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Λλλ· α! Βουλαΐ κατέπνιγον δί αποδοκιμασιών πάσαν 
ίπεριότησιν καί πάντα έλεγχον τών κυβερνητικών 

πράξειον, μόνον δέ ό Βούλγαρης ίπέδειξε θάρρος καί

Α. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ

παρρησίαν ίν τή Γερουσία, δί ο 
και κατέστη δημοτικιότατος, ίλκύ- 
σας τήν προσοχήν, τήν ίμπιστοσύ- 
νην και τάς ίλπίδας τής ίν επανα
στατική) δργασμφ διατελονσης νεο
λαίας, ήτις ήρχισε νά σκέπτεται 
μετ’ αίτοΰ περί δεντέρας ίπανα- 
στάσεως, ίνθαρρυνομένη άπό τήν 
του υπουργείου Κολοκοτρώνη.

Το έδαφος ήτο καλλιεργημένοι· ήδη. Παν
τού ή επαναστατική ιδέα είχε βλαστήσει. Τά 

στρατού
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πρωτεύουσαν. Πλήν όταν δ ιμέρων αυτόν άτμοδρόμων 
καιέπλευσεν εις Πειραιά, ή εκθρόνισίς του είχε σνντε- 
λεσθεί προ 24 (ορών, τό δέ διπλωματικόν σώμα τόν 
συνεβούλευσε >·ά άπομακρννθή τού _______ _____
έλληνικού ίδάφους.

Οί Βασιλείς κατά τόν διάπλουν 
μέχρι Πειραιώς ειχον κάποιας ελπί- ·. 
δας περί άποκαταστάσεως τής τά · ’ 
ξεως, άλλ' όταν εϊδον γύρω τού 
λιμένας καί εις τους πέριξ λόη ους &■ 

"·ς ώδήγησεν εκεί δ Jrz»;- 
</ σβηθείς ιιή, άποβιβαζομένων τών 

τό κίνημα, έχασαν 
ξένων πρε

σβευτών διεβίβασε προς τόν 
"Οθωνα ό ναύαρχος Τονσσάρ, 
ενώ ίν τώ μεταξύ οί ίπανα- 
στάται ίγένοντο κύριοι τής 
πρωτενούσης καί δ Βούλγα
ρη;, Πρόεδρος τής Προσω
ρινής Κνβερνήσεως, εγκαθί
στατο ίντός τού Πανεπιστη
μίου, δπου συνεδριάζει· ή 
Γε.ρουσία,τού Παπαδιαμαντο- 
πού'λον τιθέμενου ίπί κεφαλής 
τον στρατού καί πασών τών 
άλλων άρχών καταλυθεισών.

Ί'ά 'Ανάκτορα τά κατέλα- 
βεν ή διλοχία τών σκαπανέων 
υπό φρούραρχον τόν Τριγγέ- 
ταν, ίίστις βοηθούμενος υπό 
τού Καλλέργη καί ιού Βέτ- 
λανδ, ιδιαιτέρου γραμματέως 
τού "Οθιονος, εσφράγισε τά 
ιδιαίτερα δωμάτια τών Βασι
λέων. Έκ τής περιουσίας τών 
ίξορίστο»· ούδέν εθίχθη. 
τικείμενα αξίας ενός εκατομ
μυρίου παρεδόθησαν εις τόν 
αντιπρόσωπον τού "Οθωνος, 
ή δέ κυρία ΓΙλοΰσκωφ, Κυρία 
ίπί τών Τιμών, παρέδωκεν εις 
τήν Βασίλισσαν, συνοδευομένη 
υπό τού πρεσβευτού τής Γαλ
λίας Βουρέ, άλα τά κοσμή- 
ματιι της.'Όλα τά ά/J.a πράγ
ματα ίστάλησαν προς τούς 
Βασιλείς εντός 10 7 κιβωτίων, 
ο,τι δέ ύπελείφ θη τό ήγόρασεν 
δ Βασιλεύς Γεώργιος άπό τόν 
άντιπρόσωπον τού "Οθιονος 
Βάνιχ. Κατά διαταγήν τής

πλήθη ενόπλων, οΰς ο. 
γειόργης, ι-·«~ω-'~ ■ 
Βασιλέων, ματαιωθή 
πάσαν ελπίδα. Τάς δδηγίας τών

ΧΑΤΖΙΣΚΟΣ

ίννέα δέκατα τον _______
ήσαν ίνδομύχως συνωμόται. 
.-Ιί εικόνες τών Ουμιιτων τής 
Κύθνου ίπιολούντο κατά χι
λιάδας ό δέ Τσίρος καί δ Χρυ- 
σοβέργης, οί φονείς των δεν 
ήδόναντο νά φανούν εις τάς 
οδούς χωρίς νά εξεγείρουν 
ίναντίον των τόν λαόν.

'Ο Βούλγαρης ήτον ό κα
ταλληλότερος όλων καί άνέ- 
λαβε τήν διεύθυνση· τής συνω
μοσίας, τή μεσολαβήσει δέ τών 
νέων ίπετεύχθη καί ή σύμ- 
πραξις τον (-). Γρίβα καί τού 
Β. Ροΰφοι·.'Ο πρώτος, στρα
τηγός τού’Αγώνος, είχεν ίπιρ- 
ροήν επί τών οπλαρχηγών 
τής Βορειοδυτικής Ελλάδος, 
ό δεύτερος, τής’Αχαΐας προν- 
χων, ήτο τίμιος πατριώτης, 
άπολαύων μεγάλης εκτιμή- 
σεως. Δέν έμενε παρά νά 
παρονσιασθή η ευκαιρία, ήτις 
καί δέν εβράδυνεν.

’Ενώ άπό παντού ίξηγγέλ- 
λετο ώς επικείμενη ή νέα ίπα- 
νάστασις, δ Βασιλεύς καί ή 
Βασίλισσα άπεφάσισαν νά ίπι- 
χειρήσιοσι περιοδείαν άνά τήν 
Πελοπόννησον, μέ τήν ελπίδα 
δτι ή παρουσία των θάκατηύ- 
ναζε τά πνεύματα καί θά άνε- 
θέρμαινε τήν ψυχιρανθεΐσαν 
αγάπην τον λαού. Οί Βασι
λείς πράγματι άνεχώρησαν τήν 
-/'/*· ’Οκτωβρίου 1862, άλλά 
μόλις ήγγέλθη τούτο εις τάς 
_____  επαρχίας, 

' ο Θοδω-
ράκης Γρίβας ίν ’Ακαρνανία άνεπέτασε τήν 
σημαίαν τής ίπαναστάσεως, αμέσως δέ άντα- 
πεκρίθησαν αί Πιίτραι. Πάραυτα εκεί κατηρ- 
τίσθη προσωρινή κυβέρ- 
νησις υπό τόν Ροΰφον, 
ενώ ίν τώ μεταξύ τό 
Αΐγιον, τό Μεσολόγγιον, 
ή Ναύπακτος, ή Κόριν
θος καί ή Τρίπολις ίπα- 

νεστάτουν ίπίσης.'Ο'Όθων ειδοποιηθείς υπό 
τον προς συνάντησή· τον μεταβάντος υπουρ
γού Χατζίσκου, ήθέλησε νι'ι ίπανέλθη εις τήν

ΟΙ ΕΞΟΡΙΣΤΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΔΥΣΜΑΣ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΤΟΝ

νοήσειον, οτε άνήλ- 
θον ίπ' αυτής δύο 
άξιωματικοί διά νά 
παραλάβουι τό σκά
φος. ' (> κυβερνήτης 
τον Παλάσκας ήρ- 
νήθη νι'ι τό παρα- 
δοιση, ή δέ '. ίμαλία 
συνεβούλευσε τον 
"Οθιονα νά κατευ- 
θυνθούν εις Καλά- 
μας, οπού ειχον τύ- 
γει προ μικρού θερ
μής δεξιιδσεως, άλλ' 
δ Βασιλεύς άντέστη 
καί οί·τω κλαίοντες 
άπεχαιρέτησαν τό 
πλήρωμα καί τούς 
Αξιωματικούς. Ό 
”Οθων έφερε τήν 
φουστανέλλαν του 
και μέ αυτήν διαρ
κώς ίσπόγγιζε τούς 
οφθαλμούς τον, Ινώ 
ή 'Αμαλία είχε χά
σει τό θάρρος της 
καί διά νι'ι κατέλθΐ) 
τήν κλίμακα εστηρί- 
χθη ίπί. τού βραχίο- 
νος τού Παλάσκα.

Εις τούς Βασι
λείς απερχομένους άπενεμήθησαν αί κανονισμένα! τιμαί, ίνώ δέ 
ή μουσική άνέκρουε τόν ύμνον τιον καί ίρρίπτοντο εκατόν μία 
βολαί, πλήοοιμα καί άξιωματικοί έκλαιον. Ό "Οθων ίπιβαίνοιν 
τής ι/ αλαινίδος τού άγγλικού Εκύλέλα ίχαιρέτα μέ τό χέρι του 
τούς ίπί τής »■'Αμαλίας» λέγιυν:

— Χαίρετε παιδιά μου !
Εις τήν κλίμακα τού 'Αγγλικού, κάτω κάτω, τούς ίδεξιώθη 

ό άγγλος πρέσβνς μέ τ)/>· κόρι/J’ του, φέρουσαν άμφίεσιν πένθι
μοι·, καί ίίλον τό προσοιπικόν τής πρεσβείας, ίνώ τό πλήρωμα 
είχεν άραιωθή εις τάς κεραίας, άλλαι ό’ εκατόν μία βολαί τούς 
ίχαιρέτιζον.

Τούς Βασιλείς ήκολούθησαν αί ίπί τών τιμών κυρίαι ’Ασπα
σία Καρμπούνη, Μαρία Γρίβα καί ή κυρία Πλονσκωφ, οί υπα- 
σπισταί Κ. Ρώμας, Νοταράς, X. Καραϊσκάκης, Είθ. Χατζη- 
πέτρος, Βαλτινός, Δράκος, δ υπουργός Χατζΐσκος, δ ιατρός 
Αινδερμάιγιερ, δ πλοίαρχος Παλάσκας καί δ γραμματεύς τής 
’Αμαλίας Μαναράκης. 'II Σκύλλα» κατηνθύνθη είς Βενετίαν 
οπού άπεβιβάσθησαν οί Βασιλείς μετά τής συνοδείας των διευ-

θυνθέντες είς Μο
νάχον διι'ι Τυρόλον, 
ίκείθεν δέμετά τι νας 
ημέρας είς Βαμβέρ- 
γην, ήτις άιρίσθη ώς 
διαμονή ύπό τοΰ 
Βασιλέως Μαξιμι- 
λ.ιανού. 'Εκεί, μέσω 
βαθυτάτης μελαγ
χολίας, διήνυσαν τά 
τελευταία έτη τής 
ζωής των περιστοι- 
χιζόμενοι ύπό τών 
πιστών η ίλών των 
οί έκπτωτοι, πλήν 
τού Χατζίσκου καί 
τού Παλάσκα ίπα- 
νελθόιντων είς ’Ελ
λάδα, ίνώ ίν τώ 
μεταξύ έγιναν ίν 
Έλλιίδι άπόπειραι 
ίπανόδου τού'Οθω- 
νος είς’Ελλάδα, αιτι- 
νες ίπανελήφθησαν 
καί άφον άνήλθεν 
είς τόν (θρόνον δ 
νέος Βασιλ,εύς. Άλλ' 
ή οδύνη και ή μό- 
νωσις τόν κατέβαλαν 
τόσον, ώστε κατ’ ίν- 
τολήν τών ιατρών,

διά νά άποφεΰγη πάσαν συγκίνηση·, άπέβαλε καί τήν φουστα
νέλλαν, έως ίίτου τήν 14 ’Ιουλίου τού 18Θ7, ήτοι μετά πέντε 
έτη άπό τής ίξώσεοτς, καταβληθείς τελείως, γηράσας σχεδόν, 
μετέλαβε τών Άχράντων Μυστηρίων.

—"Ας κάμωμεν τιάρα πάτερ μου, είπε προς τόν ιερέα, τήν 
προσευχήν μας, όπως τήν ίκάμναμεν εκεί κάτω.

Είπε τό ~ΙΙάτερ ήμών ελληνιστί καί ίξεψύχησε περί τά 
ίξημερώματα, ίτάη η δέ είς Μονάχον μέ τήν φουστανέλλαν.

["Επεται συνέχεια] 
« « «

ΚαΟίος ό Οολ.Μμένος δφΟαλμός Λεν Λΰνιιιηι νά άντιληφΟ/Ι άκριίιώς τά 
αντικείμενα, οντω καί ή θολωμένη ψυχή αδυνατεί νά vaiavoijon τήν Αλήθειαν.

* Ό εγωισμός κλείει τήν καρδιάν είς κάθε γενναΐον αίσθημα.

* Ίί άγνοια τών κανόνων τής υγιεινής είνε ή δηλιμηριιόδης πηγή, εν ή 
καταποιπίζεται ή υγεία τοΰ σώματος καί τής ψυχής.

ΘΟΔΟΡΑΚΗΣ ΓΡΙΒΑΣ

ΛΙΝΔΕΡΜΑΓΕΡ

Κυβερνή- 
σεως μό

νον ή Αλληλογραφία τόΰ’ΌΟιονος κατεσχέθη. 
Μία ίπιτροπη τήν ήτοιξε καί δ εκ τών μελών 
της ΙΤετμεζάς όταν ήρχισε νά τήν άναγινιό- 

σκη, έρριψε μίαν προ τον 
Κανάρη είπών:

— Χτυπάτε τα 
κεφάλι σας τώρα !

'Ο ναύαρχος τήν άνέ- 
γνωσε καί άπήντησεν.

— Έβγάλαμε τά μάτια μας!
'Επί τής «Αμαλίας» οί Βασιλείς ίπερί- 

μεναν'πήν έκβασιν τών διπλωματικών συνεν-ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

στο

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΡΟΥΦΟΣ

ΞΑΝΘΗ ΧΑΤΖΙΣΚΟΥ ΚΑΙΣΑΡ ΡΩΜΑΣ

Γ

* Τό νά εύχεται τις πράγματα αδύνατα εινε πνευματική ασθένεια.

* Ή άθωότης υποκύπτει χωρίς πάλην καί διισπισοάν. Ούτε όρκους άπαιτεΐ, 
ούτε υποσχέσεις, διότι δέν ΰποπτεύει ότι υπάρχει κακία.

ΜΑΡΙΑ ΓΡΙΒΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΤΗ

L·
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ΤΟ ΑΡΚΑΔΙΟΝ

^Γτχει ποΑζάς σελίδας ενδόξους ή Ιστορία τής Κρήτης, ήτις 
JLl επί αιώνας ολοκλήρους βουτηγμένη είς τό αίμα ζητεί τήν 
έλευθερίαν της, αλλ’ ή σελίς τοΰΆρκαδιοΰ είναι ή έπιφανεστέρα 
καί Οά ήτο μοναδική ίσως είς τόν κόσμον καί τούς αιώνας, αν 
μή πρό σαράντα δύο ετών δέν έδιδαν τό παράδειγμα τής αύτο- 
Ονοίας είς τόν βωμόν τής Ελευθερίας οί Ψαριανοί.

’Οχυρά ώς η ρούριον, απόρθητος, ή μονή τον Άρκαδωΰ έγέ
νετο κατά τό 18(>β, ότε έγινε κα'ι ή η οβεροτέρα είς αίμα έπα- 
νάστασις διά τήν Αποτίναξιν τοΰ ζυγόν τής δονλείας, τό θέα
τρον αίματηροτάτης τραγοΜας.

Είχε πλέον Ανάψει τό πΰρ καί ή έπανάστασις εϊχεν έπεκτα- 
θεϊ άπ’ άκρου είς άκρου τής νήσου, παρ’ δλας τάς διαδόσεις 
καί τους θρύλλους ότι μετά τήν ήτταν, περιφανή δμως, τών 
Κρητών έν Βαφέ καί τήν συνθηκολογίαν τών Σφακιανών, έπέ- 

κειτο ή πλήρης καταστολή αυτής. Ό Ζνμ- 
βρακάκης μέ τούς μαχητάς τοΰ Βαφέ εϊχεν 
υποχωρήσει είς Ρέ.νδαν, έκεΐθεν δέ, ένώ ό 
Μονσταφά πασσάς προήλαυνε, μετέβησαν είς 
Άσκυφον καί Καραϊς, όπου ήρχισαν νά συρ
ρέουν καί άλλα έπαναστατικά σώματα.

Ό Μουσταφάς τήν έν Βάφε νίκην του 
έπανηγύρισε μεγαλοπρεπώς μέ φωταγωγή
σεις καί δοξολογίας έπί τριήμερον. Έν τώ

ΓΑΒΡΙΗΛ μανεςης μεταξύ δμως οί έν Καραϊς συγκεντρωθέντες 
Ηγούμενος Άρκαδίου έπαναστάται άπεφάσισαν έπίθεσιν κατά τής 

έν ΙΙεμονίους υπό τόν Μεχμέτ πασσάν στρα- 
τοπεδευμένης δυνάμεως.' H έπίθεσις υπήρξε λυσσώδης.' Ο Χατζή 
Μιχάλης, ό Γογονής, ό Κριάρης, ό ταγματάρχης τοΰ πεζικού 
Φρουδιίκης, υπήρξαν ήρωες, τιτάνες Αληθινοί. Οί έχθροι ήναγ- 
κάσθησαν νά κλεισθοΰν είς τό χωρίον, δπόθεν Αντεπετέθησαν 
κατά τών έπαναστατών, έως δτου κατέφθασαν οί Άσκυφιώται 
ύπό τόν Καρκαβάτσον καί τόν Τσόνταν, οΰτω δέ. ήνάγκασαν τόν 
τακτικόν στρατόν >’<1 ύποχωρήση έως τά χαρακώματα τον.

«
’Ενώ αύτά συνέβαινον είς τά δυτικά διαμερίσματα, ό Πάνας 

Κορωναΐος, συνταγματάρχης, εκλεγείς αρχηγός τών ανατολικού· 
διαμερισμάτων έξήπλωνε τήν έπανάστασιν όλονέν. Ταχύς, τολ
μηρός, ορμητικός, έμπνέων πεποίθησιν καί θάρρος είς τούς 
ύπ’ αύτόν καί. τηρών αύστηράν πειθαρχίαν, συνεκέντρωσεν αρκε
τήν δύναμιν καί έξεδίωξε τούς Τούρκους έκ τοΰ χωρίου Μεσ- 
σαράς, τούς άπιόθησεν έκ Μαλεβυζίου, διέλυσε τήν πολιορκίαν 
σπηλαίου τινός, όπου είχον κλεισθεΐ γυναικόπαιδα, κατήγαγε 
δέ νίκην περιφανή είς τόν 
"Αγιον Μύρωνα τήν 13’1“ 
’Οκτωβρίου καί άλλον θρίαμ
βον έν Άβδοΰ, όπου έπεσε 
καί δ Γιαχγιά πασσάς, γεν- 
ναίως μαχόμενος.

Άλλ’ ένφ <5 γενναίος Αρ
χηγός άπεδίωκεν ουτω έκ 
τών χωρίων τούς Τούρκους 
συνετελεϊτο τό δράμα τοΰ 
’Αρκαδιοΰ. Είς τήν μονήν 
τοΰΆρκαδιοΰ λόγωτής όχυ- 
ρότητός της είχον καταψύ
χει τετρακόσια περίπου γυ
ναικόπαιδα. 'Ο Κορωναΐος, 
μαθών τοΰτο, διά νά τά 
προφύλαξη έστειλε τόν ύπ’ 
αυτόν άξιωματικοί· Ίωάν- 
νην Δημακόπουλον μέ δια- 
κοσίους πεντήκοντα άνδρας, Η ΜΟΝΗ ΑΡΚΑΔΙΟΊ

I. ΑΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ώς η ρούραρχον τής Μονής. Άνήλθον τοιουτοτρόπως οί έν 
τή Μονή είς έννεακοσίους περίπου.

