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Η X X
’ Ισλαμισμός ώς'>κΎακηη',"ν κ(ί' πλέον έτών ό 

κυριοντερον σκοπόν του προέθετο την κατάκτησιν τής 
7 Βασιλίδος τών πόλεο»·, ώς εΐχεν όνομασθε'ι ή πόλις τοϋ
* Κωνσταντίνου. .Αύτός <5 Προφήτης Μωάμεθ ζών τήν

έπωφθαλμία. Kai αυτός μεν δέν ήδυνήθη νά πραγματοποίηση 
τήν κατάκτησιν, τήν ύπεσχέθη όμως είς τους πιστούς. Λαλών 
πρός τόν σημαιοφόρον του Έγιούπ, κατά τό Κουράν, είπεν;

— 'Ο μέγιστος ήγεμών εσεται <5 μέλλων νά έκτελέσ/) τήν 
κατάκτησιν ταύτην και ό μέγιστος τον κόσμου στρατός εσεται ό 
στρατός αυτού.

Μωάμεθ ό Β' άνήρχετο είς τόν θρόνον τόν Φεβρουάριον τώ 
1451. Λεν έξετείνετο άκόμη τότε ή έπικράτειά του, οσον έξετάθη 
βραδύτερου. Ήτο κύριος τοΰ προσθίου ήμίαεως τής Μικρός 
’Ασίας, τής Θρι/κης, τής Μακεδονίας, τής Βουλγαρίας καί Θεσ
σαλίας, άλλ’ άπό τήν’Αλβανίαν δεν είχε τίποτε. '() Γεώργιος 
Καστριιότης Σκεντέρμπεης συνήπτε κατ’ αύτοΰ κρατερους αγώ
νας. Οι "Ελληνες άφ’ ετέρου μέ τους Γενουαίους καί τους Βένε
τους έκυριάρχουν τοΰ ’Αρχιπελάγους. Πέραν πάλιν πρός άνα
τολάς τής Μ. ’Ασίας έκράτουν οί Καραμανογλοΰ, οί Ζουκαδρί 
και άλλη μία φυλή τοΰ κράτους τών Σελδουκηδών. Καί είς τήν 
Τραπεζοΰντα ή αυτοκρατορία τών Κομνηνών και εν Συρία καί 
Αιγύπτιο οί Μαμελοΰκοι καί πρός άνατολάς τοΰ Εύφράτου οί 
Τουρκομάνοι, μέ. τόν μέλανα καί λευκόν κριόν είς τάς σημαίας των.

Δεκαέξ μήνας ένωρίτερον εΐχεν άνέλθει είς τόν θρόνον τών 
Ελλήνων αύτοκρατόρων ό Κωνσταντίνος ΙΙαλαιολόγος ό Δραγά- 
σης. Τό Κράτος του τότε έξετείνετο μόλις πέραν τών τειχών τής 
Κωνσταντινουπόλεως. Τόν Γαλαταν τόν κατείχαν οί Γενουαίοι, 
κύριοι δέ τοΰ Βοσπόρου ήσαν οί Τούρκοι. Μόνον λοιπόν 
ή σημερινή Σταμπούλ, ή κυρίως πόλις τών Κωνσταντίνο»’, μέ 
τάς νήσους τοΰ ’Αρχιπελάγους καί τ'ην Πελοπόννησον ήσαν τά 
τελευταία λείψανα τής πανσθενοΰς έκείνης Ελληνικής Αυτοκρα
τορίας, ήτις άλλοτε έξετείνετο άπό τήν Καρχηδόνα καί τ'ην 
Σικελίαν μέχρι τοΰ Εύφράτου καί τοΰ Τίγρεως καί άπό τοΰ 
Δουνάβεως μέχρι τών καταρρακτών τοΰ Νείλου. Μόλις ψιλήν 
τινα έπικυριαρχίαν διετήρει πλέον κατά τήν έποχήν έκείνην & 
Αύτοκράτωρ τής Κωνσταντινουπόλεως έπί τής αυτοκρατορίας 
τής Τραπεζοϋντος, έπί τής Σερβίας, τής Βλαχίας καί τοΰ Γαλατά.

"Αμα ώς ό Μωάμεθ άνήλθεν είς τόν θρόνον του ό Αύτο
κράτωρ άπέστειλε πρεσβείαν νά τόν σνγχαρή καί έκλεισε συν
θήκην, δι’ ής ό Μωάμεθ ύπεχρειόθη νά πληρώνη έτησίως 
300,00!! άσπρα είς τήν .-ί υτοκρατορίαν πρός συντήρησιν τοΰ παρά 
τή Αυλή τοΰ Κωνσταντίνου καταφυγόντος άνεψιού του Όργάν.

Μέ τήν διορατικότητα του ό Αύτοκράτωρ προέβλεπεν έγγυς 
έπικειμένην τήν σύρραξιν καί προσεπάθησε διά παντοίων μέσων 
νά τήν άπομακρύνη. Μόνον ή Ευρώπη δέν διέβλεπε τήν σύρ- 
ραξιν καί τόν έκ ταύτης όλεθρον. Καί μολονότι κατ’ έπανά- 
ληψιν έζήτησε παρ’ αύτής βοήθειαν ΐνα άντιταχθή ώς προπύρ- 
γιον είς τήν κατά τής Εύρώπης πάσης έπιδρομ'ην τοΰ έπήλυδος 
ή Κωνσταντινούπολις, μόνον ή Βενετία άντελήφθη τάς συνέ
πειας καί διέταξε τόν ναύαρχον Γαβριήλ Τρεβισάνον νά δράμη 
μετά τοΰ υπ’ αυτόν στύλου είς βοήθειαν τής Πόλεώς, έπέτρεψε 
δέ νά έξαχθώσι διά Κωνσταντινούπολη· καί όπλα καί νίτρον. 
Επίσης ή Γένουα χάριν τών ίδιων συμφέροντα»· έπεμψε τόν

CD C I C
’Ιωάννην Λόγγον’ Ιουστινιάνην μετά τινων πλοίων, ό δέ ΙΙιίπας, 
Λικόλαος Ε’ τόν καρδινάλιον ’Ισίδωρον μέ ολίγους άνδρας, 
άπαιτών ώς άντάλλαγιια τήν ένοισιν τών εκκλησιών, ήν εΐχεν 
αποφασίσει ή έν Φλωρεντία Σύνοδος.

Κάνεις άλλος άπό τήν χριστιανικήν Εύρώπην— γράφει ή 
'Ιστορία—δέν έκινήθη πρός βοήθειαν τοΰ κινδυνεύοντας άπό τήν 
έπιδρομήν τής Ημισελήνου Σταυρού.

«
Ήτο άπησχολημένος ό Μωάμεθ μέ τόν ηγεμόνα τής Καρα- 

μανίας, όστις εΐχεν έπιδράμει εναντίον του. ’Εν τώ μεταξύ ό 
Αύτοκράτωρ έπεμψε πρός τόν Μωάμεθ πρέσβεις ζητών διπλα
σιασμόν τής διατροφής τοΰ’Ορχάν, έπ'ι άπειλή ότι θά ύπεστή- 
ριζεν αυτόν εναντίον του διεκδικούντα τόν θρόνον του.'Ο Μωάμεθ 
(φρύαξε τότε. Κλείει έν σπουδή ειρήνην μετά τοΰ ήγεμόνος τής 
Καραμανίας, μοιράζει δέ γενναία ποσά είς τούς Γιαννιτσάρους, 
διά νά μή έχη ούτε εσωτερικούς, ούτε έξοιτερικούς περισπα
σμούς καί αποφασίζει >’ά έπιπέση μεθ’ όλης τής δυνάμεώς του 
κατι'ι τής Πόλεώς.

Τό πρώτον διάβημά του μόλις ε’φθασεν είς ’Αδριανούπολιν 
ήτο νά απαγορεύω// έφ’ εξής τήν πληρωμήν τής διατροφής τού 
Όρχάν είς τήν Ελληνικήν Αυτοκρατορίαν, διέταξε δέ κατόπιν 
νά στρατολογηθώσιν είς πάσας τάς έπαρχίας τής επικράτειας 
του χίλιοι κτίσται καί άνάλογοι άσβεστοποιοι καί έργάται, ώς 
έπίσης νά έξευρεθή τό άναγκαιοΰν υλικόν πρός οικοδομήν φρου
ρίου, οπερ κατά τό έπερχόμενον έαρ θά έκτιζεν ανωτέρω τής 
Πόλεώς, κατά τόν Βόσπορον.

Ή άπόφασις αΰτη (θορύβησε τόν Αντοκράτορα καί όλους 
τούς Χριστιανούς, όχι μόνον τής Κωνσταντινουπόλεως καί τής 
Θράκης, άλλά καί τοΰ ’Αρχιπελάγους καί τοΰ Μωρέως. Μία 
πρεσβεία εστάλη τότε ύπό τοΰ Αύτοκράτορος πρός τόν Σουλ
τάναν καί τόν παρεκάλεσε νά μή πραγματοποίηση τήν άπόφα- 
σίν του μέ τήν ύπόσχεσιν νά μή τόν ενοχλήσουν καί νά είναι 
πιστοί φίλοι δπως καί μέ τόν πατέρα τον. Άλλ’ ό Μωάμεθ 
όχι μόνον δέν έστερξε είς τοΰτο, άλλά καί ήπείλησε ότι θά άφαι- 
ρέση τό δέρμα παντός όστις είς τό μέλλον θά τοΰ έκαμνε λόγον 
περί τής ύποθέσεως αυτής.

Ό Αύτοκράτωρ, ώς ήτα επόμενον, ώργίσθη καί έσκέφθη νά 
κηρύξη άμέσοις τόν πόλεμον κατ’ αύτοΰ, άλλ’ οί κληρικοί καί 
λαϊκοί σύμβουλοί Του άπέτρεψαν Αυτί»· τοΰ σκοπού του. ’Εν 
τούτοις βλέπων ότι τά πράγματα έφέροντο απροσκόπτως πρός 
τήν σύρραξιν ήρχισε βραδέως νά προπαρασκευάζηται.

’Εν τιμ μεταξύ ό Σουλτάνος έκτιζε τό φρουρών τοΰ Βοσπό
ρου διά λεγεώνος μηχανικών, έργατών, κτιστών καί άσβεστο- 
ποιών. ’ Επεισύδιόν τι όμως προκληθέν μεταξύ Κωνσταντινου- 
πολιτών καί ανθρώπων τοΰ Μωάμεθ έγένετο αφορμή άψιμαχίας 
καί έπιθέσεως Τούρκων στρατιωτών καθ’ ήμετέρων αγροτών, 
οΐτινες κατεαφάγησαν μέχρις ενός. Ό Αύτοκράτωρ τότε διέταξε 
νά κλεισθώσιν αί πύλαι τής ΙΙόλεως και έπεμψε νέους πρέ
σβεις πρός τόν Σουλτάνου. Ό Μωάμεθ όμως θανατώνει τούς 
είκοσι πρέσβεις καί κηρύσσει τόν πόλεμον (κατά’Ιούνιον τον 1452).

Πράγ/ιατι πάντες είσήλθον εντός τής πόλεώς, άποσυρθέντες 
έκ τών αγρών και είσκομίζοντες τούς καρπούς των καί τόν

σίτον των. Τό η ρούριον έν τούτοις, Ρούμελη Νισσάρ όνομαζό- 
/ιενον σήμερον, έπερατοΰτο έχον τείχη πάχους 22-25 ποδών, 
καί πύργους ύψους βθ ποδών, μολυβδοσκεπείς. Φρουρά έκ 
Ιθθ άνδρών έγκατεστάθη έν αύτώ ύπό τόν Φερούγ βέην, μέ 
διαταγάς νά έπιτρέπουν τόν διάπλουν τού Βοσπόρου μόνον έπί 
πληρωμή φόρου, έπί ποινή δέ καταβυθίσεως. Τό φρούριον είχε 
καί χάλκινα πυροβόλα έν έπιθαλασσίιο πύργο) βάλλοντα λιθίνας 
σφαίρας βάρους 600 λίτρα»·. ΙΙαρά τόν σωζόμενον τούτον 
πύργον κατιίκεινται σήμερον μαρμάρινοι ση αΐραι βάρους 450 
λιτρών. Σημειωτέου ότι μέχρι τής έποχής έκείνης έστερε'ιτο ό 
Μωάμεθ πυροβόλο»·. Αίφνης όμως παρουσιάσθη πρό αύτοΰ 
ό Οίρβάν, Ούγγρος κανονιοχύτης, παραιτηθείς τής παρά τώ 
Ελλην. Αύτοκρατορικώ στρατώ υπηρεσίας τον καί κατεσκεύασε 
διά λογαριασμόν τοΰ Πορθητοΰ κανόνια.

«
Σουλτάνος έγκαταλείπο»· τόν Βόσπο- 

I’ έπίδειξιν πρό τών τειχών τής Βασι- 
άνδρών, έιφ οΰ δέ κατιόπτευσε τό έδα- 

τούς πύργους 
Άλλά καί ό

Τήν 28 Αύγούστου ό . 
ρον έπιγειρεί στρατιωτικήν 
λευούσης μέ 50 χιλάδας ι 
ιρρς έπ'ι τρεις ήμέρας, τάς τάφρους, τά τείχη και 
ι’ιπήλθε τήν I Σεπτεμβρίου είς Αδριανούπολιν. 
Τουρκικός στόλος έξέπλευσε τοΰ Βοσπόρου καί 
έφ Θάσε τή 6 Σεπτεμβρίου /ιέχρι Καλλιπόλεως.

’Εν τώ μεταξύ ό Σουλτάνος τήν 1’Οκτω
βρίου ίδιου έτους, αφού ιίπέφραξε τήν διά 
θαλάσσης επικοινωνίαν διά τοΰ νεοδμήτου 
φρουρίου, έσκέφ θη νά έξουδετεριόση καί τό 
Ιεσποτάτον τοΰ Μωρέαις, όπου ήργον οί άδελ- 

φ>οί τοΰ .Αύτοκράτορος Κυρ Δηιιήτριος καί 
θωμάς, ΐνα ι<»/ δυνηθώσιν ούτοι νά δράμωσιν 
είς βοήθειαν τής Βασιλίδος. ’Έπεμψε λοιπόν 
κατ’ αυτών τόν Κοτζιά - Τουραχάν βέην μέ 
πολυάριθμον στρατόν έκ Θεσσαλίας καί Μακε
δονίας, όστις σφ άζο>ν και έ.κπορθιον έκυρίευσε 
τόν 'Ισθμόν, τήν Κόρινθον, τήν ’Αρκαδίαν, 
Τεγέαν καί Μαντινείαν, έως ότσυ στρατός 
ελληνικός πεμφθείς ύπό τοΰ Δημητρών καί 
θωμά έναντίον του ύπό τόν ΜατθάϊονΆσάνην 
προσέβαλεν αυτόν καί τόν κατέστρεψε κυριο- 
λεκτικώς. ετέρου ό Αύτοκράτωρ ήτο
άπησχολημένος μέ τήν πραγματοποίησιν τής 
ένώσεως τών δύο εκκλησιών, ή άκριβέστερον 
τής υποταγής τής’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας είς την Καθολικήν, 
άντί τής όποιας τιΐι εστάλη βοήθεια έκ 50 άνδρών πρός σωτη
ρίαν τής χάριν τής Εύρώπης ολοκλήρου προκινδυνευούσης 
Πόλεώς. Καί τέλος διέρρευσεν ό χειμών χοτρίς νά σημειωθώσι 
πολεμικά) έπιχειρήσεις. Μόνον ό Ασιατικός στρατός τοΰ Μωά
μεθ είχε στενώτατα κυκλώσει άπό ξηράς τήν βασιλίδα, είς τρό
πον ιόστε ήτο άδύνατος ή έξοδος τών Έλλήνιον, οϊ οποίοι διιι 
θαλάσσης μόνον κατώρθουν νά φθάνουν μέχ_ρι Κυζήκου καί 
τών δυτικών τικτών τής ΓΙροποντίδος, αίχμαλωτίζοντες καί 
φιονεύοντες Τούρκους.

Κατά τήν έποχήν έκείνην ή Βασιλίς είχε δΐ’ναμιν 5.000 
άνδρών, έν αναλογία πρός τόν έξ 800.000 κάτοικο»· σημερι
νόν πληθυσμόν της (μετά τοΰ Βοσπόρου κ.λ.π.). Πράγματι ή 
όλη δύναμις, ήν είχε κατά τήν άλωσιν άινήρχετο είς 7.000 
άνδριΰν, ών 4973 "Ελληνες μετιι τών μοναχών καί έθελοντών 
καί 2.000 περίπου ξένο»·. Τήν άπογραφ i/ν ταύτην κατά διατα
γήν τοΰ .4 ύτοκράτορος έκα/ιεν ό προιτοβεστιάριος .1 ύτοΰ Γεώρ
γιος Φραντζής καί δακρύων τήν έπέδωκε είς τόν Κύριόν του. 
Ήσαν δέ οί ξένοι Γενουαίοι, Βενεποί, Κρήτες, Ρωμαίοι καί 
ολίγοι Ισπανοί καί Τούρκοι. Άφ’ ετέρου κατά θάλασσαν διέ
θεταν 26 έν όλιο σκάφη, ών 5 Ι'ενουαϊκά, 5 Βενετικά, 3 Κρη
τικά, 1 έξ Άγκώνος, 1 Ισπανικόν καί 1 Γαλλικόν. Τά λοιπά 
δέκα ήσαν Αύτοκρατορικά.

Εύνόητον λοιπόν ότι ή δύναμις τής πόλεώς συνίστατο είς τά 
κατά τάς τρεις αύτής πλευράς τείχη, πρός ένίσχυσιν τών όποιων 
ό Αύτοκράτωρ έλαβε πάν μέτρον, καθόσον άλλως τε καί ό 
εχθρικός στρατός έπλησίαζε όλονέν. Μεταξύ μάλιστα τών διά
φορο»· άμυντικών έργα»' ήτο καί ή ιίλύσσωσις τοΰ Κερατίου 
κόλπου, όστις ουτω άπεφ ράχθη.

Ό Μωάμεθ ήγρύπνησεν ολοκλήρους νύκτας πριν έπέλθη 
κατι'ι τών τειχών, καταστριόνων τά πολιορκητικά σχέδιά του. 

Β' 0 ΦΕΤΙΧΜΩΑΜΕΘ Ο

Έδοκίμασε τά πυροβόλα του, έ'ν τεράστιον, όπερ τοΰ έχυσε ό 
Ούρβάν καί οπερ έσύρετο ύπό 50 ζευγών βοών καί ύπηρε- 
τεΐτο ύπό 700 ι’ινδρών, βάλλον λιθίνας σφαίρας βάρους 1456 
λιτρών καί κατά τάς άρχάς Φεβρουάριου έφ όρτωσε τούτο έπί 
αμαξών σνρομένων ύπό 120 βοών διά Κιονσταντινο 'πολιν, όπου 
έφθασε περί τά τέλη Μαρτίου εΐς άπόστασιν 5 μιλλίιον άπό 
τών τειχών της.

Αί δυνάμεις τοϋ Μωάμεθ πρό τών τειχών άινήρχοντο είς 
400.000 άνδρών κατι'ι τόν Χαλκοκονδύλην, είς 300.000 δέ. 
κατά τόν Λεονάρδον τόν Χίον, είς 265.000 κατά Δούκαν, ιον 
15.000 Γιαννϊτσαροι.'Ο Φραντζής τούς ύπελόγισεν είς 258.000, 
ό Ν. Βάρβαρος είς 160.000, ό δέ ’Οθωμανός ιστορικός Χαϊ- 
ρουλάχ είς 80.000 μόνον. Βέβαια ό άριθμός τών 400.000 φ αί
νεται ύπερβολικός, άλλά καί ό τών 80.000 ύπερβολικά μικρός. 
Πάντως οί γύροι τών τειχών έπιδρομείς, τακτικοί, άτακτοι, 
φανατικοί ’ Οθωμανοί, κληρικοί, στοιχεία κακοποιό χάριν τής 
πλούσιας λείας, άκολουθία κ.τ.λ. θά νπερέβαινον τάς 2(10.000.

Άφ’ ετέρου κατά θάλασσαν συνεκέντρωσεν ό έπιδρομεί’ς 300 
έως 400 πλοία, ών 18 τριήρεις, 50 μικρότερα σκάφη καί υπίο 
τά 300 φορτηγά, μεταγωγικά. Κατά τόν Ν. Βάρβαρον ό στό
λος τού κατακτητού συνίστατο έξ 145 μόνον πλοίων, ιόν 1'2 

μεγάλοι τριήρεις, 70-80 διήρεις, 20-25 
μικρότερα σκάφ η καί τά λοιπά πέτρωνες. 'Η 
δύναμις αΰτη, ήν κατά θάλασσαν πρώτην φο
ράν παρέταξαν οί’Ασιανοί έπιδρομεϊς, ήτο ύπό 
τάς διαταγάς τοΰ άρχιναυάρχου Βουλγά
ρου άρνησιθρήσκου Μπαλτάογλου Σουλεϊμάν 
βέη δνύματι.

Ό Μωάμεθ (ξεκίνησε έξ ’Αδριανουπόλεως 
τήν 23 Μαρτίου, ήμέραν Παρασκευήν, έφθασε 
δέ πρό τής Βασιλευούσης μεθ’ όλης τής κατά 
ξηράν δυνάμεώς τήν 7 π./ι. τής 5 Απριλίου, 
είς άπόστασιν 2 μιλλίων άπό τών τειχών, 
στήσας τήν σκηνήν του έπί τοΰ λόφου Μαλ- 
τεπέ μέ 15 χιλιάδας Γιαννιτσάδων σωματοφυ
λάκων γύρω του, τήν έπιουσαν δέ, Παρα
σκευήν, διέταξε νά προχωρήση ό στρατός /ιέγρι 
μιλλίου άπό τών τειχών καί μετά τήν μεσημ
βρινήν προσευχήν έκήρυξε τ'ην έναρξιν τής 
πολιορκίας. Καί άπό τής ήμέρας αύτής έπα- 
κολουθούν άπειροι έφοδοι καί άπόπειραι πρός 
έκπόρθησιν ματαιούμεναι ύπό τών έγκλειστο»·.

Τό μέγα πυροβόλου τοϋ Μωάμεθ ρήγνυται κρεουργοΰν καί 
τόν χύτην του, άλλά καί τά τείχη τής Βασιλίδος έρειποΰνται.

