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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΕΙΣ ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟΝ ΤΗΣ ΒΗΟΛΕΕΜ

λθε. θνητέ, νιι ίδής τόν Θεόν σον, δστις έγεινεν άνθρω
πος διά νά τιιν ίδής, διότι τιιν βλέπεις άκόμη.
' Ελθέ. είς τίι Σπήλαιον δπου έγεννήθη.
Έλθέ είς την πηγήν τής’Αληθείας κα) κατάβηθι έκεΐ δπον 

ταπεινή Παρθένος εφ ερεν είς την γην τόν Σωτήρα τιόν μικρών.
Έλθέ 'Έλλην, και γονάτισε κα'ι ταπεινιόσου είς τό υγρόν 

—πήλαιον, γονάτισε μαζί μέ τήν Πατρίδα σον, δί ής έδοξιίσθη 
ό Υίός τον Ανθρώπου.

’Έλθετε μέ πολιτισμόν, ’Έθνη, Αιώνες.
Σκύψε άνθρωπε, έμπρός είς τ'ην Κοιτίδα τον Θεού σον, σκύψε 

έμπρός είς τ'ην κοιτίδα, άπί> τιμ· όποιαν έξεσφενδονίβθησαν οί 
κεραυνοί τών νέων ιδεών κατά τής υποκρισίας και τής ανισό
τητας κα'ι τής δουλείας σώματος κα'ι πνεύματος, αί ίδέαι αί 
όποΐαι άνεκαίνισαν τόν Κόσμον.

’/δί αύτό τό μικρόν —πήλαιον κα'ι ίδέ πόθεν ή δύναμις τον 
Νέου κα) τον Καθαρόν έξεπορεύθη διά νά νικήση πολιτισμούς 
καί διά νά συντρίφη αιωνόβια συστήματα, πλούτον, ίσχύν. Γονά
τισε πρό τής πηγής τής ’ Ιδέας

«
ίιαλαλούν οί κώδωνες τής Μονής τής Βηθλεέμ τήν προσεγ- 

γίζουσαν μεγάλην ώραν.
Διάκονοι χρυσοστόλιστοι δέχονται, θυμιάζοντες, έξω τής πύλης 

τής Μονής, ερχόμενοι· έν τή περίχρυσοι στολή του νά κηρύξη 
τό χαρμόσυνοι· κήρυγμα, τόν Πατριάρχην. 'Ακολουθεί μακρά 
σειρά κληρικών, δεξιά δέ τής Α. Μ. 
ό Πρόξενός μας έν στολή, ό άντιπρό- 
σιοπος τοΰ "Εθνους, έν τή γλιόσση καί 
τή επιβολή τοΰ όποιου ένίκησεν ή’ Ιδέα 
και τοΐς άγιοσι τοΰ όποιοι· έτηρήθη- 
σαν τά Ιερά.

«
'Ο Πατριάρχης εϊμεθα είς τήν 

παραμονήν τών Χριστουγέννων - έχει 
προπορευθή πρός τήν Βηθλεέμ άπό 
τής έννάτης πρωινής έξ 'Ιεροσολύμων. 
Τόν περικυκλώνει μεταβαίνοντα έφ ίπ
πος φρουρά έκ Τούρκων στρατιωτών 
αυτόν κα'ι τήν άκολουθίαν του, ένώ 
μόλις έξέλθη τού Πατριαρχείου προ
πορεύεται, διπλή σειρά χρνσοενδεδυμέ- 
νων καβάσηδων, κτυπώντων ρυθμι- 
κώς τάς μεγάλας ράβδους των είς τά 
λιθόστρωτα. Κωδωνοκρουσία! έκ τοΰ
Ναού χαιρετίζουν τόν κατερχόμενον Ιεράρχην, γιγαντόφωνοι, 
καλλικέλαδοι, πανηγυρικά!. "Οταν ή συνοδεία τον έπιβή τών

Η ΠΡΟΣΟΨΙΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΒΗΘΛΕΕΜ

(Φο>τ. Ε. Κοντοπούλου)

Η ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΒΗΘΛΕΕΜ ΟΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΛΕΞΙΟΣΙΧ
ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ (Φωτ. Ε. Κοντοπούλου)

“Χριστός γενναται δοξάσατε !,,

αμαξών της, καλπάζουν γύροι οί στρατιώται, καλπάζουν έπειτα 
προαπαντιϊιντες "Αραβες χριστιανοί, έπ) θαυμάσιων αραβικών 
ίππων, αστραπιαίοι κα) ευλύγιστοι.

Π συνοδεία σταματά είς σκηνήν, μίαν ώραίαν σκηνήν, στη-

I

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΙΣ ΤΗΣ ΒΗΘΛΕΕΜ (Φωτ. Ε. Κοντοπούλου)

μένην έμπρός είς τό Μοναστήριον τοΰ Προφήτου ’ Πλιοΰ, τρία 
τέταρτα έξω τής ’Ιερουσαλήμ, πλησίον τού όποιου είναι πηγή, 

άπό τήν όποιαν λέγεται δτι έπιεν ή 
Αγία Οικογένεια.

Έκεΐ άναμένει, έρχονται δέ οί πρό
κριτοι άραβόφωνοι Έλληνες καί άσπά- 
ζονται τήν χεϊρα τοΰ Πατριάρχου.

Μετά έ>· τέταρτου, κατά τά είωθότα, 
έκκινεϊ ό "Ελλην Πρόξενος κ. Μιλτιά
δης Ραφαήλ έν στολή. Τιμητικοηατα 
δί ήμάς, εϊμεθα—μέ τόν φίλον κ. Κα- 
λαμίδαν μέρος τής συνοδείας του, 
άποτελουμένης έκ τοΰ πρώτου δίερ- 
μηνέως κ. Χαγιάτ άραβοφώνου Λατί
νου, τοΰ κ. Ρεμποΰρ, δευτέρου διερ- 
μηνέως ώς καί τής κυρίας τον. Ό 
κ. Κοντόπουλος, μέ τήν φωτογραφικήν 
του μηχανήν μαζί μας.

Έμπρός ό είς τών καβάσηδων χρυ
σοστόλιστος ιιέ τήν μακράν ράβδον 
του, μέ τήν άργυράν λαβήν, !<φωμέ

νην. Μάς κυκλο'ινουν τιμητικώς ίππεϊς στρατιώται καί ’Άραβες. 
Καλπάζομε)· πρός τήν σκηνήν τοΰ Προφήτου Ήλιου. Γύρω 
άνιιμνήσεις άρχαΐαι καί χριστιανικοί. Έδώ πλησίον ή πέτρα 
είς τήν όποιαν φαίνεται τό αποτύπωμα τοΰ σώματος τοΰ Προ
φήτου. Παρέκει φρούριον τοΰ ΊΙριόόου. Είς ολίγων λεπτών 
άπόστασιν ό αγρός, ό μέ μικρούς λίθους σχήματος έρεβίνθου. 
Ό Χριστός έπερνοΰσε κάποτε έκεΐθεν καί είδεν άνθρωπον σπεί- 
ροντα ερεβίνθους. Τόν ήριίιτησε τί έσπειρε καί έκεΐνος ειρωνευό
μενος άπήντησε σπείρω πέτρας».

—'Ό σπείρεις θά θερίσης' άπήντησεν ό ’Ιησούς.
Έκτοτε ό άγρός, άφ ορος, είνε κεκαλυμμένος άπό τά πετράδια. 
Είσερχόμεθα εις τήν ταπεινόστριοτον σκηνήν. Ό Πατριάρχης 

μέ τά παράσημά του μάς δέχεται και μάς προσφέρει τά στε
ρεότυπα πάντοτε μοναστηριακά άναψυκτικά. Γλυκό, κονιάκ, 
καφφέν καί σιγάρα.

ΊΙ Πατριαρχική πομπή έκκινεϊ δέκα λεπτά πρό τής ίδικής 
μας υπό τάς κωδωνοκρουσίας τοΰ μοναστηριού τον Προφήτου 
Έπειτα, μέ τάς αύτάς τιμάς, ή ίδική μας.

Είσερχόμεθα είς τήν Βηθλεέμ. ' Υπερήφανος ό έφιππος καβιί
σης ανοίγει τό πλήθος. Γύρα), επάνω είς δώματα, είς παράθυρα, 
είς έξιόστας, λαός, εύμορφες γυναίκες καί κορίτσια, αί περίιρη- 
μοι καλλοναί τής Βηθλεέμ, έορτάσιμα ένδεδυμέναι. Καί άντικρύ-

ζομεν τόν Μεγάλοι· Ναόν τής τοΰ Χρίστον Ι'εννήσεως, όγκον 
βαράν, πανύψηλοι·, μέ ολίγα, υψηλά, άνοιγμένα, παράθυρα. Ή 
θύρα του κατεσκευασμένη μεγάλη, σμικρυνθεϊσα δμως είς οπήν, 
είς ήν κνπτων εισέρχεται τις.

Εισέρχεται ό προσκυνητής είς τό προαύλιου τής Έκκλησίας. 
Πάλιν μία χαμηλή θύρα. Κα) ιδού ό μέγας Νάρθηξ. Δεξιά καί 
άριστερά άνά δύο σειραι κιόνων, έξ ερυθρού μαρμάρου. Οί 
κίονες, έξ μέτρων ύφους, είναι μονόλιθοι με κιονόκρανα ούχί

ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟΝ ΟΠΟΥ ΕΓΕΝΝΗΘΗ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΩΣ ΕΧΕΙ ΣΗΜΕΡΟΝ 

(Φωτ. Ε. Κοντοπούλου)

αμιγούς κορινθιακοί· ρυθμού μετά σταυρών αναγλύφων. Κάτω 
άπό κάθε τόξον έκ τών στηριζομένων είς τούς κίονας κανδύλαι.

Ό Νάρθηξ είναι έντελώς ίδικάς μας. Οί "Ελληνες μοναχοί 
τόν θυμιατίζουν καί μόνοι αυτοί άνάπτουν τάς κανδύλας, πάσης 
παραβιάσεως δυναμένης νά προκαλέση αιματηρός συμπλοκάς 
μεταξύ των καλογήρων μας καί παντός δστις θά έτόλμα rd 
επιχείρηση τό ’ίδιον ή νά τούς έμποδίση.

Τό ημίφως τό όποιον βασιλεύει εμπνέει τό δέος. Προχωρού
με)· έν πομπή πρός τό Καθολικόν, θυμιαζόντων άνά δέκα βή
ματα τιόν διακόνων. Χωρίζεται τοΰ Χάρθηκος διά τοιχώμα
τος, ού ή μεσαία καί ή δεξιά Ούρα άνήκονν είς ήμάς, ή δε 
άριστερά είς ήμάς καί τούς ’Αρμενίους.

*
Είς τό Καθολικόν, τό βάθος δηλαδή τοΰ όλου ναού, άρχεται 

ή ακολουθία τιον Μεγάλων Ώρών. Δεξιά τοΰ Πατριαρχικοί· 
θρόνου αί θέσεις τοΰ Ρώσσου Προξένου καί τοΰ προσωπικού 
του. ’Αριστερά ό Έλλην Πρόξενος καί ή άκολουθία του. 'Υμνούν 
οί φιίλται. οί ίερεϊς, ό Πατριάρχης τό Μέγα Θαύμα, τό προοιιο- 
νιζόμενον. Ή ώραΐα βυζαντινή μουσική προαναγγέλλει τήν χα
ράν. Πέραν πρός τήν Περσίαν άνατέλλει ό άστήρ, ό όδηγήσας 
τούς Μάγους.

Βραδεία καί μεγαλοπρεπής ή ιερουργία. Ό Πατριάρχης, προη
γουμένων τώιν διακόνων κολοσσαίων λαμπάδων καί προπορευο- 
μένων τών Καβάσηδων, πάντοτε μέ τό ερρυθμον κτύπημα τών 
ράβδων των, θυμιάζουσι γύρω τόν Ναόν καί τόν Νάρθηκα.

Γύροι λαός καί λαός. ’Ορθόδοξοι προσκυνηταί, ολίγοι άτυ
χώς έφέτος. Πλήθος Ρωσσίδων έλθουσών πεζή έξ Ιερουσαλήμ. 
Κόσμος αγαθός καί ευλαβής, σειρά δέ ένοπλων στρατιωτιον 
Τούρκων μετά τών άξιιυματικών των. Ό άπιστότερος καί ό 
στωϊκώτερος συντρίβεται καί θαυμάζει. Μέ τόν πνευματικόν του 
άρχηγόν έπί κεφαλής, μέ τούς άντιπροσώπους ττϋν ’ Ορθοδόξοιν 
Κρατών, μέ τούς προσκυνητάς, τούς άπό πάσης γής έλθόντας, 

<> κόσμος ό χριστιανικός υμνολογεί τέ/ν έπερχομένην στιγμήν.
Δόξα έν ύφίστοις θεφ κα) έπί Γής Ειρήνη έν άνθρώποις 

Ευδοκία».
Βηθλεέμ έτοιμάζου. Ευτρεπιζέσθω ή φάτνη. Τό σπήλαιον 

δεχέσθω. Ή ’Αλήθεια ήλθεν, ή σκιά παρέδραμε καί Θεός 
άνθοιόποις έκ Παρθένου πεφανέρωται, μορφεοθείς τό καθ’ ήμάς 
καί θεώσας τό πρόαλημα, δί δ ’Αδάμ άνανεοΰται σΰ>· τή Εύα, 
κράζοντες έπι Γής έν άνθριόποις Ευδοκία, σώσαι γένος ήμών .

Ή τελετή διαρκεϊ έπ) τετράωροι· καί μετά ταΰτα ό Πατριάρ
χης καί οί επίσημοι άναβαίνουν είς τό Μοναστήριον. δπου παρα
τίθεται γεύμα. Τό Μοναστήριον πλήρες προσκυνητών. Χ'ύγχυσις, 
άγιΐιν πρός ευρεσιν καταλύματος.

«
Περίπου μεσονύκτιον τής Μεγάλης Χυκτός.Οί κώδωνες μάς 

αφυπνίζουν καί καταλαμβάνομε)· τάς θέσεις μας, ένώ ή Α. Μ. 
ίερουργεϊ άπό ώρών.

Χριστός γεννάται δοξάσατε.'».
Κατάχρυσος καί καταφώτιστος ό Ναός. ’Αρχίζει ό "Ορθρος 

βραδύς καί επιβλητικός καί, αργότερα, δταν οί Πρόξενοι κατέρ
χονται, αρχεται ή Μεγάλη Διτανεία. ’ Εκκινεί έκ τοΰ Ίεροϋ Βή
ματος ή περίχρυσος συνοδεία, μεγαλοπρεπής. Προπορεύονται οΐ 
ραβδούχοι, τά ιερά λάβαρα, διάκονοι, ιερείς, άρχιμανδρϊται, οΐ 
αρχιερείς καί ή Α.Μ. ό Πατριάρχης μετά τεϊ»· ΙΙροξένοω·. Ιιά τής 
δεξιάς Πύλης κατέρχεται είς τό —πήλαιον.' () Πατριάρχης ψάλλει:

χ Δεύτε ίδωμεν πιστοί, πού έγεννήθη <5 Χριστός. ’Ακολουθή- 
οαιμεν λοιπόν ένθα οδεύει ό Άστήρ μετά τών Μάγων ’Ανατολή 
τών Βασιλέων. ’Άγγελοι ύμνοΰσιν έκεΐ άκαταπαύστως, έκεΐ ποι
μένες άγραυλοΰσιν φδήν έπάξιον, Δόξα έν Ύφίστοις λέγοντες 
τώ σήμερον έν —πηλαίτμ τεχθέντι έκ τής Παρθένου καί Θεοτό
κου έν Βηθλεέμ τής ’Ιουδαίας .

”Εχει τό Σπήλαιον μήκος, έξ ανατολών πρός δυσμάς, δώδεκα 
μέτρων καί τεσσαράκοντα εκατοστών, πλάτος τριών μέτρο»· καί 
ένενήκοντα εκατοστιον, ύφος δέ τριών. Τούρκοι στρατιώται τό 
φρουρούν διαρκώς. Τριάκοντα πέντε κανδύλαι χύνουν μελιχρόν 
φώς, ενα φώς μυστηρίου. Γύρο) αί πλενραι τού Σπηλαίου έπεν- 
δεδυμέναι μέ παραπετάσματα κα) έπάνο) είς τήν πλάκα, ή όποια 
σημειώνει τό μέρος, δπον έγεννήθη ό Θεός καί ύπέρ τήν δποίαν 
είναι τό ήμέτερον Θυσιαστήριον, άργυροΰς άιστήρ φέρει λατινι
στί τήν έπιγραφήν :

“HlC DE VIRGINE MARIA JESUS CHR1STUS NATUS EST„ 
f’Ενταύθα έκ τής Παρθένον Μαρίας 6 ’Ιησούς Χριστός έγεννήθη).

Και άναγινιόσκεται τό Εναγγέλιον τού "(Αρθρου είς δύο γλιόσ- 
σας είς ελληνικήν καί ρωσσικήν. Άναγινιόσκεται ακριβώς τό με
σονύκτιον. .ίι,τά — 2(τ<1 ό Λοί'κάς διηγείται τό μέγα θαύμα διά 
τοΰ στόματος τοΰ Πατριάρχου:

Κα'ι έτεκε τόν υιόν αύτής τόν πρωτότοκον, καί έσπαογάνω- 
σεν αύτόν καί άνέκλινεν αϊτόν έν τή φάτνη' διότι ονκ ήν αύτοϊς 
τόπος έν τώ καταλύματι».

Μνημονεύονται ύπό τού Πατριάρχου ό Ρώσσος Αύτοκρά
τωρ, <5 Βασιλεύς ήμιόν, ό Σέρβος βασιλεύς, <5 Μαυροβούνιος.

Ο ΝΑΡΘΗΞ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΒΗΘΛΕΕΜ (Φωτ. Ε. Κοντοπούλου)

Έδώ, μακράν άπό τήν γήν τών πολιτικών μας διενέξεων ό 
"Ελλην γονατίζει, δταν άκούη νά εύχιωπαι διά τόν Βασιλέα, τόν 
έκπροσωποϋντα τήν Πατρίδα του.

Νά' εύχονται «δπέρ τού Θεοσεβεστάτου καί Φιλοχρίστου Βασι- 
λέως τοιν Ελλήνων Γεωργίου τοΰ Α'. ' Υπέρ τής εύσεβεστάτης 
Συζύγου Αύτοΰ Βασιλίσσης "Ολγας. ' Υπέρ τοΰ εύσεβοΰς Δια-
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δόχου Αυτών Κωνσταν
τίνον και τών ευσεβών 
Βασιλοπαίδων, παντός 
τοΰ Βασιλικοί’ οίκου 
και τοΰ στρατοπέδου 
.1 ύτών .

’ Εγονάτισα.
Επάνω είς τήν Πη

γήν τής Ζωής έστέναξα 
διά την ζωήν τής Πα
τρίδας, τήν όποιαν και 
αύτήν διδάξασαν, μεγα- 
λύνασαν και μεγαλυν- 
θέϊσαν, και φωτίσασαν, 
έβασάνισαν και έσταύ- 
ρωσαν οί νειότεροι’Ιου
δαίοι τής Ιύσεως, και 
τήν οποίαν, Χριστέ μου, 
κάμε νάναγεννήση είς 
εκείνην τήν ίδικήν της 
μικρόν γωνίαν μεγάλη ν 
και ένδοξον και Αγνήν 
καί άσπιλον όπως Σύ, 
ή ’Αλήθεια.

Κατερχόμεθα πρός 
τήν Φάτνην, άνήκουσαν 
Είναι λευκός είς τό βάθος <> λίθος, είς τόν όποιον είναι έσκαμ- 
μένη καί φαιά είς τά τοιχώματα. . Ιιά τής αριστερός ΙΊόλης τοΰ 
Σπηλαίου έξέργεται ή συνοδεία είς μεγαλοπρεπή λιτανείαν Ανά 
τόν Ναόν, τρις περιερχομένη τοΰτον έως έξω τόν Νάρθηκα.

Καί ψάλλουσιν ίίλοι όμοΰ:
< Οί άνω λειτουργοί, τρόμω λιτανεύονσι. Κάτω νΰν οί γηγε

νείς, προσκυνοΰσιν εδσεβως».
Καί ψάλλουσι πάλιν :
Γένος άπαν τών βροτών, συνευφράνθητι ήμΐν, τή Γεννήσει 

ιού (θεόν, εν τή φάτνη ώς βροτοΰ».
Τελειιόνει ή λιτανεία καί ή λειτουργία αρχίζει, ή λειτουργία ή 

χαρμόσυνος επάνω είς τό Καθολικόν, τοΰ Πατριάρχου ίερουο- 
γοΰντος μετά δύο ’Αρχιερέων ενώ ταίντοχρόνως κάτω είς τό 
Σπήλαιον λειτουργεί έτερος Άρχιερεύς. Τήν Τετάρτην και ήμί- 
σειαν περίπου εν πομπή άνερχόμεθα είς τήν τράπεζαν τής Μο
νής, ίίπου παρατίθεται πασχαλινόν νυκτερινό)· πρόγευμα. Κάθη- 
ται ή .1. Μ. είς τήν κεηαλήν τής τραπέζης, δεξιά του ό πρόξε
νος τής Ρωσσίας καί Αριστερά ό ίδικός μας κ. Ραφαήλ. Υπάρχει 
Ιθιμον τό πρόγευμα αυτό τό γενναίου νά περατοΰται όταν φώ
τιση πλέον.

Η ΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ (Φωτ. Ε. Κοντοποϋλοιι

ει’ς τούς Λατίνους καί προσκυνοΰμεν.

«
Και ανατέλλει ή ημέρα χαρμόσυνος καί ηλιόλουστος. Ή πόλις 

τήν όποιαν τιάρα μόλις προφθάνει νά ϊδι/ ό προσκυνητής, με τά 
ευπρόσωπα οικοδομήματα. της, τ,άς ωραίας γυναίκας της, ή πα- 
τρίς Ιαυίδ, τοΰ Προφητάνακτος, πανηγυρίζει. "Εχει επτά περί
που χιλιάδας κάτοικο»·, εκ τών όποιων τριακόσιοι Μωαμεθανοί 
καί, ένδοξος διά τό πρώτον τοΰτο τέκνου της, έγένετο ενδοξό
τερα διά τοΰ Θεανθρώπου τήν Γέννησιν.

Πετοΰν είς τόν γλυκύν όρίζοντά της αί γλυκύτεροι αναμνήσεις. 
Ενοίσκεσαι είς τόν τόπον ένθα τό όνομα τό υπέρ παν άνομα 
κατά πρώτον έπ-φιίνη καί έκλαυθμήρισεν έπί τής γης- έπί 
τόπον, τόν όποιον έκόσμησαν καί 
έλάμπρυναν οί ευσεβέστατοι καί με- 
γαλήτεροι αύτοκράτορες τοΰ Βυζαν
τίου καί διέσωσαν αί εΰσεβεϊς καί 
υπό υψηλής φιλοτιμίας ί’παγορευ- 
θέίσαι προσπάθειαι τών προγόνων 
ημών καί τής ήμεπέρας ’Εκκλη
σίας . Είς τόπον, ίίθεν Απ' αιώνιον 
Απειράριθμα πλήθη τής χριστιανι
κής άνθρωπότητος διελθόντα ευρον 
τ'ην μοναδικών έραν, άλλά καί γλυ- 
κυτέραν όλων τών θρησκευτικών 
παραμυθιών, τ'ην ανακούφιση· τής 
συνειδήσεώς των απέναντι φιλοστόρ- 
γου μητρός γαλουχούσης τον βασι
λέα τών βασιλενόντο»·, τόν ποιητήν 
καί πλάστην τών καρδιών. Τότε ή 
συγκίνησις είναι Απερίγραπτος, τότε Η ΣΚΗΝΗ ΟΠΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΕΙ Η ΠΟΜΠΗ (Φωτ. Ε. Κοντοπούλου)

ό τόπος, ενώ ίστάμεθα, 
είναι ουράνιος μάλλον 
η έπίγειος.

Ό Ιουστινιανός ανή- 
γειρε τά τείχη αυτής καί 
τή>· έκόσμησε με Ναούς 
καί Μοναστήρια, άφοΰ 
δέ κατεστράφη καί έπα- 
νεκτίσθη καί κατεστρά- 
</ η πάλιν κατά τό 118!Ι, 
ΰπέστη έκτοτε έπιδρο- 
μάς καί καταστροφής, 
έως ότου ό Ιμπρα'ημ 
πασσας,ό γνωστός Αιγύ
πτιος στρατηγός,έξεδίω- 
ξεν έξ αυτής τούς Αλλό
δοξους καί κατέστρεψε 
τάς συνοικίας το»·.

’Επί τοΰ Σπηλαίου τής 
Γεννήσεως τόν Ναόν 
οικοδόμησε)· ό Μύγας 
Κωνσταντίνος τοΰ ίίίΊΘ. 
Υπάρχουν οί έπιμένον- 
τες οτι ο νΰν Ναός έκτί- 
σθη ύπό τοΰ ’Ιουστινια

νού (·>27-~>6δ) έπί τών έρειπίοιν τοΰ πρώτου, Διατηρείται όπως 
ρ αίνεται από περιγραφής τοΰ μεσαιώνος οιος έκτίσθη άπ’ Αρχής. 
Παρά τό ίδικόν μας Μοναστηριού έχει ίδρυθή τό τών’Αρμε
νίων, δεξιόθεν τώ εισερχόμενοι είς τον πρόναον, αριστερά δε 
τό τών . Ιατίνων. Ταΰτα τά ολίγα διά τήν πόλιν.

