ ΠΙΤΖΙΠΙΟΣ 
Πλωτάρχης το») H. Χαντικον

ΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

ττό τους
ά.ιοτελεσμάτιον τής άττογραΐ) ής τού πληθυσμού τής ‘Ελ
λάδος κατά τήν 27’Οκτωβρίου 1907 είμπορεΐ νά εξα- 
'ι'άγι/ κάνεις περιέργους πληροί/ ορίας δι/'ι τήν πατρίδα μας. 

Ίί πρτότη άπογραι/ή έν 'Βλλάδι έγεινε κατά τό έτος 1S28. 
Ο αείμνηστος Καποδίστριας ίδρυσε στατιστικόν γραφείου έν τώ 

' } πουργείορ τών’Εσωτερικών, ίΐταν δέ οί τότε έν ΙΙόρτο μένον- 
τες Άντιπρέσβεις τής Γαλλίας, ’ .Ιγγλίας και Ρωσσίας έζι/τησαν 
πληροη ιιριας περί τοΰ κατά τι/ν έναρξιν τής ’ Επαναστάσεως 
πληθυσμού, έπεγειρι/θη ή άπογραη 'η του πληθυσμού τοΰ 1S28 
καί αναδρομικώς του έν έτιι 1S21 τοιοΰτον. ’Από τήν άπογρα
ι/ ην ταύτην έξήχθη τό άποτέλεσ/ια ότι κατά μεν τό 1821 ό πλη- 
θυσ/ιος τής Ετερεάς, τής Πελοπόννησου καί τών Νήσων ι/το 
938,7(ιό κάτοικοι, κατά δέ τό 1828 753,400, ήτοι ί/λαττώθη 
διαρκουντος του άγώνυς κατά 185,3(15 κατοίκους έκ των 
όποιων 133.200 χριστιανοί καί 52.1(15 Μωαμεθανοί.

’Ας άηίσωμεν τάς έν τώ μεταξύ γενομένας άπογραφάς καί 
ας έλθωμεν είς τήν τελευταία)· καί τά περίεργό της.

Ο ολικός πληθυσμός τής ό,πογραφής ταύτης έδειξε τόν πλη
θυσμόν τής Έλλιίδος άνερχό/ιενον είς 2,(131,952, αΰξανόμενον 
τακτικώς, όπως άποδεικννουν τά δεδομένα τών εν τώ μεταξύ 
ά-τογραηών. ' ) πό τήν έποψιν αΰξήσεως πληθυσμοί) ή ‘Ελλάς 
έρχεται 21ί ιιεταςί· 2<1 Ευρωπαϊκά»· κρατώ»·, υπερτερούσα τήν 
Γαλλίαν, την’Ιταλίαν, τήν Σουηδίαν, τήν Κρήτην καί τήν Σάμον.

Εννοείται ότι τόν πλ,ηθυσμόν αυτί»· έλαττοΰν αί μεταναστεύ
σεις. Ι·.δώ> δεν τηρείται στατιστική τώ»· ιιεταναστευόντο»·, αί 
Αμερικανικαι ό/ιως στατιστικά) μάς πληροφορούν ότι άπό τοΰ 

189(1 μέχρι τοϋ 1907 μετηνάστευσαν έξ'Ελλάδος εις τάς'Ηνω- 
μένας Πολιτείας 135,000 περίπου. ’Εννοείται ότι έπειδή δέ)· 
/ιεταβαινουν /ιόνον είς τήν ’Αμερικήν οί μεταναστεύοιπες άλλά 
καί έως τήν Είναν έχουν φθάση καί έιος τό Κόγκο, ό πληθυ
σμός τών /ιεταναστώ»· ιιας υπολογίζεται είς 180,000.

·!' έλθωμεν είς τό ζήτημα τοϋ </όλοι·.’Άρρενες είς τήν 
'Ελλάδα είναι 1,324,942, Οήλεις δέ 1,307,010, δηλαδή οί αρρε
νες υπερτερούν τά θήλεα κατά 17,932.

Αυτή ΐ; υπεροχή τώ»· άρρένων δέν παρατηρεΐται είς όλους 
τούς νομούς τοϋ Κράτους. Είς τούς νομούς ’Αττικής, Βοιωτίας, 
Φθιώιτιδος, ’Ακαρνανίας, Αιτωλίας, Άχαίας, ’Ηλείας, Μεσση
νίας, Ίριη υλιας, - Ιευκαόος, ζίακόΐ’άου,’ .Ίρτ?/ς, .1αρισσ;;ς, Τρικ- 
κ.άλων καί Εαρδίτσης υπερέχει τό άρρεν φύλλον, είς δέ τούς 
άλλους το θήλυ. ’Εκεί όπου ή /ιετανιίστευσις έχει έπέκτασιν 

/·' τ,,' ς Βακεδαίμονος, Αακωνικής καί’Αρκαδίας,
τα θήλεα υπερτερούν, τουναντίον δέ είς τούς νομούς όπου υπάρ
χουν βιομηχανικά, έμπορικά καί στρατιωτικά κέντρα, όπως 
π.χ. είς τούς νομούς Ααρίσσης, ’Αττικής και Ζακύνθου.

Είναι περίεργον ότι καθ’ όλας τάς προηγου/ιένας άπο- 
γραΐ/ άς τό θήλυ </ ΰλον υπερείχε τοϋ άρρενος, όπως συμ
βαίνει είς τά περισσότερα κράτη τής Ευρώ>π>/ς. Τιάρα αί 
θήλεις υστερούν, τό ίδιον δέ συμβαίνει καί είς τήν Ρου
μανίαν, την Σερβίαν, τήν Βουλγαρίαν καί τήν Κρήτην. 
Παλαιοτερον τό φαινόμενο)' τοΐ·το παρετηρεΐτο καί είς τό 
Βέλγων καί εϊς τινα τών κρατώ»· τής ’Ιταλίας. Αέν ήδυ- 
νήθησαν νά έξηγήσουν τό φαινόμενου τούτο. ΕΙπον ότι 
είς τιις χιόρας ταϋτας γεννώινται περισσότερα άρρενα, ιιλλά 
τούτο παρατηρεΐται καί είς ίις χιόρας υπερτε
ρούν τά θήλεα.

Τό ζήτημα τής ηλικίας είναι καί αύτό περίερ
γον. ’Από τήν άπογραι/ί/ν άποδεικνΰεται ότι 
καθ’ όλα τά έτη τής ήλικίας /ιέχρι τοϋ 14

όύο τή'κωάεστάτους τόσοοί τών στατιοτικιον

1

’Άγαιιοι αρρενες είναι εις τό Βασίλειον 831,0;>3 και θήλεα
ΓΖΙΛ Q =ΊΖ....„....... Λ_______  S__ '______ '

έγγαμοι

έτους υπερέχει τό άρρεν η ΰλον άριθιιητικώις, κατά δέ τό 15 
έπέρχεται σχεδόν έξίσωσις.

’Εντεύθεν, είς τάς ήλικίας 1(1 20, 21 25, 2(1 30 ΰπε-
ρέχουσι κατ’ άριθμόν τά θήλεα. Είς τήν ηλικίαν τών 31 31
ύπερέχουσι τά άρρενα. Είς τήν ήλυκίαν τών 35 !Ο τύι θήλεα 
καί είς τάς ήλικίας 11— 75 τιι άρρενα πάλιν.

Πέραν τώ»· 7(1 έτώ»· έπικρατοϋν τιι θήλεα πράγμα τό όποιον 
άποδεικνόει ότι ή γυνή είναι μακροβιωτέρα τοΰ άνδρός.

Καθ’ όλην τήν 'Ελλάδα άνθρωποι ύπερβάντες τό 100 έτος 
τής ήλικίας των υπάρχουν 101 έξ ών 127 άνδρες καί 277 
γυναίκες. Άλλου οί ύπερβάντες τόν αίιονα είναι πολύ περισσό
τεροι. Εις τήν Βουλγαρίαν εύρέθησαν είς μίαν άπογραφήν 
2,719 οί τοιοΰτοι.

Και προβάλλει τό ζήτημα τοΰ γά/ιου.
Τά θήλεα υπανδρεύονται, περισσότερον ι’ιπό τούς άνδρας. Ό 

άριθμός τών έγγάμο»· θηλέων είναι κατ’ άναλογίαν άνιότερος 
τού τώ»· έγγάμων άρρένων και συνεπώις ό σχετικός άριθμός 
τώ»· αγάμων άρρένο»· είναι ανώτερος τοΰ τώ»· Ιόιλέων.
"j.λ_______ τ__  _?__ λ . ,...

705,868. Έγγαμοι αρρενες υπάρχουν 451,135 και 
γυναίκες 4(16,05(1.

Χήροι υπάρχουν όλιγιότεροι παρά χήραι, 41,501 άπέναντι 
133,904 καί ζωντοχήροι πάλιν όλιγιότεροι, 953 
1.182 ζωντοχηρώ»·.

Άπό μίαν σύγκριση· τώ»· έλληνίδων χηρώ»· πρός τάς ξένας 
αποδεικνυεται ότι αί γ_ήραι είς τ!/ν 'Ελ.λ.άδα συνάπτουσι σπα- 
νιιότερον δεύτερον γάμον ή άλλου.

Διαζύγια έχομεν όλιγώτερα τώ»· έν Βελγίφ, Βουλγαρία, Σερ
βία, καί Ρουμανία., ή οποία έχει τάι περισσότερα διαζύγια.

Θέλετε νά μάθετε είς ποιον νομόν τής 'Ελλάδος νυμφεύον
ται περισσότερον; Είς τόν νο/ιόν Φωκίδας, όλιγώτερον δέ είς 
τόν νο/ιόν Λευκάδας, μετά τόν όποιον ό νομός Αττικής. Είς 
τιί διαζύγια πρώτος είναι ό νο/ιός ιιας καί τελευταίος ό τής 
Ευρυτανίας.

'Ι πό τί/ν έποι/’ΐν τής π.αιδεΰσεως έξεταζο/ιένη ή άπογραι/'ή 
τά εξής άποτελέσματά. Άγρά/ιιιατοι υπάρχουν είς τί/ν 

Έλλιίδα 1,744,137 ήτοι (165,187 άρρενα καί 1.078.950 θήλεα. 
Οί εγγράμματοιείναι 887,815 ήτοι (159,755 άρρενα καί 
228.060 θήλεα. Ο μέγιστος άριθμός τώ»· έγγραμμάτων υπάρ
χει. είς τόν νομόν ’Αττικής καί ό ελάχιστος είς τόν νο/ιόν 
Καρδίτσης.

Τήν ελληνικήν όιιιλοΰν είς τό Βασίλειον 2.553.600 κάτοι-

άπ έναντι

κοι, την αλβανικήν -50.1)7 και αϊανβηποτε άλλην γλώοαν 16.976.
’ ./i.'A · τ . .. ............................... ..Όρθόδοξοι χριστιανοί είναι 2.597.011, καθολικοί 23.261, 
διαμαρτυρόμενοι 1.909, /ιωαμεθανοι 3.516, ίσραηλΐται 
6,121 καί 128 ή είνε άλλης θρησκείας ή δέν έδήλωσαν 
τί πρεσβεύουν.

Εργαζό/ιεθα οί "Ελληνες; Αύτό τό ζήτημα είναι δύσ- 
λυτον. Ό άριθμός τώ»· μετερχο/ιένων βιοποριστικόν 
επάγγελμα είς ούς περιελήη θησαν καί οί στρατιιόται καί 
ναϋται είναι 735.770, έξ ιόν άρρενα μέν 678,718 καί 
θήλεα 57.052.

Είς τούς μή έργαζομένους εννοείται κατετάγθησαν τά 
νήπια και οί γέροντες καί αί γυναίκες αί άσχολοΰμεναι 
είς τά οικιακά, οί μαθηται καί σπουδασταί, οί κτηματίαι 
καί εισοδηματιαι, οί συνταξιούχοι, οί φυλακισμένοι.

Οί γεωργοί όλονέν έλαττοΰν- 
ται και οί ποιμένες.

’Ιδού ή Ελλάς έν ι’ιριθμοίς.
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fv Ίεροσολύμοις μονών καί τούς αρχιμανδρίτης μέ πολυτίμους σταυ- 
ρους εϊς τά στήθη καί έπανωκαλυμμαύχια, έμπροσθεν δέ τόν Έμηρχά- 
τζην. τόν Μέγαν Δραγουμάνον. μοναχόν σταυροφόρον καί τόν μέγαν 
’Αρχιδιάκονον κρατούντα ί’ψηλά τό χαζράνιον,. πλησίον δύο διακόνους, 
καί όπισθεν τούς 'Αρχιερείς, τόν Άρχιγραμματέα, τά λοιπά τής Αδελ
φότητος μέλη καί τά συρρέοντα πολυάριθμα πλήθη. Πάντων δέ τούτων 
ηγούνται ραβδούχοι μέ τάς ιδιαιτέρας των χρυσοκέντητους στολάς.

