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ΚΕΙΝΟ τό φοβερόν όπλον ποΰ 
έχει σήμερον ό κατά θάλασσαν 
πόλεμος, τό τορπιλλικόυ σκά- 

τό ειχον καί οί πατέρες 
μας. Ακριβέστερου δύναται τις υά ε’ιπΐ) 
ίίτι τό τορπιλλικό'ν δέν είναι τίποτε άλλο, 
παοιι μία τε/.ειοποίησις—μία φάσις άπό 
τήν εξέλιξη· -τοΰ πυρπολικού. Πρι'ιγματι 
τό πυρπολικού, σκάφος ολόκληρον, μέ 
ιστία, όπως τό σημερινόν, δέν παρουσιά
ζει διαφοράς μεγάλας άπό τό τορπιλλο- 
βόλ.ον, παρά μόνον εκείνος μέ τάς οποίας 
ή πρόοδος τής επιστήμης τό εη ιοδίασε.

Ίο πυρπολικόν ήτο ίστιοι/ όρον, τό 
τορπιλλοβόλον είναι ατμοκίνητου. Μέ 
έκρηκτικάς ί'λας ένήργει τό πρώτον, μέ 
εκρηκτικήν ύλην ενεργεί και τό τορπιλ- 
λοβόλον σήμερον. Ώς όπλου εχρέιάζετο 
εκείνο άτομικήν ανδρείαν τοΰ κυβερ- 
νώντος καί πρωτοβουλίαν εν τή ένεργεία, 
ακριβώς δέ σήμερον ό κυβερνώ»· τορ- 
πιλλοβόλον πρέπει νά υπολογίση πολλάς 
λεπτομέρειας διά νά επιχείρηση, νά έπω- 
φεληθή δέ ακόμη καί μιας πτυχής τοΰ 
κύματος. Μία μάλιστα φάσις τής έξελί- 

έκ. τοΰ πυρπολικού καταγωγήν τοΰ τορ- 
πολΰ άπέχουσα ήμιόν, μέχρι πρό τίνος 

, τοΰ τορπιλλικοϋ μέ επακόντιον ΤΟρπίλ- 
ύ /'« 

τοΰ πυρπολητοΰ 
•ι, επί τής όποιας ήτο

ξεως διατρανονσα τήν . 
πιλλιιβόλου, είναι ι/ οΰ 
δέ έν χ,ρήσει παρ’ ήμΰν, 
λην. Ή πολεμική έπιχείρησις άπετολμάτο εν ώρα νυκτός, 
μικρόν σκάφος. Ό επιχειρώ»· αντί τον δαυλού 
διηύθυνε την πριόραν τοΰ σκάφους του 
άκόντιον φέρον είς τό άκρον δοχεϊον σιδηροΰν με εκρηκτικός 
ί'λας, οΐτινες άνεφλέγοντο δι’ ενός έμπυρίου, κατά την έπί τοΰ 
εχθρικόν σκάφους πρόσκρουση·.

’Έπειτα τήν επακόντιον τορπίλλην διεδέχθη η αυτοκίνητος, 
’/ ίι117.αν,1 και Τ'1 ηκιίφη έτελειοποιήθησαν καί. οί σημερινοί 
πυρποληταί (Ιό επιχειρήσουν μέ τελειότατα καί πανέξυπνα 
μηχανήματα, σωζόμενοι έν ιόρα κινδύνου με καταπληκτικός 
ταχύτητας καί όχι ριπτόμενοι είς τήν θάλασσαν ώς οί ημί
θεοι τοΰ 1821.

«
Οί έλενθερωταί τής γωνίας αυτής, διέθετον υπέρ τής ΙΙατρί- 

δος πλοία έξ εκείνων, ατι.να άπετέλουν τήν περιουσίαν το»·, τόν 
πόρον τής ζωής των.’Εννοείται ότι τό σκάφος ύφίστατο ούσιο'ι- 
δεις μεταβολάς, έπρεπε δέ πάντοτε νά έχη υπόστρωμα, κορα- 
δοΰρον τινομαζόμενον, καί αν δέν είχε κατεσκεύαζον τοιοΰτον. 
Πλησίον τής κωπαστής, τώ»· παραπέτο»·, όπως λέγουν οί ναυτι
κοί, ήνοιγον ρούμπους, όπάς δηλαδή έπί. τοΰ καταστριόματος, 
άπεχονσας άλλήλων 3-4 γαλλικούς πήχεις. Μόνον εις τό μέρος 
όπου ύπήρχεν ό κοιτιονίσκος, ή κάμαρα όπως έλεγον, 'δέν 
ήνοιγον όπάς. Έπίσης όπισθεν τον πρωραίου ιστού, άπό τοΰ 
μέσου τού καταστριόματος μέχρι τοΰ αμπαριού καί όπισθεν τού 
μεγίστου ιστού μέχρι τοϋ έργάτου ήνοιγον άπό δύο τρεις όπάς, 
πλάτους δύο γαλλικό»· ποδώ»·. Κάτωθεν τοιν όπώ»' τούτων κατε
σκεύαζον ξυλίνην έσχάραν καί Άνωθεν μέν τούτων έτοποθέτουν 
δαδιά, κάτωθεν δέ έχινόποδας. Ή διασκευή αϋτη έλέγετο 
μίνες τής φωτιάς.

