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γνωστόν, ό .τοιότος πυρί/ν τού Βασιλικού Τιιγματος 
ιιν Σωτήρος ετέθη υπό τής έν" ΑογεΓ Εθνικής Συνε- 
εύσεως, τή οί Ιουλίου τού 18211 έτους.Ιλλά κυρίως 
δρύθη ί'.Ίΐι rol· αντιβασιλέως. τή 20 Μαίου Tnl· /.s.7.7, 

ί'να άνακαλή τήν μνήμην τής θεία σννάρσει -θαυμαστώς 
καί αισίως έκπεραιωϋ-είσης Σωτηρίας τής Ελλάδος.

' ί>ς ποόδρομος rol· Ελληνικού τούτου Τίγματος. δύναται νά 
θεοίρηθή τό Επτανησιακόν ΐπποτικόν Τάγμα, ίιν καί ίδρυ- 
θέν ί·π άλλας περιστάσεις και συνθήκας, τή 12 Αύγουστου τοΰ 
1818 έτους νέου. ΊΙτο πριότη η ορό, καθ’ ή>·, ισχνού rol· κό- 
σμ·>ι· δύναμις νσκέφθη και ίδρυσε Τάγμα ΐπποτικόν ανήκαν εις 
μικρόν έλεύθερω· Ελληνικόν Κριίτος, κείμενον είς μίαν γωνίαν, 
άλλα γωνίαν έξέχουσαν τής ''Ελλάδος, γωνίαν, ήτις κατά τονς 
πονηρούς χρόνους τής δουλείας, ήδυνήθη να </ανή ωφέλιμος είς 
τόν ' Ελληνισμόν.

Οί ισχυροί τής γής ειχον θέσει τάς Χήσους ml· ’ [ονίον υπό 
τήν ισχυρόν Προστασίαν τής’Αγγλίας τώ 18/4. Τώ /8/7 μας 
έδόθη καί τό Σύνταγμα. Αμέσως ή Προσπίτις Δύναμις, ήθέ- 
λ.ησε τί/ν ίδρυση· επτανησιακού Τάγματος, Αποκλειστικώς ί'να 
βραβεύη τούς ' Επτανησίους, τονς διακρινομένους έπί ίκανότητι, 
Αρετή καί κα&ήκοντι. Αυτός οντος ήτο ό κύριος σκοπός τής 
τότε’Αγγλικής κυβερνήσεως. Άλλ ό πρώτος ύπατος Αρμοστής 
τής Επτάνησου, ό θωμάς Μαίτλανδ, ό καί διοικητής τής Μάλ
τας, έπρότεινεν, όπως είς τό σχετικόν βασιλικόν διάταγμα τον 
ίονικοΰ ίπποτικοΰ Τάγματος, σνμπεριληφθοΰν και οϊ Μαλτέζοι. 
'Π Μελίτη από ταί· 18ΪΚ) ήτο μέν είς τάς αγγλικός χείρας, άλλ’ 
ή τυπική προσάρτησες έγένετο τώ 1814. Ή γνώμη τον δεσπο- 
τικοΰ πριότου μας Άρμοστού, φυσικά, ενρε μεγάλην Αντίστα
σιν, καθότι, έλεγαν οϊ άντιι/ ρονοΰντες, θά έπεθύμουν νά έχωσι. 
τό δικαίωμα τής παρασημοφορίας καί οί λοιποί κάτοικοι τών 
λοιπών Αγγλικών Αποικιών. Κα'ι περί τούτον αυτή εκείνη ή σκέ- 
φις Θά ήτο ακαταλόγιστος.

Τό 'Επτανησιακόν ΐπποτικόν Τάγμα, είς όλην τήν βρεττανι- 
κήν αυτοκρατορίαν Λνεφαίνετο ιός Μέγα Τάγμα, συνεπώς τό 
’Ινδικόν Τάγμα, παραβαλλόμενου μέ τό Ίονικόν, ήτο εντελώς 
έ.παρχιακόν. Άλλ’ ό Μαίτλανδ επέμενεν είς τί/ν γνώμην τον καί 
πρός υποστήριξη·, εύρισκε λόγους νά Αντιτάξη κατι'ι τών έχόν- 
των τήν γνιόμην τον νά μή παρασημοφορούνε αι οί Μελιταΐοι, 
παρά μόνον οί 'Επτανήσιοι. Ό Μαίτλανδ, πρός τοΐς άλλοις, 
έλεγεν ότι, <:ή Μάλτα είναι ή μόνη Αποικία τής αγγλικής αυτο
κρατορίας, πραγματικώς Αγγλικής κυριαρχίας, ότι ζώμεν έν τώ 
μέσοι Ατμόσφαιρας αστέρων καί ταινιών καί μόνον οί Μαλτέζοι 
δέν παρασημοφοροΰνται, ένώ είναι οντοι πιστοί είς τόν βασιλέα 
των.. Τέλος διά τής επιμονής του κατ.ώρθωσεν ό Μαίτλανδ 
αυτήν την παραχιΰρησιν τού νά συμπεριληφθώσι καί οί Μελι- 
τάΐοι είς τό επτανησιακόν ΐπποτικόν Τάγμα.

’ Ανεφιϊνη έπειτα τό ζήτημα τών τάξεων. Μετά συζητήσεις 
άπεη ασίσθη νά διαιρεθή εις τρεις τάξεις. ’.-Ιζϊ.ά νέα άνεφάνη 
συζήτησις, σπουδαιοτέρα ή τού ονόματος τοΰ τάγματος. Κατ’ 
Αρχάς, έπροτάθη νά έινομασθή του Άγιον Σπυρίδωνος. Πά
λιν ό Μαίτλανδ έφερε δυσκολίας. : Ααμπρά, έγραφεν οντος, 
λαμπρά διά τούς Ίονίους' Αλλα δέν είναι άγιος πολιούχος καί 
τής Μελίτης. ”.4ι· έκλεχθή άγιος Μελίτης, πάλιν δέν θά είναι 
περιποίησις διά τούς Κερκυραίους . Προσέθετεν ό Μαίτλανδ, ότι 
ήδι'νατο νά ανασυστήση τό παλαιόν τάγμα τού Αγίου Ίωάννου 
τής Ιερουσαλήμ, άνευ τής λέξεως 'Ιερουσαλήμ και τή προ
σθήκη συμβολικής έπιγραφής, άλλ’ έφοβεΐτο μήπως προσεβάλλετο 
ή 'Επτανησιακή φιλοτιμία. Ούτω, μετά σκέφιν, εξέλεξαν δύο 
άγιους μεγάλους είς τόν Χριστιανισμόν, τόν Μιχαήλ, λόγω ότι 
είναι ό Αρχιστράτηγος τών ουρανίων Σωμάτων και τόν "Αγιον 
Γεώργιον, λόγιο ότι είναι δ πολιούχος τής ’Αγγλίας.

’Ακολούθως άπεη ασίσθη τού νέου τούτου τάγματος τό Παρά
σημου νά είναι εστεμμένος διά τής βασιλικής και αϋτοκρατορι- 
κής κορόνας Άστήρ, έχων επτά Ακτίνας, δηλούσας τάς ίπτάι 
Χήσονς καί η έρων, έντός κύκλου, έιιπροσθεν μέν τήν εικόνα 
τού ’Αρχαγγέλου Μιχαήλ, κρατούντας πύρινου ξίφος καί μαχο- 
μένου μέ τόν διάβολον, περιβαλλομένην μετά τής επιγραφής: 

Aiis/iieiniii A/elioris /.CT'i (Οιωνός καλλίτερων χρόνων) 
όπισίίεν δέ τίιν 'Αγιου Γειόργμιυ πολεμούντα μ> τίιν δράκοντα 
Κατι'ιλληλος ή έπιγραη ή. 'Π αγγλική προστασία έη ερε τιμ· ένοι- 
σιν τών Χήσων μετιί τού ' Ελλ.ηνικού Βασιλείου. } πάρχει καλ- 
λίτεοος ή άγοότεοος οιωνός άπίι τί/ν έθνικίμ' άιποκαταστασιν: 
"Οχι βεβαίως. Συγχρόνως άπεη ασίσθη ή οίκοδόμησις τών άνα- 
κτόρο,ν έν Κερκύρα, ιός έδρας τού νέοι· Τάγματος καί κατοι
κίας τού ' Υπιίτου Άρμοστού, κατι'ι τό σχέ.διον τού συνταγμα
τάρχου τού άγγλικού Μηχανικού Wlllimore. 'Π οίκοδόμησις 
ί'ίοχισι τή 2·ί ’Απριλίου τού /Χ/.9 καί έτελείωσι τώ Ι'·2Ι. Αί δέ 
δαπάναι τί]ς τε οικοδομής καί έπιπλιόσεως τινήλθον μέχρι πέντε 
εκατομμυρίων δραχμών. Τιί όιραία ταύτα άνάκτορα έλαβον το 
όνομα τού Άγ. Μιχαήλ καί Άγ. Γεωργίου. ' Ιύκ τών αιθου
σών. ή τού θρόνου έλαβε τίι άνομα τού Άγ. Μιχαήλ καί εκείνη 
ή προσδιωρισμένη διι'ι τήν Απονομίμ’ τών παρασίμων μας. 
έλαβε τό όνομα τοΰ Αγ. Γεωργίου. 'Επίσης οί δύο πυλοινες, 
οί ίνούντες τάς δύο πτέρυγας μετιί τιον κυρίως '. I νακτόρων, ο 
δεξιόθεν καλείται τού ’Αρχαγγέλου Μιχαήλ καί ό Αριστερόθεν 
τού 'zly. Γεωργίου.

'Π Ταινία τοΐ· νέου τούτου Τιιγματος ι’ιπεη ασίσθη νά είναι 
κυανΐ/ κυματοειδής εκ μετάξης, έχουσα έν τώ μέσιμ πλατείαν 
σειράν ερυθρόν. Τίι τάγιια, ώς ειδομεν, έπρεπε νιί έχη τρεις 
τάξεις, δήλα δί/ τών Ιπποτών τιόν Ταξιαρχών και τών Μεγα 
λοσταύρων. Τό διάταγμα τής ίδρύσεως έγένετο έπ’ όνόματι τού 
προστάτου βασιλέως τής ’Αγγλίας Γεωργίου τού /". υπό τοΰ 
Πρίγκιπας Διαδόχου ώς Άντιβασιλέως, διότι ό πατί/ρ βασιλεύς 
ένεκα φυχικού νοσήματος, είχεν Απομακρυτθή τής κυβερνήσεως— 
καί ύπεγράφη τή 12 Αύγούστου τού /x /<S' έτους. Τό νέου τάγμα 
έπισήμο,ς έη ερε τό όνομα: A/us/ dis/ingitis/ifd orbcr oj Kaint 
.Michael and Saini George, τοι’τέστι : Τά μάλιστα διακε
κριμένου Τάγμα τοΰ άγιου Μιχαήλ καί Γεωργίου. Ιιατά- 
;ει.- τινές τοΰ βασιλικού τούτου διατάγματος μετεβλήθησαν τή ό 
’Απριλίου του 182Θ καί πάλιν διά Διατάγματος νέου τής Ιβ 
Αύγούστου τοΰ 1S32 μετεβλήθησαν κάπως υπό τού Βασιλέως 
Γουλιέλμον τοΐ· Δ’.

Ό προστάτης άναξ είχε τό δικαίωμα νά μεταβ'ίλλη ή νά 
Ακυρώση διατάξεις τού διατάγματος, διότι ίμο ό Ήγεμών τοΰ 
Τάγματος καί Κύριος.

'Ο αρχηγός, δήλα δή ό Grand - Malt re τοΰ Τάγματος έπρεπε 
νά είναι Πρίγκιψ τής Αγγλικής Βασιλικής Οικογένειας, δστις 
ήτο καί ό προϊστάμενος τών Μεγαλοσταύρων καί έπρεπε: νά έχη 
τήν φροντίδα περί τής αύστηράς εφαρμογής τών διατάξεων τού 
Τάγματος. ’Αντιπρόσωπος αυτού ήτο ό Άπατος Αρμοστής 
Επτάνησου, ή πρόσωπον τής εμπιστοσύνης, έχον τόν Μεγαλό
σταυρον, έν απουσίμ τού’ Άρμοστού.

’Επειδή είς τήν ίδρυσιν τοΰ Τάγματος τούτου υπερβολικά 
είργάσθη ό πρώτος Αρμοστής Μαίτλανδ. ό όποιος δέν ήτο μόνον 
δ Αρμοστής τιον ’ Ιονίων Χήσων, άλλά συγχρόνως ήτο ό διοι
κητής τής Μάλτας, διά τούτο πρώτος Αρχηγός τοΰ Τιιγματος, 
Grand - Mnitre. διωρίσθη ό Ίδιος Μαίτλανδ. Άλλ’ οντος Απέ- 
θανεν έν Μελίτη τή 17 ’Ιανουάριου τον 1824. Jio τή 2Θ’ Ιου
νίου τοΰ 1825 διωρίσθη Grand - Malt re ύ> Πρίγκιφ Άδιιληος 
Φρειδερίκος, Δούξ τής Κανταβριγίας.

Κατι'ι τάς διατάξεις τοΰ 1818 ό Αριθμός τιον Ιπποτών ήτο 
μέχρις είκοσι τεσσάρων, τάιν Ταξιαρχών μέχρι τών δώδεκα, 
καί τών Μεγαλοσταύρων μέχρι τιόν οκτώ. Άλλά τό νέον διά
ταγμα τοΰ 18.42 ηύξησε τόν Αριθμόν. Ουτω τιον Ιπποτών 
ήτο μέχρι τών είκοσι καί πέντε, τών Ταξιαρχών μέχρι τών 
είκοσι και τών Μεγαλόσταυρων μέχρι τών δέκα πέντε.

Κατ’ Αρχάς τό παράσημου τούτο απενέμετο μόνον εις τούς 
γεννηθέντας έν'Επτάνησο) καί Μελίτη, είς"Αγγλους νπηρετουντας 
είς μεγάλας θέσεις καί έμπιστευτικάς έν Έπτανήσφ καί Μελίτη 
καί είς τούς διαπρέφαντας είς τόν έν Μεσογείτρ Αγγλικόν στό
λον. "Επειτα ή τιμή έδίδετο και είς τούς ξένους τους έξυπη- 
ρετήσαντας μεγάλως τάς Ίονίους Χήσους καί τήν Μελίτην. 
Σημειωτέου οτι οι Απλοί ίππόται άν μέν ήσαν Έπτανήσιοι ή 
Μελιταΐοι έκαλοϋντο Cavalieri, ΐιν δέ "Αγγλοι, Compagnons.

["Επεται συνίχΕία). ΣΠ. ΔΕ ΒΙΑΖΗΣ

πο μακροΰ χρόνου γίνεται λόγος παώ ήμΐν περί τών 
η υλακών καί παοι'ι πιιντων Ανομολογεΐται ή άινάγκη 
τής μεταβολής τού έπικρατούντος οίκτροτιίτου συστή
ματος. "Οστις έπεσκέηθη μίαν καί μόνην τών έλεει- 

νών τρωγλών, αίτινες κατ’ εύη ημισμόν καλούνται φυλακαί τοΰ 
Κριίτους καί είδε τήν επικρατούσαν έν αι’ταϊς Αθλιότητα, έπεί- 
σθη οτι ή ί’παρξις τιον ιδρυμάτων τούτων είς τ'ην χώραν, ιός 
έχονσι νΰν, όχι μόνον δέν έκπληροϊ τόν σκοπόν δι’ ον ταύτα 
προωρίσθησαν, άλλ’ Απεναντίας άγει ακριβώς είς τό ιίντίθετον. 
Ιιότι αί ελληνικά! η υλακαί ι’ινεξαιρέτως δυνάιιεθα νιί ει’πωμεν 

δέν είνε τόπος και μέσον τοΰ επιδιωκομένου διι'ι τής ποινής 
εξιλασμού καί τής ήθικοποιΐ]σεως τοΰ πταίστου, Αλλά καταγιό- 
για δυσώδη, βόθροι, ένθα κατασταλάζει τό έγκλημα, ένθα έκτρέ- 
ηεται ή φαυλότης καί έξ ιόν άναδίδεται βλαβεριότατον διι'ι τήν 
κοινωνίαν υλικόν καί ήθικόν μόλυσμα.

ΊΙ περί τών φυλακών μέριμνα πολλούς τιον παβ ήμίν η ι/.αν
θρώπων καί τιόν έμβριθεστέρων πολιτικών και κοινωνιολόγων 
απησχόλησεν, έλέχθησαν δε και κατά καιρούς καί έγριίη ησαν 
αρκετάι περί τον τρόπου τής βελτιιόσεως αυτών. Άλλιι πάσα 
ή μέριμνα περιωρίσθη μέχρι τοΰδε είς τήν θεωρίαν καί ένώ 
μελετιόνται καί συζητοΰνται τι'ι διάφορα συστήματα έξακο- 
λουθεΐ τό Κριίτος νά διατηρή, δί άδράς δαπάνης μάλιστα, τάς 
διαφόρους μολυσματικός εστίας, έξ ιόν πηγάζει πολλαπλώς φθο
ροποιός ενέργεια.

Έν τούτοις ή ιδέα τής γενικής ιιυορθιόσεως ή προκύφασα 
τελευταίως καί ένδυναμωθεΐσα διά τών συγχρόνων μεγάλων 
πολιτικών τής χιόρας ήμών γεγονότων, η υσικόν ήτο ν’ Αναζω- 
πυριίιση καί τήν περί τών η υλακών σκέφιν, μέ τήν νέαν δέ 
ταύτην έξέγερσιν τής προσοχής συνεδυάσθη καί ή ι’ιναγγελθείσα 
δωρεά ευγενοΰς καί φιλοπροόδου συμπολίτου, ούτινος δέν 
έγνιόσθη τό άνομα, προσφερομένου νά κατεδάφιση ιδίως δαπά- 
ναις τό σαθρόν καί δυσώδες οικοδόμημα, τό γνωστόν υπό τό 
όνομα Φυλακαί τού Παλαιού Στρατώνας , τό Αποτελούν 
στίγμα Αληθώς καί όνειδος διά τόν πολιτισμόν τής πρωτευού- 
σης, καί ν ιίνεγείρη άλλο ευπρεπέστερου σωφρονιστικόν κατά
στημα. Τό γεγονός εινε αξιοσημείωτου ώς σημειοΰν μετάβαση· 
παρηγορώ· από τού· θεωρητικού είς τό πρακτικόν στάδιον, διότι 
είνε ή πριίιτη αί'τη δωρεά, μετιί τήν γενομένην τοΰ Αειμνήστου 
Άνδρέου Συγγροΰ, ή προση'ερομένη υπέρ η υλακών.

Αόγος περί ι/υλακών έγένετο έσχάτως καί έν τή Βουλή' 
ι'ιλ.Τ ΐνα καταδειχθή ποιας ιδέας έχουσιν Ακόμη έπί τοΰ σπου- 
δαιοτάτου τούτοι· ζητήματος τινές τών πολιτευομένων μας, ήκού- 
σθη βουλευτής λέγων είρωνικώς πρός συνάδελφόν του άγο- 
ρεύοντα καί διεκτραγιμδούιπα τήν κατάσταση· τών έν ταίς έλλη- 
νικαίς η υλακαίς καθειργμένων :

- Μήπως θέλετε οί η υλακισμένοι νά διαετώντω είς τό ξευο- 
δοχείον τής Μεγάλης Βρεττανίας;

Καί όμως, ναι. Τιί πεπολιτισμένα έθνη Από πολλοί ήδη έπρο- 
νόησαν όπως είς τιί ιδρύματα τών η υλακών είσαγιίγωσι πάσαν 
μεταρρύθμιση· τείνουσαν νά καταστήση τόν έν αύταίς καταναγ- 
καστικόν βίου τών κρατουμένων καταδίκων ύιπηλλαγμένον πάσης 
υλικής ή ηθικής βασάνου, ι’ιηέλιμω· δέ καί είς αυτούς και είς 
τήν Πολιτείαν διά τού έπιτυχοΰς συνδυασμού τής αύστηρτις 
τάξεως, τής εργασίας, τής υγιεινής καί τής καρποφόρου ηθικής 
διδασκαλίας. Περιττόν ν ιίναφέρωμεν έν έκτιίσει καί έν λεπτο
μέρεια τιί υπάρχοντα είς διαφόρους χώρας παντόία συστήματα 
φυλακών. Θά παραθέσωμεν μόνον τήν κατωτέρω περίεργον 
και ένδιαη έρουσαν περιγραη 1/ν τοΰ υπάρχοντας έν Ιαπωνία 
συστήματος, έν τή Απιοτάτη δηλαδ!/ εκείνη χώρα, ήτις τελευταία 
όλων ασπασθεΐσα τόν πολιτισμόν προήχθη έπί τοσοΰτον, άεστε 
r<i κινή διιί τών καταπληκτικών αυτής προόδων τόν θαυμασμόν 
καί τόν φθιίνον τών ευρωπαϊκών λαών.

’ Ολίγοι ίσως υπάρχουν τρόποι τοΰ διέρχεσθαι τόσον ευχαρί
στως τόν βίον οσω· διά τής διαμονής έν ταϊς ίαπωνικαίς φυλα- 
καίς' γράη ει συντάκτης Αγγλικού περιοδικού, έξ ού παραλαμ- 
βάνομεν τήν περιγραφήν. Οί υγιέστεροι καί εύρωστότεροι ’ Ιάπω
νες ευρίσκονται έπ ταίς φυλακάΐς.

Είς τό παριίδοξω· τούτο συμπέρασμα κατέληξα ι’ιη οί· έπε- 
σκέφθην τό Σου,γάμον, μίαν τών έξ μεγάλων η υλακών τής 
Ιαπωνικής Αυτοκρατορίας. Ό ίιίπων εγκληματίας ε'ινε ό άρι
στα καί ιινετιότερω· συντηρούμενος καθ’ ίίπασαν τ'ην 'Ανατο- 
κήν. Χομίζει τις ότι ή ιαπωνικέ/ δικαιοσύνη καθιέρωσε βραβεία 
διιί τήν έγκληματικότητα ΐδρύσασα άσυλα οιον τό τοΰ Σουγά- 
μου. Ό έπ/σκεπτόμενος τό ίδρυμα τούτο, ι’ιη οΰ· διήλθε μίαν 
καί μόνην νύκτα είς ξενοδοχείου κατωτέρας τιιξεως τοΰ Τόκιο 
δέν δύναται νά διστάση περί τ'ην έκλογήν.

’ Επιτρέφατέ μοι νιί σάς περιγράιφω τόν παράδεισον τούτον 
τών κακούργων. Αί η υλακαί τοϊ· Σουγάμου κείνται είς ι’ιπόστα- 
σιν πέντε περίπου μιλλίων α.-τό τοΰ κέντρου τοΰ Τόκιο. Άπο- 
μεμονωμένη τής πυκνής μάζης τών οικιών τής πόλεως, όπόθεν 
ιίναδίδεται ή οξεία δομή ή ίδαιζουσα είς πάσας τάς ευρωπαϊκός 
πόλεις, αί η υλακαί παρουσιάζονται εις τίο· επισκέπτη)· ώς πολυ
τελές τι νοσοκομείου.

Ό εισερχόμενος είς αύτιίς διιί τής Ανατολικής πύλης βαδί
ζει δί άμμοστριότου Ατραπού μεταξύ δενδροστοιχιών καί πρα
σιών ι’ινθοστολ.ίστων. Φυτά χαρίεντα καί δένδρα θαλεριί έκτεί- 
νονται ένθεο' και ένθεν και είς τούς κλάδους αΰτα/ν τά πη/νά 
Αναμέλπουν μελιοδικούς ύμνους.

ΊΙ Αξία μόνον τοΰ οικοπέδου έν ώ άνεγείοονται Ανέρχεται 
είς όκτο> καί πλέον χιλιάδες λιρών στερλινών, είκοσιεννέα δε 
χιλιάδας λιρών έστοίχισεν ή οικοδομή. Ό υπουργός τής δικαιο
σύνης λίαν άβροη ρόνως δί επιστολής του μοι Ανήγγειλε)· ότι 
παν μέτρου έλήφθη όπως ή έπίσκεφίς μου γείνη εν πάση ανέ- 
σει. . ίυστυχώς δέν έλαβε μόνον ύπ’ όη·ιν τήν άγνοκίν μου τής 
ιαπωνικής γλιόσσης.