.1/ πρό μεσημβρίας ώραι δαπανώνται είς έπισκέψεις πρός 
τόν Πατριάρχην.'Έρχονται οί πρόκριτοι καί οί προσκυνηταί καί 
άσπάζονται τϊ/ν χεΐρα τής .1. Μ. προσέρχονται δέ και οί μαθιμ 
ταί τοΰ σχολείου, άπαγγέλλοντες ποιήματα καί δεχόμενοι τάς 
ευλογίας τοΰ Πατριάρχου καί κουφέτα. "Επειτα αί μαθήτριαι. 
Τάς όδηγεί ή διευθύντρια δεσποινίς ’Ασπασία Σακελλαρίδου. 
Μία μικρι'ι άπαγγέλλει άραθικί/ν προσφώνηση· καί μία άλλη 
έλληνικϊιν ποίημα πρός τιμήν τοΰ Πατριάρχου.

"Εχομεν ι’ιλίγην ώραν διά ταχείαν έπισκόπησιν τοΰ Ναοΰ. 
Μικραί, τόσον δσον νά κύπτη τις ίίταν εισέρχεται, αί θύραι. Τάς 
έμίκρυναν, διότι οί άραβες είς παλαιοτέρους χρόνους είσήρχοντο 
με τάς καμήλους των καί έρρύπαινον αύτόν. Τό ίδιον έγινε καί 
διά τήν άριστεράν είσοδον είς την αυλήν τοΰ Παναγίου Τάφου 
έν ’Ιερουσαλήμ.

Περίεργοι, δι ήμιϊς τους άγνυοΰντας τά πράγματα, άγώνες. 
Περίεργοι καί τρομεροί, δη/ιιουργοΰντες τήν άνάγκην τής παρου
σίας στρατού. Είς μίαν γωνίαν εμπρός, άριστεριί πρός τήν είσο
δον τοΰ Νάρθηκας, ή είσοδος τοΰ Αατινικοΰ Μοναστηριού. Οί 
Αατΐνοι έξ αυτής, διερχόμενοι διά τής γωνίας, εξέρχονται. ΊΙξίω- 
σαν δικαω’ιματα έπί τής γοινίας καί άντέστησαν είς τό νά διέρ- 
χωνται δι’ αυτής θυμιάζοντες οί διάκονοί μας. Οί ήμέτεροι επι
μένουν καί είς παν έμπόδιον, άντιιάσσουν άμυναν γενναίαν.

Είς τό βάθος τοΰ Ναοΰ, άριστεριί είναι παράθυρα Αμφισβη
τούμενα. Τά διεκδικοΰν ίίλοι ’ Επί έτη αί άράχναι τ’ Απέκλεισαν.

Οίδείς τολμά r<< τά καθαρίση. <->ά 
άποκτήσιι δικαιιόματα έπί τών παρα
θύρων καί οί άλλοι μέ κίνδυνον 
αιματοχυσιών τό απαγορεύουν. Καί 
αί άράχναι είναι ήσυχοι.

Γυρτό, επάνω άπό τους κίονας 
τοΰ Νάρθηκας, λείψανα μωσαϊκών, 
τά οποία άτυχώς μόλις κατορθώ
νουν )·<< δείξουν τί κόσμος βαρύς 
έλάμπρυνεν τόν ναόν τοΰτον. Τ! 
στέγη, άπό άχρωμάτιστον ξύλον, πα
λαιό. Τήν έστησεν κατά τό 1672 
ό Πατριάρχης Ιοσίθεος. Τά ξύλα 
- - κολοσσαΐα ξύλα - μετεκομίζωπο 
έξ Ίόππης ’ διά βοών τότε. Καί ό 
Πατριάρχης έσυρε τούς βόας μόνος 
του διά νά ^ένθαρρννη τούς άγω- 
γεϊς καί έβοήθει διά νά δίδη τό 

παράδειγμα είς ίίλον αύτόν τόν μακρόν δρόμον. ’Αλλ’ τις τόν 
άφήσωμεν νιί διηγηθή ό ίδιος τοΐ'ς άγώνας του.

Είχε τότε ευρεθή Μανωλάκις τις. Καστοριανός, πεισθείς ν άνα- 
λάβ>ι τήν δαπάνην τής επισκευής ύπό τοΰ προκατόχου τοΰ Ιοσι- 
θέου Νεκταρίου. Π ύλη ήτοιμ,άσθη άλλ είρίσκετο εις ’ Ιόππην, 
καί μετάξι· αυτής, διά τήν στέγην, ξύλα τεσσαράκοντα μέν δεκα- 
πενταπηχχαΐα καί διακόσια καί πεντήκοντα έπταπηχιαία καί 
άλλαι σανίδες και λοιπά. Καί διηγείται ό . Ιοσίθεος :

Τήν μέν οΰν έλαφράν ύλην τής οίκοδομήσεως. άνέβησαν 
άπό’ Ιόππης είς Ιερουσαλήμ αί κάμηλοι. Περί δέ τών μεγιιλων 
ξύλων, μή έχόντων ημών τί ποιείσαι, έτυχεν έκεϊ πτωχός τις 
Καππαδόκης γηραιός, τί> όνομα Νικόλαος, και κατασκευάζει 
άμιιξας διτρόχους, καί άγοριίζομεν καί ημείς τεσσαριίκοντα 
βόας καί ύποζευγνύντες ταίς άμάξαις, φέρομεν εις Ρέμπλην τά 
ξύλα, έμοΰ προηγουμένου ένεκεν πολλών αιτιών. ’ Εκείθεν δέ 
περί τών αμαξών οδόν εΰρομεν τήν όσον πρός τάς άλλας καλ- 
λ.ίονα, τ'ην άπό τοΰ Βαντισαλάμ, ήτοι Χειμάρρου τοΰ Σαλάμ, τοΰ 
τοΰ βορείου όντος τής ’Εμμασάς, φέρουσαν είς 'Ιερουσαλήμ, 
άλλά. δυσβάτου όντος τοΰ τόποι·, ούκ ήν δυνατόν κάκεΐθεν διο- 
δεΰσαι τάς άμιιξας. "Οθεν δύναμη· άναλωμιιτων μή έχοντες 
τοσαύτι/ν, ιοστε τήν οδόν διομαλίσαι, έπετρέψαμεν έξελθείν το'υς 
πτωχούς όμαλίσαι τήν όδόν, καί έξήλθον οί πτωχοί ορθόδοξοι 
άπό Ρέμπλης, Αύδδης, Ραμάλας καί οί πλείονες άπό 'Ιερουσα
λήμ, καί ήλθον μετά ιών έργαλείοιν αυτών καί έδούλευσαν ήμίν 
Αμισθί, καί έξ ιδία»· τρεί/ όμενοι έιβ ίκανάς ημέρας, καί έκοψαν 
τους βουνους και έγέμισαν τά ι’ιρύγματα, καί έποίησαν τ'ην τρί- 

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: 0 ΠΑΝΑΡΑΒΙΣΜΟΣ

xy πλησιέστεοον εύρίσκεταί τις πρός τό θέατρον τής 
διαμάχης μεταξύ'Τούρκων και’Αράδων -και ή 'Ιερου
σαλήμ δέν είναι μακράν, συχνά δέ μάς έτάραξαν εδώ 
αίματηραι άγγελίαι άπ’αύτό τό ποίμνιον τοΰ Ίεροσο- 

λυμικοϋ Θρόνου — τόσφ περισσότερόν σημασίαν αποδίδει εις 
γεγονότα, άτινα ώχρα άναπαριστα ό τηλέγραφος καί τά όποια 
είναι σπουδαία.

Αί πέραν τής γειτονικής μας Νέκρας Θαλάσσης, αί περί τό 
Κάρακ, ίίπου καί ήγουμενεΐον έ'χομεν, αί περί τήν σιδηροδρο
μικήν γραμμήν Μέκκας, τελευταΐαι μάχαι τοΰ Τουρκικού στρα
τού, διοικουμένου ύπό τοΰ στρατηγού Σαμμή πασσά κατά 
τών έπαναστατημενών Βεδουΐνων, οΐτινες καί τήν γραμμήν 
κατέστρετ|ιαν, δεικνύουν τήν σοβαρότητα ζητήματος, ούτινος, 
όχι ειδησεολογικώς, άλλ’ άπό εύρυτέρας πολιτικής άπόψεως, ή 
έξέτασις επιβάλλεται, διότι είναι ζήτημα έκ τών σημαντικωτέ- 
ρων καί διά τήν γείτονα επικράτειαν καί διά την νέαν αρα
βικήν ζύμωσιν, ήτις άπό τής Αίγυπτου έξικνεΐται εως έπί εκα
τομμυρίων πληθυσμών καί έως έδώ.

Τό ζήτημα δέν είναι νέον, καί μετά εργασίαν τών άνεπτυγ- 
μένων ’Αράβων πρός διάδοση· εθνικών ιδεών ή ελάχιστη 
άφορμή χρησιμεύει είς έκκρηξιν αιματηρών σκηνών. Άπό τοΰ 
1905 έγένοντο κινήματα έν Υεμένη, αί άπόπειραι δέ νά στρα- 
τολογηθοΰν έκ τών Αράβων άνδρες κατά τών έπαναστατών 
άπεπίγχανον καί προύκάλουν νέας συγχύσεις, όπως τελευταίως 
καί ή απόπειρα άπογραφής — έδώ πλησίον — είς τό Κάρακ.

Ύπό τόν τίτλον Σύνδεσμος τής 'Αραβικής Πατρίδος», 
έκτοτε έξεδόθη προκήρυξις τονίζουσα ότι έπιβάλλεται ή ϊδρυ- 
σις Παναραδικού κράτους, τοΰ οποίου ή έκτασις θά ήτο άπό 
τήν κοιλάδα τού Τίγρεως καί τοΰ Εύφράτου έως τόν ’Ισθμόν 
τοΰ Σουέζ καί άπό τής Μεσογείου έως τής θαλάσσης τοΰ 
Όμάν. Τό νΰν βιλαέτιον τής Χετζάτζης θά σχηματίση, κατά 
τήν προκήρυξιν, μετά τοΰ διαμερίσματος τής Μεδίνας αυτο
κρατορίαν άνεξάρτητον, τής οποίας ό άρχηγός θά είναι συγ
χρόνως ό θρησκευτικός Καλίφης όλων τών Μουσουλμάνων».

Ή προκήρυξις όμιλεΐ καί περί τοΰ σεβασμού τών δικαιω
μάτων τών ξένων, οί όποιοι κατοικούν εις τήν περιφέρειαν 
τοΰ νέου Κράτους, περί σεβασμού τής αυτονομίας τοΰ Λιβά
νου, τοΰ Statu - Quo διά τά έν Παλαιστίνη προσκυνήματα!

Συνετότατα ή Τουρκία, ωσάν διά μίαν έν πράγμασιν άπάν- 
τησιν, κατέβαλεν έκπληκτικήν δραστηριότητα νά άποπερατιόση 
τόν σιδηρόδρομον τής Χετζάτζης, δστις θά ήτο βεβαίως προω- 
ρισμένος νιί μεταφέρη προσκυνητάς είς τούς 'Αγίους Τόπους 
τού Μωαμεθανισμού, άλλά καί στρατιώτας. Καί διά τούτο, κατά 

βον ευθείαν, και Ανεβιβάσαμεν τά ξύλα άπό Ανγούστον έως 
Δεκεμβρίου είς 'Ιεροσόλυμα, κάκεΐθεν ό/ιαλίσαντες τήν τοίβον, 
άπεκομίσαμεν αύτά είς τήν Βηθλεέμ, ήτις και ωκοδομήθη ώς 
τήν σήμερον όράται. Καί ού μόνον ή στέγη αύτής, άλλά καί οί 
τοίχοι άνεκαινισθησαν καί αί θυρίδες αύτής. κεκλεισμέναι ουσαι 
μετά ξηρολίθιι»·, ήνεονχθησαν καί κατεσκευάσθησαν μετά σιδή- 
ρο»· καί ύαλίων, καί τά εκατέρωθεν τοΰ Άγιου Σπηλαίου δύο 
βήματα έστριόθησαν μετέι έντόπιων μαρμάρων, καί οί τοίχοι 
ήλείη θησαν άσάέστω καί όπτολίθοις τετριμμένοις- τοΰ δέ μολύβδου 
δι αναχωνεύσεως άνακαινισθέντος, καί πλείστιμ· ί'ι/ εσιν παθιιντος, 
ήγοράσα/ιεν πολύν είς άναπλήρωσιν τοΰ έλλείποντος .

Πλησιιίζομεν εις τήν άιναχιόρησιν. Πέιντοτε έν έπισήμω περι- 
Ιΐολή παρακαθήμεθα είς τό γεύμα. Μέ τό ποτήριον τοΰ καμπα
νίτου άινιι χεΐρας, ή -I- -V. προπίνει υπέρ τής .4. Μ. τοΰ Σουλ- 
τάινου. ' Ο παρεπιδημώ)· καί συλλητουργήσας Μητροπολίτης 'Ίμ
βρου Σεβ. Χρυσόστομος ύψιόνει τό ποτήριον υπέρ τής .1. .1/. τοΰ 
Πατριιιρχου καί τής Άγιοταφιτικής ’Αδελφότητος. Υπέρ τής .1. 
Μ. προπίνει επίσης καί ό Άρχιγραιι ιιατει·ς ’ Αρχιιι. Κελαδίων.

«
'Επιστρέφομεν είς 'Ιεροσόλυμα μέ τάς ιδίας τιμιις. Είς τήν 

Ί'υχήν μας τό Μέγα Μυστήριον έχει γεννήση τόν ίλιγγον. Τό Παι- 
δίον θ' αύξι/θή· θ’ άγωνισθη νά έπιβάλι/ νέας ιδέας, θά παλαίση 
κατά τών παλαιών, θά μαρτυρήση. 'Π αίιυνία τύχη τών μεγά
λα»· ανθρώπων. Άλλ’ Αιώνες Αίιόνων θά δοξολογούν τήν Γέν- 
νησΐν Του ιός Σιότειοαν.

'Π Αίο»·ία Αύναμις τού Μεγάλου θεού.
ΔΗΜ. ΔΗΜΕΡ

τάς τελευταίας πέραν τής Νεκρός Θαλάσσης ταραχάς, οί έπανα- 
στάται έναντίον τής σιδηροδρομικής γραμμής έπετέθησαν, κατα- 
στρέψαντες αυτήν. Είναι, όπως εϊπομεν, συνετότατη ή ένέργεια 
αΰτη τής Τοι-ρκίας, μή φεισθείσης δαπανών καί θυσιών διά νά 
άποπερατιόση τόν σιδηρόδρομον.

Έν πάση περιπτιόσει κατάτό 1905, όχι ίσως έκ πατριωτικών 
λόγων, έπανιίστασις ύπήρχεν έν τή Άραβίμ, είς Χετζάτζην δέ 
έσφάγησαν Τούρκοι προσκυνηταί καί τι νες Τούρκοι αξιωματικοί.

'() Ιμάμης τής Υεμένης έξέδωκε προκήρυξη· πολύγλωσσον 
δι’ ής υπόσχεται τήν έλευθερίαν, τήν δικαιοσύνην καί τήν 
κατάργηση· τών φόρων.

Είς Sanaa ίδρύθη Μικτόν Συμβόύλιον, είς τό όποιον άντε- 
προσωπεύ'οντο όλαι αί τάξεις τοΰ πληθυσμού, συνελήφθη δέ 
ό στρατάρχης Ι’ιζά πασσάς καί ό άρχηγός τών Ύεμενιτών 
Άχμέτ-’Έντ-Ντίν όστις ώνειρεύετο νά κατακτήση τάς αγίας 
πόλεις τήν Μέκκαν καί τήν Μεδιναν,ή δέ Πύλη άπέστειλε πρός 
συμβιβασμόν έπιτροπήν υπό τήν αρχηγίαν τοΰ Σεκήρ πασσά 
διά νά διαπραγματευθή μετ’αύτοΰ. Έφοβήθησαν τότε σοβαρά 
φύλλα ώς ή Echos il’Orient μή καί ό ΓΙαλαιστίνειος πληθυ
σμός έπαναστατήση, πράγμα τό όποιον δέν μοΰ φαίνεται πιθανόν.

Αί τελευταΐαι έτ Κάρακ καί τοϊς πέριξ ταραχαί, ών άσαφή 
γνώσιν έλαβε ό Ευρωπαϊκός τύπος, άποδεικνύουν άτυχώς ότι 
τι> έπαναστατικόν πνεύμα δέν έπαυσεν άναρριπΐζον φιλοδο
ξίας καί έξεγεϊρον συμφέροντα. Άς εύχηθώμεν ησυχίαν καί 
υποταγήν, ϊνα μή διαταράσσεται άπό φόβους καί ή Άγια ημών 
Γη καί ή αγία Γή τών Μωαμεθανών.

Ό έν Παλαιστίνη άραβόφωνος πληθυσμός δέν φαίνεται 
τείνων οΰς είς τά παναραβικά όνειρα. ’Ήρεμος καί ήσυχος 
κηρύσσει τήν έλληνικότητά του, δέν άπασχολεΐ δέ τήν Υψηλήν 
Πύλην είμή διά ζητήματα του μετά τοΰ Γραικικοΰ Πατριαρ
χικού Θρόνου. Πέραν δμως τής Νέκρας Θαλάσσης αί άνησυ- 
χίαι δημιουργοΰνται πολλαί.

"Οπως είπον άνωτέρω, μάλλον λόγοι τοπικών συμφερόντων 
παρά έθνικαί φιλοδοξίαι εξεγείρουν τούς ’Άραβας.

Μέρος τούτων υπήγαγε είς τό σκήπτρον τοΰ Σουλτάνου ή 
Α. Π. ο Πατριάρχης 'Ιεροσολύμων Δαμιανός.

Οί κάτοικοι επαναστατούν διά τήν άπογραφήν καί απόπει
ραν φορολογίας τίνος, χωρίς όμως τούτο νά άνατρέπη πάντα 
φόβον έκ μέρους μακρυνοτέρων πατριών, έπιβληθησομένων 
τυχόν εις τούς πλησίον μας.

Ό Παναραβισμός είναι ιδέα αρκετά καλλιεργημένη καί έπί- 
φοβος μή δημιουργήση σοβαρός απασχολήσεις διά τήν γεί
τονα επικράτειαν. *.
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rri ik w;v !> Ί'ιν,,,'αρίι>υ έγένετο γενική συνέ- 
sa T '•ten'; T,l> ’ Αρχαιολογικής 'Εταιρείας. 
H "'· f* Κατ αΰτΐμ· ό Γραιι/ιατε'υς κ. Τσοΰντας 

άνέγνωσε τήι· έκθεσιν τοΰ Συμβουλίου 
,'·Αι"ί περί τι'»· γενομένων ίν Έλλάόι αρχαιο

λογικό»· έργασιά»·, ιιι ταξί· δέ τά»· σπουδαιότερο»· 
ανέφερε τάς άνασκαι/άς καί έρευνας τοΰ εφόρου 
τά»· ’Αρχαιοτήτων Θεσσαλίας καί Φθιώτιδας κ. 
Άρύανιτοπούλου, ό όποιος άπο πενταετίας έργα- 
αθείς /ιέ πολλήν δραστηριότητα καί έκτακτον έπι-
τυχίαν ι’η είλκυσε τήν προσοχήν τοΰ έπιστημονίκοΰ 
κόσμου είς τήν άγνωστον μέχρι τοΰδε χώραν εκεί
νην καί θερ/ιόν έξήγειρε τό ενδιαφέρον τά»· περί αυτής μελετά»·.

Πράγματι ό κ.Άρβανιτόπουλος τά έξης νέα ευρήματα παρου
σίασε κατά τό παρελθόν έτος :

1ΩΛΚ0Σ.— Μία τό»· συνοικούν τοΰ σημερινού Βόλου κείμενη 
έπί τοΰ λόφου τά»·'Αγίων
Θεοδιόριον καί λεγομένη 
Παλαιά, άπεδείχθη οτι είνε 
ή περίφημος ’ Ιωλκός, ή 
πόλις τοΰ Ίάσωνος καί τών 
’Αργοναυτών. Έπί τοΰ λό
φου τούτου είς μέγα βάθος 
ευρέθησαν τάφοι προϊστο
ρικοί καί οίκίαι, ΰφηλότε- 
ρον δέ γεωμετρικά άγγεϊα, 
πόρπαι και άλλα Αναθή
ματα, έτι δε κίονες, κιονό
κρανα καί μετόπαι μετά 
τριγλύφων τοΰ σπουδαιο- 
τάτου ναού τά»· Μαγνη
τών, ήτοι τής ’ Αρτέμιδος 
’Ιωλκίας. ’Επίσης εΰρέθη- 
σαν βάθρα Αγαλμάτο»·, έν 
ψήφισμα καί άλλαι έπιγρα- 
φαί, τάφος θολωτός χρι
στιανικός καί είς βυζαντι
νός ναός Ικανώς Αρχαίος.

ΠΑΓΑΣΑΙ.—Είς τάς Παγασάς, τήν μεγάλην έκείνην καί έμπο- 
ρικωτάτην πάλιν απέναντι τοΰ Βόλον, άνέσκαψεν ό κ. Άρβανι- 
τόπουλος δεύτερον πύργον (είκών 3), δπου ευρε περί τάς εκατόν

2. ΤΟ ΕΝ τη, ΦΡΟΥΡΙΟ! ΑΑΡΙΣΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΝ

3. ΠΑΓΑΣΣΑΙ- — Ο Β ΠΥΡΓΟΣ, ΑΝΑΣΚΑΦΕΙΣ ΤΟ! 1910

I. ΠΑΤΑΣΑΙ.—Ο Α ΠΥΡΓΟΣ, ΑΝΑΣΚΑΦΕΙΣ ΤΩι 1907-1909

νέας μαρμαρίνας πλάκας μέ ξφγραφίας. Έκ τό»· ζιυγραφιών 
τούτων άριστα στάζεται ή τοΰ Άριστοκύδονς, τήν πατρίδα 
Κείου, τοΰ’Αργά έκ Κρήτης, τής Κλαμένης καί μία παριστάτσα 
γυναίκα καθημένην, φυσικού μεγέθους. Τώ 11)1)7 - 1 !)!>!) είχεν 

εύρει άλλον πύργον μέ τάς
περίφημους ζωγραφιάς 
ίείκό»· 1).

ΛΑΡΙΣΣΑ.—ΊΙ μητρό- 
πολις αύτη τής αρχαίας 
Θεσσαλίας υπέστη υπό τών 
νεωτέρων καταστροφάς.

Καί δσαι άκόμη αρχαιό
τητες ειχον διαφύγει τόν 
όλεθρόν, έρρίφθησαν είς τό 
προπύλιον τιι»· δικαστη
ρίων τής Ααρίσης, όπου 
τάς έκιίλυψε τό πλήθος τών 
Απορριπτο/ιένων χαρτιά»·, 
σκουπίδια»· καί τάο’φυομέ- 
νων χόρτα»· μετά τά»· ακα
θαρσιών τά»· όρνιθα»·, τάς 
όποιας διετήρει ό κλητήρ.

ΊΙ τοιαύτη άγρια κατά- 
στασις διωρθώθη έν μέρει 
υπό τοΰ κ.Άρβανιτοπού- 
7.οι\ ό όποιος μετεκόμισε 

τάς 600 καί πλέον Αρχαιότητας είς τό φρούριον Ααρίσσης (είκ.2). 
Άλλά καί έκεΐ έμειναν είς τό ύπαιθρον καί έφθείροντο τά 

Αρχαία, διατρέχοντα νέον κίνδυνον νά σκεπασθοΰν άπό τά δόιρα,
τά όποια συνήθως προσφέρουν εις τάς αρχαιότητας 
οί νεώτεροι Έλληνες. Διότι τό παλαιόν εκείνο φρούριον 
έχρησίμευεν ώς γενικόν άποχοιρητήριον ολοκλήρου 
τής Ααρίσσης.

Πρό τοιούτου κινδύνου ό κ. Έφορος προέβη είς 
ένοικίασιν τοΰ χώρου έκείνου, ό όποιος έμανδριόθη, 
έκαθαρίσθη, έφιλοξένησεν έν κομψόν 
κτίριον προχείρου θερινού θεάτρου καί 
μετεβληθη έντός δύο μηνών είς τόν 
ώραιότερον περίπατον Αναψυχής τιον 
Ααρισαίων. Συγχρόνως ό κ.’Αρβανιτό- 
πουλος κατεσκεύασεν έκ τοΰ προκατα- 
βληθέντος ενοικίου υπόστεγα, δπου εΰρον 
ί'ν άσυλον αί. αρχαιότητες (είκ. 4 καί 5).