Μόλις έμαθε τοΰτο ό Μονσταφά πασσάς, τεθείς έπί κεφαλής 
δώδεκα χιλιάδων άνδρών, έσπευσεν είς τό Άρκάδι καί έκάλεσε 
τήν έξ Ελλήνων φρουράν νά παραδοθή. Άλλ’ άν ό Δημακό- 
πουλος ήτο γενναίος στρατιώτης, καί ώς τοιοΰτον τόν έξέλεξεν 
δ Κορωναΐος, δέν ύστέρει όμως καί ό ήγούμενος τής Μονής 
Γαβριήλ Μάνεσης.Άκόμη δέ καί οί στρατιώται καί οί καλόγη- 
ροι ήσαν Αντάξιοι τών προϊσταμένων των. προτάσεις λοιπόν 
τοΰ Μονσταφά ούδέ άπαντήσεως σχεδόν ήξιώθησαν. ΊΙ μόνη 
άπάντησις ποΰ έδόθη, ήτο μία κραυγή άπό όλα έκείνα τά έγκλει
στα στόματα :

— Νίκη ή θάνατος !
'Ο Μουσταφάς τότε έζήτησεν έκ Χανιών πολιορκητικά πυρο

βόλα καί ήρχισε σφοδρόν πΰρ κατά τής Μο
νής. Τά τείχη ήσαν στερεά καί άντεϊχον είς τά 
βλήματα, ένώ οί έγκλειστοι Λπηύθυνον κατα- 
ννκτικήν δέησιν προς τόν (θεόν, ετοιμαζόμενοι 
διά τόν θάνατον. ” Πνοιξαν υπονόμους οί πο- 
λ^ορκοΰμενοι ύπό τό κτίριον καί τάς έπλή- 
ρωσαν μέ πυρίτιδα, άφοΰ δέ διένειμαν πολε
μεφόδια έτιίχθη καθένας είς τήν θέσιν του.

Τήν 8 Νοεμβρίου δ Μουσταφάς, βλέπων 
ότι τά πυροβόλα του δέν ήδύναντο νά έπι- 
φέρουν τό ποθούμενον άποτέλεσμα, συνέταξε
τήν ύπ αύτόν δύναμιν καί διέταξε γενικήν έφοδον. Αεκατιζόμενοι 
οί πολιορκηται άπό τό ραγδαίου πΰρ τής Μονής κατώρθωσαν 
»·« πλησιάσουν μέχρι τοΰ πυλώνος καί διέρρηξαν τήν σιδηράν 
θύραν. Άλλ’ αίφνης τρομερός κρότος ήκούσθη καί τό έδαφος 
έσείσθη.Άνατίναξις φοβερά τής ύπό τήν θύραν υπονόμου. ΙΙλεϊ- 
στοι εύρον τόν θάνατον έκ τών έπιτίθεμένων.

Σώμα δμως Αιγυπτίων κατώρθωσε νά είσελάση έντός τής 
μονής. Ήτο τοιαύτη ή διάταξις τής έπιτεθείσης δυνάμεως, ιόστε 
δέν ήτο δυνατόν έκ δειλίας νά υποχωρήσουν οί έπί κεφαλής. 
Άν οί Αιγύπτιοι, βλέποντες πίπτοντας τούς πρό αύτών μέ τήν 
έκρηξιν, νπεχώρουν, θά εΰρισκον έμπρός το>ν τά όπλα τών όπι- 
σθέν των έρχομένων.

Άπό τό ηγουμενείου τότε, άπό τά κελλιά, άπό κάθε διαμέ
ρισμα τής Μονής, όπου είχον καταη άγει οί. πολιορκούμενοι, σφο
δρόν πΰρ διηνθύνετο κατά τοΰ κατακλύζοντας τόν περίβολον 
χειμάρρου. 'Ο ήγούμενος πάτερ Γαβριήλ και δ Αημακόπουλος 
έμάχοντο λυσσασμένοι, πλήν ματαίως. Τό Άρκάδι δέν έσιόζετο. 

Καί τότε οί δύο έκεϊνοι 
ήρωες έλαβον τήν ι/ιοβεράν 
άπόφασίνέΕσπευσαν είς τήν 
πυριταποθήκην, ένώ δέ οί 
άλλοι έμάχοντο άπεγνωσμέ- 
νι»ς, δ ήγούμενος Γαβριήλ 
έπλησίασε πυρσόν είς 'έν 
βαρέλιον πυρίτιδος. ’ Επη- 
κολονθησε φοβερά έκρηξις 
μετά βρόμου καί κραδα
σμού φιοβεροΰ καί λάμφεως 
έκτυφλωτικής, όταν δέ ήρ- 
χισε νά διαλύεται δ καπνός, 
συντρίμματα καί έρείπια κα- 
πνίζοντα καί πτώματα καί 
σάρκες τήδε κακεΐσε καί 
αίματα είς ρυάκιαΈπέπεσαν 
κατόπιν κατά τιόν διασωθέν- 
των οί έξωθι ύπολειφθέντες 
καί τούς κατεκρεούργησαν.

Έκ τιόν πολιορκητιόν είς χιλίους υπολογίζονται <>ί φονευθέντες, 
είς χιλίους δέ οκτακόσιους οί άκρωτηριασθέντες Οΰτω ή 10 
Σοεμβρίου τοΰ /tS'6'6' άνεγράη η ιιέ ιίνεξίτηλα γράμματα είς τι'ις 
Αέλτους τής ΙΙαγκοσμίου Ιστορίας, μαζύ ιιέ τήν 22 Ιουνίου 
1^21, τήν ήμέραν τής καταστροφής τών Ψαρρών.

Ίδέτε πώς πεοιγράΐ/ ει τήν Μονήν ό ’Άγγλος δημοσιογράφος 
Σκίνερ, οστις τήν έπεσκέφθη ολίγους μήνας μετά τήν κατα- 
στροη ήν, οδηγούμενος άπό μίαν αύτόπτιδα μάρτυρα, έκ τών 
διασωθέντων γυναικοπαίδιον. ; Τό Αρκάδων ήτο τό μεγαλήτε- 
ρον καί πλουσιιότιρον τών έν Κρήτη θρησκευτικών καθιδρυμιί- 
τιον, ικέκτητο δέ άπειρα ποίμνια, τι'ι οποία ένέμοντο έπί τιόν 
πέριξ όρέων καί παντός είδους προμήθειαν. 'II μεγάλ-η αΰτη 
Μονή ίδρύθη κατιϊ τόν μεσαιώνα καί διετέλεσεν ούσα πλούσια 
καί ακμαία μέχμρι τοΰ Νοεμβρίου I8(i(>. Τότε δέ οί μέν Τούρ
κοι πολιορκοΰσι τό Αρκάδων, οί δέ Χριστιανοί πολιορκούμε- 
νοι, ύπερασπίζουσιν αύτό μετά τόλμης καί ήρωϊσμοΰ καί τά 
πάντα ήσαν έτοιμα διά τό τραγικόν συμβάν όπερ έπριιχθη. 
Παρετήρησα μετιι περιέργειας ότι οί μάλλον ζωηρότεροι καί 
άνδρειότεροι τής συνοδείας ήμουν διερχόιιενοι διιί τοΰ εύανθοΰς 
λειμοινος, κατέπαυον τ’ άσματα καί τούς γέλ.ωτας. Ουτοι βεβαίως 
ύπό φόβου δέν κατελ.ήφθησαν, ι’ύΑ’ έκ τής θέας τής Μονής έγέ

Η ΚΗΔΕΙΑ ΑΝΔΡΕΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥΧΤΟΞΥΔΟΥ

T7fT‘> μικρόν τοΰτο σημείωμα χρησιμεύει προ- 
j σέτι ώς προσθήκη είς τό προηγούμενου 

μας σημείωμα περί τοΰ Έπτανησίον παρα
σήμου. Διότι, ό σοφός Κερκυραϊος Μουστο- 
ξύδης, ό έξόχως διαπρέφας είς τά γράμματα 
καί είς τήν πολιτικήν, συγκαταλέγεται μεταξύ 
τών πρώτων, οΐτινες έκοσμήθησαν διά τοΰ έπτα- 
νησιακοΰ παρασήμου καί Ακολούθως προήχθη 
εΐς Ί'αξιάιρχηυ.

'Ο εύγενής ήμών Αναγνώστης θά λάθη καί 
μίαν ιδέαν, τίνι τρόποι ή μικρά ’Ιόνιος Πολι
τεία έξετίμα τούς έ.ξέχοντας αυτής πολίτας, οϊτι- 
νες διιί τών φιίιτων τους τήν Ανύψωσαν.

’Ιδού οϊμ τιί έπίσημα, ώς έδημοσιεύθησαν, ανδρεας

πρό πεντήκοντα ετών, τιί οποία σήμερον είναι 
δυσεύρετα πολύ. ’Εδημοσιεύθησαν έλληνιστϊ καί. ιίγγλιστί.

Κεοκΰρφ, ffj ΘΟ ‘Ιούλιον 1S6O
Ληφθείσης τής άλ.γεινής Αγγελίας τής άποβκϊισεως τοΰ έκλαμ

προτάτου Σίρ Άνδρέον Μουστοξύδον, 'ιππότου Ταξιάρχου, 
τοΰ Αιασημοτάτου Τάγματος τών Άγιων Μιχαήλ καί Γεωργίου, 
Άρχοντος τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως, ή Γερουσία, ϊνα προσ- 
θέση εις κοινήν λύπην έπίσημον μαρτυρίαν τής τιμής, ήν ή 
Κυβέρνησις τοΰ’Ιονίου Κράτους οφείλει νιϊ Αποδιόση είς τήν 
διάσημόν αξίαν τοϋ ένδοξου τεθνεώτος,

Αποφασίζει:

"ϊνα ή κηδεία τοΰ Σίρ "Ανδρέον Μουστοξύδον γίνη δημο- 
σίοις άναλώμασι, σύν πάση τή έπισημότητι, ήτις ιιφείλεται είς 
τόν βαθμόν καί τήν φήμην αύτοΰ κατιϊ τό ένταΰθα έπισυνημ- 
μένον πρόγραμμα.

ΜΟΥΣΤΟΞΥΔΗΣ

Α. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ
Ι’ρ'ίμμαιεύς τής Γερουσίας

Α. Α. ΔΟΥΣΜΑΝΗΣ 
Ι’ναμματεύς της Γερουσίας 

έπ» τώ Γενικφ Τμήματι

Approved
Η. Κ. STORKS 

I.. H. C.

Secretary to the 
L. H. Commissioner

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣ

Κερκΰρι,ι ij] .'ll) ’Ιουλίου Ι8ϋ0
ΊΙ ’Εκτελεστική τοΰ Κράτους Άρχή, έν τφ άναγγέλλειν μετά 

βαθείας λύπης τόν θάνατον τοΰ έκλαμπροτάτου Σίρ Άνδρέον 
Μουστοξύδου, ιππότου Ταξιάρχου τοϋ . ίιασημοτάτου Τάγμα
τος τών Αγίων Μιχαήλ καί Γεωργίου, Άρχοντος τής Ιημοσίας 

νοντο σοβαροί καί σιωπηλοί. ’Ιδού τό Άρκάδι! ΊΙ άξιοσέβα- 
στος γραία ή διαφυγοΰσα τήν σηαγήν έν τφ Άρκαδίιο και 
ήδη συνακολουθούσα μεθ’ ήμουν ώς οδηγός, ίη ρικίασεν άμα 
ίδοΰσα α υτό ■·.

ΙΙροχωρεί οΰτω όΆγγλος δημοσιογράφος βεβαιών ότι μόνον 
μία γωνία τού κτιρίου ήτο βλαμμένη, τό δέ άλλο μέρος, μολο
νότι έβομβαρδίσθη, έπυρπολήθη καί άνετινάχθη παρέμεινεν 
άρτιον. Κατά τόν αυτόν Άγγλον τό Άρκάδι ήτο 
έπί απλού σχεδίου κτισμένου καί είχε μίαν αυλήν 
έμβαδοΰ τεσσάρων στρεμμάτων, γύρω τής όποιας 
ώρθοΰντο τιϊ κελλία καί αί άποθήκαι, είς δέ. τό 
κέντρον ή έκκλησία τής μονής.

Μέσα είς την αύλήν εύρήκε τό πτώμα ένός ίππου, θραύ
σματα όβοΐ’ζίου ραβδωτού πυροβόλου καί παρέκει πτώμα ενός 
άνθοιόπου, οίκτρώς Ακρωτηριασμένου καί καμμένον. Πάρα μέσα 
εύρήκε πτώματα Χριστιανιόν καί Τούρκιον, κομματιασμένα καί 
αύτιι καί μέ άπηνθρακιομένα τά άκρα. Καί έν δωμάτων τό 
ενρε γεμάτο ιιπό πτάυματα γυναικοπαιδών, τιί οποία κύριοι 
πλέον οί. πολιορκηται, κατέσφαξαν. Κάτω είς τό δάπεδον ένας 
νεκρός μέ τό υαλώδες όιιμα του τόν έκύτταζε βλοσυρά, ση ίγ- 
κιον ακόμη είς τιί χέρια του ένα σπασμένο τουφέκι καϊ παρέκει 
μιιί μητέρα σφίγκει τό παιδί της στήν Αγκαλιά, διά νά τό προ- 
φυλάιξη Από τούς σφαγείς.

απαντα τα ι 
κιόδοινες παστόν 
πενθίμως

’ Εκπαιδεύσεως, συμβάντα τή χθές περί τήν 
πέμπτην ιόραν μετά μεσημβρίαν,

Δ ιατάσσει:
'Ίνα απαντες οί δημόσιοι, έν τέλει καί ύπάλ- 

ληλοι τής Ίονίου Κυβερνήσεως έννοοΰνται, διιί 
τής παρούσης, προσκεκλημένοι, ϊνα παρευρε- 
θώσιν είς τήν κηδείαν, 'ήτις, κατά τήν ΰκτην 
ιόραν μετά μεσημβρίαν τής σήμερον, Δευτέρα 
30 ’Ιουλίου φθίνοντας, θέλει λάβη χώραν μέ 
δλας τιϊς τιμάς, δσαι όη εϊλονται είς τόν βαθ-μόν, 
είς τάς άρετάς τε καί προτερήματα, δι’ ιόν 
διεκρίθη ό ιδιωτικός καί δημόσιος τοΰ τεθνεώ
τος βίος, συμφιόνως πρός τό σήμερον δημο- 
σιευθέν πρόγραμμα.

Απαντες οί τόποι δημοσίου συναθροίσματος, 
έργαστήρια, θέλουσιν είσθαι κεκλεισ/ιένα, καί. οί 

τιόν εκκλησιών τής πόλεως θέλουσι σημαίνει 
κατά τήν πορείαν τής κηδείας.

"Επιταγή της Γερουσίας

Α. Λ. ΔΟΥΣΜΑΝΗΣ 
Γραμματεύς τής Γερουσίας 
έπί τω Γβνικφ Τμήματι

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Τής τηρηθησομένης τάξεοις κατιϊ τήν κηδείαν τού άποβιιό- 

σαντος έκλαμπροτάτου Σίρ Άνδρέον Μουστοξύδου, ίππότου 
Ταξιάρχου τοΰ Διασημοτάτου Τάγματος τιόν 'Αγίων Μιχαήλ, καί 
Γεωργίου, Άρχοντος τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως, ήτις θέλει 
λάβει χιόραν σήμερον 30 ’Ιουλίου 18(ΐ(). τίϊ θ ο ο

Κατιϊ τήν 5 ώραν 
αί καθεστώσαι άρχαί 
σιοι υπάλληλοι, πρός , —Γ -___— --- _.κ—-----
ναυτικού τής Αύτής Μεγαλειότητος, δσοι ήθελον έπιθυμήσει. 
θέλουσι συνέλθει είς τήν αίθουσαν τής Γερουσίας, ϊνα παρευρε- 
Οώσιν είς τήν οικίαν τοΰ ένδόξου τεθνεώτος, δπως συνοδεύ- 
σωσι τόν νεκρόν αύτοΰ έν έπισήμφ λιτανεία, άπό τής οικίας 
αύτοΰ είς τήν έκκλησίαν τής Μητροπόλεως.

'II τηρηθησομένη τάξις κατιϊ τιμ· κηδείαν θέλει είσθαι ή εξής : 
ΊΙ μουσική τής Φιλαρμονικής Κερκύρας, δ Σταυρός, οί ίερο- 

σπουδασταί, δ κλήρος άνά δύο, κατά τήν έθιμοταξίαν τής έπι- 
κρατούσης ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας, οί ίεροδιάκονοι, ό Πανιε- 
ριότατος Αρχιεπίσκοπος Κερκύρας καί Ιεράρχης τοΰ Διασημο- 
τάιτον Τάγματος τών 'Αγίων Μιχαήλ καί Γεωργίου μετά τών 
αξιωματικών τον, ή Θήκη, τέσσαρες ίππόται Ταξιάρχαι καί

30 ’Ιουλίου Ι86Ό, τή G μ. /ι.
και 3/4 /ι. μ. τής αύτής ήμέρας, Απασαι 
καί Απαντες οί ύπουργηματίαι καί δημό- 
δέ οί Αξιωματικοί τοΰ στρατοΰ καί τοΰ 

ι.
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τής .1 ί'τού

δύο καθηγηταί τής’Ακαδημίας. ό Παρα- 
σημοη ίλαξ τοΰ Τάγματος τιον Άγιων 
Μιχαήλ, καί Γεωργίου, φέρων επί μετσ- 
ξοπτήλου τό παράσημου τοΰ ένδοξου 
τεΟνεώτος, οί κυρτότεροι τών συλλυπου 
ιιένων, ή Αυτού Έξοχότης <5 Λόρδος 
Μέγας "Αρμοστής, ή Αυτού " Υψηλότης 
ό Πρόεδρος τής Γερουσίας, παρακολου- 
θούμενοι υπό τοΰ υποστρατήγου Βοΰλ.ερ, 
αρχηγού τών Δυνάμεων, ύπο τοΰ ίκλαμ- 
προτάτου Άρχιδικαστοΰ, οί εκλαμπρό
τατοι Γερονσιασταί, τά μέλη τοΰ Άι·ω- 
τάτου τής Δικαιοσύνης Συμβουλίου, ό 
εκλαμπρότατος "Επαρχος Κέρκυρας, ό 
Γενικός Ταμίας, ό Γ'ραμματε'υς τοΰ Αόρδ 
Μεγάλου Άρμοστοΰ, δ Ι'ραμματευς τής 
Γερουσίας επί τώ Γενικώ Τμήματι, ό 
Γραμματενς τής Γερουσίας επί τώ Οικο
νομική) Τμήματι, ό Γραμματε'υς τής Γε
ρουσίας επί τώ Πολιτικώ Τμήματι, οί 
επιτελείς τής Μ. Ε. τοΰ Αόρδ Μεγάλου "Αρμοστοΰ, 
' Υψηλότητας τοΰ Προέδρου τής / 'ερουσίας καί τοΰ υποστρατήγου 
’Αρχηγού τών Δυνάμεων, οί αξιωματικοί τοΰ στρατού καί τοΰ 
ναυτικού τής Αυτής Μεγαλειότητας, όσοι ήθελαν επιθυμήσει νά 
παρευρεθώσι, τά μέλη τής Νομοθετικής Συνελεύσεώς, οί Γραμ- 
ματέϊς τής Νομοθετικής Συνελεύσεώς, οί ίππόται τοΰ Διασημο- 
τάτου τάγματος τών Άγιων Μιχαήλ και Γεωργίου κατά τον 
βαθμόν των, <5 Γενικός ’Ελεγκτής, ό Γενικός Είσαγγελεύς, ό 
Γενικός Διευθυντής τήςΈκτελεστικήςΆστυνομίας καί τοΰ "Υγειο
νομείου, ό Διευθυντής τοΰ Τυπογραφείου τής Κυβερνήσειος, ό 
Μηχανικός Σύμβουλος τής Κυβερνήσεως, δ Διευθυντής τοΰ 
Σωφρονιστηρίου, ό Πρόεδρος τών Δικαστηρίων, οί δικασταί. 
τών άνοηέοων Δικαστηρίων, οί δικασταί τών ’Αρχείο»· καί οί 
Δημογέροντες άνά τρεις καί εναλλάξ, ύ Τοπικός Διευθυντής τής 
έν Κέρκυρα ’Εκτελεστικής άστυνομίας, δ Είσαγγελεύς, ό Γραμ
ματείς τοΰ ’Ανώτατου Συμβουλίου, δ Γραμματεΰς τού ’Επαρ
χείου, δ Τοπικός Χαρτοη ύλαξ, δ Τοπικός Ταμίας, δ Συνάκτης 
τών Δημοσίων Προσόδων, οί Συντηρηταί τοΰ ’Ενεχυροδανει
στηρίου, δ εγχώριος Είσπράκτωρ, οί καθηγηταί τής ’Ακαδη
μίας, πάντες 
φοιτηταί καί τού 
ύπάλληλοι τής .
Άρμοστοΰ, οί υπάλληλοι τής 
ύπάλληλοι τού Ανώτατου 
καιν Τμημάτων, οί 
τών Δικαστηρίων 
καί τών ’Αρχείων, 
οί λοιποί υπάλλη
λοι τών Τοπικών 
Γραφείων, οί συγ
γενείς τοΰ τεθνετο- 
τος, οί φίλοι τοΰ 
τεθνεοττος, οί επι
σημότεροι πολίται, 
οί ξένοι καί πάντες 
όσοι ήθελον επιθυ
μήσει νά παρευρε- 
θώσιν. "Ο ιππότης 
Ταξιάρχης Σίο Πέ
τρος Βράϊλ.ας είναι 
Επιτετραμμένος νά 
έκη ωνήση Εν τή Εκ
κλησία τής Μητρο- 
πόλεως, μετά την 
θρησκευτικήν τελε
τήν, λόγον επική
δειου επί τώ δια- 
σήμω τεθνεώτι.