— ’’.b’ ήρχεσθι πρό ενός μηνάς, μυί ειπεν εις τών οδηγών 
μου. θά ευρίσκετε ένα εκδότην, όστις διέτριφεν εδώ έπί δύο 
μήνας καί έγνιόριζε νά λαλή πολλάς γλώσσας.

- Ήλθεν εδώ ίσως διά )■* Αναπαυθή; ί/ριότησα αφηρημένος.
'() βραχύσωμος διευθυντής μοι απηύθυνε βλέμμα έπιπλήξεως. 

Κατεδικάσθη έπί έξυβρίσει δημοσίων υπαλλήλων, ιιοί 
Απήντησε, κατεσκεύαζε δέ εις τάς φυλακάς πολύ ώραίας μεγά
λας καρη ίδας τής κόμης.

Γνωρίζω πολλούς έκδότας συμπατριιότας μου, οιτινες ευχα
ρίστως θά διέποαττον κάποιου παρι'ιπτωμα διιί ι·ά έπιτΰχουυ 
τόσου τερπνή)· προσωρινήν διαμονήν χάριν άναφυχής.

Είς τάς φυλακάς τοΰ Σουγάμου υπάρχει θέσις διά δισχιλίους 
και τριακοσίους καταδίκους." Οτε τάς έπεσκέη θην, διέμενον έν 
αύταίς μόνον χίλιοι έννεακόσιοι έβδομήκοντα. Ί'ό μέγα οικοδό
μημα σύγκειται έκ δύο πτερύγων, εκάστη τών όποιων διαιρεί
ται υπό πέντε ακτινών Αστεροειδώς, είς τρόπου ιόστε είς μόνος 
φύλαξ ευρισκόμενος είς τό κέντρου δύναται νά έπιβλέπη καί τά 
τριακόσια κελλία.Άλλά τί κελλία είνε αυτά .'’Έχουν ύφος είκοσι 
ποδών 'έκαστον, μέ διπλά παράθυρα. Είς τά κελλία ταύτα δια
μένουν οί κρατούμενοι καθ’ ομάδας άνά δα'ιδεκα. Τό έδαφος 
σκεπάζεται υπό /ιαλακών φαθών, έη ’ ών Αποτίθενται αί κλίναι 
κατά τί/ν ι'όραν τοΰ ύπνου. Τά πάντα δ’ έν αύτοϊς είνε Αμέμ
πτους καθαρά.

ιίρχιη ύλαξ έσταμάτησε πρό τίνος θύρας καί Αφοί' έδοκί- 
μασεν είς αίπήν ολόκληρον δωδεκάδα κλειδιών, κατώρθωσε νά 
τί/ν ιίνοίξη. Είσήλθον μετά τίνος ι/όβον, ό θάλαμος ήτο εντελώς 
σκοτεινός καί θά ήτο προση οσιότατος διά το έργου ερασιτέχνου 
ιμωτογράη ον. Ούδεμία ακτίς φωτός είσέδνεν έκεϊ, ιίερίζετο δέ 
διά συστήματος Αεραγωγών έν τή οροφή.

' Υπάρχουν τρία είδη τιμωρίας δα! τούς Απειθείς- μοι εΙπεν ό 
Αρχιφύλαξ. Τό πρώτον είνε ή κάθειρξις είς κενόν δωμιίτων. Ί) 
τιμωρούμενος είνε υποχρεωμένος >'ά στέκι/ καθήμενος έπί φάθης, 
χωρίς νά όμιλή, ο’ύτι νά κινείται Από πρωίας μέχρις εσπέρας. Τό 
δεύτερον είτε ή κάθειρξις είς παρόμοιον δωμιίτιον, Αλλά κατά τό 
ήμισυ σκοτεινόν, τό τρίτου δέ καί αυστηρότερο)· είνε ή κάθειρ- 
ξις εις τό όλως διόλου σκοτεινόν εκείνο δωμάτιον, ή μεγαλει- 
τέρα δ’ έν αύτώ διάρκεια τής διαμονής τοΰ καταδίκου δέν υπερ
βαίνει τάς πέντε ημέρας.

— Jtv γνωρίζω κανένα κατάδικον ίίστις νά έπεθΰμησε νά
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ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΙΑΠΩΝΙΚΑ! ΦΥΛΑΚΑΣ

ΤΑ ΚΑΡΦΙΑ
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ XKHSH

ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟΥ Δ. ΒΡΑΤΣΑ- 

NOV MC ΑΔΕΛΦΙΚΗΝ ΑΓΑΠΗ

(Ό συμπαθής ποιητής χ. 
βΡ ζαϊΟΠΟΥΛΟΣ, 0 πολύ 
γνωστός είς τούς άνιιγνώ- 
στας μας καί συνεργάτης τής 
• Εικονογραφημένης* έμφα· 
νίζεται ύπό τύ φιλολογι
κόν ψευδώνυμον · γε γανος

δάφνης κ«ί ώς δραματικός συγγραφευς. Ή κατώτερο) 
δημοσιευόμενη αυτοτελής δραματική σκηνή είναι Ιν 
άληύές άριστουργηματάκι).

ίπιοτρέψη εδώ διά δευτέραν φο
ράν' προοέθηκεν <5 Αρχιφύλαξ μέ 
εκφραστικόν νεύμα.

Πλησίον τοΰ θαλάμου τούτου 
εύρίσκετο έτεροι· ειδικόν κελλίον. 
Παρατηρήσας διά τοΰ φεγγίτου, 
είδα εντός αύτοΰ ενα άνθρωπον 
ίπιμελώς καταγινόμενον περί την 
διόρθωση· Αλιευτικού δικτύου.’ Εκ 
τής εώρισκομένης επί τής θύρας 
ίπιγραφής έξήγετο ότι τό έργον 
τοΰ Απατεώνας δεν είνε άγνωστον 
μεταξΰ τά»’ Ιαπώνων ευπατριδών- 
Αλλ’ ή κοινωνική αύτη τάξις χαί
ρει διάκρισιν και είς αύτάς τάς 
φύλακας καί οί είς αυτήν Ανήκον
τας κατάδικοι Απομονοΰνται, κεχω-
ρισμένοι άπό τής κοινής αγέλης. Διήλθομεν κατόπιν διά τών λου- 
τρο'ινιον, οΐτινες είνε ευρύχωροι, με τους λουτήρας χωσμένους 
εντός τοΰ εδάφους. Πας κατάδικος λαμβάνει νποχρεωτικως εν 
θερμόν λοντρόν Ανά πάσαν τρΟην ήμέραν.' Επεσκέφθημεν τά 
μαγειρεία ένθα παρεσκευάζετο τό μεσημβρινόν γεύμα, τό όποιον 
συνίστατο είς σούπαν έξ δρύζης, κρέας χοιρινόν και λαχανικά.

Καί οί κατάδικοι; Είς τά λαμπρώς αεριζόμενα καί φωτιζό
μενα εργαστήρια, τα κείμενα ολόγυρα τοΰ κυρίου οικοδομήμα
τος, είδα τους ωραιότερους καί τους υγιέστερους ίίνδρας έξ όσων 
είδα μετά τρίμηνον έν’Ιαποινία διαμονήν. Είς τό πρώτον εργα
στήριο)· εΰρίσκοντο περί τους εκατόν άνδρες, κατασκευάζοντας 
σανδάλια έκ ψιάθης. Μόνον οί μή γνωρίζοντας ειδικήν τινα 
τέχνην διέμενον είς αυτό τό διαμέρισμα.

’ (ίκλάζυντες καί συνεσπειρωμένοι έπί τών ψιαθών έκίνουν 
τ'ην βελόνην μετ’ εκτάκτου ταχύτητος. Μόλις είσήλθομεν, άνήρ 
τις μικρόσωμος, λευκοφορεμένος, φέρων ξίφος μεγαλήτερον τοϋ 
στόματός του, έπέθηκε τήν μίαν του χεΐρα έπί τοΰ στόματος, 
Ανηγέρθη έπί τής άκρας τών ποδών και έξέφερεν έν πρόσταγμα. 
Πάραυτα οί κατάδικοι παρήτησαν τήν εργασίαν, έστάθησαν γονυ
πετείς και έμειναν Ακίνητοι μέ τήν κεφαλήν δρθίαν. Δεύτερον 
πρόσταγμα Αντήχησε καί πάσαι αί κεφαλαί έκυψαν ταπεινώς 
μέχρις εδάφους. Ή σκηνή αύτη έπανελήφθη είς έκαστον εργα
στήριο)· άμα τή είσόδω μας. Μεταξύ τών εργαζομένων είς τήν 
έγγλυφήν καλάμων παρατήρησα άλλην τάξιν Ανθρώπων. Τό 
πρόσωπόν τιον ήτο έκφραστικώτατον, είχον τό μέτωπον ευρό 
καί ένδεικτικόν νοημοσύνης, τους δφθαλμονς ζωηρούς, τό στόμα 
εύρυθμον. Μόνος εΐς έξ αύτών ώμοίαζε πρός τόν τύπον τών 
εύοωπαίων έγκληματιών. ' Υπήρξεν ούτος ό ήρως αιματηρού 
δράματος ζηλοτυπίας, λαβόντος χώραν είς οίκίσκον τινά τού 
Τόκιο. Πρόσωπα τοϋ δράματος ήσαν μία σύζυγος άπιστος, εΐς 
φίλος επίβουλος καί δ άπατηθείς σύζυγος, οστις συνέλαβεν έπ’ 
αύτοφώρω τούς ένοχους. ’ Επηκολούθησεν έντός τού οίκίσκον 
πάλη τρομερά μέχρι θανάτου, ώς μόνον μάρτυρα έχουσα τήν 
γυναίκα. ' Ο άπιστος φίλος έφονεύθη.'Ο άσημος ’ Οθέλλος δέν 
άνύφωσε καν τό βλέμμα κατά τήν διάβασίν μου' έχάραττε μετά 
θαυμαστής τέχνης έπί τοΰ καλάμου ένα άγγελον μέ τάς πτέρυ
γας ήπλωμένας. Είς άλλο τι διαμέρισμα οί κατάδικοι ύφαινον 
στολάς στρατιωτικός. Τί έργατικοί αυτοί οί ύφανταί! Καί μέ

πόσην καταπληκτικήν δεξιότητα 
είργάζοντο !

—Πληρώνονται, διότι Εργάζον
ται καλά' μοί εϊπεν δ φύλαξ.

Μέγα μέρος τοΰ κέρδους παρέ
χεται αύτοις άντί μισθού καί πολ
λοί έξ αυτών συντηρούν διά τής 
αμοιβής ταύτης τάς οικογένειας 
των έν σχετική ευπορία.

Γέρων τις ύστατο παρατηρών · 
ύφασμα μόλις πρό μικρού νφαν- 
θέν.Ήτο κλέπτης γηράσας είς τάς 
φυλακάς, οπού είχεν έκμάθει καί 
τελειοποιηθή είς τήν ραπτικήν, έκ- 
τιμιόμενος πολύ διά τούτο ύπό 
τών άνωτέροιν του. Είς τό εργα
στήριο)· τής γλυπτικής έπί ορειχάλ

κου επιτήδειοι τεχνΐται έπλαττον εικόνας μεγάλης καλλιτεχνικής 
αξίας. Άνήρ τις τριακοντοντης περίπου μέ οφθαλμούς μέλανας 
καί διαπεραστικούς ειργάζετο σμιλεύων εΐδιυλον δρειχάλκινον. 
”Εμεινα έπί τινα λεπτά πλησίον του παρατηρών διαγραφόμενα τά 
μέλη είς τήν μορφήν τοϋ ειδώλου ύπό τήν δεξιάν καί όξεΐαν 
σμίλην του' δ εργάτης δέν άνύφωσε κίίν τήν κεφ αλήν, ένόησα 
δμως δτι μέ παρετήρει ύπόδρα άπό κεφαλής μέχρι ποδών.

Τό Εργαστήριο)· τών ποδηλάτων ήτο τό μάλλον ένδιαφιέρον 
έξ όλων. Οί είς τό διαμέρισμα τούτο Εργαζόμενοι ήσαν ολως 
διάφοροι τών έν τοϊς λοιπούς έργαστηρίοις δμοφύλων των. 
Ήσαν μεγαλόσωμοι, ρωμαλέοι, μυώδεις καί ένέπνεον τήν ιδέαν 
δτι ήδύναντο νά χειρισθώσι καί εν τηλεβόλον μετά τής αύτής 
δεξιότητας μεθ’ ής έχειρίζοντο τήν αφΰραν. Είχον τό ήθος ευχα
ριστημένου διότι ήδύναντο νά έξακολουθώσι διάγοντες τόν ήσυ
χου αυτόθι βίαν των μεταξύ τών σιδήρων τοϋ Επαγγέλματος των.

Είς τάς φυλακάς τού Σουγάμου ικανός τις διδάσκαλος διδά
σκει τούς νεωτέρους έκ τών καταδίκων τήν Ανάγνωση·, τήν 
γραφήν καί τήν Αριθμητικήν. Οί ύπερβάντες τό εικοστόν έτος 
κατάδικοι διδάσκονται και τήν ιστορίαν καί τήν γεωγραφίαν.

’Εάν είσέλθη είς τάς φυλακάς κατάδικος δηλών δτι γινώσκει 
δπωσούν τήν Αγγλικήν, Αμέσως εξετάζεται ύπό ειδικού διδα
σκάλου, παρέχονται δέ αύτφ προθύμως τά μέσα πρός Εξακο
λούθηση· καί τελειοποίηση' τής σπουδής του. "Οταν δ’ Αποτελε- 
σθή όμάς έκ τών τοιούτων μαθητών τής Αγγλικής, προσκαλεί
ται έξωθεν Επίτηδες διδάσκαλος, διά νά παραδίδη είς αυτούς 
τακτικά μαθήματα.

Είς τ’ αρχεία τών φυλακών τηρείται μητρφον δι έκαστον 
φυλακισμένου, σημειοΰται έν αύτφ έάν ό κατάδικος είνε ευπει
θής, έάν δεικνύη στοργήν πρός τούς μακράν αυτού ζέοντας συγ
γενείς του, έάν γράφη πρός αυτούς συχνάκις, έάν προκόπτη 
κατά τάς έντός τών φυλακών σπουδάς του κλπ.

Ώς ήτο φυσικόν μετά τήν έπίσκεφιν τών ιδανικών τούτων 
φυλακών, ήρώτησα αν αυτό τό σύστημα συνετέλει είς τήν Ελάτ
τωσαν τής Εγκληματικότητας. Οί συνοδεύοντές με μοί άπήντησαν 
δτι δυστυχώς, ώς πρός τούς κλέπτας ιδίως, οί εξήκοντα έκ τών 
άπολυομένιον έπανήρχοντο είς τάς φυλακάς. Ώς πρός τάς άλλας 
δέ κατηγορίας τών Εγκλημάτων, τεσσαράκοντα έπί τοϊς εκατόν 
ήσαν οί έγκληματοΰντες καθ’ ύποτροπήν».

Π Ρ Ο Σ Ω Π Λ :

ΣΤΕΛΙΟΣ. ΕΛΕΝΗ γυναϊκά του, ΛΕΩΝΙΔΑΣ.
ΜΙΑ ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ. ΔΥΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10-12 χρόνων. 

Ή σκηνη στην Α'&’ήνα, οτόν καιρό μας.

ΞΕΝΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ 01 ΑΝΤΙΖΗΛΟΙ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ "ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ,,

ίΣολονάκι ατό top κομιμα
μή’ο, μά ai γανερη άτ/ι^άι. Φαίνεται πώς (ίοίοκεται 
ά:ιά πολλ'εζ ημέρες άοογνριοτο. r H καρέκλες και ί/ 
πολοΟρόνίς εξο> απά τη συνειΟιαμενη τονς Οέ.ηη. Σένα 
κρυστάλλινα άνΟογυάλι ενα μπουκέτο μαραμένες 
ανεμώνες, έχασαν πεια όλα τους σχεόίιν τά η ύλλα, 
.τοΰ κοίτονται σκορπισμένα στο μάρμαρο τον κομ~ 
μοδίνου και στο πάτ<»μαί ‘/μορ'ις νά σκείμΟη κανείς 
νά τά σηκώση. 2’ro χαλί φαίνονται αχνάρια λασποέ- 
μένιον παπονιοιών, δείχνοντας ότι πολλοί ξένοι 
ι'ιπρόοεχτα καί βιαστικά περάσανε έκείΟενες. 0 
μπερντες ενός παραθύρου είνε λιγάκι άνασυρμένος 
προς τ·> χρυσό πόμολο καί τό πρυήνό <ρώς μπαίνει 
ιίπι> το άνοιγμα, άπλιόνοντας μιά άσπρη λουρίδα 
ατά ακονισμένα έπιπλα.—Άπό τη γειτονικ'η κάμαρα 
if τάνιι τό πικρό παριίπονο άπαρηγιιρητης γυναίκας. 
Καί m ώ.ο το αρχοντικό ο.τιτι ά.τ/.ιι,ιτται ένα χαμη- 
λόφιονο μουρμοί’οιομα, ένα βιαοτικό σεοπάτημα πολ- 
Μ,ν ανθρωπιάν, κιικα ανγκρατημένο. "Επειτα, οέ 
διαλείμματα οιωπή),

ΣΤΕΛΙΟΣ* {Είναι τριανταπέντν χρόνων, μά ή 
κουρασμένη δηιη τον τόν δείχνει μεγαλ.ήτερο. Σοιρι- 
αομενοζ οε μια πολυθρόνα, άκονει προσεκτικά το 
μακρι νό καί πικρότατο κλάμα. Κάθε τόσο ιά μάτια 
τον γεμίζουν δάκρυα. Ιαγκώνει ιά χείλη νευρικά 
γιά νά μήν ξεσπάση σε λνγμοί1;. Τό κλάμα λίγο - λίγο 
οβύνει).

ΛΕΪ2ΝΙΔΑΣ /7ρι«νι«/gowBr. Λύνεται οτηοκην'η 
λαχανιάζοντας, σαστισμένος). — Ποΰ είνε. Πού 
είνε ;. .. {Βλέπει τό Στέλιο. Σάφνου στέκεται σά 
νά κατάλαβε τί συμϋαίνετ. Φέρνει τά '(έριιι ατό πρό
σωπο δείχνονται μεγάλο ψυχικό πάλαιμα καί με 
φωνή ποΰ Αγωνίζεται νά τήν κάνμ σταθερώτερη, 
χωρίς να τό κατορθωνη, ρωτάει τό Στέλιο). — Ποΰ 
είνε ή μικρούλα, Στέλιο; ’Λποκρίσοιι μου! Τί 
κάνει ή Φοϋλα; Τί είπε δ γιατρός: Θά για- 
τρευτί], δέν είνε αλήθεια ;... Δέ χάΰ ΐ|κε κάβε 
έλπίδα, Στέλιο ;.., Μά γιατί δέ μοΰ απαντάς, 
βρε αδελφέ ;.. .

(Μία καμαριέρα μαυροντυμένη περνάει οτό βάθος 
τής σκηνής, κρατάλντας ένα μπουκέτο λευκά τριαν- 
τιίφνλλα. Αύο κορίτσια Ασπροντυμένα, κρατώντας 
μεγι'άες λαμπάδες τήν άκολονθάνε).

ΛΕ12ΝΙΔΑΣ (Βλέποντας τα). — Τί κεριά είνε 
αύτά : Τί λουλούδια; Γιατί φοράει μαύρα ή κα
μαριέρα σας /Λ/έ βαθειά αγωνία! Μίλησε μου, 
Στέλιο, γιά τ’ όνομα τοϋ Θεοϋ, μίλησε μου. 
/Λ'υιτάςοντάς τον καιάμματα). Τί; Πέίϊανε ;... 
Παναγία μου Πέβανε . έ—εοπάει σέ θρήνους) 
"Εφτασα πολύ αργά!. . . Πολύ αργά! /Σωριάζε
ται απελπισμένος σέ μιά πολυθρι',να).

ΣΤΕΛΙΟΣ /'Γόν κυττάζει καλά. Μιά σκέψη μέσα 
ατό σκοτιιδι τοΰ μυαλ.οΰ του ψάχει νά βοή τά δρόμο 
της). - Ναί. έφτασες πολύ άργά. Λεωνίδα. ΤΙ 
δυστυχία [ΐπήκε ορμητικά στδ σπίτι μου. . . 
Πέβανε ή Φοϋλα!

ΛΕΩΝΙΔΑΣ <Σάν ήχοι/.—Πέβανε ή Φοϋλα!.. . 
Τί αστροπελέκι! . . . Γιατί νά τό ρίξη ό Ουρανός ;

ΣΤΕΛΙΟΣ. — Αύτό στέκουμαι τιόρα ‘ρωτώντας 
κι’ έγώ. Γιατί νάν τό ρίξη ;

ΛΕΩΝΙΔΑΣ· — Έπρεπε δμως νά μέ ειδοποίη
σης ευθύς αμα φανήκανε τά πρώτα σημάδια τοϋ 
διφτερίτη.

ΣΤΕΛΙΟΣ Γιατί;... Γιατί νιί σέ ειδοποιήσω : 
ΛΕΩΝΙΔΑΣ (Κομπιάζοντας). — Γιατί ήξερες 

πόσο τήν αγαπούσα. ‘Ήξερες πόσο τό λάτρευα 
τό χιλιόμορφο αγγελούδι μέ τά ξανβά μαλλιά 
καί τά γαλάζια μάτια· τό ήξερες, Στέλιο.

ΣΤΕΛΙΟΣ. — Ναί, είνε αλήθεια. Μά εσύ δέν

ήσουνα παρά ένας φίλος. Τίποτε άλλο. Καί άν ή 
'Ελένη δέν σκεφτότανε νά σου τηλεγραφήσ|| στήν 
Πάτρα, δέ 0ά μάβενες τό θάνατο, παρι'ι μεθαύ
ριο ποϋ ί)ά λάβαινες τό νεκρώσιμο τής κηδείας. 
Είχα σκοπό νά σοΰ στείλω ένα.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ιΑιακόβοντά. τονι. -Θά ήτανε φρι
καλέο !

ΣΤΕΛΙΟΣ· - Γιατί; Μήπως έτσι δέν ειδοποι
ούνε οί φίλοι τούς φίλους στής γέννες καί ατούς 
θανάτους, ατούς γάμους καί στής κηδείες, στής 
χαρές καί στής λύπες; "Ενα χαρτί μέ μαϋρο 
περιθώριο, μέ λίγες τυπωμένες γραμμές άπάνου 
καί τό χρέος μας έγεινε. Ή αληθινή θλίψη καί 
ή αληθινή χαριί μές στό σπίτι μας. πρέπει νά 
μένουνε έκεϊ ποϋ μπήκανε.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ. Πώς μιλάς έτσι. Στέλιο: Ξέρεις 
εσύ πόσο μεγάλη είνε ή θλίψη μου αύτή τή 
στιγμή ;

ΣΤΕΛΙΟΣ. Όχι βέβαια μεγαλήτερη άπό τήν 
δική μας ποϋ είδαμε τή Φοϋλα νά ξεηιυχάη στά 
χέρια μας.

ΛΕΩΝΊΔΑΣ /Μί παράπονο!. 'Εσείς τουλάχι
στον είχατε αύτή τήν παρηγοριά.

ΣΤΕΛΙΟΣ / . Ιγοιείοντατ αξό,ηινα). Παρηγοριά 
ποϋ δέν μπορούσες νά τήν έχης έσύ ! I Ιοϋ δέν 
είχες κανένα δικαίωμα σέ δαύτη !

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΙΓνρίζοηας οτόν εαυτό τον διιλάι. - 
Δίκηο έχεις.. . Συχώρα με. Στέλιο, Δέν ξέρω τί 
λέω. . . Ό<αν έφθασα έδώ δέν έπίστευα νά τήν 
βρώ πεθαμένη. Έλεγα πώς θά ήτανε πειό βα- 
ρυά. μά πεθαμένη. ... ιάνασιινάίοντας) πεθαμένη 
ποτέ-. . Συμπάθα. Στέλιο, έναν ξένο ποϋ θέλει 
νά μοιραστή τόν πόνο σας. Ξέρεις πόσο τί|ν 
αγαπούσα...