Άλλά πρός δόξαν τής νεοελληνικής 
Πολιτείας κινδυνεύει νά πληρώσΐ) ό ίδιος 
ό "Εφορος τά έξοδα τής τοιαύτης μετα
βολής. 'Επειδή μέ τους τύπους καί τάς 
αιτήσεις δέν κατο'ιρθωσε τίποτε, ήναγκά- 
σθη πρός έπιτυχίαν τοϋ έργου νά κ.άμη 
παρατυπίαν, τήν όποιαν έπλήρωσε πρός τό παρόν διά 
προστίμου έπιβληθέντος υπό τοΰ ' Υπουργείου, έπέ- 
χοντος δε τόπον παρασήμου προφανώς.

ΓΟΝΝΟΙ. — Πλησίον τοιν Ελληνοτουρκικά»· σύνο
ρο»·, είς τό χωρών Δερελή τοΰ ’Ολύμπι»·, Ανεκάλυψεν 

Α. Σ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 
-Εφορος Θεσσαλίας.

μικοάν τινα

ό κ. ’ Αρβανιτόπουλος τήν άκρόπολιν τών Γόν- 
νων, πριοτευούσης τής 1 Ιερραιβίας, καί έπ αυτής 
ναόν τής ’Αθήνας Ιίολιάδος (είκ. 6) μέ ολόκλη
ρον σχεδόν τί> άρχεϊον τής πόλεως. ..Ιιότι εΰρε 
περί τάς 133 πλάκας πλήρεις έπιγραφά»· σπου- 
δαιοτάτι·»·, άλλας δέ 2S άνά τά λοιπά έρείπια, 
καί έτι άγαλμάτια, πόρπας, ι’ινάγλυφα κτλ. Πάντα 
τά άνωτέοω ευρήματα έσγημάτισαν έν μικρι»· 
Μουσείου έν τά> σχολεία> Δερελή, δπου θά κατα- 
σκευασθή κατ’ ανάγκην καί ιδιαίτερον Μουσείου

« « «

ΛΗΣΜΟΝΗΘΕΙΣΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΣ
(ΣυνέχΕία άπά το ποοηγούμενον τεύχος]

βΛρώνος Άνδρέας Θεοτόκης ήτο προσίοπικό-
( <1 της· Διεκρίνετο εις δλα. Λιέπρεπεν έπί έκτάκτω , .
A /' «γοιγή. εύοντάτιι ;ιαιδεί<ί, άκροτάτη έπιστή[ΐη· 'Ητο πο?.υγ?.ωσ- 
σος. Κατείχε καί εγραφε τήν άρχαναν έλ/.ηννκήν, τήν ιταλικήν, και την 
γαλλικήν. Έγνιόριζε δέ καλά καί τήν εβραϊκήν, τήν αγγλικήν καί τήν 
ισπανικήν έντελέστατα ήτο κάτοχος καί τής λατινικής. Κατεϊχεν ολούς 
τούς ιΊησαυρούς τής αρχαίας οοη'ίας καί ενήμερος πάντοτε περί τής 
προόδου τών επιστημών καί τής γραμματολογίας καί ιριλολογιιις. 
Είχεν δλα τά προσόντα τά δυνάμενα νά άνυήιιόσιοσιν Κα άνδρα είς 
τά ΰήιιστα αξιώματα τής πολιτείας καί νά διαπρέψη είς τάς έπιοτη- 
μας καί είς τά γράμματα. Δέν είχε τόν έξοχον νοΰν τοϋ πατρος του, 
ούδέ τό πολιτικόν του καί κοινωνικόν του θάρρος, άλλ’ ήτο σοφω- 
τερος καί πολυμαθέστατος. Τοΰ βαριόνου Άνδρέα Θεοτόκη πάσα ομι
λία προέδιδε νοΰν οΰχί τυχόντα καί άνάπτυ'ξιν θαυμαστήν. Εΰχαρις είς 
τήν συνομιλίαν ό λόγος, άλλ’ ήρτυμένος ένίοτε μετά λεπτότατης ειρω
νείας. Ή ειρωνεία ένίοτε έφαίνετο καί είς τόν τρόπον μεθ’οΰ έχαιρέτα. 
ΊΙ Ολιγάρκεια αύτοΰ απίστευτος. ΊΙ άπλότης του έφθανε μέχρι σχολα- 
στικότητος.Άπλοΰς καί ατη
μέλητος κατά τήν ένδυμα- 
σίαν, ώς εϊπομεν έν τή αρχή 
τοϋ σημειώματος μας, καί ό 
ίδιος μετέβαινε ν’ άγοράση 
τρόφιμα καί δ.τι άλλο είχεν 
ανάγκην, φέρων αυτά δ Ιδιος 
είς τήν οικίαν του. Δέν ήθε- 
λεν ύπηρέτας, άν καί είχεν 
είς τήν οικίαν του. Τήν στωϊ- 
κήν απλότητά του δικαιο
λογιών έλεγεν: « Είμαι δού
λος τοϋ έαυτοΰ μου». Έπα- 
νελάμβανε δέ τό διδακτι- 
κώτατον: Cln vole mold 
comodi finisce con molti 
incomodi, δηλ.: Όποιος 
θέλει πολλήν ευμάρειαν, κα-
ταντζι νά έχη πολλάς ενοχλήσεις». Έτέρπετο είς τήν μοναξιάν και 
δταν έτρωγεν. Ηύχαριστεΐτο μακράν τής τύρβης καί τών επιδεικτικών 
συναναστροφών. Τούτου ένεκα άπέφευγε τά έπίσημα* γεύματα και τάς 
χοροεσπερίδας τού Άρμοστοΰ έπί Προστασίας καί επειτα τοϋ Βασι- 
λέως μας Γεωργίου. , τ ,

Οί καλλίτεροι του και αγαπητότεροι του φίλοι ησαν τα βιρλια και η 
εύαρεστοτέρα αύτοΰ διασκέδασις ή μοναξία^ Μόνον η μελέτη έγλύκαινε 
τάς πολύ, πάρα πολύ πικρός ήμέρας τής ζωής του. Είχε δίκαιον ο Κικε- 
ρων δταν έγραφεν: · Όλαι αί άλλαι τέρψεις δέν είναι δλων τών χρο- 
νων, ούτε δλων τών ήλικιών, ούτε δλων τών χωρών. Ή μελέτη μόνον 
τρέφει τήν νεότητα, τέρπει τά γηρατειά, στολίζει τόν πλούσιον, δίδει 
πόρον ζωής είς τόν πένητα, διασκεδάζει είς τήν οικίαν καί εκτός, καί 
είναι πιστή φίλη είς τά ταξείδια, είς τήν σκιάν τής νυκτός καί είς τάς 
ώρας αργίας». , , , , .

Ό βαρώνος Άνδρέας Θεοτοκης ήγαπησε την φιλίαν μονών των ενα-
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6. Ο ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΟΣ ΓΟΝΝΩΝ

Α. ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟΝ ΑΑΡΙΣΣΗΣ ΠΡΙΝ ΓΙΝΗι ΜΟΥΣΕΙΟΝ

ρέτων καί περιέθαλπε τήν φιλίαν καί τήν αγάπην τών σοφών συγχρό
νων του. Άπέφευγε τούς συκοφάντας. τούς μοχθηρούς, τούς κενοδόξους 
καί τούς χυδαίους νεοπλούτους.

Ήτο δμως ευπροσήγορος, καί άν ήδύνατο προσηνώς προσεφέρετο 
πρός ολούς καί πρός εκείνους, οΐτινες τόν είχαν βλάψει. Αληθής χρι
στιανός καί τύπος gentleman· αριστοκράτης είς τήν άρίστην σημασίαν 
τής λέξεως. , „ r . . . _ ,

Ήγε βίον ως πενης, πενεστατος, η ως φιλάργυρος, ε\<·> ητο πλούσιος 
καί γενναίος. Τήν απλότητα αύτοΰ τήν έμαρτύρησε καί ή ταφή του. Είς 
τόν αγαπητόν υιόν του Στέφανον είχε παραγγείλει προφορικώς καί γρα- 
πτώς τά εξής πρός τοΐς άλλοις: . .. Ό δέ νεκρός μου. ρητώς άπαγο- 
ρευομένης πόσης πομπής, συνοδευόμενος παρ' ενός μόνον ίερέως πρό 
τής πέμπτης πρωινής ώρας σταλήσεται άπό τοϋ οίκου μου εις τόν αγρόν 
τοΰ Αγίου Άνδρέου Βαρυπατάδων. δπως ιραλείσης τής νεκρικής ακολου
θίας ύπό τοΰ έφορίου καί τοΰ συνοδεύοντος ίερέως. ταφή κοινώς. Ό υίός 

μου καί κληρονόμος μου 
Στέφανος Θεοτόκης έκτελέ- 
σει τήν παρούσαν ·.

Άπέθανε τή 8 Νοεμβρίου 
τοϋ 1887 έτους. Ό αγαπητός 
υίός του βαρώνος Στέφανος 
έξετέλεσε τήν παραγγελίαν, 
καί τό λείψανόν του μετηνέ- 
χθη μέ τό σκότος τής νυκτός 
είς Βαρυπατάδες καί όπι
σθεν τοΰ Αγίου Βήματος 
ένταφιάσθη. Καί είς τοΰτο 
ήθέλησε νά μιμηθή τόν πα
τέρα του. δστις, ζών παρήγ- 
γειλε τήν ταπεινότητα τής 
κηδείας του καί ό όποιος 
άπέθανε τόν Αύγουστον τοΰ 
1837. Διό καί δλως άσήμως 

έκομίσθη ό επίσημος νεκρός έν καιρφ νυκτός είς τόν έν τώ προαστείιρ 
Γαρίτζα κείμενον ναόν τής Άγιας Εύφημίας.

«
“Ελθωμεν είς τά έργα τοϋ βαρώνου Άνδρέου Θεοτόκη. Άπό παιδικής 

ηλικίας έδειξε κλίσιν είς τά ιερά καί κατεγίνετο είς τήν μελέτην τής 
Παλαιός καί Καινής Διαθήκης. Οΰτω τώ 1817 έδημοσίευσεν έν Κερ- 
κύρρ τό «Έρανος πολλών ωφελίμων Θεολογίας τε καί ’Ηθικής, έρανι- 
σθείς αύτολεξεί άπό τής Παλαιός καί Νέας Αγίας Γραφής , τό όποιον 
άφιέρωσεν εις τόν πατέρα του. Τό βιβλίον είναι εις τό είδος του χρή
σιμον, διότι έχει μεθοδικώς συνηγμένα έν συνάψει, δσα έν έκτάσει περιέ
χει ή Άγια Γραφή καί τό διήρεσεν είς τρία μέρη, μέ έβδομήκοντα 
πέντε κεφάλαια, τά όποια, πρός τοϊς άλλοις, περιέχουν ιίπαντα τιι χρέη 
τοΰ άνθρώπου πρός τόν Θεόν καί τόν πλησίον, κατά τήν Παλαιόν καί 
Νέαν Διαθήκην. Ή Ίόνιος Γερουσία, ίδοϋσα τήν ωφέλειαν τοϋ βιβλίου 
καί θέλουσα νά ένθαρρύνη τόν νέον Άνδρέαν Θεοτόκην καί πάντα νέον 
καταγινόμενον είς τάς μελέτας, άπεφάσισε, τή 16 Μάίου τοϋ 1817, νά 
άνταμειφθή διά χρυσοΰ μεταλλίου έχοντας τήν επιγραφήν: Κερκυραία 
Βουλή ή&ικής εράνου ανταμοιβή τφ Άνδρέα Θεοτόκη ΑΩΙΖ, καί 
ήλιον άνατέλλοντα.

Ή άπόφασις φέρει τήν υπογραφήν τοΰ άντιπροέδρου κύμητος Σορ- 
δίνα καί τελειώνει οίίτω πως: Προσφέρουσα ούτως άνταμοιβήν είς τήν 
αξίαν, ή Γερουσία, κολακεύεται άπό τής ιδέας τού νά διεγείρη τήν 
άμιλλαν είς τούς Κερκυραίους νέους, οΐτινες παρακολουθοΰντες τά ΐχνί) 
τοΰ συγγραφέως, θά λάβουν δμοιον δικαίωμα τής έκτιμήσεως τών πολι
τών καί τής εύαρεσκείας τής Κυβερνήσεως». Ή άπόφασις αύτη τής 
Ίονίου Γερουσίας είναι αξία σημειωσεως, διότι φαίνεται δτι τό Ίόνιον 
Κράτος, μόλις ίδρυθέν, έφρόντισε νά έν'θαρρύνη τούς καταγινομένους 
εύσυνειδήτως είς τάς μελετάς καί δέν ήτο τότε ούδέ γνωστή ή λέξις 
συναλλαγή πρός άνύψωσιν τών κακοποιών στειχοίων καί τής φαυλοκρα- 
τίας. Έξακολουθών έπειτα τάς με/^τας τής Ιερός Βίβλου κατέγινεν είς 
τήν εκ&εσιν αναλυτικών καί συν&ετικών πινάκων τής Παλαιας καί 
Καινής Διαϋήκης, ήτις έμεινεν ανέκδοτος. Είναι έργον χρήσιμον. Ό 
συγγραφεύς μάς τό είχε δείξει καί τό έθαυμάσαμεν. διότι είναι έργον 
όχι μόνον μεγίστης υπομονής, άλλά καί πολυμαθείας, άποδεικνύει δέ 
δτι ό συγγραφεύς ήτο άνήρ δχι μόνον τής μεγίστης υπομονής, άλλά καί 
κάτοχος τών ιερών κειμένων τοιν πατέρων τής ’Εκκλησίας καί τής ιστο
ρίας πάντων τών λαών. Οί πίνακες ούτοι έχουν πολλάς διαιρέσεις καί 
υποδιαιρέσεις μετά πάσης ακρίβειας διαγραφείσας ύπό τοΰ μηχανικού 
Φραγκάκου 'Ριβέλη τή υποδείξει καί όδηγίφ τοϋ Άνδρέου Θεοτόκη.
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Ανδρέον (θεοτόκη άρχινούσε πιίλι νά λάμψη ’,- ιόν καιρό 
είς μεγάλην ύπόληψι- καί

Τό προοίμιον τοϋ χρησίμου τούτου έργου έδη- 
' μοσιεύθη έν τή έφημερίδι τής Γενεύης journal

"j des decouvertes (21 ’Ιουνίου 1863).
< Ό Άνδρέας Θεοτόκης έβραβεύθη και δι’ άλλα 

έργα του. Λόγου χάριν διά τό Αυτοσχέδιον 
πόνημα τής 'Ελληνικής γλώττης (1817) μέ τό 
χρυσούν μετάλλιον άπό τήν επιτροπήν Winnock 
ώς καί διά τήν μετάφρασιν τής τραγφδίας Μάκ- 

βεθ, έπίσης έλαβε μετάλλιον μέ τήν έπιγραφήν -ΙΙόνιρ 
κιαται·. Ο Θεοτόκης άπέστειλεν άντίτυπον πρός τόν βασι
λέα Όθωνα, δστις τή 22 4 Νοεμβρίου τοϋ 1842 τοϋ άπήν
τησεν ούτως :

Ιίν έκ τής Άγγλίδος εΐς τήν Έλλτίδα η ωνήν μεθερμηνεύσας, 
προσενεγκεΰν προτίθεσαι ιραγιρδίαν Σακεσπίρου, ταύτην Ασμένως 
εδεςάμην, καί σέ τής περί τοί· λόγους φιλοτιμίας ήγάσθην. Χρή
σιμον καν τούτοις αεάντιίν τοΐς όμογενέσι σπονδάζοντα παρασχεΐν. 
Χάριν οΐ·ν γινιόσκων τον προθνμίοι· μον τοΰδε δωρήματος, πεπνϊ- 
σθαι σέ βούλομαι, ότι είμί εννονσιατος σος. ΟΘΩΝ ·

Ό Θεοτόκης διεφύλαττε καί έτέραν έπιστολήν τοΰ "Οθω
νος πρός αύτόν, ώς καί π/.ηθύν άλλων επιστολών πολλών 
ενδόξων άνδρών τής Ευρώπης πρός αύτόν σταλεισών. ας 
τώρα διαφυλάττει ό υίός του Στέφανος.

Ό μακαρίτης ποιητής Μαρτινέλλης εΐς έπιστολήν. τήν όποιαν μάς 
εϊχε στείλει τήν It! ’Ιανουάριου τοϋ 1882 περί τού φίλου αύτοΰ Άνδρέου 
Θεοτόκη μάς έγραφε τά έξής:

■ 7’ό άστρο τοΰ —
τής Αρμοστείας τοΰ Mackenzie, ό όποιος τόν είχε 
άπό αύτόν παρακινούμενος επιχείρησε τό εκτε
ταμένο καί διά τήν έποχήν εκείνην, ώφελιμοαα- 
τον πόνημα τον Siiiito dellf ieggi fo/iie, έργον 
όχι επιστημονικόν, άλλ' νλικώς νομολογικόν. καί 
προϊόν κόπων μεγάλων καί μελέτης πολλής. Εϊναι 
συνοπτικοί πίνακες όλων ιών γενικών καί μερι
κών νόμων τής 'Επτάνησον χρονολογικώς τακτο
ποιημένων και αλφαβητικώς τοποθετημένων 
κατά τό αντικείμενο. Τό ίπρόσφερε χειρόγραφο 
καί Ακόμη ατελείωτο είς τόν φίλο τον 'Αρμο
στήν, ό όποιος Αφοΰ τό ύπέΰαλε εϊς τήν σκέψι 
τον Νομοθετικού Στόματος, έπαοεκι'ιλ.εοε τόν 
συγγραφέα, μέ γράμμα επίσημο τον γενικού 
Γραμματέως τής Γερουσίας, νά τό συμπληρώοη. 
Αλλά δυστυχώς ό Αξιόλογος έκεΐνος 'Αρμοστής, 

μί τοϋ όποιου τήν προστασίαν έμελλε Ισως <> 
θεοτόκης νά διατρέξη πολιτικό στάδιο λαμπρό, 
τπαρατήθηκε άπό ιήν νιγηλήν θέσι τον τόν'Απρί
λιον τοΰ IS15, κ’ έπειτα άπό λίγο ΐιπέθανεν εις 
τήν' Αγγλίαν. Είς τόν διάδοχόν του λ.όρδ Seaton, 
ό όποιος ήτον ίσως καλός στρατηγός, όχι όμως 
καί συνετός κυβερνήτης, επρόσφερεν ό βεοτόκης 
τό πόνημά τον τελειωμένο, άλλ' εκείνος τό έκρά- 
ιησι περισοόιερο άπό ένα χρόνο, δίχ_ως νά τον 
διόοιι ο'ύτε άπάντηοι. Τούτο έπρεπε νά άποδοθή 
είς τονς η ίέονεροί·ς εχθρούς τον, πον Ιπλάνεν- 
σαν και απατονσαν τον Αρμοστήν. Οΰτε ήμπο- 
ρονσε ό θεοτόκης ι·ά γίνη καί αυτός μέ ταΐς 
ραδιουργίαις Ισχυρός είς τήν Αί'λή ιών 'Αρμοστών, διότι είναι άνθρωπος 
έντιμος τις το άκρο. Ίοότη λοιπόν ή νέα καί τόσο άδικη άποτυχία τόν έφερε 
παΛι ςτήν ιιπομόνωοι . . . Ιλοτόσο εδημοσιενθηκε τό πρώτο μέρος τον αύτοΰ 
πονήματος το /S /, είς τό Τυπογραφεϊον τής Κυβερνήοεοις μέ έξοδα τής σεβα
στής χήρας τον Mackenzie καί Αφιερώθηκε άπό τόν συγγραφέα είς τ'ην ιινή- 
μ'.Ι' ’"ί' .'"‘ειαρίτου φίλου του καί θερμού εκείνον τιον γραμμάτων προστάτη. 
Τό δεύτερο μέρος, άν καί άπό τότε τελειωμένο, έμεινε πάντα Ανέκδοτο ... .

Τό πρώτον μέρος τών πινάκων τούτων, τό έκδοθέν τφ 1847 έν Κερ- 
κύρρ εΐς σ^ήμα τέταρτον φθάνει μέχρι τοΰ 1847. Έκ τών άλλων έργων 
τοϋ Άνδρεου Θεοτόκη άναφέρο(ΐεν τά έξής:

Τφ Ι81ό έξέδωκ.εν Ανθολόγιαν βυζαντινής ιστορίας λατινιστί διά νά 
άποδείξη ιήν άλήθειαν ότι: Virtutibns erige imperia, vitiis everti.

Έδημοσίευσε πολλά άλλα, λόγου χάριν περί αρμοστείας τοΰ Φρειδε
ρίκου "Λδαμ» άγγλιστί καί ίταλιστί (1839), άρθρα διάφορα, νεκρολογίας 
καί τοιαΰτα τής στιγμής έργα. Προσέτι έδημοσίευσε τφ 1861. Άπάντη 
σιν τφ κόμητι Φραγκίσκιρ Γαλβάνη δστις τφ είχεν άφιεριόσει τήν μετά
φρασή· του τής ’Εκ&έσεως τής 31 ‘Ιανουάριου τοϋ 1861 πρός τό ίίρετ- 
τανικόν Κοινοβούλιον. τής γραφείσης ύπό τοΰ Κερκυραίου Αντωνίου 
Λανδόλου, ζητοϋντος τήν "Ενωσιν τής "Επτανήσου μετά τοΰ Ελληνι
κού βασιλείου, είς τήν όποιαν Άπάντησιν, προσέθεσεν ό Θεοτόκης καί 
βραχείας παρατηρήσεις έπί τής τότε καταστάσεως τής Έπτανήσου καί 
Ιταλίας. Τό εργον τοΰτο εγραψεν Ιταλιστί καί ελληνιστί. Τφ 1864 έδη
μοσίευσε γαλλιστί έπιστολήν πρός τόν λόρδ Westbury, πρός' δν εκθέτει 
τάς ιδέας του περί τής τακτοποιήσεως καί συναρμολογήσεως τοΰ πλή
θους τών Βρεττανικών νόμων, τάς όποιας είχε προτείνει ό Λόρδος 
ούτος νά ^γίνουν. ΊΙ έπιστολή έτυχε τής επιδοκιμασίας τοΰ εύγενοϋς 
Λόρδου, δστις άπαντών, πρός τοΐς άλλοις, τοΰ γράφει οτι εξεπλάγη διά 
τήν δεινότητα καί τήν επιμέλειαν, μεθ·’ ής ανέπτυξε τό ζήτημα (J 
was much struck with the ability and diligence displayed in it.). 
Γφ 1864 έδημοσίευσε τό προσφώνημα τοΐς έκλογεΰσι Κερκύρας καί 
σχετικήν δήλωσιν. Σκοπός τής δημοσιεύσεως ταύτης ήτο δτι οί Κερκυ- 
ραΐοι, ορθότατα σκεπτόμενοι, ήθελον νά εκλέξουν αύτόν πληρεξούσιον 
διά τήν Εθνοσυνέλευση·. Καταλληλότατη ή εκλογή, άλλά δυστυχώς διά 
τοϋ προσφωνήματος τούτου έδήλωσεν δτι τοιαύτην τιμήν δέν δέχεται, 
άν καί ύ πόθος του ήτο ύπέρ τής άλη&οΰς δόξης καί ευημερίας τής 
Ελλάδος καί δτι εϊχεν άκαταμάχητον τό ΰπερ αυτής αίσθημα καί δτι 

ροΰοε ό θεοτόκης νά γίνη καί αύτός μέ ταΐς

ούδείς όλβιώτερον αύτοΰ ένόμιζε τό θνήσκετε ύπέρ πατρίδος, ούΖ 
ήττον δμως δέν έδέχετο νά γίνη πληρεξούσιος, φυσικώς μέν λόγιο 
τής ηλικίας καί άσθενείας. ηθικώς δέ διότι έ&εώρει εαυτόν ανίκανον 
διά εργον τόσον δυσχερές ένεκα τοϋ προκειμένου έργου τής φυτείας, 
οίον. τού ποικίλου ξύλου — ού ή άρχή μεγίστη — Δηλίου δεούσης κολυμ- 
βητοϋ, έμοϋ δέ ούδέποτε ούδέ τφ ΰδατι προσελθόντος» ώς αύτός ό 
ίδιος έγραφεν.

Ή άπουσία τοϋ βαρόνου Θεοτόκη άπό τήν τότε ’Εθνοσυνέλευση· ήτο 
δυστύχημα, διότι είς τοιαύτας χρησίμους περιστάσεις τοϋ Έθνους τά 
επίλεκτα πρόσωπα διανοητικής υπεροχής είναι πολύτιμα, καθ’ δτι αύτά 
είναι φωτοβόλοι αστέρες, οΐτινες φωτίζουν τούς ανικάνους, τούς έκλε- 
χθέντας μόνον καί μόνον λόγφ πλούτου καί πατραγαθίας καί ίδιοτελοϋς 
έπιτηδειότητος, αποκτώμενης διά θεμιτής καί αθεμίτου ένεργείας. Τιμ 
186Ι> έδημοσίευσε τήν απολογίαν τοΐς συμπολίταις αύτοΰ ελληνιστί 
καί γαλλιστί, τό αύτό δέ έτος γαλλιστί Reflexions. Αί .Σκέψεις αύται 
παρηκολούθουν τήν απολογίαν. Συνιστρ, τήν αρετήν είς τι'ι πάντα. διότι 
θά είναι εύδαίμων. έγραφε, ό λαός έάν εν αρετή τό ούμπαν τι&έσ&ω 
σαν. Τφ 1869 έδημοσίευσε τάς : Όλίγας λέξεις περί τραπέζης. Τό 
αύτό δέ έτος καί τήν : Μελέτην περί τοΰ ονόματος τής σεπτής τών 
‘Ελλήνων Άνάσσης, ελληνιστί καί γαλλιστί, ήτις ήρεσε καί είς τόν 
γλωσσολόγον Podhorsky τής Ούγγρικής Ακαδημίας, δστις ένόμισε 
καλόν νά έπιστείλη αύτφ καί συμπλήρωση· είς τήν άξιόλογον ταύ
την μελέτην.