ΣΠ. ΔΕ ΒΙΑΖΗΣ

Ό επίλεκτος συνεργάτης μας.

ήτες οί λοιποί διδάσκαλοι κατά τον βαθμόν αυτών, οί 
ν Γυμνασίου, οδηγούμενοι, υπό τών όδηγών, οι 
Γραμματείας τής J. Ε. τού· Αόρδ Μεγάλου 

Γραμματείας τής Ι'ερουσίας, οί 
Συμβουλίου καί τών άλλων Γενι

υπάλληλοι του ’Επαρχείου, οί γραμματείς

ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ!. Ο ΕΝ ΜΕΤΕΩΡΟΙΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ

Οί τελετάρχαι έσοντιιι:" Ο ίν τή Γραμ
ματεία τής .4. Ε. τοΰ .Ιόρό Λ/ε;’ά/.οι· 
Άρμοστοΰ βοηθός Κ. I. Κονΐνλανδ, ό 
άρχιβοηθός τής Γραμματείας τής Γερου
σίας Κ. Δημ. Ριπής.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣ

Λεοκι'ο'ΐ, Δεύτερη ■'><> ’Ιουλίου /Λ’6'0

’ Επιταγή τής Γερουσίας 

Α. Λ. ΔΟΥΣΜΑΝΗΣ

Γραμμαιεύς ιής Γκρουοίας

έπί τώ Γενικφ Τμήματι

Ή πο/ιπιόδης καί δημοτελής αΰτη 
κηδεία διέτρεξεν άρκετόν δρόμον έως 
ου φθάση εις τήν Μητρόπολιν. "Ο επι
κήδειος τοΰ φιλοσόφου Πέτρου Βράϊλα 
ήτο αντάξιος τοΰ Μουστοξύδου.

Καταλληλότερου ρήτορα δεν ήδύνατο 
νά έκλέξη ή Κυβέρνησις.

Μετά τί/ν κηδείαν έγένετο τό εξής πρακτικόν:

ΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Κερκνρρ r// ·?0 Ίονλίου IS60

Τή 2Θ τοΰ ένεστιοτος, μετά χαλεπΐ/ν νόσον, ό εκλαμπρότατος 
Σίο’Ανδρέας Μουστοξύδης, ιππότης Ταξιάρχης τοΰ ’ Ι·,πι- 
σημι,τάτου Τάγματος τιον"Αγίων Μιχαήλ, καί Γεωργίου, άπήλθε 
τοΰδε τοΰ βίου. "II κηδεία αυτού έτελέσθη σήμερον τή H '/ι 
μ. μ. μετά τής προσηκούσης εις τον χαρακτήρα καί τήν θέσιν 
τοΰ περιφανούς άνδρός μεγαλοπρεπείας, δημοσίοις άναλιόμασι.

A. Α. ΔΟΥΣΜΑΝΗΣ 

ΙΙαραοημηφΰλαξ

'Ο Μουστοξύδης ίνεταφιάσθη εις την παρά τώ Μανδουκάο 
Μονήν τής * Θ. Πλατυτέρας, όπου αναπαύονται καί τά οστά 
του πρώτου τής Ελλάδος Κυβερνήτου, Καποδίστρια.

Ευχής έργον θά ήτο άν ό φιλόπολις καί ρέκτης Δήμαρχος 
Κέρκυρας άξιότιμος κ. Κόλλας ίνεργήση όπως, ή Μονή τής 
Υ.'θ. Πλατυτέρας γίνη Κερκνραΐκόν Πάνΰεον, διά νά άνα- 
παύιονται εκεί τά οστά τών Επιφανών Κερκυραίων.

'Επί τον τάφου τοΰ Μουστοξύδου είναι απλή πλάξ, Εν ή 
Εχαράχθη μόνον: Ό Μονατοξύδης.

’Επιτυχής Επιγραφή. Οί άνδρες τής περιωπής τοΰ Άνδρέον 
Μουστοξύδου δέν έχουν ανάγκην πολύλογοι· Επιτύμβιοι· Επι
γραφής. Τό όνομα μόνον είναι τά μάλιστα εύγλωττου.

ΙΙρός τιμήν τοΰ 
Α. Μουστοξύδου ή 
Gale larga έπω- 
νομάσθη : 'Οδός 
Μουστοξύδου

ΣΠ. ΔΕ ΒΙΑΖΗΣ

' Περί τοΰ βίου καί 

έργων τοΰ σοφού τού
τον Κερκυραίου ορα : 
Σπ. δέ Βιάζη, Άν· 
δρέας Μουστοξύδης, 
εν το> Ακρίτα τεύχη 
2-1 - 25, τού 11)05.

νά ουλλί-' Φρόντιζε 
γης σοφίαν ΰ.τως ή μέ
λισσα τό νέκταρ τών 
άνΟέιον- Ηταν πιιρέλθη 
ή ίποχή τών άνθίων, 
θά σοί Λαομείνη τό μέλι.

• Ή μεταμέλεια είνε 
σχεδόν άθωότης.

• Δέν υπάρχει άνθρω
πος είςτόν κόσμον χωρίς 
λύπην· καίΓιν ύπάρχη κα
νείς, δέν είνε άνθρωπος.

<

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΚΥΑΛΟΤΙΝΑΣ

Οταν ή Επαναστατική πνοή έν Γαλλία, έσά- 
9“>σε,τά πάντα καί τά πάντα κατηργήθησαι· 
καί δλα έτέθησαν έπί τάπητος διά νά μεταρ- 

ρυθμισθοϋν, έγινε σκέψις καί περί μεταρρυθμί- 
, . , σε<»: τής θανατικής έκτελέσεως. Μέχρι τής έπο-

χής εκείνης ή τυραννία τών ηγεμόνων καί τοΰ λαού ή κυριαρ
χία είχον μεταχειρισθεϊ διάφορα είδη εκτελέσεων εις μεγάλην 
ποικιλίαν, ών τό έπικρατέστερον ήτο ή διά σπάθης ή πελέ- 
κεως άποκεφάλισις. Οΰτω ό έκτελεστής ήτο ένας σφαγεύς, 
μη^διαφερων τού σφαγέως βοών.

Αλλως τε εις έποχήν, καθ’ήν τά πάθη ήσαν τόσον έζημ- 
μενα καί τόσον έκυριάρχουν, καταλαβόντα άκόμη καί τήν 
δικαστικήν έδραν, όιστε σωρηδόν και καθ’ έκάστην έζετε- 
λοϋιπο θανατικοί ποιναί. έχρειάζετο κάποιο άλλο μέσον άκο- 
πώτερον. εΰχρηστότερον. αλλά πρό παντός ταχύτερον.

Ολα δέ έρχονται μέ τήν σειράν των. Ακριβώς τότε 
παρουσιασθη ό Παρισινός ιατρός ’Ιωσήφ ’Ιγνάτιος Γυλλο- 
τϊνος. πληρεξούσιος τής ’Επαναστατικής Συνελεύσεώς. Ήτο 
τοσον ελευθερόφρων, ώστε τόν έζέλεξεν δ λαός πανηγυρικώς. 
Κατά τήν συνεδρίαν λοιπόν τής 10 ’Οκτωβρίου, λαβών τόν 

έζέφρασε τήν γνώ-

Λ.Η Λ
Μι /

Αοκιμάς μέ πτο'ιματα. Τό όνομα τοΰ πρώ-

λόγον, 
μην. οτι έδει νά μετατρέ- 
ηιωσιν όλα τά είδη τών 
θανατικών ποινών εις μίαν 
καί μόνην καί νά τήν απλο
ποιήσουν αυτήν, εΐ δυνατόν, 
δΓ ενός μηχανισμού άπλοΰ 
καί άστραλοΰς. Ή πρότασις 
τοΰ ίατροΰ Γυλλοτίνου έγινε 
δεκτή τή 21 Δεκεμβρίου, 
αλλά κανείς δέν έγνόιρΓζε 
τί είδους μηχάνημαθάέχρη- 
σιμοποιεΐτο. Μόλις περί τά 
μέσα τοΰ 1791 έγνώσίΐη οτι 
ή έκτέλεσις flit έγίνετο διά 
καρατομήσεως, δτε καί προ- 
τάσει τοΰ πληρεξουσίου Λε- 
πελλετιέ έπεηιηφίσδη. ’Επί
σης ό Γραμματεΰς τής Εται
ρείας τών έν ΙΙαρισίοις 
Χειρουργών Άντουάν Λουι 
εϊχεν υποβάλλει έκΰεσιν εις 
τήν Έθνοσυνέλεί’σιν, περί 
τίνος λαιμητόμου, έν χρήσει 
παρά τοϊς Άγγλοις. ΔΓ δ 
άπετράσισαν οϊ αντιπρόσω
ποι τοΰ Γαλλικοΰ Έθνους 
νά τήν δοκιμάσουν.

Ή πρώτη δοκιμή έγινε 
τήν 25 ’Απριλίου 1792. Τό 
μηχάνημα έστήθη εις τήν 
γνωστήν πλατείαν Γκρέβ. 
Ήτο τούτο έργον Γερμανού 
μηχανικού, δστις είχε κάμει , „ Γ...... _,Γ____ __ __ r...... ..
του καοατομηΟέντος, χάριν δοκιμής, μάς τό διέσωσεν ή 'Ιστορία. Ήτον 
ι νας κοινός κατάδικος ληστής, δ οποίος ώνομάζετο Νικόλαος Πελλετιέ.

Περιττόν νά ε’ίπωμεν οτι ό παραστάς λαός έσπευσε νά βαπτίση 
το οργανον μέ τό όνομα τοΰ έφευρέτου. Τήν λαιμητόμον τήν ώνόμασε 
Γκυλλοτίναν.

Όλίγας ημέρας μετά τήν δοκιμήν ή Γκυλλοτίνα, έγκριθεΐσα. μετε- 
φέρθη εις τήν Πλατείαν Όμονοίας, ήτις εκαλείτο τότε Πλατεία Έπανα- 
στάσεως, έν τώ μέσφ δ’ αυτής ώρθοΰτο πριν ό όρειχάλκινος άνδριάς 
τού Λουδοβίκου XV, τον όποιον ή έπανάστασις καθήρεσε καί έκ τοΰ 
μετάλλου του έκοψαν χάλκινα κέρματα. Εις τό βάθρον του επάνω έστη
σαν μέγα άγαλμα τής Ελευθερίας έκ γύιρου καί παρά τους πόδας τής 
θεάς ήρχισε νά εργάζεται η Γκυλλοτίνα ένφ τό άθώον αίμα έπότιζε 
τό βάθρον τής ’Ελευθερίας.

, Δ', αυτής έθανατώθη ό Λουδοβίκος IT' τή 21 ’Ιανουάριου 1793, ή 
Σαολότ Κορνταί τή 17 ’Ιουλίου, ό Μπρισσιο μετά τών κορυφαίων Γιρον- 
δίνων τή 2 Οκτωβρίου, ή Βασίλισσα Μαρί Άντοανέτ τή 16 ’Οκτω
βρίου, ό Φίλιππος Δοΰξ τής Λΰρηλίας τή 16 Νοεμβρίου.

Καί όταν κατά τό έπόμενον έτος ήρχισεν ό αλληλοσπαραγμός τών 
φατριών άνήλθον^ εις τάς βαθμίδας της τή 5 Απριλίου 1794 ό Νταν- 

’ ° ^'τεμουλέν, ό Φάμπρ Ντ Έγκλαιπίν, ό Ντέ Σεοέλ, <> Φίλιππό) καί 
άλλοι, οϋς μετ ολίγον ήκολούθησαν καί αί σύζυγοι καί οι στενότεροι 
συγγενείς των. Κατό τήν έποχήν εκείνην ή ’Επαναστατική Κυβέρνησις 
διέταζε νά έπισπευσθοΰν αί έργασίαι τού μηχανήματος, εις τρόπον ι'όστε 
καθ’ έκάστην νά. έκτελοϋνται έν Παρισίοις 60 έως 70 έκτελέσεις. ’Επί 
■ έλους τήν 28 Ιουλίου καί αυτός δ Γ'ομπεσπιέρ, ό Έρριώ, ύ Κουτόιν καί 
ο Ναίν Ζοΰστ ώιδηγήΟησαν εις τό αίματόβρεκτον μηχάνημα, τήν δ’ έπο- 
μενην διεδέχίίησαν αυτούς τά μέλη τής ’Επαναστατικής Κυβερνήσεως. 
Είναι έζηκριβωμένον ότι μέχρι τής ύ Μαΐου 1797 άπό τοΰ θανάτου τοΰ 
Βασίλειος Λουδοβίκου ΙΣΤ' ύπέστησαν τόν έπί τιής Ι’κυλλοτίνας θάνα
τον τρεις χιλιάδες άτομα πάσης ηλικίας, παντός έπαγγέλματος καί 
παντός φύλου.

Ο ΙΑΤΡΟΣ ΓΚΥΛΟΤΙΝΟΣ ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ 

ΤΟ ΑΠΑΙΣΙΟΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΟΥ

«

Εις τήν εικόνα μας παρίσταται ή αίθουσα τής ’Επαναστατικής Συν- 
υλεύσεως των Γάλλων. Ο ιατρός Γκυλλοτίνος έχει προσαγάγει τό μηχά
νημά του καί τό έπιδεικνύει έξηγών τήν λειτουργίαν του εις συναδέλ

φους του πληρεξουσίους, οΐτινες ειρωνεύονται τούς εις τά υψηλότερα 
εδώλια καθημένους ορεινούς καί τούς φίλους τής Βασιλείας, μέλλοντα 
θύματα τοΰ μηχανήματος.

Μόνος ό έφευρέτης της — μολονότι καί αυτό έλέχθη — δέν έπέρασε 
άπό τήν μηχανήν του. Είναι αληθές οτι έθεωρήθη καί αυτός έπί τρομο
κρατίας ύποπτος καί έιρυλακίσΟη, τήν 9 όμως Θερμιδώρ ανέκτησε τήν 
ελευθερίαν του. ΙΙλήν υπήρξε δυστυχής κατά τόν υπόλοιπον βίον του, 
διότι συνέδεσε τό όνομά του μέ τό άπαίσιον μηχάνημα. Βασανιζόμενος 
υπό τών τύψεων, ι’ιπόβλητος τής Κοινωνίας, άπέθανε τή 26 Μαΐου 
181-1, δ δέ υιός του έπί Καρόλου Γ επροκάλεσε Διάταγμα καί ήλλαξε 
τό όνομά του.

Καί όμως ό δυστυχής Γκυλλοτίνος μάλλον εύγνωμοστίνης άξιος ήτο, 
διότι κατέστησε διά τοΰ μηχανήματος του — αυτός δέ ήτο καί ό σκοπός 
του ΰλιγώτερον οδυνηρόν καί ταχύτερον τόν θάνατον τών καταδίκων. 
Αλλως τε ή χρήσις πελέκεών καί άλλων μηχανημάτων ήτο γνωστή καί 

εις πολύ παλαιοτέραν έποχήν. Ή έφεύρεσις τοιούτων μηχανών ά.τοδίδε- 
ται εις τούς Πέρσας. Εύρίσκομεν επίσης μηχανάς άποκεφαλιστικάς έν 
■/.(.'ήπε' Εΐαρ’ Ίταλοϊς μετά παρέλευσιν χρόνου, μόνον διά τάς έκτελέσεις 
ευπατριδών.

Κατά τόν XIII αιώνα αναφαίνεται έν Βοημίφ καί Γερμανία κάποιον 
μηχάνημα τοιοΰτον. όπερ ταχέως είσήχθη καί εις άλλας χώρας καί ιδία 
έν Άγγά-ία. καί Γαλλίφ, οπού μάλιστα, ιός διηγούνται, ό Δούξ Μομμο- 
ρανσΰ άπεκεφαλίσθη τ<<> 1332.

* « «

ΤΟ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟ

L* ' Λ" jl "Ιο

Δ X *
Ρ

ΕΙΣ ένα βιβλίον παμπά- 
λαιον, εις τό ’Εθνικόν 

Ήμερολόγιον Μαρίνου 11α- 
παδοπούλου Βρετοΰ, εΰρο- 
μεν τό ώραΐον Δημοτικόν 
ποίημα «Ό Βλαχόπουλος , 
όπερ παραΰέιομεν κατωτέ- 
ρω.Περί αυτού γράφει είςτό 
αυτό ήμερολόγιον <ι Γάλλος 
φιλέλλην Wladimir Hvunet 
de l’resle ελληνιστί μικρόν 
σημείωμα, έν ώ έξαίρει τήν 
αξίαν τοΰ έν λόγφ ποιήμα
τος. Κατά τόν W. Brunei 
de Presle,o «Βλαχόπουλος» 
εΰρέθη μεταξύ τών χειρο
γράφων τοΰ Φωριέλ, δστις 
είχε συλλέξει αρκετά δημο
τικά ποιήματα, τά δποϊα καί 
εϊχεν έκδώσει πρό τοΰ 1862 
εις δύο τόμους. Εις τήν συλ
λογήν τοΰ Tomaseo «Canti 
popolari» εύρίσκεται επίσης 
δ «Βλαχόπουλος», ωσαύτως 
δέ καί εις τήν του Ζαμπε- 
λίου καί τοΰ Άρνώ Πασ- 
σόφ, άλλά μετά βεβλημένος 
ούσιωδώς. ’Ιδού τό ποίημα:

Ό Αάοΐ'σταΐ’τΐυοί ό μικρός κι' ’Αλέξης ό 'Ανδρειιομενος 
κιιί αί μικρό Βλαχόπουλο αντάμα τρΰιν καί πίνουν- 
ΰχουνι- καί το!·; μαύρους του o’ i'rar ταβλά δεμένους. 
Τοΰ Κώστα τρώει σίδερα, τ’ Άλέξη τά λιθάρια, 
καί του μικρού Βλαχόπουλου τά δένδρα ξερριξο',νει. 
Εκείνοι τρο,ν καί πίνουνε κι' αντάμα ξέφαττώνονν 
κι' ένα πουλάκι έκατσε σ' της τράπεζας τ’ αχείλι. 
Δέν κελαίδοΰοε σαν πουλί, μηδέ σαν χελιδόνι, 
μόν κελαδοϋαε κι' έσερνε ιίνΟρώπινη λαλίτσα :

— Εσείς τρόττε καί πίνετε, κι’ οί Τούρκοι σας πατήσαν. 
Πήραν του Κώστα τά παιδιά, τ’ Άλέίη τήν γυναίκα 
καί τοΰ μικροί- Βλαχόπουλου πήραν τήν άδελ<)-ή του. 
Ό Κώστας τό κιάίγωνε κι’ ό 'Αλέςης τό σελλώ,-ει 
καί ιό μικρό Βλαχόπουλο στο μαύρο καβα/Δ.άρης.