ΣΤΕΛΙΟΣ. — Ναί. τό ξέρω. ..
ΛΕΩΝΙΔΑΣ /Βιάζοντας ιόν εαυτό του νάσυγκρα- 

τηθή). Σέ μιά τέτοια περίσταση ένας φίλος δέν 
πρέπει νά λέη παρά λόγια παρηγοριάς.

Σ ΤΕΛΙΟΣ /ΞεριΙ). - Εύχαριστώ !
ΛΕΩΝΙΔΑΣ. — Καί τώρα ποϋ είνε;
ΣΤΕΛΙΟΣ ι.λείχνει τή δεξιά πόρτα!.— Σ' έκείνη 

την κάμαρα.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ / Ιειλά). Θά ήθελα νά τήν ίδώ. .. 

μιά φορά άκόμη.. .
ΣΤΕΛΙΟΣ. Στό κρεββατάκι της κοιτά κάθε

ται ή μητέρα της καί τής συντροφεύει τόν τελευ
ταίο της ύπνο. Μιά απελπισμένη μητέρα. / Ιια- 
κοπή/. ΤΙ μικρούλα πεθαμένη βρίσκεται στήν 
κάμαρά της.. . γιά λίγο άκόμη.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ /Ζωηρά). — Θέλοι νά τήν ίδώ !
ΣΤΕΛΙΟΣ.— Περιμενε- Έχεις καιρό. Κάθησε 

έκεϊ, κοντά μου. Καλά έκανες ποϋ ήρθες. Έν- 
νοιωθα τόν έαυτό μου παντέρημο, τώρα μάλι
στα ποϋ ετοιμάζονται νά τήν πάρουν.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ /Σηκιόνεται όρθιος, μι νεκρική χλω- 
μάδα οτήν Αψη). Μά τότε;

ΣΤΕΛΙΟΣ. — Μά γιατί θέλεις νά τήν ’δής : 
Σοϋ είπα ότι είνε ξαπλωμένη στό κρεββατάκι 
καί φαίνεται σά νά κοιμάται. .. Ή Ελένη είνε 
σάντρελλή. /Κνττάζοηιίς τον καιάμματα). "Αν τήν 
έβλεπες μπορεί καί νά μή τήν έγνώριζες. Γι’ 
αύτήν δλα τά περασμένα τώρα έπέσανε σέ μιάν 
άβυσσο βαθειά, πολύ βαθειά, ποϋ δέν θά ξανάρ- 
θουν επάνω. Καί ή Ελένη είνε τιόρα μαι δυστυ
χισμένη μανούλα μέ συντριμμένη καρδιά !

ΛΕΩΝΙΔΑΣ / Ενώνοντας ικετευτικά τά χέρια)..— 
Στέλιο ! Σέ παρακαλώ! "Αφησέ με νά ίδώ τή 
Φοϋλα... Σέ παρακαλώ, Στέλιο ! ...

ΣΤΕΛΙΟΣ. — Τώρα πειά είνε περιττό.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ /Μή μπορώντας νά ονγκοατηθήι.— 

Μά πρέπει νά τήν ίδώ άκόμη μιά φορά, κατα
λαβαίνεις ; Δέν μπορώ νά τό υποφέρω !. . .

ΣΤΕΛΙΟΣ /"Ορθιος κι' αυτός). — Δέν μπορείς 
νά τό ύποφέρης; Καί τί είσαι σύ γι’ αύτή; 
Γιατί βρίσκεσαι σήμερα σπίτι μου; Ποιος σοΰ- 
δωσε τό δικαίωμα νά μιλφς έτσι έδώ μέσα;

ΛΕΩΝΊΔΑΣ /Φέρνει ι'ην άπαλιίμη στό μέτωπο/.
"Ώχ! Δέν ξέρω. . . δέν ξέρω... Τό μυαλό μου 
σκοτίζεται. 'Υπάρχουνε στή ζωή μας στιγμές 
πού δλα γύρω τραντάζονται καί σωριάζονται 
χάμου, συθέμελα, σάν ι’ιπό σεισμό. Σήμερα 
ίσως είνε γιά μένα μιά άπό τής στιγμές αύτές. . . 
Μιλώ καί δέν άκοιίω τά λόγια μου, μά στοχά
ζομαι πώς θά είνε λόγια τρελλοΰ... Πίσω άπό 
κείνη T1’|V πόρτα είνε μιά μικρή, ποϋ δταν έζοϋσε 
τήν έχάϊδευα καί τήν έφιλοϋσα καί τήν έσφιγγα 
μέ λαχτάρα στό στήθος.. . Πίσω άπό κείνη τήν 
πόρτα είναι τιόρα μιά άσπρη κάσσα, πού θά 
δεχτή σέ λίγο τό πλασματάκι, ποϋ Αγάπησα 
περισσότερο άπό κάθε τι οτόν κόσμο, άπό τή 
ζωή μου περισσότερο. Δέ φθάνει αύτό ;

ΣΤΕΛΙΟΣ· Όχι, δέ φθάνει... Καί δέ θά 
τήν ϊδής!

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ιΜ> παραφορά). - Καί μέ ποιό 
δικαίωμα θά μ’ έμποδίσης ;

ΣΤΕΛΙΟΣ - Καί σύ μέ ποιό δικαίωμα τό ζητι'ις;
Λ ΕΩΝΙΔΑΣ I Χικημένος).- Μέ κανένα δικαίωμα, 

μέ κανένα.. . Δέ’· έχω κανένα δικαίωμα. ..
ΣΤΕΛΙΟΣ. "Ακούσε 'δώ. Τώρα δέν μπορώ 

νιί ρωτήσω τήν Ελένη. Σκέπτομαι πώς δέ θά 
μπορούσε νά μοϋ ιίπαντήση. Σοϋ έτηλεγράφησε 
νιί τρέξης, καί σύ έφτασες έδώ τρελλός άπό τή 
θλίψη, λησμονώντας δλα. αποφασισμένος γιά 
δλα. Τό ξέρω. Σέ τραγικές στιγμές, σάν αύτή, 
κάποιες αλήθειες δέν φοβίζουνε πειά. Άπό τά 
βάθη τοΰ άγνώστου έρχεται κάποτε μιά δύναμη 
ποϋ μάς σπρώχνει χωρίς νά τό θέλουμε. Καί 
τότε πάμε τυφλοί, ίσια κατά τόν βαθύτερο 
γκρεμό. . . Μά έδώ μέσα είνε τό σπίτι μου καί 
σύ ένας ξένος, ένας παρείσαχτος, ένας ποϋ μπήκε 
κρυφά καί παράνομα /Μέ ι/ ωνή πνιγμένη, σφίγ
γοντας τής γροθιές). Τί θέλεις έσιί έδώ μέσα; 
"Εξω απ’ εδώ ! . ..

ΛΕΩΝΙΔΑΣ.—Ά. όχι γιά τό Θεό! Δέν μπορώ 
νιί φύγω. Θά μοϋ έστοίχιζε τή ζωή.

ΣΤΕΛΙΟΣ. ' Τή ζωή: /.1/; πικρό χαμόγελο). 
Γιά σένα ύπάρχει κάτι τρομερώτερο άπό τή στέ
ρηση τής ζωής, καί τό τρομερώτερο αύτό είνε 
νιι μήν μπής έκεϊ μέσα. / Ιείχνει τήν κάμαρα). 
Να ! Αύτό είνε ποϋ μέ κρατάει νιί μή σέ σκο
τώσω σάν σκυλλί!

ΛΕΩΝΊΔΑΣ. Μά τί ύποψιάζεσαι, Στέλιο ;
ΣΤΕΛΙΟΣ /Μ.· προσποιητή γιΰ.ήνη). — Τίποτα. 

Έσύ ιί ίδιος τά είπες έδώ καί λίγο. Υπάρχουνε 
σιί| ζωή μας στιγμές πού μιλούμε σάν τρελλοί. 
Φαντάσου λοιπόν πώς έχεις μπροστά σου έναν 
τρελλό. Καί είμαι στ’αλήθεια τρελλός. Προτού 
φθάσηςέσύ, έδώ μέσα δέν ήτανε παράμιά μεγάλη 
θλίψη, ιΜέ ερεθισμό). Τώρα κάτι αποτρόπαιο 
απλώνεται, κάτι βαρύ κι’ ασήκωτο σάν ταφό
πετρα! . . Σήμερα τό πρωί, χθες, άκόμη καί τή 
στιγμή ποϋ ξεψύχησε ή Φοϋλα, έννοιωθα τήν 
ψυχή μου νά ξεσχίζεται, μά πλάι στή θλιμμένη 
μου γυναίκα άνάπνεα έναν αέρα παρηγοριάς. 
Τώρα πειά δχι. . . Σύ εφθασες έδώ χλωμός, τρε- 
μουλιασμένος, αφανισμένος καί έφώναξες πώς 
έχεις τίι δικαίωμα νιι ίδής τιήν πεθαμένη. 'Εκείνο 
ποϋ δέν κατάλαβα στήν ώρα τής χαράς, τής 
εύτυχίας ποϋ μοϋ έδωσε ή γέννηση της, τό 
καταλαβαίνω τώρα, τήν ώρα τούτη ποΰ αξίζει 
μιά όλάκαιρί) ζωή, τήν ι’όρα τούτη ποϋ ψυχο- 
παλαίβουμε οί δυό μας, κοντά σέ μιά κάσσα πού 
κλείνει γιά. πάντα.. . γιά πάντα...

ΛΕΩΝΙΔΑΣ /Πέφτει σέ μιά πολυθρόνα, κρύβον
τας το πρόσωπό του μέ τα χέρια). — ’Ωιμέ !.. .

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ /Μπαίνει άπό τό βάθος, κοντοζυ
γώνει ιό Στέλιο καί τοΰ λέει χαμηλόφωνα). - Κύριε 
ήλθε ή νεκροφόρα.

ΣΤΕΛΙΟΣ. Καλά.
ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ /Σκουπίζει ιά μιίιια /ιέ τήν ποδιά 

Της — Ιιοταχτικά). — Κύριε. . . ξέρετε. . .
ΣΤΕΛΙΟΣ (’νίπότι,μα). — Έ; Τί άλλο ;
ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ. — Ήρθε καί ό γιατρός τής 

αστυνομίας μέ ενα νωματάρχη. Έχουν διαταγή, 
λένε, νά καρφώσουν τήν κάσσα.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ /Μέ ταραχή). — Γιατί; Γιατί;
ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ. — ’Επειδή πέθανε άπό διφτε- 

ρίτη. Είνε άρρώστεια κολλητικιά. Έτσι γίνεται 
πάττοτε, λένε.

ΣΤΕΛΙΟΣ. — "Ας γείνη καί τώρα. Πήγαινε !
/Ή καμαριέρα φεύγει).

ΛΕΩΝΙΔΑΣ /Χύνεται κατά τή δεξιά πόρτα). — 
"Αφησέ με νά περάσω !

ΣΤΕΛΙΟΣ /Μπαίνει μπροστά καί τον ίμποδί- 
ζει). — Όχι !

ΛΕΩΝΙΔΑΣ /’Ασυγκράτητος πειά). — "Υστερα 
μέ σκοτιόνεις! Δικαίωμά σου είνε· δέ θ’ άντι- 
σταθώ Μά τώρα αφησέ με νά περάσω.

ΣΤΕΛΙΟΣ. Όχι !
ΛΕΩΝΙΔΑΣ /Μέ θρηνητική φωνή). Μά τί 

θέλεις πειιΐ άπό μένα;
ΣΤΕΛΙΟΣ. — Θέλω νά μήν τήν ’δής. Νά μήν 

τής διόσης τό τελευταίο φίλημα. Νά τί θέλω ! 
(’.Ίόράχνωπάς τον άπό τό μπράτσο, ιιέ βαθειά 
φωνή). Κλέφτη ! Κλέφτη ! Μπήκες επίβουλα 
σπίτι μοί’ καί μοδκλεψες τήν τιμή καί τιήν εύτυ- 
χία ! Σέ άλλη ώρα δέ θάβγαινες ζωντανός άπό 
’δώ μέσα. Μά σήμερα δχι. Σήμερα θά μείνης 
έδώ, σ’ αύτί| τήν κάμαρα, κοντά μου. ένώ έκεϊ 
μέσα καρφώνουν μιά κάσσα καί ττήν πάνε ! ...

ΛΕΩΝΙΔΑΣ /Αιακόβονιιίς τον σάν τρελλός). — 
Τό κορίτσι μου. . . σηκώνουν τό κορίτσι μου!...

ΣΤΕΛΙΟΣ /'.Ιρπάζοντιίς τον άπό τό λαιμό).— 
Σώπα! Μήν τό λές αύτό. .. Μήν τό λές! .. .

ΛΕΩΝΊΔΑΣ (Βάζει δύνα/ιι καί ελευθερώνεται 
άπό τά χέρια τοϋ Στέλιον).-—Ναί, τό κορίτσι μου !
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ΣΤΕΛΙΟΣ. — Σώπα!
ΛΕΩΝΙΔΑΣ. Όχι. δέν σωπαίνω! Τή στιγμή 

αυτή υψώνεται κάτι ανώτερο άπό κάθε νόμο 
καί κάθε ηθική ! Τή στιγμή αύτιή δυό άνθρωποι 
στέκονται ό ένας αγνάντια στόν άλλο. δυό άν
θρωποι φουσκωμένοι άπό τιήν έχθρα. ’Ανώφελο 
τό ψέμμα γιά αυτούς καί τό πρόσχημα. Ή Φούλα 
είνε κορίτσι μου καί θέλω νά τήν ίδώ. Μπορείς 
νά μέ σκοτώοης. άλλά σέ τέτοιο άγριο μαρτύριο 
νά μέ βάνης δέν μπορείς !. ..

ΣΤΕΛΙΟΣ. -Καί μιλρς σύ γιά μαρτύριο ; Σύ 
ποΰ ήρθες έδώ νά (ιού ρίξης στό πρόσωπο τό 
άτιμώτερο άπό τά ανθρώπινα δικαιώματα, τό 
δικαίωμα ποΰ έχει ό εραστής σέ μιά παντρεμ- 
μένη γυναίκα; Μιά γυναίκα ποϋ σοϋ παραδό
θηκε μέ δλη τή λαχτάρα τής αγάπης, μεθυ
σμένη άπό τά λόγια σου. ξελογιασμένη. μήν 
άκούοντας παρά τή πλανεύτρα φωνή τών αισθή
σεων. Σύ μοϋ μιλάς γιά μαρτύριο! Νά έδώ μέσα, 
(Χτυπάει τό ητήΐώς ιοι·/ έδώ μέσα είνε τό μαρ
τύριο τό αληθινό, χίλιες φορές τρανώτερο άπό 
τό δικό σου. Είμαι ένώ ό δυστυχισμένος άνθρω
πος, πού δέν ξέρω αν πρέπη νά κλάψω ή νά 
καταραστώ τό νεκρό πλασματάκι ποΰ φεύγει άπό

τό σπίτι μου. Καί χίλιες φορές προτιμώτερη ή 
βεβαιότητα ότι ή μικρούλα αύτιή δέν ήταν δική 
μου, άπό τή σκληρή άμφιβολία ποϋ μοϋ βαρυ- 
συννέφιαζε τό μυαλό και μοΰμπηγε τα νύχια 
στην καρδιά ! . . . Μά επειδή φωνάξεις πώς είνε 
δικαίωμά σου νά τιήν ίδής. δέ θά τιήν ίδής! . ..

ΛΕΩΝΙΔΑΣ (Όρμάει κατ' έπάνω τον).— Ά! 
κακούργε!

ΣΤΕΛΙΟΣ ιΣπριύχνοντά; τον).— Είμαι δυνα- 
τώτερός σου, τό ξέρεις. Μπορώ νά σέ πατήσω 
σάν αράχνη !

ΛΕΩΝΙΔΑΣ. — Φονηα! Γιατί δέ μέ σκοτώνεις: 
ΣΤΕΛΙΟΣ (Μισοκλείνει τήν πόρτα καί κνττάζει).

- Ή ζάσσα είνε κοντά στό κρεββάτι. . . Νά.. . 
Δυό άνθρωποι σηκώνουν σιγά - σιγά τό λείψανο. 
Τό βάζουν στήν κάσσα... Τώρα βάζουν τό σκέ
πασμα. “Ενας πέρνει τά καρφιά καί τό σφυρί. ..

ΐ’Ακιιόγεται ό κρότοι τοί- σγυριοΰ ποΰ καρφώνει 
τήν κάοπα).

ΛΕΩΝΙΔΑΣ. Στέλιο, σπλαχνίσου με ! Έλεος! 
Μές στήν καρδιά μου μπιήγονται τά καρφιά 
αύτά... Τό μυαλό μοϋ τρυπανίζουν !... Βάσανο 
μεγαλείτερο σέ άνθρώπου ψυχή δέν έδόθηκε, 
Στέλιο ! 'Αφησε με νά περάσω, άφησέ με !. ..

I

Η ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ
(BARONNE DE ZUYLEN DE NYEVELT)

ΣΚΗΝΗ I.
(Χορος εΐς ένα μοναστήρι οπού 

ό πρίγκιψ Προσπερό /^'κατέστησε 
τήν αυλήν τον. .4 άλικοι πηγαινοέρ
χονται εΐς τΐμ' σάλλαν τον βάθους. 
Καμμία έ.τικοινοινΐα με ιόν έξω κό
σμον. Τά παράθυρα είναι ερμητικώς 
κλεισμένα. Αριστερά ένα νελωτόν κόκ
κινο. "Εύρα μοναστηριού . "Ομ ιλος ιι ν- 
λικιόν οννόιαλεγομένιον ϊόιαιτέροις).

II ΚΟΜΗΣΣΑ ΖΕΜΜΑ. — 
Αύτή ή μάσκα είναι έκτακτη.

Α' .4Γ.1/ΑΌΣ.—'Αλήθεια' έκ
τακτη, ολίγον ϋπερβολική, ολί
γον πρόστυχη ίσως... Άλλά 
δέν μπορούμε ν άρνηθοΰμε είς 
τον πρίγκιπα Προσπερό κάποια 
πρωτοτυπία, κάποια Ιδιορρυθ
μία, καί κάτι τι τό παράτολ
μου είς τήν σύλληψη', πράγματα 
σπάνια δι' ενα πρίγκιπα.

If ΛΥΛΙΚΟΣ. — Μόνος τον 
— δέν έίν' έτσι ; — ώργάνωσε 
/ώ/ρι λεπτομερειώντ'ην εορτήν.

II ΚΟΜΗΣΣΑ ΖΕΜΜΑ. -Μπορεί κανείς νά πή: Ινρροή ονεί
ρων. .. ' Υπάρχουν όνειρα γλυκά, όνειρα παράδοξα, όνειρα τρο
μερά. Περνούν, ξαναπερνούν σ&ν νυκτερινά δράματα είς ενα 
κεφάλι σαστισμένο. Ί! μουσική τους προσδίδει κάτι τό υπερ
φυσικόν. ' Εμψυχοΰνται είς τήν φοράν τιόν στοοφών, άοιιενί- 
ζου ν, σταματούν. Αλήθεια' δεν είναι συρροή ονείρων;

Γ .1 ΥΛΙΚΟΣ. — Τί ωραία ποΰ είν' άιπόψε ή δούκισσα Φορ- 
τοίΊ’άτα .'

II ΚΟΜΗΣΣΑ ΖΕΜΜΑ.—Λέγουν ότι θά τήν στει/ ανωθή προσ
εχώς ό Πρίγκιψ.

Λ ΥΛΙΚΟΣ.— Λέγουν τόσα.’
Γ ΑΥΑΙΚΟΣ.—Ή δούκισσα Φορτουνάτα είναι υπέροχος καρ

πός δοξασμένης γενεάς. Ιιαψεύδει φανερά τήν παράδοσιν ποΰ 
θέλει δλας τάς διαδόχους άσχήμονς.

If ΑΥΑΙΚΟΣ.— Δέν τήν είδα ακόμη διόλου στήν σάλλα ποϋ 
χορεύουν. Είναι τόσος κόσμος! Πώς είναι μετημφιεσμένη ;

ΚΟΜΙΙΣΣΑ ΖΕΜΜΑ.— Είναι "ΙΙρα καϊ φορεϊ μιά ρόμπα ποΰ 
λαμποκοπά καϊ τό βελούδο της έχει δλην τήν (ομορφιά τοΰ 
πτερώματος τον παγωνιού.

I" ΑΥΑΙΚΟΣ.—' Ο πρίγκιψ Προσπερό θά τής έδωκε τό γού
στο τού κοστουμιού.

ΣΚΗΝΗ II.
Οί ίδιοι. Προστίθεται πέμπτος ανλικός εΐς τόν όμιλον, μ' ένα ποτήρι στό 

χέρι, μετημφιεσμένος εϊς Βάκχον. Γελή. δυνατά.

Ε' .ΙΚιϋΚΟΣ.— _Χά χά χά. Μοϋ φαίνεται πως πήρα λίγο 
στά σοθαρά τόν ρόλο μου.

ΚΟΜΗΣΣΑ ΖΕΜΜΑ.— Φαίνεται πώς δλοι τήν πάθαμε, φίλε μου.

ΣΤΕΛΙΟΣ. — Όχι, όχι!
ΛΕΩΝΙΔΑΣ (Φέρνει τά χέρια στό κεφάλι). — 

Θεέ μου!
ΣΤΕΛΙΟΣ. — Σέ λιγάκι έρημη ή κάμαρα καί 

ή Φούλα παρμένη γιά πάντα. .. γιά πάντα... 
(Οϊ κρότοι παύουν/. Νά ! Έτελείωσε ! ...

ΛΕΩΝΙΔΑΣ. Μά έγώ θά φωνάξω, θά σχι- 
σθώ. Κάποιος θά μ’ άκούση. (Κάνει νά τρίξη 
στήν πόρτα ποΰ εϊνε στό βάθος).

ΣΤΕΛΙΟΣ (Τόν αναγκάζει νά καθήση καί τόν 
κρατάει άπό τονς ώμους νικημένο, καρφωμένο στήν 
καρέκλα).—Σώπα! ί-Ξίίρ νοιι άκουχεται άπό μέσα τό 
σπαραχτικό κλάμα τή,· Ελένης). Άκου, έτελείωσε !

! Η Ελένη φανερώνεται στήν πόρτα μέ τά χέρια 
ατά (ΐαλλια. σαν τρελλή. Βλέπει τονς δυό άντρες πον 
παλεύουν αγριεμένοι, αναμμένοι άπό τιϊ μίσος, τά 
καταλαβαίνει ίΐλα, καί όρΙΙή στό βάθος στέκεται 
άλαλη κοιτάζοντας τοι ς. Φαίνεται σάν πετρωμένη 
άπό τόν τοόμο).

ΛΕΩΝΙΔΑΣ. — Άφησέ με !
ΣΤΕΛΙΟΣ. — Όχι !
ΛΕΩΝΙΔΑΣ. Φονηα!
ΣΤΕΛΙΟΣ. — Κλέφτη !

Αυλαία.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΑΦΝΗΣ

Ε' ΑΥΑΙΚΟΣ.— Ό πρίγκιψ 
Προσπερό διακρίνεται γιά τά 
κρασιά δ ακόλαστος. Καϊ γεν
ναιόδωρος δπως είναι δέν τά 
θέλει γιά τόν εαυτό του. Τά 
κύπελλα είναι διαρκώς ξεχειλι- 
σμένα. Έδοκίμασα άρκετά τήν 
γενναιοδωρίαν του.

Β' Α ΥΛΙΚΟΣ.— Δέν χωρεί 
Αμφιβολία, η ίλτατε.

Ε' ΛΥΛΙΚΟΣ.—Καϊ τιάρα... 
. Ιέΐ’ είμαι διόλου, πιστεύσατέ με, 
μεθυσμένος, άλλ' είμαι εϋθυ- 
μότερος μόνον τού συνήθους.

(’ Απομακρύνεται παραπαίων) 
ΚΟΜΗΣΣΑ ΖΕΜΜΑ. (Φωνά- 

ζονσα πρός αυτόν).— Καλή τό'χη !

ΣΚΗΝΗ III.
Οί ίδιοι. Εΐς τό βάθος ή Μαρκέζα 

Βιολαντέ εΐσερχομένη μέ βραδύ βήμα.

/" .1 ΥΛΙΚΌΣ (πρός τούς Άλλους). 
Νά ή Μαρκέζα Βιολαντέ.