Ηνοιγον καί Άλλος άκόμη όπάς, δύο είς έκαστον μέρος τοΰ 
πρωραίου ιστού, καί όπισθεν μέχρι τοΰ αμπαριού μίαν ή δύο 
κατα μήκος τοΰ πλοίου, πλαγίως δέ πάλιν τοΰ μεσαίου ιστού 
έτέραν καί όπισθεν πρός τόν εργάτην άλλην μίαν. Κάτω άπό 
τάς όπάς ταύτας έτοποθέτουν μισοβάρελα, καλώις στερεωμένα είς 
τό ύπόστρωμα, κάθετα, κάτωθεν δέ έκαστου τούτων ήνοιγον άνά 
μιαν οπήν. Οί μισόπιθοι ουτοι έλέγοντο μίνες τοϋ μπαρουτιού.

Έπειτα άπό τά θυρίδια τον πρυμναίον θαλάμου καί έάν 
τό σκάφος δέν είχε τοιαϋτα, ήνοιγον — κατεσκεύαζον οχετόν 
υπό τό υπόστρωμα μέχρι τής πρώρας, όστις προχωρώ»· μέχρι 
τοΰ πρωραίου ιστού έφέρετο όπίσω μέχρι τής άλλης θυρίδος 
τής πρύμνης. ’Από τούτου κατεσκευάζοντο διακλαδώσεις πρός

ΤΑ ΤΟΡΠΙΛΛΙΚΑβΰΗΕΑωωιια

ΠΑΤΕΡΩΝ ΜΑΣ

έκάστην μίναν τής η ωτιάς
Εννοείται οτι διάφοροι 

χρονω σκοπούσα/ νά τελειοποιήσωσι τό πυοπολικόν.

Ea an ΤΩΝ

στόματος είς στόμα 
φοβεροί, θαρραλέοι

καί έκάστην μίνα τού μπαρουτιού, 
τροποποιήσεις έπηνέχθησαν συν τώ 

. Ουτω ένώ 
πριν όλον αύτό τό σύστημα τής υπονόμου έκαλϋπτετο· διά τώ»· 
έπηγκενίδων, τώ»· μαδεριώ»· δηλαδή τοϋ καταστρώιματας, τά 
όποια έπρεπε νά είναι καλά καλαφατισμένα μέ στουπί καί 
κατράμι διά νι'ι προη υλάσσεται τό εύφλεκτου υλικόν άπό τά 
κύματα ποΰ· έβρεχαν τό κατάστρωμα, ό περίφημος πυρπολητής 
Κων. Νκόδημος, ό κατόπιν ναύαρχος, ευρισκόμενος μέ τό πυρ
πολικόν τοΰ μεγάλου /Ιαπανικολή. έ.πέφερε τροποποιήσεις τινιίς, 
κατασκευάσας σκεπάσματα, μπουκαπόρτες, είς τάς όπάς. αί'τι- 
νες ήνοίγοντο όταν ήτο άνιίγκη καί έκλείοντο πάλιν κατά βού
ληση·. Ο αυτός Νκόδημος διά νιί Αναφλέγεται ταχύτερου τιί 
πυρπολικόν καί νιί μεταδίδεται τό πύο γρηγωρότερα καί είς τά 
έξω μέρη ήνοιξε είς τάς πλευράς τού σκάφους καί άλλας θυρίδας. 

Ώς ύλας μετεχειρίζοντο πυρίτιδα, σπίρτο 33-42 βαθμών, 
νεΰτι, θειον, άνθρακα άπό κλίμα, κατράμι, ρητίνην, δαδί καί 
έχινόποδας. Μέ πυρίτιδα, σπίρτο, νεΰτι, θειον και άνθρακα κατε
σκεύαζον ση αίρας, μέ κατράμι δέ, σπίρτο, καί θειον ήλειφον τό 
εσωτερικόν τού πυρπολικού, δηλαδή τό υπόστρωμα, τάς πλευ
ράς καί τό κάτω μέρος τοΰ καταστριόματος, αφού προηγουμέ
νως ετήκετο τό μίγμα έντός λέβητος.