— Σύρε, Βλα-χάκι μ', σύρε σι- καί χιλιομέτρησέ τους, 
κι' άν είναι χίλιοι έμβα τους, κι' άν είναι δυό χιλιάδες, 
κι' άν είναι τρεις καί τέοσαρες άπολογιά μάς στέλ/.εις. 
Δίνει βιτσιά τοΰ μαύρου τον, στόν κάμπο κατεβαίνει, 
βλέπει τ' ασκέρι κι’ είν' πολύ καί μετρημό δεν έχει. 
Στέκεται, διαλογίζεται κι’ άτός του τό θαυμάζει. 
Πίσω νά πάμ ντρέπεται, μπροστά νά πα ρ αβαΐσι. 
Στέκει καί διαλογίζεται, τό μαύρο τον ριοτάει :

— Δένεσαι, μαύρε μ.', δένεσαι, νά μπούμε καί να βγούμε; 
Ο μαύρος πηλογιβίηκε, με πόθον τόνε λέγει :

— Δέναμ' άηώντη, δένομαι νά μπούμε καί >·ά βγούμε. 
Ιίι· είναι χίλιοι νά τους μπώ, δεν είναι δυό -χιλιάδες- 

δέν είναι, τρεις καί τέσσαρες, μόν’ είν' όκτάι χιλιάδες. 
Δέναμ’ άτ/έντη, δύναμαι νά μπούμε καί νά βγούμε.

— Βιίστα βρε μαύρο μ' καλά, σπαθί μου διιμασκένιο! 
Σ’ το έμπα χίλιους έκοψε, στό έβγα δυό χιλιιιδες 
και στο καλό το γύρισμα κανένα δέν άγίνει. 
Ψιλΐ] ψτονίτσα έονρε, οοο κι' άν ήμπορονοε:

— Που είσ' 'Αλέξη μ’ ιίδελψέ, Κώστα μ’ άνδρειωιιένε ; 
Άν είσθ’ δμπρό; μου ψέγετε! Στά δάση ι·ά κρίηθήτε, 
Κι' ό μαύρος μου έμούδιασε πηδώντας τά κεφάλια! 
Κι’ εκείνοι τόν έζούλεψαν. Ρίχνουν καί τόν βαρούνε.
Πήρ ό Κώστας τό μαύρο του, κι’ ό ’ Αλέ-ης τό σπαθί του. 
Κι' ό άγγελο; κατέβηκε καί πήρε τήν ψυχή ίου.
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ηροδρομικδς σταθμός τής Δράμας, δι’ ο έχει 
ιιπυβέττα. Το έκ Κιονσταντινουπόλ.εως τραίνο 

πέρνα διά τ'ην Θεσσαλονίκην είς τάς 2 καί το έκ (Θεσσαλο
νίκης διά τήν Κιονσταντινούπουλιν περνά είς τήν 1. Καί έκ.-χύ- 
νεπαι δ κόσμος, κόσμος διεθνής, I άλλοι, "Αγγλοι, Γερμανοί, 
Ρώσσοι, "Ελληνες προ πόντιον καί χώνονται είς τδ εστιατόριο)· 
τοΰ σταθμού, έλληνικόν καί αυτό, πολυτελές καί πλούσιον είς 
φαγητά και τρώγουν θαυμάσια, ευθηνά δέ σχετικώς.

Άπό τήν Καβάλλαν, οπού τον είχα γνωρίσει, είχα δώσει 
συνέντευξη· είς τον σταθμόν μέ τον κ. Πέτρον Ρούσσην, (ΠιιΊ- 
expe.rt τοΰ οίκου Μουράτη καί Σα έν Ξάνθη και Καβάλλα. 
Έταξειδεύσαμεν μαζή και δέν ήσθάνθην Ανίαν μέσα είς τδ 
τραίνο κατά τδ άπό Δράμας είς — άνθην τρίωρου ταξεΐδι. Θα 
μού μείνη ανεξάλειπτο)’ Από τήν μνήμην τδ ταξεΐδι τοΰ κομ
ματιού αυτού. Τά μακεδονικά ρουμάνια παρελαύνουν δεξιά καί 
αριστερά. Βουνά ούρανοϋψή, Απόκρημνα, κατάφυτα. Ποτάμια 
μεγάλα, έδώ ορμητικά, έκεΐ τεμπέλικα, μόλις όλισθαίνοντα καί 
λείχοντ,α τούς άπορρώγας καί καταη άρτους Από δένδρα προπο- 
δας τών βουνών, έλισσόμενα σιιν ερπετά, παρέκει τά χωριουδά- 
κια άναρριχιόμενα είς τά πρανή λόφων καί τούνελ, τούνελ 
άπειρα, Ατελείωτα, μεγάλα, μικρά, διαβάσεις, γέφυραι. λιθόδμη
τοι, σιδηρά!. ’ Εμέτρησα δεκαοκτώ τούνελ. /1<ά νά περάσωμεν 
ενα έξ αυτών έχρειάσθημεν αρκετά λεπτά τής ώρας.

Δέν λευκάζουν όμως τά τουρκοχώρια άπδ μακράν όπως 
ασπρίζουν τά ελληνικά χωριουδάκια έπάνω είς τής πλαγιές. 
"Εχουν σκοτεινόν -χρώμα τά τουρκόσπητα. ’Αλλά τί πλού
σια βλ.άστησις.'

*
Ώραία ή προς τήν Ξάνθην άπό τοΰ σταθμού είσοδος, ήτις 

αποτελεί και τον μοναδικόν περίπατον έν &ρα λιακάδας τον 
χειμώνα.’Αλλά καί αυτή τουρκόπολις, καλντεριμόστρωτος, σοκα- 
κοειδής. Τδ δμογενές στοιχειών και έδώ συμπαγές, πολυάριθ
μον, άκμαΐον. Καπνός καί αυτής τδ έμπορων καί τδ μόνον 
προϊόν, κατά τδ πλεΐστον δέ τδ έμπορων τούτο ευρίσκεται είς 
■χείρας το»· ομογενών.

Ό Έρτζοκ, ή Κομμέρσιαλ, ή ’Αμερικανική, έχουν έπίσης υπο
καταστήματα είς τήν Ξάνθην μέ χιλιάδας έργατών καί υπαλ.λ.ή-

ΤΥΠΟΣ ΤΟΥΡΚΟΥ ΑΠΑΧΗ

λων καί τό μέτ τής ’Αμερικανικής διευθύνει ό έκ. τών έπιφ·ανών 
δμογενών κ. Ζαννής Ζερβουδάκης, άνήρ μεγάλης έμπορικής 
Αξίας και πείρας, καθό έκ τής Χίου έλκων και έκ τής μεγάλης 
οικογένειας τήν καταγωγήν, τδ δέ τοϋΈρτζοκ ό κ. II. ΓΙετρό- 
πουλος, δραστηραότατος καί μέ πολλήν ίδιοι/ υιαν υπάλληλος. 
Υποκατάστημα έχει και δ παγκόσμιος καπνεμπορικός οίκος 
Β. Μουράτης και Σ'α, όπερ διευθύνει δ κ. Σωτήρ. Ζερβουδά
κης, άρτιας μορφώσεως άνθρωπος, Αδελφός δέ τοΰ κ. Ζαννή 
Ζερβουδάκη.

Τά σκήπτρα έν γένει τοΰ έμπορίου, Ακόμη και είς τήν ’Επι
στήμην, έχουν οι "Ελληνες. Ούτω μεγάλα γραφεία καί καπνα- 

ΤΥΠΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ποθήκας έχουν οί κ. κ. Π. Κουγιονμτζόγλου, ό οίκος Αάλα 
Ζήσου, !'»· διευθύνει ό νεαρός καί συμπαθής μας φίλος κ. Ζήσης 
Λάλα Ζήσης καί οί κ. κ. Γ. Στάλιος, I. Πάιδης, Στέργιος Δέν
δρου, "Αγγελος ΓΙερΰανάς, Μ. Μπασούδης, Στ. Τασούδης καί 
άλλοι. Έξπέ.ρ, δηλαδή πραγματογνώμονες τών καπνών, έμπει- 
ρότατοι είναι οί κ.κ. Πέτρος Ρούσης, τού οίκου Β. Μουράτη, 
Ευρ. Χρηστίδης τής Άμέρικαν, ής ταμίας έν Ξάνθη είναι δ 
διακεκριμένος φίλος μας κ. Σωτηρ. Ρουσόπουλος. ' Εξπέρ δέ. 
τής Ρεζι είναι δ κ. Κωστής Βάρδος. Έπίσης μεγαλέμποροι είς 
άλλους κλάδους είναι οί κ.κ. Παν. Δημητρών, Εύριπ. Μιχάλο- 
γλου, Μέν. Χασιρτζόγλου κ.λ. Άλλ’ έχει καί ιατρούς διακεκρι
μένους ή Ξάνθη καί — τιμητικόν δι ημάς — είναι "Ελληνες 
αυτοί. Ό κ. Γ. Χεκίμογλου, ίίστις είναι καί καπνέμπορος ένταυτώ 
καί λόγιος, I. Μαλετσίδης, Κ. Καραμπέτσης καί δ Αθηναίος 
μάλλον παρά Ξανθωπής, γνωστότατος είς τοΰ Ζαχαράτου καί 
τά άλλα κέντρα τής πρωτευούσης κ. Άθ. Ρουσόπουλος, είναι 
οί πρώτοι τής Ξάνθης καθάνς καί δ όδοντοϊατρός κ. Άσλανί- 
δης. "Εχει καί τόν άνθρωπον τών Γραμμάτων ή Ξάνθη, τόν 
αρχαίου καθηγητήν καί σεβαστόν πρεσβύτην κ. ' Ορφανίδην, 
λόγων καί εύφραδή ρήτορα, τιμά δέ τήν Τράπεζαν Αθηνών δ 
διευθυντής τού έκεΐ υποκαταστήματός της κ. Π. Καντιώτης, έκ 
τών τ.ά μάλιστα μορφωμένων άνωτέρων υπαλλήλων της.

Άλλά και είς δικηγόρους δέν υστερεί δ τόπος καί έχει Αρκε
τούς, καλούς επιστήμονας, μέσιο τών οποίων διακρίνεται διά 
τε τήν μόρφοισιν καί τό ήθος καί τόν λόγον, ό κ. Γ. Λαλαζή- 
σης. Καί έπεται πολυάριθμος τάξις Ανεπτυγμένων ομογενών, 
διάφορα έπαγγέλματα ένασκούντων, ώς οί κ.κ. X. Πολυζωΐδης, 

I. Καλεύρας, Β. Μίσως, Ιδιοκτήτης εύροίπαϊκωτιίτου φαρμα
κείου, Κ. Άκατογλίδης, .4. Παπαναστασίου, Β. Σουλτζής, 'Αλ. 
ΔΙοσχοΙιέλ.ης, Α/.εξ. Στεργιάδης, .1. Κισσόπουλος, X. Κουη ούδης.

Πρέπει νά κάμο> λόγον ιδιαίτερον περί τοΰ Προξένου 
τι1' —άνθης, τού κ. .1. Αννίνου, ίίστις κατά τήν άντίληφίν 
/ιου αποτελεί τον ιδεώδη τύπον τοΰ Προξένου. Καί δέν θά 
μοΰ ήρκει ή Αντίληφίς μου, 

διά νά έξάρω τά προτερήματιι του, 
τήν δεξιότητά του, τήν διπλωματικήν 
ιδιοφυίαν του, ιιν δέν είχα καί τήν 
κοινήν ομολογίαν. Αυτόν όμως τόν 
Αντιπρόσωπόν της, τόν τόσον καλ.ά 
είς τήν θέσιν του, ή Έλληνικί/ Κυβέ.ρ- 
νησις πρό τίνος τόν μετέθεσεν από 
την —ανθην, διά νιί τόν στείλη ίσως 
είς άλλο μέρος, οπού πιθανώς νά 
είναι άχρηστος, ίίπως λέγουν.

«
Είδα καί τό μέρος ίίπον έφονεύθη 

ό πολύς Βούλγαρος Χατζηγεώργης. 
Μοΰ τό έδειξαν fu- εύλάβειαν. Είναι 
απ' έξω από ένα καφενεδιικι, μιά 
σταλιά, τού Μπαλούκ ΙΙαζάρ.’Επερ- 
νοΰσε δ φοβερός διώκτης τών ομο
γενών μέ τόν καβάσην του. Έξαφνα 
ένας νέος τόν έπλησίασε καί τοΰ Ανά
βει δύο πιστολιές. Πίπτει δ Χατζη- 
γειόργης αί.μόφυρτος καί έξάγει τ.ό 
περίστροφών του διά νά πυροβολήση 
τόν φονέα του, αλλ’ εκείνος τόν πλη
σιάζει πάλιν και τοΰ στηρίζει τήν 
κάνην του είς τόν κρόταφιον.

— Ακόμα δέν ψόφησες σκυλί; 
Νά λοιπόν!

11υροβολέϊ πάλιν, τόν ρίπτει άπνουν, 
καί ένώ ό καβάσης τόν έπυροβόλει, 
■χάνεται σάν καπνός, πού διαλύεται 
είς τόν Αέρα. Πού έκρνβη,πώς έφυγε, 
ποιος ήτο, πού ευρίσκεται, κανείς δέν 
έμαθε ποτέ.'Ο άγνωστος ίίμοτς αυτός 
ύπήρξεν, ακουσίως του, ένας ευεργέ
της τοΰ ομογενούς στοιχείου.

«
Θά τό πιστεύσετε; —ενοδοχεΐον δέν 

έχει ή Ξάνθη. Δηλαδή ξενοδοχείο)· 
Ανθρώπινόν. "Εχει ένα, τού Φώτη 
Κυριαζή, τό όποιον θά ήτο ξενοδο
χείου, άν είχε>· άλλον ίδιοκτήκτην, ιίν 
είχεν ύπηρεσίαν, Άν είχε)· έπίπλωσιν, 
ίΐν είχε κουζίναν, Άν είχε τέλος όργά- 
νοισιν. Έχει δμως ένα κήπον δροσε- 
ρώτατον, μέ εύρυτάτην αίθουσαν κα
φενείου, δπερ αποτελεί τό κέντρον 
Αναψυχής καί συναντήσεως, Ακόμη 
καί τόν χειμώνα, όταν, ιιή ύπαρχού- 
σης λιακάδας, δέν καταιβαίνουν είς 
τόν σιδηροδρομικόν σταθμόν.

■α
Τά πρώτα καπνά, τά μόνα καί 

<! ημισμένα είναι τής Ξάνθης καί ιδίως 
οί γιακάδες ή fhmrs de Yaca άτινα 
φύονται είς τούς πρόποδας τών όπι
σθεν τής πόλεως λόφων. Διαφέρει ή 
ςζάνθη τοΰ άλλου καπνοτόπου, τής 
Καβάλλας, κατά τό ότι εκείνη μέν 
στερείται ιδικών της καπνών, ένώ ή 
Ξάνθη έξάγει γηγενή καπνά, ιδικά της.

'Εχετε ακούσει καπνόν 2 '/2 λίρας τήν όκαν; Τόσον λοιπόν 
- έπωλήθη κάποτε δ καπνός τοΰ χωρών Κέρι-Τσιλέρ.'0 κα

πνός αυτός είς τήν Αόντρα φθάνει 8 και 10 λίρας την όκαν. 
Ί1 επεξεργασία όμως γίνεται καθ' ον τρόπον καί έν Καβάλλα, 
Δράμα κ.λ. μή έπαρεπομένης η>υσικά τής έγχωρώυ καταναλώσεως.

«
Είς τήν Ξάνθην βλέπει κανείς διάφορα περίεργα πράγματα.

Ενας Απαχης, τον οποίον μού έδειξαν έξω Από τήν πάλαν, μοΰ· 
έδωκε νά εννοήσω ότι άμιλλάται ή Τουρκία, ώς προς τόν πο/ατι- 
σμόν μέ... τό Παρίσι. Είδα καί μερικούς Βουλγάρους χωρικούς 
συνοικισμένους είς ένα ακρον τής πόλεως, διά νά αποτελέσουν τό 
στοιχεΐον,μέ τό όποιον θά διεκδικήσουν τίμ· κυριότητα τοΰ εδάφους.

Καί τέλος μετά τριήμερον διαμονήν έπέβην τού τραίνου διά

ΞΕΝΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ ΤΦ ΤΑΪ2ΜΑ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ “ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ,,

Θεσσαλ-ονίκην καί διέσχισα κατά μήκος τό ήμισυ σχεδόν τής 
Ευρωπαϊκής Τουρκίας καί είδα τά Μακεδονικά ρουμάνια καί 
τάς ράχεις τών έκδικητών καί τά χωριουδάκια, πού χρόνια έστέ- 
ναζαν ύπό τό πέλμα τού τρόμου, μέ τά λευκά σπητάκια τών 
δμογεντόν καί τά καφασωτά τουρκόσπητα τών Αγάδων.

Έντυποεσεις βέβαια περί όλων αύτών τών σημείων απαιτούν, 
ώς είναι εύνόητον, πολύν χώρον καί διά τούτο σταματώ έδώ.

0 ΙΔΙΟΣ
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μέ τούς πολυειδείς τοΰ βίοι» μορφασμούς. 
Κ’ είς τήν στρωμνήν άκόμη κατακλίνομαι 
μετ’αγωνίας, δταν καταβαίν ή νύξ- 
ούδ’έπ’αύτής δωρεΐιαι αοι άνάπαυσις- 
κ’έκεΐ θά μέ πτοήσουν όνειρα κακα. 
Ό κατοίκων έντός τοϋ στήθους μου θεός, 
ό αρχών άπασών μου τών δυνάμεων, 
ένφ βα&έως συγκινεΐ τό στήθος μου, 
δέν δύναται νά φέρη εϊς τό φώς ούδέν. 
Ούτως ή ΰπαρξις μοϋ εϊνε έπαχθής. 
εύκτός ό θάνατος, ό βίος μισητός.
Μ. — Ποτέ ό θάνατος δέν εϊν’ εύπρόσδεκτος. 
Φ. — Μακάριος εκείνος, οΰ τό μέτωπον 
μ’ αίματωμένην δάφνην περιέστεψεν 
ό θάνατος, στήν λάμψη- τοϋ θριάμβου του! 
Μακάριος έκεΐνος, δν δ θάνατος 
εΐς τάς άγκάλας ερωμένης έπληξε, 
μετά χορόν γοργόν καί έκβακχεύοντα! 
Ώ, είθε τότε απνους νά κατέπιπτον 
έν υψηλή έκστάσει, πρό τής οψεως 
τής έκθαμβούσης τοϋ Έξοχου Πνεύματος! 
Μ. — Τήν νύκτα πλήν εκείνην δέν έτόλμησε 
νά έκκενώση κάποιος μαΰρόν τι ποτον. 
Φ. — Εϊν’ ή κατασκοπεία τό στοιχεΐόν σου ;
Μ. Δέν εί μαι παντογνώστης- ξεύρω πλήν πολλά. 
Φ. —Άφοΰ έκ τής φρικτής μου ζάλης μ έσυρον 
ήδεΐς γνωστοί μου τόνοι, κ' έ.νθυμίξοντες 
ήμέρας εύφροσύνους, έξηπάτησαν 
τά λείψανα τοΰ παιδικού αισθήματος, 
κατάρα έπϊ πάντα, δσα τήν ψυχήν 
θαμβοΰν, μαγεύουν, θέλγουν, δελεάζουσι, 
κ’ ε’ις ταύτην τήν ειρκτήν τοΰ πένθους καθηλοΰν 
Κατάρα κατά πρώτον εΐς τήν έπαρσιν, 
δι’ής τό πνεύμα περιβάλλει έαυτό '. 
Κατάρατος τών δντων λάμψις ή ψευδής, 
ήτις συμπαρασύρει τάς αισθήσεις μας! 
Κατάρα εΐς πάν δ,τι μάς έξαπατφ 
μέ ύστεροφημίας, δόξης όνειρα !
Κατάρα εΐς πάν δ,τι κολακεύει μας

Χορός Πνευμάτων ήιόρατοί/.