Έν μέσοι τών ρυθμικών ήχων τών βαρυγδουπών κωδώνων ή ιερά 
συνοδεία διανύει τήν μεταξύ Πατριαρχείου καί Ναού οδόν καί εισέρχε
ται είς τόν περί τήν ’Αποκαθήλωση· ιερόν χώρον, ένθα γίνεται ύ πρώ
τος σταθμός μέχρις ού ό Πατριάρχης περιβληθείς τόν Μανδύαν γονυ
κλινής προσκύνηση τήν 'Αγίαν τοϋ ίεροϋ προσκυνήματος πλάκα καί 
θυμίαση τόν λαόν. Είτα άσπάζονται καί οί ’Αρχιε
ρείς τήν ’Αποκαθήλωση· καί έκκινοΰσι πρός τόν 
Αγιον Τάφον, ον έν θρησκευτική εΰλαβείρ άσπάζέ- 

ται άπασα ή ιερά συνοδεία, καθ' δν χρόνον οί καλ
λίφωνοι χοροί τών ψαλτών τής Άναστάσεως ψάλ- 
λουσιν έμμελώς τι'ι Σώσον. Κύριε, τόν λαόν Σου... 
Ληξάσης τής προσκυνήσεως τοϋ I Ιαναγίου τοϋ Θεάν
θρωποι· Μνήματος εισέρχονται εΐς τό ήμέτερον 
Καθολικόν (Ναόν τής Άναστάσεως). ένφ άφοΰ ή 
Λ. Μακαριότης καταλάβη τόν έν τήδεξιφ πτέρυγι 
μεγαλοπρεπή Αρχιερατικόν θρόνον άρχεται ή ρυθ
μική κροΰσις τών έπί τοΰ υψηλού εικονοστασίου 
κειμένων σήμαντρων σιδηρών καί ξύλινων έπ'αρκε
τόν διάστημα διαρκούσα καί άκολουθόυμένη ύπό 
τής τών Λατίνων καί Αρμενίων.

Μετά ταΰτα επακολουθεί έν μεγαλοπρεπείς καί 
κατανύξει ή ακολουθία τοΰ 'Εσπερινού και τής 
Αρτοκλασίας, μετά τό πέρας τών όποιων ανέρχον
ται μετά τής αύτής, μεθ’ ής καί κατήλθον πομπής, 
εΐς τό Πατριαρχείο»·. Τοιαύτη έν όλίγοις ή εσπερινή 
διάταξις τής Παρρησίας τήςΎψώσεως τοϋ Σταυρού.

Τήν δ’ έπομένην, άφοΰ πάλιν κατά τήν έμπρο
σθεν τάξιν κατέλθη ό Πατριάρχης καί τέλεση τήν
θείαν Λειτουργίαν, έν ή παρίστανται καί τά 'Ορθόδοξα προξενικά σώ
ματα, τό μέν Ρωσικόν δεξιόθεν, τό δέ 'Ελληνικόν αριστερόθεν, λαμβάνει 
χώραν έκλαμπρος καί λίαν έπιβλητική λιτανεία, καθ’ ήν πολυάριθμος 
κλήρος (άνω τών 50 προσώπων) διαφόρων βαθμών έν χρυσοϋφάντοις 
πρασίναις ίερατικαϊς στολαΐς παρελαύνει πρό τού παρατηρητοΰ έν 
έκπάγλφ θεάματι καί θαμβωτική λαμπρότητα

Άφοΰ έν τφ Άγίφ Βήματι τοΰ ήμετέρου Καθολικού ένδυθώσι τάς 
ομοιομόρφους ιερατικός των στολάς οί μετασχόντες τής λιτανείας, τότε 
ή ιερά πομπή εκκινεί άπό τής 'Ωραίας IΙόλης ούχί πρός τό ιερόν Κου
βούκλιου, ιός έν ταΐς άλλαις ΙΙαρρησίαις. άλλά εύθί· πρός τό εΐς τό ανα
τολικόν μέρος τοΰ Ναού χθαμαλώτατα κείμενον παρεκκλήσιον τής 
Εύρέσεως τοΰ Ζωοποιού Ξύλου ύπό τής αγίας Ελένης, τής'ιερός συνο
δείας έξερχομένης έκ τής παρά τόν δεξιόν χορόν τών ψαλτών κείμενης 
θυρίδος καί φερούσης άνά χεΐρας. τών μέν ’Αρχιερέων καί Αρχιμανδρι

ΕΠΑΜ. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
(ό άποστείλας ήμίν τάς παρατιθεμένας φωτογρα
φίας καί τό σχετικόν άρθρον, έξ Ιεροσολύμων)

Η Μ ΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

ΖΟθνος παρέρχεται ώς άείρρους ποταμός πηγάζων έκ τής 
S *"”<1 αιωνιότητας καί είς αύτήν πάλιν έκβαλλων συιιπαρασύρων 

δ’ είς τήν δίνην του τ’ άνθρώπινα πάντα καί τά εγκόσμια. 
/’"ϊΙά Πρό ολίγων ετών παρέστημεν είς τό ψυχορράγημα ένός 

αίώνος καί είς τήν ανατολήν νέον μετ’ ολίγον θά κηδεύσω- 
μεν εν έτος νεκρόν καί θά χαιρετίσωμεν έν έτος νέον· οί μήνες διαδέχονται 
τούς μήνας καί αί εβδομάδες τάς εβδομάδας, καθ’ έκάστην δέ παρέρ
χονται έν γοργή πτήσει αί μικρότεροι τοϋ χρόνου υποδιαιρέσεις καί 
πριν ή προφθάση ό νους νά σκεφθή τήν πάροδον αύτών, ήδη έκυλί- 
σθησαν υπό τοΰ ρεύματος είς τό σκοτεινόν βάραθρον τοΰ παρελθόντος.

’Ανίκανος ή άνθρωπότης νά σταματήση τόν ροϋν τοΰ χρόνου, έσκέ- 
φθη ανέκαθεν νά ύπαγάγη καν αύτήν είς μεθοδικήν καταμέτρηση-, δπως 
ρυθμίζη συμφώνως πρός αύτήν τού βίου τήν χρήσιν καί τήν άσκησιν 
καί τήν δίαιταν. Διό άπό τής πρώτης χαραυγής τοΰ άνθρωπίνου πολι
τισμού κατηρτίσθησαν τά ημερολόγια καί ώρίσθησαν αί διαιρέσεις τοΰ 
χρόνου κατά περιόδους καί έποχάς επαναλαμβανόμενός κυκλικώς. συμ
φώνως πρός τάς φυσικός ενδείξεις. Τής παμπαλαίας ταύτης εργασίας 
τελειοποιημένη έξέλιξις, συμφώνως πρός τάς νεωτέρας άνακαλΰψεις τοΰ 
άνθρωπίνου πνεύματος καί τάς νεωτέρας επιστημονικός παρατηρήσεις 
είνε καί τό σύστημα τοΰ ημερολογίου τό ύπάρχον έν χρήσει μετά τινων 
διαφορών είς πάντα τόν πεπολιτισμένον κόσμον καί παρά πάσι τοΐς χρι- 
στιανικοϊς έθνεσι, προσηρμοσμένον είς τάς έορτάς καί τάς θρησκευτικός 
συνήθειας τής χριστιανικής θρησκείας, καθ’ αάπ’ αιώνων καθωρίσθησαν.

Έν τούτοις ΰπήρξεν εποχή, καθ’ ήν καί είς τήν έμφρονα ταύτην καί 
φυσικήν καί κανονισθεΐσαν συμφώνως πρός τάς πολυχρονίους έξεις καί 
πρός τήν πείραν καί πρός τάς άνθρωπίνας άνάγκας διάταξιν τοΰ χρό
νου έπήλθεν ανατροπή καί άναστάτωσις καί δή καί έν τφ κέντρφ αΰτφ 
τού πεπολιτισμένου κόσμου, έπήγασε δ’ έκ τούτου μακρά καί σφοδρά 
κοινωνική ανωμαλία, περί τών άλλοκότων φάσεων τής όποιας καί τών 
παραδόξων επακολούθων θά παραθέσωμεν ώδε νύξεις τινάς καί πληρο
φορίας λίαν περιέργους, ειλημμένος εκ προσφάτως δημοσιευθέντων 
εμβριθών 'ιστορικών μελετών περί τών συμβάντων καί τών προσώπων 
καθώς καί τών καιρών, καθ’ οΰς συνετελέσθη ή περί ής πρόκειται χρο
νολογική μεταβολή.

Τό γεγονός συνέβη έν Γαλλία κατά τούς χρόνους τής Έπαναστάσεως. 
Τό επαναστατικόν κίνημα άρξάμενον άπό εύγενοΰς καί ύψηλής άφετη-

τών μικρούς σταυρούς, λαμπάδας καί πλούσιας έκ ποικίλων άνθέων 
άνθοδέσμας. τοϋ δέ Πατριάρχου κρατούντας άμφοτέραις ταΐς χερσίν έπί 
τής κεφαλής πολύτιμον σταυρόν, έγκλείοντα τό τίμιον ξύλον ίίπερ ακέ
ραιον ένεχείρησεν ό 'Ηράκλειος τώ άπαιχμαλωτισθέντι ύπ’ αύτοΰ τότε 
τοΰ Ιεροσολύμων Πατριάρχη Ζαχαρίι,ι-

Μετά τήν ΰψωσιν τοϋ Σταυρού έπί τοΰ τόπου τής εύρέσεως ή ιερά 
συνοδεία ανέρχεται τάς πολυαρίθμους βαθμίδας τών είς τήν εύρεσιν 
άγουσών κλιμάκων καί διευθύνεται πρός τό Άγιον Κουβούκλιου.

Ενταύθα περί τόν ζωοδόχον τοϋ Κυρίου Τάφον, ίίν στέφει άνωθεν ό 
άχανής τού μεγάλου τρούλλου θόλος, καθ’ δν χρόνον εναλλάξ ύπό τε 
τών ιερέων καί ψαλτών άδονται έμμελώς καί αρμονικώς τά κατανυ- 
κτικώτατα τών περί τό Άγιον Κουβούκλιο»· λιτανικών τροπάρια, γίνεται 

τριπλή λιτανεία, κατά τήν διάρκειαν τής οποίας 
άδύνατον νιι μή πτερυγίσωσιν αί ψυχαί τοϋ έκ- 
κλησιάσματος υψηλά πρός τόν θρόνον τής θείας 
Μεγαλωσύνης.

Μετά τό πέρας τοϋ τρίτου γύρου ή πομπή κατευ- 
θύνεται πρός τήν Αποκαθήλωση·, ένθεν ό μέν 
Πατριάρχης μετά τών Αρχιερέων, διακόνων ψαλ
τών, προξένων καί λοιπών επισήμων ξένων ανέρχε
ται είς τόν φρυκτόν Γολγοθάν, ένθα πάλιν ποιεί 
τήν δψωσιν τοϋ Τίμιου Σταυρού, οί δέ Άρχιμαν- 
δρϊται καί Ηγούμενοι εισέρχονται διά τής έξ ής και 
έξήλθον θυρίδας εΐς τό Άγιον Βήμα οπού καί 
άπεκδύονται τάς ιερατικός των στολάς. ’Ακολούθως 
καί ή Λ. Μακαριότης μετά τών Αρχιερέων κατέρ
χεται έκ τοΰ Γολγοθά είς τό ιερόν Βήμα, ένθα 
ωσαύτως άπεκδύονται τά άρχιερατικά των άμφια 
καί άνέρχονται πάντοτε συνοδευόμενοι ύπό τών 
ήχων τών βαρυγδουπών κωδώνων είς τά Πατριαρ
χεία, οπού παρατίθενται τά κατάλληλα αναψυκτικά 
συνοδευόμενα ύπό αρμοδίων ευχών.

Τής ανόδου ταύτης τήν έξοδον έκ τοϋ ναού παρι- 
στιι ή παρούσα εϊκών ληφθεΐσα κατά τήν έφετει- 
νήν Παρρησίαν.

Πρός τά άριστερά καί όπισθεν τοΰ ναού τής Άναστάσεως υπάρχει τό 
σκοτεινόν παρεκκλήσιον, μικρόν μέν. άλλά τρίχορον καί ίιπό χαμηλής 
οροφής στεγαζόμενον καί καλούμενου Φυλακή τοϋ Χριστού. Έν αύτφ 
υπάρχει άγια Τράπεζα καί εικόνες παριστώσαι τήν Θεοτόκον κλαίουσαν 
καί λιποθυμούσαν, τάς δέ σύν αύτή γυναίκας παραμυθουμένας αύτήν.

Τό άρχαιότατον καί σεβάσμιον τούτο παρεκκλήσιον ήν άλλοτε, ως 
καί νΰν. έν μέρει σπήλαιον, ώνομάσθη δέ Φυλακή τοϋ Χριστού, διότι 
κατ’ άρχαίαν παράδοση·. Οτε οϊ Ιουδαίοι έ'φερον τόν Κύριον είς τό 
σταυρώσαι, μέχρις ού έτοιμάσωσι τόν σταυρόν, είσήγαγον ένταΰθα τόν 
τε Ίησοΰν καί τούς δύο ληστάς. φοβούμενοι μήπως οί κλαυθμοί καί οί 
ολοφυρμοί τής τε Θεοτόκου καί τοΰ πλήθους τοΰ λαού καί τών γυναι
κών διεγείρωσι τούς μαθητάς αύτοΰ εΐς στάσιν.

Τό παρεκκλήσιον τοΰτο άνήκει ήμίν.
Έν Ίεροσολύμοις τή 22 Σεπτεμβρίου 1909 Ε. Γ. Κ.