Είς έκαστον τώ»· τεσσάρων μισοπίθα»· τού πρωραίου ιστού 
έθετον άνά δεκαπέντε όκάδας περίπου πυρίτιδας, είς δέ τους 
άλλους όλιγωτέραν. Είς έκάστην πάλιν μίναν φωτιάς έθετον 
πυρίτιδα, καθιυς καί είς τόν όχετιίν, είς τρίγωνον δέ διαμέρισμα, 
οπού άπέληγε ό οχετός, έθετον δύο τρεις σι/ αίρας έκ μίγματος 
εύφλεκτο»· ύλώ»·. Είς τήν έσχάραν όμως έθετον έχινόποδας καί 
άνωθεν ναύτης μέχρι τής οπής τοϋ καταστριόματος έθετον σταιι- 
ροειδώις δαδιά λεπτοκομμένα, έχινόποδας δέ καί δαδιι'ι έρράν- 
τιζον μέ νεΰτι καί σπίρτο. "Ολους τους οχετούς τους έπλήρουν 
πυρίτιδας, φροντίζοντες νά μή διακόπτεται ή συνέχεια αυτής. 
Άφ’ ετέρου είς έκάστην τώ»· τεσσάρων όπώ»· τοϋ καταστριόμα
τος έθετον άπό ένα βαρέλιον μέ όλίγην πυρίτιδα και 40 - ό<) 
σφαίρας έκ μίγματος εύφλεκτων ύλώ»·, χωρίς καπάκι δέ καί 
κεκλιμένοι· πρός τιι έμπρός ολίγον. ’Άλλο βαρέλιον έτοποθέτουν 
έπί. τοΰ εμβόλου δειιένον είς τά στράλια, χωρισμένοι· δέ είς δύο 
διιι μεσοπυθμένος καί κιίτω μέν έθετον πυρίτιδα άνωθεν δέ 
σφαίρας.

Έγέμιξον άκόμη ασκούς μέ κατράμι καί ρητίνην και δλα τά 
άγγεΐα ποΰ είχε τό σκάφος μέ σπίρτο καί νεΰτι καί τά έτοποθέ- 
θέτουν είς διάφορα σημεία τοϋ καταστριόματος, διά νά γίνεται 
ταχύτερα καί σχεδόν ταυτόχρονος ή άνάι/ λεξις. Έπειτα έρράν- 

i τά δαδιάτιζον μέ σπίρτο τής μίνες τής φωτιάς καθάις καί 
καί τους έχινόποδας. Είναι πρόδηλον οτι 
έτοποθέτουν τάς έκ μίγματος εύφλέκτου 
σφαίρας έντός βαρελιού καί τριγώνων δια- 
μερισμάτσ»·, ίνα έκσφενδονιζόμεναι αύται 
κατά τήν άνάι/λεξιν, μεταδίδωσι τό πυρ 
εύχερέστερον είς τό εχθρικόν σκάφος.

«
Ώμιλοΰμεν περί τοϋ πυρπολικού· τώ»· 

Έαριανώ»·, οΐτινες κατ’ έξοχήν έδρασαν μέ 
αύτό είς τόν άγώ»·α καί αύτό έννοοΰμεν 
περιγράφοντες τάς λεπτομέρειας του.

Οί Ψαριανοί μετ’ εύγνωμοσύνης άναφέ- 
ρουν έν άνομα, τοΰ ’Ιωάννου Δημολίτσα 
ή ΙΙατατούκου, ιός τόν έπωνόμασαν, ό 
όποιος έδίδαξεν είς αύτούς τήν κατασκευήν 
τοϋ πυρπολικού. Πράγματι μέχρι τοΰ Μαίου 
1821 οί Ψαριανοί ήγνόουν τήν κατασκευήν 
ή χρήσιν τοϋ πυρπολικού καί μόνον άπό 
ήκούετο ή λέξις μπουρλότο . Κουρσάροι 
καταδρομείς, έπροφύλασσοτ τάς έλληνικάς νήσους άπό τάς έπι- 
δρο/ιάς τα»· Μπαρμπερίνων ληστοπειρατώ»· καί ένέσπειρον ιόν 
τρόμον κατόπιν, ϋταν ήρχισεν ό Μύγας Άγιόν. Άλ'λ’ ήλθε 
στιγμής πού ήρχισαν νιί άνησυχοΰν περί τής τύχης των, ίίταν 
κατενοησαν οτι μικροί αυτοί, μι/ διαθέτοντες ισχυρά μέσα, δέν 
ήδύναντο νά άντεπεξέλθουν κατά τών κολοσσώ»· τοΰ εχθρού.

Είξευραν όμως, άπό τό 171!II, οτε ειχον, τή υποκινήσει τής 
Ρωσσίας, έξεγερθεΐ κατι'ι τής Τουρκίας, ότι οί Ι’ώισσοι είς τό)1 
Τσεσμέ ειχον πυρπολήσει τόν Τουρκικόν στόλον μέ μπουρλότο, 
άλλά δέν έγνιόριζον τήν κατασκευήν του. Καί διά τούτο, όταν 
πλέον άντελήΐ/ θησαν τό άνισον τού άγώινος, ήρχισαν νιί άπο- 
βλέπουν είς τό πυρπολικόν. ΙΙράγμαιι δε ίίταν κατ·ί Μιίϊον τοΰ 
1S2I ή Βουλή τώ»· Ψιιρώ»· έπληροη ορήθη ότι, έπρόκειτο να 