’Έγραψε περί Σόλωνος. Λυκούργου, Λύκωνος. Σωκράτους. Πλάτωνος. 
Διογένους, Ζήνωνος, Άριστοτέλους καί Θεοφράστου. Μετέφρασεν ίταλι- 
στί τό έγχειρίδιον περί τής Λαγκαστεριανής μεθόδου καί άπλοελληνιστί 
βιβλία τοϋ Ηροδότου, Πλουτάρχου καί Βασιλείου.

"Αξιον άναγνώσεως είναι τό βιβλίον τό όποιον έξέδωκε γαλλιστί τώ 
187-1 τιτλοφορούμενου : Considerations con- 
cennant les lois actuelles <lu Royaume 
Helenique, φέρον έπί κεφαλής τό τοϋ Πλου
τάρχου «Σπουδή μέντοι καί προνοία περί τα 
κοινά καί φροντίδι πρός ιΐπασαν Αρχήν ρεί 
διαμελητέον». Είς τό σύγγραμμά του τοΰτο. 
τή μαρτυρίφ πολλών σοφών ή μεγάλων, λέγει 
μεγάλας αλήθειας, τάς όποιας αύτός παρα
δέχεται μέ τήν παραδειγματικήν του ειλικρί
νειαν, μεθ' ής πάντοτε έκήρυττε τήν άλήθειαν 
καί έφαίνετο αμείλικτος επικριτής τών κακώς 
έχαντων. Μετάξι· τών αληθειών τούτων ήτο 
δτι ένόμιζε βίαιον καί παράκαιρον μέτρον 
τήν άφομοίωσιν τής Έπτανήσου πρός τιήν 
νομοθεσίαν τής λοιπής Ελλάδος.

Τοιοΰτος έν όλίγοις ό διαπρεπής ήμών 
συμπολίτης Θεοτόκης, είς τά έργα τοϋ οποίου 
εξέχει πάντοτε ή φιλοπατρία καί ό ζήλος τοϋ 
νά φανή ώφέλιμος. Είς δλα τά έργα αύτοΰ 
διακρίνεται πού μέν ή υπομονή, πού δέ ή 
πολυμάθεια. Άλλ’ ή πολυμάθεια αύτοΰ, δυσ
τυχώς, ώς έπί τίι πλεΐστον, καταντφ φορτική 
έν τοΐς έργοις του, καθότι έστερεϊτο δυστυ
χώς, τοΰ θελκτικού ύφους, ού μόνον, άλλά 
δπερ καί χείριστον, έκούραζε τόν αναγνώ
στην, ένεκα τής ενίοτε συσσωρεύσεως κειμέ
νων έπί κειμένων συγγραφέων αρχαίων τε 
καί νεωτέρων. Έπίσης. νομίζομεν, δτι δέν

έπρεπε, νά γράφη τήν άρχαίαν ελληνικήν, προκειμένου περί ζητημάτων, 
άτινα έπρεπε νά διαβασθοΰν άπό τούς πολλούς.

Ό βαρόνος Θεοτόκης, ώς είδεν ό εύμενής ήμών άναγνώστης, έπροι- 
κίσθη άπό τήν Φύσιν μέ σπάνια προτερήματα καί χαρίσματα, άλλά δέν 
ωφελησεν ως έπεθύμει τήν πατρίδα καί δσον έπρεπε, διότι έστερεϊτο 
πνεύματος δημιουργού καί αί περιστάσεις, ή ώς κοινώς λέγεται ή τύχη 
καί οί εχθροί, οΐτινες συνήθως πολεμούν τούς μεγάλους άνδρας κσί ένα- 
ρέτους, έπολέμησαν καί αύτόν, ώστε ή ζωή του ήτο συνεχής άποτυχία. 
"Επειτα ,αί χριστιανικοί άρεταί του δέν τοϋ έπέτρεπον νά ποδοπατήση 
τούς φιαύλους, οΐτινες έραδιούργουν έναντίον αύτού.

Τά έργα αύτοΰ, τήν σήμερον έχουν ιστορικήν αξίαν, διότι πολλά έξ 
αύτών πλουτίζουν καί διασαφίζουν γραμμάς τής Επτανησιακής Ιστορίας.

« « «ΕΥΧΗ

Οά 'συμφωνούσες· 
τήν καλιά μον 

έπερνοΰσες.

σου ματιά μονάχα

Λΐί ξερες, μέσα ’ς τήν μοναξιά μον 
τί δάκον χύνω, 
κάποτε τότε άπ’

θά

Νά 'ξερες, μιά 
χαρά ’ποΰ φέρνει, δέ θά βαστονσες' 
τό παραθύρι, τνχαίως τάχα, 

θα εκυττοΰσες.

Νά 'ξερες, πόσο μέσ ς τή ψυχή μον 
βιίλσαμο θάσαι, ίσως ’ζητούσες, 
είς τό κατώφλι, 'οάν Αδελφή μον, 

να σταματούσες.

Νά 'ξερες, πόσο, πώς σέ λατρεύω, 
τον έρωτά μον άν άγροικοΰσες, 
θά 'μπαινες ίσως εντός, πιστεύω,σα μπαινες ίσως εντός, πιστεύω, 

να κατοικούσες.

(Κατά τον Sully- I'rudhomme) Ε. ΚΑΣΤΑΛΙΑΣ

ΣΠ. ΔΕ ΒΙΑΖΗΣ

BPA1C1 ΚΑΙ ΚΙΝΕΖΟΙ
Είς τήν Semaine religieuse de Saint-Die» ό 'ιεραπόστο

λος R. I’· Baretli. συνεργάτης τοΰ Courrier de Tien-Tsin 
καί συγγραφεύς τοϋ βιβλίου I’eintures et etudes cliinoises», παραβάλ
λει τά έθιμα τών Εβραίων καί Κινέζων, μεταξύ τιόν όποιων ευρίσκει 
περίεργον ομοιότητα.

Ή Σινική οικογένεια έμεινε πατριαρχική, όπως είς τούς άρχαίους 
χρόνους καί δέν είνε παράδοξον νά Ιδη τις ύπό τήν αύτήν στέγην ζιίισας 
τέσσαρας καί πέντε γενεάς, ύποτασσομένος είς τίιν πρεσβύτερον. Ό πατήρ 
εϊνε ό ποντίφηξ τής οικογενειακής θρησκείας. Αύτός προίστιιται καί 
διευθύνει τάς έν τή οικογένεια τελετάς, αύτός θυσιάζει τά θύματα έπί 
τών τάφων τών προγόνων καί δύναται νά φονεύση χωρίς φόβον τοΰ 
Νόμου τόν κακόν υίόν ή τήν κόρην, ή όποια ήτιμάσθη.

όδτω καί ό ’Ιούδας, ό υίός τοϋ Ιακώβου, κατεδίκαζε μίαν· άπόγονόν 
του νά καή είς πυράν, διότι κατηγορήθη έπί μοιχείφ.

Διά τόν γάμον ό συγγραφ εύς παρατηρεί δτι. άπό τής πατριαρχικής 
έποχής ό γάμος θεωρείται ώς τελετή άγια, συνοδευομένη άπό θυσίαν 
καί δεϊπνον, διότι κάθε δεϊπνον δημόσιον είνε τό έπακολουθον μιας 
θυσίας». Είς τόν γάμον τοϋ ’Ιακώβ μέ τήν Λίαν, ό Λάβαν προσκαλεϊ 
είς συμπόσιον τούς φίλους του, οί όποιοι ύπήρξαν πολυάριθμοι.

Υπάρχει είς τήν Κίναν μιά μορφή πολυγαμίας, ή όποια ένθυμίζει 
ολίγον τήν 'Εβραϊκήν πολυγαμίαν, τήν ύπό τοΰ νόμου διατασσομένην, 
ίίταν ό σύζυγος άπέθνησκε χωρίς άπογόνους. Ό άδελφός ή συγγενής τις 
τοϋ θανόντος ώφειλε τότε νά νυμφευθή τήν χήραν, ό δέ γεννώμενος 
υίός έφερε τό όνομα τοϋ θανόντος. τοϋ νομίμου πατρός του.

"Οσον άφορφ τάς κηδείας ό κ. Bareth παρατηρεί ότι εϊνε εγγεγραμ
μένου είς τό τελευταΐον κεφάλαιον τής Ι’εννέσεως, οτι ό ’Ιακώβ έθρη- 
νεϊτο ύπό τών Αιγυπτίων έπί έβδομήκοντα ήμέρας· ότι ό ’Ιωσήφ καί οί 
αδελφοί του, άφοΰ μετεκόμισαν τά λείψανα τοΰ πατρός των εϊς Χαναάν, 
έθρήνησαν καί έτέλουν πένθιμους έορτάς έπϊ έπτά ήμέρας.

Οί Κινέζοι έχουν καθιερώση τήν παράδοση· τού πένθους τών επτά 
ήμερών ή περιόδων ήμερών πολλαπλασίων τών έπτά. έπί έπτά εβδομά
δάς π. χ. Τό πένθος εϊνε σωρεία τύπων, προσποιητών συνεπώς, διακα- 
νονιζόμενον άπό συνήθειας καθιερωμένος.

'Όσον άφορα. τόν χαιρετισμόν, τό κατά γής πίπτειν εΐς ένδειξιν σεβα
σμού υπήρχε παρ’ 'Εβραίοις. Ό Ίωάβ ό στρατηγός τοϋ στρατοΰ τοϋ 
Δαυίδ, παρουσιάσθη ενώπιον τοϋ βασιλέως, έπεσε μέ τό πρόσωπον κατά 
γής καί τόν έχαιρέτισε. Καί σήμερον ό χαιρετισμός τών Κινέζων, ό έπί- 
σημος, εϊνε δμοιος.

Οί ναοί κτίζονται είς ύψηλούς λόφους καί άπό τούς Κινέζους καί άπό 
τούς άρχαίους ’Ιουδαίους. "Οταν ό Σολομόιν ήθέλησε νά κτίση ναούς 
εΐς τόν Μολώχ καί τόν Χαμιός, τούς έκτισε άπέναντι τής Σιών. Καί οί

ΕΝΑ ΩΡΑΙΟΝ ΙΑΠΩΝΕΖΙΚΟ ΚΟΣΤΟΥΜΙ ΔΙΑ ΤΑΣ ΑΠΟΚΡΕΩ

ΕΝΑ ΩΡΑΙΟΝ ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΥΜΙ ΔΙΑ ΤΑΣ ΑΠΟΚΡΕΩ

Κινέζοι διά νά κτίσουν παγόδας εκλέγουν τάς κορυφάς λόφων, τα πλευρά 
όρέων. τά γραφικώτερα μέρη. Οί πτωχοί Κινέζοι κτίζουν τάς οικίας των 
μέ μίγμα πηλού άπό χώμα καί άχύρων. Οΰτω έκτιζον καί οί άρχαϊοι 
Εβραίοι. Τφ όντι άναγινιόσκεται είς τόν ’Ιεζεκιήλ ίίτι, ό λαός έκτιζε 
τοίχον καί δτι. οί ψευδείς προφήται τόν συνεβούλευον νά κτίζη χωρίς 
άχυρα, δηλ. νά κτίζη τοίχον μή στερεόν, ό όποιος έκρημνίζετο άμέσως.

Καί γεννάται έπάνω άπό αποστάσεις ηπείρων ή άποστασεις αιώνων 
τό ζήτημα: Ποία συγγένεια υπάρχει μεταξύ τών δύο αρχαίων λαών;

« * «
ΥΟΟΙ ΤΟΥ ΚΡΙΛΩΦ^

Οί τέσσαρες σύμμαχοι κυνηγοί.—Συνηιπήθησαν μίαν φρράι 
είς μίαν πηγήν κατά τήν μεσημβρίαν, ό σκύλλας, τό λεοιπτίρι, ο 

λύκος καί ή άλ.εποΰ, κατάκοποι όλοι από τό κυνήγι. ’Εκεί, άφον έσβυσαν τήν 
δίη’αν τονς μέ ιά καθαρά νερά τής πηγής, έστρώθησαν νπό τήν παχεΐαν σκιάν 
τοΰ πλατάνου καί σννεκρότησιιν. κατά προτροπήν τής αλεπούς, συμβούλων είς 
τό> όποιον άπεφάσισαν ο,τι κυνηγήσουν εΐς τό εξής έξ “σου νά τό μοιρασθοϋν.

Κατα τά δειέ.ινά σννηντήθησαν πάλιν έπί τής κορυφής τοϋ όρους, όπου 
παρουσίασεν ή αλεπού ενα ελάφι είς τούς συντρόφους της καί είπεν:

— ’ Ιδοί· τό κυνήγι μον μοιράσατε το κατά τήν συμφωνίαν μας.
Τότε τό λεοντάρι έκοψε είς τέσσαρα ίσα τεμάχια τό έλάη ι καί μετά ταΰτα 

στρέφει τήν (όραίαν κεφαλήν του πρός τους απέναντι τον καθημένονς πεινα- 
σμένονς συντρόφους τον καί λέγει :

— Κυττάξατε. Αυτό τό κομμάτι είναι ίδικόν μου κατά τίιν συμφωνίαν.
Καί τό θέτει κατά μέρος. “Επειτα πέρνει τό άλλο καί λέ)·ει :

Αυτό ανήκει είς εμέ. ώς λεονιαριον.
Καί τό θέτει έπάνω είς το πρώτον.
Σηκόννει κατόπιν και τό τρίτοι’ μέ υπερηφάνειαν καί λέγει:
— Καί αυτό είναι ίδικόν μου, ώς δννατο>τέρον δλων σας.
Μετά ταΰτα σηκώνεται μέ τήν χαίτην όψηλά καί λέγει :

— ’ Ιδού τό τέταρτον όποιος άπό σας απλώσει τδ χέρι τον γιά νά τό πάρη 
άπό τήν θέσιν του δεν θά σηκοιθή ζωντανός.

Ή Τύχη. — Μίαν φοράν, κατά τόν καιρόν τον θερισμού, επερνοΰσεν ή 
Τύχη από μέσα άπ' τους χρυσούς κάμπους καί επεθεώρει τούς ηλιοκαμένους 
πελότας της, οί όποιοι μέ τό δρεπάνι είς ιά χέρια έτρεχαν νά τήν συναντήσουν. 

'Εκεί, οπού διασκέλιζε γοργά τάς ζωντανός τοΰ θερισμού πεδιάδας, βλέπει καί 
ένα γεωργόν νά κοιμάται ήσυχα νπό τήν σκιάν γηραλέας δρυός είς το μέρος 
τον χωραφιού, τό όποιον έβγήκε νά θέρισα τελευταίος άπό όλους τούς άλλοΐ'ς.

Ή Τύχη, ή όποια ίγνώριζεν όλου τόν κόσμον καί τόν παράπονούμενον 
πάντοτε με αύτήν γεωργόν, ίπλησίασε καί είπε : Βλέπεις; Κατά τό διάστημα 
τής καλοκαιριάς <5έι· μαζεύεις τά σπαρτά σου. θά μ' αίτιασαι κατόπιν καί θά 
λέγεις δεν έχω τύχην». Μετάφρασις έκ τοϋ Ρωοσικού—Ε. Γ. Κ.
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(Συνέχεια άπό το προηγοΰμρνον ιβϋχος]

Ο ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΠΕΘΑΝΕ

ΕΤΑ πολλτις και πεισματώδεις συζητήσεις, εν αΐς διήλ- 
θον τρεις περίπου μήνες, ή Σννέλενσις έφηφίσατο νέον 
πολίτευμα, και έξελέξατο νέον τής Ελλάδος Κυβερ
νήτην τί» Κόμητα Αυγουστίνον Καποδίστριαν, αδελφόν 

τον δολοφονηθέντος Κυβερνήτου.
Δέκα ημέρας μετά τήν έκλογήν αυτού <5 νέος κυβερνή

της παρητήσατο τήν αρχήν, φοβηθείς τήν κατά τής Σαυπλίας 
έφοδον σώματος επαναστατών. δυσαρεατηΟέντοιν έπί τή εκλογή 
αντον. Ί1 Γερουσία τότε (ονόμασε νέαν Διοικητικήν Επιτρο
πήν, συγκειμένην έξ επτά μελών, ληφθέντο»· έκ τών δύο άντι- 
πολιτενομένων φατριών, ένόπλως Αμφισβητούσα»· τήν -υπε
ροχήν είς τήν τον τόπον κυβέρνηση·, και παρέδιοκεν αυτή τήν 
Εκτελεστικήν ’Εξουσίαν. Ή νέα αότη , Ιιοικητική ’Επιτροπή νέαν 
ομοίως σννεκάλεσε Συνέλευση·, έν Πρσνοία, τώ προαστείω τής 
Ναυπλίας, συνελθονσαν, άλλ’ εΰθυς έξ άρχής παράνομος ουσα 
ή λεγάμενη αυτή ’Εθνική Σννέλενσις, διελύθη μετ’ ου πολύ διά 
τής βίας υπό τοΐ· έπαναστάντος στρατόν. Έν τφ πολιτικφ εκείνο) 
σάλτο ή Διοικητική ’Επιτροπή πολλάς υπέστη μεταβολάς ένεκα 
διαφόρων αίτιο»·, άπάσας έπικυρονμένας ιίπως δήποτε υπό τής 
Γερουσίας, τής υπέρτατης ταύτης άρχής, έν ή μόνη υπήρχε 
νομιμότητος χαρακτήρ. "Οθεν έξ έπταμελοΰς έγένετο πενταμε
λής, καί μετ’ ολίγον κατελείφθη τριμελής. Έν τή τελευταίφ 
τούτη καταστάσει τής Διοικητικής ’ Επιτροπής, δύο τώ»· μελών 
αυτής, ό Άνδρέας Μεταξας και ό ’Ανδρέας Ζαΐμης, έσχεδία- 
σαν πολιτικόν τι τόλμημα, πρός ο εύρον συμφώνους και τους 
πλείστους τών Γεοουσιαστώ»·. Κατά τό σχεδίου τοΰτο οί Γερου- 
σιασται έμελλον νά δραπετεύσωσιν, ούτως είπεΐν, έκ τής πρω- 
τευούσης, ώς ευρισκόμενης υπό τό κράτος τής μερίδος τών Συν
ταγματικών, ής ό άρχηγός ’Ιωάννης Κωλέτης, τρίτον μέλος τής 
Διοικητικής ’Επιτροπής, άπήλαυε τώ»· συμπάθεια»· τής Γαλ
λικής πολιτικής, και ύπεστηρίζετο προφανώς υπό τής έν Ναυ- 
πλίμ Γαλλικής φρουράς. Καί άληθώς κατ’ αϊτησιν αύτοΰ Γαλ
λικός στρατός έστάθμευεν έν τή πόλει ταΰτη, όπως έκφοβίζη τους 
δύο συναδέλφους αύτοΰ καί τους φίλους τιον. Ή δέ Γερου
σία ευθύς έγκαταστάσα είς μέρος τι άσφαλες καί άπαλίαγεϊσα 
πόσης καταπιέσειος, έμελλε κατά τό σχέδιον έκέΐνο νά προσκα- 
λέση παρ’ έαυτή τήν Διοικητικήν ’Επιτροπήν, καί νά έκλέξη ώς 
προσωρινόν Κυβερνήτην τής Ελλάδος μέχρι τής άφίξετος τον 
βασιλέως τόν ναύαρχον Ρικόρντ, αρχηγόν τοΰ έν Έλλάδι ναυ- 
λοχοΰντος Ρωσσικοϋ στόλον *.  Τον σχεδίου τούτου τό πρώτον 
μέρος έξετελέσθη καί ή Γερουσία άπέδρα εις Άστρος. Άλλ’ 
έν τώ μεταξύ ό ναύαρχος Ρικόρντ, πρός ον έσκέφθηααν νά 
προσφέρωσι διά μεγίστης θυσίας τήν επικίνδυνον έκείνην τιμήν, 
άπεποιήθη τήν θέσιν τοΰ Κυβερνήτου. Τότε λοιπόν ό Μεταξας 
καί ό Ζαίμης έν Ναυπλία είσέτι παραμένοντες, άπεχωρίσθη- 
σαν άπροσδοκήτως άπό τής Γερουσίας καί οί έν Άστρει 
Γερουσιασταί, εκτεθειμένοι είς τόν κίνδυνον νά συλληφθώσιν 
υπό τιον Αντιθέτων, ήναγκάσθησαν έν τή αμηχανία αυτών νά 
καταφύγωσιν είς τήν νήσον Σπέτσας, ένθα προσεφέοετο αυτούς 
άσυλον. Τοιαύτη έπεκράτει έν τή Έλλάδι κυβερνητική σύγχυσις 
περί τά τέλη τοΰ έτους 1S32.

* Ό ναύαρχος Ρικϋοντ Λαβών πρότεοον I < 
τι ι„  \ · —=
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77 αγγελία τής αυτοκτονίας τής Γε
ρουσίας, τής μόνης καί τελευταίας νομί-

τήν μεγάλην'Ελληνικήν πολιτογράφησιν, δια 
φηφίοματος τής έν Νανπλία 'Εθνικής Συνε- 
λευοεως, ήδύνατο νά έκλ.εχθή'ΑνιότατοςΆρχων 
τής Ελλάδος.

μου άρχής έ>· 
έν ώ διέτριβεν 
νης), οπού ή < 
προαωρμισμένη. 
λείας πρόεδρος, την αγγελίαν εκείνην 
νέον βασιλέα’«Συγχαίρω 
λεις άπό τοΰδε λόγον τινά.
ήδη έν τή Έλλάδι μόνη νόμιμος αρχή, μόνος και 
Κύριος τοΰ τόπον!... . II έκηοασις αύτη τον κόιιητ

τή Έλλάδι, έφ θασεν είς τόν βασιλέα ’Όθωνα, 
είς τήν παραλίαν τής Πελοπόννησου (τής Μά- 
Μαδαγασκιίρα μετά τών άλλων πλοίων ήτο 

. Ό κόμης ’ Αρμάνσπεργ, ό τής Άντιβασι- 
ΐ' άκοήσας, είπε πρός τόν 

''οι, Μεγαλειότατε... Είς οί’δένα όη εί- 
.. rII ΔΙεγαλειότης σου καταλείπεται 

ί. Απόλυτος 
.............. II έκφρασις αυτή τοΰ κόμητος Άρ/ιάν- 

σπεργ, ήν ολίγοι γινώσκουσι, περιλαμβάνει εν συντόμφ τό 
πολιτικόν πρόγραμμα τής τεΆντιβασιλείας καί τοΰ βασιλέως 
"Οθωνος, ήτοι συγκέντρωση· πάσης εξουσίας έν ένί άνθρώπω. Τό 
πρόγραμμα τοΰτο ήδύνατο άληθώς νά καταστήση τόν τόπον 
ευτυχή, άν έφηρμόζετο παρ’ άνδρός είι/ νους, κρατούντας έν 
χειρί στιβαρα καί σταθερά τήν ρομφαίαν τής δικαιοσύνης. Άλλ’ 
έπί τό προκείμενον.

"Αμα τή αγγελία τής φυγής τής Γερουσίας έλαβεν ό νέος 
βασιλεύς και τήν άγγελίαν τής ελεεινής καταστάσεως τοΰ κρά
τους, ό ήρχετο νά κυβέρνηση. Ουδεμία υπήρχε)· έν αύτώ Κυβέρ- 
νησις, καί ή ισχύς τής εκτελεστικής εξουσίας ούκ έξετείνετο 
επέκεινα τών ύπό τών Συμμαχικά»· στρατευμάτιον κατεγομέ- 
νων θέσεων ■ *.  Διοίκησις διαλελυμένη, δικαστήρια κεκλεισμένα, 
στρατός έν πλήρει άταξίρ, στόλος ασυνάρτητος καί παραλελυμέ- 
νος, καί πάντα έν γένει τοΰ Καποδιστρίου τά έργα κατεστραμ
μένα ! IΙανταχοΰ 'ίχρηματία καί πενία, πόλεις κατεστραμμέναι, 
χώραι κατηρημωμέναι καί τό δημόσιον ταμεΐον τόσον κενόν, 
ώστε ή Διοικητική ’Επιτροπή, άπλοΰν φάσμα κυβερνητικής εξου
σίας, απείρους υπέστη δυσκολίας, όπως κατορθιόση νά προμη- 
θεύση τήν άναγκαίαν δαπάνην, εί καί μικρόν, είς ναύλωσιν τοΰ· 
πλοίου, δι’ ού έμελλε νά πέμψη πρός τόν Βασιλέα ’Επιτροπήν, 
κομίζουσαν αύτώ τήν θελκτικήν ταύτην εικόνα τής καταστά
σεως τοΰ τόπου.