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΙ

ρίας, άπό τής άναγνωρίσεως τών άϊδίων άρχών τής δικαιοσύνης καί τής 
έλευθερίας, έφ’ ών ήτο καιρός πλέον νά στηριχθή ό νεώτερος πολιτι
σμός καίτό πολιτειακόν καί κοινωνικόν οικοδόμημα, έξετράπη βαθμηδόν 
είς άχαλίνωτον δημοκοπίαν, είς οχλοκρατίαν άποτολμώσαν άσεβώς καί 
άφρόνως παντοΐα ανοσιουργήματα καί άπέληξε τέλος είς αιμοχαρή 
φρενίτιδα, όμοίαν τής όποιας δέν μνημονεύουσι τι'ι χρονικά τής άνθρω- 
πότητος. Τήν Συντακτικήν Συνέλευση· τοϋ 1789 διεοέχθη ή Νομοθετική 
καί ταύτην μετ’ ολίγων μηνών βίον ή Συμβατική, ή φοβερά Convention, 
ήτις διανύσασα στάδιον διηνεκούς έξάψεως καί άδιαλείπτου σπαραγμού, 
διά φόνων καί άνατροπών καί συγκλονισμών καί θυελλών, προέβη είς 
μέτρα καί αποφάσεις έσχάτης βιαιότητας, έδημιούργησε καί έγκατέ- 
στησεν ώς σύστημα διοικήσεως τόν Τρόμον καί παρεσκεύασε διά τών 
παραφορών αύτής τήν αντίδραση· καί τήν βοναπαρτικήν δικτατορίαν. 
Καί οί μέν νουνεχείς άνδρες τού 1789 κατέρριπτον τούς γεγηρακότας 
καί άπό πολλού έτοιμορρόπους θεσμούς, όσοι δέν ήδύναντο πλέον νιι 
συμβιβασθώσι πρός τό κράτος τών νέων ιδεών καί τάς συνθήκας τού 
νεωτέρου βίου· οί δέ παράφοροι καί απερίσκεπτοι δημαγωγοί τού 1793 
έπεζήτησαν ύπερθεματίζοντες καί πιθηκίζοντες καί διακωμφδοΰντες την 
αρχαϊκήν αύστηρότητα καί ακαμψίαν νά κρημνίσωσι συστήματα ιιναπο- 
σπάστως συνδεόμενα μετά τοΰ κοινωνικού καθεστώτος, νά έξαλείψωσι 
δέ διά μιας δοξασίας καϊ φρονήματα έρριζωμένα καί ήδραιωμένα ήδη 
έν ταΐς πεποιθήσεσι, τινά δέ καί συνυπάρχοντα ανέκαθεν μετά τοϋ 
άνθρωπίνου λογισμού. Διά τοΰτο ένφ τών πρώτων ή εργασία έτελεσφό- 
ρησε καί ιίπέβη είς όφελος τής άνθρωπότητος, αί άλογοι καί ανίσχυροι 
τών δευτέρων προσπάθειαι, δημιουργήσασαι προσωρηι'ιν άνω(ΐαλίαν καϊ 
βλάβην, ταχέως άπεκηρύχθησαν προκαλοΰσαι τήν άγανάκτησιν καί τήν 
χλεύην τών μεταγενεστέρων.

Ή δημαγωγική έξαψις τοΰ 1793. μετά τήν κατάργησιν τής μοναρχίας 
καί τήν ανακήρυξη· τής Δημοκρατίας μιας καί αδιαιρέτου, μετά τήν 
δίκην καί τήν καταδίκην τοΰ άτυχούς Βασιλέως Λουδοβίκου τοΰ 1 ι 
έστράφη κατά τής καθολικής θρησκείας, κυρίως έκ μίσους πρός τούς 
λειτουργούς αύτής. οΰς έθεώρει άφωσιωμένους είς τύ πεπτωκός σύστημα. 
Είνε γνωσταί αί σφαγαί καί τά μαρτύρια, εΐς ίί ύπεβλήθησαν οί άνωμο- 
τοι ιδίως κληρικοί, οί μή στέρξαντες τούτέστι νά συνδιαλλαγώσι καί 
ν’ άναγνωρίσωσι δΓ όρκου τήν νέαν τών πραγμάτων τάξιν ή καί ν’ άπο- 
δυθώσιν άσέμνως τόν ιερατικόν χιτώνα, καί ή άπό τοΰ Δήμου τών 

Παρισίων κατάργησις τής χριστιανικής θρησκείας, ή καταδίωξις πάσης 
ιερουργίας καί ή έγκατάστασις τής λατρείας τού Όρθοΰ Λόγου, τής 
Raison, έν τφ σεβάσμιοι τεμένει τής Παναγίας, ένθα την νέαν θεότητα 
έσυμβόλιζε ευειδής τού θεάτρου τοϋ Μελοδράματος χορεύτρια, καί τά 
λοιπά έπακολουθήσαντα αηδή καί άναίσχυντα παρατράγηιδα, τά κινή- 
σαντα τήν άγανάκπισιν καί αυτών τών εξημμένων ηγετών τοϋ Όρους, 
τής επαναστατικής δηλονότι πλειονοψηφίας τής Συνελεύσεως. Άλλά 
σύν τή καταργήσει τής λατρείας τής χριστιανικής θρησκείας καί τή 
εξαφανίσει τών εξωτερικών αύτής σημείων, έπεδιώχθη και ή έξοβέλισις 
παντός εθίμου καί πάσης παςΓαδέθεγμένης διατάξεως συνδεόμενης πρός 
τάς θρησκευτικός τελετάς καί τάς έορτάς. Επειδή δέ καί ή έν ίσχύϊ 
επίσημος χρονολογία συνεδέετο μετά τής θρησκείας καί τοϋ εορτολο
γίου, άπε<| ασίσθη η μεταρρύθμισις τοϋ γρηγοριανοΰ ήμερολογίου έπί 
τό δημοκρατικιότερον.

Τήν 20 Σεπτεμβρίου 1793 έξ ονόματος τής Έπιτροπής έπί τής δημο
σίας Έκπαιδεύσεως ό άντιπρόσωπος Ρώμ (Romme) υπέβαλεν εΐς τήν 
Συνέλευση· τό σχέδιον τοϋ νέου ήμερολογίου τοϋ παρ' αύτοΰ έκπο\·η- 
θέντος. ίίπερ έπροτείνετο νά έφαρμοσθή άπό τής 22 Σεπτεμβρίου, έπε- 
τείου τής καταργήσεως τής βασιλείας καί τής άνακηρύξεως τής Δημο
κρατίας. Πτο δέ ό Γιλβέρτος Ρωμ ούτος ό εφευρέτης τού νέου ημερο
λογίου άνήρ παράδοξος, άδελφός διακεκριμένου γεωμέτρου καί ναυπη
γού, γεννηθείς έν Ρώμ, ήλικίας τεσσαράκοντα τριών έτών. περιπετειώδη 
δέ σχύιν βίον χρηματίσας έπί άρκετόν χρόνον παιδαγωγός καί διδάσκα
λος έν Ρωσσία. έπέστρεψεν εΐς τήν γενέθλιάν του γήν καί ένεστερνίσθη 
εγκαίρως τάς έπαναστατικάς ιδέας, διό καί έξελέγη άντιπρόσωπος τού 
διαμερίσματος Πουϋ-δέ-Λωμ έν τή Νομοθετική πρώτον καί είτα έν τή 
Συμβατική Συνελεύσει. Καί δέν ήτο μέν άμοιρος μαθήσεως. άλλ' αί 
ίδέαι του ΰφίσταντο πολλάκις άλλόκοτον σύγχυσιν καί διαστροφήν. Έν 
τή Σίζνελεύσει κατελέγετο μεταξύ τών μάλλον’ έξημιιένων καί άδιαλλά- 
κτων 'Ορεινών, έπιτηδεύετο ήθος αύστηροϋ Κουακερου, δυσειδέστατος 
δέ τήν δψιν έπεδείκνυεν ιϊκραν ρυπαρότητα πρός πανΐ|γυρικωτέραν 
εκδήλωση· τών δημοκρατικών αύτοΰ ηθών καί φρονημάτων! Εϊς τών 
συγχρόνων του περιγράφει ως άκολούθως τόν χαρακτήρά του : Σχετι- 
σθείς μετ' αύτοΰ καί δυνηθεΐς νιι τόν γνωρίσω έγγύθεν παρετήρησά έν 
αύτφ φανατισμόν σκαιόν, μετά προσπεποιημένου κυνισμού καί ρυπα- 
θί“ς.' υπέρμετρον. διαγωγήν άνεπίληπτον μέν καί αφιλοκερδή,
άλλά καί φθόνον κατά πάντων τών διακρινομένων έπί πνευματική άξά;, 
έπί πλούτο» ή γένει. Καί δέν έστερεΐτο μέν γνώσεων, άλλ’ ήμοίρει εύχε- 
ρείας περί τό λέγειν καϊ τό γράφειν έγίνωσκεν όμως έντέχγίος, δπως οί 
πλεΐστοι τών άρχηγών τής πολιτικής ιιερίδος εϊς ήν ανήκε, νά προσελ- 
κύη τήν ύπόληψιν τών όλιγώτερον αύτοΰ πεπαιδευμένων . Εϊνε δέ περί
εργον οτι παρά τήν δυσμορφίαν του καί τήν αύστηρότητα τών ηθών 
του ό αλλόκοτος οϋτος μεταρρυθμιστής συνεδέθη άλλοτε έρωτικώς μετά 
τής μαινάδος τών παρισινών τριόδων Θεροΐνης δέ Μερικούρ", ήτις 
άφοΰ διεδραμάτισε πρόσωπον πρωτεύον κατά τάς στάσεις καί τάς όχλα- 
γωγίας, δι’ ών κατωρθώθη ή κατάλυσις τής βασιλείας, έπεράτω'σεν 
ύστερον οϊκτρώς τόν βίον φρενοβλαβής καί έν δεινή στερήσει.

Κατά το καταρτισθέν ίιπό τοΰ Ρωμ ήμερολόγιον, τύ έτος διηρεΐτο 
όπως καί πρότερον, είς δώδεκα μήνας, ών έκαστος συνέκειτο έκ τριά
κοντα ημερών, πρός συμπλήρωση· δέ τοΰ συνήθους έτους προσετίθετπο 
εν τέλει πέντε ήμέραι, καλούμεναι, επαγόμΕναι ή συ^ιστλγρωματικαι. Ό 
μήν διηρεΐτο εϊς τρεις δεκάδας, αί ήμέραι δέ αί άνήκουσαι είς έκάστην 
δεκάδα ϋινομάζοτπο συμφώνως πρός τήν τάξιν ήν κατεϊχεν έν αύτή. 
πρώτη, δεύτερα, τρίτη κλπ. Άλλά καί είς τό ήμερονύκτιον έφηρμόζετο 
τό δεκαδικόν σύστημα, διότι τό χρονικόν διάστημα αύτοΰ διηρεΐτο είς 
δέκα μέρη jivri ώρών. έκαστον δέ μέρος πάλιν ΰποδιηρεϊτο εΐς άλλα 
δέκα καί ουτω καθ’ έξής μέχρι τοΰ απειροστού. Τά ονόματα τών μηνών 
ώφειλον νά ύπενθυμίζωσιν έποχήν τινα άξιομνημόνευτον τής Έπανα
στάσεως ή άρετήν τινα δημοκρατικήν. 'Όθεν έκλήθησαν οΰτω πως: 
Ό άπό 21 Μαρτίου μέχρι τής 19 Απριλίου, κατά τό παλαιόν ήμερολό
γιον διαρκών μήν τής 'Αναγεννήσεως, ό άπό 20 Απριλίου μέχρι 19 
Μαίου τής Συνενώσεως, ό άπό 20 Μαΐου μέχρι 18 ’Ιουνίου τού Σφαιριστη
ρίου (είς μνήμην τού Σφαιριστηρίου Jeu de Pauine ένθα συνήλθεν ή 
Συντακτική Συνέλευσις), άπό τής 19 Ιουνίου μέχρι τής 18 ’Ιουλίου τής 
Βαστίλλης, άπό τής 19 ’Ιουλίου μέχρι τής 17 Αύγούστου τοΰ Λαοΰ, άπό 
τής 18 Αύγούστου μέχρι τής 16 Σεπτεμβρίου τού "Ορους, άπό τής 22 
Σεπτεμβρίου βέχρι τής 21 ’Οκτωβρίου τής Δημοκρατίας, άπό τής 22 
'Οκτωβρίου μέχρι τής 20 Νοεμβρίου τής Ένότητος, άπό τής 21 Νοεμ
βρίου μέχρι τής 20 Δεκεμβρίου τής Αδελφότητος, άπό τής 20 Δεκεμ
βρίου μέχρι τής 19 Ιανουάριου τής Έλευθερίας. άπό τής 20 ’Ιανουά
ριου μέχρι τής 18 Φεβρουάριου τής Δικαιοσύνης καί άπό τής 19 Φεβρουά
ριου μέχρι τής 20 Μαρτίου τής Ίσότητος. Αί δέ πέντε συμπληρωματικοί 
ήμέραι, αί άντιστοιχουσαι είς τάς 17. 18, 19, 20 καί 21 Σεπτεμβρίου 
άφιεροΰντο είς τήν υίο&εαίαν, τήν βιομηχανίαν, τάς άνταμοιβάς, τήν 
πατρότητα καί τό χήρας.