έκπλεύσιι ό εχθρικός στολος έκ ίαρδανελλίτον, 
συνήλθεν είς σύσκιι/·ιν μακράν διι'ι νιί έξεύρη τό 
ιιέσα, δί ιόν θιί άντεπεξήρχετο κατα τοΰ· γίγαν
τας. Τό»ε ένας πλοίαρχος, ό Γεώργιος Καλ.αη άτης, 
έχισν βραδϋπλ.ουν σκάη ος, φιλοτιμηθείς διότι δέν 
ήθελαν οί άλλοι νιί ουμπερΤ/ηη θή τό .-τ/.ο(ό>· του, 
λ.όγω τοΰ· έλ.αττιόιιατός του είς την εκστρατείαν,
έδύβ.ωσεν ίίτι θύι μετασκευαση το σκάφος του 
είς πυρπολικόν. 'Άρχοντες, εϊπεν. Έχω κι’ έγόι 
καράβι καί κανείς δί ι· μοΰ /ιιλεΰ.’ Εγόι θά βγώ> 
μαζή σας καί θι'ι τό κιίμω μπουρλότο νιί τό κου- 
μαντιίρο) μονάχος μου .

Έ Βουλή τό έδέχθη καί. όταν έλϋθη ή συνε- 
δρίασις, οί μέν πλοίαρχοι ήρχισαν νιι έτσιμιιζων- 
ται, ό δέ φιλότιμος Κιι}.αη <ίτης ήρχισε νιι μετα- 
σκευάΔμ το π/.οΰον του.

Μαίοι· άπέπλευσεν έκ Ψαρό»· ολόκληρος ό Ελληνικός 
στόλος, τιί Ψαριανά, τό Ύδραίΰκα καί τό Επετσιο'ιτικα. τά όποια 
ειχον καταπλεύσει έκεΐ πρό τινων ήμερώ»·, εκάστη δέ μοίρα είχε 
τόν ναύαρχόν της. Άλλ' έπειδί/ τό πυρπολικόν δέν είχεν εποιμα- 
σθή, δέν παρηκολαύθησε τϊμ· Ψαριανήν μοίραν, άποτελουμένην 
έέ είκοσιεπτιί σκαα ών καί δεκαπέντε μυστικών ύπο τόν νάΰαρ- 

είς 
καί

.ημο/.ιτοας 
« · χ Γ Η· '

Λποστόλης

έξ είκοσιεπτιί σκ.αη ώη· καί δεκαπέντε μυστικών υπο τί»· ναι 
χον Άποστόλην. Μετιι τινας ήμέρας ό στόλος άπέκλεισεν 
τήν Έρισαότ εν δίκροτον, έστειλαν δέ είς Ψαρά δύο πλοία 
παρέλαβον τό πυρπολικόν τοΰ· Καλαη ύιτη.

’Ει· τώ μετάξι· όμως ένας Αξιωματικός τοΰ σκιιη ους 
ναυαρχίδας τού’Αποστόλη, ’Ιωάννης Κωνσταντίνον Δημολΐτσας 
όνόματι, παρουσιασθείς είς τόν ναύαρχον έ.δήλιοσεν ότι γνωρίζει 
νά ιιετασκευιίζη πλιΰον είς πυρπολικόν, τιίτε δέ ό ' Αποστό/.ης 
τοΰ άνέθεσε καί μετεσκεϋασεν ει· σκάη ος, τό όποιον έπέπεσε 
κατά τοΰ δικρότου μαζή μέ τόν Καλαη άτην. Καί τό μέν έν, 
τοΰ ΙΙατατούκου, κυβερνώιμενον ύπό τοΰ· άτροιιήτου Παπανι- 
κολή, έκόλλησεν είς τήν πριόραν τοΰ εχθρικού καί άναη λεχθέν 
μετέδωκε τό πΰρ εις αύτό, τό δέ τοΰ Καλαητίτη έκόλλησεν είς 
τήν πλευράν, ιίλλιί δέν άνέδωκε η λόγας ιός άτελέστερον.

’’Οντως τό πυρπολικόν τοΰ· Πατατούκου ιμο τελειότεροι'. .1' 
εύφλεκτοι ύλαι τού σκάρ ους τού Καλαη άτη ήσαν κατράμι, 
ρητίνη, πυρΰτις καί έχινιΐποδες άτάκτως καί άνευ μεθοδικότητος 
τοποθετούμενα! είς τό υπόστρωμα. ..Ιιιί νά θέση δέ τις τό πΰρ 
έποεπε νά κατέλθη εις τό ύπόστρωιια καί μ! τήν πιστόλαν του, 
Άνευ σφαίρας, νι'ι πυροβολήσ/ι είς τό μέρος όπόθεν έπρεπε να 
άρχίσιι τό πΰρ, υποχρεωμένος νά σωθή διά τής η υγής. ’Ενώ 
είς τόν τύπον τού ΙΙατατούκου τό πΰρ ετίθετο άπό τής πρυ- 
μνας. Πρός τούτο έκρέμων μίαν σκαλωσιάν καί έκεΐ ί'οτατο ο 
εντεταλμένος νι'ι θέση τό πΰρ μέ δαυλόν. Κατόπιν έ.γκατελείη θη 
καί ή σκαλωσιά καί 'ύστατο ό δαυλοϋχος είς τ'ην πρύμναν, μόλις 
δ’ έθετε τό πύο έπέβαινε καί αύτός μετιί τώ»· Άλλων τής λέμ
βου, τήν οποίαν μέ. σχοινιά άπό τής πρώρας πρός τίμ· πλ.ευράν 
διηί’θυνον, οΐ'τως ιόστε τό μόνον μέσον τής σωτηρίας των νά 
μή είναι έκτεθειιιένι»· είς τιίς οη αίρας τοΰ εχθρού.