Ο ΦΑΟΥΣΤ ΚΑΤΑΡΩΜΕΝΟΣ ΤΑ ΕΠΙΓΕΙΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ ΤΟΥ ΓΚΑ1ΤΕ

Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΟΥ ΦΑΟΥΣΤ * * * *
ΚΑΙ Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ * *

Φάουστ. ΰΐεφιστοφιλής.

Φ. —Δέν κρούεται ή θύρα; Εϊσελθε! Πλήν τις 
νά μ’ ενόχληση πάλιν έρχεται;

Μ. — Έγω.
Φ. — Ε’ίσελθε !

Μ. — Τρις εΐπέ το
Φ. — Εϊσελθε λοιπόν ! 

Μ. — "Ετσι μ’αρέσεις, δόκτωρ. Είμαι δ’εϋελπις, 
πώς εΐς τό μέλλον θέλομεν συμβιβασθή. 
Διότι νά σέ σώσω προτιθέ[ΐενος 
έκ τής υποχονδρίας, ιδού έρχομαι 
ένώπιόν σου ώς Ιππότης εύγενής, 
μ’ ένδυμα ερυθρόν καί χρυσοπάρυφον, 
μετ’ έπενδύτου έκ μετάξης στερεός, 
έπί τοϋ πίλου φέρων πετεινού πτερών 
κ’ είς τήν πλευράν μου ξίφος αιχμηρόν, μακράν. 
Καί τώρα έν συντόμφ συμβουλεύω σε : 
Καθώς έγώ ένδύσου. δπως άφροντις, 
ελεύθερος, γνωρίσης τί έστι ζωή.
Φ. —Ύπό έσθήτα πάσαν θά αίσθάνωμαι 
τής έπί γής ζωής τήν αθλιότητα. 
ΙΙρεσβύτερος υπάρχω, ώς πρός παιδιάς, 
νεότερος, ή ιόστε πόθων ν’ άμοιρώ. 
Τί άρα νά μοΰ δώση δύναται ή γή;
<Στέρησις εϊν’ δ βίος ! Μόνον στέρησις!» 
Αύτό εϊνε τό άσμα τό αιώνιον, 
τό είς έκάστου ακοήν περιβομβοΰν, 
δπερ δΓ δλοκλήρου τής ζωής ημών 
μάς ψάλλει πάσα ώρα μέ φωνήν βραχνήν. 
Μέ φρίκην τιήν πρωίαν έξεγείρομαι, 
καί ήθελα νά χύσω δάκρυα πικρά, 
βλέπων, πώς ή ήμέρα έν τφ δρόμφ της 
δέν θέλει έκπληρώσει μίαν μόνην κάν, 
μίαν εύχήν μου μόνην δτι καί αύτήν 
τής τέρψεως σμικρύνει τήν προαίσθηση· 
διά ϊδιοτρόπων μικρολογιών- 
δτι τό ιδεώδες δημιούργημα 
τοΰ συγκεκινημένου πνίγει στήθους μου 

ώς κτήμα: Παις, γυνή καί δούλος κΓ άροτρον ! 
Κατάρατος ό Πλούτος, δταν μάς ωθή _ 
πρός κινδυνώδεις πράξεις διά θησαυρών, 
δταν πρός ήδονάς καί τέρψεις όκνηράς 
τά μαλακά μάς στρώνη προσκεφάλαια! 
Κατάρα στόν γλυκόν τής σταφυλής χυμόν ! 
Είς τήν ύψίστην ηδονήν τοΰ έρωτος ! 
Κατάρα εΐς τήν πίστιν- την ελπίδα μας ! 
Κατάρα πρό παντός εΐς τήν υπομονήν !

Φεΰ! Φεΰ! Τόν κόσμον τίιν ώραίον 
συντρίβεις μ’ ισχυρόν πυγμήν 
ημίθεος δ πλήξας ήν !
Εΐς θρύμματα έλύΰη πλέον! 
Φέρομεν 
τά λείψανα εΐς τό Μηδέν- 
κλαίομεν 
τό κάλλος τό άπολεσθέν.
Ώ κραταιότερον,
σύ έκ τών τέκνων τών θνητών 
λαμπρότεροι- 
ανοικοδόμησε αύτόν, 
έν σοί ανόρθωσε τον πάλιν! 
Είς νέου βίου τιήν αγκάλην, 
μέ πνεύμα καθαρόν, άκμαΐον, 
ρίφθητι εύθύς, 
κ’ ύπό ρσμάτων νέων 
Οά γοητευθής!

Μ. Ακούεις; Είνε οί μικροί μου 
θεράποντες καί οπαδοί μου.
Μέ τί γεροντικήν σοφίαν 
πρός τέρψιν κ’ έργα συμβουλεύουν ! 
Νά σέ έλκύσωσι γυρεύουν 
στόν κόσμον άπ’ τήν μοναξίαν, 
που ζωτικοί χυμοί στειρεύουν. 
Παυσε νά παίζης πλέον μέ τήν θλΐψίν σου, 
ήτις σοΰ κατατρώγει τήν ζωήν, ως γυψ. 
Κ’ έν τή χειριστή έτι συναναστροφή 

Οά συναισθάνεσαι πώς είσαι άνθρωπος 
μετά άνθρώπων. ΙΙλήν δέν προτιθέμεθα 
είς όχλον συρφετώδη νά σέ ρίψωμεν ! 
Δέν είμαι τις έκ τών μεγάλων βέβαια, 
άλλ' έάν θέλης, ηνωμένος μετ’ έμοϋ, 
τό βήμά σου νά φέρης διά τής ζωής, 
πάν νεϋμά σου ασμένως θά υπηρετώ. 
Δέξαι με σύντροφόν σου. κι’ άν σ’ ευχαριστώ, 
θεράπων σου υπάρχω- είμαι δούλος σου 
Φ. — Τί πρέπει νά σοί δωσω πρός ανταλλαγήν; 
Μ. — Πρός τοΰτο προθεσμίαν έχομεν μακράν. 
Φ- —Όχι ! ’Εγωιστής εϊν’ δ διάβολος- 
δέν πράττει δι’ άγάπην τού Θεοΰ απλώς 
δ,τι νά ώφελήση άλλους δύναται.
’Εκδήλωσε τίιν όρον καθαρώτατα ! 
Τοιοΰτος υπηρέτης φέρει κίνδυνον.
Μ. —Έδώ υποχρεούμαι νά σ’ υπηρετώ, 
ακάματος νά τρέχω είς τό νεύμα σού
σταν δ' άλλήλους πέραν σύναπήσωμεν, 
οφείλεις τό αύτό νά πράττης είς εμέ. 
Φ. — Ποσώς διά τά πέραν δέν άνησυχώ. 
"Οταν τίιν κόσμον τούτον καταστρέψης σύ, 
ας άνατείλη μετ’ αύτόν δ έτερος.
Αί τέρψεις μου πηγάζουν έκ τής γής αύτής. 
αύτός ό ήλιος φέγγει είς τούς πόνους μου. 
"Οταν δέ άπαξ τούτων άποχωρισθώ, 
άς γίνη δ,τι θέλη- αδιαφορώ, 
άν μίσος καί αγάπη, "Αδης κΓ ουρανός 
ύπάρχουν είς τάς σφαίρας τάς επέκεινα.
Μ. - Τοιαύτην έχων γνώμην, άποτόλμησε. 
Κάμε ομολογίαν! Καί μετά χαράς 
τής τέχνης μου θά λάβης πείραν τάχιστα. 
"Ο.τι θνητός δέν εϊδε, δίδω σοι έγώ.
Φ. — Τί έχεις σύ νιι διόσης, πτωχέ διάβολε ; 
Ένόησε ποτέ τις τών όμοιων σου 
τάς ύιρηλάς όρμάς τοΰ πνεύματος ήμών; 
’Εδέσματα πλήν έχεις, μή χορταίνοντα. 
"Εχεις ξανθόν χρυσίον, δπερ άστατον, 
εκρέει τής χειρός σου, ώς υδράργυρος. 
Παίγνια έχεις, κέρδος μή πορίζοντα, 
καί κόρην, ήτις έξ αύτών τών κόλπων μου 
έρωτικώς προσβλέπει τόν πλησίον μου. 
’Έχεις τήν ούρανίαν τέρψιν τής τιμής, 
έξαφανιζομένην, ώς μετέωρον.
Δεϊξόν μοι τήν οπώραν, ήτις σήπεται, 
πριν ή τήν άτοδρέψουν. Δένδρα δεϊξόν μοι 
έκ νέου καθημέραν άναθάλλοντα !
Μ. — Τοιαύτη έπολή δέν μέ πτοεί ποσώς- 
τοιούτους θησαυρούς νά δώσω δύναμαι. 
Άλλά καλέ μου φίλε, φθάνει κ’ ή στιγμή, 
καθ’ ήν Θά δυνηθώμεν μετ’ άνέσεως 
εϊς κάτι τι καλόν νά έντρυφήσωμεν.

ΙΔΙΟΤΡΟΠΙΑΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ

πανικός τόν όποιον ένέσπειρεν ό αύτοκράτωρ Παύλος είς τούς 
περί αύτόν, είχε βαθμηδόν μεταδοθή καί είς τούς κατοίκους δχι 
μόνον τής πρωτευούσης άλλά καί αύτών τών έπαρχιών. Ρηταΐ 

διαταγαί, ή μία παραδοξοτέρα τής άλλης έξεδίδοπο άδιαλείπτως, αί 
σκληρότεροι ποιναί ένέσκηπτον έπί τάς κεφαλάς τών άνθριόπων, μή 
ύποπτευόντων καν τήν άφορμήν τής τοιαύτης συμφοράς.

Τήν 8 Φεβρουάριου τοΰ έτους 1800 άνεκοινώθη, μεταξύ άλλων, καί 
αύστηροτάττ] έπίπληξις πρός τόν στρατηγόν Βράγγελ, άποθανόπα ήδη. 
Τήν 18 Απριλίου τού αύτοΰ έτους έδόθη πρός τήν γερουσίαν τό έξής 
ούκάζιον: ’Επειδή διά τών έκ τής άλλοδαπής είσαγομένων βιβλίων 
επέρχεται διαφθορά τής θρησκείας, τοΰ άστυκού νόμου καί τών ηθών, 
διατάσσομεν. δπως τοΰ λοιπού καί μέχρι νεωτέρου ούκαζίου, άπαγο- 
ρευθή ή εί; τό ήμέτερον κράτος εισαγωγή έκ τοΰ εξωτερικού παντός 
είδους βιβλίων, είς οίανδήποτε γλώσσαν καί άν είναι γραμμένα, ώς καί 
ή μουσική . Τήν δέ 5 ’Ιουλίου ό κόμης Πάλεν, διοικητής τής ΙΙετρου- 
πόλεως έλαβεν Άνωτάτην εντολήν: «Νά κλεισθοΰν δλα τά τυπογρα
φεία, έκτός τού τής Γερουσίας, τής ’Ακαδημίας καί τής προϊτης τών 
εύγενών Στρατιωτικής Σχολής, διά νά παύσουν νά τυπώνουν εΐς αύτά .

Τοιουτοτρόπως ή φιλολογία άπεδιώκετο όριστικώς έκ τής Ρωσσίας, 
καίτοι μετά τινα καιρόν έδόθη διι ιγή νά άποσφραγισθώσιν έκ νέου 
τά τυπογραφεία, άλλά νά έπιβλέ: ι αύστηρώς παν δ,τι τυπώνεται είς
αύτά. ’Εννοείται, δτι, τό νά τυπώση κανείς βιβλίον ύπό τοιαύτην έπελή 
άγτ'Οΐαν περί τής αέριον, ήτο πράγμα σχεδόν άδύνατον. Καί αύτός μάλι
στα ό αύλικός Ιστοριογράφος Καραμζιόν ήδυνάτει εττελώς νά έργασθή 
ύπό τάς δημιουργηθείσας συνθήκας. «Ή λογοκρισία — έγραφε — σάν 
μία μαύρη αρκούδα στέκεται είς τό μέσον τού δρόμου καί σοϋ διαφιλο- 
νικεϊ τήν διάβασιν διά τά πλέον άσήμαντα πράγματα. Μετέφρασα μερι
κούς λόγους τού Δημοσθένους, οί λογοκριταί δμως σού λέγουν, πώς δ 
Δημοσθένης ήτο δημοκρατικός καί, δτι τοιοΰτοι συγγράφεις δέν πρέπει 
νά μεταφράζωπαι, καί δ Κικέρων έπίσης, καί δ Σαλούστιος έπίσΐ)ς...» 
Καί μάλιστα ό τόσον σιη-τηρητικός συγγραφεύς Αύγουστος Κοτσεμπού. 
μεταβαίνων είς Ρωσσίαν κατ’ εντολήν αύτοΰ τούτου τοΰ Αύτοκράτορος, 
αίφνης, συνεπεία άνεξηγήτου ιδιοτροπίας, διετάχθη νά σταματήση είς 
τά σύνορα τήν 23 Απριλίου 18Q0 καί έξωρίσθη κατ’ εύθεΐαν εΐς Τομ- 
πόλσκ, έκεΐθεν δέ ώρίσθη είς αύτόν διαμονή τό Κουργάν.

Φοβερώτερον άκόμη είναι τό γνωστόν είς τόν πάστορα Ζείδερ συμ-

βάν. Διέμενεν ούτος παρά τήν πόλιν Ρέβελ καί ήτο κάτοχος μικράς 
βιβλιοθήκης, βιβλίων ήθικο - θρησκευτικών, τά όποια παρεχώρει πρός 
άνάγνωσιν είς τούς έποπίους χωρικούς. Τόν κατήγγειλαν, οτι κυκλοφο
ρεί βιβλία «ύποπτα καί μάλιστα άπηγορευμένα». Άμέσως ό Παύλος 
διατάσσει νά συλληφθή ό πάστωρ και χωρίς ν’ άνακριθή καί δικασθή 
νά έγκλεισθή είς φρούριον, ακολούθως νά μαστιγωθη δημοσίφ καί νά 
έξορισθη είς Σιβηρίαν. Ή απάνθρωπος αΰτη άπόφασις έξετελέσθη 
κατά γράμμα καί μόνον χάρις είς τόν κόμητα Πάλεν, διατάξαντα τόν 
δήμιον νά μή επίδειξη πολύν ζήλον, έμεινεν ό γέρων έν τή ζωή καί 
έπί τέλους έπανήλθεν έκ τής εξορίας έπί αύτοκράτορος ’Αλεξάνδρου Α'.

’Εννοείται, δτι μέ τοιούτου είδους δικαιοσύνην ούδείς ήδύνατο νά λογί
ζεται έν άσφαλείφ, τοσούτω μάλλον, καθόσον διά τόν Παύλον άσήμαντα 
πταίσματα δέν ΰφίσταντο. Ή έλαχίστη έξαφνα περί τήν στολήν αμέλεια 
έτιμωρεϊτο μετ’ ίσης αύστηρότητος, δπως ή αισχροκέρδεια ή ή προδοσία.

Ό Κοτσεμπού άφηγεΐται, δτι κάποτε κατά τόν περίπατον ό αύτοκρά
τωρ συνήντησε δημόσιον υπάλληλον, δστις δέν έφροντισε νά ύπεκφύγη 
τήν παρουσίαν του, δπως συνήθως έπραττον οί διαβάται είς τήν θέαν 
τού αύτοκράτορος. Ό ατυχής υπάλληλος ήτο πεπεισμένος, δτι έφόρει 
κανονικώτατα τήν στολήν του καί ήλπιζε νά καταστή άξιος τής προσο
χής τού μονάρχου. Ό Παύλος τόν έκύτταξεν άπό κεφαλής μέχρι ποδών 
ή στολή του ήτο πράγματι εν τάξει, ή κανονικότης δμως άπήτει νά φέρη 
καθ’ οδόν καί ράβδον, τήν οποίαν ό υπάλληλος δέν είχε. Ό Παύλος 
έσταμάτησε καί τόν ήρώτησε.

— Τί χρειάζεται είς αύτά τά υποδήματα;
Έκεΐνος ό δυστυχής έμούδιασε καί ήρχισε νά τρέμη.
— Τί χρειάζεται εϊς αύτά τά υποδήματα; έπανέλαβεν ό αύτοκρά

τωρ έντονιίιτερον.
Ό τρομαγμένος υπάλληλος τά έχασεν όλότελα καί μή άπιληφθείς τήν 

έννοιαν τής γενομένης έρωτήσεως, άπεκρίθη : Μπογιά, Μεγαλειότατε!»
Ό Παύλος δέν ήμπόρεσε νά συγκρατήση τόν γέλωτα.
— ’Ηλίθιε — τοΰ είπε — ραβδί χρειάζεται.
Είχε τύχην ό υπάλληλος αύτός ποΰ έκαμε τόν αύτοκράτορα νά 

γελάση, άλλως σκληρά θά ήτο ή τιμωρία του.
Μία Πετρουπολίτισσα, η κυρία Δεμούτ. ώδηγήθη είς σωφρονιστή- 

ριον, διότι, συναντήσασα τόν Παύλον καθ’ οδόν δέν έπρόφθασεν εγκαί
ρως νά έξέλθη τής άμάξης της καί νά προσκυνήση τόν Αύτοκράτορα.

Κατά τό Ρωοαικόν α, Γ. Κ.

Φ. —Άν επαναπαυμένος απλωθώ ποτέ 
είς κλίνην οκνηρίας, άς χαθώ εύθύς! 
Άν ποτέ κολακεύων άπατήσης με 
τόσον, ώστε ν’ άρέσκω είς έμέ αύτόν, 
έάν μέ άπολαύσεις δελεάσης με, 
έστω έκείν’ ή ώρα ή έσχάτη μου ! 
’Ιδού τό στοίχημά μου !

Μ. - Λός τΐ|ν χειρά σου ! 
<1·. — Παλάμ’εϊς τήν παλάμην ! ’Άν έγώ ποτέ 
πρός τήν στιγμήν φωνήσω τήν δραπέτιδα : 
«Τόσον ώραία είσαι! ’Αχ, σταμάτησε ! 
δύνασαι νά μέ ρίψης τότε είς δεσμό’ 
άσμένως τότε ν’ άποθάνω δέχομαι! 
Ό κώδων ας ήχήσι] ό νεκρώσιμος. 
Τότ’ είσαι τής θητείας σου ελεύθερος. 
Στήτώ τό εκκρεμές ! Οί γνώμονες αύτού 
άς πέσουν άς παρέλθουν αί ήμέραι μου! 
Μ.—Στάθμισε καλώς τούτο! Δέν τό λησμονώ. 
Φ. — Νά πράξης τούτο έχεις πλήρες δίκαιον. 

{Ό Φάουατ υπογράφει καί τώ εγχειρίζει 
τό έρχραφουλ

Ό λόγος μου δέν ήτον οϊησις κενή- 
έάν προσκολληθώ που, εϊμ’ άνδράποδον 
άν σοΰ, ή τίνος άλλου, άδιάφορον.
Μ. —Άμέσως θ' άναλάβω εΐς τό δεϊπνόν σου 
τά υπηρετικά μου χρέη σήμερον.
Άλλ’ έν έπίτρεψόν μοι ! Επειδή ζωή 
καί θάνατος υπάρχει, σέ παρακαλώ 
νά μοΰ χαράξης μόνον δύο τρεις γραμμάς.
Φ-— Πώς; Θέλεις καί γραπτόν τι, ώ σχολαστικέ; 
Ποτέ άκόμη άνδρα δέν έγνιόρισες 
καί λόγον ανδρικόν; Δέν εϊνε αρκετόν, 
δτ’ ή ύπόσχεσίς μου ή προφορική, 
διέθεσ’ αιωνίως τάς ήμέρας μου;
"Οταν ό κόσμος ρέη ακατάσχετος, 
νά μέ δεσμεύση δύναται ύπόσχεσίς :
Άλλά ή πλάνη αυτή είνε προσφιλής- 
ποιος άσμένως ταύτης απαλλάσσεται; 
Μακάριος δ τρέφων πίστιν καθαρόν !
Ποτέ διά θυσίαν δέν μετανοεί.