Ί1 κατάστασις αύτη ήν αυτόχρημα χάος. Άλλ.’ όμως άνθρω
πος έξοχου ευφυΐας καί δραστήριας θελήσεοτς ήδύνατο έκ τοΰ 
χάους εκείνου νά έξαγάγη νέαν άλλην καί διαρκή κατάστασιν 
ζωής και ευημερίας. Τούναντίον, ό Βασιλεύς ήρχετο παρακο- 
λουθούμένος ύπό ξένου στρατοί· επικουρικού, συγκειμένου έκ 
3,')θθ Βαυαρών, καί έφερε μεθ’ εαυτού μέγα μέρος τού δανείου 
τά»· ίίθ εκατομμυρίων φράγκων, οπερ ήγγυήθησαν αί τρεις 
Συμμαχικοί Δυνάμεις. "Ηρχετο νά κυβερνήση έθνος καταβε- 
βλημένον ύπό έμφυλίων σπαραγμό»·, καί ούδέν άλλο άπαιτοϋν 
παρ’ αύτοΰ, ή τίρ· προσήκουσα)· ύποστήριξιν πρός άνόρθιοσιν 
καί πρόοδον. ΊI’ Αντιβασιλεία αντί νά σπουδάση τόν τόπον, δν 
ήΰΖίΤΟ ‘',ι κυβερνήση, έξήλειφε πάν τό παρελθόν αύτοΰ, καί 
θεωρούσα τήν Ελλάδα ώς corpus vilis, έφήρμοσεν έπ’ αυτής 
τήν πείραν τής συστάσεως μικρού τίνος βασιλείου τής Γερμα
νίας, ούδαμώς προερευνήσασα τήν φυσικήν τοΰ Έθνους σύσταση· 
καί τάς έξεις αύτοΰ. Έν τή άνεγέρσει τοΰ νέου έθνικοΰ οικοδο
μήματος είχε πρόχειρον πολύτιμον ύλην, ήν ώφειλε νά συλ- 
λέξη έκ τά»· έρειπίο»· τής Τουρκικής εξουσίας, τά»· κυβερνή

σεων τής έπαναστάσεως, καί πρό πάν
τα»· έκ τής πατρικής κυβερνήσεατς τοΰ 
Καποδιστρίου. ονδαμώς έσκέ-
φθη περί τούτου.

("Επεται συνέχεια]

* Ταΰτα έχραφο)· οί τρεις Αντιπρόσωποι 
τώ)· Συμμαχικών Δυνάμεων έν ύπομνήματι 
πρός τό)· Γραμματέα τής Διοικητικής 'Επι
τροπής έπί των ‘Εξωτερικών ' Υποθέσεων.

Απο τήν Σκιάθον, ίίπου έμόναξτ τώρα τελευταίως — άφοΰ «μόνασε 
μέσα είς τάς Αθήνας καί άφοΰ κατώρίίωσν νά είναι μόνος άκόμη 

καί μέσα είς τήν πολυΟόρυβον καί πολυκίνητον δημοσιογραφικήν 
ζωήν - μάς έρχεται τό μήνυμα τό θλιβερόν, δτι άπέθανεν ό Αλέξαν
δρος Παπαδιαμάντης. Τό άγγελμά θ'άντηχήση βαθύ
τατα είς τήν ελληνικήν ψυχήν, τής οποίας αυτός ήταν 
ό υπέροχος ζωγράιρος. Καί ένας (απέραντος κόσμος 
μικρών άνθρώπων καί ταπεινών καί άσημων, ποϋ 
άνηρπάγησαν άπ’ αύτόν καί ήλθαν είς τήν επιφάνειαν 
καί παρουσίασαν τήν ψυχήν των, τήν σκέψιν των καί 
τά αισθήματα των. θά κλαύσουν τόν δημιουργόν, έκεϊ- 
νον ποϋ έδιδε είς τούς άλλους τήν ζωήν κοί τήν ορμήν, 
ποϋ δέν έφαίνετο νά εϊχεν αύτύς.

Σβύνει μακρυά άπό τό πνευματικόν κέντρον τής 
'Ελλάδος ό συγγραφεύς, ό όποιος έδωσε τήν ώραιοτέ- 
ραν άκτινοβολίαν είς τό κέντρον αυτό. Καί τελεαόνει 
έτσι ήρεμα, αθόρυβα και διακριτικά ή ωραιότερα, ή 
ειλικρινέστερα, ή τιμιωτέρα 'Ελληνική εργασία, ή ερ
γασία ποϋ δέν έζήτησε τόν θόρυβον καί τήν διαφήμισιν, 
ή εργασία ποΰ άιπέιρυγε κάθε τιμήν καί κάθε λιβάνισμα.

Παράξενος τύπος ό άνθρωπος αυτός. Μία μορφή 
άσκητική, λιποτακτήσασα άπό κάποιαν παέ.αιά'· βυζαν
τινήν τοιχογραφίαν έξωκλησίου, εξωτερικόν σκιώδες 
κάπως, ώστε καλά καλά νά μήν προφ θάνη κανείς νά τύ 
συλλαβή έν τώ συνόλιρ του, δύο χέρια κρεμασμένα 
πρός τά κάτω χωρίς κίνησιν, έτοιμα νά ενωθούν διά 
τήν προσευχήν.

Ένας άνθρωπος ζών σωματικώς μεταξύ μας καί ψυχικώς καί διανοη- 
τικώς έξω άπό ή μάς, είς άπόστασιν, κουραζόμενος γρήγορα άπό τόν 
θόρυβον τής πόλεως, ό όποιος τόν κατεδίωκε καί ένοοΰσε νά όρμήση 
είς τήν φηιχήν του. καί φεύγων διά τήν πατρίδα του, ριγμένην έκεϊ 
κάπου είς τό πέλαγος, όπου οί άνθρωποι εϊνε ολίγοι καί αγαθοί, καί ο 
θόρυβος τής ζωής διακριτικός, καί ό άγων γλυκύς καί ήμερος.

Μέσα είς εκείνο τό ειρηνικόν καί ήρεμον πλαίσιον, ό Σκιαθίτης ποιη-

κρανίας καί τάς άλλας νευρικός διαταράξεις. Ώς τοπικήν δέ θεραπείαν0 ΚΑΛΛΥΝΤΗΡΙΟΝ ΣΑΣ ΚΥΡΙΑ1 ΜΟΥ

Προσοχή τώρα, διότι φθάνομεν είς τό τρυφερότερου καί 
είς τό ποιητικώτερον σημείου τοϋ προσώπου, ποϋ ύμνησαν οί 

ποιηταί: Είς τά χείλη. Πράγματι τά χείλη άποτελοϋσιν εν τών ώραιο-
τέρων μερών τοΰ γυναικείου σοίματος. Ουδέποτε γυνή δύναται νά όνο- 
μασθή τελείως ωραία, εάν τό στόμα αυτής δέν είνε ρόδινον καί καλλί- 
πλαστον. Τά χείλη διαδραματίζουσι μέγα μέρος είς τήν καλλονήν τοϋ 
προσιόπου, είς τήν φυσιογνωμίαν τοϋ όποιου προσδίδουσιν ίδιάζοντα 
χαρακτήρα. Διαβρεχόμενα συνεχώς διά τοϋ σιέλου καί έκτεθειμένα είς 
δλας τάς έπηρείας τής θερμοκρασίας, ένεκα τής λεπτής αύτών^ κατα
σκευής ύπόκεινται είς διαφόρους βλαβερός επιδράσεις. Διά τοΰτο άνάγκη 
νά λαμβάνωνται ίδιαίτεραι δι’ αύτά προφυλάξεις.

Ιον. Έάν είνε φύσει ξηρά, νά έπαλείφωνται τήν εσπέραν δι’ ολίγης 
γλυκερίνης. 20ν. Έάν έκφύσεις έρπητος συχνάκις προσβάλλωσιν αυτά, 
άπλή έπίθιξις αυτών διά κόνεως στυπτηρίας άρκεΐ πρός έξάλειψιν αυτών. 
3ον. Έάν είνε μεγάλα, τό μόνον οπερ δύναται όπωσοΰν νά τά σμικρύνη 
εϊνε αί έντριβαί αυτών διά τανίνης. ΐον.Έάν σχάζωνται ευκόλως τή έπι- 
δράσει τοϋ ψύχους, έπαλείφονται διά μιας οίασδήποτε λιπαρός ούσίας. 
’Ιδίως ή ούδετέρα γλυκερίνη ώφελεϊ τά μάλιστα έν τή περιπτώσει ταύτη. 
Δέν πρέπει όμως νά γίνηται κατά κόρον χρήσις αύτής, διότι τότε ούν τώ 
χρόνιι) άμαυρώνει τά χείλη καί ελαττώνει τήν φυσικήν των ελαστικότητα.

Ό Monin συνιστφ τήν εξής άλοιφήν κατά τών ραγάδων τών χει-
λέων ήν καί σάς παραθέτω:

Βουτύρου κακάου............................................10 γραμμ-
Κικίνου έλαίου............................................ 3 »
’Εκχυλίσματος κατεχοΰ................................. 1 ·
Αιθέριου έλαίου άνίσου τοΰ άστεροειδοϋς . . 5 σταγόνας

Αύτη εφαρμόζεται τρις τής ημέρας.
Αί έφηλίδες ή πανάδες. Κάτι τι, όχι οχληρόν, άλλά ποΰ στενοχω- 

ρεί διαρκώς τήν έχουσαν, είνε ή έφηλίς. Πολλάκις τό δέρμα τοΰ προσο’>- 
που είνε κιτρινωπόν. Τούτο είνε προμήνυμα κηλίδων, κοινώς λεγομένων 
πανάδων. Αί άναιμικαί καί λυμφατικαί, ποΰ έχουν εΰαίσθητον τόν στό
μαχόν, αί πάσχουσαι άπό ήμικρανίας, παλμούς καί νευρικός διαταράξεις 
συνηθέστατα παρουσιάζουν κατά τό πρόσωπόν πανάδες. Τό σχήμα των 
είνε άκανόνιστον, καθώς καί τό μέγεθος των, οπερ ποικίλλει μεταξύ τοΰ 
μεγέθους κεφαλής καρφίδος έως φακής. Συνήθως είνε χρώματος ωχρο
κίτρινου, σπανιώτερον βαθέως κίτρινου, καί άναπτύσσονται κατά προτι- 
μησιν έπί τών βλεφάρων, τών μήλων καί τών παρειών. "Αλλοτε κατα- 
λαμβάνουσιν ολόκληρον τό πρόσωπόν, τόν λαιμόν καί τάς χεΐρας. Ό 
ήλιος καί τό φώς έπιτείνουσι τόν χρωματισμόν αυτών.

Θεραπεία. —Ή χρήσις τοϋ άρσενικοΰ έσωτερικώς έπάγεται λαμπρά 
αποτελέσματα, ού μόνον Οεραπεύουσα τάς άλλοιώσεις ταύτας τής χροιάς 
τοΰ δέρματος, άλλά καί τόν οργανισμόν δλον τονοΰσα, ίδίφ τό νευρικόν 
σύστημα, άπαλλασσομένων οΰτω τών κυριών άπό τάς ένοχλητικάς ημι

τής ήσθάνετο καλλίτερα τόν εαυτόν του. ’Ακόμη καί ή έκτίμησις καί ή 
άγάπη τοϋ δροσερού νησιοΰ ήτο διακριτική, καί όσάκις οί συμπολΐταί 
του τόν έβλεπον ορθιον είς τό στασίδι τής εκκλησίας, είς στάσιν κατα- 
νυκτικήν, μέσα είς τό ημίφως τοΰ εσπερινού, κανείς δέν έγύριζε νά 

σκουντίση τόν πλαγινό'· του καί νά είπή :
— Αυτός είναι ό I Ιαπαδιαμάντης.
Καί αύτό ήτο ή ευτυχία διά τόν προσευχητήν.
Άλλά αύτύς ό έξω άπό δλον τόν κόσμον, πόσον κό

σμον δέν περιέλαβεν είς τό άτελέίωτον μωσάίκόν τών 
έργων του! Καί τί μωσάίκόν! “Οχι τό καμωμένοι· άπό 
τά κτυπητά καί έντονα είς χρώμα πετράδια, τά όποια 
μέ επιμέλειαν καί μέ προσοχήν συνάζουν οί μωσαϊσταί 
ψυχολόγοι καί τά άρμόζουν έπειτα μέ πλουσίαν φωτο
σκίαση·. Άλλά ϊσια 'ίσια τό μωσάίκόν μέ. τά θαμπά 
άπορριμμένα πετράδια τής ακρογιαλιάς, άρμονισμενα 
φυσικά, (ίίστε ν<ι βγαίνη μόνη της φυσική καί άβίαστος 
ή ψυχολογία τών άσημων άνθριόπων τοϋ νησιωτικού 
καφενείου, τής γρηούλας ποΰ δροσίζεται τό βράδυ στήν 
εξώπορτα τοΰ σπιτιού της, του παπά ποΰ πηγαίνει είς 
τό χωριό του άπάνω είς ένα γαϊδουράκι, τοϋ γέρου 
ποΰ ρεμβάζει είς τήν ταράτσα τοϋ μικρού σπιτιοΰ,, τής 
χήρας που γονατισμένη κάτω άπό την εικόνα τοΰ άγιου 
παρακαλεΐ γιά τό παιδί της.

"Ενας κόσμος ταπεινών καί άσήμων, άπέραντος καί 
άτελείωτος καί υπέροχος έζωγραφήθη είς τό μέγα αύτό 
έργον άπό τόν ταπεινόν καί άθόρυβον, άλλά καί ΰπέ- 
ροχον καλλιτέχνην. Άπό τήν πρώτην ώς τήν τελευ- 

ταίαν γραμμήν τοΰ έργου αύτοΰ, άπό τά δΐήγήματα, τής άκμής, ώς 
έκεϊνα ποΰ έγράφοντο τώρα τελευταία μέ χέρι τρέμον άπό τό γήρας καί 
άπό τήν έξάντλησιν τής άσκητικής νηστείας, άναδίδεται τό βαθύ, τό 
άιΐ'.πόκριτον, τό άληθινόν αίσθημα, τό αίσθημα τό όποιον είναι μια 
μορφή τής μεγαλοφυΐας.

Ή Ελλάς έχασε μίαν δόξαν της. Ό διάδοχος τοΰ Παπαδιαμάντη 
θ’ άργήση πολύ νά φανή. r. Τ.

σάς συνιστώ τό έξής μίγμα:
"Αχνης ύδραργύρου......................................... 1 γραμμ.
Οινοπνεύματος ίίσον άρκεΐ 

"Ϋδατος ρόδων.................................................250
Θειικοϋ ψευδαργύρου...................................... 2 »
Όξεικοΰ μολύβδου......................................... 3 » 

Ή σκευασία αύτη, ήν έφαρμόζομεν άπαξ τής ήμέρας, ιδίως τήν εσπέ
ραν πρό τής κατακλίσεως, επιφέρει μικρόν έρυθρότητα καί έλαφράν 
άπολέπισιν τής επιδερμίδας. Έν άποτυχίςτ ταύτης δύνασθε νά καταφύγετε
είς τό εξής μίγμα:

Παρθενικού γάλακτος...................................100 γραμμ.
Γλυκερίνης .......................................................(>0 »

Ύδροχλωρ. οξέος ίατρ........................................10 »
Άμμωνιακοΰ άλατος...................................... 8 »

Διά χρωστήρος εμβαπτιζόμενου είς τό υγρόν τοΰτο έπιθίγομεν πρωίαν 
καί εσπέραν τάς κηλϊδας.

Η ΕΜΠΙΣΤΟΣ ΣΑΣ

« ί β

Της τρικυμίας ή μάνητα ’καιίιπανυσε με βόγγο.
Τά κύματα δλιγόατεηιαν τήν ϊίγριαν δομή των, 

κί έθάρρεις κάποια δύναμις συντρίβει τό κορμί των . .. 
Πάλι άντηχοΰοε οιγαλός ό ι/λοϊηβος μέο' ‘οτόν λόγγο. 
Είχε αεοπάσει δ άνεμος. Τό έρημο ακρογιάλι 
με στεναγμούς δεν σπριίιχνει πλειά τό μανιωμένο κϋμα 

κί ενρήκε ή Θύελλα μνήμα 
’ς εκείνου τήν άγκίΰ.η.

Σύγνει/ α μαύρα —’αίιν βουνά .τοΰ άπό σεισμό βυΟίζουι----- Γ
γοργά έκνλουσαν κί έπεφταν ’πίσω άπ τ αγνάντια ορη ... 
Φεγγάρι, αστέρια ολόφωτα, τόν ουρανό στολίζουν. 
Γαλ.ήνη πλειά ίδαοίλευε κί ίφάνηκε μιά κόρη, 
πούχε ’Λη ροδίτης τήν μορφή 'ςτά άλάμαυρα ντυμένη.

’Ιίκ.νταζε τό πέλαγο, στενάζοντας 'μιλούσε, 
γιατί βαθειάν είχε πληγή μέο στήν καρδιά κρυμμένη, 
καί τήν θρηνώδη της λαλιά 'θαρρούσες, πού άηδονάκι 
'οτόν πόνο τοι· τής 'χάρισε, γιατί κί αύτό αγαπούσε, 
κί άρχισ εκείνη λυπηρό, μά ουράνιο τραγουδάκι: 

Θάλασσα, ποϋ δείχνεσαι τόσο γαληνεμένη,
- ποϋ κλεΐς καρδιών τούς θησαυρούς καί τρέφεοαι μ’ εκείνους, 
• είπε μου: Τήν άγάπη μου ποϋ έχεις βυθισμένη ; ...
Άλλο νά πή δεν 'πρόφθασε κί ίπνίγηκε 'στους θρήνους.

Κέφκνρα, ββριος 1910. Ν. Γ. I ΜΑΥΡΟΧΗΣ



ΤΟΝ ΚΛΩΒΟΝ© ΑΕ1ΊΔΕΥΣ ΕΙΧ
ΠΟ τήν γυναίκα τοΰ θυρωρού τής Γαλλικής πρεσβείας έγνώσθη 
τήν 23 Μαρτίου 1811 είς τήν Βιέννην ή γέννησις τοΰ Βασί
λειος τής Ρώμης, υίοΰ τοΰ Ναπολέοντος Λ'. Ή θυρωρός έμαθε 
τήν εΐδησιν'πρίν νά τήν μάθη ό πρέσβυς καί έπάνω είς τήν χα
ράν της ήνοιξε τό παράθυρον καί έφώναξε: ΙΊριγκιπόπουλο!» 

Έντός ολίγων στιγμών ή εΐδησις διεδόθη είς όλόκληρον τήν πόλιν.
Τί εύτύχημα διά τόν αγαπητόν μας αύτοκράτορα! ελεγον οί απλοϊ

κοί Βιεννέζοι.
Μόνον είς μερικός αριστοκρατικός αίθουσας, είς τάς οποίας άλλοτε 

μετά δυσθυμίας είδαν τήν έγγονήν τής αυστριακής αύτοκρατείρας Μα
ρίας Θηρεσίας νά νυμφεύηται τόν ξεβράκωτοι' δράκοντα, έλυπήθησαν 
διά τήν είς τόν κόσμον έλευσιν τοΰ ένοχλητικοΰ έκείνου Αποβράσματος 
τής έπαναστάσεως. καπηλικώς έμβολιασθέντος είς τιι άρχαϊον δένδρον 
τών Καισαροβασιλέων. Είς μεγάλον κύκλον τής Αυλής τήν 26ην Μαιου 
1811. μετ’ εύχαριστήσεως έπανελαμβάνετο τό εξής άστεϊον, λεχθέν ύπό 
μιάς πνευματώδους κυρίας:

— Μπά! Αύτός ό μικρός βασιλεύς τής Ρώμης θά έλθη ίσως έδώ, 
έντός ολίγων έτών. ν' Ανατροφή έξ ελεημοσύνης.

Τρία έτη βραδύτεροι* ή προφητεία έπραγματοποιεΐτο, τό αύτοκρατο- 
ρικύν βρέφος μετεφέρθη είς τά ανάκτορα τοΰ Σεμπρούν, τήν 21 Μαΐου 
1811, τήν ίδιαν ακριβώς ημέραν, καθ'ήν ό πατήρ του 
παρελάμβανε τό Ανάκτορον του ή μάλλον τήν φυλα
κήν του Μουλίνι. είς τήν νήσον "Ελβαν.

ΊΙ υποδοχή είς τό Σεμπρούν υπήρξε θερμότατη. Αί 
κυρίαι τής αυλής, δρθιαι κατά γραμμήν είς τά δύο 
μέρη τής κλίμακος. έδείκνυον τόσην προθυμίαν όπως 
φιλήσωσι τάς μικρός χείρας τοΰ παιδιού, τό όποιον 
ό κόμης Κίνσκυ, φέρων τό πολύτιμον βάρος, μετά 
κόπου κατώρθωσε νά άναβιβάση εις τό ύψος τών 
βαθμιδών. Είς τά περιαύλια τό πλήθος έφώναζε :

— Ζήτω ό Πρίγκιψ τής Πάρμας!
Διότι ήτο πρόδηλον δτι ή σύζυγος τοΰ Ναπολέοντος 

Μαρία Λουΐζα, παρητεϊτο τοΰ τίτλου τής Λύτοκρα- 
τείρας, έλάμβανε δέ τόν τίτλον τής Δουκίσσης τής 
Πάρμας, τής Πλαιζάνς καί τής Ι'κουαστάλας. Καί 
άμέσως δ φοβερός καί απαίσιος υπουργός τών ’Εξω
τερικών τής Αύστρίας Μέτερνιχ ήρξατο τών προσπα
θειών του. δπως έκριζόιση άπό τό πνεύμα τής μητρός 
καί τοΰ υίοΰ πάσαν ένθύμησιν τοΰ παρελθόντος μεγα
λείου των καί τής έν Γαλλίφ διαμονής των.

Διά τήν Μαρίαν-Λουΐζαν, τό πράγμα υπήρξε πολύ 
εΐίκ.ολον. Τό παιδίον δμως μολονότι τριών έτών ηλι
κίας, άντέστη ήρωϊκώς. Οί ιστορικοί έπραγματεύθη- 
σαν περί τής έπι μονής τών αύστριακών παιδαγωγών 
δπως καταπνίξωσι τήν ευφυΐαν τοΰ Βασιλέως τής Ρ<ί>- 
μης καί άποκρύψωσιν άπ’ αύτοΰ τήν καταγωγήν του. 
Ό ποιητής τοΰ Άετιδέως, πραγματευόμενος τήν παρά
δοση· ταύτην, τήν έπέβαλεν έξόχως, καί τοιουτοτρό
πως άπεδείχθη δτι δ ποιητής έ.νίκησε τούς ιστορικούς. 
Είς τόμον διηγημάτων τερπνών άμα τε καί έξηγμένων 
άπό επίσημα ιστορικά έγγραφα, ό συνάδελφος Θεό
δωρος Δέ Βυζεβά μάς διηγείται, έπί τή βάσει γερμα
νικού τίνος βιβλίου, τά τραγικά έτη τής μαθητείας 
τοΰ υίοΰ τοΰ Ναπολέοντος. Όλαι αί μελέται τάς όποιας περιέχει δ τόμος 
τοΰ Δέ Βυζεβά είναι εκτάκτως ελκυστικά! καί σκηνογραφικαί. Άλλά 
τό κεφάλαιον τό άφιερούμενον είς τόν άτυχή Άετιδέ.α υπερβαίνει πάντα 
τά άλλα μέ τήν άγρίαν σκληρότητα τού θέματος, εις τρόπον ώστε άνα- 
γινώσκων τις νά έπιθυμή διά τόν μικρόν βασιλέα, τόν όποιον συντρίβει 
τό όνομα τοΰ πατρός ίου. τήν τύχην ενός άλλου βασιλέως. παιδιού δπως 
έκεΐνος, γεννηθέντος, δπως εκείνος, είς τά κατηραμένα ανάκτορα τοΰ 
Κεραμεικοΰ, ϊνα τουλάχιστον μή έχη ώς θεσμοφύλακα παρά ένα παπουτσή 
τών Παρισίων... Διότι δυστυχώς ή φυλακή τού μικρού υίοΰ τοΰ Λουδο
βίκου 16ου. ήτοι ή πύργος τοΰ Τέμπλου τών Παρισίων. είνε προτιμωτέρα 
άπό τό άνάκτορον τοΰ Σεμπρούν,δπου ένεκλείσθη ό υίός τοΰ Ναπολέοντος.

Ό μικρός Ναπολέων ήτο λεπτόν καί τρυφερόν παιδίον. Έδιδεν είς 
τούς πτωχούς τά όιραιότερά του παιγνίδια, δλα του τά χρήματα τά διέ
νεμε είς έλεημοσύνας καί έλυπεϊτο οφόδρα συλλογιζόμένος δτι άλλα παι- 
δία έτρωγαν ψωμί μαύρο, καθ’ήν έποχήν είς αύτόν έδίδοντο γλυκίσματα. 
Έξ όλης καρδίας έπεθύμει νά άγτιπήση. Ήτο άγαθός, γενναιόδωρος, 
ειλικρινής καί άνοικτόκαρδος. Άλλ’ δλα αύτά τά προτερήματα ήσαν πολύ 
γαλλικά καί διά τούτο έπρεπε κατά τήν αυστριακήν πολιτικήν νά γίνη 
έξορκισμός πρός μεταβολήν τοΰ χαρακτήρος τοΰ μικρού έκπτώτου βασι- 
λέως. Ό Διετρισχστέϊν, άρχιπαιδαγωγός του, ένήργει μέ μέθοδον και έπι- 
μονήν'άλλ’έπΐ ματαίφ διότι ό μικρός πρίγκιψ προσήλωνεν έπί τοΰ δημίου 
του τά ωραία γαλανά μάτια του πλήρη τρυφερότητος καί αίδημοσύνης.Ό 
Γερμανός, διότι ήγάπα δήθεν τόν μαθητήν του, προσεπάθει νι'ι έκριζώση 
καλλίτερον άπό τήν μικράν έκείνην ψυχήν τό διαβολικόν στοιχεϊον.