Έλάμβανον ιόσαύτως πρόνοιαν καί περί τοΰ πηδαλιοστρόη ου, 
ίίν έηρόντιζον νά προφυλάσσουν μέ τι'ι χονδρά σχοινιά τοΰ 
σκάη ους, τά όποΰα συνεσπείριονον είς ϋφος μέχρι τοΰ παραπέ
του, ήτοι μέχρι τώ»· χειλέων τού στηθαίου ή τής κουπαστής.

Είναι πρόδηλον ίίτι η ττροττ») εκείνη έπιτυχία παρεκίνησε τους 
Ψαριανούς νά κατασκευάσουν καί άλλα πυρπολικά ύπό τάς 
οδηγίας τοΰ Παττποΰκου, όντως δέ ολίγος ήμέρας μετά τι/ν 
επιτυχή πρώτην πυρπόληση· μεπεσκεύασαν μίαν σακολεύαν καί 
τό πλοΐον ενός Γιαννίτση.

Πρέπει νι'ι γίν>] λόγος ενταύθα καί περί τώ»· έχθρικώ»· πυρ
πολικά»·. Διότι κατεσκεύασαν και οί 'Οθωμανοί πυρπολικά, 
ίίταν άντελήη θησαν ότι μέ τό Άπειρα καί κολοσσιαία σκάη η 
των δέν ήδύναντο νά άντιπαρατάσσωνται πρός τόν ήμέτερον 
στόλον. Ί'ά πυρπολικά τοΰτο σκάη η δέν διέφερον ονσιωδώις 
τώ»· ήμετέρων. Έν τούτοις δέν ήδυνήθησαν τελεση όρως νιί τα 
μεταχειρισθούν. ΙΙοΰ ή τόλμη καί ή άνδρεία τώ»· Ψαριανών, 
οΐτινες έπιπίπτοντες μέ τά πυρπολικά το»·, ιός πύρινη λάϊλαψ, 

ένέσπειρον τόν η'ύβον καί τόν τρόμον είς τάς τάςεις του εχθρού.
Κατά, τινα παρά τό Μεσολόγγιι»· ναυμαχίαν, άκ.ριβώις μετάξι· 

τώ»· νησίδων τοΰ Δραγομέστου καί τώιν ’Ι'.χιναδων, τον Κοε/ι- 
βριον τοϋ 1825, άπεπειριιθησαν οί <Ιθωμανοί νά μεταχειρι- 
σθοΰν πυρπολικόν. Πράγματι, ένώ έναυλόχει εκεί μόνη ή 
' Υδραϊκή μοίρα, ένα πυρπολικόν έπέπεσε κατά τοΰ πλοίου τοΰ 
Δαλεχοΰ. Τό ' Ελληνικόν σκάη ος ιίπέη υγι τί/ν πυρπόληση·, τιι 
δέ πληριόματα τώ»· Άλλο»· σκαη ώιν μέ τάς λέμβους των κατε- 
δίτοξαν τοι·ς ίίνδρας τοΰ πυρπολικού, οΐτινες έγκαταΛειιγαντες 
αύτό έτράπησαν είς η υγήν. ι νιμ οί ήμετεροι το παρέδιδον. εςο- 
κεΰλαν. είς τό πύο. Τί/ν 1Θ ’ Ιανουάριου τοΰ 182(1 πάλιν έςω- 
θεν τοΰ· Μεσολογγίου συνηντήθη με τι'ι ήμέτερα πλοία ύ> εχθρι
κός στόλος καί κατελήη θη ί·πό ίίκρας γαλήνης. Τίιτε οί ήμέτεροι 
μέ τάς λέμβους το»· έκυρίευσαν έν πυρπολικόν, όπερ έγκατε- 
λείη θη ύπό τοΰ πληρο'ιιιατος του.

Καί είς τό Καυαρίνοι· ώιδήγησαν οί ’Οθωμανοί πυρπο
λικά' ιί ’Ιμπρα'ημ είχεν άρκετά, άλλά δέν... ήθέλησε το το 
χρησιμοποιήσ//.