Πλήν πάπες δειλιώσιν, ώς πρό'φάσματος, 
πρό σφραγισμένης καί γραπτής περγαμηνής. 
Ό λόγος ήδη Ονήσκ’ ύπό τόν κάλαμον, 
καί έχουσι τό κόρος δέρμα καί κηρός. 
Πνεύμα κακόν, εΐπέ, τί θέλεις παρ’ εμού ; 
I Ιεργαμηνήν, χαρτίον. μάρμαρον, χαλκόν ; 
Νά γράψω μέ γραφίδα, σμίλην, γλύφανον; 
Έκ τούτων νά έκλέξης εϊσ’ έλεύθερος.
Μ.—Άμέσως πώς άνάπτεις καί δημηγορείς ! 
Κάθε χαρτάκι εϊνε άρκετόν άλλά 
θά ύπογράψης μέ σταγόνα αϊματος.
Φ. — Άφοΰ τό θέλεις, έστω- δέχομαι αύτόν 
τόν παιγνιώδη τρόπον καί άλλόκοτον.
Μ. — Αίμα είνε χυμός τις ιδιαίτερος.
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ΤΙ ΕΣΤΙ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ

" Εικονογραφημένη λογίζεται εύτνχής διότι πρώτη αυτή εις 
Α-Χ τό τεύχος τού ’ Ιανουάριου τοΰ 1907 Εδημοσίευσε σύντομον 
μελέτην περί υποβρυχίων τοΰ νττο.πλοκίρχου Νικ. Βότση, της 
οποίας η τελευταία παράγραφος ήτο ή εξής:

«Δέν είναι τοΰ παρόντος νά έξετάσωμεν τήν δρασιν τών Ελλη
νικών υποβρυχίων έν μέλλοντι πολέμιο Εν τιϊ> Αίγαίτο, πλήν θά 
ηνχόμεθα νά ίδωμεν τό ναυτικόν ημών Επηυξημένον μέ αριθ
μόν τινα επιθετικών υποβρυχίων, τά όποια ώς άλλα πυρπολικά 
τοΰ άγώνος, θά φέρωσι τήν καταστροφήν εις πάντα στόλον, 
όστις θά έπεχείρει νά καταπατήση τά’Εθνικά τής ΙΙατρίδος ήμά»· 
Δίκαια . ’Επειδή όμως άπό τοΰ Ιανουάριου 1907 παρήλθεν 
Αρκετός χρόνος, καθ’ ον νέοι 
συνδρομηται πολλοί προσετέθη- 
σαν, παρέχομεν μερικάς πληρο
φορίας περί υποβρυχίων, Αρνό- 
μενοι τσίπας έκ τοΰ έν λόγφ 
άρθρου τοΰ υποπλοιάρχου κ.
Ν. Βότση.

«
Ί1 λέξις υποβρύχιον σκάφος 

δέν έχει ανάγκην νά έξηγηθή. 
Σημαίνει σκάφος τό οποίον πλέει 
υπό τήν θάλασσαν.’ίΙ αρχή του 
ανάγεται εις τόν 1βον αιώνα.
Πριν Ακόμη ό άνθρωπος κατακτήσει καλά καλά τήν υγράν επι
φάνειαν, όπως τήν έχει σχεδόν κατακτήσει σήμερον, άπεπειράθη 
καί υποβρύχιον θαλασσοπλοΐαν. 11 Χελ.ώνη·· τοΰ Bushnell 
τώ 1771, ό Ναυτίλος* τοΰ Fulton τφ 1801, σκάφη περίεργα, 
άχρηστα άπό πρακτικής άπόγεως, ατελή, μή Εχοντα σχέσιν προς 
τό σημερινόν, οπωσδήποτε τέλειον καί φοβερόν — ώς οπλον — 
υποβρύχιον, δύνανται νά θεωρηθούν ώς πρόγονοι τοΰ υποβρυχίου.

Ή πριότη απόπειρα τοΰ υποβρυχίου έστηρίχθη εις τήν μετα
βολήν τοΰ εξωτερικού όγκου, ή μάλλον τοΰ βάρους. ’Άλλ.οτε 
.πχομεν εξηγήσει διατί πλέει ένα σώμα εις τό ϋδωρ. Επιπλέει

ΠΩΣ ΠΛΕΕΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑΝ ΤΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ

ΠΩΣ ΕΝΕΡΓΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΫΔΑΤΟΣ ΤΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ

ΤΟ ΚΑΤΑΒΥΘΙΣΘΕΝ ΕΝ ΒΙΖΕΡΤΗι ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ "ΛΟΥΤΕΝ,, 

όταν τό βάρος τον σκάφους είναι μικρότερον τον βάρους τον 
ϋδατος που Εκτοπίζει. Διά νά καταδυθή λοιπόν τό σκάφος, ε’ισ- 
ήγον εις αυτό δι αντλιών ϋδωρ, οϋτω δέ ύπερενίκα»· την αντω- 
σιν, δηλαδή την δύναμιν, ήτις ενήργει Εκ τών κάτω επί τον 
σκάφους, και τό βάρος τοΰ σκάφους καθίστατο μεγαλείτερον 
τοΰ βάρους τοΰ ϋδατος ποΰ εκτοπίζει. ’ Αντιθέπως πάλιν, όταν 
ήθελον νά Ανέλθη εις την επιφάνειαν Εξήγον τό ϋδωρ. Άλλ’ 
Αρχή avtij δεν έδιδε ικανοποιητικά Αποτελέσματα, καθόσον 

άλλως τε τά σκάφη ταΰτα έδει νά ώσι μικρού εκτοπίσματος καί 
διά τοΰτο έ.στράφησαν κατόπιν εις τό μεγαλήτερον Εκτόπισμα καί 
κατεσκεύασαν υποβρύχια μέ θετικήν πλευστότητα, όπως λέγουν. 
Τά σκάφη αυτά διεφύλασσον πάντοτε τό βάρος των μικρότε
ροι’ τοΰ βάρους τοΰ έκτοπιζομένου ϋδατος. Δέ)· έξειιηδένιζον 
οϋτω όπως πριν τίρ· έκ τιον κάτω άντωσιν καθιστώντες βαρύ
τεροι' τό σκάφος, τοΰ ϋδατος όπερ εξετόπιζε. Εις τά νέα αυτά 
σκάφη λοιπόν υφίστατο πάντοτε ή έκ το»· κάτω άντωσις, όταν 
δέ ήθελον νά καταδυθώσι μετεχειρίζοντο οριζόντια πηδάλια, 
άτινα διευθύνουν τό σκάφος προς τό βάθος ή προς τά άνω, 
άναλόγως τής κλίσεως, ήν θά δώοη τις εις αυτά, Απαράλλακτα, 

όπως καί τό κατακόρυφον πηδά
λιου Αναγκάζει τό σκάφος νά 
στραη ή δεξιά ή Αριστερά.

Έπί τής αρχής αυτής στηρί
ζεται καί ή υπό τήν Επιφάνειαν 
πλέουσα καί Ενεργούσα τορ- 
πίλλη, έπί ταύτης δέ στηρίζονται 
καί τά νεώτερα ϋποβρύχια, τά 
οποία είναι έφωδιασμένα μέ δύο 
όριζόντια πηδάλια, ήτοι, εν εμ
πρός καί έν όπίσω. Σημειωτέου 
όμως ότι διά νά καταδυθή τό 
σκάφος πρέπει νά κινητοί.

Σήμερον μεθ’ όλα τά σημειωθέντα δυστυχήματα δύναται τις 
νά εΐπη ότι είναι αρκετά τέλεια τά υποβρύχια. Τά διακρίνουν 
τώρα εις δύο τύπους: Εις αμυντικά υποβρύχια ή μικρας (Ικτί
νος ένεργείας, γαλλιστί λεγάμενα, sous - marins, καί εις Επιθε
τικά καταδυόμενα ή μεγάλης ι’ικτΐνος ένεργείας, Submersibles.

Διά τήν κίνησιν τών σκαφών τούτων έδοκίμασαν διάφορα 
μέσα, τά Αέρια εκρηκτικών ουσιών, ώς ή βαμβακοπυρϊτις, διά 
συνεχών έκρήξεων μικρά»' ποσοτήτων, τόν ηλεκτρισμόν, τήν 
γκαζολίνην, τήν βαζελίνην, τό πετρέλαιο)· κ.λ. Έπί τινα χρόνον 
Εθεωρήθη δ ηλεκτρισμός ώς ή καταλληλοτέρα κινητήριος δύνα- 
μις, τά πρώτα δέ υποβρύχια ποΰ έναυπηγήθησαν ήσαν εφωδια- 
σμένα μέ συμπυκνωτήρας ηλεκτρικούς καί διά τοΰτο ήσαν υπο
χρεωμένα, όταν Εξηντλοΰντο ουτοι, νά έπανέρχωνται εις τά 
ορμητήριά των διά νά τούς γεμίζουν έκ νέου. Είναι προφανές 
λοιπόν ότι τά διά τοιούτου συστήματος κινούμενα δέν δύνανται 
νά απομακρυνθούν πολύ τοΰ δρμητηρίου των. '11 άπό τούτον 
άπόστασις, Εντός τής οποίας δύναται νά Ενεργήση έν σκάφος, 
λέγεται άκτίς ένεργείας.

Τά καταδυόμενα υποβρύχια διαφέρουν ούσιωδώς τών αμυν
τικά»· υποβρυχίων, πλεονεκτούν δέ πολύ εκείνο»·. Καταδύονται 
μόνον όταν πρόκειται νά ενεργήσουν, έπί τής επιφάνειας δέ, 

1

ΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ 

τοιούτου έντός σιδηρών 
τόν μολνσμένον ή διά 

τά ακατάλληλα διά τήν ζωήν

έχοντα ταχύτητα 
ιίρκετήν. δύνανται 
και ώς καταδρο
μικά ΐ'ά χρησιμο
ποιηθούν, Ενώ έ.ξ 
Αλλου έχουν καί 
Ακτίνα έυερ/Εΐας 
μεγαλειτέραν καί 
εέ’πλοώτερα είναι 
καί κατοικήσιμα.

ίΐίά χά κατα
δυθή εν τοιούτου 
σκάφος χρειάζεται 
έλάχιστον χρόνον 
πέντε έως έξ λε
πτά. α0ταν πλέη 
υπό τήν Επιφά
νειαν άνανειόνουν 
τόν μολυνόμενον
ατμοσφαιρικόν αέρα διά πεπιεσμένου 
κύλινδρο»· καί έκδιιόκουν δι αντλιών 
χημικάεν μέσων Εξουδετερώνουν ι' ' __
συστατικά του αέρος, ώς τό διοξειδίου τοΰ ανθρακος κ.λ.π."Οταν 
πάλιν καταναλωθή μεγάλη ποσότης καυσίμου ϋλης καί έλατ- 
τιοθή σημαντικάις τό βάρος τοΰ σκάφους, τότε συμπληρώνουν 
αυτό /ιέ θαλάσσιον ϋδωρ.Έάν δέ θέλουν νά ανέλθη ταχύτερον 
εις τήν επιφάνειαν το σκάη ος, αφίνουν νά πέσουν βάρη σιδηρά 
ανηρτημένα κάτωθι τοΰ σκάφους. "Οταν τό καταδυόμενον είναι 
υπό τήν Επιφάνειαν τής θαλάσσης δέν υπερέχει τίποτε Αλλο 
παρά μόνον τό περισκόπιου, δηλαδή ένας λεπτός σωλήν, δ 
οποίος είναι ωπλισιιένος μέ σύστημα πρισμάτων, ούτως οίστε 
τξ κυβέρνα»· τό σκάφος, νά δύναται νά βλέττη τί γίνεται εις 
τήν επιφάνειαν καί Αμέσως Εξαφανίζεται καί αυτός. Καί Αφοΰ 
κατοπτεύση ό κυβερνήτης καί τό σκάφος πλησιάση τό Εχθρι
κόν θωρηκτόν, εκσφενδονίζει τότε, τήν τορπίλλην του κατά τών

ΤήΠΟΘΕΧΙΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΑΟΣ ΜΕΤΕΩΡΑ— ΜΟΝΗ ΑΚΑΤΟΙΚΗΤΟΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ “ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ,,

υφάλων μερών. 
Ιιά νά έπιτεθή 

έχει ώς όπλου τήν 
τορπίλλην, διά ΐ’ά 
άμυνθή καταδύε
ται. ’Επειδή όμως 
υπό τήν θάλασσαν 
έχει μικριίν ταχύ
τητα, τό έπί τής 
έπιη ανείας σκά- 
η ος, ώς μόνον μέ
σον σωτηρίας, έχει 
τ'ην i/υγήν. Ώς 
όπλου όμως είναι 
προωρισμένον νά 
έμποδίζη βομβαρ
δισμούς, αποβά
σεις, νά λύιι απο
κλεισμούς και νά

1 ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

παρακωλύη τάς διαβάσεις στενών εις τόν Εχθρικόν στόλον.
Ιΐριότη ή Γαλλία άπέκτησεν υποβρύχια καί δφείλει ταΰτα εις 

τους Γάλλους ναυπηγούς Ζέάά, Romanzot-li, Mangas καί Lou- 
beuf. ’ΙΓ Αγγλία, έντΐι κατ’ άρχάς δέν έδωκε προσοχήν εις τό 
υποβρύχιον, προσεπάθησε κατόπιν παρά τώ έν Χάγη Συνεδρίοι 
τής Εέρήνης ιά καταόικάση τήν εφαρμογήν του, άποτυχοΰσα δέ 
έναυπήγησεν αρκετά. Ό Γαλλικός στόλος σήμερον Αριθμεί περί 
τά 9/1 τοιαυτα σκάη η ιιπό 30-400 τόννα»·, μέ ταχύτητα δέ 12 καί 
14 μιλλίων καθ’ ώραν έπί τής επιφάνειας καί 8 έως 9 ύπ’αυτήν.

Τοΰ τύπον τούτου τά»· καταδυομένων καταδρομικών είναι 
καί τό νέον σκάφος μας, όπερ παρήγγειλε πρό τίνος ή Ελλη
νική Κυβέρνησις εις τά έν Γαλλία ναυπηγεία Creuzot. Είναι 
δηλαδη Επιθετικόν υποβρύχιον, μεγάλης ι’ικτΐνος Ενεργείας, 
τύπου LoubeUf, άπαράλλακτον μέ τό Γαλλικόν καταδυόμενον 
καταδοομικόν «Messidort οί: εΐχομεν δημοσιεύσει τήν εικόνα 
εις τό προηγούμενου τεΰχός μας.
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ΞΕΝΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

Η ΑΝΤΙΖΗΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΚΡΑΣ

Οταν ό ΛουδοβίκοςΆιιπροςέφθα- 
σεν, άφήσας τό Παρίσι, είς τήν 

οικίαν τής Ούρκέτ. χανομένην εις τό 
βάθος τής πολυδένδρου Γασκόνης, ή 

λύπη του μετεβλήθη ταχέως είς εν είδος μυστικής 
ανησυχίας έμψυχουμένης ύπό τών αναμνήσεων.

Κοιμώμενος τώρα. υπό τήν ομίχλην τοΰ εαρος ό 
ιδιοκτήτης τής Ούρκέτ εύρίσκετο έκεΐ, οπού είχεν 
άνθηση ή παιδική του ήλικία, έκεΐ οπού πρό δύο 
ετών είχεν οδηγήσει τήν νεαρόν του σύζυγον, οπού 
είχεν έπανέλίΐη μετ’ αυτής κατά τόν τελευταίου 
Σεπτέμβριον, πάντοτε περισσότερον εραστής παρά 
σύζυγός. Τήν φοράν ταύτην ήρχετο έκεΐ μόνος- τό 
Παρίσι έκράτει τήν άποθανοϋσαν ...

Άλλ’ ή άποθανοΰσα είχε πολύ δώσει άπό τόν εαυτόν της είς τήν νυμ
φικήν εκείνην κατοικίαν. 'Π ομπρέλα καί τό ψάθινο καπέλλο της. συρ
μός τοΰ παρελθόντος θέρους, τήν άνέμενον. Εις τά βαθέα ερμάρια τήν 
άνέμενον ενδύματα βρεγμένα άκόμη άπό τήν μυρωδιά της.

Έν βιβλίον έκειτο έπϊ τής τραπέζης φέροτζείς τό μέσον σημειωμένου 
τό όνομά της. Μία ανθοδέσμη, κρεμασμένη ύπό τής Ιδίας είς τό άκρον 
ενός παραθύρου, έξηραίνετοέκεΐ. Δέν έτόλμα κανείς ν’ άνοιξη τό παρά- 
θυρον έκ φόβου μή τ’] ανθοδέσμη έπιπτε είς κόνιν.

Ό Λουδοβίκος έξεπλάγη διότι δλαι έκεϊναι αί εικόνες, μιας ζωής έξα- 
φανισθείοης πλέον, δέν τοΰ έπλήγωσαν σκληρώς τήν καρδίαν, ώς τοΰ 
τήν ειχον πληγώσει άλλαι κατά τήν άναχώρησίν του άπό τό Παρίσι, 
όπου ή Λουϊζέττα είχεν άποθάνη. Τουναντίον μάλιστα, πάν δ,τι έκ τής 
Λουϊζέττα; έμενεν εις τήν Ούρκέτ. διετήρει τήν επιφάνειαν τοΰ ύπνου 
μάλλον παρά τοΰ θανάτου.Ή Λουϊζέττα έδώ έφαίνετο ζώσα, μόνον άπου- 
σίαζεν. καί πάν δ,τι είχε θίξει πρό ολίγου, έκοιματο κατά τήν απουσίαν της.

Θά έπανήρχετο μίαν ημέραν καί τό πάν θ’ άνέζη. . .
Θά έπανέλθη.. . Ό Λουδοβίκος ύφίστατο τήν κ.ρίσιν εκείνην, ή οποία 

ακολουθεί τούς πολύ σκληρούς χωρισμούς. Διά νά έπανίδη τήν σύζυγόν 
του, έστω έν όνείρω. έστο> έν φαντασμαγορία. έστω έν παραφρούνη, 
είχεν αφιερώσει όλος τάς ημέρας τής ζωής του. αί όποΐαι τφ ΰπελείποντο.

Προσεπάθει τήν εσπέραν νιί παρασκευάση αυτό τό όνειρον άναπολών 
τό ήθος, τήν ενδυμασίαν. τούς τρόπους τής Λουϊζέττας.

«Ι’εΰI Ό ύπνος δέν έφερε τήν τόσον προσφιλή εκείνην εικόνα. Ώνει- 
ρεύετο ότι έπλανάτο μέσα είς εν Νεκροταφείου, σμιλών μετ’ ανθρώπων 
μαυροενδεδυμένων... ότι συνέτασσε τάς απαντήσεις είς συλλυπητηρίους 
έπιστολάς τών φίλων του... πλήν, τό φάσμα τής Λουϊζέττας έφευγε 
μετά πείσματος τά θλιβερά εκείνα όνειρα.

«Δέν υπάρχει, έσκέπτετο ό Λουδοβίκος, κανέν μέσον νά τό προκα- 
λέση, ή δέ Επιστήμη, ή όποια ενσταλάζει τόν ύπνον εις μίαν ούγγίαν 
κόνεως, παρασκευάζουσα δηλητήρια, δέν,έμαθε νά διεγείρη εικόνας ενός 
πλαστού ύπνου ;» Τήν έρώτησιν ταύτην άπηύθυνε είς τόν μόνον έξοχικόν 
γείτονα τόν όποιον συνήντα είς τό ιίπομονωτήριόν του.

Ήτο ούτος παλαιός ιατρός μή έξασκών πλέον τό επάγγελμά του, 
κατσικών ολίγον μακράν τήε Ούρκέτ.