Β ΑΥΛΙΚΟΣ.— Τί δύσθυμη πού είναι!
Λ' .1 ΥΛΙΚΟΣ.— Κάποιος έρως δύσερως άναμφιβόλως. 
ΚΟΜΙΙΣΣΑ ΖΕΜΜΑ.—Π μάλλον... '
If ΛΥΛΙΚΟΣ.— Γιά τό Θεό σωπατε. Δέν έχει «ή μάλλον...» 

f II Μαρκέζα ρίπτει έν άφηρη/ιένον βλέμμα εΐς τήν σά/.Ζαν/.
-Γ ΛΥΛΙΚΟΣ.— Μπαίνει στη σάλλα τού χορού. 
ΚΟΜΙΙΣΣΑ ΖΕΜΜΑ.— ΊΙ Μαρκέζα Βιολαντέ είναι ώραΐα.
I" ΛΥΛΙΚΟΣ.— Θά ήτο ώραιοτέρα άν κατεδέχετο νά γελάση 

λίγο σάν γυναίκα ποϋ τήν διασκεδάζουν τά γλέντια.
ΚΟΜΙΙΣΣΑ ΖΕΜΜΑ. — Είναι πάντα ρεμδώδης, πάντα με

λαγχολική.
If ΛΥΛΙΚΟΣ.— Καϊ δμως είναι νέα.
Λ’ Α ΥΛΙΚΟΣ.— Είναι πάντα ρομαντική δπως απόψε; Τότε έχει 

ξετρελλαθή άσφαλώς ιιέ κανένα ακόλουθον ή μέ κανένα Άρχοντα.
H ΛΥΛΙΚΟΣ.—Ε έ έ. 'Ερωτευμένη, άγαπωμένη .... θά ήτο 

όλιγιότερον σκυθρωπή.
ΚΟΜΗΣΣΑ ΖΕΜΜΑ. — Ποώς ξέρει; 'Ο ποιητής Λούκι, ό 

ευνοούμενος τοΰ πρίγκιπος Προσπερό, δέν ισχυρίζεται δτι ό 
έρως έστω καϊ μέ άνταπόκρισιν, είναι ένα ύφασμα πόνων;

Γ ΛΥΛΙΚΟΣ.—Ίλς πρός ίμέ βλέπω τόν έρωτα μέ χρώματα 
όλιγότερον πένθιμα.

If ΛΥΛΙΚΟΣ.— ΊΙ γνώμη σας είναι καϊ ίδική μου. "Οπως 
καί σείς δέν άνοίγω τήν πόρτα μου είς τόν έρωτα, παρά δταν 
μοϋ κτυπα μειδιών.

Ι’Τό μεγάλο έθένινο ρολόι κτυπα έ'νάνκα. Είναι τόσφ βαρύς ό ήχος του, 
ώστε άπό τόν πριΰτον κτύπον οί ανλικοί .ταύουν νά σνι·ομιλοϋν μεταξύ των. 
Καί ή ώρα κτυπα μέσα ο'ε μια βαθεια αιοιπη. Οί ανλικοί καί ή κοντέσσα Ζεμμίι 
εις τό άκουσμα τών τελευταίων κτυπημάτων άλ).ηλοκνττάζο>·ται όλίγον ωχροί).

Βέβαια. Κτυπα πενθιμότερα άπό τήν νεκρική

.4' .4Γ.1/ΑΌΣ (μί συγκίνησιν).— Γιατί διεκόπησαν αί συνομιλίαι;
If ΛΥΛΙΚΟΣ. Ιέν ξεύρω.
ΚΟΜΗΣΣΑ ΖΕΜΜΑ. ’Εξ αιτίας τοΰ εθενίνου ώρολογίου.
Γ ΛΥΛΙΚΟΣ. ........................... " ' ’

καιιπάνα.
If ΑΥΑΙΚΟΣ (όρμητικά).— Νεκρική καμπάνα .' Μ'η προηέρετι 

αύτή τή λέξι έδώ μέσα!
ΚΟΜΙΙΣΣΑ ΖΕΜΜΑ. Είναι ανεξήγηταν, πώς, ένώ είναι τόσον 

Οορυθοιδης ή κίνησις τοΰ πλήθους, ό πρώτος κτύπος τής ώρας 
ποϋ άνήγγειλε τό έθένινο ρολόι, κυριαρχεί τοΰ δλοι· θορύβου.

ί 11 uovntxij iardoyiZn fv πέσω γελώτων).
.1 .1}.Ι1ΚΟ—'/ι>ι.ίτ(»γ εν [i/.Fiiita ύ/α τής άνοιχτής f/ί'ρας τής ιαγάλης

αιθούσης I. Οί μουσικοί κυττάζονται γελαιντες. Νάν νά όρκίζων- 
ται νά μή ξαναϋποχωρήσουν είς τόν παράλογον αύτόν η όβον.

ΚΟΜΙΙΣΣΑ ΖΕΜΜΑ. Ιίν θά τούς έιιποδίση αύτό νά ξανα- 
σταματήσουν χωρίς νύι θέλουν, ιιόλις άρχίση τό εβένιυο ρολόι 
νά κτυπα τήν άλλη ώρα.

.Γ ΑΥΑΙΚΟΣ. Μά τί παράδοξον πράγμα! Οί πειό άδιάφο- 
ροι χορευτά) ωχρίασαν."Θλ,οι έμειναν ενεοί.

I" ΛΥΛΙΚΟΣ. Καϊ οί ιιάλλον ηλι
κιωμένοι θεαταί έτριβαν τιϊ μέτωπον, 
δπως δταν έχι/ κανείς μιά συγκεχυ
μένη σκέψι.

If ΑΥΑΙΚΟΣ. 'Αληθινά αυτό τό 
ρολόι εϊναι Απαίσιο.

ΚΟΜΗΣΣΑ ΖΕΜΜΑ. ΊΙ Μαρκέζα 
ξανάρχεται.

.4' ΑΥΑΙΚΟΣ. Πάντα σκυθριοπή.
If ΑΥΑΙΚΟΣ.— Και πάντα μόνη.

ΣΚΗΝΗ IV.
Οί ίδιοι καί ή Μαρκίζα Βιολαντέ.

ΚΟΜΗΣΣΑ ΖΕΜΜΑ Ι.τρΰς τήν Μαρκίζα).
—Δέσποινα, η αίνεσθε πολι· άινήσυχος. 
Δέν σάς εύγαριστεΐ δ χορός μήπως;

Η ΜΑΡΚΕΖΑ. Συλλογίζομαι αύτό 
πού συμβαίνει έξω.

Γ ΛΥΛΙΚΟΣ. Γιά τόν Θεό Δέ
σποινα, μή σκέπτεσθε διόλου δτι συμ
βαίνει έξω!

Η ΜΑΡΚΕΖΑ.
Γ Α ΥΛΙΚΟΣ.-

διόλ.ου.
H ΜΑΡΚΕΖΑ. 

ποΰ ήλθα εδώ), 
στήρι τό οποίον δ πρίγκιψ Προσπερό 
έκαμε κα! αύλήν καϊ φρούριόν του 
μαζή, δεν σκέπτομαι παρά τά φρικτά πράγματα πού διαδρα
ματίζονται έκεί πέρα.

Α' ΑΥΑΙΚΟΣ. Μά τί νά κάμωμε; Ιέν μπορούμε τίποτε.
ΚΟΜΗΣΣΑ ΖΕΜΜΑ. Πράγματι τίποτε δέν μπορούμε νά 

κάμωμε.
Η ΜΑΡΚΕΖΑ.— Οί δρόμοι έκεΐ πέρα, είναι άποθήκαι σαρ

κών πανωλοβλήτων. Ji r ένταη ιιίζουν πειά τούς νεκρούς. Τούς 
άφίνονν νά σαπίζουν δπου πέση καθένας, μέ τό πρόισωπον πρός 
τόν ουρανόν, μόλις τούς προσβάλη ή Κόκκινη Πανούκλα.

ΚΟΜΗΣΣΑ ΖΕΜΜ. I ρι.; χαμηλήν η ωνήιή.- ΊΙ Κόκκινη Πανούκλα!
II ΜΑΡΚΕΖΑ.—"Ενας διαβάτης ποΰ βλέπει ένα ηίλο του, στα

ματά νιϊ τοΰ δμιλήση. Μόλις Ανταλλάσσουν όλίγας λέξεις καϊ δ 
χαρούμενος φίλος κλονίζεται. Καϊ δλον τό πρόσωπον του χύνει 
ένα ίδρωτα άπό αίμα.

If ΑΥΑΙΚΟΣ. ’Ιδρώιτα άπό αίμα!
Γ ΑΥΑΙΚΟΣ.— Μάλιστα. Άπό τήν στιγμήν ποΰ Εμφανίζεται 

αύτή ή Αλλόκοτη καϊ φοβερί) άρριόστια, ένας ίδριυς άπό αίμα 
χύνεται άπό δλον τό σώμα καϊ τό πρόσωπον. Δι' αύτό οενό/ια- 
σαν Κόκκινη Πανούκλα τόν λιμόν, πού μαστίζει τόσο φοβερά 
τέμ· χώραν τού πρίγκιπος Προσπερό.

ΚΟΜΙΙΣΣΑ ΖΕΜΜΑ -Ί) μισός κόσμος έπεσε.
Α' ΑΥΑΙΚΟΣ.—Έδώ δμως δέν έχουμε, φόβο. Έδώ δέν μπο

ρεί νά μας φθάση δ κίνδυνος.
Η ΜΑΡΚΕΖΑ.— Πού τό ξέρετε;
Β! ΛΥΛΙΚΟΣ.—*0 πρίγκιψ Προσπερό έλαβε κάθε προφΰλ.α- 

ξιν. ’ Εξέλεξε, διά τό υγιεινόν τοΰ άέρος και τής πράσινης Εξο
χής, αύτό τό μοναστήρι δπου κατεη ύγαμε δλοι μ' αύτόν.

Γ ΛΥΛΙΚΟΣ.— Καϊ άφοΰ εϊμεθα μακράν παντός κινδύνου ιΊς 

ΜΙΑ ΜΑΣΚΑ ΕΜΒΗΚΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΑΛΛΑ

Μά είναι άδύνατον. 
Μή όμιλήτε γι αυτό

'Από τήν στιγμή 
είς αυτό τό μονα-

άπό ζωή. 
μικρή. "Ας τήν

δταν πρόκειται

εύφρανθώμεν. ΊΙ εορτή είναι υπέροχος. Ή μάσκες είναι ιδιό
τροπες, γελοίες, άιράϊες ή Άσχημες.

Λ ΛΥΛΙΚΟΣ. Καϊ εϊμεθα νέοι και γεμάτοι
If ΛΥΛΙΚΟΣ. ΊΙ νύκτα είναι μικρή; πολύ 

μακρύνωμεν έως τήν σκυθρωπή αύγή.
I" ΛΥΛΙΚΟΣ. ΊΙ νύκτα είναι πάντα μικρή 

περί έρωτος.
( H μουσική γίνεται -τειό βαθεαί. Στεναγμοί τταρατετιιμένοι ακούονται άπ ί'ξω).

H ΜΑΡΚΕΖΑ ιτρίχυνιας ,-ιοός τό .ταράΙΙΐ'υονί.—Γυναίκες Αναστενά
ζουν κάτω. Πρέπει νά τούς διόσω/ιε βοήθεια. Πρέπει .' Άκοϋτε ; 

Ιΐΐριιόσαθεϊ πράγματι ν άνοιξη τό παράίΙνρονΙ.
II ΜΛΓΚΕΖΛ ίμια ηο,νήι- (I.' Τό παράιθυρο είναι καρη οιμένο.' 
ΚΟΜΙΙΣΣ.Ι ΖΕΜΜΑ. Ξεύρετε,ό πρίγκιψ Προσπερό διέταξε νιι 

καρη α'ισουν τύι παράθυρα, διά νά μή βλέπωμε τιϊ θλιβερά θεάματα.
H ΜΑΡΚΕΖΑ. Τότε θά καταίίϊω ν άνοίξω μόνη μου τ'ην πόρτα.
If ΛΥΛΙΚΟΣ. Ί) πρίγκιψ Προσπερό κατεσκεύασε πόρτες 

στερείς άπό χαλκόν, ιόστε κανείς νά μ'ην μπορή νά βγή άπό 
τό μοναστήρι, 'χωρίς τήν σεθαστΐρ· Άδειάν του.

II ΜΑΡΚΕΖΑ. ~ είναι η ρικτόν!
Η ΚΟΜΙΙΣΣΑ. —Ί) Πρίγκιψ, μέ: 

τήν μεγάλην του φρόνησιν, είχε προ- 
βλέηιει δτι άπό οίκτον άπερίσκεπτον 
μπορούσαμε νά άνοίξω/ιε τήυ πόρτα 
ί'σως είς κανένα απ' έξο>.

H .ΜΑΡΚΕΖΑ. 'Εν όνόματι τοϋ 
άνθρωπίνου οίκτον άη ήστέ με νά βοη
θήσω αύτές τής γυναίκες !

If ΑΥΑΙΚΟΣ.— Είναι τρέλλα, Δέ
σποινα. Σκεη θήτε δτι ήμπορεΐ νά 
φέρουν είς τάς πτυχάς τών ένδυμά- 
το>ν των τήν Κόκκινη Πανούκλα, είς 
τά χέρια των, είς τά μαλλιά των...

Γ' ΑΥΑΙΚΟΣ.—"Εργμινται άπό τον 
τόπον τοΰ θανάτου !

Η ΜΑΡΚΕΖΑ.—Πεθαίνουν άπό τήν 
πείνα, άπό τό κρύο καί τόν φόβο!

Α' ΑΥΛΙΚΙ)Σ. — Φταίμε ’//εϊς τάχα; 
Β Λ ΥΛΙΚΟΣ. Τό πρώτιστον τών 

καθηκόντιον είναι τό πρός η μας αύτούς.
Γ ΛΥΛΙΚΟΣ.—Πρέπει ν' άποφύ- 

γοτμε τήν μόλυνσιν πρό παντός.
II ΜΑΡΚΕΖΑ. Μά μοΰ προξε

νείτε φρίκην. Είσθε εξ ίσου Άγριοι 
και Άνανδροι δσον δ Αύθέντης σας 
πρίγκιψ Προσπερό.
' ΚΟΜΙΙΣΣΑ ΖΕΜΜΑ. — Δέσποινα ! 

Εϊναι βαρείς οί λόγοι, αύτοί.
.Γ ΛΥΛΙΚΟΣ. Δέν συμ/ιεριζόμεθα διόλου αύτάς τάς ύβρεις.
II .ΜΑΡΚΕΖΑ. Σάς τό είπα. Μοϋ προξενείτε φρίκην. ’.-ΙζΑά 

-πρό παντός οίκτον. Προσέξατε :'Καπαρώσατε καλά τής πόρτες, 
έκαρφοτσατε τά παράθυρα, άλλά δέν θά εμποδίσετε τήν Κόκ
κινη Πανούκλα νά είσδύση ιιεταξύ σας, όταν ή μοιραία στιγμή 
σημάνη είς τό Εθένινο αύτό ρολόι.

I .InoiiuxitrrFTUi και '/(ivFiui Είζ την οάλλαν τοΰ χοροΐή).
Β ΛΥΛΙΚΟΣ. Θά τρελλάθηκε η Μαρκέζα Βιολαντέ.
Γ ΑΥΑΙΚΟΣ ιμέ κάποιαν επιφύλαξη·). Μήπως τάχα όλες ή 

γυναίκες δέν είναι ποιά λίγο, ποιά πολύ;
ΚΟΜΗΣΣΑ ΖΕΜΜΑ.— ΊΙ τρέλλα της είναι δυσοίωνος. ΊΙμί

λησε ιιέ τόση πειθώ, ιίιστε εξεπλάγην καϊ εκύτταξα τήν πόρτα, 
σαν νά επρόκειτο στάληθινά νιϊ παρουσιάσθη ή Κόκκινη Πανούκλα,

ΣΚΗΝΗ V.
Οϊ αύτοί. Ή Λονκεοαα Φοοτοιπάτα, ό κόμης .Μονάρντο.Ή Αουκέσαα 

Φορτοννάια είναι ολίγον ωχρά.
II ΑΟΥΚΕΣΣΑ ΦΟΡΤΟΥΚΑΤΑ.—Ό Θεός μαζή σας, Άρχοντες. 
ΟΛΟΙ (Μέ βαθείας ιιύλικάς νποκλίοεις).— Κα'ι μαζή σας Ιουκέσσα. 
Η ΪΟΥΚΕΣΣΑ. ΊΙ ζέστη εϊναι βαρειά, δέν νομίζετε; Αίσθάν- 

θηκα πώς δέν ήμουν καλά μέσα στή σάλλα ποΰ χορεύουν. Πολύς 
θόρυβος, πολλά φώτα. Καϊ ήλθα Εδώ) νά ευρώ λίγη δροσιά.

Ο ΚΟΜΗΣ ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ.— Μοϋ επιτρέπετε νά σάς κάμω 
άέρα Δουκέσσα;

Η ΑΟΥΚΕΣΣΑ. -'Ελεύθερα,Άρχον. Η ζέστη μ'ε έξήντλησεν.
(‘Ο κόμης Αεονάρντο πέρνει άπό τά χέρια της τήν έ.βιιντάγιιι καί. τήν αερί

ζει.ΊΙ Ιουκέσοα άη ίνεται νά πέοη είς Ενα έσκαμπώ, νπό τό ερυθρόν ναλωτόν, 
τον όποιαν ή κόκκινη ανταύγεια ματώνει τό προοιοπόν της. Ομιλεΐ πολν 
•χαιιηλιι είς τόν Αεονάρντο).

Γ'Εκεται τό τέλος^.
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Τ0 ΚΑΛΛΥΝΤΗΡ10Ν ΣΑΣ ΚΥΡΙΑΙ ΜΟΥ 6)

Σάς ύπεσχέθην είς τό προηγούμενοι· τεύχος νά σάς δώσω 
σιηιβουλάς καί οδηγίας περί λουτρών, Κυρίαι μου. Γνωρί- 
ζομεν δλαι ότι παίζουν μεγάλόν ρόλον είς τό ζήτημα τής 

καλλονής μας τά λουτρά, άλλά δέν γνωρίζομεν δλαι 
τήν χρήσιν αυτών. 'Ανάγκη λοιπόν διά νά μάθητε 
πώς ένεργοΰν ιΐποτελεσματικώς καί πώς πρέπει νά 
γίνωνται τά λουτρά, νά σάς ειπω μερικά επιστη
μονικά πράγματα.

Ειδομεν είς τό προηγούμενοι· τεύχος τί έστί δέρμα. Περιέχει ένα 
σωρόν αγγείων αιμοφόρων, τά όποια χρησιμεύουν μόνον καί μόνον διά 
νά διατηρούν μίαν σταθερόν θερμοκρασίαν είς τό σώμα έξωτερικώς. 
Έχει άη ’ ετέρου τό δέρμα και τούς ίδρογόνους αδένας, αίτινες εκ
χύνουν τόν ιδρώτα, υγρόν συνιστάμενον έξ ϋδατος, ιίξεων τινών. χλω- 
ριούχου νατρίου (μαγειρικού άλατος) έν περίσσεια, έξ οί· καί τό υφάλ
μυροι· αύτοΰ, προϊόντων τινών τού αφετερισμού και ολίγου λίπους, 
χρησίμευαν δέ διά νά διατηρή διά τής έξατμίσεώς του τό δέρμα δροσε
ρόν. Καί ειδομεν ακόμη ότι διά νά γίνωνται κανονικοί αί λειτουργίαι 
αυται χρειάζονται πλύσεις τού δέρματος τακτικαί και μεθοδικοί. άς 
έκάλεσαν λουτρά. Πράγματι τό δέρμα εμποτιζόμενοι’ μαλακύνεται καί 
γίνεται λεϊον καί απαλόν διά τού ϋδατος. Άφ’ ετέρου διεγείρεται ή 
ενέργεια τών πόρων αύτοΰ, καθαρίζεται ή έπιφάνειά του άπό κάθε έπι- 
δερμικήν ακαθαρσίαν καί υπόλειμμα, διευκολύνεται δέ καί η άπέκκρι- 
σις τοΰ υγρού τών αδένων τούτων.

Είναι απαραίτητον τουλάχιστον καθ' εβδομάδα έν λουτρόν καθαριό
τητας, μέ θερμοκρασίαν 25 βαθμών κατά τό θέρος καί 30 κατά τόν 
χειμώνα καί μέ διάρκειαν 20 έως 30 λεπτών τής ώρας. Διά τής έν τφ 

ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ ΪΕΝΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ “ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ,,

ΰδατι παραμονής, ή έπιδεριιίς διαβρέχεται καί εμποτίζεται. οϋτω δέ 
μαλακυνομένη άποσπάται τού δέρματος καί πίπτει παρασύρουσα τάς 
ακαθαρσίας, ας φέρει έν έτιιιτή.

Κάπου κάπου είναι ανάγκη νά προκαλήται καί μία γενική έφίδρω- 
σις τού σώματος ϊνα οϋτω καθαρίζωνται οί ίδρογονοι αδένες. ΊΙ έφί- 
δρωσις αϋτη προκαλεΐται διά Τουρκικών λεγομένων λουτρών, θερμο
κρασίας μεταξύ 40 καί 50 βαθμών.

Διά τά γλοιόιδη καί λιπαρά δέρματα, τιί όποια έχουν υπέρ φύσιν τήν 
λειτουργίαν τών σμηγματογόνων αδένων, ένδείκνυνται τά άλκαλικά 
λουτρά. Ή παρασκευή ενός τοιούτου λουτρού είναι άπλουστάτή. Προ
σθέτετε είς τό ΰδωρ τού λουτρού σας 80- 100 δράμ. σόδας. Τουναντίον 
διά τά ξηρά καί στεγνά δέρματα χρειάζεται λουτρόν μέ πίτυρα ή άιιυ- 
λον. Τέσσαρες οκάδες πιτύρων χρειάζονται δι’ έν λουτρόν. Ώς πρός τό. 
άμυλοϋχα δέον νά διαλύσετε τό άμυλον εντός Ολίγου χλιαρού ϋδατος και 
κατόπιν έντός Οερμοτάτοιι ϋδατος, είτα δέ νιί χύσετε τό όλον εντός τού 
ϋδατος τού λουτρού. Διά τά πολύ τραχέα, τά άγρια δέρματα, ενδείκι ι·- 
ται ή γλυκερίνη. Ρίπτετε 150 δράμια γλυκερίνης εις τό λουτρόν σας. 
"Αν έχετε ευερέθιστοι· τό νευρικόν σύστημά σας. ρίπτετε ποσότητά τινα 
φιλύρας (τίλιον) ί] χαμαίμηλον εντός τού λουτρού σας. "Αν δέ πάλιν τό 
δέρμα σας φέρη μικρά εξανθήματα. μικρός άκμάς, ή λειχήνας, δέον νά 
ρέψετε εντός τού ϋδατος 80 έως 10 δράμια πιιλυθειοόχου καλλίου 
ι Polysulfure de potassium).

Είναι όμως απαραίτητοι μετά τά λουτρά αί έντριβαί καί τό μάλαγμα 
(massage). ΔΓ αυτών καθαρίζεται το δέρμα, άφαιρουμένου μηχανικώς 
παντός υπολείμματος επιδερμικού, ερεθίζεται δέ καί ή λειτουργία τού 
δέρματος καί επιτείνεται οϋτω σημαντικό»; ή θρέψις του.

"Αν πάλιν ιδρώνετε πολύ καί ό ίδρώς είναι όδμηρός, τότε είναι 
ανάγκη νά κάμετε λουτρά αρωματικά. Δέν έχετε παρά είς τό ύδωρ τού 
λουτρού σας νά ρίψετε όλίγην ποσότητα βάμματος βενζόης ή Κολωνίας.

Θερμά κυριολεκτικό»; λουτρά ή 
άτμόλουτρα βλάπτουν τό δέρμα καί 
χαλαρώνουν τήν στερράν σΰστασίν 
του, καθώς επίσης βλάπτει καί ή 
κατάχρησις τών θαλασσίων λουτρών. 
Εΰεργετικωτάτη όμως είναι ή γλυκε
ρίνη, ή προσθήκη τής όποιας εντός 
τοΰ ϋδατος τοΰ λουτρού, συντελεί είς 
τό νά καθίσταται τό δέρμα μαλακόν, 
χωρίς αύτό καί ή σάρξ νά χάνουν τήν 
στερράν σΰστασίν των.