Μέ όλίγας γραμμάς πρέπει νά κάμωμεν τό μνημόσυνου τιιΰ 
ΙΙατατούκου, ή ιιετριοη ροσύνη τοΰ- όποιου έμεινε παροιμιωδης 
ιιεταξύ τώ»· Ψαριανά»·. 'Ωνομάζετο ’Ιωάννης Κιονσταντινου 
ίημολίτσας, κατήγετο δέ έκ Πάργας. Είς Ψαριι άγνωστον πότε 

ιιετέβη. 'Εγκατεστημένος όμως πρό έτάιν έκεΐ έταξειδευε με 
Ψαριανι'ι καράβια και έλαβε τ'ην έπωνυμίαν !Ιατατοΰκ.ος. //το 
χοί είναι συνήθεια παρά Ψαριανούς νά δίδουν παρατσούκλια. 
Σχεδόν κανενός Ψαριανού· τό επίθετου δέν είναι οικογενειακού. 
'() ίημτμρης πού είχε χονδρά καί στιβαρά μπράτσα ώ»'ο/ιαζετο 
Μπρατσάινος, ό .Χικολής, ό γιγαυτόσοιμος. ωνομάζετο Χικολά- 
οας, ό έχων μεγάλην μύτην ι’»'ομιίζετ.ο Μυτάρας και ουτω 
καθεξής.'Ο υιός τοΰ ναυάρχου'Αποστόλη τον παρελαβε κάποτε 
μέ τό πλοΐον του είς Τούλι·'»·, όπου έμειναν άρκετί»· καιρόν. 
’Εκεί συνεδέθη ό Πατατοΰχ.ος με κάποιον Μαλτέ.ζον άξιωματι- 
κόν τοϋ μηχανικού, καθηγητιμ· δέ τοΰ Καυστάθμου, Ρήση ι»·ο- 
μαζόμενον, όστις ύπηρετων άπό χρόνο»· είς το γαλλικόν ιόι'τι- 
κ.ό>· είχε αποκτήσει τήν γαλλικίμ· ύποκοότητα. Ο Ι'ιτση αυτός 
έδίδαξεν είς τί»· ΙΙατατοΰκον όλίγην ι'ιστρονομίαν καί τ'ην κατα- 
σκευήν τοΰ πυρπολικοί·.

Είναι έξηκρίβωμέΐ'ον ίίτι. όταν ό Καλ.αφάτης κατεσκευασεν 
είς τάι Ψαρι'ι τό τπ,·ρ,-τοΖ/κόι· του, ό /Ιατατοΐ-κος έγνιόριζε καλά 
τόν τρόπον τής κατασκευής, καί άπό μετριοφροσύνην δέν είπε 
τίποτε. Μόνον δέ όταν είς ' Ερισσόν παρουσιάσθη ανάγκη πυρ
πολικού άπεκάλυηιε τό μυστικόν του.

'Ο IΙατατοΰκ.ος προσεη έ.ρθη νά κατασκενάσι/ διά τόν στολον 
καί ση αίρας άπό εύφλεκτους ύλας, έκση ενδονιζομένας ύπο πυρο
βόλων, άλλ’ αί δόκιμα! άπέτυχον, διό καί περιωρίσθη είς τήν 
κατασκευήν πυρπολικά»·, εως ότου ένέσκηφε καί είς τά Ψαρά 
ή πανιόλης, έξ ής καί άπέθανε κατι'ι Μώιρτιον τοΰ 1823.

Ία Ψαρι'ι έθρήνησαν είλικρινώις τόν θάνατόν τον, ή δέ Βουλή 
έφήη ισε όπως γίνη δαπάναις Ύής κοινότητας ή κηδεία τον, ητις 
καί έγεινε δημοτελής. Σύσσωμος ή νήσος συνιόδευσε νεκρόν τόν 
πολύτιμον συναγιονιστ'ην μέχρι τοΰ τάφου. Είς τήν οικογένειαν 
του έξ άλλ.ου άπενεμήθη ύπό τής Βουλής καί μηνιαία συνταςις.

ΙΙλήν τά»· άλλο»· χαρισμάτων τον ό Παταιοΰκος ητο και 
ευπαίδευτος, έγνιόριζε δέ εκτός τής 'Ελληνικής καί τίμ· ’Ιτα
λικήν, τίμ· Γαλλικίμ· καί τήν Αατινικήν. Άπήλαυε διά ταϋτα 
μεγάλης έκτιμήσεως μέσιμ τά»· Ψαριανά»·. Μετιι τόν θάνατόν του 
ή κατασκευή καί έπιμέλκια τώ»· πυρπολίκώ»· 
μαθητήν αυτού Κωνστ. Νικόδημον, τόν κατόπιν 
υποναύαρχον, ιιέ βοηθούς τούς Γ. Κουτσοδύντην 
καί Ίω. Γ. Φιλήνήν.' Ο Νικόδημος, δοξασθείς καί 
αύτός κατόπιν, έγραφε μετά καιρόν τό υπόμνημα 
τώ»· Ψαρών, ώς καί ύπόμνημα περί τής κατα
σκευής πυρπολικώ»·, όπερ άφιεροΐ μέ ειλικρινή 
στοργήν είς τόν διδάσκαλόν του.