Χήρος καί αυτός άπό πολλοΰ, ό ιατρός Σεζιούρ. έζη μόνος μετά, τής 
θυγατρός του Μάρθας, ώραίας καί φρονίμου κόρης έχούσης τό ήθος 
πλήρες μεγαλείου, τούς οφθαλμούς καταμέλανας καί. ή όποια παρά τά 
είκοσιεπτά της έτη δέν έφαίνετο επιθυμούσα τόν γάμον.

Νοήμων, ήσυχος, ό ιατρός τής έξοχης κατηνάλισκε τήν ζωήν του είς 
στείρας σπουδας, άνακαλύπτων μετά κόπου, δ,τι άλλοι άγνωστοί του 
πολύ πρό αύτοϋ εγνώριζον.

— Φίλε μου, άπεκρίθη είς τήν έρώτ ησιν τήν διατυπωθεΐσαν ύπό τοΰ 
Λουδοβίκου, ιιή αποβλέπετε καθόλου είς τήν ελπίδα ενός ονείρου. 
Έγνοϊρισα τήν ελπίδα ταύτην τήν δελεαστικήν, όταν, όπως σείς, έχασα 
τήν σύζυγόν μου, τήν όποιαν τόσον έλάτρευα... Άλλά δέν εΐδον ποτέ 
τήν άποθανοϋσαν.. . Ποτέ. ’Ακούετε; Καί άν είσθε ένας άνθρωπος, 
καθώς τό πιστεύω, ισόρροπος, ένας νοΰς ύγιής, δέν θά επανίδετε ποτέ 
τήν σύζυγόν σας... Πιστεύσατέ με... είναι καλλίτερα έτσι. "Ας άφή- 
σωμεν, καθώς λέγει τό Εύαγγέλιον, τούς νεκρούς νά μεριμνώσι, περί 
τών εαυτών νεκρών. Άς μή ζώμεν έν διαφωνία πρός τήν Φύσιν. Αί ανα
μνήσεις διαλύονται, ό χρόνος εξαφανίζει τάς εικόνας. ’Εγώ έζησα διά 
τήν κόρην μου καί τάς ταπεινός μου ασχολίας. Σείς δέν είοθε άκόμη 
τριάκοντα ετών θά ξανανυμφευθήτε...

— Ποτέ I άπήντησε ζωηρώς ό Λουδοβϊ: _
Οί οφθαλμοί του συνήντησαν τά ρεμβώδη βλέμματα τής Μάρθας Σε

ζιούρ. ■ Ή κύρη αυτή είναι ώραια καί σώφρων, έσκέφθη. Μία ενδόμυχος 
φωνή μοΰ λέγει δτι δέν τής είμαι καθόλου δυσάρεστος καί δτι ή λύπη 
μου τήν ενδιαφέρει. .. Άλλά τό πάν έν έμοί έπανίσταται έπί τή ίδέρ ότι 
θά τήν εισαγάγω είς τήν κλίνην όπου έκοιμάτο άλλοτε ή Λουϊζέττα- 
είς τήν καρδίαν μου».

Έξηκολούθησε τήν άεργον καί θλιβερόν ζωήν του βουτηγμένην είς 
τήν άνάμνησιν τής άποθανούσης. Δέν ήσΰάνετο διόλου άδημονίαν, άν 
καί δέν έπεδίδετο είς καμμίαν εργασίαν. Έσκέπετο βραδέως και μετά 
συνειδήσεως θλιβερά αντικείμενα. Αί ήμέραι του δέν διέφερον διόλου 
άπό τάς νύκτας. Ή νυκτερινή νάρκη ήτο βαθύτερα καί όλιγώτερον 
εκούσια. ’Ιδού τό πάν. Έν τούτοις έξησθένει όσημέραι καί ύπολογίζων 
έπί τούτου ήλπιζε τόν θάνατον. · ’Εάν ήδυνάμην νά υπάγω έτσι, εσκε- 
πτετο, άπό μίαν βραδεΐαν φθίσιν, έξ αιτίας εκείνης».

Μίαν ημέραν, ένώ έπέστρεφεν είς τό δωμάτιόν του διά νά κοιμηθή, 
καθ’ ήν στιγμήν ήνοιγε τήν θύραν κρατών μίαν λάμπαν είς τό χέρι του, 
παρετήρησε καθαρώς είς τόν μεγάλον καθρέπτην, τόν πλησίον τοΰ 
παραθύρου, τήν εικόνα τής συζύγου του. Μάλιστα. Έπί έν δευτερόλε- 
πτον ή Λουϊζέττα ήτο έκεΐ. Είς τήν κηλϊδα έκείνην τήν λαμπρόν καίσυγ- 
κεχυμένην συγχρόνως, τήν οποίαν σχηματίζει ό καθρέπτης είς τήν σκιάν.

ιίκος.

ΊΙ Λουϊζέττα, όπως τήν είχεν ϊδει κατά τό τελευταΐον έαρ, μέ 
ένδυμα έξ ελαφρού έριούχου... έριούχου λευκού... ένα δευτερόλεπτον... 
καί ή εϊκών έξηφανίσθη. Ό καθρέπτης, τόν όποιον έπλησίασεν, δέν 
έκαμε ή τήν άνάκλασιν τοΰ ίδιου προσώπου. Ή οπτασία δέν τού εκαιιε 
καμμίαν φρίκην, άπ’ εναντίας έγεινε γαλήνιος καί ήτο ικανοποιημέ
νος άπό τήν έμφάνισιν τού φαντάσματος συναινοΰντος νά εμφανίζεται.

Τής ώμίλησε καί τήν παρεκάλεσε νά ιιή τόν εγκατάλειψη πλέον... 
Κατεκλίθη καί έκοιμήθη βαθέωε. Διά πρώτην φοράν μετά τήν επάνο
δόν του είς τήν Ούρκέτ δέν άνεπόλησε κανέν έκ τών ονείρων του.

"Ολη ή ήμέρα τής επομένης έρρευσε μέ τόν ανήσυχαν πόθον τής 
εσπέρας. Θά έπανέβλεπε τήν Λουϊζέτταν;

Είχε τήν προαίσθησιν ότι θά τήν έπανέβλεπι. Άνέβη είς τό δωμα- 
τιον ακριβώς τήν αύτήν ώραν τής προηγούμενης. ΙΙροσεπαθησε να 
άνοιξη τήν θύραν μέ τήν αυτήν κίνησιν κρατών τήν λάμπαν μέ τον 
αύτόν τρόπον... Ή λάμψις ή όποια έπέρασε είς τόν καθρέπτην άπό 
τήν ανοικτήν θύραν ώλίσθησεν έπί τού καθρέπτου καί έπρόβαλει, ώς 
τήν προηγουμένην, τήν δψιν, εύθύς έξαφανισθεΐσαν, τής προσφι/.οΰς 
λευκής έσθήτος καί τής μειδιώσης μορφής τής Λουϊζέττας.

Έκτοτε ή ζωή τοΰ Λουδοβίκου Άιιπρος συνεκεντρώθη είς τήν στιγ
μήν έκείνην τής εύτυχίας. τήν όποιαν τφ παρείχε καθ’ έκάστην εσπέ
ραν τό εΰσπλαχνον πεπρωμένον. Ή μακρότης τών ημερών τφ ήτο αφό
ρητος. Ήτο έραστής, είς τόν όποιον ή συνάντησις είχεν όρισθή τήν 
ώραν έκείνην τής νυκτός. Ή προσδοκία τού άπεξήραινε τήνζωήν.

Τό έαρ έπλησίαζε καί μετ’ αυτού αί μεγάλαι έργασίοι τής εξοχής 
άνενεοΰντο. Έπεδόθη δραστηρίως είς τούς αγρούς του. Έπεσκέφθη 
συχνότερα τούς γείτονάς του, τόν ιατρόν καί τήν Μάρθαν καί τούς έδέ- 
χθη είς τήν Ούρκέτ. Άλλ’ άπ’ όλα αύτά τά πράγματα τής ζωής ή 
ψυχή του άπουσίαζεν.

'Εζη διά τήν άρρητον στιγμήν, καθ’ήν καθ’ έκάστην εσπέραν, είς τόν 
καθρέπτην, αϊφνιδίως φωτιζόμενοι-, τφ έμειδίαή είκόιν τής άποθανούσης.

Ήλθε τό έαρ. Νύκτες δροσεραί. ήμέραι ύγραί, αιφνίδιοι βροχαί έδι- 
δον τήν νεότητα είς τήν άναζωογονουμένην γην. Ένας μοναδικός πόθος 
έβασάνιζε τόν Λουδοβίκον.'Ηρχισε ιώτά πάθους νά έπιθιηιή τό φάσμα, 
τού όποιου μέχρι τότε ή φευγαλέα έμφάνισις 'ικανοποιεί τάς άνάγκας 
τής τρυφερότητος. Παρεκάλει τήν άποθανοϋσαν ως μίαν'Αγίαν, ως μίαν 
Παναγίαν. Τής έζήτησε νά έγκ.αταλείι|η]_ τά βασίλεια τά υπερκόσμια, 
δπόθεν τφ έμειδία καί νά τόν έπισκεφΰή έστω έν όνείρω. νά τόν ψαύση, 
νά άφήση νά τήν έγγίση. Καί αύτήν άκόμη τήν φοράν τά όνειρά του 
υπήρξαν στείρα. Ή Λουϊζέττα δέν έδιδε ούδέ έν όνείρφ τό ζητούμενοι- 
φίλημα.Άλλ’έξηκολούθει νά έιιφανίζεται καθ’έκάστην εσπέραν δίδιιυσα 
ζοιήν διά μίαν στιγμήν είς τήν ψυχράν ΰελον τοΰ καθρέπτου. Ό έρη- 
μίτης τής Ούρκέτ ώχρίασεν, έξησΟένησεν. έχάνετο.

Ό γείτων του Σεζιούρ τόν έπέπληττεν.
— Είσθε τρελλός νά τρέμητε τόσον τήν θλίψιν σας! Ποιαν ζωήν διά

γετε είς τοιαύτην ηλικίαν; Παρασκευάζετε είς τόν εαυτόν σας μίαν 
νευρικήν άσθένειαν... Φύγετε άπ’έδώ... Φύγετε ταχέως, κάμετε ταξείδια.

Ό Λουδοβίκος έκίνησε τήν κεφαλήν.
— Όχι- είραι καλά έδώ...
Άλλ’ ήσθάνετο ότι ό Σεζιούρ είχε δίκαιον. Νά ζή μέ τόν πόθον ιιιάς 

είκόνος θά παρεφρόνει σιγά σιγά. Θά άπέθνησκε άπό τόν πόθον εκεί
νον βραδέως.

Κατά τό τέλος τού μηνός ’Απριλίου, μίαν ημέραν κατά τήν όποιαν δ 
ιατρός καί ή κόρη του ειχον γευματίσει είς τήν Ούρκέτ, ό Λουδοβί
κος τούς ώδήγησεν είς τήν θύραν. οτε ή Μάρθα παρετήρησε ότι είχε 
ξεχάση είς τήν αίθουσαν τήν μπελερίναν της, μέ τήν όποιαν έκάλυπτε 
τους ωμούς της κατά τάς διαπεραστικός εσπέρας τού έαρος.

Ό Λουδοβίκος έτρεξε νά τήν ζητήση. επειδή έβράδυνεν όλίγον, ή 
Μάρθα άνέβη, ένφ ό πατήρ της ήναπτεν έν σιγάρον. Έπί τινας στιγιιάς 
ή μπελερίνα δέν εύρίσκετο. Έπειτα ό Λουδοβίκος τήν εϊδεν- είχεν όλι- 
σθήση έπί τοΰ έδάφους, όπισθεν μιας καθέκλας. Τήν έτεινε πρός 
τήν Μάρθαν...

Τότε;...
Μία δύναιιις, ξένη πρός αύτούς, τούς έρριψεν έκουσίως τόν ένα είς 

τούς βραχίονας τοΰ άλλου. Τά χείλι) των συνηνώθησαν χωρίς νά προ- 
φέρωσι μίαν λέξιν. .. καί τό ηιίλημά των παρετείνετο. Είχαν λησμονήσει 
τό πάν. "Οτε ένας κρότος ιδιόρρυθμος όμοιάζων πρός ολίσθημα δακτύ
λου φέροντος δακτύλιον έπί κρυστάλλου τούς έχώρισε.

— Τί είναι αύτός ό κρότος; έψιθύρισεν ή Μάρθα.
Ή φωνή τοΰ ιατρού τούς έκάλει.
Έπανήλθον. Ή Μάρθα έκρυψε τό έρύθημα τοΰ προσώπου είς τήν 

δαντέλλαν τού έπωμίου της. Ό Σεζιούρ έσφπξε τήν χειρα τοΰ φιλοξενή- 
σαντος. Άνεχώρησαν.

Μόνος ό Λουδοβίκος έκλείδωσε τήν θύραν όπισθέν των. Ή ι'όρα έπλη
σίαζε, καθ’ ήν συνήθιζε νά άναβαίνη εις τό δωμάτιόν 
του διά τό μυστηριώδες rendez-vous.

Άνέμεινε τήν ώραν έκείνην τεταραγμένος καί ανή
συχος, καθή μένος απέναντι τής λάμπας του.

«Ή Λουϊζέττα δέν θά έλθη αύτήν τήν εσπέραν- 
έσκέπτετο ... Τήν έπρόδωσα! "Αχ ! Γιατί νά τό κάμω!»

Άνέβη βραδέως μέ τάς συνήθεις κινήσεις,τάς οποίας 
έξετέλει ώς Ιεροτελεστίαν καί εϊσήλθεν είς τό δωμά- 
τιον.. . Τό φώς τής λάμπας έπαιζε έπί τοΰ καθρέ
πτου κενού.

Ήτο λοιπόν άληθές :.. . 
Ή Λουϊζέττα είχε φύγει. 
Έπλησίασε τόν καθρέπτην.

Ή ιδία του είκόιν ένεφανίσθη, 
ραγισμένη εις δύο, σάν άπό κά
ποια θυμωμένην νεράιδα.

Καθ’ δλον του τό πλάτος ένα 
λεπτόν ράγισμα έχώριζε τό 
κρύσταλλον.

MARCEL Ρβένοετ

ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ ο ο ο Ο 

ο ο ο ο ΚΑΙ ΑΠ’ ΟΛΑ
■ Επενίλυαίζομεν καί πάλιν είς εονς 

κ.κ. αννδρομητάς ιοΰ Περιοδικού δει με 
τό ΰπ’άρ. 72 τεύχος τού 'Οκτώβριον εληξε 
τό 6"‘‘ εκδοτικόν έτος τής •Εικονογραφη
μένης· και δτι με τό άνά χεϊρας 73"’’ τεύχος 
τού Νοέμβριον 1910 ήρχισε τό 7'"·. Σννε· 
πως παρακαλούμεν &ερμώς, τούς μέν μή 
έπιΰνμονντας νά άνανεώοωσι τήν εγγρα
φήν των διά ιό ερχόμενον 7'“' εκδοτικόν 
έτος, νά μας είδοποιήοωσιν εγκαίρως καί 
τό πολύ μέχρι τής 15'μ "Ιανοναρίον, τούς 
δέ λοιπούς συνδρομητάς μας νά εναρεστη- 
έλωσι νά μάς έμβάσωσι τό άντίτιμον τής 
οννδροιιής αυτών.

«

ΤΑ ΝΕΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ.—'Από Γμ 
Δεκεμβρίου τά γραφεία τής «Εικονογρα
φημένης μετεφέρ&ηοαν είς τό ίσόγαιον 
τού έπί τής οδού Σταδίου ύπ άρ. 16 μεγά
ρου τού Μετοχικού Ταμείου τού Στρατού, 
έναντι τής Βουλής, δπου τά γραφεία τής 
εφημερίδας «’Α-θήναι·.

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΛΥΠΗ

Εις τά βιβλία άπό τκ όποια άρυόμεθα τά 
έν τφ ύπό τόν τίτλον 1S62-1863 άρθρφ μας 
εΰρ'σκομεν άπειρα χαριτωμένα ανέκδοτα τών 
πρώτων Βαοιλέων, έξ ών εν παραΟέτομεν ώδε :

Κάποτε ή Βασίλιαοα Αμαλία, ήτις συχνά 
εϊσήρχετο διά μικρά; τίνος «ύρας τοΰ Βασιλι
κού Κήπου εις τόν συνεχόμενον κήπον τοΰ 
βοτανολόγου Όρφανίδου, επειδή τόν είχε δυσα- 
ρεστήσει κατά τινα ανακτορικόν χορόν, έσκέ- 
φ(Ιη νά τόν έξευμενίση έπισκεπτομένη καί πάλιν 
τόν κήπον του. Πράγματι ήνοιξε τήν μικράν 
θύραν καί διωλίσβησεν είς τόν κήπον τοΰ έπι- 
στήμονος. Ή Αμαλία είχε κατάκαρδα λυπη
θεί καί μετενόησε διότι έστερήβη τής φιλίας 
του. Χωρίς λοιπόν νά τόν ειδοποίηση εύρέθη 
πλησίον τοΰ σοφού, όστις αφελέστατα τυλιγ
μένος είς τήν ρόμπαν του περιειργάςετο ένα νέον άνθος, όπερ είχε φέρει 
πρό τινο_ς έξ Ευρώπης. Μόλις έπρόφθασεν ό Όρφανίδης νά έγερβή καί νά 
σταθή εϋλαβώς.

— Νέον άνθος είναι αΰτό ; ήρώτησεν ή Βασίλισσα θαυμάζουσα αυτό.
— Μάλιστα Μεγαλειοτάτη- άπήντησεν εκείνος.
— Καί πώς ονομάζεται; ήρώτησε πάλιν ή ’Αμαλία.

Είναι τολύπη, είπεν έκεΐνος, ή όποια δέν έχει όνομα έως τώρα. Νά 
μοΰ έπιτρέψη ή Μεγαλειότης σας νά τήν ονομάσω «Τολύπην Αμαλίαν».

Καί ώνομάσθη έκτοτε οδτω τό άνθος εκείνο, οπερ έχρησίμευσεν έν ταυτφ 
είς τό νά άποκατασταθώσι φιλικαί σχέσεις μεταξύ τής Βασιλίσσης καί 
τοΰ βοτανολόγου.

«
Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΑΡΧΗΣ

Μία άπό τάς πολλάς επιτυχίας τής νέας κυβερνήσεως είναι καί ό διορι
σμός τού νέου νομάρχου Άττικοβοιωτίας. ’Αληθώς τά προσόντα, άλλά πρό 

πάντων τά χαρίσματα τά 
φυσικά τού κ. Κ. ΙΙαπα- 
μιχαλοπούλου, άνέδειξαν 
αύτόν, δπου καί άν έκλή- 
θη, είτε είς ύπουργείαν, 
είτε είς τό αξίωμα τού 
βουλευτοΰ, είτε είς προε
δρίας σωματείων ή άλ- 
λας έθνικάς ύπηρεσίας. 
Άμετροι δέ αί τοιαύται 
ύπηρεσίαι του καί ϊδίφ αί 
άποστολαί του πρός έξυ- 
πηρέτησιν πολυειδή τών 
εθνικών συμφερόντων.

Ή Εικονογραφημένη» 
σεμνύνεται διότι φίλος της 
τοιαύτην αξίαν κεκτημέ- 
νος έκλήθη έν ήμέραις 
άνορθώσεως νά διοίκηση 
τόν πρώτον νομόν τού 
Κράτους καί συγχαίρει, 
όχι αύτόν, άλλά τόν έπί 
τών Εσωτερικών Υπουρ
γόν κ. Έμ. Ρέπουλην, τόν 
έκ τών σπανίων φίλων

ΔΗΜΟΣ ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ

τη; καί έπίλεκτον συνεργάτην της. διά τήν 
ζηλευτήν εκλογήν τού προσώπου.

ΜΕ ΕΥΧΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΗ

ΊΙ «Εικονογραφημένη» χαρούμενη άναγγέλ- 
λει τούς γάμους τής Δ·>; Τίκας Ι’ρηγοριάδου, 
κόρης χαριτωμένη; τοΰ εγκρίτου ομογενούς 
τής Δράμα; καί συμπαθούς φίλου μας κ. Βασ. 
Γρηγοριάδου, τοΰ γνωστού καπνεμπόρου, μετά 
τοΰ διακεκριμένου έπιστήμονο; τής άύτής πό
λεως κ. Δημ. Βάντση. φίλου μα; άγαπημένου. 
Τό συμπαθές ζεύγος τό ραίνομεν μέ εύχάς όλο- 
θέρμους καί άνθη ολόδροσα.