Ώς πρός τά γαλακτόλουτρα. τά 
όποια μεταχειρίζονται πολλαί κυρίαι 
τής άνωτέρας τάξεως, ή Έπιστημη 
μας διαβεβαιοί ότι. μ’ όλην τήν φή
μην ποϋ έχουν έκ παλαιοτέρας επο
χής. οϋδεμίαν αξίαν έχουν καί ούδέν 
αποτέλεσμα επιφέρουν. Πρέπει νά 
πιστευθή γενικώς ότι. ούδείς επιστή
μων τά συμβουλεύει, άν δέ ώς είναι 
γνωστόν, γυναίκες άλλης εποχής, διά
σημοι διά τήν καλλονήν των, ή διά 
τήν επιρροήν, ήν έ'σχον έπί τών τυχών 
λαών τινων, μετεχειρίσθησαν λουτρά 
γάλακτος, χυμού φράουλας, σαμπά
νιας κλπ. είτε κυρίαι τινές σήμερον 
μεταχειρίζονται τοιαΰτα λουτρά, άς 
άποδοθή η είς ταύτα έμμονή των είς 
άπέλπιδα προσπάθειαν νά διατηρή
σουν τό μετά τής νεότητάς των άπερ- 
χόμενον σφρίγος τού δέρματος, πάν
τοτε όμως προσπάθειαν ματαίαν.

Ας ίδωμεν τώρα καί τούς σάπωνας. 
Τί είναι ό σάπων: Σύνθεσις χημική 
λιπαρών οξέων, όλεϊκοΰ, μαργαρικοΰ, 
στεαρικού μέ μεταλλικός ενώσεις, Διτ- 
τανθρακικόν Κάλλιον καί Διττανθρα- 
κικύν Νάτριον. Διαιρούνται δέ οί σά- 
πωνες είς σκληρούς ή λευκούς και 
είς μαλακούς ή μελανός. Ό σκληρός 
σάπων έχει ώς βάσιν τήν σόδαν, τόν 
μεταχειριζόμεθα δέ διά τήν κοινήν 
χρήσιν, διά τό πλύσιμον τού προσώ
που καί τών χειρών. Τύπος σκληρού 
σάπωνος είναι δ τής Μασσαλίας, ό 
όποιος συνίσταται έξ ελαίου έλαιών 
ή έκ μαργαρικοΰ έλαίου περιέχοντος 
τό πέμπτον τού βάρους τοΰ ανθρακι
κού νατρίου. Είναι σάπων ελαφρός, 
δι’ό καί κατάλληλος διά τόπρόσωπον 
καί τάς χείρας. Διά τήν κατασκευήν 
του μεταχειρίζονται στέαρ βόειον ή 
πρόβειοι·, έλαιον τοΰ coco καί διά
φορα αρωματικά αιθέρια έλαια. Ό 
σάπων ούτος είναι αδιαφανής.

Πρέπει δμως νά προσέχετε πολύ 
είς τήν έκλογήν τού σάπωνος καί ιδία 
είς τήν χημικήν σύστασιν αύτοΰ. Τών 
μυροπωλείων οί σάπωνες περιέχουσι 
περίσσειαν σόδας, ήτις βλάπτει τάς 
χείρας. Γνωρίζονται ούτοι άπό τόν 
πολύν άφρόν. Δέν είναι τούτο πλεονέ- 

κτήμα, ούτε τό πολύ άρωμα, ούτε καί 
ή διαφάνεια,ήτις επιτυγχάνεται διά δια- 
λύσεως τής ουσίας τού σάπωνος, μετά 
τήν επιμελή αποξήρανσή· της έντός 
πυκνού οινοπνεύματος, λίαν θερμού.

Ή συχνή χρήσις σάπωνος κοινής 
ποιότητος, ιδία περιέχοντος συστα
τικά οξέα, έρεθίζει και άλλοιο'ι τήν ι 
ϋφήν τής έπιδερμίδος. ήτις συν τιΐι ί 
χρόνο» μαραίνεται καί νεκροΰται κατι'ι | 
τόπους. Ρυτιδούται ούτω τό πρόσω- | 
πον ή αί χεΐοες. "Εχετε ύπ'δψει πάν- ■ 
τότε ότι είναι αγνότεροι οί λευκοί 
σάπωνες άπό τούς χρωματιστούς.

’Εκτός όμως τών σαπιόνων τούτων 
ύπάρχουν καί οί ιατρικοί σάπωνες. τά 
συστατικά τών οποίων άπορριιφώνται 
ύπό τού δέρματος, καθ' δν τρόπον 
ειδομεν. Τοιούτοι σάπωνες είναι ό 
τής ΙΙίσσης (Savon an gpuilron) τού 
Ναφθολ. τοΰ Σουμπλιμέ; τού Ίχθυόλ. 
τού Θείου, τού Βορικοΰ όξέως κλπ. I 
Προσοχή δέ είς τά άλλα σαπούνια καί 
αποφεύγετε τήν χρήσιν διά τό δέρμα ι 
σας τού πρασίνου ή μαύρου σάπωνος. ■' 
Αυτός έχει ώς βάσιν τήν πάτασσαν καί ι 
κατασκευάζεται μέ έλαια κατωτέρας έ 
ποιότητος, λινέλαιον ή καναβέλαιον, 
^ρωματιζόμενος διά θειϊκού σιδήρου I 
ή χαλκού. ’Επειδή περιέχει ίίλην τήν 
πάτασσαν, ής έγένετο χρήσις διά τήν [ 
σαπωνοποίησιν, είναι έξόχως αλκαλι
κός καί ερεθίζει τό δέρμα προκαλών 
ραγάδας καί εξανθήματα.

Αυτά πρός τό παρόν. Είς τό προσε
χές θά σάς εϊπά) ολίγα περί τής δια- 
τηρήσεως τής ρόδινης χροιάς είς τό 
πρόσωπον. περί αποφυγής τών ρυτί- ' 
δων, περί διατηρήσεως τών ωραίων 
χειρών, περί διατηρήσεως τής στερρό- 
τητος και ζωηρότητος τής σαρκός κλ.

Η ΕΜΠΙΣΤΟΣ ΣΑΣ

« ?

ΕΝΑΣ ΑΝΔΡΕΙΟΣ

Εις; μιας λεύγας άπόστασιν άπό τής 
πόλεως οί Παρισινοί έχουν τάς 
Βιγκέννας. Είναι άπό τά ιστορικά προ- 

άστεια, πού έπαιξαν μεγάλον ρόλον είς 
τήν ιστορίαν τής Γαλλίας. Έπί Ναπο- 
λέοντος ακόμη έχουν ιιίαν ώραίαν σε
λίδα αί Βιγκένναι, Οφιερωμένην είς 
τόν στρατηγόν Ντωμεσνίλ.

Ό στρατηγός ήτον ένας τραχύς, 
υψηλός, εύσωμος, μέ ένα χαλκοειδές 
χρώμα, μέ μαύρα μαλλιά, έξυπνος, 
ηρωικός. Είς ηλικίαν τριάκοντα τριών 
ετών, τφ 1809, ήρίθμει είς τό ενερ
γητικόν του 22 εκστρατείας, 23 πλη
γής, 8 σημαίας έχθρικάς, τέσσαρας 
αιχμαλώτους στρατηγούς. Είς τό Ούάγ- 
κραιι μία οβίς τοΰ έπήρε τήν ιίριστε-
ράν κνήμην καί ό Ντωμεσνίλ φθάνει ϊενη καλλιτεχνία 
είς τό Παρίσι δι’ άνάρρωσιν, αργός, μή 
γνωρίζων τί νά κόμη καί ούρων τήν ξυλίνην κνήμην του είς τάς οδούς.

Συνήντησε τότε μίαν δεκαεπταέτιδα νεάνιδα θυγατέρα τοΰ Γκαρα. 
διευθυντοΰ τής Γαλλικής Τραπέζης, ώραίαν, κομψήν, και τήν ήγάπησε 
τρελλά. ΊΙ κόρη συνεπάθησε καί αυτή πρός τόν γενναϊον τραυματίαν, 
άλλ’ εκείνος, σαν αληθινό παλληκάρι. δέν είχε τό θάρρος νά τής έκμυ- 
στηρειιθή. Ό αύτοκράτωρ έμαθε τά πράγματα, παρενέβη καί τό 1812 
ηΰλογεϊτο ό γάμος των. Είς τόν συστρατιώτην του ό Ναπολέων έδωκε 
τήν διοίκησιν τών Βιγκεννών. 25,000 φρ. ώς δίαιταν, 3,000 φρ. εισό
δημα έκ τοΰ ιδιαιτέρου ταμείου του, 10,000 φρ. εισόδημα έκ τοΰ ταμείου 
τοΰ Κράτους, 4,000 έκ τής ’Ιλλυρίας καί 2,000 έκ τοΰ Μιλάνου.

Μετά δύο έτη όμως, τόν Μάρτιον τού 1814, οί έχθροί έπολιόρκουν τό 
Παρίσι. Ό Ντωμεσνίλ όχυρούται είς τό άρχαϊον φρούριόν του, τό «χαμό- 
σπητο ■, όπως έλεγε ό Blucher. Δέν είχε διά φρουράν παρά τριακοσίους 
απομάχους. Τέλος οί Παρίσιοι ήνοιξαν τάς πύλας των είς τούς συμμά
χους. ΊΙ πρωτεύουσα μέ όλον τό υλικόν πολέμου θά παραδοθή είς τούς 
εχθρούς. Ό στρατηγός τό έμαθε. Τήν νύκτα τής συνθήκης ή κρεμαστή 
γέφυρα τού φρουρίου καταβιβάζεται άθορύβως, ύπό τόν γοτθικόν θόλον 
διαγράφεται ή σιλλουέτα τοΰ υψηλού παραστήματος τοΰ στρατηγού μέ 
τήν ξυλίνην κνήμην, προχωρεί επάνω είς ένα άλογον καί όπισθεν του 
βαδίζουν είς φάλαγγα διακόσιοι πεντήκοντα απόμαχοι. Τά φαντάσματα 
αύτά προχωρούν, γλυστρούν μεταξύ τών πρωσσικών στρατευμάτων, τά 
όποια κοιμώνται καί φθάνουν μέχρι τών υψωμάτων τής Μομμάρτης, 
διαρπάζοντα κατά τήν διέλευσίν των τό υλικόν ποΰ ευρισκον, πιιρομα- 
χικά, ίππους, πυροβόλα, βλητοφόρους, χωρίς ένα πυροβολισμόν—τόσον 
βαθειά έκοιμώντο οί νικηταί — καί οδηγεί τήν πολεμικήν αυτήν λείαν 
υπό τήν σκέπην τών τειχών Καρόλου τοΰ V.

Ή καταπληκτική αυτή ενέργεια έξηρέθισε τούς ξένους καί έντός 
τής ήιιέρας ό Ντωμεσνίλ έκλήθη νά παραδώση τήν θέσιν του άνευ

ΦΩΛΕΑ ΠΕΛΑΡΓΩΝ πινακοθήκη “εικονογραφημένης,,

όρων. Άλλ’ ό αυστριακός συνταγματάρχης έγένετο δεκτός κάκιστα.
— Δώσατέ μου τό ποδάρι μου, τοΰ ειπεν ό στρατηγός, καί θά σάς 

δώσω τάς Βιγκέννας.
Καί επειδή δ άλλος έπέμενεν απειλών βομβαρδισμόν.
— Έί.άτε· τοΰ είπε. Νά μιά αποθήκη μέ χίλια οκτακόσια χιλιόλιτρα 

πυρίτιδος. Θά πετάξουμε όλοι στόν άέρα. ’Αλλ' άν σάς συναντήσω ψηλά δέν 
σάς υπόσχομαι ότι θά περάσω άπό κοντά σας χωρίς νά σάς γρατσουνίσω.

Ό αυστριακός’ έφυγεν. Αί ήμέραι παρήρχοντο καί αί εβδομάδες κιά-ι 
οί μήνες. Ό Βασιλεύς άνήλθεν είς τόν θρόνον του, άλ.λ’ δ Ντωμεσνίλ 
έκράτει τάς Βιγκέννας καί ή κυβέρνησις προσεποιεΐτο ότι δέν άνησύχει.

Άντικατεστάθη τότε έν τή διοικήσει, ύπό τοΰ μαρκησίου Ντέ Πουϊβέρ, 
εΰγενοΰς, θερμού βασιλόφρονος, μόλις διά τέσσαρας μήνας. Τήν 20 Μαρ
τίου 1815 τό Παρίσι περιήρχετο πάλιν είς τήν έξουσίαν τοΰ Ναπολέον- 
τος. Ό Πουϊβέρ συνήθροισε τούς τετρακοσίους απομάχους τής φρουράς, 
τούς προσεφώνησε καί τούς έξώρκισε νά άποθάνουν υπέρ τοΰ Βασιλέως.

— Ζήτω δ αύτοκράτωρ ! «φώναξαν οί απόμαχοι.
Ό Πουϊβέρ συνεκάλεσε τό συμβούλιόν του. παρέδωκε τό φρούριον 

είς τόν «Άρπαγα- καί έξηφανίσθη. Μετά όκτό» ήμέρας ό Ντωμεσνίλ 
έπανέρχεται είς τήν θέσιν του καί ετοιμάζει τό φρούριόν του διά τήν 
κατά τών μετ’ ολίγον έπιδραμόντων έκ νέου Πρώσσων άμυνάν του. Ό 
Blucher άποκόπτει τούς υδραγωγούς τοΰ φρουρίου καί ό Ντωμεσνίλ 
παρατάσσει τούς άπομάχους του έκτός τοΰ φρουρίου εναντίον τών 
Πρώσσων. Τήν αυτήν εσπέραν άποκατεστάθη η ύδρονομική υπηρεσία.

Καί ό καιρός παρήρχετο. Ό Λουδοβίκος XVIII έβασίλευεν είς τό 
Κεραμεικόν. Ένας απεσταλμένος διωλίσθησε μέχρι τοΰ στρατηγού καί 
τώ προσέφερεν εν έκατομμύριον έάν έστεργεν είς συνθηκολογίαν. Καί 
μόνον τον Νοέμβριον κατεβίβασε τήν γέφυραν καί άπέδωκε είς τόν 
Βασιλέα τό φρούριον, δτε τόν διεδέχθη καί πάλιν ό Πουϊβέρ.



οςα χρόνια είχα νά ϊδώ τή»· Σύρα! Έμεγάλωσα έκεϊ, έμαθα 
τΰ πρώτα γράμματα και έπήγαινα τιόρα μεγάλος πλέον, 
έπειτα άπό τριάντα ολόκληρα χρόνια. 1 ί ανυπομονησία ως 
ποΰ νά φθάσω ! Μέσα στήν φαντασία μου απλώνεται όλη
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ή Σΰρος, όπως ήτο τότε, ζωντανή, μέ τιι δρομάκια της τά λιθόστρωτα, 
μέ τά σκαλάκια της, μέ όλη»· της τήν ζωήν.

Είνε πρωΐ.Ό Πηνειός;: εισπλέει είς τόν λιμένα. Νατό φανάρι και 
ό μώλος. Έδώ δεξιά τό τελωνεϊον. Αριστερά τα Λαζαρέττα. Μέσα 
είς τό βάθος οΐ δύω κώνοι, οί μεγάλοι — —- 
και κατάφορτοι άπό τά σπητάκια ποΰ 
λευκάζουν καί φαίνονται σαν νιι θέλουν 
νιι φθάσου»· σκαλιόνοντας επάνω είς τιήν 
κορυφήν. Διά μιας έξυπνα μέσα μου ή άνά- 
μνησις τής παρωχημένης εκείνης εποχής 
— άνεπιστρεπτεί. φεΰ!— και μέ τιήν φαν
τασίαν μου γυρίζω πίσω τριάντα χρόνια.

'II πριότη μου σκέψις ήτο μόλις επη- 
δησα έξω νά τρέξω επάνω είς τιήν Φραγ- 
κόκλησια, νά ϊδώ τό σπήτι μας. Έθάδιζα 
γρήγωρα γρήγωρα, χωρίς νά αισθανθώ 
τήν άνάγκην νιί έρωτήσω κανένα. 'Ο 
δρόμος έξετυλίγετο εμπρός μου καί τόν 
άνεγνιόριζα, τόν ένθυμούμη»’ σάν νιι είχα 
πέραση άπό βραδύς. Τίποτε δέν είχε άλλά- 
ξει. Άνέθηκα τά σκαλάκια καί άντίκρυσα 
τιήν εκκλησίαν τών Δυτικών. Έπροχο'ι- 
ρησα ολίγον άκόμη διά νιί εΰρω τό πα
λαιόν Δημαρχεϊον, τό παλαιόν Κακουρ- 
γιοδικεΐον, τό σπήτι μας .... Τίποτε. 
"Οπως ή Μπλοντίνα είς τό «Μαγεμένο j 
Δάσος» εύρηκα άλλα πράγματα. "Ενα 
τεράστιον μέγαρο»· υψοΰται εκεί όπου 
ήτο πριν τό Δημαρχεϊον καί τό Κακουρ- 
γιοδικεϊον. Όρθόΰται ή Εθνική Τρά
πεζα έκεϊ. Παρέκει, έκεϊ όπου ήτο τό 
σπήτι μας, τοΰ Καράλη, όρθόΰται ένα 
πελώριον μοναστήρι καθολικών καλο
γραιών. 'Ολόκληρον τό κομμάτι εκείνο 
έχει άλλάξει. Εκτός τής παλαιός Εθνικής 
Τραπέζης, τίποτε άλλο δέν σώζεται. Τό 
σπήτι τοΰ Άργυράκη αγνώριστο»', τοΰ 
Ζωγραφάκη έξηφανίσθη, τών Καπαραίων 
έπίσης. Άντ’ αυτών περίκομψα μέγαρα 
προβάλλουν τιόρα.

Έτρεξα κατόπιν επάνω είς τόν Άγιον 
Νικόλαον, εις ένα στενάκι όπου ήτο τό 
σχολεϊον τής Κ“? Πολίτου, τό σχολεϊον 
μου. Τό άνεγνώρισα καί αύτό καθώς καί 
τιι πρώτον μου διδακτήριο»·, μέσα είς 
ένα αδιέξοδον, ποΰ ήτο άλλοτε τό Ταχυ
δρομείο»· καί τ<’> Κατάστημα άδελφών 
Πρίντεζη, τό σχολεϊον Ταραντίνου. Καί άπό έκεϊ είς τιήν 
Πλατείαν, τιήν ιστορικήν Πλατείαν. Είς τό μέσον δρθοΰν-

Τίποτε.

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΥΡΟΥ, ΤΗΝΟΥ. ΑΝΔΡΟΥ Κ. ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΙΣ ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ

ται τιί Καταστήματα, Δημαρχεϊον, Δικαστήρια κ.λ.π. 
Έδώ έχω νιί παρατηρήσω κάποιαν όπισθόδρόμησιν, άντί 

προόδου. Πρό τριάκοντα ετών ύπό τιήν 
’ ■ Λέσχη»· Ελλάς υπήρχε πρώτης τάξεως

Ζαχαοοπλασπΐον- Καη ι·:ντΐ<>»· τών άδιλ- 
<|ών \<.ι·μη Σ<··τηρι.·. »τ»« Γ.Ί'Ι Λ» ν
υπάρχει περί τιήν πλατείαν ένα καηενεΐον 
τή; προκοπή;. \ηλαδή ΰπάρχιι. ύπό την 
λέσχην πάντοτε. τό καφενείο»· Γιαννίρη, 

, είς τό όποιον κατ’ άνάγκην συγκεντριό-
' ■ | νονται οί Συριανοί, διά τό μή είναι

Η άλλο άνθρωπινότερον.
i-ASMfci: Υποφέρει ή Σΰρος άπό έλλειψιν κατα

στημάτων. Ένώ έχει μίαν πριότης τάξεως 
κοινωνίαν, ζηλευτών χαρισμάτων, στε
ρείται ξενοδοχείων ύπνου, στερείται ζα
χαροπλαστείων, στερείται κουρείων τής 
προκοπής.

Άπό Θεοΰ άρχεσθαι. Ευτυχής ή Σΰρος 
μέ τόν ιεράρχην της. Ποιος Αθηναίος 
δέν είχε γνωρίσει καί δέν ενθυμείται τόν 
Αρχιμανδρίτην τοΰ Στόλου καί Καθη
γητήν τών Βασιλοπαίδων κ. Αθανάσιον 
Λεβεντόπουλον, μέ τήν σπαν ία»· μόρφω
ση·, μέ τιήν έπιβάλλουσαν καί αυστηράν 
μορφήν του, μέ τό παράστημά του, μέ 
τό ήθος του τό σεμνόν. Τιόρα είναι Επί
σκοπος Σύρου, Τήνου,“Άνδρου. Τιμή διιί 
τήν Σύρο»· ό 'Ιεράρχης, τιμή διά τόν 
’Επίσκοπον τό ποίμνιο»·. Πολυτελεστάτη 
δέ καί μεγαλοπρεπής ή ’Επισκοπή.

«
Ή δευτέρα έπίσκεψίς μου ήτο πρός 

τόν Δημοτικόν Άρχοντα. Ό κ. Ν. Παπα
δάμ, Δήμαρχος Σύρου, λαοπρόβλητος, 
βιομήχανρς άρχαϊος, πολυμελούς οικογέ
νειας αρχηγός, είναι ό ίδειόδης τύπος 
τοΰ Δημάρχου, μεριμνώ»· περί τών τοΰ 
Δήμου μέ νοικοκυρίστικο»’ ενδιαφέρον, 
όπως μεριμνά διιί τό βυρσοδεψείο»' του, 
διιί τιί αρχοντικόν του, διά τιί παιδιά του.

«
Τήν Λέσχη»· «Ελλάς» θά τιήν έζήλευον 

πολλαί πόλεις. Πανάρχαιον ίδρυμα δρά- 
Είναι εγκατεστημένο»· εις μεγαλοπρεπέ-

εύγενείας περί τά ήθη καί τής άναπτύξεως καί τής μορφώσεως. 
Πράγματι ή κοινωνία τής Σύρου άριθμεϊ τά έπιλεκτότερα μέλη 
τής Ελληνικής Οϊκογενείας.

Είχε»· ή Σΰρος ά/ά.οτε καί βιομηχανίαν, σπαργανώδη, εννο
είται, ή όποία σύ»· τώ χρόνιο θά προώδευεν. "Οταν δμως έπήλθε 
ή μεταβολή τής συγκοινιονίας έπεσε»· ή Σΰρος, παρήκμασε τό 
εμπόριό»· της καί ή βιομηχανία της έπαθεν ένα είδος μαρα
σμού. Έ»· τούτοις διαβλέπει κανείς σιμιερο»· κάποιαν δύναμη- 
μέσα της, τή»· δύναμη· έκείνη»· ή όποία 
κάνει τΐμ· ξηραμένη»· κληματόβεργα νά 
άναβλαστήσιι καί νά γίνη σφριγηλότατο»· 
καί γόνιμο»· κλήμα, μόλις τήν φυτεύση ένα 
χέρι καί τΐμ· περιποιηθή.

Ή Σΰρος αναδημιουργείται. Έσθυσεν 
ώς εμπορική πόλις διά νά άναλάμψη ώς 
βιομηχανική. Πλήν τών άρχαίω»· βιομη
χανικοί»· καταστημάτων της, κυρίως τών 
βυρσοδεψείο)»· της, ανοίγουν ένα ένα τά 
παλαιά, ποΰ είχον πτωχεύσει, ποΰ εΐχο»·

Ν. ΠΑΠΑΔΑΜ
Δήμαρχος Σύρου—Βιομήχανος.

Κ. ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ
Διευθυντής τής έν Σύ(?ω ’Εθνικής Τραπέζης.

TO ΜΕΓΑΡΟΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

σαν καί δρών επωφελώς, 
στατο»· οικοδόμημα τοΰ Δήμου, επίτηδες κτισθέν, έχει δέ ώραίαν καί 
πλουσίαν επίπλωση· καί αυστηρότατου κανονισμόν.Έκεϊ κανείς θά 
συναντήση τιι απόγευμα καί τό βράδυ δλους τούς τιί πρώτα φέρον
τας της Σύρου. Δικασταί, Δημόσιοι υπάλληλοι, Διευθυνταί τραπεζών, 
έφοπλισταί, πολιτευόμενοι, Άρχαί, δλοι έκεϊ συχνάζουν. Όνομαστοί 
δέ καί ξακουσμένοι οί χοροί τής Λέσχης καί αί συγκεντρώσεις της.

« L
Ό πολύς κόσμος δέν ξεύρει τίποτε άλλο εις τήν Σΰρον άπό 

τά λουκούμια της καί νομίζει δτι αυτά είναι, ή μόνη βιομηχα
νία της. ΤΙ Σΰρος ήκμασεν ά'λλοτε διά τό εμπόριό»· της, τότε 
ποΰ ήτο, δπως τιόρα ό ΙΙειραιεύς, ή πριότη σκάλα τής Ευρώ
πης πρός τιήν Ανατολήν. Έκ τούτου καί τό όνομά της «Έρμού- 
πολις». Καθ’ έκάστην σχεδόν είχε συγκοινωνίαν ή Σΰρος μέ τήν 
Ευρώπην καί μέ τήν Θεσσαλονίκην καί μέ τήν Κωνσταντινού
πολη· καί μέ τήν Σμύρνη»· καί μέ τήν Αίγυπτον καί μέ τιήν Ρωσ- 
σίαν. Αύτή ή Επικοινωνία τής νήσου μέ τήν Ευρώπη»· πρό πάντων, 
τήν είχεν εκπολιτίσει καί τήν είχε»' άναγάγει εις περίοπτο»· σημεΐον 
καί άπό τότε διατηρεί ή κοινωνία τής νήσου τιήν σφραγίδα της

σταματήσει, παθόντα 
άπό ασφυξίαν, ίδρύ- 
ο»·ται δέ καί νέα σχε
δόν καθ’ έκάστην.

.Οΰτω λειτουργούν άπό άμνημονεύτων σχεδό»· χρόνων τιί
μεγάλα βυρσοδεψεία Τσιροπινά, Ααδοπούλου, έπίσης τό πανάρ- 
χαιον βυρσοδεψείο»· Παπαδάμ, τοΰ Δημάρχου Σύρου, άτμό- 
μυλοι, κλωστήρια, μηχανικά άρτοποιεϊα, μηχανουργεία καί ά'λλα 
εργοστάσια. Ιδρύεται δέ τώρα καί άλλο τεράστιο»’ καί τελειώ
νει όσονούπω, τών κ. κ. Βαρδάκα καί Σας. Υπάρχει πολύ 
επιχειρηματικόν πνεύμα έν Σύρφ καί πολύ χρήμα, ώστε δύνα
ται ή νήσος πολλά νά κάμη μέ τόση»· ζωτικότητα ποΰ έχει, 
άρκεϊ νά Οελήση.

Μόνον εσχάτως ένεκα τής γενικής κρίσεως ύπέστη ζημίας ή 
Σΰρος σημαντικάς. Πολλά κεφάλαια είχον διατεθή διά τιήν 
άτμήρη ναυτιλία»· καί έν διαστήματι ολίγων ετών έξητμίσθησαν 
σαράντα περίπου εκατομμύρια Συριανών κεφαλαιούχων. Καί 
δμως ή Σΰρος δέ»· έκλονίσθη.

«
Μέ μίαν βόλτα»· εις τά γραφεία τιον έλαβα τιήν τιμή»· νά 

γνωρίσω τόν κ. Τσιροπινά»·, βιομήχανον καί πολιτευτήν, τό»· 
κ. Έμ. Λαδόπουλον, έπίσης τό»’ 
σεβαστό»· δήμαρχον καί βιομήχα- 
νον κ. Παπαδάμ, τούς κ.κ. Σπουρ
γίτη»· καί Ζέην διευθυντής τής 
Τραπέζης Αθηνών, τόν κ. Άρ. 
Λαδόπουλον. Εις τήν Λέσχην πά
λι»· έγνώρισα τόν κ. Ν. Σιμόν, 
άρχαϊον 'Υγειονομικόν υπάλλη
λον, άπολαύοντα μεγίστης ύπο- 
λήιρεως, τόν κ. Βάτην εφοπλιστή»·, 
τό»· κ. Τρ. Παπαδάμ υιόν τοΰ 
Δημάρχου καί βουλευτή»· σήμε
ρον. Εύρήκα άκόμη ώς λιμενάρ
χην τό»· κ. Ίω. Καφετζόπουλον, 
ευπαίδευτο»· οικονομ. αξιωματικόν 
καί δικαστάς δύο σπανίους νέους, 
τόν κ. Γ. Διαμάντην τόν γνω-

στό»· φιλόλογον καί συνεργάτη»· τής Εικονογραφημένης καί 
τόν κ. Ε. Παπαδοπούλαν.

«
Εις τή»’ Σΰρον εύρίσκεται καί ή άκρόπολις τοΰ Ψαριανι- 

σμοΰ. Μία συνοικία ολόκληρος είναι αποικία καί ιδιοκτησία 
άκόμη τών Ψαριανών καί καλείται Ψαριανά. Μή νομίζετε 
δτι θά ιδήτε μόνο»· σπιτάκια ή άγροικίας. Θά ΐδήτε μέγαρα 
καί σπήτια κομψά, μέ βεράντες καί κορριντόρ καί ηλεκτρικούς 

κιόδωνας καί ηλεκτρικά φώτα ποΰ θά 
χάσετε τόν νοΰν σας. Θά τρίβετε δέ 
τά μάτια σας έπί τή θέα καί τώ»· κατοι
κιών τώ»· μικροτέρω»· μέ τήν καθα
ριότητα, τιήν ξακουσμένην πάστρα τώι· 
Ψαριαί’Λι·.

’Έχουν δέ θέσιν καί περιωπή»· οί 
περισσότεροι. 'Ο Καλημέρης έξαφνα, 
ό Διευθυντής τής Εθνικής Τραπέζης, 
είναι μία προσωπικότης,ένα πρόσωπο»· 
επιβολής, δχι μόνο»· λόγω τής θέσεώς 
του, άλλά καί τοΰ χαρακτήρος του, καί 

πείρας του, καί τώ»· αϊσθημάτω»·τή?

ΕΜ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Βουλευτής Κυκλάδων — Βιομήχανος.

ΤΟ ΜΕΓΑΡΟΝ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ Η "ΕΛΛΑΣ,,

του καί τώ»· γνώσεώντου. 
Μέ αυτά τά χαρίσματά 
του είναι ή "ψυχή πάσης 
έπιχειρήσεως, πάσης κι- 
νήσεως, πάσης συντροφιάς, πάσης τέλος εκδρομής. Καί έτσι 
καί τοΰ' τόπου τά συμφέρο»·τα εξυπηρετεί καί τά τοΰ ιδρύματος 
δπερ αντιπροσωπεύει. Ανεκτίμητος δέ καί άτέρμων εις έλεη- 
μοσύνας, βοηθήματα, φιλανθρωπίαν ή έρίτιμος σύζυγός του 
κυρία Έλ. Κ. Καλημέρη. Καί έρχονται έπειτα οΐ Φιλήνηδες 
τής ιστορικής οϊκογενείας τώ»’ Ψαρών, όπως καί ό Καλημέ
ρης, ό Νικ. Φιλήνης, εμποροπλοίαρχος - έφοπλιστής, ό Νικ. 
Φιλήνης άπό τούς πρώτους, ά\· μή ό πρώτος δικηγόρος τής 
Σύρου, ό Δ. Φιλήνης ευυπόληπτος νοικοκύρης καί αυτός, ό Νικ. 
Ινοτζιάς, ναυλομεσίτης, μέ τό πρώτον καί άρχαιότερον γραφεϊον 
ναυλομεσιτικό»’ συνδεόμενο»· μέ δλα τά εφοπλιστικά κέντρα τοΰ 
κόσμου καί άντιπροσωπεΰον τούς μεγαλητέρους ναυλωτικούς 
οίκους τής Ρωσσίας, Ρουμανίας, ’Οδησσού, Νοβορρωσίσκ, 
Ροστώβ, Ταϊγανίου, Λονδίνου, Βραΐλας κλπ. οΐοι είναι ό τών 
Mac-Nabb Rougier & C°, Θεοδωρίδου, κ.λ.π. ό Γ. Κοτζιάς 
έφοπλιστής καί καπετάνιος έπίσης, ό Άχιλ. Καλαφάτης, ό Γ. 
Καλαφάτης, ο Δ. Καλημέρης, ό Μιλτ. Μοναρχίδης, δ Κων.

Ζαννής, δ Μίκαρος, καπετάνοι 
καί έφοπλισταί, δ Μαγνησιώ- 
της, ό Κομνηνός Ζαννής διακε
κριμένος δικηγόρος καί κατόπι»’ 
σωρεία έντίμω»’ έργατικών, μέ 
κέντρο»· τό καφενείο»· Κομνηνοΰ 
καί μέ εκκλησίαν ιδική»· των, τή»· 
Κοίμησιν, άρχαιοτάτην, κτισθεϊ- 
σα»· καί πλουτιζομένη»· καί συντη
ρούμενη»· ύπό τών Ψαριανών, μέ 
παπάδες καί ψάλτας Ψαριανούς.

("Επβται συνέχεια)
Ο ΙΔΙΟΣ 

« «

• 7/ «ιέ ζροπαιοι· αποτελονμε- 
γογ ίκ τ<οι· όπ/.ωι·, τΰ όποια μας επλή- 
γιοοαν είς τήν ζωήν μας.

* Τότε μόνον επαληθεύει μία ίόέα, 
όταν κανείς θναιάζεται δι’ αύτήν.
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ΚΥΝΗΓΙ ΖΑΡΚΑΔΙΩΝ

ΑΙ ΠΟΛΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΜΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΠΝΟΝ ΛΙΡΑ
I Συνέχεια άπο το ποοηγουμενον τεύχος)

ψθονον ηιάρι και θαλασσινά έν γένει έχει ή Καβάλλα. 
Γαρίδες ^κτ'ικτ"<’ γευστικότητος καί διάφορον μαγει- 

/Agffiy ni^ijc. Βραστές σαλάτα, τηγανίτες με αυγά, σκέτες, πλακί 
“ ” μέ χόρτα διάφορα. Σουπιές και κταπόδια έν άφθονία 

μέσα είς τόν λιμένα, είς μίαν άτέρμονα αμμουδιά. Μύδια, αχι
νούς καί πεταλίδες έπίσης. Είς τόν κάβο τον φρουρίου υπάρ
χουν πεταλίδες βάρους 70 - 80 δραμίων- Ψάρεμα δέ έπιστη- 
μονικόν, μέ ψαράδες καθηγητάς αληθινούς, μεταξύ τών οποίων 
κοινώς όμολογεΐται ώς πρύτανις δ κ. Ηρακλής Φέσσας, ό 
όποιος ταυτοχρόνως είναι καί κυνηγός άριστος. “Αλλοι μαιτρ 

— πάντοτε δμως έρασιτέχναι — είναι δ κ. Μιχ. Τόκκος, δ αρι
στοτέχνης έν Καβάλλα τυπογράφος, φωτογράφος, βιβλιοδέτης, 
δ κ. Θ. Σπόντης, πράκτωρ τοΰ Λόϋδ και διευθυντής τοΰ έκεΐ 
αυστριακού ταχυδρομείου κ.λ.

Γίνεται προετοιμασία αληθούς έκστρατείας οσάκις πρόκειται 
νά εκδράμουν οί κυνηγοί τής Καβάλλας δι’ αγριόχοιρους ή ζαρ- 
κάδια. Ιιαβούλια καί συσκέψεις έπι ήμέρας, έτοιμασίαι, ναύλω
σες βάρκας ή όποια τους διαπεραιώνει είς τά άντικρυνά βουνά, 
δπου κατ’ ανακοίνωσα' χωρικών έφάνησαν αγριόχοιροι ή ζαρ
κάδια. Τά βουνά τής Δρέσνας εϊναι δ κατ’ έξοχήν γουρου- 
νότοπος.’Αλλ’ ή άφήγησις ενός κυνηγών τοιοΰτον αξίζει Ιδιαι
τέραν περιγραφήν.

Είδα καί ένα τουρκικόν γάμον μίαν ήμέραν. Γραφικώτατος. 
Ή συνοδεία ή γαμήλιος ήρχετο άπό τό Πράβι, χωρίον άπέχον 
τής Καβάλλας 2 ώρας. Προηγούντο 30-40 έφιπποι^Οθω
μανοί μέ πολυχρώμους ένδυμασίας καί άλλοι έπί ήμιόναιν και 
όνων, πρώτος δέ πάντων έφιππος καί πάνοπλος δ γαμβρός. 
Έπειτα μία ένωμοτία ζουρνάδων καί νταβονλιών — κατά τήν 
έγχιόριον έκφρασιν — κατόπιν τό ι’ιμάξι τής νύμφης, τδ όποιον 
διακρίνεται μακρόθεν, διότι αί θυρίδες του εϊναι κλειστοί μέ 
πολύχρωμα μεταξωτά πανιά. Δεξιά καί αριστερά τοΰ αμαξιού 
τής νύφης άλλοι έφιπποι, συγγενείς της, ώς έπί τό πλεΐστον, 
κα'ι έπειτα άλλα αμάξια άπειρα.’Η νύμφη εχει καί τά βλέφαρα 
κλειστά. Τής τά αλείφουν μέ κόλλα κα'ι έπιθέτουν έπ’ αίσιον 
παγιέτες (πούλιες). Τοιουτοτρόπως δέν δύναται νά άνοιξη τά 
μάτια της καί δδηγεΐται άπό τήν κατοικίαν τών γονέων της είς 

τήν ίδικήν της μέ κλειστά τά μάτια. Καί τέλος τής τά ανοίγει δ 
γαμβρός καί μόνον τότε διά πρώτην φοράν βλέπει τον σύντρο
φον τοΰ βίου της.

7/ Καβάλλα εϊναι προνομιούχος τόπος καί. οί κάτοικοί της 
δέν έπλήρωνον τόν κεφαλικόν φόρον. Τόν άναλογούντα q όρον 
έπλήρωνεν ό Χεδίβης τής Αιγύπτου. Σημειωτεον δτι ή άντιβα- 
σιλεύουσα έν Αίγυπτο» οικογένεια κατάγεται έκ Καβάλλας. ’Π 
παράδοσις αναφέρει δτι δ περίη ημος Μωχάμετ Άλη Μπάσα ή 
τουρκιστί ό Μεχμέτ Άλή πασσάς γεννηθείς έν Καβάλλα, ήτο 
λεμβούχος, δταν δέ κατά τό 1812 οί Τούρκοι έπολέμουν έν 
’Αφρική, κατήλθεν ώς απλούς στρατιώτης καί έπολέμησε. ΙΙροα- 
χθείς έπολέμησε καί έν Αίγύπτω, εϊτα προήχθη είς αξιωματικόν 
καί τέλος έγινε και Πασσάς καί Άντιβασιλεύς τής Αιγύπτου. 
Σώζεται μάλιστα καί ή οικία του έν Καβάλλα, ή δέ Θασσος, 
άπό τήν όποιαν κατήγετο ή έλληνίς τροφός του, προσληφθεΐσα 
νά τόν θηλάιση άμα απέθαντε ή μήτηρ του, ήτο κτήμα τής οίκο
γενείας του καί μόλις πρό ολίγου οί έπ’ αυτής"Ελληνες έζήτησαν 
νά υπαχθούν είς τήν τουρκικήν διοίκηοιν.

Μέγας καί τρανός κατόπιν δ Μωχάμετ “Αλη δέν έλησμόνησε 
τήν γενέτειραν γήν καί έπισκεφθείς τήν Καβάλλαν έκτισε τό 
περίφημου Ίμαρέτ, έπάνο» είς τόν Μαχαλαν. Τό Ίμαρέτ κατά 
τούς ’Οθωμανούς εϊναι Ιεροσπουδαστήριον, κατά τήν σημερινήν 
λογικήν εϊναι τεμπέλ χανέ ή είς τήν γλώσσάν μας τεμπελχανιό.

Φαντασθήτε ενα τεράστιον οικοδόμημα έπάνω είς τό q ρού- 
ριον ρυθμού αραβικού μέ στοάς καί θόλους καί κουμπέδες καί 
μέ τό σχετικόν τζαμί μέσα καί μέ τον άπαραίτητον νιπτήρα. Μία 
μεγάλη κουζίνα καί στρατιά μαγείρων δέν κάνουν τίποτε άλλο άπό 
τό πρωί έως τό βράδυ παρά νά ετοιμάζουν πιλάφι τσορμπά. 
Κύριο γύρω εις τήν κουζίναν τεράστια καζάνια έπάνω είς ηουρ- 
νέλλα πελιόρια καί οί μάγειροι μέ γιγάντιες κουτάλες μέ λαβάς 
δύο μέτρων Ανακατεύουν τό ρύζι."Οποιος πάει έκεΐ καί ο’ιανδή- 
ποτε ώραν θά πάρη τήν μερίδα του, μερίδα λέοντας, γευστικωτά- 
του πιλαφιού καί μίαν λαγάνα, χωρίς νά πληρώση τίποτε, διά 
νά φάγη καί νά είπή τό *Θεός σχωρέσ τον». Καί είναι γεμάτη 
ή αυλή άπό απόρους καί άεργους καί κληρικούς σιτιζομένους 

ΚΥΝΗΓΟΙ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΛΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ

έκεΐ, Αδιακρίτως φυ
λής, ρόλου, θρησκεύ
ματος. ’Ακόμη καί 
πολλοί έκ Καβάλλας 
στέλλουν ένίοτε καί 
περνούν πιλάφι έκεΐ- 
θεν,διότι παρασκευά
ζεται καθ’δλους τους 
κανόνας τής τουρκι
κής κουζίνας. Σήμε
ρον συντηρείται τό 
Ίμαρέτ άπό τούς τό
κους μεγάλου κληρο
δοτήματος, δπερ δ 
ΜωχάμετΆλη κατέ- 
λιπε πρός τοΰτο, στέλ- 
λονται δ’έξ .Αίγυπτου 
καθ’ εβδομάδα διά 
τήν λειτουργίαν του 
όγδοήκοντα τσουβά
λια όρύζης Rangoon 
ιών Ινδιών — ή κα- 
λητέρα μάρκα — καί 
κατά μήνα χρηματό
δεμα χιλίων Αγγλι
κών λιρών. Τήν IIέμ-
πτην καί Κυριακήν δίδεται έκλεκτότερον άκόμη πιλάφ, μέ κρέας, 
ρεβίθια καί ιρασύλια παρασκευαζόμενου. Καί εϊναι ώραίον τό 
θέαμα χιλιάδων άνθρώπων άπό τά γύρα» χωριά έκστρατευόντων 
γιά τόν τσορμπα, δπως λέγουν τό σιτηρέσιον.

’Ωραία εϊναι καί ή σκηνή τοΰ νιπτήρος πρό τής μεσημβρι
νής προσευχής.

"Οταν τί» μεσημέρι άνέλθη δ χόντζας είς τόν έξώστην τοϋ 
μιναρέ καί μέ τήν φωνήν του τήν έντονον ψάλη τό «Λάϊλ 
’Αλλάχ Μωχαμέτι σονρ ΐ λάχ» ήτοι «ένας είναι ό Θεός καί δ 
Μωάμεθ δ προφήτης του θά τρέξουν δλοι είς τόν νιπτήρα νά 
πλυθούν καλά καλά, έπειτα θά είοέλθουν είς τό τζαμί, θι'ι καθή- 
σουν είς ένα άπό τούς τετραγώνους σιτζαντέδες πού σκεπά
ζουν τό δάπεδον, θά προσευχηθούν καί έπειτα θά φάγουν.

«
Έφυγα μέ βροχήν ραγδαίαν άπό τήν Καβάλλαν. Κουκουλω

μένος μέσα είς τό πολυτελές ταχυδρομικόν λαντώ, έβλεπα τό 
θαυμάσιον καί αγρίως μεγαλοπρεπές πανόραμα πού έξειυλίσ- 
σετο έκεΐ κάτω, έκεΐ έπάνω, γύρω μου, παντού. Σιγά σιγά ανέ
βαινε τό τρίϊππον αμάξι τής κορδέλλες τοΰ απαίσιου βουνού 
τής Καβάλλας, τοΰ πετρώδους, τού στυγνού, τού δυσβάτρυ, τοΰ 
μηδέ φύλλον αγριολούλουδου τρέφοντος. Τό νερό τό ραγδαΐον 
καταιβάζει ποτάμια κάτω. Πέρα έκεΐ ή Καβάλλα χάνεται μέσα 
σέ πυκνή καταχνιά καί ί] θάλασσα μαυρίζει. ’Επάνω είς τήν 
κορυφιήν τοϋ βουνού λευκαί τολΰπαι σκεπάζουν καί σύνεφα 
μαύρα άπό πάνω μας καί άστραπαί άγριοι αύλακώνουν τό 
διάστημα καί βαρύς άκούεται δ τρόμος τής βροντής καί τού 
κεραυνού δ τάραχος. Ό συνοδός μου φίλτατος ιατρός κ. Φέσ
σας συμβουλεύει νά έπιστρέψωμεν διά τόν φόβον τών νερΰνν 
ποϋ ενδέχεται νά καταιβάση. ’.122ά μία λο»ρίς γαλανού διαφαί
νεται μέσα άπό τά σύννεφα καί 
ή έλπίς βελτιώσεως τοΰ καιροϋ 
μας εγκαρδιώνει είς έξακολού- 
θησιν. Πράγματι μετ’ ολίγον 
φθάνομεν είς τήν κορυφήν τοΰ 
βουνού καί ή βροχή σταματίΐ. 
Τώρα κατερχόμεθα καί απλώ
νεται έμπρός μας ή περίφημος 
πεδιάς τών Φιλίππων. Έδώ 
άπόσπασμα στρατιωτιον κατα
δίκων είς έργα, έκ τών πιστών 
τοΰ Χαμίτ σωμάτων, διορθώ
νουν τόν δρόμον καί τραγου
δούν οί άκακοι, έκεΐ άιγρότιδες 
καλλιεργούν καπνόν, μεταφυ- 
τεύουσαι τάς ρίζας άπό τά φυ
τώρια, αλλού ποτίζουν τά φυτώ
ρια καί αλλού πιάνουν δουλειά. 
Καί βλέπεις τής ρωμηοπούλες. ΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΤΩΝ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

κοριτσάκια δώδεκα 
δεκατριών χρόνων νά 
πηγαίνουν στό χω
ράφι, μιά καί όυό 
ώρας δρόμον, ολο
μόναχα, χωρίς κα
νείς νά τολμά >'ά τά 
πειράξη. Καί πέρα δ 
κάμπος, μία άχανής 
καπνοφυτεία. ’Αλή
θεια, μοΰ έκαμε με
γάλην έντύπωσιν ή 
είς τήν ύπαιθρον 
χώραν ασφάλεια.

«
Νά τό Ντεκιλί Τάς, 

ή κυλισμένη πέτρα, 
ένας ογκόλιθος λα- 
ξευμένος είς περίερ
γον σχήμα, κτισμέ
νος δέ μεταξύ δύο 
πτερύγων ένός παν
δοχείου. Μία έπι- 
γραφή λατινική εξη
γεί οτι εϊναι λίθος

Επιτύμβιος τοΰ Ρωμαίου στρατηγού Βιβίου. Εϊμεθα πλέον είς 
τό θέατρον τοϋ μεγάλου αιματοκυλίσματος. Παρέκει ένα ποτάμι 
κυλίει τά νερά του, τό Μπουνάρμπασι. Τί εϊδε καί αύτό! Τό 
τελευταΐον του θέαμα ήσαν έπτά πτώματα βουλγάρω»· τού κομι
τάτου, έπτα παληοσκύλων, τά όποια μέ τό τομάρι των έπλήρω- 
σαν ιϊμαρτίας τοη» εντίμων υποκειμένων τής Σόφιας.