Άλλά καί αί ήμέραι τής δεκάδος, πλήν τοΰ έκ τής τάξεως αύτών ύνό- 
ματος εϊχεν έκαστη καί τό τοΰ αντικειμένου ή τής ιδέας, εϊς ήν ήτο 
αφιερωμένη. Ούτως ή πρώτη εκαλείτο ήμέρα τοΰ Έπιπέδου. συμβόλου 
τής ίσότητος, ή δευτέρα τού Φρυγίου πίλου (Bonnet), συμβόλου τής 
Έλευθερίας, ή τρίτη τοΰ Έθνοσήμου, συμβόλου τής εθνικής σημαίας, 
ή τετάρτη τοϋ Δόρατος (Pique) όπλου τοΰ έλευθέρου άνθρώπου (!), 
ή πέμπτη τού Αρότρου, οργάνου τοΰ γεωργικού πλούτου, ή έκτη τού 
Διαβήτου, συμβόλου τοΰ βιομηχανικού πλούτου, ή έβδομη τής Δέσμης, 
συμβόλου τής έκ τής ένώσεως ισχύος, ή όγδοη τού Τηλεβόλου, οργά
νου τών εθνικών νικών, ή ένάτη τής Δρυός, εμβλήματος τής γεννί|σεως 
καί συμβόλου τών κοινωνικών άρετών καί ή δεκάτΐ] τής Άναπαύσεως.

Άλλά τάς ονομασίας ταύτας άπεδοκίμασαν έν τή Συνελεύσει ό Δυχέμ 
(Duliem), αντιπρόσωπος τής επαρχίας τοΰ Βορρά. Βεβαίως, είπεν ή 
Γαλλική Έπαναστασις παρουσιάζει άξιοσημείιοτα γεγονότα, ών ί]

Thiroigne de Mericourt. Κατήγετο αδνη έκ τής βελγικής πόλεως Liege, δθεν 
καί έπωνομάζετο διά τό κάλλος της la belle Liegeoise. Είνε περίεργον δτι πάν- 
τες οί ιστορικοί τής Έπαναστάσεως οΰτω γράφουοι τό όνομά της, ένφ κατά τόν 
De Goncourt πραγματικώς έχαλεΐτο Th^rwagne de Maricourt. 

μνήμη πρέπει νά διαιωνισθή- άλλά τις δύναται νά βεβαιώση ότι ταΰτα 
θά εϊνε καί έν τιϊ» μελλοντι τά σημαντικώτατα τών έργων της; Άς μή 
πάθωμεν ό,τι καί ό πάπας τής Ρώμης, όσης έπλήρωσε δΓ αγίων τό 
ήμερολόγιον καί όταν άνεκηρύ^θησαν νέοι άγιοι δέν εϊχέ που νά τούς 
τους τοποθέτηση . Ό Δυχέμ έγνωμάτευσε νά τηρηθή ή κατά τάξιν 
ονομασία τών μηνών καί ημερών, ώς άπλουστέρα. έτερος δέ άντιπρόσω- 
"“ς έότεργε μέν είς τήν άπόρριψιν τών επαναστατικών ονομάτων, άλλ’ 
έπεθύμει τήν άντικατάστασιν αύτών δΓ έννοιών άναγομένων είς τήν 
ήθικήν. καθότι ή ήθική επικρατεί έν παντί χρόνφ» καί τόπο» . Ή 
γνώμή αυτί) έγένετο κατ' άρχήν δεκτή. Άλλ’ ό δυστυχής Ρίίιμ ό συνδέ- 
σας τό όνομά του μετά τής Χρονολογικής μεταρρυθμίσεως, εϊμαρτο 
νά μ’Ί_ θριαμβεύση κατά τήν__ ήμέραν εκείνην. *Πδη έν τή Έπιτροπή 
συζητών καί είπι'ον άστόχως ότι διά τοϋ νέου συστήματος έπεδιώκετι» 
κυρίως η κατάργησις τής Κυριακής, επισύρει τήν οργήν τοΰ περιφήμου 
Γρεγοάρ, δστις καίπερ έπαναστάτης καί επίσκοπος συνταγματικός, είχε 
τό θάρρος έν ταΐς ήμέραις έκείναις τής άθεΐας νά πρεσβεύη τά τής Βρη- 
σκειας.του. Ή Κυριακή.«ϊπεν όργίλως πρός τόν διιόκπην. αύτής, υπήρχε 
πρό σοϋ, θά έξακολουθή δέ υπάρχουσα καί μετά σέ·. Άλλά κατά την 
συζήτησιν μετά τήν άποδοχήν τής άνωτέρω γνώμης, έπανελθών έπί τού 
βήματος ήρχισε λέγων : ΊΙ πρώτη ήμέρα εϊνε ή τών συζύγων-.

— ΙΙασαι αί ήμέραι είνε τών συζύγων! άνεφώνησε διακόπτων αύτόν 
ο αντιπρόσωπος Άλπίτ. Καί »| Συνέλευσις καταληφθεϊσα ύπό σφοδρού 
γέλωτος έκ τοΰ επεισοδίου τούτου, άνεκάλεσε τήν προτέραν άπόη ασιν 
καί ανέβαλε τήν έπί τοΰ θέματος συζήτησιν. Τό γελοΐον κατεδίωκε τόν 
έφευρέτην τοϋ δημοκρατικού ήμερολογίου. Πρό τινων ημερών έξακρι- 
βώσας κατά τούς ίδικούς του υπολογισμούς καί κατά πληροφορίας τινών 
αστρονόμων^ ότι μετά παρέλευση· τρισχιλίων καί έξακοσίων έτών άπό 
τοϋ 1582 μ.Χ. ότε έφηρρόσθη κατά πρώτον τό γρηγοριανόν ήμερολόγιον 
έπρεπε νά καταργηθ ή εν τών δισέκτων έτών. διότι άλλιυς θα έπλεόναζε 
μία ήμέρα, εϊχε ιιεταβή εΐς τήν Επιτροπήν καί άναγνούς έκθεσιν καθυπέ- 
βαλε νομοσχέδιον περϊ τούτου. >—Θέλεις νά μάς κόμης νά ψηφίσωμεν 
τήν αιωνιότητα; είπεν αύτφ εϊς τών συναδέλφων του. ό δέ εϊρων Γρε
γοάρ επρότεινε καί ή ’Επιτροπή άπεφάνθη ν’ιΐναβληθή τό ζήτημα μέχρι 
τής παρελεύσεως τών τρισχιλίων καί έξακοσίων έτών. Ό Ρώμ έζήτησε 
τότε πρός τιμήν τής αστρονομίας νά τυπωθή ή έκθεσίς τού δημοσίφ 
δαπάνη καί ί) Έπιτροπή παρέσχεν αύτφ τήν τοσαύτην παρηγοριάν.

Έν τούτοις τό ζήτημα τού νέου ήμερολογίου έπανήλθεν εϊς τήν Συνέ
λευση· κατά τήν συνεδρίαση· τής 24 ’Οκτωβρίου· εισηγητής δέ τής Έπι
τροπής ήτο ούχί πλέον ό Ρώμ, άλ>.’ ό Φάβρ δ’ Έγλαντίν. (Fabre 
d’Eglantine), άντιπρόσωπος τών Παρισίων, λόγιος, ποιητής, δημοσιο
γράφος καί κωμφδιογρσφος έκ τών διακεκριμένων τοϋ καιρού του, δστις 
προσέθετεν είς τό όνομά του ώς τίτλον διακρίσεως τό ποιητικόν παρω- 
νύμιον ιΓ Eglantine (κυνόρροδον), διότι κατά τήν νεότητά του εϊχε λάβει 
ώς έπαθλον έν ποιητική» άγώνι άργυροΰν άνθος κυνορρόδου. Φίλος τού 
Δαντών, χρηματίσας γραμιιατεύς αύτοΰ έν τιϊ» ΰπουργείφ τής δικαιοσύ
νης, δτε ό πανίσχυρος δημαγωγός μετά τήν 10 Αύγούστου έγένετο υπουρ
γός, ήτο μάλλον έπικούριος καί άποκλίνων φύσει πρός τά ήμερα αισθή
ματα, επιτηδεύετο δμως, ώς οί πλεΐστοι τών πολιτικών άνδρών τής 
εποχής του βιαιότητα φρονημάτων, υπερθεματίζων έν ταΐς έπαναστατι- 
καΐς ’ιδεαις. Έκ τής μάκρος έξεως τοΰ γρηγοριανοΰ ήμερολογίου, είπεν 
άρχόμενος τής είσηγήσεώς του, έπλάσθη τοΰ λαού ή μνήμη έξ υπερβάλ
λοντας αριθμού εικόνων, ας έπί χρόνον πολύν έσεβάσθη καί αϊτινες άπο- 
τελοΰσι σήμερον τήν πηγήν τών θρησκευτικών αύτοΰ πλανών. Άνάγκη 
πάσα ν’ άντικατασταθώσιν αί όπτασίαι αύται τής άμαθείας ύπό τής 
πραγματικότητας τοΰ όρθοΰ λόγου καϊ τό ιερατικόν γόητρον ύπό τής 
άληθείας τής φύσεως . Περαιτέρω δ’ έπετέθη καί αύτός λάβρος κατά 
τής χριστιανικής θρησκείας καί τοΰ κλήρου. Οί ιερείς, είπεν, είχαν 
αφιερώσει έκάστην τοΰ έτους ήμέραν είς τήν μνήμην αγίου δήθεν τινός- 
ήτο δέ τό έορτολόγιον τοΰτο ό κατάλογος τοΰ ψεύδους, τής απάτης καί 
τής άγυρτείας. Ένομίσαμεν ορθόν, άφοΰ τό έθνος έξεδίωξε τούς πολυα
ρίθμους αύτούς οσίους έκ τοΰ ήμερολογίου του, νά καταλάβωσι τήν 
θέσιν των πάντα τ’ άντικείμενα τά άτοτελούντα τόν άληθή εθνικόν 
πλούτον, τά χρήσιμα τούτέστι τής γής προϊόντα, τά έργαί-εΐα, άτινα 
μεταχειριζόμεθα πρός καλλιέργειαν αύτής, τά κατοικίδια ζφα. άτινά 
είσίν οί πιστοί ήμών ύπηρέται έν ταΐς έργασίαις ταύταις, πολυτιμότερα 
δέ βεβαίως κατά τήν όρθιήν έκτίμησιν τών ήγιασμένων σκελετών τών 
έξαχθέντση· έκ τών ρωμαϊκών κατακομβών».

Ίο νέον σχέδιον τοΰ ήμερολογίου εϊχε τήν αύτήν βάσιν μετά τοΰ έκπο- 
νηθεντος ύπό τοΰ Ρώμ, άλλ’ ήτο επιτυχέστερου περί τάς ονομασίας. Τά 
ονόματα τών δώδεκα μηνών άνταποκρίνονται πρός τήν μετεωρολογικήν 
καί γεωργικήν ιδιότητα έκάστου αύτών, διαιρούμενα είς τέσσαρας τριά
δας, ών έκάστη άντεστοίχει πρός τάς τέσσαρας τοΰ έτους ώρας, πάσα δέ 
τριμηνία διέφερε τών άλλων κατά τήν κατάληξη·· ούτως οί μήνες τοΰ 
φθινοπώρου ώνομάσθησαν vendemiaire, brumaire, frimaire· οί τοϋ 
χειμώνος nivose, pluviose, ventdse· οί τοΰ έαρος germinal, floreal. 
prairial καί τέλος οί τοΰ θέρους messidor, tliermidor, fructidor *. Ό μήν 
διηρεΐτο εις τρεις δεκάδας, αί ήμέραι δ’έκάστης αύτών έλέγοντο primidi,

’ Τών όνομάτων τούτων έγένετο άλλοτε ή έξελλήν«ης έπιτυχώς. Και έν 
μέν τή Ιστορική Χρονολογΐφ τή έκδοΟείση έν έτει 1836 έν Όδησσφ ύπό 
Κυριάκού Μελιρρύτου τοΰ Θεσσαλονικέως οί μήνες τοΰ δημοκρατικού ήμερολο
γίου μεταφράζονται έλληνιστί ώς έξής κατά σειράν έπί τό άρχαιοπρεπέστερον ; 
Τρυγητιών, Όμιχλαιών, ίΐαχναιών, Χιονιών, Βροχαιών, Άνεμιών, Βλαστηφοριών, 
ΆνΟ-ηφοριών, Χλοηφοριών, Θεριστηριών, θερμά ιών, Καρποφοριών. Ό δέ Αοίδι
μος Ευστάθιος Σιμός ό μεταφραστής τής Ιστορίας τής Γαλλικής Έπαναστάσεως 
τού Μινιέ, τής έκδο’θεϊσης έν ΆΌήναις έν έτει 1847, προέτεινε νά μεταφρασθώσι 
δοκιμώτερον καί συμφωνότερον πρός τήν τετραπλήν έν τω πρωτοτύπφ διαίρεσιν 
τών καιαλήξεων ώς Ακολούθως: Τρυγητιών, Όμιχλαιών, Παχναιών, Χιονώδης, 
Όμβρώδης, Άνεμώδης, Βλαστηφόρος, Άνύηφόρος, Χλοηφόρος, Στεχνοδότης, 
θερμοδότης, Καρποδότης. *Αλλοι δμως άλλως μετόφρασαν. Οϋτως ό Κουμας, έν 
ταις Ίστορίαις τών Ανθρωπίνων Πράξεων (Τύμ. IA‘ σ. 2-1-1) μεταφράζει ώς έξής 
τά όνόματα των μηνών: Τρυγητής, Όμιχλητής, Παχνιστής, Χιονιστής, Βροχι- 
στής, ’Αγέμιστης, Δενδρανοίκτης, ’Αν^ιστής, Χορτοφόρος, θεριστής, Θερμοδότης, 
Καρποδότης. Έν έγγράφω δέ ελληνιστί συντεταγμένα» προκηρύξει τών Γαλλικών 
άρχών έν Έπτανήσω κατά τήν πρώτην κατοχήν τών Ίονίων νήσων ύπό τών 
Γάλλων, δτε Ισχυεν άκόμη τό δημοκρατικόν ήμερολόγιον, άπήντησα ημερομηνίαν 
τοΰ μηνός Χορτώδους, οστις θά είνε βεβαίως ύ prairial. Τό έγγραφον σώζεται έν 
τφ Άρχείφ τής ένταΰθα Ιστορικής καί ’Εθνολογικής 'Εταιρείας. 
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duodi. tridi, quartidi, quintidi. sextiili, septidi, octidi. tiunidi, decadi.
Τάς πέντε δέ συμπληρωτικός ή έπαγομένας ημέρας ό Φάβρ ώνόμασε 