Διά τήν έργασίαν ταύτην κατηνάλωσεν έξ έτη. Έπί έξ δλόκληρα έτη 
είργάζετο διά τήν βραδεϊαν καί άδιάκοπον άποπονήρευσιν τοΰ γλυκυτά- 
του έκείνου παιδικού χαρακτήρος. 'Ολίγον κατ' ολίγον ή φαιδρότης 
άπέπ,τη· ιί γέλως κατέστη σπανιώτερος. "Οταν οί διδάσκαλοί του ώμί- 
λουν πρός αύτόν, ό πρίγκιψ άπέστρεφε τήν κεφαλήν του καί έχαμήλωνε 
τά μάτια του. Έμάνθανε νά δύσπιστή, νά φοβήται καί νά μισή. Τό παιδί, 
τό οποίον ή Γαλλία τοΰ παρέδωκε ένθουσιώδες καί γλυκύ, ό Διετρισχστέϊν 
τό μετέβαί.ετ· είς μαθητήν, υποκριτικόν, πεισματάρην καί μοχθηρόν... 
Φαίνεται δέ δτι ο παιδαγωγός ύπερέβη τόν σκοπόν, τόν όποιον έπε-

δίωκε, διότι έσημείωσεν εις τό ήμερολόγιόν του οτι ή ελλειψις ειλικρί
νειας έκ μέρους τοΰ πρίγκιπος πρός αύτόν τοϋ έσφαζε τήν καρδίαν».

Μίαν ημέραν τοΰ Ιουλίου 1816. όταν τό παιδίον ήτο πενταετές, περιε- 
πάτει ιιεθ' ενός έκ τών διδασκάλων του καλουμένου Φορέστη. Ό Φορέ- 
οτη είχεν εύγενή καρδίαν καί έλυπεϊτο διά τάς σκληρός διαταγάς άς 
τοΰ έπέβαλλον νά έκτελή-Ό μαθητής του τό έμάντευε καί έτόλμα νά όμιλή 
μετ’ αύτοΰ περί πραγμάτων δι’ ών τά όνειρά του έταράσσοντο. Τήν ημέ
ραν έκείνην έτόλμηοε νά έρωτήση ποιος έβασίλευεν είς τήν Γαλλίαν.

—"Ενας βασιλεύς· άπήντησεν ο Φορέστη.
Άλλά γνωρίζω, έπεΐπεν ό πρίγκιψ, ότι πρό τού βασιλέως αύτοΰ 

ΰπήρχεν ένας αύτοκράτωρ. Ποιος ήτο αΰτό: ;
Αύτός ήτο πατέρας σας. άλλ' αγάπη υπέρμετρος τοΰ πολέμου τόν 

έκαμε νά χάση τό στέμμα του.
Τέλος ό Διετρισχστέϊν κατόπιν πολλών δισταγμών καί μέτήν ιδέαν οτι 

έξετέλει επικίνδυνον πράξιν γενναιοδωρίας έπετρεψεν είς τόν πρίγκιπα 
νά άναφέρη τό όνομα τοΰ Ναπολέοντος είς τάς πρωϊνάς καί εσπερινός 
προσευχάς του! Διά τοΰτο μετά τήν ανωτέρω συνδιάλεξη· τό παιδίον 
είχε τήν καρδίαν του περισσότερον έξαλαφρωμένην. Καί)’ δλον τό υπό
λοιπον διάστημα τοΰ περιπάτου του έπήδα καί έγέλα, διότι είχε μάθει οτι 
ό μπαμπάς του δέν ήτο ίσως ένα τέρας. Καί κατά τήν επιστροφήν του είς

Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ

τήν ανακτορικήν έπαυλη·. είπεν ΰπερηφάνως είς τόν 
Κολλέν. όστις ήτο εΤς έκ τών έμπιστων του.

— Άν ήξεύρατε! Ό κύριος Φορέστη καί έγώ 
ώμιλήσαμεν διά μακρών περί της Γαλλίας!

Ό Διετρισχστέϊν έφρόντιζε νά συνηθίση τόν μαθη
τήν του νά σκέπτεται καί νά εκφράζεται γερμανιστί.

— Δέν θέλω νά γίνω Γερμανός! έφώναζεν ό μικρός 
έμπνευσμένος . . . ’Επιθυμώ καλλίτερον ... δέν τολμώ 
νά είπώ τί! .. Θέλω νά μείνω Γάλλος!

Ή χαρά τοΰ άρχιπαιδαγωγοϋ του ήτο μεγάλη δταν 
παρετήρησεν δτι ό πρίγκιψ Φράντζ, ως άπεκαλεϊτο, 
ώμίλει άπταίστως τήν γερμανικήν. Δέκα έτη άργότε- 
ρον τό αποτέλεσμα υπήρξε θαυμαστότερον, διότι ό 
μικρός πρίγκιψ ήτο εντελώς ανίκανος νά γράήιη όρ
θιος μίαν επιστολήν γαλλιστί.Άλλά πόσοι κόποι κατε- 
βλήθησαν διά νά έπιτευχθή τοΰτο! Έχρειάσθη νά 
καταοχεθώσιν δλα τά αντικείμενα, βιβλία καί τά είδη 
καλλυντηρίου έπί τών όποιων ήσαν χαραγμένοι οί 
αύτοκρατορικοί άετοί. Έχρειάσθη νά άποδιωχθώσιν 
έξ Αύστρίας όλοι οί Γάλλοι ΰπηρέται, καί ό μικρός 
Αιμίλιος Γκομπεριό, παιδάκι εξ έως επτά έτών, υίός τοΰ 
θαλαμηπόλου τής πρώην Αύτοκρατείρας. Τότε διά νά 
άκούση κάποτε νά όμιλοΰν περί τής λατρευομένης 
χώρας, έπί τής όποιας έβασίλευσεν ό πατήρ του. ό 
μικρός Φράντζ ήκροάζετο όπισθεν τών θυρών. Όταν 
δέ ό Διετρισχστέϊν συνωμίλει μετά τών υπηρετών ή 
μετά ξένων, ό υίός τοΰ Ναπολέοντος έκρύπτετο ύπό 
έν έπιπλον, έλπίζων νά άκούση αίφνιδίως προφερό- 
ιιενον τό όνομα τοΰ πατρός του. Έδιάβαζε κρυφά, 
εδιδάσκετο μόνος του καί πάν ο,τι οί διδάσκαλοί του 
παρέδιδον προσεπάθει νά τό άκούη. Πολλάκις έξ 
άνυπομόνου περιεργείας ήρώτα.

— Είπέτε μου, ήρωτησε μίαν ημέραν τόν Κολλέν. 
εύαρεστηθήιε νά μοΰ είπήτε. διατί μέ λέγουν Βασιλέα τής Ρώμης;

— Αυτό συνέβαινε κατά τήν έποχήν, κατά τήν όποιαν ό πατέρας σας 
είχεν άκόμη ένα μεγάλο βασίλειον.

Μήπως ή Ρώμη άνήκεν είς τόν πατέρα μου;
—Όχι· ή Ρώμη άνήκεν είς τόν Πάπαν. 

Καί ποΰ ευρίσκεται τώρα αύτός ; 
Ό Πάπας ; Πάντοτε είς τήν Ρώμην.

— Καί ό πατέρας μου, είνε είς τάς ’Ινδίας, νομίζω;
—Όχι, καθόλου.
— Μήπως ευρίσκεται είς τήν Αμερικήν;
— Τί νά κάμη είς τήν ’Αμερικήν;
— Μά έπί τέλους ποΰ είναι ;

Δίν ήμπορώ νά σάς τό είπώ.
— Μοΰ είπον δτι ήτο εις τήν Αγγλίαν καί δτι τόν άπεδίωξαν έκεϊθεν.
— Άπατασθε πρίγκιψ μου, διότι συχνάκις παρεξηγεϊτε δ.τι σάς λέγουν.
— Μάλιστα· αύτό είνε άληθές. Συγχωρήσατέ με.
— Δύναμαι νά σάς βεβαιώσω οτι ο κύριος πατέρας σας δέν μετέβη 

ποτέ είς τήν Αγγλίαν.
—Ήκουσα έπίσης νά λέγουν δτι ήτο πένης.
— Πώς πένης ; ,
— Μάλιστα.
— Πώς είνε τοΰτο δυνατόν ή τουλάχιστον πιστευτόν;
Είς τάς λέξεις ταύτας τό πρόσωπον τού παιδιού έφωτίσθη.
— Αλήθεια, είπε, είνε αύτό ποΰ έσκεπτόμην.
Άπό δλας τάς συγκινητικός ή μάλλον τραγικός αφηγήσεις τάς όποιας 

δ Δέ Βυζεβά συνέλεξε φυλλομετρών τό ημερολόγιου τών παιδαγωγών 
τοΰ πρίγκιπος αύτη είνε ή θλιβερωτέρα, δταν σκέπτεται τις οτι τό 
παιδί τοΰ Κυριάρχου τής Ύφηλίου, ήκτινοβόλει έκ χαράς έπί τή άποκα- 
λύψει ίίτι «ό πατέρας του δέν ήτο πένης», καί άπεφάσιζε νά μή ζητήση 
νά μάθη περισσότερα.

Μάλιστα! ’Αντί τοΰ φοβερού αύτοΰ ήθικοΰ μαρτυρίου είνε προτιμώ- 
τερα τά κτυπήματα, τά όποια κατέφερεν έπί τοΰ υίοϋ τοΰ Λουδοβίκου 
16ο« ό παπουτσής Σιμόν. ι. α.
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Ένδομύχως άνησυχοΰσε.ΊΙ πιθανότης άπό ένα επικίνδυνον: Δέν είνε 
άσθενι'ις- συνεχιζόμενοι· άμέσως άπό τές συνηθεισμένες ημέρες κράτη- 
σιν είς τό πειθαρχεΐον. ήρχιζε νά τόν κάνη σκεπτικόν καί νά τοΰ χαλφ 
ολίγον τήν χαράν ποΰ είχε, διότι έγλύτωσε τήν πρωινήν άγγαρείαν, τό 
ξύστρισμα τοΰ άλογου καί τό γυμνάσιον. Πράγματι όμως ή ιτκτιές ποΰ 
θι'ι περνούσε μέσα είς τό πειθαρχεΐον έπάνω εις τήν ξερήν σανίδα μέ ένα 
τέτοιο κρύο δέν είχαν κανένα θέλγητρον. Έφάνη σκεπτόμενος, έμεινε 
σιωπηλός, καθισμένος έπάνω είς τιι κρεββάτι του μέ τά γόνατα είς τήν 
άγκαλιά ίου. "Επειτα άπό λίγα λεπτά έψιθύρισεν ιός νά έσυνέχιζε τήν 
ιδέαν του.

— Τί λές κ.αϋμένε; Έγι'ο φοβούμαι τιι κρύο σάν νά ήμουνα καζάνι ποΰ 
ψένουν τά κάστανα, ποΰ πρέπει νά ήναι σκεπασμένα διά νά ψηθούν μέ 
τόν άτμό τους.

Άλλά αίφνηδίως ή άμεριμνησία του ϋπερίσχυσε.
"Ε ! Κ' έπειτα; Θά είπώ στό γιατρό ότι έχω πονόλαιμο. Άν πιάση. 

κα/.ά θά ήναι. Άν δέν πιάση. τόσο τό χειρότερο. Έγώ δέν είμαι νεο
σύλλεκτος. Δέν είν’ έτσι: Έπειτα μήπως δέν φαίνεται δ πονόλαιμος ;

«
Ό Ραπερίνης έφθασε τελευταίος είς τό πρόχειρον νοσοκομεϊον τοϋ 

συντάγματος. ΊΙ έξέτασις είχεν άρχίσει. "Εσπρωξε τήν θύραν καί χωρίς 
θόρυβον, έπήγε είς τήν γραμμήν άπ’ όπίσω άπό τούς άσθενεϊς. τών 
οποίων ένας μακρυνός στοίχος έκρυπτε ήδη τόν γυμνόν τοίχον τοΰ 
μικρού θαλάμου. Είχε κάμει μούτρα κατάΫ.λΐ]λα διά τήν περίσταση·. Τό 
πρόσωπόν του ήτο κίτρινο, αξύριστο, χωσμένο μέσα είς τόν σηκωμένοι· 
κολλάρον τοΰ μανδύου του. Τά μακρυά μα/.λιά του ήσαν άνακατευμένα 
καί άπ' έπάνω είχε βάλει τήν σκούφ ια τοΰ σταύλου, τήν όποιαν είχε 
χώσει έως τά μάτια, είς τρόπον ώστε έφαίνετο σάν σκούφια νυκτός. Έπί 
πλέον έβηχε. σάν νά τόν είχε τσακίσει φοβερός πυρετός. Είχε τούς 
ώμους σηκωμένους καί καμπουρωτούς, δήθεν άπό τό κούρασμα άτελευ- 
τήτου άϋπνίας. Όλα ταΰτα τού έδιδον μίαν φυσιογνωμίαν άρρώστου 
άξιολυπήτου. Ή είσοδός του έκαμεν αϊσθησιν. Ό ιατρός προέβαινεν είς 
τήν έξέτασιν καθήμενος είς τό άκρον τοΰ θαλάμου έπί τής καρέκλας 

του, έμπροστά άπό ένα ξύλινο τραπέζι σκεπα
σμένο όλο άπό μελανιές, έπί τοϋ όποιου ήνοίγετο 
τό κατάστιχο τών άσθενών. Πλησίον του, ένα 
διαβολοπαλλήκαρο, ξερό σάν μπακαλιάρος, έδιδε 
έξηγήσεις είς αύτόν μέ μία κλαψιάρικη φωνή, 
ώμιλοΰσε διά κάτι γρατσουΐ'ΐές είς τούς μηρούς 
του, διά σάρκες ξεσχισμένες, διά φοβερούς τσου
χτερούς πόνους. Ό έπίατρος τόν διέκοψε :

— Πολύ καλά· τοΰ είπε. Φθάνουν τά λόγια! 
Κατέβασε τό πανταλόνι σου !

Ό στρατιώτης ύπήκουσε. Πέρασε μία στιγμή 
σιωπής. Ό ιατρός έξήταζε. Έξαίφνης έβαλε τήν 
πέναν του είς τά δόντιά του. έπλησίασε τό πρό
σωπόν του και μέ τό δάκτυλό του ήγγισε μίαν 
άπό τάς πληγάς:

— Σοΰ πονεϊ όταν τό έγγίζω; τοΰ είπε. 
Ό ιππέας, πάντοτε σκυμμένος άπήντησε:
— Μάλιστα, κύριε έπίατρε· μέ τσούζει.
— Δέν είνε τίποτε! είπεν ό άλλος. Δέν είνε με

γάλο πράγμα. Τέλος !...’Εξανάπιασε τήν πέναν του.
— Ξαναντύσου! τοΰ είπε. Ό στρατιώτης άνωρθώθη, μέ τό πρόσωπο 

κατακόκινο, ο δέ έπίατρος έγραφε.
’Εξαιρετέος Ιππασίας διά δύο ήμέρας. "Ενα λουτρό τών μηρών 

άπό νερό άλμυρό καί άΖεϋρι άτ-θος.
"Επειτα έκάλεσε:
— Τραγουδοκρίθης!
"Ενας άπό τούς άσθενεϊς έξήλθε άπό τήν γραμμήν καί έπλησίασε 

πρός τό τραπέζι κουτσαίνοντας.
Τί συμβαίνει; τόν ήρώτησεν ό έπίατρος.

— Κύρι’ έπίατρε. μοΰ πονούν τά πόδια μου. δύο μέρες τώρα ποΰ δέν 
μπορώ νά...

— Βγάλε τές κάλτσες σου.
Ό Τραγουδοκρίθης έβγαλε τό ένα ξύλινο παπούτσι τής άγγαρίας, 

έβαλε τό πόδι του έπάνω είς μίαν καρέκλαν καί έλυσε τόν επίδεσμον, μέ 
τόν όποιον είχε δέσει τόν άστράγαλον καί τήν πατούσαν του. Πάλιν ό 
έπίατρος, σκυμμένος, έξήτασε.

— Λοιπόν, είπε, δέν βλέπω τίποτ’ έγώ. _
— Πώς! Λάθος έχετε. κύρΓ έπίατρε· έτόλμηοε νά είπή 

ό Τραγουδοκρίθης.
Αί λέξεις αύταί έθύμωσαν τόν επίατρον φοβερά.
— Τί είπες; «Λάθος έχετε κύρι’ έπίατρε;» Τί; Λάθος έχετε 

κύρι'έπίατρε ;» Καί τί νομίζεις πώς θά μέ κάμης νά πιστέψω 
μέ τό «Λάθος έχετε κύρι’έπίατρε;» Μήπως μέ πέρνεις γιά 
στραβόν ή νομίζεις πώς έχω άνάγκην άπό τήν συμβουλήν σου;

— Κύρι’ έπίατ...
— Σκασμός κτήνος! Δέν έχεις τίποτε! Ξεκορμπίσου άπ’έδώ! 
Ό έπίατρος ήτο ωχρός άπό θυμόν. Έβούτηξε τήν πέναν 

του είς τό καλαμάρι, καί έπάνω είς τό κατάστιχο τών άσθε
νών, Απέναντι άπό τό όνομα τοϋ Τραγουδοκρίθη, έσημείωσε 
γρήγωρα, ιιέ χονδρά λυσσασμένα γράμματα: «Δέν είνε, άσθε- 
νής. Τεσσάρων ημερών κράτησιν».
Ό ιππέας μέ τόν πονόλαιμον έκείνην τήν στιγμήν έσκέφθηκε.
— Πάμε γιά μαλλί καί θά φύγουμε κουρεμμένοι.
Πέντε ή εξ σακάτηδες έπέρασαν άκόμη. Τέλος έφθασεν ή 

σειρά του. Έπροχοιρησε άμα ακούσε τό όνομά του, μέ τό

Εκείνο τό πρωί έκανε ένα τέτοιο κρύο, 
πού ό Ραπερίνης ήσΟάνετο τήν μύτην 
του παγωμένην εύθύς άμα τήν έβγανε έξω 

άπό τές κουβέρτες του. "Εμεινε λοιπόν 
μίαν στιγμήν άκίνητος μέ τά μάτια άνοι- 
κτά, μαζευμένος σάν φεϊδι καί μέ τό πη
γούνι του άναπαυόμενον σχεδόν έπάνω 
στά γόνατά του. Τριγύρω του. μέσα είς 
τό σκοτάδι τοΰ θαλάμου, οί σύντροφοι 
ένδύνοντο χωρίς νά ύμιλοΰν, έξεκοεμοΰ- 
σαν τά σακίδια μέ τά ξυστριά καί άλλα 
είδη ιπποκόμων καί έκτυπούσαν τά σιδε
ρένια πόδια τών κρεββατιών των μέ τά 
σηκωμένα άκρα τών ξύλινων παπουτσιών 
τής άγγαρείας.

Άφοΰ εσηκιόθηκε πρώτος ο δεκανέας, 
ήρχισε τόν μικρόν γΰρον, πού έκανε κάθε 
πρωί, διά νά βιάση τούς άνδρας του νά 
σηκωθούν καί έπερνοΰσε άπό τό ένα κρεβ- 
βάτι είς τό άλλο, μέσα είς τό σκοτάδι, μέ 
τήν μακρυά τήν μπλούζα του, όμοιάζων 
μέ φάντασμα τό όποιον περιπατοϋσεν.

Όταν έφθασε είς τό κρεββάτι τού Ρα- 
περίνη, άπλωσε τό χέρι, έψαξε τήν κου
βέρτα και έξαφνικά τόν έκινοΰσε δυνατά 
λέγοντας πρός αύτόν.

— Ρέ ού, σάν νά ήσανε στό σπίτι σου.
Δέν έχεις σκοπό νά σηκωθής σήμερα τό πρωΐ;

Καί έπειδή ό άλλος δέν έκινεϊτο καθόλου έπρόσθεσε:
—’Εμπρός, ορθός! Στήν άγγαρεία! Άκούς λιγάκι πού σοΰ λέω; 
Ό Ραπερίνης, σάν άί.ήθεια. έφαίνετο δτι δέν ήκουσε. Έσκέφθη 

ταλαντευόμενος μεταξύ τοΰ φόβου νά κοιμηθή τό βράδυ στή χάφι 
καί τής εύχαριστήσεως τοΰ νά μείνη κρεββατωμένος μέ μίαν τόσον 

ψυχράν θερμοκρασίαν. Τέλος ή τεμπελιά του ύπε- 
ρίσχυσε διότι έφοβεϊτο τό κρύο, δπως ένας γάτος 
φοβείται δταν εύρίσκεται ξιπροοτά σ’ έναν κου- 
βάν γεμάτον νερό.

Έστρυφογύρισε λοιπόν καί είπε :
—Άχ, νά παρ’ ή οργή ! Δέν σηκώνομαι- είμ’ 

άρρωστος.
— ΕΙσ’ άρρωστος! είπεν ό δεκανέας. Καί τί 

έχεις δηλαδή νά είποΰμε;
Ό Ραπερίνης ύψωσε τούς ώμους του άπό κάτω 

άπό τά σινδόνια.
— Άϊ άπ’ έδώ ρέ! "Εχω τό τομάρι κοντό. 

Νά τί έχω.
Ό δεκανέας έσιιόπησε, έθαύμασε μίαν στιγμήν 

τήν άκίνητον μάζαν τοΰ 1’απερίνη καί έπειτα έφυγε 
μέ ήσυχα τά βήματά του λέγοντας.

— Ρέ τεμπελιά ποΰ σοΰ τήν έχει !
Σιγά - σιγά, ό θάλαμος άδειαζε. Οί άνδρες, ό 

ένας έπειτα άπό τόν άλλον, έφθαναν είς τούς σταύ- 
λους μέ τά σακίδια άπό κάτω άπό τήν μασχάλην,
μέ τά μανίκια τοϋ υποκαμίσου ή τής φανέλλας σηκοιμένα, μολονότι 
εκανε φοβερό κρύο, ιό όποιον τήν στιγμήν έκείνην είσήρχετο άπό τήν 
άνοιγμενην θύραν καί έπάγωνε τόν κουβάν μέ τό άκάθαρτο νερό και 
τόν ύγρόν πάτον κάθε καραβάνας, ή όποια είχεν άφεθή άπό τό περα
σμένο βράδυ άκάθαρτος έπάνω είς τό τραπέζι. Είς μίαν στιγμήν ό θά
λαμος έρημώθηκε καί έγινε μεγάλη ήσυχία. Άλλά πάλιν ή Ούρα έκτύ- 
πησε, μιά πνοή παγωμένη έμβήκε μέσα καί ή φωνή τοΰ ύπαξιωματικοϋ 
τής έβδομάδος ήκούσθη μέσα εις τήν σιωπήν.

— Κανείς ασθενής;
Ό Ραπερίνης τότε έσηκώθηκε λιγάκι καί μέ μιά φωνή, τήν οποίαν 

προσεπάθει νά κάμη άδυνατισμέιην τοΰ είπε:
— Ραπερίνης, Ιππέας 2«ς τάξεως.
Ό ύπαξιωματικός τόν έγραψε καί. πάντοτε τρέχοντας, έξηφανίοΟιμ
Ό Ραπερίνης τόν ήκουσε φωνάζοντα τό «Κανείς Ασθενήςάπό έξω 

άπό τήν θύραν. Είχε τώρα δύο ώρες ήσυχίας δικές του. Ό Ραπερίνης 
έξαναχώθηκε άπό κάτω άπό τά σινδόνια του καί έξανακοιμήθηκε τόν 
ύπνον τοΰ δικαίου.

Δέν έξύπνησε παρά άρκετά αργά.
Ήνοιξε τά μάτια του, παρετήρησε, είδε τό πάτωμα τοΰ θαλάμου 

σκουπισμένοι· καί άρκετά κρεββάτια στρωμένα. Οί άνδρες μετά τήν άγγα- 
ρείαν ποΰ έκαμαν τό πρωί ήσαν είς τιι γυμνάσια. "Ενας σαλπιστής μο
ναχά, άπηλλαγμένος υπηρεσίας, είς τόν θάλαμον έλουστράριζε μέ ενα 
ειδικόν δέρμα τήν θήκην τοΰ σπαθιού του. Ό Ραπερίνης κατελήφθη 
άπό μίαν μικράν άνησυχίαν καί άνεοηκώθηκε λιγάκι.