Προβάλλει τώρα μιά κορυφή βουνού καί έπάνω έρείπια 
φρουρίου αρχαίου, τής άκροπόλεως τοΰ Φιλίππου καί απέναντι, 
κάτω είς τήν πεδιάδα έρειπωμένος κάποιος μεγαλοπρεπής 
πυλών. Ίχνη τειχών διήκουσιν έπάνω είς τό πρανές τοΰ βου
νού έως τήν κορυφήν. Εύρισκόμεθα είς τήν άρχαίαν πρω
τεύουσαν τού Φιλίππου, είς τό δοξασμένου έδαφος, είς τήν κοι
τίδα τής φυλής μας. Πέραν έκεΐ ή Βάλτα, έκτασις βαλτιόδης, 
τελματώδης, κατακλυσθεΐσα άπό τά νερά τών γύρω βουνών, 
είδος Κωπαΐδος, διά τήν άποξήρανσιν τής όποιας έπήρε προ
νόμιον ό κ. Γ. ΙΙρωτόπαπας, ό μέγας έπιχειρηματίας τής Καβάλ
λας. Τί θά σπείρη έκεΐ καί τ! παχειά γή ποΰ θά εϊναι ! "Ολοι 
τόν μακαρίζουν. Λέγουν άκόμη δτι έκεΐ είς τόν βάλτον ίκεΐνον 
και ύπό τήν ίλύν εϊναι κατακεκλυσμένη ή αρχαία πρωτεύουσα 
τής Μακεδονίας. "Οπου νά σκαλίσης έκεΐ γύρω μέ τό νύχι σου 
ευρίσκεις νομίσματα τού Φιλίππου καί τοΰ ’Αλεξάνδρου.

"Οταν έστησα τήν μηχανήν μου διά νά φιοτογραφήσιο τά 
έρείπια, άπό ένα όμιλόν καλλιεργητιον άπεσπάσθη ένας τουρκά
λας σαρικλής έπάνω είς τόν γάιδαρον του καί μ’ έπλησίασε. Πρός 
στιγμήν ένόμισα δτι θά ήμπόδιζε τήν φωτογράφηση·, άλλ’ έκεΐ
νος παρεκάλεσε τουρκιστί τόν κ. Φέσσαν νά τοΰ έπιτροπή νά 
σταθή παρά τά έρείπια.

Καί δρόμον πάλιν πρός τό Δοξάτον. "Ενα χωριουδάκι μέ 
αρκετούς "Ελληνας. Είς τήν είσοδον μας έπερίμενεν ειδοποιη

θείς ό ιατρός κ. Παπαλονδης, 
ένας πρώτης τάξεως επιστή
μων καί "Ελλην. Ώδηγήθην είς 
τών προκρίτων τάς οικίας, είς 
τοΰ κ. Σπ. Τζίμου, κτηματίαν 
καπνοπαραγωγού καί είς τοϋ 
κ. Διον. Χατζηβασιλείου, έπί
σης καπνοπαραγωγού. Οικο
γένεια» πατριαρχικοί καί αί δύο 
έξελισσόμεναι μέ τάς έθνικάς 
παραδόσεις. Νά ίδήτε τήν ελλη
νόπουλα τοΰ κ. Σπυρ. Τζίμου 
και νά θαυμάσετε τήν μόρφω- 
σίν της τήν ελληνοπρεπή.

("Επεται ουνέχεια) Δβ.
« ί

' Βραδέως άπόκτα φίλονς, όλλ* // 
φιλία οον αταΟτρά καί διαρκής.

* 'Αληθείς φίλοι δοκιμάζονται εϊς 
τάς δνοτνχίας τών φίλοιν ton·.
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ΕΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΕΙΣ ΤΟ ΙΚΡΙΩΜΑ

ΛΕΓΟΥΝ ότι ό Λουδοβίκος I 7' κλεισμένος μέσα εις τόν Ναόν, όπου 
δέν έκαμνε τίποτε άλλο παρά νά άναγινώσκη. ιδιαιτέρως ένδιεφέρετο 
διά τήν διήγησιν τών ατυχιών καί τοΰ θανάτου τοΰ Καρόλου Λ' τής 

'Αγγλίας. Εβρισκε κάποιαν ομοιότητα μεταξύ τής τύχης τοΰ έκθρονι- 
σθέντος Στούαρτ καί τής ίδικής του. Είς κάθε βήμα ευρισκε τήν ομοιό
τητα αυτήν. Καί άκόμη ήδύνατό tic νά εϊπη οτι κατι’ι τάς τελευταίας 
στιγμάς του είχεν ώς υπόδειγμα τόν βασιλέα εκείνον, όσης εκατόν 
τεσσαράκοντα τέσσαρα έτη πρό αύτοΰ, είχε προηγηθεϊ έπί τού ικριώματος.

Τήν 30 Ίανουρίου 1649 είς τόν κοιτώνα τοΰ άνακτόρου τοΰ'Αγίου 
Ιακώβου ό Κάρολος Στούαρτ ήγέρθη τήν Τετάρτην πρωινήν ώραν. 
Είς ένα στρώμα απλωμένοι· έπί τοΰ παρκέτου έκοιμάτο άταράχως ο 
κύριος Θωμάς Έρμπερτ, ό δποϊος υπήρξε διά τόν κύριόν του δ.τι δ 
Κλερύ άργότερα διιί τόν Λουδοβίκον I , ό έμπιστος καί τελευταίος 
φίλος. Ό Έρμπερτ έσημείωσε μέ ακρίβειαν καί εύσυνειδησίαν έν πάση 
λεπτομερείς τά τοΰ βασιλικού θανάτου.

'Ο Κάρολος έξύπνησε τόν υπηρέτην του. Μία λάμπα έκαιε είς τόν κοι
τώνα, ένοΰσα τήν πένθιμου ανταύγειάν ’ης μέ τήν τών δαυλών, ποΰ 
ήγωνίων είς τήν εστίαν. Ένφ ό "Ερμπερτ σιωπηλώς άνεζωπύρωνε τό 
πΰρ. ό Βασιλεύς κατηυθύνθη πρός τό παράθυρόν καί 
έτράβηξε τά παραπετάσματα. Έξω σκοτεινή νύξ. μία 
νύξ Ιανουάριου ύγριί καί ψυχρά, χωρίς άστρα είς τόν 
ουρανόν. Ό Κάρολος έπρόσεξε τήν σκοτεινών αύτήν, 
κατόπιν έφόρεσε ενα κοιτωνίτην καί έγονάτισε κοντιί 
είς τήν θερμάστραν. "Εμεινε προσευχόμενος έκεϊ μίαν 
ώραν. Έξαφνα τείνων τό ούς ήκουσε μακράν πρός τό 
μέρος τοΰ Ούάϊτ Χιόλλ κτύπους σφυράς έπί σανίδων. Οί 
ξυλουργοί τής περιοχής ήτοίμαζον έκεϊ κάτω τό ικρίωμα.

Ό Κάρολος Α’ ήτο συμβολιστής. Έζήτει έπιμόνως 
είς θρησκευτικά βιβλία δόγματα καί προφητείας σχε
τικός μέ τήν θέσιν του.Ή προφητεία τοΰ Έζεκιήλ 
τοΰ είχε κάμει μεγάλην έντύπωσιν: «Θά υψώσω 
τόν χαμηλά ευρισκόμενον κάι θά τα
πεινώσω τόν υψηλά ίστάμενον... ’Ιδού 
τό ξίφος! Ήκονίσθη καί έστιλβώθη 
διά νά δοθή είς τήν χεϊρα τοΰ φονεύον- 
τος·. Είχεν ευρει έπίσης είςτό βιβλίον 
τοΰ Σαμουήλ τό εξής έδάφιον: « Πρέ
πει νά άποδιώκεται δ άνθρωπος δ 
βέλων νά βασιλεύση έπί άλλων . .. - 
Είς αυτά ένόμιζεν οτι άνεγίνωσκε τήν 
διαταγήν τοΰ Θεού. Καί ύπέκυπτεν 
άγογγύστως καί δέν έ νδιεφέρετο πλέον 
παρά περί τοΰ πώς ν’ άποθάνη έν 
πιστει. άξιοπρεπείρ καί χάριτι. σαν 
άνθρωπος πίστεως καί θάρρους.

"Οταν τέλος πάντων έσήμανεν ή 
πέμπτη πρωινή δ βασιλεύς έτελείωσε 
τήν δέησίν του.

— Θέλω, είπε, σήμερον νά καλλω- 
πισθώ σάν μελλόνυμφος. Κτένισε με 
Έρμπερτ καί σιγύρισέ με καλήτερα 
άπό άλλοτε.

’Εξέλεξε μόνος άπό τήν ιματιοθή
κην του εν περιστερνίδιον καί μίαν 
κυλότταν άπό μαΰρον βελοΰδον. Άλλ’ 
ένφ ένεδύετο τοΰ ήλθεν ή σκέψις:

— Έρμπερτ, είπε, μοΰ χρειάζεται 
άλλο ένα ύποκάμισον, διότι αύτήν τήν 
εποχήν θά )ΐέ πιάση τρεμούλα άπό τό 
κρύο καί ο κόσμος θά νομίση οτι 
τρέμω άπό τόν φόβον μου.

Κατόπιν έφόρεσε μεταξωτές κάλ
τσες, κομψός χειρίδας, ένα κολλάρο 
καί υποδήματα μέ χρυσός πόρπας. 
Ένφ δέ έπλησίαζε νά τελείωση τόν 
καλλωπισμόν του, δ έπίσκοπος Ζοΰ
ξον παρουσιάσθη. Ό κατάδικος τόν έδέχθη προσηνώς. Παρουσία του 
παρέδωκεν είς τόν βωμόν "Ερμπερτ μίαν Βίβλον προωρισμένην διά 
τόν Πρίγκιπα τής Ούαλλίας, έν άργυροΰν ηλιακόν ώρολόγιον διά τόν 
Δοΰκα τής Ύόρκης, διάφορα άλλα αναμνηστικά δώρα, τά όποια έκλη- 
ροδότει είς τόν Δοΰκα τοΰ Γκλόσεστερ, είς τόν Κόμητα τοΰ Λίνσλεϋ καί 
είς τήν Δούκισσαν τοΰ Ρισσμόντ. Κατόπιν παρεκάλεσε τόν έπίσκοπον νιί 
τοΰ άναγνώση τό Εύαγγέλιον καί δ ιεράρχης άνοίξας τό βιβλίον ήρχισε : 

Τόν έκακοποίησαν έμπαθώς καί έσταύρωσαν τόν Βασιλέα των. ..
Μ’ ένα κίνημα ό Κάρολος τόν έσταμάτησε. Ένόμισε ότι ό έπίσκοπος 

είχεν εκλέξει τό κείμενον εκείνο διά νά τού έπιστήση τήν προσοχήν, 
άλλ’ ό Ζοΰξον τοΰ παρετήρησε οτι ήτο τό Εύαγγέλιον τής ήμέρας. Τότε 
δ Βασιλεύς άπεκαλύφθη καί περιέπεσεν είς βαθεϊαν σκέφιν. Μετιί 
μακράν σιγήν ήγέρθη έκ τοΰ θρονιού όπου έκάθητο.

— Τώρα, είπε, μπορούν νά έλθουν οί κακούργοι. Είμαι υπομονητι
κός καί θά είμαι επιεικής δΓ αυτούς.

Ό,τι εκπλήττει τινα άπό τάς πλήρεις μεγαλείου καί οδύνης καί αγω
νίας λεπτομέρειας ταύτας είναι ή έκουσία παράτασις τής αγωνίας τού
της- Έπρεπε πρό τοΰ αναπόφευκτου θανάτου ή μόνη επιθυμία τοΰ 
καταδίκου νά είναι όπως συντελεσθή ταχύτεροι· τό μοιραϊον. Κάμετε 
γρήγωρα!» διέταξε ό Δούξ τοΰ Όρλεάν είς τόν δήμιον. Έδώ τίποτε 
τοιούτον. Θά έλεγε τις ότι ό Κάρολος Α' ηύχαριστεϊτο γευόμενος τήν 
τρομερόν αύτήν αναμονήν. Καμμία άντέγκλησις κατι'ι τήν διάρκειαν 
τών αδιάλειπτων ετοιμασιών. Κάθε άλλο. ΙΙαρέτεινε μόνος τό μαρτύ- 
ριον καί έφαίνετο ήρεμος καί άδιάφορος, ώς έάν τό ικρίωμα ήγείρετο 
διά κάποιον άλλον.

Ό Δήμιος τό έπήρε καί τό έδειξεν είς τόν κύαμον.

Έπί τέλους τοΰ είπον οτι όλα είναι 
έτοιμα. Ήγέρθη τότε, διέσχισε μέ τήν 
κεφαλήν υψηλά καί μέ έλαφρόν βάδι
σμα μίαν στοάν καί τήν αίθουσαν τών 
γευμάτων. "Ενα παράθυρόν της, μετε- 
σκευασμένον είςθΰραν επίτηδες, ώδή- 
γει είς έν τεράστιον ικρίωμα, έξ ολο
κλήρου σκεπασμένοι· άπό μαύρην τσό
χαν. Είς ένα μαΰρον επίσης τάπητα δ 
κορμός τοΰ δένδρου' έπί τοΰ όποιου 
άνεπαύετο ό πέλεκυς καί παραπλεύ- 
ρως, όρθιος, δ δήμιος μέ μίαν μάσκα 
άπό βελοΰδον.

Ή θέα των ήτο τρομερά καί κάθε 
κίνησις όπισθοδρομήσεως έδικαιολο- 
γεϊτο. Τίποτε έν τούτοις. Ό Βασιλεύς 
έπροχώρησεν υπέροχος είς κομψότητα 
καί εις υπερηφάνειαν. ΙΙαρετήρησε τό 
πλήθος, τά συντάγματα τοΰ Ιππικού 
και πεζικού, τά όποια τό συνεκράτονν 
είς άπόστασιν, καί μέ τόνον φιλόφρο- 
να, απευθυνόμενος πρός τούς πλησιέ- 
στερον ίσταμένους, έξεφώνησε λόγον 
δικαιολογών τήν διαγωγήν ήν έδειξε 
καθ’ δν χρόνον ήτο Βασιλεύς, έκθε
των τάς προσπάθειας του, χωρίς 
παρεκβάσεις, βεβαιών οτι δέν μνη- 
σικακεϊ καί ζητών συγγνώμην διά 
τήν συντομίαν τής προσφωνήσει»; 
του. όλα αύτά δέ είς εν είδος συν- 
διαλέξεως, σοβαρά, άλλ’άπλοΰστατα.

Ένφ ώμίλει ένας αξιωματικός διά 
νά τίιν άκούση έπλησίασε κατά έν 
βήμα. Ό Κάρολος έστράφη πρός 
αυτόν καί τοΰ είπε εύγενώς.

— Προσέξατε τόν πέλεκυν. Μήν 
τόν έγγίζετε. Θά στομώση καί θά 
μέ βασανίση πολύ.

Κατόπιν έξηκολούθησε τόν λόγον 
του καί έπλησίασε πρός τόν δήμιον.

— Θά κάμω λίγο τήν προσευχήν 
μου καί όταν θά απλώσω τά χέρια 
μου. . . Άλλ’ όχι γρηγωρότερα ■

Ό^Δήμιος χωρίς νά όμιλήση έδει- 
ξεν ότι ένόησε. Τότε ό κατάδικος 
έξεπόρπησε τόν μανδύαν του καί άφή- 
ρεσε τό περιδέραιον τοΰ'Αγίου Γεωρ- 
συνδιελέγετο μέ τόν έπίσκοπον, ό

Ό Ζοΰξον τίιν συνεβούλευσε νά λάβη όλίγην τροφήν. Κατ’ άρχάς 
ήρνήΠη. άλλά κατόπιν έφαγε ήσύχως τεμάχιον άρτου, έπιε δέ καί ποτή- 
ριον Γαλλικού οίνου. Έσκέφθη κατόπιν οτι τά μαλλιά του έπιμελώς 
βοστρυχωμένα καί αρωματισμένα θά ήμπόδιζον τίιν δήμιον καί έζήτησε 
τόν νυκτικόν σκούφον του.

’Όταν τέλος είσήλθεν ό αρχηγός τών πελεκυφόρων άναγγέλλων έν 
συγκινήσει οτι, ήλθεν ή ώρα διι'ι νά μεταβή εις τό Οϋάϊτ Χιόλλ. ό 
Κάρολος είπε :

- Καλά, κύριε, σάς ακολουθώ. Έσφιξε τήν χεϊρα τού έπισκόπου 
καί του είπε:

— Πηγαίνομεν.
Τήν αυτήν κίνησιν έκαμε καί. τά ίδια λόγια είπε βραδύτερον δ Λου

δοβίκος 17' καταλείπων τόν πύργοι· τοΰ Ναού.
Μεταξύ δύο στίχων στρατιωτών παρατεταγμένων άπό τούς κήπους 

τοΰ 'Αγίου ’Ιακώβου μέχρι τοΰ πάρκου τοΰ Ούάϊτ Χιόλλ, ό κατάδικος 
έβάδισε μέ βήμα περιπάτου ακολουθούμενος ύπό τών πελεκυφόρων. 
Άνήλθε: μετιί κόπου τήν κλίμακα τοΰ άνακτόρου καί είσήλθεν είς τόν 
παλαιόν κοιτώνα του. Έκεϊ νέα στάσις. Είναι δέκα ή ώρα καί μερικά 
λεπτά. Ή έκτέλεσις έχει όρισθεϊ διά τήν μεσμβρίαν. Ό Βασιλεύς κάθη- 
ται είς έν θρονίον καί περιμένει χωρίς νά έκδηλώση ανυπομονησίαν.

XI ΙΟ lixfi ro'j ΚΧΙ XI Γ οχχ

ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΟΛΩΝ Ο ΑΓΩΝ

Άνηγγείλαμεν. όπεαχέθημεν κκί έτοιμάζομεν όλονέν τήν δεκαπενθήμε
ρον έκδοσιν τή; Εικονογραφημένης». Εϊμεθα βέβαιο·, ότι οϊ φίλοι τού 
ΙΙεριοδικοϋ εκτιμώσι τό εγχείρημά μας. Εις αύτούς λοιπόν απευθυνόμενα 
καί άπό αυτού; μόνον περιμένομεν νά μάς βοηθήσουν, νά μά; άντιληφϊΐοϋν 
άγωνιζομένους τόν υπέρ τών όλων αγώνα, καί νά μεριμνήεουν περί εϋρυ- 
τέρας διαίόοειο; τοΰ Περιοδικού, παροτρύνοντε; είς εγγραφήν τού; γνωρί
μους των καί ϋποόεικνϋοντες τό καύήκόν των εί; τούς καθυστεροϋντα; 
τήν συνδρομήν τιον.

Ή «Εικονογραφημένη» οφείλει τήν ΰπαρξίν της καί τήν πρόοδόν της 
εϊ; τούς φίλου; τη; καί άπό αυτούς περιμένει πάλιν νά τήν ενιτχύτουν εις 
τήν νέαν έξέλιξιν της. Διότι δυστυχώς άπό τόν πολύν κόσμον δέν έχει 
τίποτε νά περιμένη. Ό κόσμος αυτός άδιαφόρως καί άστοργώτατα τήν 
βλέπει έκδιδομένην. Έγράψαμεν ·ϊς όλους τού; καθυστεροϋντα; καί τού; 
παρεκαλέσαμεν νά μάς έμόάσουν τά όφειλόμενα καί ούκ ήν φωνή, ουδέ 
άκρόαοις. Πολλοί οί εγκαίρως πληριίισαντε; τήν συνδρομήν των. άλλά καί 
πολλοί οί καθυστερούντες. Τελειώνει δέ τό έκτον εκδοτικόν ετο; μέ τό 
τεύχος τού 'Οκτωόρίου. οπότε πρέπει νά άρχίσουν τά εμβάσματα διά τό 
έβδομον εκδοτικόν έτος. Είναι δυνατόν άπό άνΰρώπους μή πληρώσαντα; 
άκόμη τό λήγον νυν έτος, νά ζητήσητε νά σάς πληρώσουν μετά δύο μήνας 

γίοτ, και όλονέν έτοιμαζόμενος
όποιος δέν τόν έγκατέλιπε. Έπειτα ελαβε τόν νυκτικόν έκ μετάξης 
σκούφον του, έβαλε μέσα μέ προσοχήν τά αρωματισμένα μαλλιά του, 
τά έστερέωσε καλά καί έπέτρεψε είς τόν δήμιον νά τόν βοηθήση. 
Έπλησίασε κατόπιν τόν έπϊσκοπον καί συνδιελέχθη ολίγον καί τέλος 
έπλησίασε εις τόν κορμόν.

— Είναι στερεός; ήρώτησε.
— Μάλιστα. Μεγαλειότατε- άπήντησεν ό προσωπιδοφόρος.
— "Οταν θά απλώσω τά χέρια μου. Δέν εϊν’ έτσι; έπανέλαβεν ό βασι

λεύς σχεδιάζων τήν κίνησιν ποΰ θά έκαμνε μετ' ολίγον. "Οταν θά 
απλώσω τά χέρια. Τότε. ..

Έγονάτισε, άκούμβησε τό κεφάλι έπάνω είς τόν κόκκινοι· κορμόν, τεν- 
τώνων τόν λαιμόν. Έδέετο εύλαβώς. Ό Δήμιος κλινών έβαλε μέσα είς 
τόν σκούφον μερικά μαλλιά ποΰ έξέφευγαν καί θά τόν ήμπόδιζαν. Είς 
τό άγγιγμά αυτό ό Βασιλεύς τοΰ είπε βιαστικά.

— Περίμενε τό σημεϊον.
— Περιμένω, Μεγαλειότατε.
Ακόμη μία παράτασις, τρομερά αληθώς. Κάθε λεπτόν έφαίνετο σάν 

ώρα. Ό Κάρολος έξηκολούθει προσευχόμενος μέ τόν λαιμόν τεντωμέ
νοι·. Έξαφνα ήπλωσε τά χέρια. Κάτι τι ήστραψε είς τό διάστημα, 
ένας δοΰπος, καί ένα κεφάλι έκυλίσθη κάτω.

Ό Δήμιος τό έπηρε καί τό έδειξεν είς τόν κόσμον.

1 Κορμός δένδρου, όμοιος μέ τόν κορμόν τόν όποιον μεταχειρίζονται παρ’ήμΐν 
οί κρεωπώλαι, έπί του όποιου ϊκοπτον τήν κεφαλήν.

Η ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΤΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ
ΕΝ ΤΩι ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΝ ΝΑΩι ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ |Φωτ. Δ. Σπίγγου]

καί άλλο έτος ; Καί ένφ άφ’ ένός 
έχομεν αύτά. άφ' ετέρου έχομεν 
τούς καθώς πρέπει, οί όποιοι 
αισχρότατα καταχρώνται τής 
εμπιστοσύνης μας. Αύτά δέν εινε. 
έννοείται, αρκετά διά νά μάς 
άποτρέψουν τοΰ σκοπού μας ή 
διά νά μά; αποθαρρύνουν. Έχο
μεν πάντοτε ύπ’ δψε·. ότι θά 
παλαίσωμεν κατά παντοίων δυσ- 
χερειών. Άλλά νά μάς έγκαρ- 
διώνουν κάπως εις τόν άγώνά μα; 
αύτόν και όσοι παρακολουθούν 
μέ στοργικόν δμμα τό έργον μας.

«
Η ΕΚΛΟΓΗ ΜΑΣ

Συνεχίζων ό ήμέτερος διευθυν
τής κ. Δ. Βρατσάνος τό μακράν 
πολιτικόν στάδιον τής αρχαίας 
οικογένειας του, ήτις έπολιτεύετο 
εις τά Παλαιό Ψαρά άπό τοΰ 
1650 καί ή όποια κατά τήν έκα- 
τόμβην τής ηρωικής νήσου έπλή- 
ρωσε τόν φόρον τοΰ αίματος, διά 
τού θανάτου τοΰ προέδρου τής 
Βουλής τών Ταρών Δημητρίου 
Βρατσάνου καί τοΰ υιού του Αν
τωνίου Βρατσάνου, δστις καί τό 
πΰρ έθεσεν εις τήν πυριταποθή- 
κην τού φρουρίου, έξετέθη είς 
τά Νέα Ταρά ώς υποψήφιος πλη
ρεξούσιος διά τήν άναθεώρησιν τοΰ Συντάγματος. Σημειωτέου οτι καί κατά 
τό 1862 δτε έψηφίσθη τό άναθεωρηθησόμενον σήμερον Σύνταγμα τά Ταρά 
τά άντεπροσώπευσεν δ Δ. Βρατσάνος, θείος έκ πατρός τοΰ Διευθυντοΰ μας.