διά τοϋ έπαναστατικωτάτου ονόματος Sans-culottides, ήτοι Γυμνοπυγι- 
δας. Ώς γνωστόν ό όχλος κατ’ εκείνην τήν έποχήν των αφρόνων λόγων 
καί τών άφρονεστέρων πράξεων έκ μίσους προς τούς αριστοκρατικούς 
άνελαβεν άφ’ εαυτού τήν άσεμνον όνομασίαν τών Sans- culotte. ήτοι 
Γυμνοπύγων ή Ξεβράκωτων, ήτις κατόπιν απέκτησε τήν έννοιαν τοΰ 
ζηλωτοΰ καί άψογου πατριώτου, ό δέ Φάβρ εΐρύσθη έκτων αρχαιολογικών 
γνώσεων νέον επιχείρημα διι'ι νά κολακεύση τά πλήθη, Ήπιον,οτι βέρος 
μόνον τής Γαλατίας κατά τήν αρχαιότητα, τό περί τήν Λυωνα, ώνοβάζετο 
Gallia braccata· επομένως ή λοιπή Γαλατία ήτο ανέκαθεν Ξεβράκωτος!

Ήσαν δ' αφιερωμένοι αί ήμέραι. ή μέν πρώτη πρός εορτήν τής ’Αρε
τής, ή δέ δεύτερα τής Μεγαλοφυιας, ή τρίτη τής Εργασίας, ή τέταρτη τής 
Κοινής Γνώμης καί ή πέμπτη τών Αμοιβών. Κατά πάσαν τετραετίαν, ήτις 
άπετέλει περίοδον όνόματι Φραγκιάδα, προσετίΟετο μία ετι εμβόλιμος 
ήμερα, αφιερωμένη είς τήν Δημοκρατίαν. Έν έκαστη αυτών ετελεϊτο 
ειδική τελετή· περίεργος ή co ή τής τέταρτης ήμερος, τής αφιερωμένης 
είς τήν Κοινήν, δτε. καθά συνέβαινον άλλοτε έν Ελλάδι καί έν Ρώμη 
παρείχετο πλήρης ελευθερία εις έκαστον νά έκδηλώση τά διανοήματα 
του καί νά εϊπη παν δ,τι έβούλετο. Κατά τιήν τελευταίαν δέ ημέραν τοϋ 
δισέκτου έτους έτελοϋντο δημόσιοι πανηγύρεις καί εθνικοί αγώνες.

Αλλά καί αί κοινοί ήμέραι τοϋ έτους, συμφώνως προς τήν πρόθεση· 
τών εφευρετών τοϋ νέου ημερολογίου καί πρός τάς ιδέας, ας άνέφερεν 
δ κατασκευαστής του Φάβρ, άνεφέ.ροντο ούχί πλέον είς άγιους καί είς 
θρησκευτικά γεγονότα, άλλ’είς άντικείμενα χρήσιμα, είς ζφα είς φυτά 
καί ορυκτά. Πάσα δέκατη ήμερα ήτο άφιερωμένη είς εν γεωργικόν έργα- 
λείον, πάσα πέμπτη είς ζώόν τι έκ τών οικιακών, αί δέ λοιποί είς τ άλλα 
άντικείμενα. Τό νέον χρονολογικόν σύστημα έφηρμόσθη τήν 25 Νοεμ
βρίου 1793, ήτις κατά τό δημοκρατικόν ήμερολόγιον ήτο ή, quintidi, 
ήτοι ή πέμπτη του μηνός φριμαίρ τοΰ Β'έτους τής μιάς καί αδιαιρέτου 
Γαλλικής Δημοκρατίας, ή δέ ήμέρα αυτή ήτο. κατά παράδοξον σύμπτω
ση·. άφιερωμένη είς . . . τόν χοίρον!

Καί ο'ι μέν ’Ιακωβίνοι καί Κορδιλιέροι καί αί λοιπαί σπεϊραι τών 
φανατικών καί τών φρενοπαθών ήλάλαξαν διά τήν μεταρρύθμιση·, ην 
έθεώρουν ώς τιήν αποκοπήν ενός έτι κρίκου έκ των συνδεόντων είσέτι 
τήν δημοκρατικήν κοινωνίαν μετά τών πριίιην καθεστώτος, καί οί επί
σημοι στιχουργοί οί έξυμνοϋντες τά κλέα τής Έπαναστάσεως, δέν παρέ- 
λειψαν νά εΰφημήσωσι καί τό δημοκρατικόν ήμερολόγιον, είιρέθησαν 
δέ καί έκδόται σπεύσαντες νά. δημοσιεύσωσι τά νέα ημερολόγια μεθ’ 
οδηγιών περί τήν εξήγηση· αυτών. 'Έν έξ αυτών έκδοΟέν υπό τοϋ πολί
του Έλευθεροφίλου Millin (σημειωτέου ότι ό πολίτης Μιλλέν ώνομά- 
ζετο πρότερον Λουδοβίκος, άλλά μετά τήν έξοβέλισιν τών αγίων έθεώ- 
ρησε καλόν ν’ αντικαταστήσω τό βαπτιστικόν του όνομα διά τοΰ άπω- 
τέρω άρχαιοφανοϋς καί δημοκρατικού) έφερε τήν εξής επιγραφήν :

Έπετηρίς τών δημοκρατικών, ήτοι Σνναξάριον φυσικό - οικονομι
κόν μετ’ εξηγήσεων τών τριακοσίων έβδομήκοντα δύο ονομάτων δι 
ών έκλήθησαν αί ήμέραι καί οί μήνες, πόνημα διά τής καθημερινής 
άναγνώσεως τοΰ οποίου οί έφηβοι και οί ενήλικοι πολΐται δύνανται 
ν' άποκτήσωσι τάς άναγκαιοτάτας έν τώ κοινώ βίω γνώσεις καί τάς 
μάλλον εφαρμοστός έν τή οικιακή καί τή αγροτική οικονομία, ταϊς 
τέχναις και τή ευημερία τής άνθρωπότητος (.'). Είς δέ τών ανωτέρω 
ύμνιοδών, έν τφ προοιιιίιο τών στίχων του έγραφεν δτι ή θπαρξις αΰτη 
τής Δημοκρατίας έν μέρει έξηρτάτο έκ της ύπάρξεως τοϋ 'Ημερολο
γίου· διότι, προσέθετε δικαιολογών, καί ούχί άλόγως κατά βάθος, τήν 
ιδέαν του ταύτην, τίς εΐνε ό έπιφοβώτατος τών εχθρών τής Δημοκρα
τίας; Ό θρησκευτικός φανατισμός. Ί’ί δέ τό ισχυρότατου κατά τούτου 
άντιφάρμακον; Τό Ήμερολόγιον . Τό μάλλον δέ παράδοξον εΐνε ότι τό 
σύρραμμα τούτο τών ουτοπιών καί τών μωριών έτυχε τών εγκωμίων καί 
τινων έκ τών μεταγενεστέρων, οί δέ ύπό πνεύμα δημοκρατικόν γράψαν- 
τες έκ τών νεωτέρων επιφανών "ιστορικών τής Έπαναστάσεως άναφέ- 
ρουσι τιήν μεταρρύθμιση· τοϋ ήμερολογίου μετά πολλών επαίνων 
καί μετά σφοδρού ποιητικού οίστρου. Ό Louis Blanc τό άποκαλεΐ 

άριστούργημα χάριτος ποιητικών Ιδεών καί λογικής, ήμερολόγιον θελ
κτικόν. ένθα τήν ιστορίαν τοΰ έτους αφηγούνται οίονεί ο! σπόροι καί αί 
βοσκαί. καί τά φυτά καί αί όπώραι καί τά άνθη . Ό δέ Michelet τό 
χαρακτηρίζει ώς «αληθές ήμερολόγιον, ένθα αυτή ή Φύσις διά τής έπε- 
ράστου γλώσσης τών καρπών καί τών άνθέων της καί διά τών ευεργετι
κών αποκαλύψεων τών μητρικών της δώρων παρέχει τήν όνομασίαν τών 
διαφόρων τοΰ έτους φάσεων . Οί σύγχρονοι όμως (ραίνεται ότι δέν έμει
ναν πολύ ευχαριστημένοι έκ τής μεταβολής. Ούδείς βεβαίως έτόλμα νά 
ψέξι) δημοσίφ τό νέον σύστημα, διότι κατά, τάς ημέρας έκείνας τής 
ακράτου έλευθερίας ό τολμών νά έκδηλή γνώμην αντίθετον πρός τιήν 
τών κυβερνώνάρν έστέλλετο κατ’ ευθείαν είς τό ικρίωμα. Μόνος ό La 
Harpe έτόλμησε νά κατακρίνη τινάς τών όρων τοΰ νέου ήμερολογίου 
ύπό γραμματικήν έποψιν άποκαλών νεολογισμούς σολοίκους τά Θερ- 
μιδόρ και μεσσιδόρ καί φρουκτιδόρ, ονόματα συγκείμενα έκ ριζών 
ελληνικών καί λατινικών μετά καταλήξεων ισπανικών . Άλλά καί ταϋτα 
έγράφησαν έν αρχή τοϋ 1795, δτε είχε καταλυθεΐ έν μέρει τό κράτος 
τοϋ Τρόμου μετά τήν θερμιδοριανήν μεταβολήν καί ήτο όπωσοϋν έπι- 
τετραμμένη ή ελευθερία τοΰ λόγου. Ούχ ήττον ή αποδοκιμασία τής 
κοινωνίας καί ό υπόκωφος γογγυσμός ήτο γενικός· οί άνθρωποι δέν 
έστεργον ευχαρίστως ν’ άποξενωθώσι παλαιών καί προσφιλών έξεων, 
συνδυαζομένων μεθ’ ιερών αναμνήσεων καί σεβαστών οικογενειακών 
παραδόσεων, όπως συμμορφωθώσι μετά κωμικών φαντασιοκοπημάτων 
ότε δέ μικρόν μετά τήν εφαρμογήν ήλθον αί μεγάλαι έορταί τοΰ έτους, 
άς σέβεται καί πανηγυρίζει πάσα ή Χριστιανοσύνη, ή δυστροπία ήτο 
γενική. Τήν ήμέραν τιήν ίεράν καί ποιηκωτάτην τών Χριστουγέννων δέν 
ήδύνατο ό λαός νά συνηθίση καί νά θεωρή καί νά όνομάζη 5 τοΰ νιβώζ, 
αφιερωμένην δέ είς τόν. . . κάνα. όπως ή ήμέρα τών Θεοφανείων ήτο 
άφιερωμένη εις τήν άσβεστον! Τήν ήμέραν τής Γεννήσεως τής Θεοτό
κου έωρτάζετο τό λεπτοκάρυον. τοϋ Εύαγγελισμοϋ ή δρνις· αντί τοΰ 
αρχαγγέλου Μιχαήλ έωρτάζετο ό αμάραντος, αντί τής αγίας Κλοτίλδης ό 
ορτυξ καί άντι τοΰ άγιου Γερμανού τό βερύκοκκον! Είς οΰδένα έπετρέ- 