Ίήν 21 Μαιου ό Σουλτάνος διά νά πληροφορηθή περί τής 
θέσεως τών πολιορκουμένων στέλλει πρεσβείαν ύπό τόν γαμ
βρόν του Σονλτάν ’Ισμαήλ Χαμζήν ηγεμόνα τού Καστέμπολι 
καί τής Σινώπης, κομίζοντα τήν εξής πρότασιν :

2Επειδή πάσα περαιτέρω άντίστασις είναι ματαία, χύσιν 
μόνον αίματος προξενούσα, νά άπέλθη ό Αίιτοκράτωρ μετά 
τών μεγιστάνα»· αυτού έκ τής πόλεώς, ΐνα σιόση αυτήν άπό τής 
γενικής σφαγής, νά έκλέξη δέ οίονδήποτε άλλον θέλει διαμονής 
τόπον. Ό Σουλτάνος, δστις τά μέγιστα τιμή, αυτόν, δύναται νά 
τίΰ παραγωρήση ευχαρίστως τήν Πελοπόννησον καί νά άποζη- 
μιώση δι’ Άλλων τάπα»· τούς έκεί άδελφούς του».

Και ιιπήντησεν ό "Ελλην Αύτοκράτωρ ώς ήρμοζε, διά τελευ- 
ταίαν φοράν :

Εί μέν βούλει, καθώς και οί πατέρες σου έζησαν, εΐρηνικώς 
σύν ήμϊν ύυζήσαι καί σύ, τιΐι θεώ χάρις- καί γάρ έν καιρώ 
περιστάσειος άπαντες έντός ταύτης είσιόντες έσώθησαν καί 
ούδείς ό άντισταίνοιν έμακροβίου. Έχε δέ καί τά παρ’ ημών 
άρπαχθέντα άδίκοτς κάστρα καί γήν ώς δίκαια, και άπόκοψον 
καί τούς φόρους τόσους, όσους, κατά τήν ήμετέραν δύναμιν 
κατ’ έτος τον δούναι σοι καί δπελθε έν ειρήνη. Τί γάρ οΐδας, 
εί, θαρρών κερδαναι, εύρεθής κερδανθείς; Τό δέ τήν πόλιν σοι 
δούναι ούτ’ έμόν έστιν, ούτ’ άλλου τών κατοικούντων έν ταύτη. 
Κοινή γάρ γνώμη πάντες αύτοπροαιρέτοις άποθανοΰ/ιεν καί οι’· 
φεισόμεθα τής ζωής ημών·.

Μετά τήν άπάντησιν ταύτην ένέτειναν τάς προσπάθειας τιον 
οί πολιορκηταί μέ σφ οδρός έπιθέσεις, άνατινάξεις ύπονό/ιιυν, 
παρακελεύσεις, υποσχέσεις. ’() Μωάμεθ ύπεσχέθη τριήμερον 
διαρπαγήν τής πόλεώς, διέταξε γενικήν φαηοχυσίαν τού στρα-



100 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΜΑΙΟΣ 1910 ΜΑΙΟΣ 1910 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ 101

ΤΑ ΤΕΙΧΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 

τοπέδου καί οί Αερβίσσαι περιέτρεχον τάς τάξεις ύποσχόμενοι 
έπιμίσθιον καί θησαυρούς.

«
Άλλ’ ήδη μία διάδοσις διασπείρεται Ανά τάς τάξεις τών 

πολιορκητών: Στρατός και στόλος έκπέμπονται έκ Βενετίας καί 
Ουγγαρίας πρός βοήθειαν τής κινδυνευούσης προμάχου. Καί ό 
Μωάμεθ συγκαλεϊ πολεμικόν συμβούλων, καθ’ ό άποφασίζεται 
ή τελειωτική έφοδος. 27 Μαίου 1453.

"Οθεν η 23 Μαίου υπήρξε ήμερα γενικής προετοιμασίας 
δι' άμφότερα τά μέρη. Κρατερώς είχον αποκρούσει και τών 
έλεπόλειον τάς επιθέσεις καί τους κανονιοβολισμούς οί πολιορ- 
κονμενοι μέ Αμυντικά έργα καί μέ Απεγνωσμένος προσπάθειας. 
Άλλ’ ιδού επέστη ή κρίσιμος στιγμή.

Ό Αύτοκράτωρ μετά βραχεϊαν προσλαλιάν πρός τούς αρχη
γούς μεταβαίνει μετά τών αύλικών είς τόν ναόν τής 'Αγίας 
Σοφίας καί μεταλαμβάνει.

Μεσονύκτιον. Τά τελευταία φώτα τοϋ στρατοπέδου τών 
πολιορκητών σβέννυνται καί οί επιδρομείς αναπαύονται διά 
ν’ ανακτήσουν δυνάμεις. 'Ο αύτοκράτιορ έφιππος μαζί’ μέ τόν 
πρωτοβεστιάριόν του Φραντζήν έκτελοΰν εφόδους έπιθεωροΰν- 
τες τά τείχη καί τάς φρουράς. "Ολοι εϊναι είς τάς θέσεις των 
καί όλα τά επίκαιρα σημεία φρουροϋνται καλώς.

Πλησίον τών Καλλιγαρίων Αφιππέυσαν καί άνέβησαν είς τόν 
παρά τί/ν πόλιν πύργον. Έκεΐ ήκουσαν φωνάς εκτός τών τει
χών και. έμαθαν παρά τών φρουρών ότι δι’ όλης τής νυκτός 
οί πολιορκηται έκόμιζον εντός τής τάφρου τά διά τήν έφοδον 
αναγκαία.Άφ’ έτεροι· καί αί τριήρεις έπλησίασαν πρός τά τείχη.

Καί αίφνης χωρίς νά προηγηθή σύνθημα, μέ τήν δευτέραν 
τοϋ άλέκτορος φωνήν, τό σμήνος επιπίπτει κατά τής 
Βασιλευούσης. Άπό παντού έξορμοΰν κατά τών 
τειχών της. Π δύναμις το>ν όλη εϊναι διηρημένη 
είς τρεις φάλαγγας, ών ή μία συνίστατο έκ τών 

νεοσυλλέκτων καί απομάχων, ή δέ δευτέρα έκ τών 
άτακτα»· καί ή τρίτη έκ Γιαννιτσάρων. Πρώτη επιπί
πτει ή τών νεοσυλλέκτων, μέ τόν σκοπόν νά προσελ- 
κύση έκτός τών τειχών τούς πολιορκουμένους.’Αλλ’ 
όσον ή έπίθεσις ΰπήρξεν ορμητική, τόσον ή άμυνα 
υπήρξε λυσσώδης. Έρρίφαν τάς κλίμακας τής έφο
δον, έλιθοβόλησαν, κατέκαυσαν διά τού υγρού πυράς, 
έφόνευσαν και έτρεφαν είς φυγήν.

Μία τυμπανοκρουσία τώρα παρατεταμένη ακούε
ται μετά σαλπισμάτων καί έφορμα ή δευτέρα φάλαγξ 
τών ατάκτων κατά τής πύλης τού Αγίου Ρωμανού. 
Έκεϊ στέκει καί ό αύτοκράτωρ. Κατακρημνίζουν 
τούς έφορμώντας και μέ τά κανόνια καί με τούς 
σίφωνας σκορπίζουν τόν θάνατον οί γενναίοι πρό
μαχοι τού Γένους.

Οί κώδωνες τών εκκλησιών σημαίνουν τό κρου- 
σικίνδυνον καί πληρούνται οί ναοί γυναικοπαιδών 
και Αρχίζουν αί πρός τήν Θεοτόκον δεήσεις καί ό 
λιβανωτός τού θυμιάματος πληροί τήν πόλιν μιγνυό- 

μενος μέ τήν οσμήν τών εκρηκτικών υλών. Μέχρι πρωίας 
εξακολουθεί λυσσαλέα ή έφοδος, άλλ’ έρρωμένως Απο
κρούουν τούς επιδρομείς οί"Ελληνες μετά τών ολιγίστιον 
εγκλείστων ξένων.’Επιπίπτει τέλος καί ή φάλαγξ τών Γιαν- 
νιτσάιρων άκατάσχετος, ένισχυομένη καί διά σφοδρού κανο
νιοβολισμού. Μία τεραστία σφαίρα καταστρέφει κατά τάς 

τρεις τής πρωίας μέρος τού τείχους, έγείρουσα νέφ η κονιορ- 
τού, άλλ’ οί Βενετοί κατορθώνουν μαζύ μέ τούς ήμετέρους 
νά διώξουν έκτός τοΰ εξωτερικού τείχους τούς είσελθόν- 
τας Τούρκους.

Αρχίζει τώρα καί ή Από θαλάσσης έπίθεσις. ’Αποπλέει 
έκ Μπεσσίκ. Τάς ό στόλος καί φ θάνει πλησίον τής άλύσσου, 
μεθ’ 3 έξέπλευσεν είς τήν Προποντίδα, ένώ τά έντός τού 
κόλπου σκάφ η ύπό τόν Ζαγανόν πασσάν έπετέθησαν κατά 
τής παρά τό σημερινόν Φανάρι ύπό τόν Μέγαν Ιοΰκα 
Αουκάν Χοταραν δυνάμεως, ήτις όμως άπέκρονσε τήν έπί- 
θεσιν γενναίως.

Ό Μωάμεθ μέ ένα σιδηροΰν ρόπαλου είς χεΐρας, τό 
όποιον φυλάσσεται έν τφ όπλοστασίω (αρχαίοι ναφ τής 
Άγιας Ειρήνης) έμψυχώνει τούς άνδρας του, άλλους κολα
κειών καί άλλους κτύπων. Άλλ’ Ιδού άλλη σφαίρα τερα
στίου πυροβόλου διανοίγει τά τείχη καί επτά χιλιάδες Τούρ
κοι περίπου εισβάλλουν διά τοΰ ρήγματος. Τό υγρόν πΰρ 

εκτοξεύεται είς ποταμούς φλογώδεις καί κατακαίει.’ Ογδοήκοντα 
κάμηλοι, λέγει ό Βάρβαρος αύτόπτης, θά έχοειάζοντο διά νά 
Αποκομίσουν τά πτώματα. ’ Επάτουν άλλήλους οί έπιδρομείς 
διά νά άνέλθουν είς τά τείχη. Ή φρουρά τής πύλης τοΰ Άγιου 
Ρωμανού Αρχίζει νά ύποχωρή, άλλ’ ό Θεόφιλος Παλαιολόγος 
καί ό Αημήτριος Καντακουζηνός μετ’ έφεδρων τρέχουν είς 
βοήθειαν καί απωθούν τούς Τούρκους. Τρέχει καί ό Αύτο
κράτωρ έκεΐ καί διά προσλαλιάς ενθαρρύνει τούς μαχομένους. 
Αίφνης ένα βέλος πληγώνει τόν ’Ιονστινιάνην κατά τήν χεϊρα, 
κατ’ άλλους είς τόν πόδα, εγκαταλείπει δέ ούτος τήν θέσιν. 
Ό αύτοκράτωρ μάτην τόν ικετεύει νά παραμείνη είς τήν θέσιν 
του. ’Εκείνος κατευθύνεται πρός τόν Γαλατάν. ’Επακολουθεί 
έκ τής άναχωρήσεώς του άθυμία καί σύγχυσις, ής έπωφε- 
λούμενοι οί Τούρκοι είσβάλλουσιν εντός, ηγουμένου ένός Γιαν- 
νιτσάρου Χασάνη. Τούς απωθούν καί τούτους όπως όλους, 
άλλ’ Ιδού φ ·ωνή άκούεται ότι οί Τούρκοι εϊναι εντός τής πόλεως. 
Πράγματι άπό τήν πύλην Ξυλόκερκον, Ανοικτήν ούσαν είσέδυ- 
σαν πεντήκοντα Τούρκοι καί περιτρέχοντες έ.βοήθουν καί άλλους 
νά άνέλθουν διά κλιμάκων. Πρός στιγμήν πανικός διαχέεται 
καί τρέπονται πολλοί είς φυγήν, οί φρουροί όμως τών πυλών, 
πιστεύοντες είς παράδοσιν λέγουσαν ότι οί πολιορκηται θά εισ
δύσουν είς τήν πόλιν έως τοΰ Φόρου τοΰ Ταύρου, άλλά κατόπιν 
θά έξωσθοΰν μέχρι Περσίας, κλείουν τάς πύλας καί πετοΰν τάς 
κλεΐς είς τήν θάλασσαν.

'Ο Αύτοκράτωρ βλέπων τόν όλεθρον άφίνει τον χαλινόν τού 
ίππου καί όρμά ακάθεκτος έναντίον τών έφορμώντων μέ. τήν 
σπάθην τον φονεύων Αδιακρίτως. Έκεΐ είς τήν πύλην τού 
Άγιου Ρωμανού σταματά καί μάχεται ιός λέων. Παρά τό πλευ-
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ρόν τοι’ ό έκ Τολέδου ζΐόΐ’ 

Φραγκίσκος λυσσσαλέος.' Ο 
Θέόφ ιλος Παλαιολόγος ρί- 
πτεται μεταξύ τών εχθρών.

— Θέλω θανεΐν μάλλον 
ή ζήν φωνάζει θύων καί 
άπολλύων.

Άλλ’ αίφ νης πίπτει ό 
Καντακουζηνός πλησίον τοϋ 

.4 ύτοκράτορος. Θαυματουρ
γεί όμως ό’Ιωάννης ό Ιαλ- 
ματινός. Οί Έλληνες τιάρα 
αποφ ασίζουν νά άφ ήσουν 
τά εξωτερικά τείχη καί νά 
σταθούν είς τά εσωτερικά 
καί είς τ'ην πόλιν διά τής 
Χαρσίας πύλης, αλλ’ εϊναι 
τόσοι οί είσρέοντες Τούρκοι 
καί τόσος ό συνιοστισμός 
ώστε ήμέπεροι καί εχθροί 
διά τοΰ ρήγματος κατα
κλύζουν τήν πόλιν.

Παρασύρεται καί ό αύτοκριίτωρ ακόμη, άπηλπισ/ιένος πλέον.
- Ούκ έστι τις τών Χριστιανών τοΰ λαβεΐν τήν κεφαλήν μον 

Αότ εμού; ανακράζει.
Άλλ’ αίφνης ένας άράπης τόν πλ.ήττει κατά πρόσωπον. Ό 

. Ιύτοκοάτωρ τόν φονεύει δι ενός σπαθισμού, άλλ’ άλλος τότε 
σκύλλος άπιστος τόν φ ονεύει θανασίμως έκ τώ>· ίιπισθεν. Καί 
ό τελευταίος "Ελλην Αύτοκράτωρ πίπτει νεκρός είς τάς προφν- 
λακάς, τεσσαράκοντα καί εννέα μόλις έτών, άτεκνος.

«
Κανείς δέν Ανεγνώρισε τόν Αύτοκράτορα καί έμεινε ό σεπτός 

νεκρός ολοκλήρους οιοας έπί τοϋ Σαντζιακτάρ Γιακουσοϋ. Οϊ 
Τούρκοι Ακάθεκποι πλέον σκορπίζονται ανά τήν πόλιν σφάζον- 
τες, διαρπάζοντες, δηοΰντες. Έάλω ή Πόλις! Ούαί τοΐς ήττηθεϊσι!

Άποσπώσι τά αύτοκρατορικά έμβλή/ιατα καί υψοΰν τήν 
Τουρκικήν σημαίαν. Είς δισχιλίους υπολογίζουν τούς φσνευθέν- 
τας έκ τής φ ρουράς άνευ Αντιστάσεως. Ωσάν μή ήρκονν όέ 
ταΰτα και τά πληρώματα τοΰ Τουρκικού στόλου ίδόντα κυμα- 
τίζουσαν τήν ’ Οθωμανικήν σημαίαν έντός τής Πόλεως, άποβι- 
βασθέντα ίπέδραμον κατ’ αυτής καί ουνεπλήρωσαν τόν όλεθρον.

Τότε δή τότε .' Γιαννίτσαροι είσελθό'πες είς τήν Μονήν (Καρί 
Τζαμί) όπου έφ υλάσσετο ή είκόιν τής Παναγίας τής 'Οδηγή
τριας τήν διήρεσαν είς τέσσαρα τμήματα κα'ι έβαλον κλήρον. 
Μόνον οί Κρήτες ναύται έμάχοντο είσέτι είς το'υς παρά τήν 
είσοδον τού λιμένος πύργους Βασιλείου, Αέοντος καί Αλεξίου 
καί δέν ήθελον νά ακούσουν περί παραδόσεως. Καί τόσον έξετί- 
μησε τ'ην ανδρείαν των ό Κατακτητής, ώστε έ.πέτρει/’ε νά άπέλ- 
θουν είς τά πλοία τιον ένοπλοι. Έπίσης οι Αδελφ οΐ Παύλος, 
Αντώνιος καί Τρωίλος Βουκιάρδαι έμάχοντο ακόμη παρά τήν 
πύλην τής ’Αδριανουπόλεως καί κ.υκλωθέ,ντες ύπό σμήνους, 
μόλις έαώθησαν είς Γαλατάν. Ό καρδινάλιος ’Ισίδωρος μετηιι- 
φιέσθη διά νά σωθή, άλλά τόν άντελήφ θησαν καί συλλαβόντες 
αυτόν τόν ίπώλησαν είς τόν Γαλατάν, όπόθεν κατιόρθωσε νά 
φνγη λάθρα. Καί αυτός δέ ό πρωτοβεστιάριος τον Αύτοκράτο- 

ρος Γεώργιος Φραντζής, ό 

περιγράφ’ας τήν Άλωσιν, 
αιχμαλωτίζεται καί πωλεί
ται είς τόν Αρχιϊπποκόμον 
τού Σουλτάνου μετά τής 
οικογένειας του. Καί αί μέν 
άτυχεΐς θυγατέρες του ήτι- 
μάσθησαν είσαχθείσαι λόγω 
τής καλλονής των μετά του 
μικρού Αδελφ ού των είς τό 
χαρέμι τοΰ Μωάμεθ, ό δέ 
Φραντζής μετά τής συζύ
γου τον κατιόρθωσαν νά 
έξαγοράσουν έαυτούς καί 
νά καταφ ύγουν είς Πελο
πόννησον.

Τέλος ό Αδελφός τοΰ 
Σουλτάνου ’ Ορχάν εις μο
ναχόν μετημφ ιεσμένος συν- 
ελήφθη καί ι’ιπεκεφ αλίσθη, 
ώς έπίσης συνελήφ θη καί 
ό Μέγας Αοί·ξ Χοταράς, 

συμπλακείς μετά Τούρκων προσπαθούντων νά έκβιάσωσι την 
οίκίαν του. Υπολογίζουν είς βθ.ΟΟΟ τούς αίχμαλωτισθέντας, 
είς 300.0ΘΘ δουκάτα»· δέ τήν Αξίαν τιόν λαφ ύρο»·.

Ή μεγαλητέρα καταστροφή καί αιματοχυσία έγινεν είς τόν 
ναόν τής'Αγίας Σοφίας, όπου ειχον καταφύγει άπό τής β πρωι
νής ώρας όλοι οϊ μή δυνάμενοι νά φέρωσιν όπλα, ήτοι γυναί
κες, παιδιά καί γέροντες, διότι υπήρχε μία φευδοπροφ ητεία, 
καθ’ ήν, άφοΰ οί. Τούρκοι θά προύχώρουν έως τού κίονος Κων
σταντίνου τοΰ Μεγάλου, άγγελος κατεοχόμενος έξ ουρανού θά 
έδιδεν εΐς τινα άνθρωπον ρομφ αίαν, δι ής θά Απεδκόκοντο έως 
τής Περσίας οί επιδρομείς. "Εκλεισαν λοιπόν τάς πύλας τοΰ 
ναού καί προσευχόμενοι άνέμενον τό τέλος, έως ότου κατέφθα- 
σεν ό χείμαρρος τών Αγρια»·, έθραυσαν τάς πύλας διά πελέκεων 
κα'ι είσήλασαν μέσο) διατόρου ώρυγής. Συνέτραραν σκεύη ίερά, 
λυχνίας, σταυρούς, εικόνας, έσχισαν καλύμματα τής Άγιας Τρα
πέζης, τά κατεπάτησαν, έβίασαν παρθένους καί παίδας.

Γαυ Victis!
Τιμ· μεσημβρίαν ό Μωάμεθ είσήλασεν έντός τής πόλεοις έφιπ

πος όιά τής πύλης τής ’.4όρια>,οι,πόλτ<ος, περικυκλοϋμένος ύπό 
τών υπουργών καί τών αύλικών του, κατηυθύνθη δέ είς τόν 
ναόν τής Άγιας Σοφίας καί άφοΰ διέταξε νά διαλαληθή Από 
τοϋ άμβωνας ή πίστις τοϋ’Ισλάμ έγονυπέτησεν έπι τής Άγιας 
Τραπέζης καί προσηυχήθη. Μεθ’ ό προσεκομίσθη, κατιϊ διατα
γήν τον, ή Σεπτή Κεφαλή τοΰ Αί'τοκράτορος καί Αφού έπλύθη 
καί άνεγνωρίσθη ύπό πάντων καί ι'πό πριότου τού Μ. .Ιουκός 
Χοταριί, προσηλιόθη έπί τοΰ κίονος τοΰ Αι’γουστείου μέχρι τής 
εσπέρας, δια νά βεβαιωθούν οί πάντες ότι άπέθανε κα'ι ότι 
δικαιτοματικώς δήθεν διεδέχετο αύτόν δ Μωάμεθ, δ δέ νεκρός 
μέ τούς έπϊ τών περικνημίδων δικεφάλους αύτοκρατορικούς 
αετούς ενταφιάσθη μετά βασιλικά»· τιμών πλησίον τού σημε
ρινού Βεφα Μείτάν καί Βεφά Τζαμισί, όπου καί σήμερον 
σώζεται & τάφος τοΰ τελευταίου αντοκράτορός μας, Απέριττος 
καί πενιχρότατος.
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ο ΚΟΜΗΤΗΣ

Ξ όλων τών οΐρανίων σωμάτων οί κομηται πάντοτε 
επηρέαζαν πλειότερον τήν ανθρωπότητα. Χωρίς νά 
καταφΰγωμεν και πάλιν εις τά γνωστά περ'ι κομητο- 
φοβίας, περ'ι ιόν εν έκτάσει έγραψεν ή Εΐκονογρα- 

(ρημένη , αρκεί νά Αναφέρω μεν ότι καί σήμερον άρξαμένου τοΰ· 
αιώνας τής προόδου, ίν μέση Εήρώπη, έν μέσαις Άθήναις, 
δέν εύρέθημεν μακράν τοΰ πανικού.

Οΰτω εις τ'ην Ουγγαρίαν ήπειλήθησαν στασιαστικοί τάρα
χοι ές αιτίας τοΰ κομήτου, Αλλαχού ηί·τοκτόνησαν άτομα, νευ
ρασθενικά προφαντός. ’Αλλά και Εν Άθήναις δέν ύστέρησαν. 
Νομίζοντες οί πλεϊστοι ότι ή ουρά τοϋ αιθέριου επισκέπτου 
περιέγονσα δηλητηριώδη αέρια και δή τό φοβερόν κυάνιον θά 
{δηλητήριαζε τήν ατμόσφαιραν τής γρηας Ι’ής, έσπευσαν νά 
προμηθευθοΰν άπό τά φαρμακεία μεγάλος ποσότητας όξνγόνον. 
Άλλοι πάλιν έπρομηθενΟησαν αιθέρα και αμμωνίαν. Βεβαιοΰ- 
ται οτι τά φαρμακεία τής πρωτευούσης τήν νύκτα τής 5 πρός 
τήν 6 Μαιου, τήν τρομερόν νύκτα, καθ’ ήν ό πλανήτης μας 
θά εισέδυεν είς τήν ουράν τοΰ κομήτου, δέν είχον ουδέ ίχνος 
ι’ιξυγόνου. Γνωστή Αθηναία δέσποινα προμηθευθεϊσα οξυγόνου, 
αιθέρα κ.λ. εκάλεσε τόν ιατρόν της νά διανυκτερεύση πλησίον της.