*
ΔΗΜ. ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ

Συνεχίζων τό μακράν πολιτικόν στάδιον τής 
οικογένειας του δ ήμέτερος Διευθυντής, άφού 
άπέτυχε μόλις διά τέσσαρα; ψήφους κατά τάς 
προηγουμένως έκλογάς τή; 8 Αύγούστου, τοΰθ’ 
όπερ ώφείλετο εΐ; φαΰλον τέχνασμα, έξετέθη καί 
πάλιν κατά τά; έκλογάς τή; 28 Νοεμβρίου είς 
τά Ί’αρά, τήν ιδιαιτέραν του πατρίδα, ήτις τήν 
φοράν ταύτην τόν άνέδειξεν αντιπρόσωπόν της 
διά τό Εθνικόν Συνέδριον διά ψήφων 248 κατά 
158. έπί 407 ψηφοφορησάντων. Τό άποτέλεσμα 
τής εκλογή; του ταύτης, δηλαδή ή διαφορά 
90 ψήφων μεταξύ τού «Ναι» καί τοΰ «Όχι» 
ήτο ένας θρίαμβος άληθινός διά τήν ιστορικήν 
αύτήν οϊκογέ-τειαν, ήτις πολιτεύεται εις τά 
Ψαρά άπό τοΰ 1650, οτε άκόμη ή δοξασμένη 
νήσος έλευθέρα οΰσα είχεν ίδιαν Βουλήν.

Πράγματι πρό τού’Αγώνο; εϋρίσκονται Βρα- 
τσάνοι μέλη τής Βουλής τών Ταρών, ήτις δέν 
ήτο τίποτε άλλο παρά είδος Κυβερνήσεως τής 
νήσου, κατά τήν έναρξιν δέ τού Άγώνος τής 
Βουλής τών Ταρών προήδρευεν δ Δημήτριος 
Βρατσάνος, όστις κατόπιν άπώλεσε λόγω γή
ρατος τήν δρασ-.ν. Αύτός καί δ υιός του ’Αντώ
νιος, ό θέσας τό πΰρ εις τήν πυριτιδαποθήκην 
τού Κάστρου, εύρον ένδοξον θάνατον έπάνω είς 
τήν ράχιν πού έξύμνησεν δ Σολωμός.

Έκτοτε πολιτεύεται διαρκώς ή οικογένεια 
Βρατσάνου, μέχρι; εσχάτων, δτε διά τού τε
λευταίου περί άξιωματικών νόμου, άπέσχεν δ 
άδελφός τοΰ ήμετέρου Διευθυντού κ. Ίω. Βρα
τσάνος, Άντιπλοίαρχος τοΰ Πολεμικού, όστις 
είχε συγκεντρώσει ισχυρόν κόμμα περί έαυτόν. 
Διά τόν ώς άνω λόγον άπεδύθη είς τήν κονί
στραν δ ήμέτερος Διευθυντής κ. Δ. Βρατσά
νος, όστις είς τούς άλλους τίτλους του, τού 

τοΰ Προέδρου τής Άλληλοβοηθητικής Άδελφό- 
τού Διοικούντος Συμβούλου τής Εταιρίας Γραμ

μάτων, τού’Επιτίμου Προέδρου τή; Φιλαρμονικής’Αθηνών, τού Διευθυντού 
τής «Εικονογραφημένης» προσθέτει νύν καί τόν τού Αντιπροσώπου τής 
ήρωϊκής Πατρίδο; του.

Μέ πλήρη συνείδησιν τών υποχρεώσεων καί τής εύθύνης, ήν αναλαμβάνει 
ό ήμέτερος Διευθυντής, εισέρχεται εις τήν αίθουσαν τής ’Εθνικής Αντιπρο
σωπείας, εμφορούμενος άπό τόν πόθον καί άπό γενικής άπόψεως νά φανή 
χρήσιμος είς τόν τόπον καί τήν ιδιαιτέραν πατρίδα του νά ώφελήση.

ΜΙΑ ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΗΡΙΣ

Σοφός πρεσβύτης, σεβάσμιος, φιλόπονος εργάτης, εμβριθής μελετητής, 
συνεπλήρωσε μίαν εϊκοσιπενταετίαν εργασίας άτρήτου, εύσυνειδήτου, θετι
κής, άληθούς ύπηρεσίας πρός τόν τόπον. Μίαν τών ήμερών τού ’Οκτωβρίου 
έώρτασε τήν εϊκοσιπεν- 
ταετηρίδα του δ σεβα
στός φίλος μας καί πο
λύτιμος συνεργάτης μας 
κ. Κων. Ζησίου, καθη
γητής τής Ιστορίας, 
βυζαντινολόγος δεινός, 
έκ τών σκαπανέων εκεί
νων, οϊτινες προσπαθούν 
νά μάς άπο καλύψου-/ 
τό μεγαλεϊον τής περι- 
φήμου Ελληνικής έπο- 
χής τού Βυζαντίου, τήν 
όποιαν οί καλοθεληταί 
μας μέ κάθε τρόπον 
ήθέλησαν νά άμαυρώ- 
σουν, κατ’ εξοχήν αύτός 
σκαπανεύς έργασθείς 
καί μέ τήν σκαπάνην— 
κατά κυριολεξίαν — εις 
τόν Μιστράν. Δέν θά 
ελησμόνησαν βέβαια οί 
παλαιοί συνδρομηταί 
τής « Εικονογραφημέ
νης» τά; ώραίας του 
περιγραφάς περί τών έν

Βουλευτής Ψαρών

Αρχαίου Δημοσιογράφου, 
τητος τών Τυπογράφων,

Κ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Ο νέος Νομάρχης Άττικοβοιωτίας.
ΚΩΝΣΤ. ΖΗΣΙΟΥ

Καθηγητής τής Ποτορίας.
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Μιστρψ άνασκαφών. Ή εργασία τήν δπρίάν έκαμεν έως τώρα είναι αλη
θινό; θησαυρό; καί ώς τοιαύτη έξετιμήθη ύπό τών συρρευσάντων εΐς 
τήν έν τή έταιρίφ τών Φίλων τοϋ Λαοΰ’, δπου άπό έτών διδάσκει καί 
φωτίζει τάς λαϊκά; τάξεις καί τάς μυεί εϊς τήν γνώσιν τή; εύκλειας μας, 

ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΛΟΧΟΥ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗι

σεμνήν τελετήν. Ή «Εικονογραφημένη» συγχαίρουσα τόν άκαταπόνητον 
καί σοφόν συνεργάτην της τφ απευθύνει θερμότατα; εύχάς.

«
01 ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΙ ΛΟΧΟΙ

Δέν Ιφθανεν ή αγάπη τών έν Αμερική δμογενών, τήν όποιαν μέ κάθε 
τρόπον προσπαθούν νά διατρανώσουν πρός τήν μεγάλην Πατρίδα. Τώρα 
μάς δίδουν καί άλλο ένα δείγμα διά νά πείσουν οτι δσα μίλλια καί άν είναι 
μακράν, δσα έτη καί άν παρήλθον δέν τήν έλησμόνησαν. Πράγματι, είναι 
τώρα αρκετός καιρός, ποϋ προβλέποντες σύρραξιν τής χώρας μας, έσκέ
φθησαν νά μάς βοηθήσουν μέ τά κορμιά των, διά νά μή δώσουν τό δικαίωμα 
εΐς κανένα νά εϊπη δτι άπέφυγον τήν στρατιωτικήν θητείαν. "Ιδρυσαν 
λοιπόν κατά τόπους λόχους έθελοντών καί ύπό τάς όδηγίας πρώην ύπα- 
ξιωματικών τσϋ στρατοΰ μας, μεταναστών καί αύτών, ασκούνται εϊς στρα
τιωτικά γυμνάσια μέ δπλα Μάνλιχερ, άτινα ήγόρασαν έξ Ιδίων, καθ’ ώρι- 
σμένας ήμέρας. Δέν υπάρχει σημεΐον τής Αμερικής μέ Έλληνας, ποϋ νά 
μή έχει ιδρυθεί τοιοΰτος λόχος. Υπολογίζουν δτι έν ώρφ ανάγκης περί τάς 
30 χιλ. τοιούτου στρατοΰ εθελοντικού, συντεταγμένου καί έξησκημένου, 
θά δράμουν νά ένωθούν μαζί μας. Ή εϊκών μας παριστά τμήμα τοΰ εθε
λοντικού λόχου τής Πιτσβούργης.

ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ

'Επειδή έβράδυναν νά περιέλθουν εΐς χεϊράς μας εικόνες τινές τής 
Σύρου, ών τάς φυ>τογραφίας έχομεν έμπιστευθή πρός επεξεργασίαν εϊς 
τινα φωτογράφον τής νήσου, άναγκαζόμεθα καί πάλιν νά άναβάλωμεν διά 
τό προσεχές τεύχος τό τέλος τών έκ Σύρου έντυπώσεών μας.

■α
ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΧΗΣ

Εϊ; τήν μικράν πολίχνην Πόντε-Ντέλλα-Μπάντα, πλησίον τής Φλω
ρεντίας, έπί τρεις αλλεπαλλήλους νύκτας έλαβον χώραν περιεργότατα 
πράγματα, τά όποια έκίνησαν τήν δεισιδαιμονίαν τών κατοίκων.

Μία γυναικεία μορφή, φέρουσα πάλλευκον άμφίεσιν καί μακρόν πέπλον, 
κυματίζοντα ύπό τάς ριπάς τοΰ νυκτερινού ανέμου, εμφανίζεται περί τήν 
ένδεκάτην τής νυκτός καί άφοΰ σταματήση έπί τινας στιγμάς έν φαινομε
νική άμηχανίφ παρά τήν είσοδον τοΰ Μοναστηριού τών Καπουκίνων, έπί 
τή; κορυφής ένός λοφίσκου, ωχρά καί έμπνέουσα δεισιδαίμονα φρίκην ύπό 
τό φώς τής πανσελήνου, κατέρχεται κατόπιν ταχέως τήν κλιτόν τοΰ 
λόφου καί φθάνει μέχρι τής μικρά; γεφύρα; τοΰ ποταμίσκου. Έκεΐ στα
ματά καί πάλιν έπ’ ολίγον καί ακολουθούσα τήν όχθην τοΰ χειμάρρου, 
χάνεται μετ’ ολίγον εϊ; τήν πεδιάδα έν τφ μέσφ τών δένδρων.

Εΐς μάτην μερικοί τολμηροί χωρικοί άπεπειράθησαν νά τήν παρακολου- 
θήσωσι. Μετά τινα βήματα έχασαν τά ίχνη τη; Ή λευκοφόρος οπτασία 
έξήφανίζετο! Τέλος τήν τρίτην νύκτα τής έμφανίσεώς τής οπτασίας ταύ
της είχον συναθροισθή παρά τήν γέφυραν καί παρετήρουν μετά σεβασμού, 
μετέχοντος φρίκης, τήν υπερκόσμιου οπτασίαν νά κατέρχηται τοϋ λόφου 
καϊ νά έξαφανίζηται εϊς τήν πεδιάδα.

Μερικοί έκ τών χωρικών, άναδιφοΰντες τήν μνήμην των, εύρον δτι ή 
οπτασία αύτή θά είνε τό φάντασμα μιας νέα; δολοφοντ/θείσης κατά τρόπον 
μυστηριώδη πρό αρκετών έτών παρά τό Μοναστήριον τών Καπουκίνων.

«
ΔΙΑΒΑΣΤΕ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Έπερατώθη ή έκτύπωσι; τοΰ ’Εγκυκλοπαιδικού Ημερολογίου I. Α. 
Βρετοΰ, δπερ εκδίδει ή · Εικονογραφημένη» καί ήρχισεν ή πρός όσους 
έπρόλαβαν νά έγγραφοΰν συνδρομηταί αποστολή αύτοΰ. Τό έφετειυόυ τοΰ 
1911 είναι υπερτέλειου. "Οσοι τό είδαν, καί μάλιστα εί; τήν πολυτελή 
έκδοσίν του, μέ τάς 150 εικόνας του, μέ τό θαυμάσιον, τό κατάστιλπνον 

χαρτί του, με τήν ύλην του. τήν διδακτικήν, τήν ωφέλιμον, τήν τερπνήν, 
τήν μετά θαυμαστή; προσοχής έπιλεγε’σαν, χρυσόδετου, τό έθαύμασαυ 
αληθώς. Είναι — τό λέγει μέ ύπερηφάυειαν ή «Εικονογραφημένη»—ή 
τελευταία λέξις τής Τυπογραφία; καί τό καμάρι τής «Εικονογραφημένης».

Περιέχει ένα σωρόν πράγματα.Άκούσατε: 
Τό ηλιακόν μα; σύστημα.—Σχηματισμός 

τή; Γή; καί ηλικία αύτής (εϊκών).—Σελήνη 
καί χάρτης αύτής.—Έμφάνισις τοΰ άνθρώ
που έπί τής Γής.—Σχηματισμός τού γαιάν
θρακας καί γαιανθρακωρυχεΐα ΙΙουτοηρα- 
κλεία; (εΐκ. 2). — Έλαια Αθηνών ήλικίας 
2500 έτών (εϊκών).— Ανθοκομία'. — Ζώα 
προϊστορικά, Μαμμούθ κλπ. (είκ. 5).— Μα- 
κ.ροόιότη; τών εγγάμων.—Εντελής γυναι
κεία καλλονή, γνώμαι κατά γυναικών κτλ. 
(εΐκ. 41. Ό Σταυρός (είκ. 8).— Οϊ έπϊ 200 
έτη κοιμηθέντες έπτά πα’δες έν Έφέσφ.— 
Αί μεγαλείτεραι καί ωραιότερα1. έκκλησίαι 
(εΐκ. 8). —Ή αρπαγή τής ’Αφροδίτη; τής 
Μήλου (είκ. 2).—Άλή πασσάς, κυρά Βασι
λική καί κυρά Φροσύνη (εϊκών).— Σισίνης 
καί Άμιλτων.— Μετάόασις τοΰ Βασιλέως 
"Οθωνος εϊ; Σμύρνην (είκ. 2).—Πανελλήνιος 
σύνδεσμος κατά τής Φθϊσεως.— Πώς πρέ
πει νά τρώγωμεν καί νά πίνωμεν.— Αϊ άμοι- 
βαί τών ιατρών. Χρυσή στήλη τών εύερ- 
γετών τοϋ "Εθνους (εΐκ. 20).—Ό βασιλεύς 
τού πετρελαίου (εϊκών).—Ό Καλλιγούλας 
τέρας σπατάλη; καϊ θηριωδίας (εϊκών).— 
Οί φιλάργυροι (εϊκών).— Ό Γαλλιλαΐο; καί 
τό τηλεσκόπιου (εΐκ. 2).—Ό κινηματογρά
φος (εϊκών). Τά Κοινοβούλια (εΐκ. 6).- 
Κράτη.καϊ ήγεμόυε; (είκ- 60).— Τό δημό
σιον χρέος τή; Ελλάδος.—Όκταπόδι βά
ρους 1560 οκάδων καϊ θαλάσσιος δφι; 
πελώριος.— Διανοητική; έργασίας κέρδη 

(είκ. 15).— Οί εχθροί τών βιβλίων.- Ροδόλφος καϊ Βέρτσερα (είκ. 2).—Ό 
πνευματισμός (εϊκών).— Τό δράμα τοΰ Βελιγραδιού (εΐκ. 2).—Ανέκδοτα 
(εΐκ. 4).— Πώ; καϊ τί τρώγουν οϊ βασιλείς.—Ή κτηματική περιουσία έν 
Άγγλίφ (εΐκ. 2).—Λονδίνου καϊ Νέα'Γόρκη (είκ. 2).—Διηγήματα.—Παρά
δοξοι διαθήκαι.-—Χρήσιμοι όδηγίαι.—Προλήψεις.— Βασιλικοί έρωτες (είκ.4). 
—’Π δπνουάτις (εϊκών 1).—'Ωφέλιμοι γνώσεις. -Εμπορικά κτλ. κτλ.

"Ολος δέ αύτός ό θησαυρός, τό στολίδι αύτό τιμάται: Δρ. 5 πολυτελές, 
Δρ. 4 χρυσόδετου, Δρ. 3 χαρτόδετου. Άλλά όσοι θέλουν νά τό λάβουν πρέ
πει νά σπεύσουν διότι πολλοί πέρυσι τήν έπαθαν. Ιδίως τά πολυτελή γίνον
ται ανάρπαστα.

«
ΤΑ ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΜΠΑΝΙΑ

Επειδή εϊ; προηγούμενου τεύχος «Ή "Εμπιστός σας» ώμίλει περί λου
τρών διαβάστε καϊ αύτά τά σχετικά.

Ή παράδοσις διετήρησε τό ποιητικόν λουτρόν τής Άρτέμιδος, ώραίας 
κόρη; τοΰ αρχαίου Άργους, ή δποία περιεκάλυπτε τό αβρόν τη; σώμα μέ 
άνθη προτού πέση είς τόν ποταμόν. Ή Κλεοπάτρα έρριπτεν άφθόνως εϊ; 
τό λουτρόν τη; ρόδα καί ή διάσημο; Ποππαία έπαιρνε καθ' έκάστην ένα
λουτρόν άπό γάλα, τό όποιον 
έχορήγουν πεντακόσια', όνοι 
τρεφόμεναι μέ άρωματικά 
φυτά. Ή ώραΐα Γαβριέλλα 
δ’ Έστραί έβραζεν είς τό νε- 
ρόν τοΰ λουτροΰ της θυμάρι, 
δυόσμο,φύλλα δάφνης, λεβάν
ταν, μένταν, ρόδα, καί μοσχο- 
κάρυα. Ή θελκτική Νινόν δέ 
Λανκλό; ώφειλε τήν νεανι
κήν δροσερότητά της, τήν 
όποιαν διετήρησε μέχρι βα- 
θέως γήρατος, εί; λουτρά μέ 
γάλα καί εϊς λουτρά μέ μέλι.

Κατά τήν δευτέραν Αύτο- 
κρατορίαν είς τήν Γαλλίαν 
ή ήθοποιός Ρόζα Στρϊ έκαμε 
τή; μόδας τά λουτρά μέ σαμ
πάνια, ή Παβία έπαιρνε λου
τρά άπο χυμόν φράουλας, 
άκόμη δέ καϊ σήμερον υπάρ
χει μία διάσημο; μπαλαρίνα 
Ρωσσίς, ή όποια κάθε πρωί 
χώνεται μέσα είς ένα λουτήρα 
δπου ύπάρχουν τριακόσια χι
λιόγραμμα φράουλας, άτινα 
φυσικάάντιπροσωπεύουνμίαν 
μικράν περιουσίαν. Ή Ρεζάν 
άρέσκεται πάντοτε νά σκε- 
πάζη τήν έπιφάνειαν τοΰ νε
ρού τού λουτήρός τη; μέ ένα
έλαφρόν στρώμα ίων. ΊΓπάρ- η γελοιογραφία μας. Ο ΕΛΕΦΑΣ που βγάζει δόντια 
χουν άκόμη καί λουτρά μέ 
αίμα. Πρό ολίγων έτών Ρώσσό; τις άρχών έζήτησε καϊ έλαβε διαζύγιον 
διότι ή γυναίκα του είχε τήν αξιέραστου αύτήν συνήθειαν.

«
Νέαι εκδόσεις. Λαμπρόν Ήμερολόγιονξτοΰΐΐ 911 έξέδωκεν δ κ. Αντώ

νιος Γ. Κουντούρης, περιλαμβάνον πλεΐστα; όδη’ ’ας περί ταχυδρομείων 
καί τηλεγράφων, διηγήματα κα! ποιήματα.

Έν Άθήναις, Τυπογραφεϊον «Εστία· Κ. Μάϊσνερ καί Ν. Καργαδούρη—81-ΙΚ.