πετο νά περιβληθή τήν Κυριακήν ενδυμασίαν έορτάσιμον καί καθάριον 
ή περιπεποιημένην, διότι θά έξελαμβάνετο υπό τών κατασκόπων, ώς 
ύποπτος, ώς ci-devant, ήτοι τοΰ πριίιην καθεστώτος οπαδός, ώς μή 
άσπαζόμενος τάς επαναστατικός μεταρρυθμίσεις, είς τό αμάρτημα δέ 
τούτο κατεγινώσκετο ποινή θανάτου. Ούδείς έτόλμα νά κόψη τιήν πήτ- 
ταν κατά τό έν Γαλλίςι έθιμον τήν έορτήν τών Θεοφανείων η ν’ άνάψη 
πυράν χαρμόσυνου κατά τιήν εσπέραν τοΰ Άγιου Ίωάννου ή νά έκτε- 
λέση τινά τών πατροπαριαδότων συνηθειών τών συνδεόμενων μετά τινων 
θρησκευτικών εορτών. Τήν ήμέραν. καθ’ ήν ή Εκκλησία έπιτελεΐ εύλα- 
βώς τήν μνήμην τών κεκοιμημένων, δέν ήτο επιτετραμμένοι· είς τούς 
πενθοϋντας νά μεταβώσιν εις τά κοιμητήρια, έκ τών πλείστων τών 
οποίων είχον άφαιρεθή καί οί σταυροί καί παν ίχνος τής χριστιανικής ι 
θρησκείας, καί νά γονυπετήοωσι προσευχόμενοι παρά τούς τάφους τών (J 
φιλτάτων αυτών νεκρών. Τήν δέ πρώτην ήμέραν τού έτους 1794. ήτις 
ήτο απλώς,κατά τό νέον σύστημα ή δυοδί νιβόζ, ούδείς έτόλμησε ν’άγο- 
ράση όπως προσφέρη δώρα είς τούς γνωρίμους του ή ν’ άνταλλάξη 
φανερώς εύχάς μετά τών φίλων, τά δ’ εμπορικά καταστήματα μετά 
φόβου άπέφυγον νά έκθέσωσιν είς τάς προθήκας των τήν ήμέραν εκεί
νην τ’ αθύρματα τών παίδων καί τά σακχαρωτά καί τά διάφορα άλλα 
αντικείμενα όσα έπωλοΰντο συνήθως άλλοτε έπί τή φ,αιδρφ εορτή. Ή 
καχυποιρία δέ τών δημοκρατικών αρχών είχε φθάσει μέχρι τοΰ σημείου 
ν’ άνοίγωσι τάς ριπτομένας είς τό ταχυδρομεϊον έπιστολάς καί νά τάς 
άναγινώσκωσι μήπως τυχόν άνακαλύψωσιν έν αύταΐς εύχάς έπί τιϊι νέοι 
έ'νει. Ούαΐ δέ είς τόν ασεβή, όστις ήθελεν ύποπέσει είς τό αμάρτημα τής 
κατά τοΰ δημοκρατικού ήμερολογίου καθοσκίισεως.

Τοιαύτη τυραννία έξασκουμένη παραλόγως έπί τής συνειδήσεως. έπί 
τοΰ φρονήματος καί έπί τών τιμαλη εστάτων τής καρδίας αισθημάτων 
δέν ήτο δυνατόν νά διαρκέση έπί πολύ ανευ βίαιος ανατροπής. Εύτυχώς 
ή αιματηρά επαναστατική τραγφδία προσήγγιζεν είς τό τέρμα της. Όλί 
γους μήνας μετά τήν έφαρμογήν τοϋ δημοκρατικού ήμερολογίου τά 
άζ.ληλοσπαρασσόμενα κόμματα τών έξάλλων μέχρι φρενοπαθείας επα
ναστατικών έξωντώθησαν. Πρώτοι έπεσον οί περί τήν Δημαρχίαν φαύ
λοι καί άκρατεΐς καί ρυπαρόστομοι, λαιμοκοπηθέντες μετά τοΰ αρχηγού 
αύτών Έμπέρ· μετά δέκα δέ περίπου ήμέρας ό άτίθασσος τής Έπανα
στάσεως μολοσσός, ό Δαντιόν, όλιγοψυχήσας καί θελήσας νά έπανέλθη 
είς πρφότερα αισθήματα ήρπάγη ύπό τοΰ φατριαστικού στροβίλου καί 
έθανατώθη μετά τών σύν αύτώ. Πορευόμενος είς τόν τόπον τής κατα
δίκης, έφιόνησεν. ώς λέγεται, αποτεινόμενος πρός τά παράθυρα τής 
κατοικίας τού άπηνούς αυτού ιΐντιπάλου : Ροβεσπιέρρε, δέν θά βραδύνης 
νά έ'λθης νά έξετασθώμεν! Ή προιρητεία του έξεπληρώθη. Μετά τρεις 
ακριβώς μήνας δ δικτατορικώς κυβερνών καί τήν Δημοκρατίαν διά τής 
ωμής καί υπανθρώπου Επιτροπής έπί τής Κοινής Σωτηρίας Μαξιμι- 
λιανός Ροβεσπιέρρος μετά τών σύν αύτφ άποτελούντων τριανδρίαν Κου- 
θών καί Σαίν-Ζούστ, άνατραπείς ύπό τών έχθρών του καί κηρυχθείς 
έκτος τοΰ νόμου, έκαρατομεΐτο τήν 10 Θερμιδόρ. Ή ήμέρα αυτή έση- 
μείωσε τήν υπάτην ακμήν τοϋ επαναστατικού τυφώνος.

Έκτοτε τό σύστημα τοΰ Τρόμου, τό άναχθέν εις περιωπήν κυβερνή- 
σεως αρχίζει νά χαλαρώται, ό πιέζων τά στήθη Εφιάλτης βαθμηδόν 
άποσύρεται. ή συνείδησις άνακτφ τά έαυτής δικαιώματα, όσημέραι δέ ή 
άντίδρασις αναπτύσσεται γιγαντιαία.

Ή νέα τροπή τών πραγμάτων επιδρά κα' έπ’1 τοί’ ημερολογίου καί εορ
τολογίου. Είς μάτην έμαίνετο ή έριννύς τής αφροσύνης· τό πνεύμα τής 
χριστιανικής θρησκείας παρέμενε σώον, οί δέ καρτερικοί αΰι ής λειτουρ
γοί οί υφιστάμενοι παντοίας κακώσεις, ήδύναντο νά έπαναλά|1ωσι τήν 
ρήσιν τοϋ συντριβόμενου εντός ίγδίου φιλοσόφου πρός τίιν ώμόν τής 
Κύπρου τύραννον Νικοκρέοντα: Τύπτε τόν Άναξάρχου θύλακα . Αί 
θρησκευτικαί πεποιθήσεις μετά τήν θερμιδόρειον άνατροπήν έξεδη- 
λοΰντο θαρραλεώτερον, τά σύμβολα δέ καί ή έξωτερική λατρεία τού 
χριστιανισμού έπανήρχοντο πάλιν άπό τών κρυσφυγέτων εις τήν επι
φάνειαν καί άποκαθίστατο ή χρήσις των αρχαίων καί προσφιλών 
θρησκευτικών καί κοινωνικών εθίμων. Τό Επαναστατικόν Ήμερολό
γιον παρέμεινεν ώς έπίσημος χρονολογία τής πολιτείας καί τών δημο
σίων καί ιδιωτικών πράξεων, ά).λ’ όσημέραι καταργουμένων τών μωρών 
αύτοΰ καί θεατρικών τιμών καί πανηγύρεων, περιπεσουσών δέ αμέσως 
είς παντελή λήθην τών συνδυαζομένων μετά τών ημερών του κωμικών 
φυσιολατρικών αναμνήσεων. Ή τοιαύτη μετέωρος κατάστασις έξηκολού- 
θησε μέχρι τής επισήμου συνδιαλλαγής τοΰ Κράτους μετά τής ’Εκκλη
σίας γενομένης έπί τής ύπατείας τοϋ Βοναπάρτου διά τοΰ έν έτει 1801 
Κογκόρδάτου, τέσσαρα δ’έτη βραδύτερον. έπί τής Αυτοκρατορίας, κατηρ- 
γήθη έπισήμως υπό τοΰ Ναπολέοντος τό έπαναστατικόν ήμερολόγιον 
καί έπανελήφθη άπό τής 1 ’Ιανουάριου τοϋ 1806 ή συνήθης χρονολογία.

Άξιον σημεκόσεως εΐνε ότι άμφότεροι οί έφευρέται καί διασκευασται 
τοϋ δημοκρατικοϋ ημερολογίου οϊκτρότατον έσχον τέλος.

Καί ό μέν Φάβρ δ’ Έγλαντίν ολίγους έπρόφθασε νά άριθμήση μήνας 
έκ τών παρ’ αύτοΰ όνομασθέντων, καθότι συλληφθείς τιήν νύκτα τής 23 
φριμαίρ, alias 12 ’Ιανουάριου, ώς υπαίτιος παραποιήσεως ψηφίσματος 
τής Έθνοσυνελεύσεως, έδικάσθη κάι κατεδικάσθη μετά τού πολιτικού 
του αρχηγού Δαντόιν καί τών ομοφρόνων του Λακροά, Φίλιππό» κίπ. 
καί έθανατώθη τήν 16 τοΰ μηνός γερμινάλ, (5 ’Απριλίου). Ό δέ Ρωμ 
αμετάπειστος είς τάς στρεβλάς αύτοΰ ιδέας, παραγνωρίζων δέ τούς και
ρούς καί συμμετασχόιν τής συνωμοσίας τοΰ όχλου τών παρισινών προα- 
στείων δΓ ής έσκοπεϊτο ή άποκατάστασις τοΰ καταλυθέντος κράτους τών 
Ιακωβίνων, σύνέλήφθη μετά τών συνενόχων του καί κατεδικάσθη είς 
θάνατον, άλλαπρολαβόιν τήν δικαιοσύνηνηυτοχειριάσθη έν τή ειρκτή του.

Ή περίεργος αΰτη Ιστορική σελίς υποκρύπτει σοφόν δίδαγμα. Έάν 
κατά τό άρχαϊον παράγγελμα, ασύνεταν εΐνε τό μετακινεί»· κακόν ει· 
κείμενον, άσυνετώτερον βεβαίως εΐνε τό μετακννεϊν καί άνατρέπειν τά 
έρρυθμισμένα άπό χρόνου μακροΰ, τά κατηρτισμένα καί εγκεκριμένα 
άπό τής πείρας τών γενεών, τό έπιζητεΐν τήν άναστάτωσιν τών καλώς 
έχόντων καί τήν βιαίαν έφαρμογήν φαντασιοπληξιών έκ τής όρέξεως τού 
νεωτερισμού, ήτις οσάκις έκδηλούται κατά τοιοΰτον τρόπον δέν εΐνε ή 
φυσική τής προόδου έξέλιξις, ά/.λά σύμπτωμα πνευματικής ταραχής καί 
κοινωνικής νόσου.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ

οΑωό (zavcov καί άω δ^α

ί ί

ΕΙΣ ΊΟ ΕΚ 1 ΟΝ. — Τό παρόν φύλλον είναι τό τελευιαΐον τοΰ 
πέμπτου έτους τής ‘Εικονογραφημένης, άπό τοϋ προσεχούς δέ 
τεύχους εισερχόμενα είς τό έ’κτον έτος.

Επαναλαμβάνομε*· και πάλιν τήν έκφρασιν τής βα&είας ημών 
ευγνωμοσύνης πρός τους ϋποστηρίξαντας τό έργον μας.

Τό περιοδικόν μας, τυχόν εύ&ϋς έξ αρχής τής στοργής τής έκλεκτο- 
τέρας κοινωνίας μας καί τών έξω ’Ελλήνων, έφθασε νά θεωρήται 
απαραίτητον στόλισμα παντός γραφείου καί πόσης αΐ&ούσης, άναγι- 
νώσκεται δέ μέχρι τοϋ άπωτάτου γήινου σημείου οπού υπάρχει 

■Ελλην. μέχρι τής Νοτίου Αφρικής, τον Ντέρεν τής Κίνας, μέχρι τοΰ 
Βλαδιβοστόκ, τοΰ Κογκό και τοϋ Τσιέν - Τσίν τής Ιαπωνίας.

Είναι ταϋτα βεβαίως αποτελέσματα μιας έργασίας μας ενσυνειδή
του, άλλ εΐνε και αποτελέσματα τής έκτιμήσεως αυτής έκ μέρους 
τών συνδρομητών μας.

Τούς ευχαριστοΰμεν θερμότατα, εισερχόμενοι δέ είς τό έκτον μας 
έτος υποσχόμενα νά άνταποκριθώμεν άκόμη περισσότερον είς τήν 
υποστήριξίν των.

Έπΐτή εύκαιρία ταύτη καί προκειμένον νά άρχίση ή δεκαπενθή

μερος έκδοσις τοϋ φύλλου παρακαλοΰμεν τους κ. κ. συνδρομητάς 
μας όσοι Δέν έπιθυμοϋν τήν περαιτέροι άποστολήν του νά μάς τό 
δηλώσουν όσον τό δυνατόν ταχύτερου.

Είναι θερμοτάτη ή παράκλησίς μας αΰτη, ή όποια θά μάς άπαλ- 

λάξη δαηανών καί ενοχλήσεων.
α

ΟΙ ΚΑΛΟΙ ΜΑΣ ΦΙΛΟΙ

Καθήκον μας είναι νά έκφράσωμεν τήν ευγνωμοσύνην μας είς όλους 
τους ευγενεϊς συνδρομητάς μας όσοι μάς ύπεστήριξαν μέχρι τοϋβε, όφείλο- 
μεν όμως νά έκτιμήσωμεν ιδιαιτέρως έξαιρετικά τινα δείγματα άγάπης 
πρός τό φύλλον μας.