Εννοείται ότι όλα αυτά ήσαν Εκδηλώσεις νευρασθενικής 
καταστάσεως ή Εκδηλώσεις άμαθείας καί θρησκοληφίας. Πράγ
ματι εκτός δλιγίστων, γραιών αμαθών καί δεισιδαιμόνοιν ή 
εσχατογήρων Εν νηστείαις και προσενχαϊς βιούντων, όλοι οί 
άλλοι κάτοικοι τοΰ ιοστεφούς άστεως κατέκλυσαν τά αναπεπτα
μένα σημεία τής πόλεως καί διενυκτέρευσαν περίεργοι νά ΐδοΰν 
τόν τρυφερόν Εναγκαλισμόν τοΰ πιστόν εραστοΰ τής γρηα - γής. 
Καί όταν Εσημειώθη ή 5 πρωινή ώρα καί ή 6, χωρίς τίποτε τό 
έκτακτον νά συμβή, Εξερράγησαν τά πλήθη είς θορυβώδεις απο
δοκιμασίας κατά τοΰ εναερίου ταξειδιώτου, οστις ήλθε νά ταράξη 
τά βιωτικά μας σχέδια.

«

ΤΙ ΕΝΟΜΙΖΟΝ ΟΤΙ ΕΒΛΕΠΟΝ ΕΙΪ ΤΟΝ ΚΟΜΗΤΗΝ ΤΟΫ IS2S

Πρέπει νά έγωμεν πάντοτε, ΰπ όψει ότι ό κομήτης τοΰ
Χάλλεϋ είναι καί ήτο ό διασημότερος καί ό ίστορικιότερος 

όλων τών ουρα
νίων άστρων, είνε 
δέ καί ό πρώτος 
Επί τής πορείας 
τοϋ όποιου Εφηρ- 
μόσθησαν οί υπο
λογισμοί τοϋ δαι
μόνιου Νεύτωνος. 
Πράγματι όΈδ. 
Χάλλεϋ προεΐπεν 
Εν έτει 1758 τήν 
νέαν Εμφάνισιν 
τοΰ κομήτου, δν 
πρώτος παρετή- 
ρησεν ό Κέπλερ 
κατά τό 160 7.Καί 
{/πελάγισε τήν κί- 
νησιν τον κομή
του τούτου μέ 
τόσην Ακρίβειαν, 
ώστε ή ’Επιστήμη 

δικαίως είς τόν κομήτην αυτόν έδωκε τό όνομα τοΰ Χάλλεϋ.
' Ο Χάλλεϋ ήτο διάσημος Αστρονόμος. "Αγγλος τήν καταγω

γήν γεννηθείς εν Χάτζερστον πλησίον τοϋ Λονδίνου κατά τό 
1656, Εστάλη είς Αγίαν 'Ελένην κατά τό 1676 διά νά συν- 
τάξη κατάλογον τών νοτιών αστερισμών. Τιο 167!) Εδημοσίευσε 
τό πόρισμα τών παρατηρήσει!»· του υπό τόν τίτλον Κατάλογος 
τών νοτίων αστερισμών ■. Ίο σπουδαιότεροι' τών έργων του είναι 
ή θεωρία περί κομητών ύπό τόν τίτλον Σύνοφιις κομητικής 
αστρονομίας ». Τά έργα του καί ή φήμη του τόν ένεδιτ'κνυον 
διά τό αστεροσκοπείρν τοΰ 1 'κρήνουϊτς, τήν διεύθυνση· ούτινος Ανέ- 
λαόεν είς ηλικίαν 64 ετώιν διαδεχθείς τόν περίφημου Elanslecd,

ΤΟΥ ΧΑΛΛΕΫ

όπου καί έμεινε μέχρι τοΰ 1712 ότε καί Απίθανε πλήρης 
επιστημονικής δόξης.

«

ι· γεγονός έσημειοΰτο. 
τοϋ 12 ντους π. X. είς δ 
Εμιμάνισίς, ής διετηρήθη ή

Πλήν τοΰ' ότι είναι ό μόνος περιοδικός κομήτης, οστις γίνε
ται κάθε 75 έτη ορατός διιι γυμνοί) οφθαλμού, ή βιογραφία 
του συνδέεται και πρός μεγάλα Ιστορικά γεγονότα. Κάθε μίαν 
φοράν, άπό τάς είκοσιπέντε Εμφανίσεις του .τοΰ μας έ'καμεν έως 
τιάρα, κάποιον σπουδαίου κατά σύμπτωσιν 
’Αριθμούν τάς Εμφανίσεις τον άπό 
ανάγεται ή μάλλον μεμακρυσμένη 
άνάμνησις. Κατά τό έτος λοιπόν 
εκείνο, ώς αναφέρει Δίων ο Κάσ- 
σιος, Απέθαντε <5 ’ Αγρίππας. Ή 
κατά τό 451 μ. X. Εμφάνισές του 
συμπίπτει μέ τήν ήτταν τοΰ ’Αττίλα 
ύπό τοΰ στρατηγού τών Ρωμαίων 
Άετίου.’Επίσης ή κατάκτησις τής 
Ιερουσαλήμ συνέπεσε μέ εμφάνι
ση' τοΰ ίδιου κομήτου.' Ο Φλάβιος 
Ιωσήφ μάλιστα Αναφέρει ότι επί 
έν έτος ήωρεΐτο ϋπερθεν τής'Αγίας 
ΙΙόλεως, μετάξι· άλλων σημείων, 
καί ένας κομήτης τοϋ είδους όπερ 
καλείται ξιφίας. Κατά τήν εν έτει 
837 νέαν Εμφάνισιν του ό Λου
δοβίκος Α' τής Γαλλίας, φοβηθείς 
ίδρυσε μοναστήρια καί εκκλησίας, 
κατά τήν συμβουλήν τών άστρο- 
λόγων, διά νά εξευ/ιενίση τό θειον, 
χωρίς όμως νά άποφύγη τόν θάνατον, οστις συνέβη μετά τρία έτη.

’Επίσης όνομαστή ε./ιφιίνισίς του έμεινεν ή τοΰ 1066 ότε οί 
Νορμανδοΐ, ώς γράφουν οί χρονογράιμοι, οδηγούμενοι υπό 
κομήτου κατέλαβαν τήν ’Αγγλίαν και ή Ευρώπη σύσσωμος 
κατελήφθη υπό δέους. Ή δούκισσα - βασίλισσα Ματθίλδη σύζυ
γος τοΰ Γουλιέλμου τής Όράγγης {κέντησε επί τάπητος έβδο- 
μήκοντα μέτρο»· τόν κομήτην. Σώζεται τό Εργόχειρου τούτο εν 
Bayeux και τεμάχιον τής κεντημένης ουράς τοϋ κομήτου σώζε
ται είς τό στέμμα τής βασιλίσσης Βικτωρίας τής ’Αγγλίας.

Άλλ’ ή διασημοτέρα τών Εμφανίσεών του ήτο ή τοΰ 1456, 
ήτοι τρία έτη μετά τήν ίίλωσιν τής Βασιλευούσης υπό τών Τούρ
κων. "Οπως ήτο φοβισμένη ή Εύριόπη ι’ιπό τήν πτώσιν τού 
κατά τιόν ’Ασιανών επιδρομέων προπυργίου, άπό τούς στραγ
γαλισμούς καί τάς σφαγιίς καί τάς δηώσεις καί τάς άτιμώσεις, 
είς ίίς οί οφαγεΐς ετράπησαν, καί Εφάνη κατά ’Ιούνιον τοΰ 
1456 τεράστιος καί φοβερός ό κομήτης, στίλβων καί χρυσοκί
τρινος, καλύπτο>ν μέ τήν φλογοειδή ούριίν του δύο ουράνια 
ζοχόδια 60 μοιριόν, {νόμισαν όλοι ότι ήτο σημεΐον θείας οργής. 
Οί Τούρκοι Ενόμιζον ότι έβλεπαν σταυρόν καί οί Χριστιανοί 
γιαταγάνι. Τότε ό Πάπας Κι'ιλλιστος Γ' διέταξε προσευχάς 
καί δεήσεις καί διά νά μή λησμονούν οί θεοσεβείς ταύτας διέ
ταξε νιι σημαίνουν κάθε μεσημβρίαν οί κώδωνες τιίιν εκκλησία»'. 
Και έμεινεν οΰτω τό έθιμον τής μεσημβρινής κωδωνοκρουσίας.

’Όχι δέ μόνον ό κομήτης τού Χάλλεϋ, ιίλλιί καί άλλοι κομή- 
ται προύξένησαν ρόβον καί τρόμον είς τ'ην ιένθρωπότητα. Άλλοι 
άπέθνησκον καί άλλοι, γράφει ό περίφημος χειρουργός ’Αμβρό
σιος Παρέ περί τού κομήτου τοΰ 1528, έπιπταν άσθενείς. Τόσον 
φοβερός ήτο. Είχε, μήκος τεράστιον, τό χοώμα δέ τοΰ αίματος
Ιιέκρινέ τις, πάντοτε κατά τόν ΙΙαρέ, ένα βραχίονα υπερφυσι

κόν μέ ένα ξίφος, σ~ιν νά ήθελε κάποιον νά πλήξΐ). 'Επάνω είς 
τήν ουράν του έφερε τρεις Λστέρας καί γύρω γύρω σπάθας, 
μαχαίρας καθημαγμένας και γενειοη όρους κεφαλάς. ’ Ιδέτε πώς 
τόν εφαντάζοντο τόν κομήτην εκείνον οί περίφοβοι άνθρωποι 
καί τί Ενόμιζον ότι έβλεπονς Ητο δέ τόσον βαθεϊα ή πεποίθησις 
περί τοΰ τέλους τοΰ κόσμου, ι'όστε πολλοί Εδώρησαν τάς περιου
σίας τιον είς τάς μονάς τόσον τώ 1528 όσον καί τώ 1577.

Ji« τόν κομήτην τοΰ 1680 ό φόβος ήτο τοιοΰτος, ι'όστε διέ
βλεπαν εν αύτώ τό σημεΐον νέου κατακλυσμού. Διότι, έλεγαν, τό 
ί'διορ προαγγέλλεται πάιποτε διά τοΰ πυράς/ ’Ενώ δέ οί άνθρω
ποι έκαμνον τιίς διάθήκας τιον καί άφινον τάς περιουσίας τιον 
είς τάς μονάς, Εν τή Αυλή τού Λουδοβίκου 1 Γ συνεζητείτο ζωη- 
ρώς τό ζήτημα, μήπως τό άστρον τούτο Εσήμαινε τόν θάνατον 
τού μεγιιλου ι’ινδρός.

Καί δέν πρέπει νά Εκπλησσώμεθα διά ταΰτα, ατμού αυτός δ 
δεινός μαθηματικός Βερνουλί δέν ήτο ι’ιπηΠ.αγμένος τής περί 
τών κομητών προλήγειος. ’Εάν, έλεγε, τό σώμα τοΰ κομήτου 
δέν είναι ορατόν σημεΐον τής οργής τοΰ θεού, ή ουρά του όμως 
δύναται νιι είναι τοιαύτη ! Άφ’ ετέρου ό πολύς Βάκων έγρα- 
ι/ εν, ότι: Οί κομηται έχουσιν Ενέργειάν τινα καί επιδρώσιν Επι- 
βλ.αβι'ις επί τοΰ γενικού συνόλου τών πραγμιίτων ■·. Ό δέ Γκρέ- 
κορι, Εν αξιολογώ συγγρά/ιματι ’Λστρι»·ομίας, δημοσιευθέντι τώ 
1702, έγραι/εν, ότι παρετηρήθη πάντοτε, ότι αϊ εμη ανίσεις τα»' 
κομητών συνοδεύονται ύπό μεγάλων κακιόν καί ότι : Ιέν
αρμόζει είς φιλοσόφους νά Εκλαμβιίνωσιν, ελαφρώς, τά πράγ
ματα ταΰτα ώς μύθους .

Καί διά νά έλθωμεν είς μιΊλλον πρόσφατα γεγονότα, ιίν καί

Η ΚΑΚΗ ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ

Ούδείς" Γ.λλην βεβαίως υπάρχει άγνοών,ότι ή Τρίτη ήμέρατής 
Εβδομάδας, καίτοι καθ’ όλα όμοια πρός τάς λοιπάς ιιδελφιάς 
της, θεωρείται παρ’ ήμΐν ώς ημέρα κακή καθ’ ήν επιμελαις άπο- 

φ>εύγομεν νά Επιχειρήσωμεν οίανδήποτε ποάξιν υπέρ τής αίσιας 
εκβάσεοις τής όποιας ενδιαητρόμεθα.'Π πρόληψις αυτή βαθέως 
ριζωμένη εις τήν διάνοιαν παντός σχεδόν "Ελληνας μεταβιβάζε
ται άπό γονέως είς τέκνου, ώς εάν ήτο ή τιμιωτέρα οικογενειακή 
παράδοσις. Μεταξύ τού απλοϊκού· μάλιστα λαού, όπου πάσα πρύ- 
ληψις ευρίσκει έδαφος καθ’ όλα γόνιμον πρός καρποφορίαν, 
φέρονται και πλήθος παραδειγμάτων, άνθριόπων, οί όποιοι ύπέ- 
στησαν, τοΰτο ή εκείνο τό ατύχημα, τήν δείνα ή τήν δείνα συμ- 
φιοριίν, μόνον καί μόνον διότι είχον τήν ι’ιπρονοησίαν νά Επι- 
χειρήσωσι κάτι τήν Τρίτην ήμέραν τής έβδομάδος.

'() κ. Ν. Γ. Ιίολάτης είς άρθρον του περί άποφράδων ημε
ρών πρό καιρού δημοσιευθέν, καί εκ τού όποιου Εσταχυολο- 
γήσαμεν όσα φαίνονται άληθιος άξια περιέργειας, ι’ιναφέρει, 
ότι ουχι όλόκληρος ή ημέρα τής Τρίτης θεωρείται ώς άποφράς 
άλλά μόνον μία το»· ώριόν αυτής. ’Επειδή όμοτς ή κακή αυτή 
ώρα παραμένει άγνωστος, οί άνθρωποι, οί σεβόμενοι τάς προ
λήψεις, άναγκάζονται νά προι/’υλάσσωνται καθ’ δλην τί/ν Απο
φράδα ήμέραν.

Οί 'Εβραίοι όμως, οί ασχολούμενοι περί τήν ^Ιεκανο/ιαντείαν, 
η αίνεται ότι κάτι περισσότερον γνωρίζουν περί τής κακής ι'όρας 
τής Τρίτης, καί ώς τοιαύτην παραδέχονται τόν μικρόν μετά 
τήν μεσημβρίαν χρόνον, καθ’ δν πιστεύουσιν ότι Εντός τοΰ ϋδα- 
τος λεκάνης δύναται ό θέλων νά προ'ίδη εάν κατά τήν ώραν 
εκείνην μέλλει νά τού σνμβή κάνέν δυστύχημα. Βεβαιοΰται δέ 
παρά πολλών ήλικιωμένων γυναικών και τό εξής περιστατικόν 
ετ· σχέσει πρός τήν κακήν ι'όραν τής Τρίτης: Μία Έλληνίς 
κατοικούσα Εν τή αύτή αυλή μετά μιας 'Εβραίας, σννείθιζε νά 
καταράται τόν υιόν της συχνά. Μίαν ήμέραν καθ’ 'ήν άπέτεινε 
πρός αυτόν τά συνήθη φιλοφρονήματα, παρεμβασα ή 'Εβραία 
τής είπε : Νά σοΰ πώ εγι'ο συντρόι/ ισα ποιάν ι'όρα νιι καταρα- 
σθής τό παιδί σου γιά νά πιάση ή κατάρα σου». Και έξαφνα 
μίαν Τρίτην τής έβδομάδος άκούει ή Έλληνίς τήν Εβραίαν ή 
όποία τής Εφώναξε : "Συντρόη ισσα, ι'όρα νά καταρασθής τό παιδί 
σου .'IΓΕλληνίς κατά βάθος άγαπιοσα τό παιδί, της καί Οι·μω- 
θεϊσα διιι τήν κακίαν τής 'Εβραίας Εφώναξε. «Μπα πού νά σοΰ 
βγοΰν τιϊ μάτια παληωβρηά, πού θά καταραστώ εγό> τό παιδί μου». 
Καί τά ιιιίτια τής'Εβραίας {χύθηκαν αμέσως σάν αυγά.

Τιί περίφ ημα 2 Ιατροσόφια περιγράφουν μέ τά μελανότεοα 
χριόματα τόν χαρακτήρα καί τ'ην τύχην τών άνθράιπων, οΐτινες 
θι'ι είχον τό φ οβερόν ατύχημα νά γεννηθώσι κατά τήν άπαισίαν 
αυτήν ήμέραν. Καί περί μέν τοΰ άρρενος λέγουν. Άν γεννηθή άνήρ 
ήμέραν Τρίτην είναι ακατάδεκτος, άφ'ύς, αυστηρός, αδιάντροπος, 
απρόσεκτος, καματάρης, στρατοκόπος, μαγκελάρης, άσπλαχνος, τόν 
Θεόν ιι'η φοβούμενος, κλέπτης, άτακτος, χωριάτης, χολής γεμά
τος, όμως έμπειρος εΐς /ιάθησιν καί θέλει λάβει κατάραν άπό 
τούς γονείς του, άπό αρχιερείς καί ιερείς. Και πολλά ολίγοι αλλά

θά εϊχομεν νιι άναφέρωμεν πολλιι άλλα τοιαΰτα παλαιότεοα, ας 
ίδωμεν τί συνέβη ιιέ τίιν κομήτην τοΰ Βιέλα κατ’ αυτόν τόν 
1!)°'' αιώνα.

'() Χταμοαζά), υπολογίσας τ'ην τροχιάν τοΰ άστρου τούτου, 
ευρεν, ότι ό κομήτης θ<\ διήρχετο τήν 2!) ’ Οκτωβρίου 1832 
πλησίον τής τροχιάς τής Γής, είς ι’ιπόστασιν τεσσάρων περίπου 
γηίνα»· άκτίνων, έσωθεν αυτής. ’Επειδή δέ τό μήκος τής άκτΐ- 
νος τοΰ κομήτου ήτο ίσον πρός πέντε περίπου γηΐνας ακτίνας, 
ήτο προφανές ότι, κατά τήν όρισθεΐσαν ήμέραν, μέρος τής γηΐ- 
νης τροχιάς θά κατελαμβιίνετο ύπό τον κομήτου. Τοΰτο ήρκε- 
σεν όπως προκαλέση τόν πανικόν."Ολος ό κόσμος προέλεγε τήν 
καταστροφήν τής Γής, χωρίς νά σκέπτηται ή νά έρωτα καν 
καί not' θι'ι εύρίσκετο τότε ή Γή. Συνέπεια τοΰ' φόβου τούτου ό 
’ Αραγκό ήναγκάσθη τότε νά γράψη :

Ή διάβασις τοΰ κομήτου .πλησίον ένός σημείου τής γηΐνης 
τροχιάς θά σνμβή τήν 2Θ ’Οκτωβρίου (ν) πρό τοΰ μεσονυ
κτίου' άλλ’ ή Γή δέν θά ι/ΙΙάσι/ είς τό αυτό σημεΐον ή τήν 
πρωίαν τής 3(1 Νοεμβρίου (ν), ήτοι ένα μήνα βραδΰτερον. .. 
όθεν ό κομήτης θά διέλθι/ υπέρ τά είκοσι εκατομμύρια λευγών 
μακοάν τής Γής .

Προσε χώς: Πώς &ά απο-Άάνη ή Γή.

ζουν άπό αυτά τά ποιήματα ΐιν γεννηθούν εΐς τήν κακήν ιόραν.
ΙΙερί δέ τοϋ θύβ.εως λέγει: 'll γεννηθεΐσα κόρη Εν ήμερα 

Τρίτη εΐς τήν ιόραν τ'ην κακήν γίνεται μεθύστρα, καταλαλήτοα, 
μονοφάγισσα, δολεριί καί πονηρά, τραγονδιστίνα, άθεη, άσπλαχνη, 
ταβερνιιίρισσα γογγύστρα, άδιάιντροπη, καί διά παντός κατηρα- 
μένη καί όλίγες βρίσκονται ι’ιπό αυτές όπου έχουν τά τοιαΰτα .

Γενικώς σχεδόν πιστεύεται ότι ή Τρίτη ήμερα Εχαρακτηρίσθη 
ώς ημέρα άποφράς ύπό τών Έλλήνα»· τοΰ Μεσαιώνος, διότι 
κατ’ αυτήν συνετελέσθη ή πτώσις τής Κο»·σταντινουπόλεως.

ΊΙ ιδέα αύτη, ή μαρτυρούσα τό βαθύ άλγος, όπερ πασα ελλη
νική καρδία αισθάνεται διά τό γυθέν ι’ιδελφ ικόν αίμα, όπερ πρό 
πέντε ώς έγγιστα αιώνων έβαψε τό δάπεδον τής 'Αγίας —οφ ίας 
καί επορφΰρωσε τό γαλανόν κύμα τών γραιμικών άκτών τοϋ 
Βοσπόρου, Ελέγχεται ύπό τής Ιστορίας Ανακριβής.

Καί πρώτον εις τών Επί τή άλιόσει τής Κωνσταντινουπόλεως 
ποιηθέντων θρήνο»· λέγει περί τής ήμέρας τής πτιόσεως τά Εξής :

Έκείν ήιιέοα ή σκοτεινή ΰ/ άστραποκανμέ>·η 
τής Τρίτης, τής άσΒολερής τής μανοογελασμένης 
τής ΟεοκαρΒούνιαοτης, πονρμπαρδοχαλασ/ιενης. ..

Έξ οί· καταφ αίνεται ότι καί τότε ή Τρίτη δέν έχαιρε καλλι- 
τέρας φήμης.