ειλικρινή



■άλ ίίκ
·,*■*

* ‘Ιδού <5 νπολογιομός τοΰ δάνειον τούτον, ίς 
επισήμων εγγράφων ληφθείς.
a I Είς τήν Τουρκίαν ποϋ; εξαγοράν 

τή; Φθιώτιδας, τής Εύβοιας καί 
τής’Αττικής . . . . . . . . 4ρ. 12,500,000

Ε) Είς προμήθειαν /μή γενομένρν) 
και έξοδα τής πρός ενρεσιν τοΰ 
δανείου επιτροπής........................ 5,750,000

γ ) Ύφαίρεοις προπληρωΟένιων είς 
τήν ’Ελλάδα..................................

δ’I Τόκοι καί χρεωλύσιον . . . .
ε ) Έξοδα τοϋ βαυαρικόν οτραιοϋ .

Τό δλον . . . Αρ. 58,250,000

-W2

1 8 Θ 2-1 8 θ 3
(Συνέχεια άπό τό προηγονμενον τεύχος)

τούς τότε τυχόντος Γραμμα- 
' I πουργών, οΰς εύρεν

' Αντιβασιλεία διετή ρήσε 
τεΐς τής Επικράτειας, είδος ' Υπουργών, 
ύπηρετοϋντας υπό τ'ην Ιιοικητικήν’ Επιτροπήν καί οΰς 
εϊχεν όργανα πειθήνια είς τάς θελήσεις αύτής. Ό άτα

κτος στρατός, ό τοσοΰτον ένδιίξως άγωνι.σθεΐς υπέρ τής'Ελευθε
ρίας, αντί νά τακτοποιηθή, διελύθη άποτόμως, καί ήναγκάσθη νά 
διατρέφηται ληστεύων. Ιιετηρήθη μόνος δ τακτικός, συγκείμενος 
έξ ενός τάγματος, καί υπεβλήθη είς νέου εξευτελιστικόν κανονισμόν.

Είς τάς πληροφορίας ταύτας τοϋ χρονογράφου μας προσθέ- 
τομεν όσα έν πικρία γράφει είς τάς ανεκδότους σημειώσεις του 
ό φιλέλλην Πρώσσος λοχαγός Kyilian vOn Diemer, πάππος 
έκ πατρός τον συναδέλφου μας κ. Δήμερ.

Jsi· θρηνώ τόν πρωσσικόν βαθμόν μου, τόν όποιον άφήκα. 
Θυσιάζω τους τίτλους μου, τούς όποιους κακώς διατηρούν 
μεταξύ αύτοΰ τοϋ λαού, διά τήν έλευθερίαν τοΰ όποιου οί μικροί 
καί οί άτιτλοι πρωτενήργησαν. Σκεπάζω μέ μαύροι· ροΰχον τάς 
πληγάς μου τάς όποιας έλαβα είς τ'ην Μεσσηνίαν. Τάς 90.006 
σφάντζικας, διά τάς όποιας έχω χαρτιά τού Μαιζώνος, τάς έθυ- 
σίασα κατά τά δύο τρίτα, ένώ πλουτίζουν άλλοι, Ιέν μνημο
νεύω τής παλαιός πατρίδος μου, διότι τά καπνισμένα ερείπια 
τής νέας τά αγαπώ άφοΰ καί αύτά μέ ήγάπησαν. Δέν είμπορώ) 
δμως νά μικρύνω τον λογισμόν μου 'έως τό πώς οί πεινασμέ- 
νοι καί γυμνοί "Ελληνες στρατιώιται και καπεταναΐοι πρέπει νά 
επιστρέφουν είς τάς καμμένας πατρίδας των, χωρίς βαθμόν, 
χωρίς άντάμοιφιν καμμίαν, χωρίς ι/<ωμί καν. Καί δέν είμπορώ 
νά πλατϋνο) τήν συνείδησίν μου διά νά διαπεράση (νά χωρήση) 
ή άπόφασις ό>στε τά ένδοξα πλοΐά μας νά φυλακωθούν είς 
τόν Πόρον».

Αύτό βεβαιούται και άπό τόν χρονογράφον μας. 
Ό στόλος, δΓ σ’ Λ 5"~ x.-t.i------  ..... ■

επικίνδυνον αγώνα 
κυριωτέρα τοΰ νέου βασιλείου Ισχύς, έρρίφθη εις τινα γωνίι 
τού εν Πόρο) Ναυστάθμου, 
μενού, ώς παλαιόν τι 
σαν μόνον t 
συνήθη τής κυβερνήσεως υπηρεσίαν. Βεβαίως αδύνατος ήτο 
τότε ή διατήρησις ισχυρού πολεμικού στόλου, άλλ' ήδύναντο 
συνδυάζοντες τήν πολεμικήν καί έμπορικήν ναυτιλίαν νά διορ- 
γανώσωσι τό εμπορικόν ναυτικόν είς τοιοΰτον τρόπον, ώστε έν 
άνάγκη νά μετασχηματίζηται είς πολεμικόν.