— Έβάρησε γιατρό» ;
— "Οχι άκόμη· είπεν δ σύντροφός του.
— Τί ώρα είνε;
— Όκτΰι καί μισή.
- Καλά- δέν θ’ άργήσης τό λοιπόν. Θά άναγκασθώ νά σηκωθώ- πώς 

βαρυέμαι!
Ό σαλπιστής δέν άπήντησε, καί έθεώρει τήν έργασίαν του άπό κοντά. 

Περνούσε τό δάκτυλό του, κόκκινο άπό τρίπολι. είς τήν χούφταν του διά 
νά καθαρίσιη καλλίτερον τό σπαθί του. Ήσυχα ήσυχα όμως ήριότησε: 

— Είσαι άρρωστος ; Τί έχεις :
—"Εχω ποΰ δέν θά γλυτώσω τέσσαρες ’μέρες κράτησι.
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πρόσωπο πεθαμμένο άπό τήν άρρώστεια καί μισοπεΟαμμένος. Άπό τήν 
στιγμήν ποΰ έμβήκε μέσα έκτυποΰσε τούς άγκώνας του είς τόν τοίχον 
διι'ι νά δώση είς τόν σφυγμόν του κίνησιν πυρετού.

— ΚύρΓ έπίατρε. είπεν ό Ραπερίνης, μοΰ πονεϊ πολύ ό λαιμός μου. 
Δέν |ΐπορώ πλέον νά φάω τό συσσίτιό μου. Καί νά καταπιώ τό σάλιο 
μου. μέ πονάει.

Πλησίασε λιγάκι' είπεν ό έπίατρος.
Ό Ραπερίνης έπλησίασε.

Έχω πυρετό· έτόλμησεν έπί πλέον νά εΐπή μέ μισοπεθαμμένη 
φωνή. Δύο νύκτες τώρα δέν μπορώ νά κλείσιο μάτι άπό τήν άγρύπνια. 

Ό έπίατρος τοΰ έπιασε τόν σφυγμόν, έψαξε νά εύρη τήν αρτηρίαν 
καί έφάνη άναλογίζόμενος μίαν στιγμήν.

Άποτόμως ήρπασε ένα είδος κουτάλι ιιπό ελεφαντόδοντα τό όποιον 
είχε έμπρός του έπάνω είς τό τραπέζι.

—Άνοιξ’ τό στόμα !
Ό Ραπερίνης άνοιξε ένα μεγάλο - μεγάΐ.ο στόμα, προσφέροντας τόν 

λάρυγγά του πρός έξέτασιν.
— Χμ! Συνεπέρανεν ό έπίατρος. Έχει λίγη φλόγωσι.
Ό Ραπερίνης μέ τήν γλώσσαν πάντοτε πλακωμένην άπό κάτω ιιπό τήν 

κοκαλένια κουτάλαν, έκόντεψε νιι πνίγη ιιπό τήν έκπληξί του. ΊΙμπό- 
ρεσε έν τούτοις νά κρατηΟή καί έπερίμενε μέ υπομονήν τό τέλος τής 
Ιατρικής έξετάσεως.

Ό ιατρός έπανέλαβε:
Θά τόν κάμωμε νι'ι κάμη έμετό. Φέρε μου τό έμετικό, Ζιλβέρ.

Ό νοσοκόμος ώρμησε πρός τό άρμάρι μέ τά φάρμακα καί μερικά 
λεπτά τής ώρας έξηφανίσθη μέχρι τών σπηρουνιών του μεταξύ τών δύο 
φύλλων τοΰ επίπλου. Τόν ήκουσαν νά σκαλίζη Οορυβωδώς, νά άνακα- 
τεύη στρατιάν ολόκληρον μπουκαλιών. Μία μυρωδιά, γλυκαντική άλλ’ 
άνατριχιαστική, έγέμισε έξαφνα τύν θάλαμον, έρχομένη άπό μέσα άπό τό 
άρμάρι, δπου ξεφελωμένα μπουκαλάκια ανακατεύοντο μέ σωρούς χαμο
μηλιού. Τέλος ό Ζιλβέρ άνεφάνη, κρατώντας μέ τό ένα χέρι ένα μπου- 
καλάκι γεμάτο άπό μίαν σκόνην άσπρη καί μέ τό άλλο ένα φλυτζάνι 
άπό μολύβι. Ό έπίατρος έπήρε τό μπουκαλάκι, έριψε μέσα είς τό φλυ
τζάνι όλίγην σκόνη, τήν οποίαν είχε μετρήσει ό ίδιος μέ μεγάλη 
προσοχή, έρριψε ολίγο νερό, τό άνεκάτευσε ολίγον καί 
έδωκε τό φλυτζάνι είς τόν άρρωστον:

— Κατάπιε το αύτό.
Ό Ραπερίνης έκαμε δ,τι τοΰ είπε.
— Δέν εϊνε τίποτε- είπε τότε ό έπίατρος. Σ’ εξαιρώ ύπη

ρεσίας διά δύο ήμέρας, άλλά νά ξαναρθής μεθαύριο, άν 
δέν είσαι καλλίτερα.

Τήν μεθεπομένην ό Ραπερίνης, ό όποιος ει’ρε θαυμά- 
σιον τό νά γλυτώση έπί δύο ήμέρας άπό δλα τά βάσανα 
τοΰ στρατιωτικού επαγγέλματος, νά μείνη τό πρωί στό 
κρεβάτι καί νά πέραση τό απόγευμά του κοντά είς τήν 
σόμπαν, έπάνω είς τήν οποίαν νά ψένη μπισκότα άπό κου
ραμάνα φέτα,ξαναπαρουσιάσθηκε είς τήν ιατρικήν έξέτασιν.

Λοιπόν; Τόν ήρώτησεν ό έπίατρος.
—Ό Θεός τό ξεύρει, κύρΓ έπίατρε· άπήντησεν ό Ραπερίνης. Καλά ποΰ 

δέν μέ πονεϊ πλέον περισσότερον άπό πρίν. άλλά καί δέν είμαι έντελώς 
καλά."Aν έν τούτοις είχατε τήν καλοσύνην νά μοΰ ξαναδώσετε ένα έμετικό! 

Πολύ καλά. Άνοιξ’ τό στόμα.
Ή πρό δύο ημερών κωμωδία ξαναήρχισε. Ό Ραπερίνης έκ νέου 

ήνοιξε τό στόμα βατράχου, καί πάλιν ό έπίατρος άνεγνώρισε φλόγωσιν 
μέσα είς τόν λαιμόν τοΰ Ραπερίνη, καί πάλιν δέ ό Ραπερίνης προσεπά- 
θησε νά μή σκάση άπό τά γέλοια έμπρός εΐς τόν επίατρον.

Τό βάθος τοΰ ουρανίσκου τού Ραπερίνη άλείφθηκε μέ στύψιν, τής 
οποίας ήπικρότης τού έφάνη γλυκειά, λαμβανομένων ύπ’ δψιν τών δύο 
ήμερών απαλλαγής ύπηρεσίας, μέ τάς οποίας συνωδεύετο καί τής προσ- 
κλήσεως έκ μέρους τοΰ έπιάτρου, δπως ξαναπαρουσιασθή, άν τό φάρμα- 
κον δέν έφερεν άποτέλεσμα.

Τοιουτοτρόπως λοιπόν ό άνθρωπος μέ τόν πονόλαιμον ήμπόρεσε νά 
γευθή τά άγαθά τής ζωής τού ιδιοκτήτου.

Ό βίος του ήτο τερπνός. Έσηκώνετο δταν ήθελε, ένίπτετο μέ χλιαρό 
νερό, έλουστράριζε τές μπότες του ή έβούρτσιζε τόν μανδύαν του, τρα
γουδώντας παλαιό, πατριωτικά τραγούδια μέ τήν ψεύτικη εκείνη φωνή 
τήν όποιαν έχουν δλοι έκεϊνοι ποΰ έχουν έπαναπαυμένην τήν συνείδησιν 
των. Έκανε καλαμπούρια εΐς τούς συντρόφους του, τούς έβλεπε μουρ
μουρίζοντας αναθέματα, νά ετοιμάζονται διιί τήν έπιθεώρησιν τοΰ Σαβ
βάτου καί παρηκολούθει καί άπήντα είς τούς ήχους τής σάλπιγγος λέ
γοντας: · Μάλιστα.... Μάλιστα άφεντάνθρωπε μου. Σήμανε άκόμη. Τιάρα 
θά δής πόσο θά κινηθώ άπό τή θέσι μου». Τό υπόλοιπον τοΰ χρόνου 

έσύριζε, διώρθωνε τήν φωτιά, έκτυποΰσε εμβατήρια έπάνω 
εΐς τά τζάμια καί έφούσκωνε ήρεμιότατα τά μάγουλά του 
μέ φέτες κουραμάνας, ποΰ έψηνε εΐς τήν άκρη τού μαχαι

ριού του έμπρός είς τήν ανοικτήν θυρίδα τής σόμπας. 
Άλλως, άπό αίσθημα εντροπής, εϊχε φορέσει ένα μαν- 
δΰλι μεταξωτόν είς τόν λαιμόν του.

Τρεις φορές άκόμη παρουσιάσθη είς τήν ιατρικήν έξέτασιν, καί τρεις 
φορές άνεγνωρίσθη ασθενής. Κατ’αύτόν τόν τρόπον, έξακολουθητικώς 
τό εσωτερικόν τοΰ λαιμού του άλείφθηκε μέ νιτρικόν άργυρον καί επειτα 
ό λαιμός του άπ’ έξω έχρωματίσθη μέ βάμμα ιωδίου. Είς τό τέλος κατήν
τησε συχαμένος καί γελοίος τήν οψιν, καί οί σύντροφοί του, συχαινό- 
μενοι αύτόν, τοΰ άπηγόρευσαν νά κάθεται πλέον εΐς τό κοινόν τραπέζι, 
άλλά νά τρώγη τό συσσίτιόν του έπάνω εΐς τό κρεββάτι του. Ή εύχαρί- 
στησις τήν οποίαν είχε νά μή σηκώνεται πλέον δταν έσήμαινε έγερτήριον 
τόν έκανε νά δεχθή χωρίς δυσκολίαν αύτήν τήν μικράν ταπείνωσιν, όπως 
έδέχετο τές συχνές βρυσιές τού ύπαξιωματικοΰ τής ήμιλαρχίας.

Έν τούτοις όμως έπήλθε ένα φυσικόν άποτέλεσμα, διότι μέ τό νά 
άλείφη μέ τόσα βρωμερά φάρμακα τόν λαιμόν του, ό Ραπερίνης ένα 
καλό πρωί ήσθάνθη δτι ήτο άσχημα στ’ άληθινά. Έσηκώθηκε μέ ένα σβύ- 
σιμο τής φωνής του καί μέ ένα είδος στραγγαλισμού, τό όποιον ώμοίαζε 
σάν κάτι τι χονδρόν νά εΐσήρχετο μέσα είς τόν στενόχωρημένον λαιμόν 
του, θετόν φραγμόν είς τό σάλιο του. Τότε είπε μονάχος του : «Νά- κλω-

τσιά μοΰρθ.ε! , καί έπήγε είς τήν ιατρικήν έξέτασιν· Δυστυχώς τήν ημέ
ραν εκείνην, ό επίατρος δέν είχε καλήν δρεξι καί ήρχισε νά άφρίζη δταν 
είδε τόν Ραπερίνην.

Πώς! Τοΰ είπε. Πάλι’Λώ είσαι σύ; Μέ κοροϊδεύεις λοιπόν σύ είςτό 
τέλος; Νά ένας πονόλαιμος ποϋ διαρκεϊ δεκαπέντε μέρες! Ακούστηκε 
αύτό ποτέ! Ξέρω γώ τί ι)ές. Θέλεις νά κατορθώσης νά κόβεσαι άεργος. 
Μήπως καί νομίζεις δτι Οά έξακολουΟήση αύτή ή δουλειά καί Οά κάνη; 
όλη σου τή θητεία στόν θάλαμο ή είςτό μπακάλικο τοϋ στρατώνας; "Έλα 
δώ νάσέ φτειάξω πάλη άνθρωπε! θά σοΰ δείξω έγώ απαλλαγή μιά φορά!

Μά. κύρΓ επίατρε· διεμαρτυρήΟη ό Ραπερίνης.
Σκασμός κτήνος ! Θά σωπάσης; Θά εύαρεστηΟής νά σωπάσης ;

Ό Ραπερίνης δέν έπέμεινε.
— Πλησίασ’έδώ! έπανέλαβεν ό επίατρος. "Λνοιξ’τό 

στόμα!... άκόμη!... άκόμη παραπάνω! ... Άνοιξ' λοι
πόν τό στόμα, ποΰ νά σοΰ παρ’ δ διάβολος!...

Καί αρπάζοντας αύτόν άπό τό πηγούνι, τοΰ ήνοιξε 
τά σαγόνια. Μιά απλή ματιά τοΰ ήρκεσε.

Αύτό υπέθετα δέν έχει άπολύτως τίποτε. Λοιπόν παιδί μου, πολύ 
καλά, Νά πρς σύντομα είς τό ξύστρισμα καί Οά κοιμηΟής απόψε είς 
τό πειΟαρχεϊον. διά νά μάΟης νά γεμίζης τή βούτα. Άϊ άπ’ έδώ κολο
κύθα ! Άϊ άπ’ έδώ κατεργάρη ! Θά σέ μάθω έγώ ποιος είμαι!

Ό δυστυχισμένος ό Ραπερίνης έδοκίμασε νά εΐπή μίαν τελευταίαν 
λέξιν. άλλά ματαίως. δυστυχώς! Μιά ματιά τοΰ έπιάτρου τόν έκαμε νά 
έκμηδενισΟή καί έφυγεν άπό τό πρόχειρον νοσοκομεϊον μέ τό κεφάλι κάτω.

Τό βράδυ έμβήκε είς τήν φυλακήν, καί επειδή έκείνην τήν νύκτα 
έκανε διαβολεμένο κρύο, έβγήκε τιήν άλλη ’μέρα σ’ένα χάλι ποΰ έπεβάλ- 
λετο ή άμεσος μεταφορά του είς τό στρατιωτικόν νοσοκομεϊον.

Ό Ραπερίνης ήτο γείτονας μου εΐς τόν θάλαμον καί διά τοΰτο έΟεώ- 
ρησα καθήκον μου, τήν έπομένην Κυριακήν νά τύν έπισκεφΟώ καί 
έπήγα είς τό νοσοκομεϊον, τό όποιον εύρίσκετο είς τό άλλο άκρον τής 
πόλεως. Ήτο ένα κτίριον άπαίσιον, μέ πέτρες μαυρισμένες άπό τά χρό
νια καί μέ έναν βαρύν Οόλον, ό όποιος τό έκανε νά όμοιάζη σάν εκκλη
σία. Άπό ’πίσω άπό τά ψηλά καί στενά παράθυρά του εφαινοντο ή 
άσπρες κουρτίνες τών κρεββατιών, ολίγον πρασινωπές άπό τό πράσινο 

χρώμα ποΰ είχαν τά τζάμια, δπως εφαινοντο τό καπνισμένο 
ταβάνι τών θαλάμων καί έπίσης τά βαμβακερά σκουφά- 
κια τών αρρώστων, οί όποιοι εύρίσκοντο είς άνάρρωσιν.

Είσέδυσα ιιπό κάτω άπό τόν Οόλον τής θύρας καί ήρώ
τησα τόν θυρωρόν: — Ποΰ εύρίσκεται ό Ραπερίνης. ιππέας 
τοΰ 5Iου τών κυνηγών;

Ό άνθρωπος έστρεψε τό κεφάλι του.
— Μόλις άπέΟανε- μοΰ είπε.
— Πώς ; Μόλις άπέΟανε, είπατε ;...

θέ μου ! Μάλιστα’ ό κακομοίρης δέν είχε τύχη. Τόν 
είχαν βάλει είς τήν αίθουσαν ποΰ έχουν τούς τυφικούς καί 
άρπαξε τυφοειδή πυρετό, ποϋ τόν ξεκαθάρισε σέ τρεις'μέρες.

« « β GEORGES COURTELINE

ΠΑΛΗΟΠΑΠΟΥΤΣΑ ΤΗΣ ΑΥΤ0ΚΡΑΤΕ1ΡΑΣ

ΕΙΣ κύκλον κυριών ή πριίιην σύζυγος τοΰ Μεγάλου Ναπολέοντος, ή 
αύτοκράτειρα τής Γαλλίας Ιωσηφίνα, έλεγε τά έξής :

— Τίι μόνον δώρον, τό όποιον μ’ έχαροποίησεν ύπέρ πάν άλλο, ήτο 
ένα ζευγάρι παλαιών ύποδημάτων, άπό άκατέργαστον δέρμα. Έταξεί- 
δευα μέ τήν θυγατέρα μου Όρτενσίαν άπό τήν Μαρτινίκαν τών δυτικών 
’Ινδιών έπιβάσα είς πλοϊον. ΆποχωρισΟεϊσα τοΰ πρώτου συζύγου μου 
έπεσα είς χρηματικός στενοχώριας. Τά έξοδα τής επιστροφής μου είς 
τήν Γαλλίαν μέ ήνάγκασαν νά στερηθώ πολλών πραγμάτων καί μετά μεγί
στης δυσκολίας κατόρθωσα νά αγοράσω τά άπολύτως άναγκαϊα εις τό 
ταξείδιον. Ή Όρτενσία, εύμορφον καί ζωηρόν κοριτσάκι, έψαλλεν ινδικά 
άσματα,_ έχόρευε Οαυμασίως χορούς ινδικούς, διεσκέδαζε τούς ναύτας 
καί κατήντησε ν’ άγαπφ πολύ τιήν συντροφιάν των. Μόλις έπλάγιαζα νά 
κοιμηθώ, ή ’Ορτενσία άνέβαινεν είς τό κατάστρωμα, έπανελάμβανε τά 
παιγνίδια της, τούς χορούς καί ηύχαρίστει δλους. Γέρων τις ναύτης έδεί- 
κνυεν ιδιαιτέραν αγάπην πρός τήν θυγατέρα μου, καί δταν έσχόλαζεν 
άπό τάς εργασίας του, αφιέρωνε τόν περισσότερον καιρόν είς τήν μικράν 
φίλην του, ήτις παρομοίως τόν ήγάπα καθ’ υπερβολήν. Τά ύποδήιιατα 
τής κόρης μου έπάληωσαν μετ’ ολίγον, έπειδή έχόρευε καί έπήδα αδια- 
κόπως. Γνωρίζουσα όμως ότι δέν είχα άλλο ζευγάρι δι’ αυτήν, καί 
φοβουμένη μή τήν εμποδίσω άπό τοΰ ν’ άναβαίνη εΐς τό κατάστρωμα 
μοΰ άπέκρυπτε τοΰτο. Μίαν δμως ήμέραν παρετήρησα οτι είχε καΟη- 
μαγμένα τά πόδια της, διότι ενα καρφί είχε εϊσέλθη άπό τά τρυπημένα 
της παπούτσια. Εϊμεθα είς τό ήμισυ τοΰ ταξειδίου καί δέν Οά ήδυνάμην 
νά αντικαταστήσω τά υποδήματα τής κόρης μου, εϊμή μετά πάροδον 
καιροΰ. Έλυπούμην λοιπόν καθ' υπερβολήν καί ήρχισα νά κλαίω είς 
τήν γωνίαν τοΰ κοιτωνίσκου μου, δτε ό φίλος μας ναύτης ήλθε καί έζή- 
τει νά μάΟη τήν αιτίαν τής λύπης μας. Ή Όρτενσία άπεκρίθη κλαίουσα 
δτι δέν ήδύνατο πλέον ν’ άναβαίνη είς τό κατάστρωμα, διότι τά υποδή
ματά της κατεστράφησαν και δέν εϊχε νά φορέση άλλα. Αύτό είνε 
μόνον; είπεν ό αγαθός ναύτης. Εύκολα διορθώνεται. Έχω ένα παληό 
ζευγάρι καί πάω νά τό φέρω. Σύ κυρία. Οά τά κόψης ίσα είς τά ποδά
ρια τής κόρης σου καί έγιίι Οά τά ράψω, όσο καλά ήμπορώ. Δέν βλά
πτει έάν δέν είναι εύμορφα. Εϊμεθα μέσα είς πλοϊον καί εϊνε εύχάρι
στον νά περνούμε δπως ήμπορούμεν». Καί χωρίς νά προσμένη άπό- 
κρισιν ό τίμιος ναύτης έτρεςε καί έφερε τά παλαιά υποδήματά του μέ 
τήν χαράν ζωγραφισμένην είς τό πρόσωπον. Ή Όρτενσία έδέχΟη τό 
δώρον μέ χαράν απερίγραπτου. ΈκαΟίσαμεν εύθύς είς τό έργον καί ή 
Ουγάτηρ μου έλαβε τήν εύχαρίστησιν πρός τό έσπέρας ν’ άναβή είς τό 
κατάστρωμα καί νά διασκέδαση πάλιν τούς ναύτας. ’Επαναλαμβάνω δτι 
ποτέ δέν έδέχΟην δώρον μέ μεγαλητέραν ευγνωμοσύνην. Μετενόησα 
δμως πολύ, διότι παρημέλησα νά μάθω μετά ταΰτα περί τοΰ αγαθού 
γέροντος ναύτου, τόν όποιον έγνώρισα μόνον υπό τό όνομα 'Ιάκωβον. 
Ήθελα βεβαίως αίσΟανΟή μεγίστην εύχαρίστησιν έάν έκαμνα καλόν τι 
ύπέρ αύτοΰ, κατόπιν ποΰ είχα τήν δύναμιν νά τό κάμω.

νετο σκέψις περί μονιμοποιήσεως μιάς δημοσιογραφικής έδρας είς τό ΙΙανε- 
πιστήμιον έκεϊνο, άλλ’ ή ιδέα αΰτη παρέμεινεν ανεκπλήρωτος.

Κατά τόν αύτόν περίπου χρόνον ό αϊδεσιμώτατος Ούίλλιαμ Ρώτς ϊδρυεν 
έν Λονδίνφ δημοσιογραφικήν σχολήν. Άργότερον ΐδρύθησαν εδραι Δημο
σιογραφίας εϊς τά Αμερικανικά Πανεπιστήμια τής Φιλαδέλφειας καί τοϋ 
Σικάγου, άλλ' άνεπιτυχώς.

Εΐς τό Πανεπιστήμιου τοϋ Κανσάς ϋφίσταται άπό τοϋ 1903 «Τμήμα 
Δημοσιογραφικόν» άνήκον εις τό Κράτος, άλλ’οϊ εϊς αύτό έγγραφέντες εϊνε 
πολύ ολίγοι. Είς τούς Παρισιού; ύπάρχει Σχολή Δημοσιογράφων, ή δποία 
έν τούτοις μετετράπη εϊς άπλήν 'Ακαδημίαν. Έν γένει δέ δπουδήποτε ίδρύ- 
θησαν κατά καιρούς δημοσιογραφικά! σχολά!, δέν ηύδοκίμησαν. Τό έχει ή 
φάρα φαίνεται.

ΟΙ ΚΑΘΩΣ ΠΡΕΠΕΙ

Δυστυχώς δέν λείπουν ο! καταχρώμενοι τής εμπιστοσύνης μας. "Εν καϊ 
ήμισυ έτος, χωρίς νά μάς έπιστρέψη ούδέ έν τεύχος, έλαβε φύλλα δ κ. Μ. 
Κακαράς, Δήμαρχος Χαλκίδος. καί μολονότι τοϋ έγράψαμεν κατ' έπανά- 
ληψιν, παρακαλοϋντες αύτόν νά μάς έμόάση τά δικαιώματά μας. ήρνήθη 
νά μάς πληρώση. Καί ένας Κριτσέλλης άπό τό Μάννιγκτον τής ’Αμερικής 
μά; κατεχράσθη 22 φρ. κα! ένας I. Σημαντήρης, άπό τήν Άμισσόν 33 φρ., 
καί ένας Φωκ. Φωτιάδης, άπό τούς Γαργαλιάνους δρ- ΙΟ, κα! ένα; Ζαχα- 
Ρ'.άδης άπό τό 'Ηράκλειον τή; Κρήτης, καί ένα; X. Μαυρίδης άπό τήν 
Άμπίνσκαγια 55.
ΓΑΜΟΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ

Πατριαρχικής οίκογενείας τών 'Αθηνών κόρη, ή δεσποινίς Παρασκευούλα 
Ματρόζου. άδελφή τών καλών μας φίλων κ. κ. Σωτηρίου κα! Νίκου Μα- 
τρόζου ένυμφεύθη τήν 30 Δεκεμβρίου μετά τοϋ κ. Δημοσθ. Έμ. Πρωτοπα
παδάκη. ΊΙ Εικονογραφημένη- συμμερίζεται τήν χαράν τής οίκογενείας 
εΰχομένη εϊς τούς νεονύμφους πάν τό άγαθόν.

Έπίσης άπό τήν Σύρον μάς ήγγέλθησαν οϊ γάμοι τοϋ διακεκριμένου έμ- 
ποροπλοιάρχου κ. Γερ. Ν’. Σταθάτου, μετά τής χαριτω
μένη; δεσποινίδος Μαρίας Ν. Φιλήνη, τής άγαπημένης 
θυγατρός τοϋ έκ Ταρών έφοπλιστοϋ κ. Νικολάου Φιλήνη. 
Συγχαίρει είλικρινώς ή «Εικονογραφημένη» μέ τήν οικο
γένειαν τής νύμφης καί τό εύάρμοστον ζευγάρι τό ραίνει 
μέ εύχάς θερμά; καϊ έγκαρδίους.