Άλλά πλήν τής ποιητικής αυτής μαρτυρίας, Επί μόνης τής 
όποιας βεβαίως δέν δυνάμεθα νιι βασισθιόμεν, έχομεν καί τήν 
ιστορικήν μαρτυρίαν τοΰ Ζαμπελίου, δστις ϊστορών τήν ύπό 
τους Ψαρομηλίγγους Εναντίον τών Ενετών Κρητικήν επανά
σταση' τοΰ 1348 άναφέρει ότι ή ήμερα τής μάγιμ ■ ήν τρίτη 
τής έβδομάδος τοΰ Ιανουάριου μηνός ημέρα, κατά τήν κοινήν 
πρόληψη· άπαισία. "Ενεκα δέ τής απαίσιας ήμέρας οί φρονι- 
μιότεοοι τών άργηγιόν σι-νεβούλει-σαν τήν άποχήν άπό τής έπι- 
θέσεως καί πάσης πολεμικής έργασίας . Καί ό βυζαντινός εξ 
άλλου ιστορικός Νικήτας Χιονιάτης, ίστορών τόν πρός τους 
Ούγγρους πόλεμον Μανουήλ τού Κομνηνοΰ Εν έτει 1164 καθ’ δν 
περιφαιώς ενίκησε τά Ουγγρικά στρατεύματα ό ιινδρεΐος τοΰ 
Βυζαντίου στρατηγός ’Ανδρόνικος ό Κοντοστέφανος, Εν ημέρα 
Τρίτη λέγει: Άπετρέπετο δέ ώς Αποφράς ή τότε ημέρα καί 
δλως τιξνμφορος πρός τήν κατ’ Άρεα συμβολήν». Έκ τών 
άνωτέρω δύο τινα καταφαίνονται, πρώτον μέν ότι ή πρόληψις 
τής Τρίτης ώς αποφράδος είναι γνησίως 'Ελληνική και δεύτε
ρον ότι αύτη υπήρχε πολύ πρό τής ύπό τών Τούρκο»· άλώσεως 
τής Κιονσταντινουπόλεως.

Ίίλλά πλήν τών ΈλΙ.ήνο»· και παρά τοΐς Ευριυπαίοις επι
κρατεί ή πρόληφης τών άποφράδων ήμερών καί ώς τοιαύτην 
οί τελευταίοι αντίστοιχον πρός τήν ιδικήν μας Τρίτην θεωρσΰσι 
τήν Παρασκευήν, Επειδή κατ’ αυτήν εγένεπο ή Σταύρωσις τοΰ 
Σοιτήρος. Τυγχάνει δέ. γνιοστόν ότι και ή -Ί. Μ. ό ήμέτερος 
Βασιλείς ύπείκων τή προλήψει ταύτη ουδέποτε κατά τήν ήμέ
ραν αύτήν, ούτε βασιλικά διατάγματα υπογράφει, ούτε κυβερνή
σεις ορκίζει καί Εν γένει εΐς ούδεμίαν πράξιν προβαίνει εκ τών 
άναγομένο»· εΐς τόν κύκλον τών νιμηλών Αυτού καθηκόντων.



ZENH ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΠΙΙ

Η ΕΝ ΕΠΤΑΝΗΣΟ! ΕΠΙ ΓΑΑ. ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ 

(1807-1814.)
[Συνέχεια άπό τό ηροηγούμκνον τεΰχος|

Οαύτοκρατορικός έπίτροπος Bessiercs πολύ εΐργάσθη προς 
έπίτευξιν τοΰ σκοπού τής ίδρύσεα/ς τής 'Ακαδημίας, υπέρ 
ής ήτο ενθουσιώδης, διό καί προσέφερεν έξακόσια φράγκα τή 

'Ακαδημία, όπως διά διαγωνισμού βραβευθή ό φιλ.οπονήσας 
τήν Στατιστικήν τών Νήσων. "Ενεκα τούτου ό Κερκυραϊος 
Νικόλαος Δελβινιώτης έποίησεν ώραίαν ' Ιταλιστί ιυδήν μεστήν 
πατριωτισμόν. ΙΙοίοι θά ήσαν άραγε ο! ακαδημαϊκοί σύνεδροι 
καί ι'ιντεπιστέλλοντες; θά εΐπη καθ' εαυτόν δικαίως δ ευμενής 
ήμό»· αναγνώστης. Καί όμως έν τή μικρά. Κέρκυρα οι'χί τυχαίοι

Κερκυραίοι καί ξένοι υπήρχαν τότε.
()ί πλεϊστοι Αξιωματικοί τής γαλ

λικής φρουράς, ιδίως τον μηχχινικού, 
ήσαν έξοχοι μαθηματικοί, οί όποιοι 
ένούμενοι μετά τό»· λοιπό»· σοφό»· και 
φιλολόγων ή/ιεδαπό»· και Αλλοδαπό»· 
συνετέλεσαν όπως μή Αποβή άγονος 
ή Ίόνιος 'Ακαδημία.

Μεταξύ τό»· Αξιωματικό»· τής </ ρον- 
ράς ήτο ό Buttdrand, όστις ιός παρα
τηρεί ό Μουστοξύδης 1 ούδενός χρή- 
ζει έπαινον, άφ ον ό Βασιλεύς ιών 
Γάλλων κατέστησεν έπειτα αυτόν 
Μέντορα τον ώκυμόρου νίον καί 
διάδοχον, όστις ήτο ό πρντανις τής 
'Ακαδημίας καί έξόχως τήν διηύθυ- 
νεν, είχε τον βαθμόν τον συνταγιια- 
τάρχοΐ’.'Ο Κάρολος Dupin, διάσημος 
γεωμέτρης, ομότιμος τής Γαλλίας, βα- 
ρό»·ος, μέλος τής έθνοσυνελεύσεως, 
γερουσιαστής κ.λ.

Εις σύγχρονος γρά(/ει τά εξής: ·ΊΙ 
ϊδρνσις τής 'Ιονίου 'Ακαδημίας έλαβε 
χιόραν τρεις μήνας μετά την άφιξιν 
τον Κάρολον Dupin. 'Ο ζήλος του 
και αί έργασίαι τον διετήρησαν την 
'Ακαδημίαν τούτην, τής δποίας ήτο δ 
γραμματεύς. Ίδρυσεν υπό τον τίτλον 
’ Ολυμπιακοί 'Αγώνες άθλοθετήματα 
τής Αρχαίας καί νεωτέρας ελληνικής 
γλώσσης εις την έπάνοδον έκάστης 
' Ολυμπιάδας καί προσεκαλοΰντο εις 
διαγωνισμόν οί "Ελληνες συγγραφείς 
απάντων τό»· /ιερό»· τής Ει'ρώπης και 
'Ασίας. 'Εν Κέρκυρα ό Dupin μετέ
φρασε τά Ολυνθιακά τοΰ ϊημοσθέ- 
νους.Άφήκε την Κέρκυραν τόι 1811 " 
‘Ο Dupin ήτο έν Κέρκυρα άνιότερος 
αξιωματικός τοΰ μηχανικού τοΰ ναυ
τικού. Τά παρ' αυτού δημοσιευθέντα 
έργα είναι πολλά καί αξιόλογα. Καί ό 
πατήρ του, καθώς καί ό σοφός Αδελ
φός Dupin Aind, ό περιλάλητος νομο
μαθής καί πολιτικός, ό τοσούτον δρά- 
σας εις την Γαλλίαν Από τοΰ 1.783 
έως 18(>ό καί δ πλουτίσας /ιέ πολλά 
λαμπρά έργα τήν επιστήμην του, συγ- 
κατελέγετο μεταξύ τό»· Ίονίων Ακα
δημαϊκών. Ουτος άφιέρον τή ήμετέρα 
'Ακαδημία Acadeniial Jonensi Cor- 
cyrae* τήν περί ρωμαϊκού δικαίου 
ιστορικήν έ,πιτομήν, διά λατινικής έπι- 
στολής έπιφανό»·, έν τώ φιλελληνισμό) 
του, τό τοΰ ’ Ορατίου :
Grafts ingemum : Grafts dedit ore rotundo 
Musa ίοι/ιιί, propter tandem nultius avaris.

"Εικονογραφημένης,, Καί άλλοι γάλλοι Ανήκουν εις τό 
ίονικόν τούτο ίδρυμα, οιον:

Οί Pouqucville, Bernard, A. Logis, L. Frank, Arnaud. 
Augoyat, Petit-Radal Ghampolion, Chaptai, οί Ιταλοί Μάν
της, Βισκόντης, Νικολίνης, Γεραρδίνος, Βρουνιατέλλης, οί δανοί 
Brondsted, /\oes, Muntcr καί πλεϊστοι άλλοι εύρωπαϊοι διά
σημοι. Σημειωτέου ότι ούδείς "Αγγλος έξελέγη. ”.4γ ιμο μεταξύ 
τό»· Ακαδημαϊκό»· ό de Basset, ούτος, ναι μέν ήτο εις τήν 
Αγγλικήν υπηρεσίαν, άλλ' ή πατρίς τον ήτο ή 'Ελβετία καί 
ύπήρξεν άριστος διοικητής Κεφαλληνίας άπό τοΰ 1810.

'Εκ τό»· ήμεδαπών ό Κοραής, ό Φιόσκολος, δ Μάριος 1Ίιε
ρής, ό 'Ιωάννης Καποδίστριας, ό Ψαλίδας, <ί Σακελλάριος, ό

1 'Ιστορικά και φιλολογικά άνάλεκια Κτρκϋρα 1S‘72 or).. /.S'.
1 lliographie Noirvelle des Contemporains, ou Dictionnaire historique et 

raisonne de tons les hommes. qui depuis de la revolution francaise out aeqnis 
de la cdlehrite par Arnoult, Jouy. Xorvins τόμος rn-ατος Παοίσιοι, 1827.

Νικολόπονλος καί άλλοι ήσαν άντεπιστέλλου- 
τες ακαδημαϊκοί. Σύνεδροι διαμένοντες έν 
Κερκύρι/ ήσαν οί Κερκυράΐοι Ν.Αελβινιιότης, 
ο .-!. Ναλκιόπονλος Βιλέττας, ό Μιχαήλ Τ. 
Πιέρης, ό Δη/ιήτριος 'Αρλιιότης, ό βαρόινος 
' Ε/ι/ιανου 'ηλ ί-ίεοτόκης, ό Άνδρέας Σορδΐνος, 
ό Στυλιανός Βλασσύπουλος, δ'Ιοιάννης Ι'εν- 
ναπάς, ό ’Αντιόνιος Ροδοσταμος, ό Στάμμος 
Γαγγτίδης, ό Αάζαρος Μόρδος, ό ’ Ιωάννης 
Δόνας, <5 ΙΙαΰλος IΙροσαλένδης, ό Βιάρος 
καί Γεώργιος Καποδίστριας, ό Σπί'ρίόων 
Πασκουάλης και ό .V. ΙΙιέρης, οί ΚεφαλΔ.ή- 
νες Μ. Μεταξας καί Ν. Ραζής, ό Ζακύνθιος 
Διονύσιος Ρώμας, δ έκ ΓΤάργης ίερεύς .1. 
'Ιδρωμένος, ό έκ Κατούνης Ν. Μαυροιιμάι- 
της, δ Βυζάντιος II. ΙΙετρίδης καί οί ξένοι 
IF. Afeyer, Ραφαήλ. Ζανώνης καί άλλοι.

Έν όλο> 28 κατά του καταστατικόν.
Ύπήρχον καί έν ταΐς Νήσοις άντεπιστέλ- 

λοντες 'Ακαδημαϊκοί ιός έν Κερκύρι/, ό Β. 
Τσεκατος, 'Ιννοκέντιος Γιαλινάς, Άνδρέας 
Μουστοξύδης, ’.-Irr. IΙετρετίνης, έν Κεφαλ
ληνία., ό Αυσέος, ό Ευστάθιος Μεταξας, δ 
Βελλιάρης, δ Μαρίνος Πινιατόρρος, ό .V. 
Δελλαπόρτας, ό Στάμος Ιίετρίτσης καί 
Βαλλιάνος Χαρσούρης, έν Ζακύνθω δ'Ιωάν
νης Σιγοΰρος, δ ίιονύσιος Ροίδης δ 'Αντώ
νιος Κομοΰτος2, ό Ιικόπονλος καί δ'Ιωάν
νης Γραδινιγος Σιγοΰρος, έν Λευκάδι 
Κοντικης, ό Φήλιξ Ζαμπέλιο, ό 
Ζαμπέλιο καί ό Μ. Ί'σιτσιλιιϊνης, έ 
ροις δ Κοντολέος, έν 'Ιθάκη δ Ζαβός καί 
έν Παξοϊς δ ΙΙαυλίνης *

Μαθηταί τής 'Ακαδημίας ένεγράφησαν δ 
Δημ. Μαριέτης καί Σ. Άρμάτος.

’II ’ Ακαδημία διηρέθη εις τρία τ/ιή/ιατα 
τό τό»· φυσικομαθη/ιατικών, τό τό»' ήθικό» 
καί πολιτικό»· έπιστημό»·, τό τί}ς γραμμα
τολογίας καί καλλιτεχνίας. -4ί δημόσιαι παρα
δόσεις τής Ίονίου'Ακαδημίας ήσαν αί εξής. 
Ό Κάρολος Dupin: φυσικήν, χημείαν 
μαθηματικά, ό Augoyot: φυσικομαθη 
ματικά, δ Μιχαήλ Τριβώλης ΙΙιέρης: βοτα 
νικήν Λ, ό Νικόλαος Ιελβινιώτης : πολιτικόι 
καί ποινικόν δίκαιον, δ 'Αλταβίλλας 
κιόπουλος Βιλλέτας: πολιτικήν οικονομίαν 
δ Ζανένης: κανονικόν δίκαιον.

'Εγκαθιδρυθείσης τής 'Ακαδημίας έπισι'ι 
μως, έ/ρξαντο τά μαθήματα. Τό ελληνικό 
πρόγραμμα έλεγεν ότι είναι: ή άρχή χμε 
’ Ολυμπίων. ' Ο πρϋτανις συνταγματάρχη 
Baudrand, διά λόγου έκήρυξε τήν έναρξι 
τό»· έργασιό»· τής ’Ακαδημίας μας, παρου 
σό>ν πασό»· τό>ν άρχό»· και πληθύος έκλε 
κτοΰ άκροατηρίου. ·4ί συνεδριάσεις έγένοντ 
έν τή αιθούση τής ίημοσίας βιβλιοθήκης. 
Τακτικοί αί παραδόσεις καί τακτικά τά άνα-
γνώσ/ιατα. Τά άθλοθετήματα πάντοτε ένδια- 
φέροντα διά τήν Έλλιίδα. rIIΊόνιος 'Ακαδημία είναι ή πρώτη, 
ήτις έπιθυμοΰσα νά ιιάθη περί τής καταστάσεως τοΰ πολιτι
σμού καί τών φώτων τής μαθήσεως εις τήν Ελλάδα άπό

1 e () ά.ταΙΙ·ιι·απσΙΙείς τοΡ Σο/Μ/ιον.
I Ιίοιϊιηι·' ΙΙγεμι!»·, .τ<ι<ΰόρο« τής γερουσίας έ.τί ' Επτανήσον Πολιτείας.
II * Ο κατιιλογος τώτ lori'i,»· '. ΙκαΛη/ιαϊκΐ'ΐν ίδη/ιοοιεί-Οη τότε, άλλ* είναι 

δυσεύρετος το'ιρα.Ό ίπιΙΙυ/ιιον αΰτο Ιίιί τί> nojn εις τό οϋγγραμα : Parga 
and Ike Jonian /stands... by Lieut Col. C. P. De Posset. London 1821 
οελ. 1ό~ - l.'ilt καί ε!ς τό : Έπίκριοις ί.τϊ ΠεριιΙΛο»· ιινΛν τον συγγράμμα
τος τοΰ κ. ΙΙανλον .Ια,Η.τροι· Χομίοματα καί Μεταλλεία της ' Επτάνησον 
Πολιτείας !·.τό Μάρκον θεοτόκη. Κερκΰρτι /.S'N.j οελ. 167-171.

4 Πρβλ. —. δε Ιΐιάςη: *Αί πρίοται παραδόσεις τής χη/ιείας εν'Ελλ.άδι 
καί ο! πρώτοι καθηγηταί τής χημείας έν Ροδώνι Ζακύνθου άρ. 10- II.

1 ΊΙ βοτανική έν Έλλάδι, Ο! δύο πρώτοι καθηγηταί της βοτανικής. 'Ο 
πρώτος βοτανικός κήπος. Οίκογεν. 'Ημερολόγιου J. .V. Εερονίον, 1908.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ "ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ,,ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΠΗΓΗΝ
ΞΕΝΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ

τής πτώσεως τής’Ανατολικής Μοναρχίας άχρι τού καθ ήμας 
χρόνου, έπρότεινεν έν διαγωνισμό) τά ζητήματα ταΰτα:

Α'. Ποια καί πόσα σχολεία, βιβλιοθήκαι καί άλλα τοιαΰτα προς 
κοινήν μάθησιν άποβλέποντα συνεστήθησαν εις τάς διαφόρους 
έπαρχίας τής Έ/Δ.άιδος άπό τής άλιόσεως Κωνσταντινουπόλεως 
έως τό»> καθ' ή/ιάς χρόνων; Β. ΙΊοία σ-χολεϊα καί άλλα τοιαΰτα 
άποβλέποντα προς παιδείαν καί μάθησιν τό»· δμογενό»· συνέστη
σαν οί Γραικοί έξω τής Ελλάδος; I". Άραγε αί μόναι τνπο- 
γραφίαι τής Μοσχοπόλεως, τοΰ' Ιάσιου, τοΰ Βουκουρεστίου εύρί- 
σκονται έν τή Έλλάδι; 'Αληθεύει άρα ότι υπήρχε τυπογραφία 
είς τό Φανι'ιρι τής Κωνσταντινουπόλεως; Πόσον διήρκεσεν 
έκείνη, ήτις υπήρχεν εις τό Πατριαρχείο)· τής Κωνσταντινου
πόλεως έν καιρό) τοΰ πολέμου μεταξύ Γαλλίας καί Τουρκίας;

(”Εχεται συνέχεια) ΣΠ. ΔΕ ΒΙΑΖΗΣ



Ν τούτοις, μεθ’ δλας τάς προσπάθειας τοΰ καρδιναλίου Ρισελιέ ‘, 
Φΐ~τοΰ Λουδοβίκου 11”. τοϋ Μαζαρίνου καί τοϋ Λουδοβίκου ΙΔ' πρός 

Λ^Ιέξάλειψιν τής προλήψεως, ήτις άπό τών Ρωμαϊκών χρόνων έπεκρά- 
τει άκόμη καί έπεκράτησε καί κατόπιν παρ’ ιΐπασι τοΐς λαοϊς περί τοΰ 
επαγγέλματος τοΰ ήθοποιοΰ, ή τήν σκηνήν άνερχομένη γυνή μέχρις εσχά
των άκόμη έθεωρήθη πάντοτε έηιλη-ψίμου διαγωγής, ϊνα μεταχειριστώ 
τήν έλαφροτέραν έκφρασιν. Περί τών πρώτων άνελΟουσών τήν γαλλικήν 
σκηνήν ό Talleniant des Reaux - βέβαιοί ίίτι έζων έν μεγάλη έλευθεριό- 
τητι καί κοινώς μεθ’δλων έν γένει τών ήθοποιών αδιακρίτως θιάσου !

Καί ούκ ήν άλλως γενέσθαι. Καθ’ήν έποχήν αύτοί οί άνδρες οί άνερ- 
χόμενοι τήν σκηνήν ήσαν ώς έπί τό πλεΐστον διεφθαρμένοι, τό δέ 
θέατρον κατεδιιόκετο ύπό τής έκκλησίας καί άφωρίζοντο οί έν αύτώ 
εργαζόμενοι, φυσικόν ήτο αί πρώται άνελθοΰσαι τήν σκηνήν γυναίκες, 
άδιαφοροΰσαι δι’ όλα ταΰτα, νά ήσαν άπό τά ήθικώς χρεωκοπημένα 
εκείνα όντα τά όποια, είτε έπί τής σκηνής είτε έκτός αύτής, τόν αύτόν 
διεφθαρμένοι· ήγον βίον. "Αλλως τε καί είς τούς μεταγενεστέρους χρό
νους, δτε τό θέατρον καί τών άφορισμών τής έκκλησίας άπηλλάγη καί 
αί βαρύνουσαι αύτό προλήψεις σχεδόν έξέλιπον, ή έν τώ θεάτρφ θέσις 
τής γυναικός δέν έκαλλιτέρευσε. Καί άν ύποτεθή ότι πριν ή άνέλθη τήν 
σκηνήν ή γυνή έξήλθεν έκ τών κόλπων τής ήθικωτέρας οίκογενείας, τό 
έπάγγελμα τής ήθοποιοΰ είναι τοιοΰτον, ώστε δυσκόλως δύναται 
ν’ άνθέξη εΐς τούς περιστοιχίζοντας αύτήν πειρασμούς ’. Έν τοσούτφ. 
διά νά έπανέλθωμεν είς τάς πρώτος άνελθούσας τήν γαλλικήν σκηνήν 
γυναίκας, εύρε καί ή τιμιότη; αύτών τόν ύπεραπολογητήν των έν τώ 
προσώπφ τοΰ Chappuzeau, τοΰ ιστοριογράφου τοΰ γαλλικοΰ θεάτρου 
τής έποχής ταύτης. Ούτος, άφοΰ περιγραφή τόν πατριαρχικόν βίον δν 
διήγον αί οίκογένειαι τών ήθοποιών*, προσθέτει καί τά έξής: «Έάν εύρί- 
σκωνται έν τφ θιάσφ καί πρόσωπά τινα τά όποια διάγουσιν ήκιστα 
κανονικόν βίον (!), τό έλάττωμα αύτό δέν άντανακλρ. έφ’ όλου τοΰ σώμα
τος. καθόσον άλλως τε είναι ελάττωμα κοινόν είς δλας τάς τάξεις καί εΐς 
δλας τάς οίκογενείας·. ’Αμέσως δέ κατωτέρω προσθέτει : «Όθεν δύνα
μαι νά εϊπω οτι, δταν πρόκειται νά δεχθώσι κανένα νέον ήθοποιόν ή 
καμμίαν νέαν ήθοποιόν, δέν έξετάζουν μόνον έάν τό πρόσωπον έχει 
τ’ άπαιτούμενα διά τό θέατρον προσόντα . .. άλλά καί εύχονται 5 όπως 
τά προσόντα αύτά συνοδεύωνται άπό καλά ήθη, διά νά μί] εισέρχον
ται είς τόν θίασον άνήρ ή γυνή προκαλοΰντες σκάνδαλα, πράγμα τό 
όποιον σπανίως συμβαίνει, διότι τά διαδιδόμενα έπί τοΰ προκειμένου 
πανταχόθεν. είναι ώς έπί τό πλεΐστον ψευδή». Έν τούτοις, ό άγαθός ιστο
ριογράφος, δστις συνέζη μετά τών ήθοποιών τής έποχής έκείνης, οΐτινες 
άναμφιβόλως τοΰ ύπέβαλον όλα τ’ άνωτέρω, μεθ’ δλας τάς προσπά
θειας, ας καταβάλλει χαριζόμενος είς τούς προσφιλείς του ήθοποιούς, 
νά κρύψη ή καί νά κολάση την άλήθειαν ή τ’ άφορώντα τήν διαγωγήν 
αύτών, δέν τό κατορθώνει έπί τέλους. Ένφ ομολογεί οτι προκειμένου 
νά δεχθούν έν τώ θιάσφ νέους ήθοποιούς εξετάζουν έάν ουτοι έχουν 
τ’ άπαιτούμενα διά τό θέατρον προσόντα, προκειμένου περί τής ήθικής 
αύτών ομολογεί πάλιν ότι δέν έξετάζουν τό τοιοΰτον, άλλά μόνον 
τό. . . εύχονται ! Έπίσης δέν δύναται ν’ άποκρύψη ότι πολλά διεδί- 
δοντο πανταχόθεν εΐς βάρος τών ήθοποιών, άλλά σπεύδει νά πρόσθεση 
ότι «ώς έπί τό πλεΐστον· αύτά δλα ήσαν -ψευδή» !