π?£πβι, παΡ“λείψωμεν νά έκφράσωμεν «ερμάς ευχαριστίας είς τήν 
κ. Μαρ. Λ. Ζαχάρωφ, τοϋ έν Βόλφ ταμία τών Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας 
και να μη εςαρωμεν τήν ακρίβειαν μεθ’ ής κατ’ έτος, άνευ ούδεμιάς ΰπεν- 
θυμίσεως, και πριν λήξη ή συνδρομή της σπεύδει νά μάς εΐδοποιήση διά τό 
ερχόμενον έτος. Τά αυτά θά έγράφομεν καί διά τόν έν Ρέστ τής Περσίας 
συνδρομητήν μας κ. Δρ. ΙΙηλείδην. Είναι χρέος μας νά τόν εΰχαριστήσωμεν 
δια τα δείγματα τής προθύμου άγάπης.

Οφείλομεν άκόμη νά έξάρωμεν τήν αγάπην καί τήν προθυμίαν μεθ’ ής 
διακεκριμένοι δμογενεϊς τοΰ εξωτερικού, επιστήμονες έδώ. έμποροι άλλοΰ, 
πολυάσχολοι δέ, ευρίσκουν καιρόν νά άσχολώνται μέ τά συμφέροντα τής 
«Εικονογραφημένης», νά τά προστατεύουν ώς ϊδικά των, νά ποθούν τήν 
εξαπλωσιν τοΰ φύλλου μας καί νά έργάζωνται υπέρ αύτοΰ.
_ θ’ άναφέρωμεν μεταξύ τών άλλων, τόν έν Δαρεσαλάμ τής Ν. Άφοικής 
έμπορον κ. Αθανάσιον Κροΰσσον, τόν έν Τεργέστη φίλον μας κ. I. ·ία-/α- 
ρόπουλον, τούς έν Αιγύπτιο κ.κ. Άντ. Διγενήν έν Μπενί Σουέφ καί Ευάγ
γελον Μανταδάκην έν Μπενί Μαζάρ, Ε. Κωνσταντόπουλον έν Μανσούρα, 
1 . -ωτηροπουλον καί X. Καλλιάζην έν Ζαγαζίκ. τόν κ. Κωνστ. Φέσσαν 
ιατρόν JV Καβάλλα, τόν κ. Ε. Σινικήν έν Ξάνθη, τόν κ. Β. Δεϊμερτζόγλου 
εν Δραμα. τόν κ. Α. Μάνδραν έν Μιτυλήνη, τόν κ. Δ. ΙΙάπαδόπουλον έν 
Μονβάζψ τής Αφρικής, τόν κ. Κωνστ. Δαυλάκον έν Δρέσδη, τόν κ. 
-πυρον Κυριαζήν έν Ντέστερο τής Βραζιλίας καί τόν έν Adis-Ababa 
φίλον μας καί ιδιαίτερον όδοντοϊατρόν τών Α. Α. Μ. τών Αΰτοκ.ρατόρων 
τής Αβυσσινίας κ. Καρακατσάνην.

ΙΙρός όλους τούς ανωτέρω φίλους της ή Εικονογραφημένη έπ’ εΰκαι- 
ρίφ τής λήξεως τοϋ πέμπτου έτους της εκφράζει θερμήν εύγνωμοσύνην.

α

ΕΥΤΥΧΕΙΣ ΔΕΣΜΟΙ

Μιάς νέας έλληνικής οικογένειας, έξ εκείνων αί όποια·, είς τό έξωτερικόν 
τηρούν υψηλά τό ελληνικόν γόητρον καί μιάς αληθινής οικογενειακής 
ευτυχίας ετέθησαν τά θεμελια, άνταλλαγέντος δακτυλίου άρραόώνος μεταξύ 
τής θυγατρός σεβαστού εν Τεργέστη δμογενοΰς, τοΰ εμπορευόμενου κ. 
Ιυπαλδου σ,υδιά Ιωάννας καί τοΰ κ. Μαρίνου Δελλαπόρτα.
Ή «Εικονογραφημένη» ραίνει μέ τά εύωδέστερα άνθη τό ζεύγος καί 

εύχεται ταχεΐαν τήν στέψιν.

Ο ΕΛΛΗΝ

"Ολη ή ψυχολογία τοΰ "Ελληνος, τοΰ Έλληνος δ όποιος παραπονεϊται 
διά τήν κατάστασιν τής Πατρίδος καί παραπονεϊται δριμέως, άλλά τήν 
αγαπφ πάντοτε τρυφερά καί τήν συντρέχει, ή ψυχολογία αυτή τής δυνα- 
τωτερας άγάπης ειμπορεΐ νά έξαχθή άπό μίαν έπιστολήν συνδρομητοΰ μας, 

τοΰ μεγαλοεπιχειρηματίου κ. Δημ. Κ. Κριτσέλη, συντρέχοντος τήν Εικο
νογραφημένη·» άπό τοΰ πρώτου έτους τής έκδόσεώς της."

Μά; γράφει ό κ. Κριτσέλης άπό τό Μάννιγκτων τής ’Αμερικής. Άφοΰ 
ε5.·”'7 Ι*“ί ΤΡ1*?*· ότι στέλλει τήν συνδρομήν του, καίτοι μή λαβών
άπο τριών μηνών το φύλλον μας διότι διαρκώς ταςειδεύει, χωρίς νά όχυ- 
ρωθή, όπως κάμουν όλίγιστοι ευτυχώς, είς τό γεγονός αυτό καί νά μάς 
αίτιαίιή καί άφοΰ άφίνει τά δώρα όσα εϊχομεν όποσχεθή, υπέρ τής «Εικο
νογραφημένης», γράφει:

Άναγινώσκω τακτικά τά έν Έλλάδι συμβαίνοντα καί ώς Έλλην θλί
βομαι διά τήν άφιλοτιμιαν καί τήν άφιλοπατρίαν τών ιθυνόντων. “Αν δ 
στρατός κάμη κάτι τι καί περιορίση τούς αυτόθι κηφήνας, τούς έκμυζών- 
τας ώς βδέλλαι τό αίμα τής άτυχούς Πατρίδος, καλώς- άλλως θά είναι 
προτιμώτερον νά μή όνομαζώμεθα "Ελληνες. Ρυπαίνομεν τοιοΰτον όνομα ·.

Δριμύ τό παράπονου, δριμύτατον.
Άλλ’ έρχεται τό ύστερόγραφον τής έπιστολής :
«Σάς εσωκλείω κ.τ.λ. μέ τό υπόλοιπον στείλατε μου λαχεία τοϋ στόλου 

καί θέλετε μέ ύποχρεώση».
’(> Έλλην ό παντοτεινός, ό δποΐος γκρινιάζει άλλά άγαπα.

•β

ΝΑΛΕΙΠΕ Η ΛΥΠΗ!,,

Η Λύπη και ή Χαρά - ΰεαΐς τοΰ κόσμου — 
όλοΰΟε περπατούν άδελφωμέναις· 
"μέρα καί νύκτα ι’ίγρυπναις έμπρός μου 
γοργοπετούν, καί φαίνονται πλασμέναις, 
ή μιά γεμάτη αγκάθια πυρωμένα, 
καί ή άλλη όλη άφρός μέ κάλλη ξένα. 
Τ’ αγκάθια εκείνης τήν καρδιά πληγώνουν, 
καί ταίς πληγαίς των άνοικταίς άφίνουν, 
καί κάποτε τά σπλάγχνα φαρμακώνουν. 
Τής άλλης, φεΰ ί τά κτΰ.λη ταχυσβύνουν 

’σάν τόν άφρό, καί βασιλεύει ή Λύπη ... 
Θεέ! δέν ή μπορούσε αυτή νά λείπη ;

Κέρκυρα Λϋγουοτος Ν Γ. «αυροχης

ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ

Γίνεται συχνά αύτάς τάς ήμέρας χρήσις τοΰ όρου Λικτατορία καί είναι 
ανάγκη νά έξηγηθή ούτος.

Οί Ρωμαίο·, διοικοΰντο κοινοόουλευτικώς, άνεγνώριζον όμως ότι εις περι
στάσεις τινάς κρίσιμους ή εξουσία έπρεπε νά συγκεντροΰται εις χεΐρας ενός 
ατόμου έπι ώρισμένον χρόνον. ’Εννοείται δτι ή συγκεντρωσις αΰτη έγένετο 
ύπό όρους τοιούτους ώστε νά μή διακινδυνεϋη ή λαϊκή ελευθερία. Ή 
ανάγκη τής έγκαταστάσεως Δικτατορίας ύπεδεικνύετο διά ψηφίσματος τής 
Γερουσίας καί ό 'Γπατος, άν έόλεπε τήν ανάγκην επιτακτικήν, εξέλεγε 
τόν Δικτάτορα. Έκτος αύτοΰ ή Δικτατορία δέν ήτο δυνατόν νά διαρκέση 
περισσότερον τών έξ μηνών καί συχνά συνέβη ώστε δ Δικτάτωρ νά κατά
θεση τήν αρχήν πρό τής λήξεως τής έξαμήνου προθεσμίας. Ό μόνος περιο
ρισμός τοΰ απεριορίστου τής έξουσίας του ήτον ή άπαγόρευσις τοϋ νά 
διοική τόν δημόσιον πλούτον.

Ήτο μία βασιλική έξουσία απεριόριστος καί ανεύθυνος, διαρκούσης τής 
όποια; ή ισχύς τών άλλων αρχών έπαυεν. Ό Δικτάτωρ ήτο απόλυτος 
κύριος, μή δίβων ουδέ μετά τήν παϋσιν τής αρχής του λόγον διά τάς πρά
ξεις του, έκτος δι’ ώρισμένας τοιαύτας.

Όγδοήκοντα οκτώ δικτατορία·, άναφέρονται είς τήν ιστορίαν τής Ρώμης. 
Άλλ’ ένφ οί περισσότεροι τών Δικτατόρων δέν έχρησιμοποίουν τήν έξου- 
σίαν των έν ΰπερβασίαις, δ ογδοηκοστός δεύτερος, ό Σύλλας, ΰπήρξεν απαί
σιος. Λαβών τήν εξουσίαν διά νά ψηφίση τούς αναγκαίους νόμους διά τήν 
άναδιοργάνωσιν τής καταπεσούσης Ρώμης έπέσυρε τήν κατάραν τής Ιστο
ρίας διά τών απαίσιων εκείνων προγραφών, καθ’ ας δέν έμεινε πάθος τοΰ 
Δικτάτορος καί τών φίλων του άνικανοποίητον μέ τρομεράς σφαγάς.

"Οταν έπειτα έπήλθεν ή Αυτοκρατορία ή Δικτατορία κατέστη περιττή.

«
Η ΕΦΕΥΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟΥ

Τριακόσια έτη είναι άφ’ στου δ Γαλλιλαΐος έδοκίμασε τό τηλεσκόπιόν 
του καί έπί τή εύκαιρία ταύτη δημοσιεύονται αί πρώτα·, έκ τής έφευρέσεως 
έπίσημοι έντυπώσεις.

Ό δικαστής Ιερώνυμος Πρίουλι δστις μετά τοϋ Γαλλιλαίου άνηλθε 
είς τό κωδωνοστάσιον τοϋ Άγιου Μάρκου διά νά δοκιμάσουν τό τηλεσκό- 
πιον, διηγείται ότι κατά τήν 21 Αύγουστου 1609 άνήλθα μετά τοΰ έςο- 
•χωτάτου Γαλλιλαίη καί άλλων σοφολογιωτάτων προσώπων διά νά δοκι
μάσουν τό τηλεσκόπιου τό έφευρεθέν ύπό τοΰ ίδιου Γαλλιλαίη».
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Καί συνεχίζει: «Τό τηλεσκόπιο·/ ήτο άπό λευκόν χονδρόν ύφασμα στε
ρεωμένου έξωτερικώς μέ δερμάτινα: ταινίας. "Εφερε δύο μεγάλα ύαλία, τό 
έν κοΐλον καί τό άλλο επίπεδον. Μέ αύτό τό μηχάνημα όταν παρετήρει 
κανείς μέ τόν ένα οφθαλμόν καί έκλειε τόν άλλον ήδύνατο νά ίδη μακράν.

»Ί1μεϊς ήδυνήθημεν νά ίδωμεν τήν Λίζα Φουζίνα, τήν Μάργερα, τήν 
Γκόζα καί τόσα άλλα άπομεμακρυσμένα μέρη.

•Κατωρθώσαμεν άκόμη νά ίδωμεν καί τό κωδωνοστάσιον καί τούς 
βόλους τοΰ ναοΰ τής Παδούης».

Λύταϊ είναι αί πρώται εκ τοΰ τηλεσκοπίου εντυπώσεις, εϊς τό όποιον 
οφείλονται τόσα·. αστρονομικά’. σπουδαΐαι ανακαλύψεις, ώς ή τών δακτυ
λίων τοΰ Κρόνου καί άλλα·..

«
ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΙΠΤΑΟΥΝ

"Εως έκεΐ είς τό Κεϊπτάουν τής Αφρικής έχει εϊσδύσει δ αποδημητικός 
"Ελλην καί έως έκεΐ τόν παρακολουθεί δ άκούραστος ίερεύς τοϋ Ί'ψίστου.

Ό "Ελλην έρχεται έκεΐ κάτω εις επιμιξίαν μέ άλλας εθνικότητας, δ 
γάμος δέ τόν όποιον δεικνύει ή εΐκών μας είναι γάμος "Ελληνος μετ’ Άγγλί- 
δος- ‘Αλλά γάμος εΰλογούμενος ύπό Ελληνος ίερέως, άντιπροσωπεύοντος 
έκεΐ τήν ‘Ορθοδοξίαν μαζύ καί τήν Πατρίδα, παροτρύνοντος εϊς τήν πρός 
αύτάς αγάπην, στερεοΰντος έλληνικάς οικογένειας, σώζοντος άπό τήν διά 
τήν Ελλάδα άπώλειαν.