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

*ΙΙαραμν0ι χωρίς όνομα .— Τής κυρίας Π. Σ. Δέλτα 
νέον έργον έξεδόθη ϋπό τόν τίτλον αύτόν. Εϊναι ένα άλη- 
θινόν κομψοτέχνημα ύπό τυπογραφικήν έποψιν, μέ ώραίας 
εικόνας, τερπνότατον δέ τήν άνάγνωσιν.

Τό ύπό τόν τίτλον « H νήαος Σάμος έκδιδόμενον ήδη 
βιβλίον τοϋ κ. Ίωάννου Α. Κουκούλη, διδάκτορος τής 
θεολογίας, εϊνε χρησιμώτατον εις πάντα δμογενή, διότι 
γνωρίζει αύτφ τήν νήσον ταύτην. Τό βιβλίον διαιρείται 
εις δύο μέρη. Τό πρώτον μέρος εϊνε περιγραφικόν, ήτοι 
περιγράφει τοπογραφικώς τάς πόλεις, τάς κωμοπόλεις 
καί τά χωρία τής θαλεράς νήσου, ϋπό μορφήν έκθέσεως 
έκδρομής τών τελειόφοιτων σπουδαστών τοΰ Ιεροδιδα
σκαλείου «Ανατολής», συμπληροϋται δέ διά συντόμου 
έξιστορήσεως τών ιερών έν αύτή Μονών καϊ Μετοχίων.

Τό δεύτερον μέρος τοΰ βιβλίου είνε λίαν διδακτικόν, διότι περιέχει έντυ- 
πώσεις έκ τών γραφικωτάτων τής νήσου έξοχών καϊ τοΰ άπεριγράπτου 
κάλλους τής μάγου κα! θελκτικωτάτης αύτής φύσεως.

•α
ΔΙΑ ΤΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ

Εϊπομεν καί άλλοτε δτι τό ύποβρύχιον δέν έτελειοποιήθη άκόμη, ώστε 
άκινδύνως νά δύναται δ άνθρωπος νά έπιβαίνη. Μία κακή λειτουργία μιάς 
βαλβίδος, μία μετατόπισις τή; ισορροπίας, μία διατάραξις τής πλευστότη- 
τός του. δύνανται νά τό βυθίσουν εϊς τά βάθη τής θαλάσσης. Τί γίνονται 
τότε οϊ έπιόαίνοντες: "Ορα τά θύματα τής Βιζέρτας κ.λ.π. Κλεισμένοι μέσα 
εις τά διαμερίσματα τοϋ βυθισμένου σκάφους ο! έπιόαίνοντες. μέχρι; δτου 
τοΐς παρασχεθώσι βοήθεια: καί άνελκυσθή τό σκάφος, εύρίσκουσ-.ν ύπό τό 
ΰδωρ τόν φρικτόν τής ασφυξίας θάνατον.

Χρειάζεται λοιπόν κάποιο μέσον νά τροφοδοτούνται μέ άέρα. καθ’ δν 
χρόνον διαρκούν αί έργασίαι τής άνελκύσεως. Τρόποι κα! μέσα πολλά 
δοκιμάζονται εϊς δλα τά κράτη. Εΐς τό άγγλικόν ναυτικόν γίνονται πειρά
ματα μέ μίαν στολήν, δμοιάζουσαν 
βιάζονται ο! έπιβαίνοντες. Δέν έχουν 
παρά νά τήν φορέσουν οί άνδρες 
τοΰ πληρώματος καί νά άνοίξουν 
τάς καθόδου; τοΰ σκάφους διά νά 
έξέλθουν καί άναδύσουν. 'Γπό τήν 
στολήν ύπάρχει ένα θυλάκιον πλή
ρες χημικής ούσίας, ήτις άνακαθαί- 
ρει τόν άέρα, 3ν εισπνέει μέσα εις 
τήν άεροστεγή περικεφαλαίαν, δ φέ- 
ρων τήν στολήν. Δύο ’Εγγλέζοι άξιω- 
ματικοί έπενόησαν τήν συσκευήν' 
οί Χώλ κα! Ρές.

Άλλ’ εϊς τόν διεθνή αύτόν δια
γωνισμόν δέν έμεινεν άμέτοχος ή 
Ελλάς. Ίσως μάλιστα λάβη κα! τά 
σκήπτρα τής έπιτυχίας. Πράγματι 
δ σημαιοφόρος μηχανικός τοϋ Πο
λεμικού Ναυτικού κ. Ζαχ. Κοντός, 
έκ τών διακεκριμένων άξιωματικών 
τοϋ Στόλου, έπενόησεν εύφυέστατον

ΓΕΟΡΓΙΟΣ ΣΙΣΙΝΗΪ

Επανα/.α μβανομεν και .ταλιν τρι· παράκζ>;σ>ϊ· ιιας ποΐις τονς κ. κ. οννΑοο~ 
αητόςS<\ KvagtGrifOovv νιι /ιάς ίκβάαονν το άντίτιιιον της οΐ'νδρομής τιόν 

Λιά τό lioSiiurror ίκΑοτικόν νιος. IJgkrvi να .τιατεναονν οτι ιιας .ταρτχονν 

ιιεγαΛην νκόοΓ/.εντιιν καί ότι ονντρέχονν σι/ιιαντικοις το νργον ιιας, άπιιστέΛ- 
λοντις ηιιΐν τό ιαγόιερον τΐ/ν αννόροιιήν τα»·. Α/όνον οντι» //ΐι ΐ'όιινν τόν κοινόν 

.τόίίον τής Λΐκαχςνθηιιέρον εκόόατιος .τραγιιατο.τοιοόαενον. *ίίς καί νν 'ίρ'/.ρ 

εόαοανν α.το την κα/.ην Or./,ησιν αντΰιν Ha τςαρτρΟρ ή ^ραγαατοαιιΐρσις αντής.

«
Ο ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ

Είχομεν γράψε: εϊς προηγούμενον τεύχος περί τή: πρώτης εν Τρο’.ζήνι 
ΊίΟνοσυνελεύοεως τοϋ 18'27 έν έκτάσει, ή όποια ήτο ϋπαώρία, όπως α! 
αρχαία·, έκκληοϊαι τοϋ Δήμου. "Ενας κήπος είχε έκλεχβεΐ καί ϊνα παρά
πηγμα έετήΟη προχείρως ϊΓ ολίγων σανίόων άς μετέφερον οτρατιιΐιται.

"Ιίς ΙΙροεόρεΐον έχρηοίμευε μία μεγάλη λεμονέα, κάτωθεν τών κλάϊων 
της ?ε ίκάϋητο ό πρόείρος αύτής Γεώργιος Σ-.οίνης, ένώ γύρω ετοποΟε- 
τήόηααν δοκοί, έφ' ών εκάΟηντο οί πληρεξούσιο·.. Μόνον 
4 Κολοκοτρώνης δέν έκάθητο είς έδώλιον. άλλ' έπήδα έπί 
κλάδου τινός τής λεμονιάς κα! εκίνει τά πόδια του εΐς 
τό κενόν. Τό σύνολον συνεπλήρου μία τράπεζα πρό τοϋ 
κορμού τής λεμονιάς, ήτις ήτο κυρίως τό προεδρείου, 
χονδροειδέστατη, μέ ένα κώδωνα καί μέ τά σχετικά χαρ
τιά. Ίδέτε τήν εικόνα τοϋ ΙΙροέδρου της Γεωρ. Σισίνη.

ΟΙ ΧΟΡΟΙ

"Εγεινε καί έφέτος εΐς τό φουαγέ τοϋ Βασιλικού θεά
τρου δ υπέρ τοϋ Ασύλου τών Ανιάτων χορός, ον έτίμη- 
σαν οΐ Βασιλείς. Ί) εκλεκτότερος κόσμος έσπευσε νά 
συντρέξη τό ίδρυμα αύτό, δπερ ϋπό τήν προεδρείαν τής 
έριτίμου Κυρίας Μεν. Νεγροπόντη έπιτελεϊ τόν ιερόν 
αύτόχρημα σκοπόν του Οαυμασίως. 'Επ' εύκαιρία πρέπει 
νά έξαρβή — παρ’ δλον τόν φόβον νά προσκρούσωμεν είς 
τόν μετριοφροσύνην των, — ή πολύτιμος δράσις τής κ. 
Μαρίας Μιλτ. Νεγροπόντη, βουλευτοΰ 'Αττικής, ήτις ώς 
Γραμματεύς παρέχει υπηρεσίας μεγάλας είς τό ίδρυμα.

'Επίσης έδόθη ύπέρ τών Σχολών τοϋ «Ιίαρνασσοϋ» ί 
έτήσιος χορός έν τή πβρικόμψφ αιθούση τοϋ μεγάρου του, 
συνίρρευσβ δέ ώς πάντοτε ή καλητέρα τάξις τής Αθηναϊ
κής Κοινωνίας. Αΐ εκ τοϋ χορού εισπράξεις άνήλθον εΐς δρ.
12,0(10 αϊτινες χρησιμεύουν διά τήν συντήρησιν τών νυκτερινών Σχολών του, 
δπου παιδία άπορα καί ορφανά μανθάνουν γράμματα καί γίνονται άνθρωποι

«
ΤΙ ΕΛΕΧΘΗ ΔΙΑ ΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

«Ρωμαίοι, έάν ήδυνάμεθα νά διέλθωμεν τήν ζωήν άγαμοι, είπεν & Κουΐν- 
τιος Μάτελλος δ Νουμιδ'.κός, ούδείς ές ήμών βεβαίως θά έπεθύμει τό επα
χθές φορτίου τής συζύγου. 'Επειδή δμως ή Φύσις οΰτω διηυθέτησε τά πράγ
ματα, ώστε ούδείς νά δύναται νά ζήση εύτυχής. ούτε μετά γυναικός, άλλ' 
ούδέ άνευ γυναικός, άς στερεώσωμεν μάλλον τήν διατήρησιν τοϋ Έθνους 
μας ή τήν εύδαιμονίαν τής επικαίρου ήμών ζωής».

«

ΚΑΘΕ 2.000.000 ΕΤΗ

Ό Φεβρουάριος τοϋ 1866 ήτο μοναδικός μήν εΐς τήν ιστορίαν τοϋ Κόσμου 
διότι δέν είχε πανσέληνον, καθόσον ό ’Ιανουάριος καί δ Μάρτιος τοϋ ΐδίου 
έτους έσχον άνά δύο πανσελήνους έκαστος. Ή σύμπτωσις αΰτη, καθ' ήν ή 
Σελήνη έδειξε τόν δίσκον της πλήρη ώρας τινάς πρό τής ενάρξεως καί 
πάλιν ώρας τινάς μετά τήν λήξιν τοϋ μηνός, εϊνε σπανιώτατον φαινόμενον. 
Καί τόσον σπάνιον ώστε παρόμοιον δέν συνέβη, οΰτε άπό τής έφευρέσεως τής 
τυπογραφίας ή τής πυρίτιδος, οΰτε άπό κτίσεως Κωνσταντινουπόλεως, οΰτε 
άπό τοϋ Τρωϊκοϋ πολέμου, οΰτε άπό τής πτώσεως τοΰ Άδάμ. Καί τό 
περιεργότερον είνε δτι κατά τούς ύπολογισμούς τών αστρονόμων δέν θά 
συμβή παρόμοιον ή μετά δύο καϊ ήμισυ έκατομμύρια έτών!

«
ΣΧΟΛΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ

Άπό τοϋ .1903 δ Ιωσήφ Πούλιτσερ, διευθυντής καϊ ιδιοκτήτης τοϋ Κό
σμου» τής'Νέας 'Γόρκης, κατέθηκε πέντε έκατομμύρια φράγκα διά τήν 
ϊδρυσιν σχολής δημοσιογραφικής έν τφ ΙΙανεπιστημίψ τής Κολομβίας, ϋπο- 
σχεθείς νά καταβάλη έτερα πέντε έκατομμύρια διά τόν αύτόν σκοπόν, άν 
έντός τριών έτών ή σχολή αΰτη ήθελεν άποφέρει καλά αποτελέσματα. Ή 
σχολή αΰτη έν τούτοις δέν ίδρύθη άκόμη.

Έπί τή εύκαιρίαζταύτη δ Λουίτζη Πιτσιόνι βέβαιοί έν τή «Νέα Άνθολο- 
γίφ», δτι δσάκις έγένετο απόπειρα πρός ϊδρυσιν σχολής δημοσιογραφίας, 
ή άπόπειρα’αΰτη άπέτυχε. Κατά τό έτος 1896, μετά τάς δημοσιογραφικάς 
διαλέξεις τοΰ Ταβερνιέ εΐς τό Καθολικόν ίΐανεπιστήμιον τής Λίλλης, έγέ

μέ τήν τοϋ δύτου, μέ τήν δποίαν έφο-

ΖΑΧ. ΚΟΝΤΟΣ
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σύστημα. δΓ ού λύεται τό πρόβλημα τούτο. Τό σύστημα συνίσταται εις 
σφαίραν έξ ελαστικού κοίλην. ήτις συνδέεται μέ τό εσωτερικόν τού σκά
φους διά σωλήνος ελαστικού. "Οταν ταξειδεύη τό υποβρύχιον έπί τής 
επιφάνειας ή ύπό τό ύδωρ, ό σωλήν καί ή σφαίρα είνε έπί τού σκάφους. 
"Οταν όμως ρυθισθή. δΓ ένός ελατηρίου, πιεζομένου έσωθεν, άποσπάται 
αύτη τού σκάφους καί ανέρχεται είς τήν επιφάνειαν, οϋτω δέ διά μιας 
όπής μέ βαλβίδα, ήν φέρει είς τό έκτός τής θαλάσση; μέρος 
ή σφαίρα καί διά τού ελαστικού σωλήνος. οι έντός τού βυθι
σμένου σκάφους επικοινωνούν μέ τόν αέρα τής επιφάνειας 
καί δύνανται νά παραμείνουν ώρα; άρκετάς. έως ότου ανελ
κύσουν τό σκάφος. ΊΙ σφαίρα μάλιστα έφοδιαζομένη καί 
μέ σήμά τι. δυνάμενον νά άνεμίζηται έπί τής επιφάνειας τής 
θαλάσσης, θά χρησιμεύη καί ώς σημαντήρ δεικνύων τήν θέσιν 
όπου έβυθίσθη καί πρός αϊτησιν βοήθειας. Τό σύστημα ύποβλη- 
θέν ύπό τήν κρΐσιν τού Υπουργείου θά δοκιμασθή προσεχώς.

ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Έκ τών πλούσιο,τέρων τή; Γή; φαίνεται ούσα ή ζωολογία 
τών Ινδιών. Αί θάλασσαι, αί λίμναι καί οί ποταμοί αύτής 
γέμουσιν επίσης έκ περιέργων ειδών, έν οΐς παρατηρείται 6 
αναρριχητικό; ιχθύς. ευρισκόμενο; ενίοτε έπί τής πυκνοκόμου 
κοφυφής φοίνικό; τίνος, καί δ μακρομάσταξ ή κυνηγετικός 
ιχθύς, περί τού όποιου ποιείται τήν έξη; περιγραφήν Άγγλο; 
φυσιοδίφης : Ό παράδοξος αυτό; ιχθύς αρκούντως μικρόσω
μος ων άπαντά είς ποταμούς τινας καί έλη τής Ιάβας. 
Εϊ; έν τούτων έστησά ποτέ ράβδον. δύο πόδα; περίπου ΰπε- 
ράνω τού ϋδατος έξέχουσαν, καί φέρουσαν άπό διαστήματος 
είς διάστημα τεμάχια ξύλων ένθα ύπήρχον διάφορα έντομα 
τεθειμένα. Αίφνης ένώ τά ύδατα ήσαν έντελώ; ήρεμα, ήρ/.ι- 
σαν ρυτιδούμενα, οί δέ ιχθύς οί όποιοι είχον άποσυρθή. θορύ
βου γενομένου, έπανήλθον πολυάριθμοι κολυμβώντε; ήδη περί τήν ράβδον. 
Μετά μικρόν εις τούτων άνελθών εις τήν έπιφάνειαν, προσήλωσε τό 
ρλέμμα του έπί τίνος τών εντόμων έφ’ ικανήν ώραν, καί έξετόξευσε κατ' 
αύτού μικρόν ποσότητα υγρού δμοιάζοντος πρός ϋδωρ, μετά τοσαύτης τα- 
χϋτητος, δυνάμεως καί ακρίβειας, ώστε τό ζώον έπεσεν έκ τού ξύλου εις 
τό τέλμα και κατεβρώθη. Παρευθύ; άλλος μακρομάσταξ φανείς έξετέ- 
λεσε τό αύτό πείραμα καί οϋτω καθεξής μέχρι τού τελευταίου εντόμου. 
Ότε δέ κατά σύμπτωσιν δ ιχθύς άπετύγχανεν, έφώρμα έκ νέου δίς ή τρις, 
έως ού κατόρθωνε νά απόσπαση τήν άγραν του. άλλά σχεδόν πάντοτε ή 
πρώτη έκτόξευσις τού ϋδατος ήρκει. Ή τού θαλασσίου τούτου Νεμρώδ 
συνήθης κατοικία είνε ή όχθη τών ποταμών. "Ισταται ένεδρεύων έντός τοϋ 
ϋδατος παρά τόν ποταμόν, καί άμα ϊδή μυΐαν καθημένην έπί τίνος τών είς 
τά ρηχά φυόμενων φυτών, προχωρεί, έκσφενδονίζει διά τού σιφωνοειδοϋς 
ρύγχους του σταγόνας τινάς, έπιτυγχάνει τού σκοπού, ανατρέπει τήν μυΐαν, 
τήν αρπάζει καί τήν καταπίνει .

«
Η ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΙΣ

Δύω προβλήματα μεγάλα, μαζύ μέ άλλα, έπέλυσεν δ Δήμαρχος τής πρω- 
τευούσης, δ κ. Σπ. Μερκούρης, και συνέδεσε τό όνομά του μέ τήν ιστορίαν 
τού τόπου, έλκύσας τήν ευγνωμοσύνην καί τήν έκτίμησιν όλων. Πράγματι 
τό ζήτημα τής συντηρήσεως τών δδών τής πόλεως καί τό συναφές μέ αύτό 

ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΣ

ζήτημα τής σκόνης, ήσαν δύω προβλήματα άλυτα διά τούς κατά καιρούς 
Δημοτικούς Άρχοντας. Ήρχισε λοιπόν άπό τοϋ 1905 δοκιμαστικός ή 
δι' άσφάλτου στρώσις τών δδών, και πρώτη έστρώθη ή δδός Αιόλου καί ή 
Πλατεία Όμονοίας, τόσον δέ έπέτυχεν αύτη, ώστε έπείσθησαν όλοι ότι, ή 
διά πεπιεσμένης άσφάλτου στρώσις τών μή έχουσών μεγάλην κλίσιν δδών 
είναι τό τελειότερον σύστημα. Άληθώς δέ καί τά πράγματα έδικαίωσαν 
τά; προβλέψεις τοϋ Δημάρχου.

Κατόπιν λοιπόν τής επιτυχία; τών δοκιμών, δ Δήμος συνήψε σύμόασιν 
μετά τής μεγάλη; 'Εταιρίας The Newchatel Asphahe Company Limi
ted , ήτις άνέλαβε τήν ύποχρέωσιν νά άσφαλτοστρώση 100,000 τετραγω
νικά μέτρα. Καί συμπληρούται ή εργασία αύτη μετά εξ μήνας άκόμη. Κατά 
τήν έποχήν έκείνην ή πρωτεύουσα, συμπεριλαμβανομένης τής όδοϋ Αιόλου 
καί τής Πλατείας Όμονοίας, αϊτινες έστρώθησαν δοκιμαστικός, ώς καί τής 

Η ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

όδοϋ Σταδίου, ήν έστρωσεν ή Εταιρία τών Τράμ ΐδϊαι; δαπάναις, θά έχη 
ασφαλτοστρωμένη·/ έπιφάνειαν 140,1100 τετραγωνικών μέτρων.

Ή εργασία είνε καί δυσχερής καί επίπονος διά τούς έργάτας τής άσφαλ- 
τοστρώσεως. Έκσκάπτουν πρώτον τό κατάστρωμα τής όδοϋ, έπειτα διά 
τσιμέντου καί λίθων κατασκευάζουν επίστρωμα, μετά τήν πήξιν δέ αύτοΰ 
απλώνουν τήν άσφαίτον είς κόνιν καί διά πυρακτωμένων σιδήρων τήν 
συμπιέζουν καί τήν σιδηρώνουν, μεθ’ ο σύρουν έπί τής επιφάνεια; κύλιν
δρον πυρακτωμένου, δστις ισοπεδώνει τελείως τήν επιφάνειαν.

Τάς έργασίας διευθύνει δ λαμπρός μηχανικός τοϋ Δήμου καί Τμηματάρ- 
χης τής δδοποιίας κ. Κ. Κωνσταντινίδης, ή δέ παρατιθέμενη είκών παρι- 
στά τήν άσφαλτόστρωσιν τμήματος τινός τής όδοϋ 'Ακαδημία;, όπισθεν 
άκριβώς τής Ακαδημίας.

«

ΤΟ ΔΡΑΓΑΤΣΕΙΟΝ

Δέν είναι έξ μήνες ποΰ ήνοιςε τάς πύλας του έν Άθήναις τό Δραγάτσειον 
έκπαιδευτήριον καί έμορφώθη πλέον γενικώς ή άγαθωτέρα γνώμη περί 
αύτοΰ. Πράγματι δέ ή λειτουργία του είναι άμεμπτος καί τά αποτελέ
σματα του θά δικαιώσουν τήν φήμην του. Ή «Εικονογραφημένη» ή όποια 
παρακολουθεί έκ τοϋ σύνεγγυς τήν ενσυνείδητον εργασίαν τοϋ ιδρύματος 
τούτου, διαλαλεΐ μεταξύ τών απειροπληθών αναγνωστών της, ίδια διά νά 
τό μάθουν οί έν τφ εξωτερική, γονείς, δτι όσοι θέλουν νά μορφωθούν τά 

παιδιά των θετικός. έθνοπρεπώς, θρη
σκευτικός, κοινωνικός, τελείως ύπό πά
σαν έποψιν, πρέπει νά τά στείλουν εϊ; 
'Αθήνας νά σπουδάσουν, άλλά μόνον είς 
τό Δραγάτσειον.

ΑΙ .ΚΗΛΙΔΕΣ «ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

Οί ίατροδικασταί ευκόλως άνευρίσκουσι 
καί έξακριβοΰσι τάς κηλΐδας τοϋ αίμα
τος, άλλά μετά μεγίστη; δυσκολίας κα- 
τορθοϋσι νά προαδιορίσωσιν άν αί κηλϊ- 
δε; αύται όφείλωνται είς αίμα ανθρώπου 
ή ζ<ί>ου.

Επιμελείς έρευναι έν τούτοις γενό- 
μεναι ύπό διαπρεπών μελών τής 'Ιατρι
κής Ακαδημίας τοϋ Λονδίνου, έφερον εις 
φώς μέθοδον, διά τής οποίας έξακριβοϋ- 
ται διά χημικής έπεξεργασίας, δν τό αίμα 
άνήκεν εις ζφον ή εις άνθρωπον.

Ή διαφορά τοϋ μεγέθους τών αιμοσφαι
ρίων τών ανθρώπων καί τών ζώων δέν 
ήτο πάντοτε ασφαλής γνώμων. Διότι ή 
διαφορά αύτη καθίσταται εμφανής τή 
βοηθείφ μικροσκοπίου μόνον, δταν τό αίμα 
είναι πρόσφατον καί άναλ,λοίωτον, τοΰτο 
δέ σχεδόν ουδέποτε συμβαίνει,όταν καλούν
ται ν' άποφανθώσιν οί ιατροδικαστικοί.

Ή νέα όμως μέθοδος είναι άσφαλε- 
στάτη μή άφίνουσα περιθώριον, ούδέ διά 
τήν παραμικροτέραν αμφιβολίαν. Βασι
ζόμενοι δέ έπ' αύτής οί Άγγλοι δικασταί 
κατεδίκασαν ένα κατηγορούμενον έπί 

άνθρωποκτονίφ, έπί τής μαχαίρας τοϋ όποιου εΰρίακετο αίμα πεπηγός. 
τό όποιον έκεΐνος διετεινετο δτι προήρχετο έξ αίγός, τήν όποιαν είχε 
σφάξει. Διά τής χημικής έν τούτοις έξετάσεως άπεδείχθη ότι τό αίμα 
ήτο ανθρώπινον. Έτερος κατηγορούμενος έπί άνθρωποκτονίφ ήθο,ώθη 
διότι άπεδείχθη ότι. ή έπί τοΰ πίλου του κηλίς τοϋ αίματος, ή όποια άπε- 
τέλει τήν μόνην ένδειξιν τής ενοχής, προήρχετο έξ αίματος ίππου άσθενοϋς, 
τόν όποιον έθεράπευεν.

Έν ΆΦήναις, Τυ.τογραφεΐον «Εστία» Κ. Μάϊσνερ καί Ν. Καργαί,ιώρη —