Τό ύφος τής ύπεραπολογίας ταύτης τοΰ Chappuzeau, δστις σημειω
τέοι·, πολλάκις έλέγχεται χαριζόμενος είς τούς ήθοποιούς, υποθέτω δτι 
ούδένα πείθει περί τής ήθικής ύποστάσεως τών ήθοποιών τής έποχής 
έκείνης καί πρό πάντων τών γυναικών.

Τό περίεργον έν τούτοις εϊναι δτι. δλαι σχεδόν αί γυναίκες τοΰ θεά
τρου ήσαν έγγαμοι * καί διαρκώς... έγγυοι, πράγμα τό όποιον ήνάγκασε 
τόν Άββαν de Pune νά έκφραση τήν έξής ευχήν: «Ει’ι^ής έργον θά ήτο 
νά ήσαν δλαι αί ήθοποιοί νέαι καί ώραΐαι καί εϊ δυνατόν, πάντοτε κόραι 
ή τουλάχιστον νά μή έμεναν ποτέ έγγυοι, καθόσον έκτος τοΰ ότι ή γονι- 
ιιότης τής κοιλίας των παραβλάπτει τήν ωραιότητα τοΰ τε προσώπου 
καί τοΰ σώματός των έν γένει. τό τοιοΰτον είναι καί κακόν τό όποιον 
διαρκεΐ άφ’ ής ήρχισε καί δέν αργεί νά έπανέλθη μόλις τελειώσει .

Είς μεταγενεστέρους χρόνους δτε ή έπί τής σκηνής έμφάνισις τών 
γυναικών έγενικεύθη πλέον, δέν δύναται τις νά υποστήριξή ότι τήν σκη
νήν άνήρχοντο σεμναί κόραι οικογενειών ή άλλαι γυναίκες άμέμπτου 
διαγωγής. Κάθε άλλο. Ή γαλλική σκηνή έλειτούργησεν ώς έπί τό πλεΐ
στον μέ πόρνος καί άλλος γυναίκας ών ή διαγωγή δέν ήτο ποσώς άξιο- 1 2 3 4 

1 Ό Ριο·λιέ ooric έξαιρετικώς έπροπτάτευσε το θέατρον καί τούς ήθοποιούς 
.ταρεκάλεορ τόν ΆββΑν d'Aubignac νά σύνταξη κανονισμόν έπί τή βάσει τού 
όποιου νά διεπωνται τά τοΰ θεάτρου. Ό άγαθός δμως Άββάς, θέλων νά περι- 
στείλη τά έκλελυμένα ήθη τών γυναικών τής σκηνής, προοιθεσεν είς τόν κανονι
σμόν του καί σχέδιον μεταρρυθμίοεως δι’ ού έπρότεινε ν’ Αχαγορευθή εις τάς 
κόρας ν’ άνέρχωνται τήν σκηνήν, έκτός άν ό πατήρ ή ή μήτηρ αύτών εύρίοκοντο 
έν τφ αύτφ θιάσφ έπίσης ν’ άπαγορευθή είς τάς χήρας νά παίζωσι κατά τήν 
διάρκειαν τοΰ πένθιμου έτους (!) νά ύποχρεωθώσι δέ αύται νά υπανδρεύονται 
έντός εξ μηνών μετά τό έτος αύτό. Άλλά πάντα ταΰτα έμειναν έν σχεδίφ μόνον. 
(La Pratique du ThvAtrc par 1’abbe D'Auhignac. Amsterdam, 171ft).

2 Les historiettcs, τόμ. VII.
3 ’Ίδε έπί τού προκειμένου : J. J. Rousseau, Lctlre sur les spectacles.
4 Theatre Francois de Chappuzeau. βιβλ. Ill, κ«φ. VII.
ft Theatre Francois, βιβλ. Ill, κεφ VIII.
β Al γυναίκες τοΰ θεάτρου καί έγγαμοι ούσαι δεν είχον δικαίωμα νά φέρωσι 

τόν τίτλον τής κ υ ρ ί α ς. (Jules Bonn assies : La ConnJdie - Francaise histoire 
administrative, σελ. 13, ύποσημ. I. Paris 18.54).

μιμητός. Καί τό πράγμα ήτο φυσιχόν, καϋόπον άφ’ ένός μεν. μεθ’ δλην 
τήν υποστήριξη·, ής έτύγχανεν έκάστοτε τό θέατρον, δέν έπαυεν ιός έκ 
τοΰ άμειλίκτου πολέμου δν έκήρυξε κατ’ αύτοΰ ή γαλλική έκκλησία 1 
νά θεωρήται ώς σχολεΐον διαφθοράς, εΐς δ ούδεμία γυνή σεβομένη έαυ
τήν έτόλμα νά άνέλθη, άφ’ ετέρου δέ πόρναι καί άλλαι έπιληψίμου δια
γωγής γυναίκες εΰρισκον ιϊσυλον έν τφ θεάτρφ. Διότι έν Γαλλίφ πόρναι 
καί ήθοποιοί είχον ιδιαιτέραν δικαστικήν αρμοδιότητα. Αί μέν πρώται 
ύπήγοντο είς τήν αυθαιρεσίαν τής αστυνομίας, αί δέ δεύτέραι εΐς τήν 
αυθαιρεσίαν τών εύγενών τής Λύλής. είς οΰς εϊχεν άνατεθή ή διεύθυνσις 
τών θεάτρων. Μεταξύ τών δύο αύτών εξουσιών, ή τών εύγενών τής 
αύλής ήτο όλιγώτερον σκληρά, τούτου ένεκα αί πόρναι διά ν’ άποφύ- 
γουν τήν αύστηράν καί σκληράν δικαιοδοσίαν τής ’Αστυνομίας, άνήρ
χοντο τήν σκηνήν, χωρίς ένίοτε νά έχουν ούδεμίαν πρός αύτήν κλίσιν. 
Τ’ αύτό έπραττον καί δσαι ήθελον ν’ άποφύγουν τήν έπίβλεψιν τών 
συζύγων ή πατέρων αύτών, καθ’ όσον άπαξ άνερχόμεναι τήν σκηνήν, 
δχι μόνον δέν ήδύναντο νά παραιτηθώσιν αύτής άλλά καί ύπήγοντο, 
ώς εϊποβεν, εΐς τήν εξουσίαν τών εύγενών της αύλής. Συνέβαινεν όμως 
καί τό αντίθετον. 'Οσάκις οί διευθύνοντες τά θέατρα έβλεπον ότι κόρη 
τις ή γυνή έκ τών τοΰ λαοΰ έφαίνετο οτι θά προώδευεν έν τφ θεάτρφ, 
τήν απέσπων τής οίκογενείας της διά Β. Διατάγματος καί τήν εφερον 
έπί σκηνής. Διά τής μεθόδου αύτής άνήλθε τήν σκηνήν ή μετέπειτα διά
σημος άοιδός Σοφία Arnould.

Συνηθέστερον τήν σκηνήν άνήρχοντο καί άνέρχονται άκόμη κόραι 
αισχρών μητέρων, αϊτινες άφοΰ διήλθον τόν βίον των διά πυρός καί 
σιδήρου, μή δυνάμεναι πλέον νά έκμεταλλευθώσιν έαυτάς, προτρέπουσι 
τάς θυγατέρας αύτών ν' άνέλθουν τήν σκηνήν ϊνα καρπωθώσιν αύταί 
τάς έκ τοΰ έπαγγέλματος αύτοΰ ώφελείας αϊτινες πάντοτε προέρχονται 
έκ τής έκτός της σκηνής έργασίας των! Καί ή μητέρα τής ήθοποιοΰ 
υπήρξε παντού καί πάντοτε ή αύτή άνευ έξαιρέσεως. Ό J. Rousseau, 
εϊς τών συγγραφέων τοΰ Άστυκοΰ κώδικος, παρέχει ήμίν θαυμασίαν 
εικόνα τής μητρός τής γαλλίδος ήθοποιοΰ ’. Άλλ’ ή εΐκιίιν αΰτη εϊναι 
πανομοιότυποι- τών μητέρων όλων έν γένει τών θηλέων ήθοποιών 
πάσης έθνικότητος ’, τούτου ένεκα τήι μεταφέρω ένταΰθα, έστω καί έν 
ώχρφ μεταφράσει:

«Ή καρδία τής μητρός εϊναι τό άριστούργημα τής δημιουργίας.
•Ή άλήθεια αΰτη, πολύ πρό έμοΰ λεχθεΐσα, είς όλίγας εύτυχώς ύπό- 

κειται εξαιρέσεις τάς όποιας δέν πρέπει ν’ άναζητήση τις μεταξύ τών 
μητέρων τών θηλέων ήθοποιών. Τό σκυλάκι μιας εύσεβοΰς ή τό που
λάκι μιας μοναχής περιβάλλονται βεβαίως άπό όλιγωτέρας φροντίδας 
καί περιποιήσεις παρ’ δσας μία ήθοποιός άπό τήν μητέρα της. Καί τό 
πράγμα εϊναι φυσικώτατον, καθόσον αί καλαί αύταί γυναίκες τάς θυγα
τέρας των έχουν ώς μόνον στήριγμα. Χήραι σχεδόν δλαι άνωτέρων 
άξιωματικών έν πολέμφ άποθανόντων καί άνευ τής έλαχίστης περιου
σίας, παρά τίνος άλλου θ’ άνεκουφίζοντο κατά τά γηρατειά των ; Ποΰ 
θά εΰρισκον κάποιαν παρηγοριάν, έάν δέν έδιδον ένωρίς εΐς τι'ις θυγα
τέρας των έντιμόν τινα θέσιν, έάν δέν ένέπνεον είς αύτάς τάς καλάς 
άρχάς; Εύθύς λοιπόν ώς μία κόρη προωρισμένη διά τό θέατρον φθάση 
εις ηλικίαν δέκα πέντε έτών, διά δέ τών διδασκάλων τούς όποιους η 
μήτης της, στερηθεϊσα κάθε τι τής έδωσε, καταστή Ικανή νά έμφανι- 
σθή επί σκηνής, ή καλή αύτή μητέρα δέν τήν έγκαταλίπει πλέον, 
καθόσον ή άρετή νεαρός (κόρης είναι εύθραυστος σάν καλάμι, οί δέ νέοι 
τή? σημερινής έποχής τόσον επιτήδειοι. τόσον τολμηροί! Φρικιά δέ 
καί μόνον συλλογιζομένη ότι κάποιον αίσθημα ήμποροϋσε νά έκθέση 
διά παντός τήν τύχην τοΰ πεφιλημένου τέκνου της! Τούτου ένεκα ή 
καλή αύτή μαμμά συνοδεύει πάντοτε τήν κόρην της εΐς τά γραφεία τών 
διευθυντών τών θεάτρων καί συμφωνεί μετ’ αύτών τά τών ύποχρεώ- 
σεών της, έκλέγει δέ καί τό έργον τής πρώτης έμφανίσεώς της. Παρα
κολουθεί κατόπιν τήν νεαρόν δόκιμον εϊς όλος τι'ις δοκιμάς, τήν ένθιιρ- 
ρύνει διά λόγων καί χειρονομιών καί έπί τέλους καταντφ νά γίνη αύτή 
ή σκιά της. Μ’ άλλους λόγους ή κόρη της είναι αυτόχρημα ή άθωότης 
ύπό τήν αιγίδα τής προνοίας καί τής χρηστότητος.

• Κατά τάς τελευταίας πρό τής πρώτης έμφανίσεώς ήμέρας, ή μητρική 
καρδία συνταράσσεται είς κάθε στιγμήν άπό τάς φροντίδας σωρείας 
λεπτών περιποιήσεων. Διά νά προφυλαχθοΰν τά ποδαράκια τής κόρης 
άπό έπικίνδυνον υγρασίαν, ή μαμμά τής έπρομήθευσε μάλλινες κάλτσες, 
άντικατέστησε δέ καί τά λεπτά σκαρπινάκια της μέ ψηλαΐς καί ζεσταϊς 
μπόττες. ’Αλλά καί διά τήν τόνωσιν τοΰ στομάχου μεσημέρι βράδυ δέν 
λείπουν τά τρυφερά κοτόπουλα, ή σούπες καί τό δυνατό κριισάκι. Νερά 
δέ μέ ζάχαρι καί παντός είδους ντεκότα διατηρούν τήν φωνήν είς αΐω- 
νίαν διαύγειαν. Έπί τέλους ή μεγάλη ήμέρα τής πρώτης έμφανίσεώς 
φθάνει, καί τό enfant gate παρουσιάζεται μέ δλα αύτά τά μέσα.

("Επιιται συνέχεια) NIK. I. ΛΑΣΚΑΡΗΣ

I ΟΙ πρώτοι τής έκκλησίας πατέρες άναβεματίζοντες τό θέατρον καί τούς 
μειερχομενους τό έπάγγελμα τοϋ ήθοποιοΰ, οκοπόν ειχον ώς άλλαχοΰ έξεΟίοα- 
μεν, νά πλήξουν καί πνίξουν τό είδωλολατρικόν Οέατοον Άπό τού Εκτου όμως 
αίώνος τά Αναθέματα τής έκκλησίας δέν είχον λόγον ΰπάρξεως καθόσον ή είδω- 
λολατρεία σχεδόν έξέλιπε κυρίως έν Ευρώπη, τούτου Ενεκα καί είς πάσας τάς 
χώρας τής Εύρώπης κατηργήΰησαν σιωπηρώς έκτός τής Γαλλίας.
ϊ J. Ronsseau, Code thiatral. σελ. Ι9« - 207. Taris 1829.
3 Έν Ίταλίρ τήν μητέρα τής ήθοποιοΰ δέν τήν όνομάζουν la niadre. άλλά II llindre!

ΠΡΟ1ΟΙΛ ΟΨΙΣ

ΤΟ ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΣΤΕΜΜΑ

Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

ΕΝΘΑ φνΛΑίτεΤΑΙ το ΑΓΓΛΙΚΟΝ XTEMMA

ΟΠΙΣΘΙΑ ΟΨΙΣ

Π ολλάκις πλησίον τών Βασιλέων τής Αγγλίας ή Εικονογραφημένη 
__ .παρέθεσε καί τό στέμμα των.Έπ'εύκαιρίρ. τής άναρρήσεως τών νέων 

Βρεττιινικών Μεγαλειοτήτων μάθετε καί μερικός λεπτομέρειας περί αύτοΰ.
Τό άγγλικόν στέμμα κατεσκευάσθη τώ 1838 ύπό τών άγγλων χρυσο- 

χόων Ράντελ καί Βρίτζ διά πολυτίμων λίθων ληφθέντων, κατά διατα
γήν τής Βασιλίσσης Βικτωρίας, έξ άλλοιν παλαιών στεμμάτων ευρισκο
μένων έν τώ θησαυροφυλακείφ τής Αγγλίας. "Εν μέγα ρουβίνιον. ένας 
μέγας επίπεδος σάπφειρος, 16 σάπφειροι, ϊ 1 σμάραγδοι. 4 ρουβίνια. 
1363 μπριγιάντια, 1273 ροδόχροες άδάμαντες. 147 επίπεδοι, 4 μαργαρί- 
ται μεγάλοι είς σχήμα δακρύου καί 273 άλλοι μικρότεροι μέ χρυσόν καί 
άργυρον κολλημένοι στολίζουν τό στέμμα τοΰτο, όπερ συνίσταται έκ 
βελούδου βυσσινοχρόου, γύρω γύρω δέ κατά τό κάτω μέρος περιβάλλε
ται ύπό δέρματος ίκτΐδος καί περικαλύπτεται έσωθεν ύπό λευκού μετα
ξωτού. Τό ολικόν βάρος του εϊναι 1 όκά. "Ανωθεν τοΰ δέρματος τής 
ίκτΐδος έχει δύο σειράς μαργαριτών, ών ή μέν κάτω έχει εκατόν είκοσι 
καί έινέα, ή δέ άνω εκατόν είκοσι, εύμεγέθεις δμως άρκετά Μεταξύ τών 
δύο τούτων μαργαριτοσειρών, κατά τήν προσθίαν δψιν φέρει τεράστιον 
σάπφειρον, δν ήγόρασεν ό Βασιλεύς Ι'ειόργιος Δ’, όπισθεν δέ φέρει 
ά/.λον σάπφειρον κατά τι ιιικρότερον καί τρεις δεξιά τούτου καί άλλους 
τρεις άριστερά του. μεταξύ τών όποιων παρεντίθενται όκτώ σμάραγδοι 
καί πάλιν άνωθεν καί κάτωθεν τών σαπφείρων δεκατέσσαρες άδάμαν
τες, πέριξ δέ τών όκτιο σμαράγδων εκατόν εϊκοσιν όκτώ άδάιιαντες.

Μεταξύ τών σαπφείρων καί σμαράγδων ύπάρχουν δεκαέξ χρυσά τρι- 
φύλια συνιστάμενα έξ εκατόν έξήκοντα άδαμάντων. "Ανω πάλιν τοΰ 
συμπλέγματος τής βάσεως εϊναι όκτό> σάπφειροι, ών ύπέρκεινται ισά
ριθμοι μεγάλοι άδάμαντες, άπό τών όποιων κρέμονται όκτώ πλέγματα 
συνιστάμενα έξ εκατόν τεσσαράκοντα όκτιο άδαμάντων. Εΐς τό έμπρός 
μέρος πάλιν ύπάρχει ένας σταυρός, κατά τά παρι’ι Μελιταίοις είθισμένα, 
καί εΐς τό κέντρον αύτοΰ τύ όνομαστόν ρουβίνιον, δπερ, ώς λέγουν, 
έδόθη είς τόν Έδουάρδον τόν Μέλανα, πρίγκιπα τής Ούαλλίας, υιόν 
τοΰ Έδουάρδου I” ύπό τοΰ βασιλέως τής Καστιλίας Δόν Πέτρου τώ 
1367 μετά τήν μάχην τής Ναϊέρας. Τοΰτον τόν ίδιον λίθον έφερεν είς 
τό κράνος του καί ό Ερρίκος Ε’ κατά τήν έν έτει 1415 μάχην τοΰ 
Άζιγκούρ. Τό ρουβίνιον τοΰτο φέρει οπήν εΐς τό μέσον, κατά τά έθιμα

ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΕΘΙΜΑ.—Η ΑΝΑΚΗΡΥΞΙΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ

Φ" αντασθήτε τόν Εγγλέζον, τόν λαόν αύτόν τής προόδου, προσκολ- 
λημένον σφιγκτά εΐς έθιμα τοϋ Μεσαιώνος καί χάσκοντα έπί τή Οέφ 

τής τυπικής τελετής, ήτις λαμβάνει χώραν κατά τήν άνακήρυξιν τοΰ 
βασιλέως έν Λονδίνιο. "Εγινε λοιπόν καί ή τελετή αύτή τής άνακηρύξεως 
τοΰ Γεωργίου Ε’ όπως ορίζουν οί τύποι καί ή έθιμοταξία τοΰ ΙΕ' αίώ
νος, μέ τάς στολάς τών κηρύκων, μέ ακολούθους, μέ κυανούς μανδυοφό- 
ρους, μέ ερυθρούς δραγόνους, μέ δπλα μεσαιωνικά, έμβλήματα κ.λ.. εϊς 
τά ϊδια σημεία, όπου άνέκαθεν έγίνετο. άταράϊάακτα, μέχρι τού τόνου 
τής φωνής τού κήρυκος, δστις άνέγνωσε τήν άνακήρυξιν τοΰ Βασιλέως.

Άπό ένωρίς τό πρωί, ή φρουρά καταλαμβάνει τά μέρη δπου θ’ άνα- 
γνωσθή ή προκήρυξις καί τό πλήθος διηιασμένον διά ίίεάματα, κατέ
λαβε ολας τάς γωνίας, τά παράθυρα, τάς στεγας, τά δένδρα, πρό τών 
Ανακτόρων τοΰ Άγιου ’Ιακώβου. Ό ήλιος, αφανής μέχρι τής στιγμής 
έκείνης. διατρυπρ. τά σύννεφα καί λούει μέ τάς άκτϊνάς του τούς πυργί
σκους καί τάς επάλξεις τοΰ αρχαίου άνακτόρου. Όπίσω εύρίσκονται τά 
ανάκτορα τοΰ Μάλμπρο. Είς μερικά παράθυρά του, τά παραπετάσματα, 
κατεβασμένα εϊς ένδειξιν πένθους, άνυψώθησαν ολίγον καί βλέπει τις 
εμφανιζόμενος τάς μορφάς τών πρώτων αύλικών καί όλίγον μετά ταΰτα 
αύτόν τόν Βασιλέα καί τήν Βασίλισσαν.

Έπάνω εϊς τόν πλατΰν τοίχον τοϋ κήπου, δστις χωρίζει τό άνάκτορον 
τού Μά/.μπρο άπό τό άνάκτορον τοΰ Αγίου ’Ιακώβου, ϊσταντο οί τέσ
σαρες υιοί καί ή κόρη τοΰ νέου Βασιλέως. Οί πρώτοι μέ ναυτικός 
ένδυμασίας, τό δέ κοράσιον ντυμένον ολόμαυρα μέ ένα γρίζον μανδύαν. 
Πλησίον των ό λόρδος Κίτσενερ καί ό λόρδος Ρόζμπερυ.’Επί τής χαμη
λής στέγης τών άνακτόρων τοΰ Άγιου 'Ιακώβου καί εΐς τούς έξώστας 
του, άλλοι επίσημοι θεαταί, πολλοί ύπουργοί.