Ό ιερουργών λευΐτης είναι δ αρχιμανδρίτης Δαμιανός Έρμογένης, ακού
ραστος κήρυξ τοΰ θείου Λόγου άλλά καί τοΰ πατριωτικού, περιερχόμενος 
τάς πόλεις τής περιοχής του διαρκώς, ερ
γαζόμενος δέ καί διά τόν στόλον μας. ύπέρ 
τοϋ όποιου συνέλεξε τελευταίως 100 λίρας, 
άς. άπέστειλεν είς τόν Σε6. Μητροπολίτην.

«
ΜΙΑ ΕΥΤΥΧΙΑ

‘Από τούς ολίγους δεσμούς όσοι έγγυών- 
ται οικογενειακήν εύτυχίαν είνε ό δεσμός, 
δστις συνέδεσε δι’ άρραβώνος τόν φίλον κ. 
Αλέξανδρον Δ. Παυλίδην μεγαλοβιομήχα- 
νον σοκολατοποιΐας καί διδάκτορα τών 
Φυσικών ’Επιστημών μετά τής έπεράστου 
δεσποινίδος ‘Ελένης Φιλιππίδου θυγατρός 
τού έν Βόλφ κ. Φιλιππίδου κεφαλαιούχου 
καί πολιτευόμενου.

Συνδέονται οΰτω δύο οικογένεια·, αλη
θινά πατριαρχικά·. καί ύπό τάς άγνάς άρχάς 
των, ύπό τάς εύχάς ευτυχών γονέων, ιδρύε
ται οίκος έλληνικάς, οίκος ευλογημένος 
καί ευτυχισμένος.

Ή Εικονογραφημένη» ιδιαιτέρως συν- 
δεομένη μέ τόν μνηστήρα ραίνει μέ τά 
εύωδέστερα άνθη τήν ένωσιν καί εύχεται 
άδιατάρρακτον τήν εύτυχίαν τοΰ ζεύγους.

«
Η ΑΝΑΤΟΛΗ

Έδικαιώθηααν όσο', πάντοτε είχον πίστιν 
εϊς τήν έλληνικήν ασφαλιστικήν έταιρίαν ή 
•Ανατολή» μέ δσα τελευταίως συνέβησαν. 
Όταν ήγέρθησαν δυσπιστία·, διά τάς άσφα- 
λιστικάς έταιρίας, ή Ανατολή» εμεινεν 
έκτος τοΰ κύκλου πάσης αμφιβολίας, δια- 
ταχθείσης δέ έςελέγξεως τών βιβλίων άλ
λων έταιριών ή «Ανατολή» δέν περιελήφθη 
εϊς τό μέτρον, έμπνεύσασα τελείαν εμπιστοσύνην διά τήν παντοτεινήν 
ακρίβειαν τών λογαριασμών της καί τό αναμφισβήτητου αύτών.

Διά τούτο καί πάλιν έπαναλαμβάνομεν δτι ή «’Ανατολή» διαφέρει άπό 
ολας τάς δήθεν έθνικάς επιχειρήσεις, άξιοπρεπώς διοικουμένη, άξιοπρεπώς 
αντιπροσωπευόμενη, άκριβής καί πονετική διά τό ξένον χρήμα.

«
ΚΩΝΣΤ. ΦΕΣΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗΝ

Διήλθεν έκ τής πόλεώς μας δ διακεκριμμένος έν Καβάλλφ ιατρός κ· 
Κ. Ί’έσσας επανερχόμενος έκ τοΰ άνά τήν Εΰρώπην ταξειδίου του. Ό κ. 
Φέσσας κατ' έτος επιχειρών επιστημονικόν ταξείδιον εις Εύρώπην παρα
κολουθεί τάς προόδους τής επιστήμης του μέ ζήλον καί άγάπην. "Οσοι έκ 
τών Αθηναίων έγνώρισαν τόν αγαπητόν έπιστήμονα μετά ιδιαιτέρας χαράς 
τόν είδον μεταξύ αύτών έπ' όλίγας ήμέρας, τοΰ ηύχήθησαν δέ θερμότατα 
τό κατευόδιου είς τήν Καβάλλαν, τής κοινωνίας τής όποιας είναι τόσον 
σημαντικός παράγων.

«
Η ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ

Περί μονομαχίας, ώς έθίμου. έγράφησαν πολλά Ανέκδοτα, δμως παρ’ ήμΐν 
ολίγα είνε γνωστά.

"Ενας φαρμακοποιός κάποτε προσκληθείς εϊς μονομαχίαν έξέλεξεν ώς 
όπλα τά δηλητήριά του. Κατεσκεύασε δύο χάπια, ών τό έν περιείχε στρυ
χνίνην καί ήςίωσε, καθ' δ προσβεβλημένος, νά καταπιούν τά χάπια. Εννοεί
ται δτι δ άντίπαλος του ΰπεχώρησε καί ή μονομαχία άπεσοβήθη.

Άλλοτε πάλιν ένας άγγλος, εϊς τόν όποιον δ’ διδάσκαλός του διά νά 
τόν έξοικειώση εϊς τήν νεοελληνικήν γλώσσαν ποΰ τοΰ παρέδιδε, είχε 
συστήσει νά κλίνη δλα τά ρήματα τά δποία ήκουε, παρ’ ολίγον νά πέση 
θΰμα τής φιλομαθείας του. Ένφ έκάθητο είς ένα καφενείου εισέρχονται 
βιαστικοί δύο άξιωματικοί.

- Δέν ήλθε άκόμη’ λέγει δ εϊς έξ αύτών.
— Ήλθον, ήλθες, ήλθε, ήλθομεν, ήλθετε. ήλθον’ λέγει δ Άγγλος.

Οί άξιωματικοί τόν κυττάζουν καί ό ένας τού λέγει:
— Άστειβύεσθε μαζί μας ;
— Αστειεύομαι, αστειεύεσαι, άστειεύται’ επαναλαμβάνει δ Άγγλος καί 

κλίνει αφελέστατα όλα τά ρήματα τά όποια λέγουν εκείνοι ζητοΰντες 
εξηγήσεις.

Τό άποτέλεσμα ήτο ένοπλος συνάντησις είς τό πεδίου τής τιμής. Σταυ
ρώνουν τά ξίφη καί δ αξιωματικός τού λέγει:

— Δέξου μίαν.
Άλλ’ δ Άγγλος άποκρούει τόν ξιφισμόν λέγων :
— Δέχόμαι, δέχεσαι, δέχεται.... —
— Ηά σοΰ κόψω τήν γλώσσαν! φωνάζει έκτος έαυτοΰ δ άντίπαλος.
— Κόπτω, κόπτεις, κόπτει... καί μέ μίαν κίνησιν στιβαράν δ Άγγλος 

τόν άφοπλίζει.
— Είσθε λαμπρός ξιφομάχος’ παρατηρεί δ άντίπαλος.
— Είμαι, είσαι, είναι...
— Μά εξηγήσου. τέλος πάντων !
— ’Εξηγούμαι: Τώρα μανθάνω ελληνικά καί ό διδάσκαλός μου μέ συνε- 

βούλευσε νά κλίνω δλα τά ρήματα τά όποια ακούω.
Κάποτε άλλοτε, πρό πολλοΰ, γνωστός δημοσιογράφος έκλήθη εϊς μονο

μαχίαν διά τινα φράσιν προσβλητικήν, ήν είχε γράψει εις τήν εφημερίδα 
του καί ήςίωσε νά καθήση καί αύτός καί δ άντίπαλος του έπί βαρελιού 
πυρίτιδος, εϊς ήν νά θέσουν πΰρ διά θρυαλλίδος οί μάρτυρες.

’Ενίοτε δμως τό αιματηρόν άποτέλεσμα τό αποσοβεί καί εν... τάλλη- 
ρον, άν δέν προφθάσουν νά τό αποσοβήσουν οι μάρτυρες. Άναφέρεται δτι 

κατά τήν πρό πολλών ετών γενομένην 
μονομαχίαν μεταξύ τών διασήμων σκοπευ
τών Δαμορώ καί Μανουέλ έν Παρισίοις, δ 
Δαμορώ έσώθη χάρις είς έν άργυροΰν πεν
τόφραγκου, καθ’ ού προσέκρουσεν ή σφαίρα 
του αντιπάλου του.

Καί εις αύτό είναι ατυχείς οί άπέντα- 
ροι, διότι μή εχοντες άργυρά πεντάφραγκα 
φονεύονται.

«
ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

Ή Ελλάς καί ή ναυτική αυτής δύνα- 
μις, ύπό .1 νχυΰργον .1. Ϊ'σηνκα7.«, Υπο
πλοιάρχου τοΰ Β. Ναυτικού. — Ύπό τής 
εταιρείας δ ’Ελληνισμός» έξεδόθη σοβαρά 
μελέτη τοΰ εύπαιδεύτου άξιωματικοΰ τοΰ 
Β. Ναυτικού κ. Λυκούργου Τσουκαλά ύπό 
τόν άνω τίτλον. "Ο κ. Τσουκαλάς έξετάζει 
εϊς τό πρώτον μέρος τής μελέτης του τά 
τής ναυτικής δυνάμεως τής Ελλάδος, έξε- 
τάζει τήν δράσιν της τόσον κατά τήν 
αρχαιότητα, δσιρ καί κατά τόν τελευταίου 
πόλεμον, εις τό δεύτερον δέ τό ζήτημα ποία 
πρέπει νά είναι ή κατά θάλασσαν παρα
σκευή μας.

Τό βιβλίον διακρίνει γνώσις τών πραγ
μάτων καί έμδρίθεια σκέψεων.

«
ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Ούδέν καινόν ύπό τόν ήλιον. Τά χαρτο
νομίσματα δέν είναι νέα έφεύρεσις άφοΰ 
ύπήρχον τοιαϋτα κατά 2600 έτη π. X.

Ή έφεύρεσις οφείλεται εϊς Κινεζικήν 
Τράπεζαν καί τά χαρτονομίσματά της φέ

ρουν τό όνομα τής τραπέζης, τήν χρονολογίαν, τήν άξίαν δλογράφως και 
ζωγραφημένα νομίσματα ίσης άξίας πρός τήν αντιπροσωπευόμενη·/ διά 
τοΰ χαρτονομίσματος.

Δέν έλειπε λοιπόν τίποτε άπό δσα έχουν τά σημερινά χαρτονομίσματα, 
ούτε αί ΰπογραφαί τών ύπαλλήλων, οΰτε ή ύπόδειξις δτι ή παραποίησες 
τιμωρείται.

Καί έπιπροσθέτως τά κινέζικα αύτά χαρτονομίσματα φέρουν μίαν συμ
βουλήν : «Κέρδιζε δσον εϊμπορείς καί δαπάνα μέ οικονομίαν».

«
ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

Κάποτε πλούσιος λόρδος έπεσκέφθη τόν περίφημου Χάνεμαν, τόν αρχη
γόν τής δμοιοπαθητικής θεραπείας, ϊνα τόν συμβουλευθή. Ό Χάνεμαν 
χωρίς νά άκούση τήν Ιστορίαν τής άσθενείας του τοΰ έθεσε ένα φιαλίδιον 
ύπό τήν ρίνα καί τού λέγει:

— Άναπνεύσατε!... "Εχει καλώς, έθεραπεύθητε.
Ό Άγγλος κατεπλάγν, διά τό είδος αύτό τής θεραπείας καί ήρώτησε 

τί οφείλει.
— Χίλια φράγκα’ άπαντψ δ ιατρός.
Ό λόρδος εξάγει τσέκ πεντήκοντα λιρών, τοΰ τό θέτει ύπό τήν ρίνα 

καί τοϋ λέγει: — Άναπνεύσατε! Έχει καλώς, έπληρώθητε.

Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΙΣ

Τό Αμερικανικόν Ύπουργεΐον τοΰ ’Εμπορίου καί τής Εργασίας έξέδωκε 
τούς επισήμους πίνακας τής μεταναστεύσεως τοΰ μηνός Σεπτεμβρίου. 
Κατ’ αύτούς τόν μήνα τούτον μετέβησαν είς Αμερικήν άτομα 67,619 έκ 
τών δποίων 2,065 Έλληνες. Κατά τούς ίδίους πίνακας άπό 1 Ιουλίου 1908 
μέχρι τέλους τοϋ αύτοΰ μηνός τοΰ 1909 μετέβησαν είς τήν ’Αμερικήν Έλ
ληνες μετανάσται μέν 22,586 καί μή τοιοΰτοι 2,373 τό δλον 24,959. Κατά 
τό αύτό διάστημα έφυγον έξ Αμερικής "Ελληνες μετανάσται 6,731 καί μή 
τοιοΰτοι 2971 έν δλφ 9713. Επομένως καθαρά αΰξησις τών έν Αμερική 
Ελλήνων έπήλθε κατά 15,246 ψυχάς.

Έν ’Αθηναίε, Τυπογραφεΐον «Εστία» Κ. ΜάΊσνερ καί Ν. Καργαδούρη — 7I3H.