Έπί τετρακοσίων μιας ψήφων — τόσοι έψήφισαν — δ ήμέτερος Διευθυν
τής έλαβεν είς τό Ναι 206 καί είς τό "Οχι 193. Άλλά 206 καί 193 δέν 
κάνουν 401, κάνουν 399. Λείπουν λοιπόν 2 ψήφοι. Αύτό είναι πρωτοφανές 
είς τά χρονικά τών εκλογών, αϊτινες μάς έχουν συνειθίσει πάντοτε, χάρις 
εις τήν ταχυδακτυλουργικήν δεινότητα μερικών ΰποψηφίων, είς περισεύ- 
ματα ψήφων, αϊτινες άφαιροϋνται άπό τό ναί. Προφανώς τά δύο έλλεί- 
ποντα σφαιρίδια έπεσαν όλισθήσαντα έκ τής κάλπης ές άδεξιότητος έκλογέων.

Έχομεν δμως έξ άλλου νοθείας ούκ όλίγας. Έτεροδημόται, έγγεγραμ- 
μένοι εις τούς δήμους Αθηναίων, Πειραιώς καί Βάθειας, έφωδιασμένοι 
δέ μέ βιβλιάρια, έψήφισαν είς Ψαρά καί κατόπιν είς ΙΙειραιά καί Αθήνας 
καί Βάθειαν. Ανέρχονται δέ οδτοι είς 9 Βαθειώτας, 4 Πειραιεϊς καί 3 Αθη
ναίους, τούς όποιους έφεραν οί τοΰ αντιθέτου συνδυασμού νά καταψηφίσουν 
τόν ήμέτερον Διευθυντήν, άντιπροσωπεϋοντα τό ισχυρόν κόμμα, ού ήγεΐτο 
δ αδελφός του άντιπλοίαρχος κ. Ίω. Βρατσάνος, δστις σήμερον δέν δύναται 
νά πολιτευθή, ώς έκ τοΰ σχετικού περί Αξιωματικών νόμου.

Άλλ’ όπερ φοβερότερου είναι ότι είς έκ τών αντιθέτων, δ βεμ. Κανά- 
ρης, έγγονος τού ναυάρχου, ύπότροφος τού κληροδοτήματος — διά τού 
υίοΰ του — Βαρόάκη, ταμίας τής Εθνικής Τραπέζης, συνελήφθη ύπό τοΰ 
δικαστικού αντιπροσώπου κ. Πουλίτσα ρίπτων ύπεράριθμα σφαιρίδια είς 
τήν κάλπην του. Ή λαθροχειρία αύτή είναι έγκλημα τιμωρούμενου διά 
φυλακίσεως καί τριετοΰς στερήσεως τών πολιτικών δικαιωμάτων, δι’ 5 καί 
έπεδόθη ύπό τού Διευθυντοΰ μας ή δέουσα μήνυσις.

"Ολα αύτά, εννοείται, αποτελούν στοιχεία νοθείας καί συρροήν λόγων 
άκυρότητος, ήτις θά ζητηθή παρά τής Έθνοσυνελεύσεως.

«
ΚΟΛΥΜΒΗΘΡΑ ΤΟΥ ΣΙΛΩΑΜ

θαύματα αληθινά γίνονται είς τήν όφθαλμολογικήν κλινικήν τοΰ κ. Σπή- 
λιου Χαραμή. "Ανθρωποι χάσαντες τήν δρασιν άναβλέπουν καί τυφλοί έκ 
γενετής βλέπουν διά πρώτην φοράν τό φώς καί τόν κόσμον. Εντεύθεν ή 
κοσμοπλημμύρα τήν όποιαν βλέπουν οϊ κατερχόμενοι τήν δδόν Πειραιώς 
εις ένα μέγαρον ύπ' άρ. 20. Έχει καταντήσει αληθινή διά τά όφθαλμολο- 
γικά νοσήματα Κολυμβήθρα τοΰ Σιλωάμ, είς ήν δ έμβαίνων ύγιής γίνεται 

ώδήποτε κατέχεται νοσήματι. Καί συρρέουν οί -άσχοντε; καί ίώνται καί 
ευγνωμονούν εϊ; τόν σοφόν επιστήμονα, δστι; έχει δύο πολύτιμα πλεονε
κτήματα ·. Χέρι στερρόν καί καθαριότητα απόλυτον. Νησιώτης γάρ καί 
θαλασσινό; ό άνήρ.

«
ΟΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΙ

Ή 15 Αύγουστου έχει καθιερωθεί ώς ήμερα έορτής τής ’Αδελφότητος 
τών Τυπογράφων. Κατά τήν ημέραν λοιπόν αύτήν ούδέν τυπογραφείου τών 
’Αθηνών εργάζεται καί διά τούτο τήν έπομένην δέν έκδΐδονται εφημερίδες-

'Εφέτος ή ήμέρα έωρτάσθη μετά μεγάλης λαμπρότητος. ψαλείσης ίερο- 
τελεστείας έν τώ έξοχικφ ναώ τή; Μεταμορφώσεως τού Σωτήρος. όπου 
είχον εκδράμει πλεΐστα μέλη τής Αδελφότητος καί οί έκ τού δημοσιογρα
φικού καί τον τυπογραφικού κόσμου πάμπολλοι προσκεκλημένοι.

Άτυχώ; δ ήμέτερος Διευθυντής κ. Δ. Βρατσάνος. ΙΙρόεδρος τής 'Αδελ
φότητος τών Τυπογράφων, άσθενών. δέν ήδυνήθη νά συνεκδράμη μετά τών 
άλλων μελών καί σννεορτάση μετ' αύτών.

«
Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΑΥΛΟΙ

Έχετε καμμίαν άντίρρη-ιν εις τό ότι τό Δημοτικόν Ηέατρον '/,άρι; εί; 
τό περίφημου Δημόσιον, όπερ στερρώς έχόμενον τής επιθυμίας τοΰ μακαρί 
του Συγγρού. δεν εννοεί ά χάση τά ολίγα ενοίκια πού λαμβάνει έκ τών 
περί αύτό μαγαζειών, κατήντησε πλέον άχοΰρι;

Τί νά κάμη ·ή υπηρεσία του καί τό προσωπικόν του καί ή Δημαρχία :

Νά τό επισκευάσουν δέν δύνανται πριν λήξουν τά δικαιώματα τοΰ Δημοσίου. 
Καί στάζει, καί μπάζει κρύο, καί βρωμά μούχλα, καί καταρρέει.

Άλλ’ είχε καί αύτό τήν τύχην του, ήτις τού έπεφύλαξεν ήμέρας λαμ- 
πρότητος. Εϊιρέθη δ Ηρακλής του, δ όποιος θά τό καθαρίση, θά τό έπι- 
σκευάση, θά τό ανακαίνιση, θά τό μεταρρύθμιση. "Ολα αύτά τά άνέλαβεν 
δ γνωστός καί δαιμόνιος ίμπρεσσάριος κ. Άπ. Κονταράτος, διά συμβάσεως 
μέ τόν Δήμον, μέ πολύ άμφίβολα ανταλλάγματα δέ. Νά έκμεταλλευθή τήν 
σκηνήν του, έφ’ όσον δέν άποφασίζεται ή ύπό σκέψιν γενική μετασκευή 
τοΰ Δημοτικού θεάτρου.

Τοιουτοτρόπως έργάται άπειροι είσελθόντες άφήρεσαν τήν εξέδραν, 
εύρυνομένης ούτω τής πλατείας, ανοίγουν θύρας, ταπετσιέρηδες αλλάζουν 
τά εύρωτιώντα βελούδα, άλλοι χρωματίζουν, άλλοι καρφώνουν.

"Οπερ δμως σπουδαιότερον είναι δτι ή ίμπρέσσα τοΰ κ. Κονταράτου 
έξησφάλισε πρώτης τάςεως ίπεραν διά τήν πρώτην χειμερινήν περίοδον 
καί άλλα ώραϊα πράγματα καί θεάματα βραδύτερον.

Άπό τής άπόψεως αύτής δ Δήμαρχος είναι άξιος συγχαρητηρίων διά 
τήν έκχώρησιν τοΰ θεάτρου είς τόν εγνωσμένης πλέον ευσυνειδησίας καί 
έπιτηδειότητος κ. Κονταράτον.

ΚΑΜΑΡΩΣΤΕ ΤΟΥΣ

Τό νά μάς έπιστρέψη ένας κύριος, δυνάμενος νά γίνη συνδρομητής τής 
«Εικονογραφημένης», τό τεύχος πού τού στέλλομεν ώς δείγμα δωρεάν, 
όταν δέν θέλη νά θεωρηθή ώς συνδρομητής, είναι κάτι ποΰ ούτε δΓ ήμάς 
αποτελεί έξευτελισμόν, ούτε δΓ έκεΐνον. Εϊμεθα έμποροι καί προτείνομεν 
είτε απ’ ευθείας, είτε διά τών πλασιέ καί τών κομμί βουαγιαζέρ τό εμπό
ρευμα πρός τοποθέτησιν, απαράλλακτα όπως τά μεγάλα έργοστάσια στέλ- 
λουν τούς απεσταλμένους των μέ τά δειγματολόγιά των είς τάς αγοράς. 
ΔΓ ήμας άγοραί είναι αί κοινότητες τών δμογενών καί κάθε μέρος όπου 
ύπάρχουν Έλληνες, θέλετε τό εμπόρευμά μας, κύριε ; Έχει καλώς' 
έγγράφεσθε. Δέν θέλετε; Δικαίωμά σας. Δέν έχετε παρά μέ τό αύτό 
γραμματόσημο·!, άν τό δείγμα σάς ήλθε ταχυδρομικώς, νά μάς έπιστρέ- 
ψητε τό τεύχος πού σάς εστάλη. Διατί δέν είναι εξευτελιστικόν τό νά έπιστρέ- 
ψητε τούς καταλόγους τού Printemps, τής Samaritaine καί τών άλλων 
καταστημάτων τής Εύρώπης ποΰ κατακλύζουν κάθε σπήτι τής Ανατολής;

Τό νά κρατήση κανείς δμως τό τεύχος πού τοΰ στέλλομεν, ώ; δείγμα, 
καί άκόμη νά κρατήση τά τεύχη ένός έτους καί τριών μηνών, δηλών
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οΰτω δτι αποδέχεται τά φύλλα, άφοΰ τρις διά συστημένων επιστολών, 
κατά τό διάστημα τοΰ έτους, τοΰ έζητήσαμεν τό αντίτιμου καί κατόπιν 
νά άρνηθή νά πληρώση, πώς πρέπει νά χαρακτηρισθή :

Τόν -χαρακτηρισμόν τόν άφίνομεν εΐς τούς κ.κ. συνδρομητάς μας, πρός 
τούς όποιους παραδίδομεν μόνον τά ονόματα των. Είναι δ έν Χαλκίδι φαρ
μακοποιός Λεωνίδας Τζώρτζης. ’Επίσης οΐ Γ. καί A. Β. Τσιβιτζής καί 6 
Σταύρος Γ. Παυλίδης έν Μερσίνφ ήρνήθησαν νά πληρώσουν άπό τοϋ Σεπτεμ
βρίου 1909 πού στέλλομεν τεύχος εΐς τό έκεΐσε ξενοϊοχεΐόν των.

"Ωσαύτως δ I. Σαρικάκης, διευθυντής ξενοδοχείου, έν Δαμασκφ μάς κατε- 
χράσθγ, τό άντίτιμον συνδρομής άπό τού Σεπτεμβρίου 1909 καθώς κα! δ 
Κουρουμπακάλης έν Γαλατφ τής Κωνσταντινουπόλεως, δστις μάς κατεχρά- 
σθη τό άντϊτιμον συνδρομής άπό τοΰ 58°” τεύχους τοΰ Αύγούστου 1909.

Καί καλά πάλιν αυτοί. Δέν έχει κανείς πολλάς αξιώσεις άπό ανθρώπους 
αγνώστου προελεύσεως. "Αλλά τί σάς λέει ή διαγωγή ένός Καραπάνου. 
έκατομμυριούχου, πρώην ύπουργού, πολιτευόμενου, ανεπτυγμένου; "Επί 
πέντε έτη ήτο συνδρομητής μας καί έπλήρωνε, δπως πληρώνει δ κ. Καρα- 
πάνος. Αίφνης προ τινων ήμερών έπιστρέφουν άπό τό γραφεΐόν του εΐς τόν 
είσπράκτορά μας τήν έγχειρισθεΐσαν πρός έξόφλησιν άπόδειξιν τού άπό 
τοΰ Νοεμβρίου 1909 άρξαμένου καί μέ τό τεύχος τοΰ 'Οκτωβρίου έ. έ. 
λήγοντος έκτου εκδοτικού έτους, άφοΰ δηλαδή έλαβον έννέα δλοκλήρων 
μηνών φύλλα, τών όποιων άρνούνται τώρα νά πληρώσουν τό άντίτιμον. Καί 

ΜΠΟΥΚΟΤΑΤΖΗΛΕΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΤΑ

ένας Ν. Κασσιανός, άπό τήν Παζαδένα τής Καλλιφορνίας μάς κατεχρά- 
σθη 6(> φρ. καί κάποιος Γ. Φακής έκ Ν. "Τόρκης άλλα 22 φρ.

«
Κάποιος ήγόρασε μισό ψωμί, όταν δε τό έκοψε εύρήκε μέσα ένα αποτσί

γαρο. I ορίζει Αμέσως είς τόν ψωμά καί τοΰ παραπονεϊται.
— Αμ τί, ποΰρο ήθελες νά βρής, τοΰ λέγει, με τρεις δεκάρες ποΰδωκες ;

«
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΣΙΑ

Όλονέν κατακτούν έδαφος τά έλληνικά κρασιά, τά 4γνά, τά τέλεια. 
Τήν πρώτην θέσιν τώρα κατέχουν τά κρασιά Τσακάλη, έκτοπίζοντα άδια- 
λείπτως πάντα άλλον οίνον.

Πράγματι οί οίνοι Τσακάλη είναι οί εύγεστότεροι έκ τών έπιτραπεζίων 
οίνων, είναι, κατά τήν γνώμην τών ειδικών, τά έλληνικά graves, άνώτερα 
μάλιστα έκείνων, πολύ δέ άγνότερα.

"Ως πρός τό ζήτημα τής άγνότητος ΐδίφ, μόνον οί παρακολουθήσαντες 
τήν παρασκευήν τοΰ οίνου καί ΐδόντες, ποιοι οροί καθαριότητος τηρούνται 
κατά τήν μετάγγισιν τοΰ γλεύκους καί τοΰ οίνου κατά τά διάφορα στάδια 
καί οΐ ΐδόντες άκόμη δτι ούδεμία ξένη ούσία ρίπτεται, καμμία πρόσμιξις 
δέν γίνεται, άλλ’ δτι δ αποδιδόμενος οίνος δέν είναι τίποτε άλλο, παρά 
αυτός δ χυμός τής σταφυλής, ΰφιστάμενος μόνον τάς σχετικάς ζυμώσεις 
καί καθιζήσεις, μόνον δσοι παρηκολούθησαν καί είδον δλα αυτά είς τό 
κτήμα Αμπέλια τής Χαλκΐδος, δπου έποπτεύει καί σχεδόν μόνος επεξερ
γάζεται τήν παρασκευήν δ ιδιοκτήτης κ. Έπ. Τσακάλης, δ εύπαίδευτος καί 
έγκυκλοπαιδικώτατος άρχιμηχανικός τού Στόλου, παραιτηθείς τοΰ βαθμού 
του καί άγοράσας τό τεράστιον κτήμα, διά νά έπιδοθή είς τήν οινοποιίαν, 
μόνον αυτοί δύνανται νά μαρτυρήσουν περί τής άγνότητος τών οίνων Τσακάλη.

θέλετε νά ακούσετε καί μερικά νούμερα ; Τό κτήμα αποδίδει έτησίως 
80 -120 χιλιάδας όκάδας γλεύκους, έξ ών πρός τό παρόν οίνοποιοΰνται 
μόνον 40 χιλ. οκάδες.

ΜΙΚΡΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 
I.

Κοιμάσαι'... Τά μετάξινα μαλλάκια οον 
ξεπ/,εκα οον στολίζουν το κεφάλι 
καί τό λευκό καί τό ρόδινό σου πρόσωπο 
σάν δύσι στά σεντόνια ξεπροβάλει.

Τό χέρι σου κοιμήθηκ’ άπαλιίπατα 
σάν διάφανο κατάχλωμο κρινάκι 
καί ή πνοή σου άνααηκύν όλόκληρο 
τ’ όλόγλυκο κι' ώραϊό σου κορμάκι.

Κοιμάσαι!.. Θάπετάξανεή σκέψεις οον 
ψηλά, σε χρυσοστόλιστα παλάτια ... 
Τιι χείλια σου γελάνε σάν τριαντάφυλλα 
'(!!.. κίάλλονών δακρύζουνε τά μάτια!··

II.
’.-ίπόιμ' ο νπνος π«Α έχλί'κοκοιμισε 
τό>* κόσμο. εσένα, τ άστρα, τό δρομάκι, 
καί ξύπνιο μοναχά έμεναν αγηατ 
για νά ποθώ ιό ωραίο σου κορμάκι.

έρημό σου δρόμο ξαναπερασα 
την ώρα, .τοΰ κοιμώοονν στό κρεββιΐτι, 
κι έννοιωσα πικρό ενα δάκρυ έξαφνα 
νά μον υγράν/ι «-τα/.ά τό μάτι.

Κι έπειτα... εσιγόκ/Μψα μονάχος μου 
κύπτοντας στή σελήνη επάνω. . .
I ιατ ή καρδιά μον πάλε τόσο πόνεσε;.. 
Πώς ήθελα άπόψε νά πεθάνοι.'..

ΣΠΥΡΟΣ Κ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ«
ΤΙ ΤΟΥΣ ΧΡΕΩΣΤΟΥΜΕΝ ;

ϊίολύ περίεργοι μερικοί άνθρωποι! Πηγαίνει δ Διευθυντής μας εις τήν 
Καβάλλαν. τόν δεξιούνταιοΐ πρώτοι τού τόπου, τόν περιποιούνται, τού παρα

θέτουν προγεύματα καί γεύματα. 
Προστίθεται είς τήν δμάδα τών 
μεγάλων καί ένας Χρ. Δημητριά- 
δης, ύπάλληλος τής Regie, καί 
δταν. διδόντων τό σύνθημα τοΰ 
έκεϊ έτέρου τών Διευθυντών τής 
Τραπέζης 'Αθηνών κ. Γ. Μπου- 
φέτη καί τοΰ έγκριτου δμογε- 
νοΰς μεγαλεμπόρου κ. Ευγενίου 
Ίορδάνου, εΐς μίαν προγευματι- 
νήν έν τή Λέσχη συνάθροισιν, έγ- 
γράφονται πανηγυρικώς δεκα
πέντε είκοσι έκ τών τά πρώτα 
φερόντων, έγγράφεται καί αύτάς· 
Καί τώρα άφοΰ μάς έκαμε καί 
τόν ένεγράψαμεν καί τοϋ ήνοί- 
ξαμεν θυρίδα καί τοΰ έτυπώσα- 
μεν καί ταινίαν τής διευθύνσεώς 
του, μάς επιστρέφει τό πρώτον 
ψύλλον πού έλαβε, μέ τήν ξηράν 
δήλωσιν δτι δέν θέλει νά είναι 
συνδρομητής, επιφυλασσόμενος 
νά έγγραφή τό έπιόν έτος. Τόν 
εύχαριστούμεν καί τού δηλοΰμεν 
δτι δέν τόν θέλομεν. Δέν τοΰ 
έχρεωστούσαμεν τίποτε, ούτε τόν 
έβϊασε κανείς διά νά έγγραφή. 
Έπρεπε δέ πριν θελήση νά έξο- 
μοιωθή μέ τούς Κροίσους τής 
Καβάλλας νά έρωτήση τήν τσέ
πην του. Σημειούμεν δέ δτι δέν 
είναι Καβαλλαίος αυτός δ κύριος.

ΟΡΙΣΤΕ, ΚΥΡΙΟΙ,

ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΝ

"Οταν οί Νεότουρκοι έβαλαν 
χέρι εΐς τά χαρτιά τοΰ Χαμΐτ 
εύρήκαν καί μίαν μερίδα «Δούναι 
καί Λαβεϊν» είς τό όνομα τής 
έφημερίδος «Temps», ήτις έκδί

δεται έν Παρισίοις. Άντίγραφον τής μερίδος αύτής έδημοσιεύθη εΐς τάς 
τουρκικάς έφημερίδας, άκούσατε δέ μερικά κονδύλια.

Πέντε χιλιάδας φράγκων έπήρε άπό τό Γιλδίζ διά νά γράψη άρθρον καί 
νά υποστήριξή δτι δ Μιδάτ Πασαάς άπέθανεν έκ φυσικού θανάτου- ΔΓ εϊκο- 
σιτέσσαρα δημοσιεύματα έναντίον τών Νεοτούρκων 12.000. φρ. έτησίως. 
Διά 4 δημοσιεύματα έναντίον τιον περί ασθενειών τού Χαμΐτ φημών έλαβε 
10.000 φρ. Διά τήν εύθύδικον κυβέρνησιν τοΰ Χαμΐτ 0.000 μηνιαίως. Δι' έν 
άρθρον κατά τών Νεοτούρκων ολίγον πρό τής ανατροπής τοΰ Χαμΐτ 
20.000. Δι' έν άλλο άρθρον παριστών ώς συντελεσθεϊσαν τήν ένωσιν Κρή
της καί Ελλάδος, σκοπούν δέ νά διεγείρη τούς Τούρκους 5.000 φρ. Μόνον 
ίν κονδύλιον δέν έσημειοΰτο, ίσως διότι δεν έπρόφθασαν νά τό πληρώσουν. 
Άντί πόσου θά έπληρώνετο ή έπληρώθη ίν άρθρον ύπό τόν τίτλον «Ανί
σχυρου σύνταγμα ταχέως καταλύεται», δπερ άφεώρα τό αντιδραστικόν 
κίνημα τής 31 Μαρτίου.

Άλλά μήπως μόνον άπό τούς Τούρκους έπληρώνετο; Είναι γνωσταί καί 
τών Βουλγάρων μερικαΐ αφαιμάξεις. Οδτω έλαβεν ή αύτή έφημερίς πρό 6 
ετών άπό τόν ύπουργόν τής Βουλγαρίας διά 3 άρθρα δπέρ τής αύτονομίας 
τής Μακεδονίας 4.000 φρ. Διά κύρια άρθρα έπί μίαν έβδομάδα υπέρ τής 
οικονομικής πίστεως τής Βουλγαρίας, διαπραγματευομένης πρόπερσι δάνειον 
15.000 φρ. καί άκόμη πρό ολίγου ϋ.ΟΟΟ φρ. διά νά συνηγορήαη είς έν 
άρθρον υπέρ τής άνεξαρτησίας τής Βουλγαρίας.

Καθώς βλέπετε λοιπόν, όποιος πλειοδοτήση εύρίσκει τό δίκαιόν του άπό 
τήν έφημερίδα αύτήν. Καί άν ύπάρχουν — τί λέτε ; — άκόμη τρεις τέσσα
ρες τοιαΰτα'. ευσυνείδητοι έφημερίδες έν Εύρώπη, έπ’ αμοιβή ύποστηρίζου- 
σαι τά δίκαια τού ένός ή τοΰ άλλου λαού, δ πλειοδοτών κάνει τή δουλειά 
του. Διότι έτσι δημιουργεϊται έν Εύρώπη ή Κοινή Γνώμη.

«
Κάποιος παντοπώλης Αθηναίος ίπισκεη θεις κάποτε τάς Μνκήνας εΐσήλθε 

καί είς τόν λεγόμενον τάφον τοΰ ’ Αγαμέμνονος. Έστάθη αρκετήν ώραν καί 
περιειργάζετο τον δροσερόν τάφον καί έξαφνα λέγει : ·Νά τόπος γιά τυριά

Έν Αθήναις, Τυπογραφεϊον «Εστία» Κ. Μάϊσνερ καί Ν. Καργαδούρη — 7946.