Ή φρουρά καταλαμβάνει τήν αύλήν. Είς τόν εξώστην, περιτυλιγμένος 
ιιπό ένα κόκκινον ύφασμα, εμφανίζεται ό άρχιτελετάρχ^ς δούξ τοΰ 
Νόρφολκ καί πρώτος πατρίκιος τού Βασιλείου, άσκεπής με τήν ταινίαν 
τής Περικνημίδος εΐς τόν πορφυρούν μανδύαν του. Καί τήν στιγμήν 
καθ’ ήν ή ένάτη πρωινή σημαίνει είς τόν παλαιόν πύργον τού Ανακτό
ρου, τέσσαρες σαλπιγκταί. μέ έρυθράς χρυσοκέντητους στολάς, εμφανί
ζονται καί σαλπίζουν. Άμέσως οί κήρυκες τού Σόμερθετ τής Ύόρκης, 

τών ανατολικών λαών, τήν όποιαν πληροί άλλο ρουβίνιον, γύρω γύρω 
δέ εϊς σχήμα σταυρού έβδομι’ικοντα πέντε μπριγιάντα. Άλλοι τρεις 
όμοιοι σταυροί ύπάρχουν εϊς τάς πλευράς καί εΐς τό όπισθεν μέρος, ών 
ό μέν συνίσταται έξ εκατόν τριάκοντα δύο, ό δέ έξ εκατόν είκοσι τεσσά
ρων καί ό τρίτος έξ εκατόν τριάκοντα μπριγιαντιών καί ενός σμαράγδου 
είς τό μέσον. Μεταξύ πάλιν τών τεσσάρων τούτων σταυρών έχει τέσ
σαρα κοσμήματα εΐς σχήμα κρινοσήμου μεθ’ ένός ρουβινίου είς τό 
μέσον, περιβαλλόμενα δέ ύπό όγδοήκοντα πέντε περίπου ροδοχρόων 
άδαμάντων, άπό τούς όποιους άναρτώνται τέσσαρα τόξα εΐς σχήμα 
φύλλων δρυός καί βαλάνου, καί τά μέν τής δρυός άποτελοΰνται έξ 
επτακοσίων είκοσι όκτιο ροδοχρόων επιπέδων καί πολυέδρων άδαμάν
των, αί δέ βάλανοι, τεθβιμέναι εντός τών καλύκων των, συνισταμένων έκ 
πεντήκοντα τεσσάρων ροδοχρόων άδαμάντων καί ένός έπιπέδου, άπο
τελοΰνται έκ τριάκοντα δύο μαργαριτών. Φαντασθήτε. Έπάνω εΐς αύτά 
τά τόξα καί τάς βαλάνους συμποσούνται εκατόν όκτώ πολύεδροι, εκατόν 
δεκαέξ έπίπεδοι καί πεντακόσιοι πεντήκοντα έννέα ροδόχροες άδάμαν
τες. ’Από τό έπάνω μέρος τών τόξων κρέμανται τέσσαρες μεγάλοι μαρ- 
γαρΐται είς σχήμα άχλαδιοΰ, έχοντες εϊς τό άκρον ένα ροδόχρουν άδά- 
μαντα καί δώδεκα άέ.λους όμοιους, μικροτέρου μεγέθους καί είς τάς 
ούράς είκοσιτέσσαρας άλλους ροδοχρόους άδαμαντας. Τέλος έκεΐ δπου 
συναντιόνται τά τόξα ταΰτα φέρει σφαίραν, ήτις κατά ιιέν τό άνω ήμισυ 
φέρει διακοσίους τεσσαράκοντα τέσσαρας πολυέδρους άδάμαντας, είς δέ 
τό κάτω τρικοσίους τέσσαρας. Έπάνω εϊς τήν σφαίραν αύτήν, ήτις φέρει 
καί ζώνην μέ τριάκοντα ροδοχρόους άδάμαντας, στηρίζεται ό Σταυρός 
φέρων εϊς τό κέντρον ροδοειδή σάπφειρον, περικυκλούμενον ύπό τεσ
σάρων μεγάλων καί εκατόν όκτιο μικροτέρων πολυέδρων άδαμάντων.

Φαντασθήτε ότι έγένετο επίσημος περιγραφή τοΰ στέμματος τούτου 
καί άπαρίθμησις τών έπ’ αύτοΰ λίθων ύπό τοΰ καθηγητοΰ τής γεωλο
γίας Ί'έννετ. Ή άξια του εϊναι δύσκολον νά ύπολογισθή, πάντως όμως 
εϊναι τό πολυτιμότερον καί πολυτελέστεροι· τών έν Ευρώπη στεμμάτων. 
Φυλάσσεται δέ έντός τοΰ Πύργου τοΰ Λονδίνου, ύπό άξιωματικών έπί
τηδες τεταγμένων καί έξάγεται έκεΐθεν μόνον κατά παραγγελίαν τοΰ 
λόρδου άρχιθαλαμηπόλου τών Βασιλέων, οσάκις είναι άνάγκη, καί 
μεταφέρεται ύπό ειδικού άπεσταλμένου έν συνοδείφ στρατιωτική.

τού Ούΐνδσορ, μέ τούς θώρακάς των τούς άπαστράπτοντας καί τούς 
μαύρους βελούδινους μεγάλους σκούφους των, έπειτα οί άλλοι μεγάλοι 
άξιωματικοί τοΰ σώματος τών Κηρύκων, ό Ερυθρούς Δραγόνος, ό 
Κυανούς Μανδυοφόρος, ό Κήρυξ τών Όπλων, δ Έρυθρόσταυρος καί 
άλλοι άκόλουθοι μέ περιέργους ένδυμασίας προχωρούν. Εϊς έξ αύτών, 
πλουσίως ένδεδυμένος καί κρατών είς τό ένα χέρι μεγάλην ράβδον καί 
είς τό άλλο τετράγωνον περγαμηνήν σφραγισμένην διά παμμεγέθους 
έρυθράς σφραγΐδος, άποσπάται άπό τόν δλον όμιλον.

«
Επακολουθεί σιωπή. "Επειτα ό κήρυξ άναγινώσκει μέ φωνήν έντονον 

τό κείμενον τής άνακηρύξεως καί εύθύς μετά τοΰτο ύψοΐ τόν δίκωχον 
πίλον καί άνακράζει:

—Ό Θεός σώζοι τόν Βασιλέα!»
Ή φρουρά άποδίδει τάς τιμάς, ή σημαία προσκλίνει. τό πλήθος άπο- 

καλύπτεται, αί σά>Λΐγγες ήχούν, οί τέσσαρες μικροί πρίγκιπες έπί τού 
τοίχου τοΰ κήπου χαιρετούν στρατιωτικώς, τό τηλεβόλον κροτεί καί αί 
μουσικαί άνακρούουν τόν ’Εθνικόν "Υμνον. Έπειτα, δταν ή ήχώ τοΰ 
τελευταίου κανονιοβολισμού σβύνεται έκεΐθεν τοΰ πάρκου, κάτι αληθώς 
μεγαλοπρεπές επακολουθεί. Μια άνδρική φωνή ψάλλει τόν ’Εθνικόν 
Ύμνον καί αύθορμήτως, πανδήμως, δλον έκεϊνο τό άπειρον πλήθος, συμ
περιλαμβανομένων τών μικρών πριγκίπων, τών ύπουργών,τών πολιτικών 
άνδρών, τών στρατηγών, τών άξιωματικών καί τών στρατιωτών, κάθε άν
δρας, κάθε γυναίκα,κάθε παιδί συμψάλλει:«Ό Θεός σώζοι τόν Βασιλέα!

— Έμπρός, μάρς!
ΊΙ φρουρά, ήτις συνοδεύει τήν έφιππον πομπήν των κηρύκων καί 

τών άκολούθων διευθύνεται έν τφ μέσφ τού πλήθους πρός τό Σίτυ (Άστυ).
Ιδού τό Τσαϊριν Κρός. Επαναλαμβάνεται καί ένταΰθα ή τελετι'ι τού 

άνακτόρου τοΰ Αγίου ’Ιακώβου. Έπειτα Τέμπλ Μπάρ. Ή τελετή τρο
ποποιείται. Είς τό μέρος τοΰτο, πλησιέστατα τοΰ άνακτόρου τής Δικαιο
σύνης, εύρίσκετο ά?.λοτε ή πύλη τοΰ Άστεως τοΰ Λονδίνου. Ό Δήμος 
εϊνε κυρίαρχος καί πρέπει νά δώση είς τόν νέον Βασιλέα του τήν άδειαν 
διά νά εϊσέλθη εΐς τήν πόλιν.
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Τό μέρος, όπου εύρίσκετο άλλοτε ή πύλη υποδεικνύεται τώρα άπό 
ενα άγαλμα παριστών δράκοντα. 'Ενα μετάξινου σχοινί διαΟέει ι’ιπό τό 
ενα ακρον τής δδοϋ είς τό άλλο. Τό σχοινί αυτό είναι τό σύμβολου τής 
Οροθεσίας τοϋ Άστεως καί τοϋ άπαραβιάστου αύτοϋ. Ό λόρδος Δήμαρ
χος καί οί υπάλληλοί του στέκονται πίσω άπό τό σχοινί.

Οί κήρυκες πλησιάζουν. Αί σάλπιγγες άνακρούουν δύο βραχύτατα 
σαλπίσματα. Ό φρούραρχος τοϋ Άστεως. έφιππος, άνασηκώνεται έπί 
τών αναβολέων του καί κραυγάζει: - ’"Αλτ ! Τίς εΐ;

Ό Κυανούς Μανδυοφόρος», σκεπασμένος ολόκληρος σχεδόν ι’ιπό ένα 
ύφ ασμα χρυσοκέντητου, προχωρεί καί άπαντφ:

— Είνε οί αξιωματικοί τής Α. Μεγαλειότητος ζητοΰντες νά εΐσέλθουν 
εΐς τό Άστυ τοΰ Λονδίνου, όπως άναγνώσουν εΐς τόν λαόν τήν άνακή- 
ρυξιν τής Α. Μεγαλειότητος τοϋ Γεωργίου Ε'.

Ο ΔΟΥΞ ΤΟΥ ΠΟΡΤΑΑΝΔ
< Δ I Η Γ Η Μ Λ >

ατά τά τελευταία ταύτα έτη, μετά τήν επιστροφήν του έκ τής περιο
δείας του άνά τήν ’Ανατολήν ό Ριχάρδος δούξ τοΰ Πόρτλανδ, ό 
νεαρός λόρδος, ό άλλοτε καθ’ άπασαν τήν ’Αγγλίαν περιώνυμος διά 

τάς νυκτερινός έορτάς τού οίκου του. διά τάς νίκας τών εκλεκτών ίππων 
του, διά τήν τέχνην του περί τήν πυγμαχίαν, διά τά κυνήγια τής Άλο'ι- 
πεκος, δια τάς επαύλεις του καί τόν μυθώδη πλούτον του, διά τά περι
πετειώδη αύτοΰ ταξείδια καί τούς έρωτάς του, έξηφανίσθη αίφνιδίως.

Μίαν μόνην φοράν, τήν εσπέραν, έθεάθη ή αρχαία του έπίχρυσος 
άμαξα νά διέρχηται. μέ τά παραπετάσματα τών θυρίδων της κατεβα- 
σμένα έν τάχιστοι καλπασμώ καί περιστοιχιζομένη υπό έφιππων δαδού
χων διά τού Χάϋδ Πάρκ.

Επειτα, ολως αίφνιδίως καί παραδόξως, ό δούξ άπεσύρθη είς τόν 
οικογενειακόν του πύργον, γενόμενος κάτοικος μονήρης τοϋ ερημικού 
εκείνου κτιρίου μέ τάς οδοντωτός επάλξεις, οίκοδομηθέντος εΐς παλαιούς 
χρόνους,_ εγειρόμενου δ’έν τώ μέσο» πευκών καί σκοτεινών κήπων καί 
θαμνωδών λειβαδιών παρά τό άκρωτήριον Πόρτλανδ.

Μόνον είχε γείτονα έκεϊ εΐς τήν έρημίαν τόν φάρον, δστις μέ τό κοκ
κινωπόν φώς του κατά πάσαν ώραν φωτίζει διά μέσου τής ομίχλης τά 
βαρέα άτμύπλοια, τά κλυδωνιζόμενα μακράν εΐς τό πέλαγος καί διασταυ- 
ρουντα τάς γραμμάς τού καπνού των πέραν είς τόν ορίζοντα.

’Ατραπός επικλινής πρός τήν θάλασσαν, σκολιά, έσκαμμένη ιιεταξύ 
των βράχων καί διαθέουσα άνά μέσον αγρίων πευκών, άπέληγε κάτω εΐς 
πύλην φέρουσαν βαρείας επίχρυσους κιγκλίδας, έπί τής άμμώδους παρα
λίας, τής κατακλυζομένης ύπό τών κυμάτων έν ώρφ παλίρροιας.

’Από τής βασιλείας Ερρίκου τού Τ’ θρύλοι πολλοί έγεννήθησαν περί 
τοΰ άχυρού τούτου πύργου, είς τό έσωτερικόν τοΰ οποίου, τό φωτιζόμε
νοι· ύπό μεγάλων παραθύρων μέ μολυβδοφράκτους ύελοπίνακας, άπή- 
στραπτεν ό τιμαριωτικός πλούτος.

Επί τοΰ δώματος δι’ ού συνδέονται οί επτά πυργίσκοι ϊστανται άγρυ- 
πνοΰντες ακόμη παρά πάν άνοιγμα, που μία όμάς τοξοτών, πού δέ τις 
έφιππος πολεμιστής, λίθινοι πάντες γεγλυμμένοι άπό τών χρόνων τών 
Σταυροφοριών έν στάσει μάχης. 1

I Μιίλλον ό πύργος τοΰ Νορθούμβερλανδ ή 
ό. πύργος τού Πόρτλανδ άν (αποκρίνεται είς 
τήν περιγραφήν τούτην. Περιττόν νά είπωμεν 
Οτι Αν καί ή βάοις μερικών λεπτομερειών τής 
παρούσης διηγήσεως είνε Αληθής, ό ουγγρα 
φενς έν τούτοις έδέηοε νά μεταβάλη ύπωοοΰν 
τό πρόοωπον τού δουκός τοΰ Πόρτλανδ νρά- 
<Τ“ν, τ.“ π0"γματα όχι ώς Ακριβώς συνέβησαν, 
Αλλ ώς έπρεπε νά συμβώσιν.

Τήν νύκτα οί Ανδριάντες εκείνοι — τών όποιων αί μορφαί τώρα έξη- 
λείφθησαν έκ τών ραγδαίων βροχών, τών καταιγίδων καί έκ τοϋ παγετού 
πολλών εκατοντάδων χειμώνων καί τών όποιων τό ήθος πολλάκις 
ηλλοιωθη έκ τού κεραυνού — παρουσιάζουν θέαμά τι άόρατον, διευκο- 
λύνον τάς δεισιδαίμονας οπτασίας. 'Ότε δέ έξεγειοόμενα όγκώδη ύπό 
της θιιέλλης τά κύματα έφορμωσιν έν τή σκοτίφ κατά τού ακρωτηρίου 
του Πόρτλανδ, ή φαντασία τού διαβάτου τού περιπλανωμένου παρά τήν 
βραχώδη ακτήν, έξαπτομένη έτι μάλλον έκ τής λάμψεως, ήν έπι- 
χέει ή σελήνη έπί τών γρανιτικών εκείνων σκιών, ευκόλως πλάτ- 
τει τήν εικόνα μάχης δεινής διεξαγόμενης έν τφ πύργφ έκείνφ 
ύπό ηρωικής φρουράς φαντασμάτων πολεμιστών’κατά φάλαγγος 
πονηρών πνευμάτων. Τί νά έσήμαινε τάχα 
ή μόνωσις έκείνη τοϋ άφρύντιδος έκείνου 
Άγγλου ευπατρίδου; Διήνυεν άρά γε τήν 
περίοδον ψυχικής άθυμίας ή νόσου νευ
ρικής, αύτος ό τόσον έκ φύσεως φαιδρός 
καί εύθυμος; ’Αδύνατον τοΰτο. Μήπως 
κατείχετο ύπό μυστικοπαθείας τινός, ύφ’ής 
κατελήφθη κατά τήν πρόσφατον άνά τάς 
άνατολικάς χώρας περιοδείαν του ; Ίσως.

Άλλ’ έν τή αύλή άνησύχουν διά τήν 
εξαφάνισή- του, έπεμψε δέ άπό τοΰ Ούεστ- 
μίντσερ μήνυμα ή βασίλισσα πρός τόν 
άόρατον λόρδον.

«

Έρείδουσα τόν βραχίονα εΐς τό τραπέ- 
ζιον έφ’οΰ έκειτο κηροπήγιον, ή βασίλισσα 
Βικτωρία έκάθητο άργά τήν εσπέραν έκεί
νην, βραδύνασα έξ αιτίας παραταθείσης 
εκτάκτου άκροάσεως. Πλησίον της έπί

Λύεται τότε τό άκρον τοΰ μετάξινου σχοινιού διά νά δυνηθή <’> Κυα
νούς Μανδυοφόρος νά πλησιάση τόν Λόρδον Δήμαρχον, είς τόν όποιον 
εγχειρίζει τήν περγαμηνήν. Ό Δήμαρχος, οστις γνωρίζει ήδη άπ’ έξω 
τήν άνακήρυξιν, διότι τήν είχεν ήδη υπογράψει καί αυτός τήν προτε
ραίαν εΐς τό ιδιωτικόν συμβούλων, προσποιείται έν τούτοις ότι τήν άνα- 
γινώσκει μετά μεγάλης προσοχής, έπειτα νεύει είς τόν Κυανοΰν Μαν- 
δυοφι'ιρον ■ ότι καί οί άλλοι κήρυκες δύνανται νά εΐσέλθουν είς τό Άστυ. 
Ό ·Κυανούς Μανδυοφόρος επιστρέφει πλησίον τών συντρόφων του. 
Εΐς εν νεύμα τό μεταξωτόν σχοινί άφαιρεϊται καθ’ ολοκληρίαν, ή είσο
δος είνε έλευθέρα, καί ηγουμένων τοϋ λόρδου δημάρχου καί τών υπαλ
λήλων του, οί κήρυκες. οί σαλπιγκταί καί οί άκολουθοι εξακολουθούν 
τόν δρόμον των μέχρι τού χρηματιστηρίου, όπου Αναγγέλλουν καί πάλιν 
είς τό άπειρον πλήθος τήν άνάρρησιν τού νέου Βασιλέως.

S-------------------------*»

έλεφαντίνου δίφρου έκάθητο ή άναγνώστριά της, δεσποινίς 'Ελένη X .
Φάκελλος σφραγισμένος διά μαύρου κηρού έκομίσθη έκ μέρους τού 

λόρδου τοϋ Πόρτλανδ. Ή νεάνις ήνοιξε τόν δουκικόν φάκελλον, διέτρεξε 
μέ τό βλέμμα των μειδιώντων κυανών οφθαλμών της τάς περιεχομένας 
είς τό γράμμα ολίγος γραμμάς. "Επειτα διά μιας, χωρίς νά προφέρω 
λέξιν μέ τά βλέφαρα καταβιβασμένα. έπαρουσίασε τόν φάκελλον πρός 
τήν Αύτής Μεγαλειότητα.

Ή βασίλισσα άνέγνωσε τό περιεχόμενον έν σιγή.
Μετά τάς πρώτος λέξεις είς τό συνήθως Απαθές πρόσωπόν της έφάνη 

διαγραφομένη σφοδρά θλιβερά έκπληξις. Άνεσκίρτησε μάλιστα. ΕΙτα 
άφωνος έπλησίασε τό χαρτίον εΐς τιήν φλόγα τών κηρίων, άφίνουσα δέ 
νά καταπέση έπί τών πλακών τής έστίας ή φλογισθεϊσα καί άποτε- 
φρωθεΐσα ήδη έπιστολή :

— Μυλόρδοι, είπε πρός τούς παρεστώτας εΰπατρίδας. ίσταμένους είς 
Απόστασιν ολίγων βημάτων, δέν θά ξαναϊδήτε πλέον τόν άγαπητόν μας 
δοϋκα τοϋ Πόρτλανδ. Δέν θά παρακάθηται πλέον είς τό Κοινοβούλιον. 
Τόν άπαλλάσσομεν τής ΰποχρεώσεως ταύτης διά προνομίου χορηγουμέ- 
νου κατ’άνάγκην. Άς μείνη σεβαστόν τό μυστικόν του! Μή ανησυχήτε 
περί τοϋ προσώπου του, κανείς δέ έκ τών προσκεκλημένων του ας μή 
ζητήση ποτέ νά τοΰ άπευθύνη τόν λόγον.

ΕΙτα άποπέμπουσα διά νεύματος τόν γηραιόν έκ τοΰ πύργου άγγε- 
λιαφόρον :

— Νά είπήτε είς τόν δούκα τού Πόρτλανδ δ,τι εϊδετε καί δ,τι ήκού- 
σατε έδώ τώρα- προσέθηκε, ρίπτουσα βλέμμα έπί τής μελανής τέφρας 
τής έπιστολής.

Μετά τούς μυστηριώδεις τούτους λόγους ή Μεγαλειότης της ήγέρθη 
δπως άποσυρθή εΐς τά ιδιαιτέρά της δωμάτια. Έν τούτοις έπί τή θέφ 
τής άναγνωστρίας της, ήτις ακίνητος καί ώσεί άποκοιμηθέϊσα μέ τήν 
παρειάν στηριζομένην έπί τού βραχίονας της. άποτεθειμένην έπί τοΰ 
πορφυρού βελούδου τής τραπέζης, ή βασίλισσα έκπληκτος, έψιθύρισεν 
ήρεμα p—Δέν θά έλθης, 'Ελένη ;

Καί επειδή ή νεάνις έμενεν ακίνητος έν τή στάσει έκείνη, έσπευσαν 
πρός αύτήν οί παρεστώτες.

Χωρίς νά έκδηλωθή ποσώς ή συγκίνησίς της δΓ ώχρότητός τίνος — 
πώς εΐνε δυνατόν νά ώχριάση τό κρίνον; — ή νεάνις είχε λιποθυμήσει.

Έν έτος άπό τής ήμέρας 
Αύτής Μεγαλειότητος, νύκτα

καθ’ ήν έλέχθησαν τ’ άνωτέρω ύπό τής 
τινά θυελλώδη, τύ. πλοία τά διερχόμενα 
λεύγας τινάς μακράν τού άκρωτηρίου 
Πόρτλανδ έβλεπον τόν πύργον φωταγω- 
γημένον. Δέν ήτο αΰτη ή πρώτη τών 
νυκτερινών εορτών τών διδομένων κατά 
πάσαν έποχίρ· ύπό τοΰ απόντοξ λόρδου.

Έγίνετο δέ λόγος πολύς περί τών εορ
τών τούτων, διότι ή έκκεντρικότης των 
έφϋανεν είς τά δρια τοΰ φανταστικού, 
άφοΰ ό οικοδεσπότης δούξ δέν παρευρί- 
σκετο είς αύτάς.

Αί έορταί αύται δέν έλάμβανον χώραν 
είς τάς αίθουσας τού πύργου. Είς αύτάς 
ούδείς είσήρχετο πλέον. Ό λόρδος Ριχάρ
δος, δστις κατφκει μονήρης είς τό ύψη- 
λότερον κυκλοτερές διαμέρισμα, έφαίνετο 
δτι τάς είχεν έντελώς λησμονήσει.

Ευθύς μετά τήν επάνοδόν του είχε 
σκεπάσει διά τεραστίων ένετικών κατό
πτρων τούς τοίχους καί τούς θόλους τοϋ 
εύρυχιύρου ύπογείου τής κατοικίας του. 
Τό έδαφος αύτοΰ έπεστριύθη διά μορ
λαμπρών ψηφιδωτών. Πολύτιμα θυσσα-μαρίνων πλακών καί _ _ ,,_____ ______ r_ _____

νωτά παραπετάσματα διεχώριζον άπ’ άλλήλων σειράν θαυμάσιων 
αιθουσών, δπου τό φώς άπαστραπτουσών πολύφωτων χρυσών 
λυχνκϋν άπεκάλυπτε τόν πλούσιον εύτρεπισμόν, συνιστάμενον 
είς έπιπλα ρυθμού άσιατικού μετά πολυτίμων άραβουργών γλυ
φών έγκεκοσμημένα καί φυτά σπάνια τών τροπικών χωρών 
καί πίδακας έξ εύώδους θδατος καί δεξαμενάς έκ πορφυρίτου 
καί ώραϊα άγάλματα.

Έκεϊ, τή_ φιλική προσκλήσει τού πυργοδεσπότου τοΰ Πόρ
τλανδ, έν τή δποίρ. περιελαμβάνετο ή φράσις δτι «ό οικοδεσπό
της μετά λύπης ήναγκάζετο ν’ άπουσιάζη ·- συνήρχετο πλήθος

λαμπρόν, τό άνθος τής άριστοκρατικής 
νεολαίας τής Αγγλίας, αί έρασμιώτεραι 
κα/.λιτέχνιδες καί αί ώραιότεραι τών 
αμέριμνων κυριών τοΰ καλού κόσμου.

Ό λόρδος Ριχάρδος άντεποοσωπεύετο 
παρ’ ένός τών Άλλοτε φίλων του, διε- 
ξήγετο δέ ή νυκτερινή εορτή μετά πό
σης ελευθερίας καί μεγαλοπρεπείας.

Μόνον είς τήν τιμητικήν θέσιν τού 
συμποσίου ή καθέδρα τοΰ νεαρού λόρ
δου έμενε κενή, τό δέ έπί τοΰ έρεισι- 
νώτου αύτής ύπάρχον δουκικόν στέμμα 
έσκεπάζετο ύπό πένθιμου πέπλου.

Άλλά τά βλέμματα μετ’ ολίγον έμψυ- 
χούμενα έκ τήςηδονής καί τής μέθης καί 
λησμονούντα τόν άπουσιάζοττα έστρέ- 
φοντο εύχαρίστως πρός τήν θελκτικήν 
παρουσίαν τών άλλων συνδαιτη μόνων.

Καί περί τό μεσονύκτιον ύπογείως 
είς τόν πύργον τοΰ Πόρτλανδ άντήχουν 
έντός τρυφηλών αιθουσών καί έν τή 
μέθη τών βαρέων άρωμάτων εξωτερι
κών άνθέων κρότοι ήχηρών γελώτων 
καί φιλημάτων καί συγκρούσεις πονη
ριών και φσμάτων παροίνιοι καί μου
σικοί μελφδίαι.

Άλλ’ άν τις τών δαιτημ,όντον ήθελε κατ’ έκείνην τήν ι’όραν έγερθή 
τής τραπέζης καί, έπί τώ σκοπφ ν’ άναπνεύση τόν θαλάσσιον άέρα. 
ήθελε προχωρήσει έκτος τοΰ πύργου, έν τή σκοτίφ παρά τήν βραχώδη 
άκτήν, ύπίι τήν άγρίαν πνοήν τών πελάγιων άνέμων, θά έβλεπεν ϊσως 
θέαμα ικανόν νά ταράξη τήν εύθυμίαν του, τούλάχιστον κατά τί> λοιπόν 
διάστημα τής νυκτός.

Διότι πολλάκις κατ’ έκείνην τήν ι’όραν είς τήν έλικοειδή άτραπόν τήν 
κατερχομένην άπό τού πύργου πρός τόν Ωκεανόν, ευπατρίδης τις, περι- 
τετυλιγμένος έντός μανδύου μέ τό πρόσωπόν κεκαλυμμένον ύπό προσω
πίδας έκ μελανοΰ υφάσματος προσκεκολλί] μένης είς κουκούλαν κυκλο
τερή. σκεπάζουσαν ολόκληρον τήν κεφαλήν του, έβάδιζε κρατών άνημ- 
μένον σιγάρον είς τήν χειροκτιοφόρον χεϊρά του, κατερχόμενος πρός 
τήν άκτήν. Όπως δέ είς τάς παλαιός φαντασμαγορίας, δύο ύπηρέται 
λευκότριχες προηγούντο καί δύο άλλοι εΐποντο αύτοΰ εΐς άπόστασιν ολί
γων βημάτων, κρατούντες άνυψωμένας τάς καπνιζούσας έρυθράς δάδας.

Πρό αύτών έβάδιζε παιδίον φέρον όισαύτως πένθιμον οίκοστολήν, 
κρατών δέ εΐς χεϊρας καί σεΐον άπαξ κατά λεπτόν κώδωνα όπως είδο- 
ποιή μακρόθεν πάντα τυχόν έκεϊ εύρισκόμενον νά παραμερίζω κατά τήν 
διάβασιν τών περιπατητών. Ή θέα τής μικράς εκείνης όμάδος κατέλει- 
πεν εΐς τήν ψυχήτ· τήν αύτήν παγεράν έντύπωσιν, οϊαν προξενεί καί ή 
πομπή καταδίκου άπαγομένου εΐς θάνατον.

Πρό τοΰ μυστηριώδους έκείνου άνθριόπου ήνοίγετο ή πρός τό παρά
λιον πύλη, ή συνοδεία του δέ τόν άφινε τότε μόνον νάπροχωρή πρός τήν 
θάλασσαν. Έκεϊ βυθιζόμενος εΐς άπέλπιδας σκέψεις καί οίονεί έντρυφών 
εΐς τήν θλίιριν τής αχανούς έρημίας, όμοιος πρός τά λίθινα φαντάσματα 
τού δώματος τού πύργου έμενε σιωπηλός ύπό τόν άνεμον, τήν βροχήν 
καί τάς άστραπάς, ένώπιον τοΰ μυκωμένου ’Ωκεανού.

Μετά μίαν ι’όραν ρέμβης τοιαύτης, ό κατηφής άγνωστος, πάντοτε ύπό 
τήν συνοδείαν τών δαδούχων καί τοΰ κρότου τοΰ προηγουμένου κώδω
νος έπανήρχετο είς τόν πύργον διά τής οδοΰ δΓ ής είχε κατέλθει. Πολ
λάκις δέ κλονιζόμενος καθ’ οδόν έστηρίζετο διά τών χειρών είς τάς 
προεξοχάς τών βράχων.

Τήν πρωίαν τής ήμέρας καθ’ ήν έτελεϊτο ή φθινοπωρινή έκείνη 
εορτή, ή νεαρά άναγνώστρια τής βασιλίσσης, έξακολουθοϋσα νά φέρω 
πάντοτε πέι-θιμον ενδυμασίαν μετά τό πρώτον άγγελμα, ΐστατο δεομένη 
εΐς τό προσευχητήριον τής Αύτής Μεγαλειότητος, δτε ένεχειρίσθη αύτή 
έπιστολή γραφεϊσα παρ’ ένός τών γραμματέων τοΰ δουκός.

Ή έπιστολή περιείχε τήν εξής μόνην λέξιν, ήν ή νεάνις άνέγνωσε 
φρικιώσα: «’Απόψε .

Περί τό μεσονύκτιον λέμβος βασιλική προσήγγισεν είς Πόρτλανδ, 
άπεβιβάσθη δ’ έξ αύτής σκιά τις νεαρός γυναικός. περιβεβλημένης σκο
τεινού χρώματος μανδύαν. Τό φάσμα, άφοΰ άνεϋρεν έπί τής παραλίας 
τήν ζητουμένην διεύθυνσιν, έδραμε μετά σπουδής πρός τό ιιέρος ένθα 
έφαίνετο ή λάμψις τών δφδων καί όπόθεν προήρχετο φερόμενος ύπό 
τού άνεμου ό ήχος τοϋ κώδωνος.

Έπί τής άμμου, έρειδόμενος έπί πέτρας καί έκ διαλειμμάτων συγκλο- 
νιζόμενος ύπό θανάσιμου σπασμού, έκειτο ό μυστηριώδης προσωπιδο- 
φόρος έπί τού μανδύου του.

— Ώ δυστυχή I άνεφώτησε μετά λυγμού, κρύπτουσα τό πρόσωπόν 
διά τών χειρών ή νεαρά έπισκέπτρια, δτε έφθασε μέ τήν κεφαλήν 
γυμνήν πλησίον του.

— Χαϊρε! χαϊρε ! άπηντησεν έκεϊνος.
Ήκούοντο μακρόθεν τά άσματα καί οί γέλωτες προερχόμενοι εκ τών 

ύπογείων τής τιμαριωτικής κατοικίας, τής όποιας ή φιωτοχυσία άντανε- 
κλάτο έπί τής κυμαινοιιένης επιφάνειας τής θαλάσσης.

— Είσαι έλευθέρα! .. προσέθηκεν έκεϊνος, άφίνων τήν κεφαλήν του 
νά καταπέσω έπί τής πέτρας.

— Άπελυτρώθης! άπηντησεν ή λευκή οπτασία άνυψούσα μικρόν 
χρυσοΰν σταυρόν πρός τόν κατάστεροι· ούρανόν, πρό τοϋ βλέμματος τοϋ 
άφώνου έκείνου άνδρός.

Μετά βαθεϊαν σιγήν, καθ’ ήν ή νεαρά γυνή έξηκολούθει νά στέκω 
ένιόπιόν του μέ τά δμματα κεκλεισμένα καί άκίιητος έπίσης έν τοιαύτη 
στάσει, ό άνήρ έψιθύρισε μετά βαθέως στεναγμοϋ :

— Καλήν άντάμωσιν, Ελένη !
"Οτε μετά μιας ι'ύρας προσδοκίαν οί θεράποντες έπλησίασαν έκεϊ, 

είδον τήν νεάνιδα γονυπετή έπί τής 
άμμου καί προσευχομένην πλησίον τού 
κυρίου των.

—Ό δούξ τοΰ Πόρτλανδ, Απέθανεν 
είπε πρός αύτούς.

Καί στηριζορέη) έπί τού ώμου ένός 
τών γηραιών υπηρετών, έπανήλθεν είς 
τήν λέμβον δΓ ής είχεν άφιχθή έκεϊ.

Μετά τρεις ήμέρας εΐς την Εφημε
ρίδα τής Λύλής άνεγράφετο ή εξής 
εϊδησις:

Ή μις Ελένη ΧΜ. μνηστή τοΰ δου 
κός τοΰ Πόρτλανδ, άσπασθεϊσα τήτ 
καθολικήν θρησκείαν έλαβε τό μονά 
χικόν σχήμα έν τή μονή τών Καρμη 
λιτών τής Λ**». «

Ποιον ήτο άρα τό μυστικόν τού 
θανι’ιντος πλουσίου καί ισχυρού λόρδου; 

Ήμέραν τινά κατά τά μακρυνά αύτοΰ 
ταξείδια άνά τήν Ανατολήν. Απομα
κρυνθείς Από τοΰ καραβανιού είς τά 
πέριξ τής Αντιόχειας ό νεαρός δούξ 
καί συνομιλών μετά τών εγχωρίων οδη
γών, ίόιαθεν οτι ύπήρχεν έκεϊ έπαίτης, 
δν άπέφευγον πάντες μετά φρίκης καί 
δστις έζη μόνος έν μέσιρ τών έρειπίων.

Εΐς τόν δοϋκα έπήλθεν ή ιδέα νά 
έπισκεφθή τόν έπαίτην διότι ούδείς 
έν τφ κόσμιρ διαφεύγει τό πεπρωμέ
νου του.

Ό απαίσιος εκείνος Λάζαρος ήτο ό
μόνος κάτοχος, ούτως εϊπεϊν, τής περιφήμου άρχαίας λέπρας, τής ξηράς, 
ώς Απεκαλεϊτο, καί ανιάτου λέπρας, τής άμειλίκτου νόσου, έξ ής μόνος 
ό Θεός άλλοτε ήδύνατο νά σιόζη τόν Ίώβ καί τούς άλλους πάσχοτπας, 
κατά τάς ίεράς διηγήσεις.

Μόνος λοιπόν ό δούξ τοΰ Πόρτλανδ, παρά τάς ικεσίας τών κατεπτοη- 
μένων οδηγών του, έτόλμησε ν’ άψηφήση τό μεταδοτικόν μόλυσμα, 
είσελθών είς τήν τρώγλην ένθα ό παρίας έκεϊνος τής άνθριοπότητος.

Έκεϊ δέ, χάριν έπιδείξεως καί κομπασμού ό εύπατρίδης, ό ατρόμητος 
μέχρι παραφροσύνης, δίδων δράκα χρυσών νομισμάτων εις τόν ελεεινόν 
εκείνον έπιθανάτιον, έτεινε καί έθλιψε τήν χεΐρα του.

Ιΐαραχρήμα νέφος τι διήλθε πρό τών οφθαλμών του. Τήν εσπέραν 
αισθανόμενος οτι ήτο χαμένος πλέον άφήκε τήν πάλιν καί τό έσωτερικόν 
τών χωρών άς περιηγείτο, καί φέρων ήδη τά πρώτα συμπτώματα έπαν- 
ήλθεν είς τήν θάλασσαν καί έπιβιβασθείς τοΰ πλοίου έπανέκαμψεν είς 
τόν πύργον του, διά νά προσπαθήσω έκεϊ νά θεραπευθή ή ν’ Αποθάτημ

Άλλ’ έκ τής έκδηλωθείσης κατά τόν πλοΰν προόδου τής φοβέρας 
νόσου ό δούξ έπείσθη ότι άλλο τι δέν ήδύνατο νά προσδοκφ καί νά 
εύχεται είμή ταχΰν θάνατοι·.

Χαϊρε πλέον νεότης καί αίγλη αρχαίου ονόματος καί μνηστή άγαπω- 
μένη καί διαιώνισις τού ένδοξου γένους του! Χαίρετε, δυνάμεις καί 
χαραί, καί πλούτε άμύθητε καί καλλονή καί μέλλον ! Πάσα έλπίς έναυά- 
γησε καί Απω/^σθη είς τό κοϊλον τής φοβερός χειρός κατά τήν ιίπαισίαν 
χειραψίαν. Μία στιγμή άλογίστου θρασύτητος, εν κίνημα πολύ εύγενές 
ίσως τήν πρόθεσιν, .παρέσυρε τήν φωτεινήν έκείνην ΰπαρξιν είς τό 
μυστήριον άπεγνωσμένου θανάτου.

Οίίτως άπώλέσθή ό Δούξ Ριχάρδος τοΰ Πόρτλανδ, ό τελευταίος 
λεπρός τής γής. [Έκ τών τοΰ Villiers de l’lslc - Adam],

« « «
ΕΙΧ ΛΥΣΙΚΦΜΟΝ ΦΙΛΗΝ

«ί?έ>·, // νεράιδες την αδγή, δταν νά φέγγη «ρχά//, 
πάνε 'ς την π/.ηο κρύα πγ;·ή ποΰ κρύσταζλ’ άνιιβλόζει, 
κι' άφον καΟήοονν καί .ιλνΟοΰν ξεςιλέκονν τά μα/Μΐί των. 
καί τότε δοοι κι αν της ’ϋοϊιν χάνοννε τήν μιλιά των. 
Τύοη ακορπίζουν έμμορφια καί τόοη ίχουν χάρι, 
μ'ε ξετιλεμμένα ιά μαλλιά, πον αβόναυν τό φεγγάρι. 
Κι δμως άν ήτανε καμμιά, απόψε εκεί αιμά οον, 
>·ά ρίφη μόνο μιά ματιά 'ς τά ξέπλεκα μα/.λιιί οον, 
Οαγαν ι'ιμέσως τή λαλιά καί Οάσκυφτε. εμπρός σον 
έμποός *ς τά μανριί οον μαλ.λιά, ς το ωραίο προσαιπο σου.

Έν Μιτυλήνη. mantide
« « «

ΑΦΗΡΗΜΑΔΕΣ

Ο περίφημος Γάλλος μαθηματικός Αμπέρ, μεταβαίνω·? ήμέραν τινά εΐς 
τήν παράδοσίν του εύρε περίεργον χάλικα καθ’ όϊόν. Τόν επήρε καί ένώ 

βιήρχετο τήν γέφυραν ποταμού έκύτταζε μέ περιέργειαν τάς χρωματιστός 
γραμμάς του. Άλλ’ έξαφνα ένεθυμήθη τό μάθημά του καί έβγαλε τό ρολόι 
του νά ϊδή τήν ώραν. Καί έπειδή επλησίαζεν ή ώρα βάζει γρήγωρα -γρή- 
γωρα τόν χάλικα εις τήν τσέπην του. πετά τό ρολόι είς τόν ποταμόν καί 
τρέχει βιαστικός πρός τό σχολεΐον.

Ό ίδιος έπαθε μεγαλήτερα άκόμη. Είχε γράψει κάποτε είς τήν πόρτα 
του. διά ν’ άποφεύγη τούς οχληρούς έπισκέπτας τά έξης: Ό κ. ’Αμπέρ 
έςήλθε. Όταν έξήλθεν όμως «λησμόνησε νά πάρη τήν όμόρέλλα του, ένφ 
έβρεχε καί αφού έπροχώρησεν ολίγον, ήναγκάσθη νά έπιστρέψη. Όταν 
δμως άντίκρυσε τήν επιγραφήν Ό κ. Αμπέρ έςήλθε» έστάθη ολίγον απο
ρών καί έπειτα ήρχισε νά κρουη τήν θύραν, ένω είχε τό κλειδί επάνω του, 
καί άφοΰ είδεν ότι δέν τοϋ ανοίγουν έφυγε χωρίς όμβρέλλαν, μέ δλην τήν 
βροχήν, ήτις είχε γίνει ραγδαιοτέρα.
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ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠ’ ΟΛΑ

Ο ΝΕΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Τιμή καί δόξα εις τήν έλληνικω- 

τάτην Σμύρνην. Ό κλήρος έλαχε·/ 
επί τήν Ίεράν ΜητρύπΟλίν της καί 
εις έκ των ολίγων ιεραρχών τής Με
γάλης τού Χριστού'Εκκλησίας, Χρυ
σόστομος δ Πολύς, δ πρώην Δράμας, 
στέλλεται νά ποιμάνη έν θεοσεβείς 
καί έθνικαΐς παραδόσεσι τό Χριστε- 
πώνυμον πλήρωμά αύτής.

«
Η ΜΑΝΔΟΛΙΝΑΤΑ

Καϋμένη έλληνική γωνίτσαΤί 
γόνιμος πού είναι

Εϊχαμεν μίαν Μανδολινάταν, τήν 
'Αθηναϊκήν δά, πού έκαμαρώναμεν 
όλοι, καί τής ήλθε νά μετάσχη τού 
διεθνούς μουσικού διαγωνισμού, δστις 
είχε προκηρυχθώ έν Κρεμόνη. Καί θά 
έπρεπε νά μάς εϊποΰν : Βάζει καί ή 
κόσκινού τόν άνδρα της μέ τούς πρα
ματευτάδες.

"Εφυγε λοιπόν, στενοχωρίαις αίς 
Κύριος ο'.δε, καί δταν εφθασεν εις 
Κρεμόναν, ή άφιξίς της άνηγγέλθη 
διά των ’Ιταλικών εφημερίδων μέ δύο 
γραμμάς. «Κάποια μανδολινάτα τής 
Ανατολής» έγραψαν. Καί έγινε δ δια
γωνισμός καί από τριάντα φημισμένα 
σωματεία τής Ευρώπης, οία τής Ζυ
ρίχης, τής Φλωρεντίας, τής Ισπανίας, 
τού Τουρίνου και τής Μασσαλίας, 
ήλθε πρώτη, λαβοΰσα όχι μόνον τά 
«ορισμένα βραβεία, αλλά καί τό κύπελ- 
λον τής Βασιλίσσης Μαργαρίτας. Εις 
έπίμετρον και διά νά συμπληρωθώ δ 
έλληνικός θρίαμβος, έκλήθη καί έπαιξε·/ εις τό ξακουσμένου θέατρου τής 
Σκάλας τού Μιλάνου. Τά τεμάχια τά δποϊα κατ' εκλογήν έξετέλεσεν ή 
Αθηναϊκή Μανδολινάτα ήσαν δ Δαιμονισμένος σκοπευτής τού Βέμπερ 

καί δ «Έδμονδος τού Μπετχόβεν, δηλαδή δύο από τάς δυσκολωτέρας 
συνθέσεις. Μάλιστα έσημειώθη ότι ούδεμία άλλη μανδολινάτα έτόλμησε 
νά παίξη Μπετχόβεν.

Τό κουαρτέτο τής Μανδολινάτας μας, τό όποιον είνε μεταξύ τών αρί
στων τού κόσμου, αν μή τό πρώτον, έθριάμβευσεν επίσης κατά τόν διαγω
νισμόν, λαβόν τό πρώτον βραβείου. Τήν δόξαν τών πρωτείων έπηκολού- 
θησε καί Ικανοποιητική χρηματική αμοιβή. Οϋτω πλήν τών 700 φράγκων 
τού μεγάλου βραβείου τιμής, τά τρία άλλα πρώτα βραβεία συνωδεύοντο 
άπό χρηματικά ποσά 300, 200 καί ΙδΟ δραχμών.

Ιδιαιτέρως έτιμήθη δ διευθυντής τής ορχήστρας κ. Λάβδας όνομασθείς 
'Επίτιμος Διευθυντής 'Ορχήστρας, διά τίτλου δηλονότι σπανίως άπονεμομέ- 
νου εις ύπερόχους μουσουργούς. Έλαβε δέ καί τόν έλλην. άργυρούν Σταυρόν.

Τί σάς λέγει αυτό τό μεσουράνημα τής Μανδολινάτας μας, ή δποία δέν 
είχε κάν τά έξοδα τής είς Κρεμόναν μεταβάσεώς της, Απέναντι τών ευρω
παϊκών σωματείων, τά δποϊα καί αί κυβερνήσεις των ενισχύουν καί συν
τρέχουν : Καί όμως μάς έβγαλε άσπροπροσώπους ή κόσκινού - μανδολινάτα 
.μας, όπως βγάζει άσπροπρόσωπον τόν τόπον ή κόσκινού - «Εικονογραφη

Η ΕΝ ΚΡΕΜΟΝΗι ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΒΡΑΒΕΥΘΕΙΣΑ ΆθΗΝ. ΜΑΝΔΟΛΙΝΑΤΑ
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μένη μας, μή γνωρίζουσα τί «ά εϊπή 
κυβερνητική προστασία, απέναντι τής 
«Illustration άριθμούσης 90 χιλιά
δας συνδρομητών καί τεράστια κεφά
λαια καί μυθώδεις προσόδους διαθε- 
τούσης και τής Ιταλικής Ίλλουστρα- 
σιόν τής 30 χιλιάδας φρ. έτησίως ώς 
έπιχορήγησιν λαμβανούσης παρά τής 
'Ιταλικής κυβερνήσεως.

«
ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΜΑΣ

Τί έφερεν εις φώς μία περιοδεία 
τού ήμετέρου Διευθυντού άνά τήν Μα
κεδονίαν δέν περιγράφεται. Εις τήν 
Καβάλλαν δπου ήρίθμει τό περιοδι
κόν μας υπέρ τούς πεντήκοντα συν- 
δρομητάς ήμεΐς καί δ έκεΐ ανταποκρι
τής μας έπέσαμεν θύματα αυτόχρημα 
λωποδυσίας., Φαντασθήτε δτι έπί έξ 
μήνας καί πλέον παρεκρατοΰντο τεύχη 
συνδρομητών διά νά δοθούν εϊς άλ
λους. οϋς δήθεν ένέγραφον ώς νέους 
καί καταχρασθούν ούτω τό ισότιμον.

Τί γίνεται δ' έκεΐ εϊς τήν Τουρκίαν 
μέ τούς έπιδρομεΐς «δήθεν δημοσιο
γράφους» είναι άπίστευτον. Καθ' έκά- 
στην φθάνουν νέοι, έκμεταλλευόμενοι 
τήν εύπιστίαν τών δμογενών καί τρώ
γουν λίραν, χωρίς νά στέλλουν κατό
πιν φύλλον, άπλούστατα διότι αντι
προσωπεύουν ανύπαρκτα φύλλα, ή 
τοιαΰτα έκδοθησόμενα, ή άλλοτε έκδι- 
δόμενα νΰν δέ μή ζώντα.

ΔΓ όλους αυτούς τούς λόγους ή 
«Εικονογραφημένη» διηυθέτησεν ώς 
έξής τά τών Αντιπροσωπειών της έν 
Τουρκίφ:

Έν Θεσσαλονίκη ώς Γενικός ’Αντι
πρόσωπος αύτής άνεγνωρίσθη, εύγενώς 
προσφερθείς, δ κ. Γεώργιος Λεοντιά- 

δης, — Λομβάρδου Χάν 15,—δ ακούραστος διευθυντής τού έκεΐσε Κεντρι
κού Πρακτορείου τής Άσφαλ. Εταιρίας «Ανατολή». Περιοδεύομαι δέ τήν 
Μακεδονίαν δι' ειδικών διαπιστευτηρίων έφωδιασμένοι οϊ κ. κ. Άδ. Πέτσιος 
καί I’. Σούρλας, μέ ώρισμένην ακτίνα ένεργείας έκαστος.

Έν Καβάλλα άνεγνωρίσθη ώς μόνιμος πράκτωρ δ κ. Σωκρ. Διαμαντό- 
πουλος, δ δραστήριος διευθυντής τοΰ εύρωπαϊκωτάτου Βιβλιοχαρτοπωλείου 
δ «"Ηλιος», διά τοΰ προσωπικού τοΰ δποίου θά ένεργήται καί ή ύπηρεσία 
τής διανομής. Ούδείς απολύτως άλλος έχει έκεΐ δικαίωμα νά είσπράξη 
μίαν πεντάραν.

Έν Ξάνθη έπίσης τήν προστασίαν τών συμφερόντων τοΰ περιοδικού άνέ- 
λαβε μέ περισσώς εύγενή προθυμίαν δ συμπαθής φίλος τής «Εικονογραφη
μένης· καί έκ τών τά πρώτα φερόντων κ. Ζήσης Ν. Λαλαζήσης, τό γρα- 
φεΐον τοΰ δποίου θά ενεργή καί τήν διανομήν.

’Ωσαύτως έν Δράμα προσεφέρθη μέ πολλήν στοργήν νά μεριμνφ περί τών 
συμφερόντων τού περιοδικού δ αύτόθι καπνέμπορος κ. Μιχ. Φέσσας, έν 
Δοξάτιρ δέ δ διακεκριμένος έπιστήμων κ. Άθ. Παπαλούδης, ιατρός.

’Επ' εύκαιρία άναφέρομεν ότι έπιχειρεΐ τήν έτησίαν περιοδείαν του, ώς 
έκτακτος πληρεξούσιος απεσταλμένος τής «Εικονογραφημένης» άνά τήν 
λοιπήν Τουρκίαν, τόν Πόντον, τόν Καύκασον. Βουλγαρίαν καί Ρουμανίαν 
δ κ. Παναγ. Χαϊδόπουλος.

TO NEON ΖΕΥΓΑΡΙ

Περιχαρής ή « Εικονογραφημένη » αναγγέλλει καί τούς γάμους τοΰ 
αδελφικού φίλου της κ. Άλ. Δ. Παυλίδου Χημικού-Έργοστασιάρχου Σοκο
λάτας, τής μοναδικής Σοκολάτας, μετά τής ζηλευτή; κόρη; Ελένης 
Φιλιππίδου, τής μεγάλης τού Βόλου οικογένειας. Μέ ρόδα μαγιάτικα καί 
μέ εύχάς θερμάς ραίνομεν τό ζευγάρι.

«
ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Ωραία ήθογραφία «Ή Μάνη καί οί Μανιάταΐ» του καθηγητοΰ κ. Ίω. Β. 
ΙΙατσουράκη είδε κατ’ αύτάς τό φώς. —Έπίσης θαυμασία περιγραφή ένός 
προσκυνήματος εϊς τόν "Αγιον Τάφον δπό τόν τίτλον ΙΙειραιεύς-Ίεροσό- 
λυμα» περιλαμβάνουσα αναμνήσεις εκδρομής τού Καθηγητοΰ - Λυκειάρχου 
κ. Ιακώβου X. Δραγάτση. Τιμάται δραχμ. 2,50.—Έλάβομεν ωσαύτως τοΰ 

Έρανιστοΰ», περιοδικού σοβαρού έκδιδομένου έν Σμύρνη ΰπό τοΰ έκεΐσε 
Έλληνογερμανικοΰ Λυκείου Κ. Γιαννίκη, τό τρίτον τεύχος τοΰ Μαΐου 1910
καί τής θαυμασίας’ I στορίας τής Φραγ
κοκρατίας τοΰ Μύλλερ-Λάμπρου, ήν 
έκδίδει ή Έλλην. 'Εκδοτική Εταιρία 
τό 9»ν καί 10°ν τεύχος.

«

ΤΟΥ ΗΞΙΖΕΝ

Εις τό Μάντσεστερ, όπως καί εϊς 
κάθε πόλιν τής 'Αμερικής πού πηγαί
νει δ απόστολος τού Γένους Ματσού- 
κας διά τόν Ιερόν Σκοπόν του, τόν 
άπεθέωσαν. Εϊ; τήν παρατιθεμένην 
εικόνα φαίνεται Αρκετά καλά πώς 
άνεστατώθη δ ξένο; τόπος άπό τούς 
ρωμηούς, οί όποιοι πανστρατιά έξε- 
κίνησαν νά τόν υποδεχθούν, όπως τοΰ 
έπρεπεν άλλως τε.

Η ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ' ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΕΝ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ

ΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΙ ΜΑΣ

Τώρα ποΰ γίνεται λό
γος περί ϊδρύσεως Μελο
δράματος Ελληνικού διά 
μετοχών, έρωτούν πολλοί 
άν δπάρχουν καί οί Έλ
ληνες καλλιτέχναι ποΰ θά 
λάβουν μέρος. Καί τούς 
άπαντούν τά πράγματα : 
Υπάρχουν καί παραϋπάρ- 
χουν. Πράγματι δέ πλήν 
τών γνωστών μέχρι τοΰδε, 
τού τενόρου Χατζηλουκά 
καί τοΰ βαρυτόνου Βακα- 
ρέλλη καί τοΰ τενόρου 
Μωραΐτου υπάρχουν καί 
άλλοι πολλοί, πλεΐστοι 
όσοι, οί όποιοι δέν ήρ- 
χοντο εδώ, άλλ' έργάζον- 
ται έξω διακρινόμενοι καί 
έκτιμώμενοι.Οΰτω είς τεύ
χος προηγούμενο·/ ειχο- 
μεν δημοσιεύσει εικόνα 
τοΰ βαθυφώνου κ. Νικο
λάου. Ιδέτε τώρα τόν τε
νόρον κ· Λέων. Φωτίου, δ 
δποΐος ήλθε πρό τίνος εις 
'Αθήνας καί έφυγε πάλιν 
διά τό εξωτερικόν, ώς 
απόστολος τής ιδέας τοΰ 
Μελοδράματος. Είναι έμ- 
πνευσμένος καλλιτέχνης 
μέ μέταλλον φωνής σπά
νιον, έχει δέ ώς φόρτε του 
τούς «ΙΙαληάστους».

'Ιδού καί άλλη καλλι- 
τέχνις άγνωστος είς τόν 
έλληνικόν κόσμον, γνω
στή όμως εϊς τόν Γερμα
νικόν κόσμον, μέσφ τοΰ 
δποίου θριαμβεύει καί κα
ταχειροκροτείται. Ή Δι 
' Ελένη Στυλιανίδου, Σαμία 
τήν καταγωγήν, κόρη τοΰ 
άλλοτε λιμενάρχου Βα- 
θέως, μεταβάσα εϊς Παρι
σιού; διά νά σπουδάση 
κλειδοκύμβαλον, ήτις δ
ταν άπεκαλύφθη τό τα
λέντο τή; φωνής της 
έτράπη πρό; τήν σκηνήν. 
Τώρα παίζει εϊ; τήν όπε
ραν τοΰ Ντόρτμουνδ μέ 
750 μάρκα μηνιαίως καί 
συμβόλαιο·/ τριών ετών. 
Τήν ζητούν δέ καί άπό τό 

Βισβάδεν μέ καλητέρους όρους. 
Ή Εικονογραφημένη · ύπόσχε- 
ται νά γνωρίση εις τούς συνδρο- 
μητάς της όλους τούς έν τή 
ξένη διακρινομένου; καλλιτέ- 
χνας, οί όποιοι θά άποτελέσουν 
τον πυρήνα τοΰ Ελληνικού Με
λοδράματος.

«

Ο ΑΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

Κατά τόν Μάϊον ή Μεγάλη 
Εκκλησία δύο άγιων τήν σε
πτήν μνήμην τελεί : Τοΰ άγίου 
καί Μεγάλου Κωνσταντίνου καί 
τής μητρός αϋτοΰ Ελένης τής

ΑΛ. Δ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ— ΕΛΕΝΗ ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ

Τίμιας. Είναι γνωστός πολύ δ βίος τής 
θεοσεβούς βασιλομήτορος καί Κώσταντος 
τοΰ Χλωρού, οΐτινες ανάθρεψαν έν θρη
σκευτική κατανύξει τόν διάδοχον αύτών,
ώς καί τοΰ πρώτου Αύτοκράτορος τοΰ 

Έλλην. Γένους. Διαδεχθείς δ Κωνσταντίνος τόν πατέρα του Κώσταντα, συμ- 
όασιλεύοντα μετά τών ωμών διωκτών τοΰ Χριστιανισμού Διοκλητιανοΰ καί 
Μαξιμιανοΰ, έν τή έπικυριαρχίφ τών νήσων τής Βρεττανίας καί μανθάνω·/ 
τάς έν Ρώμη ώμότητας έπήλθε κατά τοΰ Μαξεντίου, υίοΰ τοΰ Μαξιμιανοΰ 
καί μέ τόν Σταυρόν χρυσόν έπί κεφαλής τών λεγεώνων του, ϊν είς τόν 
ουρανόν είδε μέ τάς λέξεις «Έν τούτφ Νίκα», κατετρόπωσεν αύτόν καί 
άπήλλαξε τούς Ρωμαίους τής τυραννίας. Κύριος οΰτω μονάρχης γενόμενος 
έθεμελίωσε θείφ υποδείξει τήν Κωνσταντινούπολή έπί τοΰ άρχαίου άστεως 
τοΰ Βύζαντος, ώς πρωτεύουσαν τής 'Ανατολικής Αυτοκρατορία;, κηρύξας 
καί έπίσημον θρησκείαν τήν τοΰ Χριστού καί άφιερώσας τήν πόλιν εις τόν 
θεόν καί τήν Θεοτόκον. Ούτος κατόπιν συνεκάλεσε τήν πρώτην τών 318 
θεοφόρων πατέρων Σύνοδον, καθ’ ήν έθεσπίσθη τό «δμοούσιον τφ ΙΙατρί 
τοΰ 1'ίοΰ . άναθεματισθέντος τού Άρείου καί τών οπαδών. Κατόπιν ή μήτηρ 
αυτού Ελένη κατελθούσα εϊς Ιεροσόλυμα άνεκάλυψε τόν Σταυρόν έφ' ού 
έξέπνευσεν δ Σωτήρ καί άνεστήλωσεν αύτόν ώς σύμβολον Μαρτυρίου 
καί Πίστεως. Κατά τόν Συναξαριστήν.

Ό Αΰτοκράτωρ έπιχειρήσας κατόπιν πόλεμον κατά τών ΙΙερσών άπέθα- 
νεν έν Νικομηδείφ καί δ νεκρός του μεταφερθείς είς Πόλιν μέ βασιλικά; 
τιμάς έτάφη εΐ; τόν ναόν τών ’Αγίων 'Αποστόλων, δπου έτάφη καί ή 
μήτηρ του. Καί ή Εκκλησία κατέταξεν Αυτόν καί τήν Μητέρα του ώς 
ανθρώπους τοΰ θεού, πολλά έπι- 
τελέσαντας ύπέρ τής θρησκείας 
τοΰ Χριστού, μεταξύ τών Αγίων.

«
ΗΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΞΕΝΟΙ

Άπό τήν άπογραφήν τοΰ 1907 
έρανιζόμεθα τούς κάτωθι αριθμούς.

Οί Έλληνες τοΰ ελευθέρου Βασι
λείου άνερχόμβθα είς 2,582,545, 
συγκατοικούν βέ μαζί μας 27,371 
'Οθωμανοί, 6,382 ’Ιταλοί, 4.873 
Βούλγαροι, 3280 Άγγλοι, 2840 
Κρήτες — μά είναι ξένοι αυτοί; — 
1,173 Γερμανοί, 1,122 Γάλλοι καί 
49,407 διαφόρων έθνικοτήτων.

«
ΔΙΑ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΣΑΣ

Μεταχειρισθήτε αυτήν τήν συν
ταγήν :

Eau oxygenee . . 25 gr.
Glygerine.................. 30 ·
Eau de roses ... 30 »

Βρέχετε ολίγον βαμβάκι καί πλύ
νετε τό πρόσωπο·/. 'Αλλά πρέπει 
νά άφίνετε ολίγα λεπτά κάθε φο
ράν τό βαμβάκι έπάνω εις τό δέρμα. 
'Απαραίτητον είναι νά προσέχετε 
τά μάτια σας.

«
ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΚΟΥΣ

Ή αρτισύστατος Έλλη/ική έν 
Φακούς κοινότης άπαρτιζομένη έξ 
100 - 120 μόνον μελών κατώρθω- ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΦΩΤΙΟΥ
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σβν έν δίάστήματι ενός έτους νά κτίση περι- 
καλλέστατον ναόν δαπανήσασα περί τάς ίί χιλ. 
λιρών. Είναι πραγματικώς άξιοι παντός επαί
νου οί πάροικοι Φακούς. διότι οΰτε κόπων, 
οΰτε δαπανών έφείσβησαν δ:'ένα τοιοΰτον ναόν 
μή υπάρχοντα είς ούδεμίαν κοινότητα τοΰ έσω- 
τερικοΰ τής Αίγυπτου. Μέγας έπαινος ανήκει 

εΐς τήν κοινοτικήν έπιτρο-

H ΑΥΤΟΚΡΑΤΕΙΡΑ ΕΥΓΕΝΙΑ

πήν και προ πάντων εΐς τον 
έκ Κύπρου πρόεδρον αύτής 
κ. Κ. Σάββαν, δστις υπεβλή
θη εϊ; τάς μεγαλειτέρας 
χρηματικά; θυσία; και άνευ 
τοΰ όποιου δέν θά ήρχετο 
εΐς φώς τό αριστούργημα 
τής έν Φακούς Κοινότητος.

α
Η ΑΥΤΟΚΡ. ΕΥΓΕΝΙΑ

Έπεσκέφθη τήν πόλιν 
μα;, έπιδαίνουσα ιδιωτική; 
θαλαμηγού, ν, πρώην αΰτο- 
κράτειρα τών Γάλλων Εύ- 
γενία, χήρα τού Νοπολέον- 
τος Γ'. Μά; επισκέπτεται 
εστεμμένη Ίσπανίς, πρόςτακτικά ή άλλοτε

ήν τόσον δυσμενής έφάνη ή Τύχη.
Η “|ΟΝΗ,, *

Ό θίασος τή; Κυβέλης - Σαγιώρ αναβιβάζει 
προσεχώς εϊς τό < Βαριετέ», κατόπιν φιλότιμου 
μελέτης, τό νέον τρίπρακτο·/ έργον -Μόνη 
τού γνωστού λογογράφου καί πολιτευτοΰ Πύρ
γου κ. Τ. Δαραλέξη.

«
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟΝ. Η ΩΡΑΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΦΑΚΟΥΣΟ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟΣ

"Ενα προσκύνημα αληθινόν έχει καταντήσει
τοΰ γλύπτου 
εκθεσις καλλιτεχνική, δ κόσμο; συρρέει

τό έν τώ Ζαππείφ έργαστήριον 
δίπλα είναι ανοικτή δλόκληρος 
εϊς τό έργαστήριον αύτό, τό 
όποιον είναι αληθινός ναός τέ
χνης. Φιγουράρουν έκεΐ έργα 
τέχνης έμπνξυσμένα, μελετη
μένα; ψυχολογημένα.Άρχίζει 
4 όφθαλμός άπό τό «Πνεύμα 
τοΰ πένθους·, θαυμασίαν έπι- 
τύμβιον παράστασιν προω- 
ρισμένην ϊ·.ά τόν τάφον τού 
έφοπλιστού Κορωναίου, περνά 
άπό άπειρα ανάγλυφα καί 
άλλα άγαλματάκια, ολα τέ
λεια εΐς παράστασιν, εϊς γραμ- 
μάς, εϊς έκφρασιν καϊ θαυ
μάζει τόν Σατανάν σφίγκοντα 
καϊ τάς άγκάλας του Β’ ένα 
μειδίαμα διαβολικόν τήν Γήν, 
εϊς μίαν μάσκαν τού Μπετό- 
βεν καί άλλα έργα, σκίτσα, 
άκουαρέλλες, λάδια, διά νά 
σταματήση εϊς τά «Μάτια 
τής ψυχής» μπούστφν γυνςμ- 
κός δραματιζομένης. Καί σιγά σιγά ξεχωρίζουν άλλαι προτομαί καί 
ανδριάντες καί προπλάσματα, τοΰ Σολωμοΰ, τοΰ Π. Μελά, τοΰ Ίωάν-

κ. θ. βωμοπούλου καί ένώ

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟΝ.-Η ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΦΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑ ΚΑΦΕΝΕΙΟΝ ΤΟΥ ΙΩ. ΚΟΜΗΝΟΥ

νου Πεσμαζόγλου, τοϋ θεοδώρου Αηλιγιάννη. έπειτα ή Μεγάλη Ιδέα, 
συμβολικός πίναξ καί τό πρόπλασμα τοϋ άνδριάντος τοΰ τελευταίου "Ελ- 

ληνος Αύτοκράτορος, περί 
τοΰ όποιου άλλοτε.

a Μ Γ—: τ££ν -F1 ΘΕΟΔ. ΡΟΥΖΒΕΛΤ

'Από τήν Λευκήν Οικίαν 
όπου τόσον καιρόν είχε κατοι
κήσει ώς Πρόεδρος τών Ηνω
μένων Πολιτειών δ Θεόδωρος 
1‘ούζβελτ επλανήθη είς τά 
παρθένα δάση τής Κεντρφας 
Αφρικής κυνηγών λέοντας, 
πάνθηρας, τίγρεις κ.λ.

Ή συγκομιδή του ύπήρξεν 
άφθονος καί τώρα επιστρέφει 
μέσον Ευρώπης.

«

ΤΑ ΓΟΥΡΛΙΔΙΚΑ

Τόν λόγον έχει ή Madame 
des Thebes διά νά σάς εϊπη 
τά χρώματα καί τού; πολυ

τίμους λίθου; τούς όποιους πρέπει νά φέρετε κατά τό 1910.
Φόρεμα λοιπόν πρώτον: Τό χρώμα του πρέπει νά πλησιάζη πρός τό τοΰ 

Ήλίου.'Ερυθρόν. κίτρινον. πορτοκαλλί, σωμόν, 
πορφυρού·/, επίσης λευκόν καί όλα τά άργυ- 
ροειδή. 'Εκλέξατε λοιπόν χρώμα άπό αύτήν 
τήν κλίμακα καϊ θά σάς φέρη ευτυχίαν. Βάρδα 
άπό μπλέ. Άπό κοσμήματα ι Τό ήλεκτρου, 
τό μαγνητικόν καί μυστη
ριώδες, καί χρυσάφι, άφθο
νο·/ χρυσάφι, κοράλλι, ρου- 
βίνια, σαρδίους, βηρύλλιο·/ 
μέ έρυθράς λάμψεις διά 
τήν άνοιξιν. Άδάμαντας, 
όρείαν κρύσταλλον τό θέ
ρος. Τοπάζια καί άνθράκια 
τό Φθινόπωρου. Μόλις δέ 
έλθη δ χειμών αφήσατε τό 
χρυσάφι. Καί δλα αύτά διότι 
έχουν σχέσιν μέ τόν "Ηλιον, 
μέ τάς κινήσει; του, μέ τήν 
παρουσίαν του, οστις πάλιν 
είναι δ κυριαρχών τώρα 
πλανήτης. Πράγματι κατά 
τήν Madame des Tliebes 
μέχρι τή; 21 Μαρτίου εύρι
σκόμεθα ύπό τήν επήρειαν τού πλανήτου 
Άρεως, άπό δέ τή; ήμέρας ταύτης ζώμεν ΰπό 
τήν έπίδρασιν τού 'Ηλίου.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΟΥΖΒΕΛΤ

ΊΙ καρδία τοΰ άνθρώπου είνε λύρα μέ έπτά 
χορδάς· έξ χορδάς κρούει ή λύπη καί μία ή χαρά.

Έν Αΐ>ήναις, Τυπογραφεϊον «Εστία- Κ. ΜάΙσνερ καί Ν. Καργαδούρη—781<·«