Τό δάνειον τών 60 εκατόμμυρίων, προωρισμένον κατά τόν 
σκοπόν τοΰ Καποδιστρίου καί τών τριχών Δυνάμεων είς τό νά 
έπαυξήση τάς προσόδους τοΰ νέου κράτους διά τής άναπτύξεως 
τής βιομηχανίας, κατηναλώθη καί κατησωτεύθη αισχρότατα *.

'Ο λαός, οί άδικηθέντες, οί παρεξηγοΰντες τήν έλευθερίαν καί 
νομίζοντες τήν Ελλάδα ίδικήν των νομήν διότι τήν ήλευθέρω- 
σαν υπήρξαν και αυτοί, δποτς υπήρξε καί ή άδικία — δυση- 
νεσχέτουν. Δέν άντέπραττον έν τούτοις καί 
δέι· έπανεστάτουν δπως άλλοτε. ' Πγάπων 

_ , ‘τ’·
ον ή 'Ελλάς διεξήγαγε τόσοι μακράν και 

·. καί δστις ώφειλε νά είναι τον λοιπού ή 
γωνίαν 

και τούτου σχεδόν έγκαταλελειμ- 
και άχρηστον σκεύος, και διετηρήθη- 

μικρά τινα πλοία, άνεπαρκή και εις αυτήν την

»

A

> Μ

τόν νέον των Βασιλέα καί ήλπιζον έπ’ αύτόν ίίταν θά ήλικιοΰτο' 
ΊΙ ’Αντιβασιλεία όλιγίστας έκ τών ύποχρεώσειόν της έτήρησε· 

καΐτοι δέ έδόθη ή ύπύσχεσις, διά διακοινώσειος τοΰ Υπουρ
γού τών ’ Εξαιτεοικών τής Βαυαρίας δτι θά συνέλθ)] —υνέλευ- 
σις ίίπως άποδεχθή τόν Βασιλέα, προσενέγκη αύτώ τό σέβας 
τής 'Ελλάδος καί έπικυρώση τ'ην ένωσιν αυτής μετά τού ηγε
μόνας, τοΰ μέλλοντος νι'ι διέπη τάς τύχας αύτής καί μέ προο
ρισμοί· να συνεργήσι/ μετι'ι τής Άντιβασιλείας είς προπαρα- 
σκευήν τού οριστικού —'υντάγματος τού Κράτους», ή Ευνέλευσις 
δέν έγένετο.

Οί άνδρες τής εποχής έκείνης μας πληροφορούν δτι καί αί 
ένέργειαι διά τήν οροθεσίαν τοΰ Κράτους, τί/ν οριστικήν, έγέ- 
νοντο βραδέΐαι καί 'ίνεπιτήδειοι, οί λι/σταί δέ άφίνοντο νά εισ
βάλλουν είς τό έλληνικόν άπεριόριστοι. Οί "Ελληνες δέν έβλεπον 
δτι <) πόθος των, πόθος διατυπωθείς και άπό τόν Καποδίστριαν 
είς τόν πατέρα τοΰ Βασιλέως, νι'ι γείνη ορθόδοξος ό 'Όθων, 
πράγμα τό <>ποΐον καί έ> Νικόλαος Α’ τής Ρωσσίας είχε συστή
σει, θά έγίνετο πράγμα.

Απωλέσαμεν τότε οί "Ελληνες σπουδαίας Γοφελείας, άν άλη- 
θεύρ μελέτη τοΰ Λ. 7'. Βούλγαρη έν Κέρκυρα έκδοθεΐσα τώ 
1862. r} πάρχει τώ ΰντι μονογραφία «περί τιον πρώτων χρό
νων τής βασιλείας τού ’Όθωνος , ήτις βέβαιοί, δτι ό Αύτοκρά- 
τωρ Νικόλαος έλυπήθη διά τήν παράβασιν τής ύποσχέσεως τοΰ 
Βασιλέως τής Βαυαρίας, άπέστειλε δέ πρός τόν "Οθωνα μέ 
μυστικήν εντολήν τόν πρίγκιπα Βοροτσι'οφφ νά άναγγείλη είς 
αύτόν δτι, ό Αύτοκράτωο εύχαρίστιος μεταβιβάζει τά δικαιώ
ματα πάντα τής προστασίας τών’Ορθοδόξων κάτοικο»· τής Τουρ
κίας καί τοΰτο μέ τήν βοήθειαν τής Ρωσσίας πάντοτε πρόθυμον.

Άλλ’ ή’Αντιβασιλεία ήρνήθη καί ό"Οθων, κατά βάθος αγαπών 
καί πονώ»· τήν Ελλάδα, καθίστατο μισητός άδίκοις είς τόν λαόν.

Τά θρησκευτικιι ζητήματα έγιναν έπανειλημμένως άφορμαί 
δυσαρέσκειας μεταξύ λαού καί Βασίλειος, διότι κατ' αύτοΰ κατε- 
φέρετο ό λαός, θέλων νά έχΐ) οΰτος πρωτοβουλίαν. rII 'Αντιβα- 
σιλεία ήσέβησε πρός τήν θρησκείαν μέ σχέδια μεταρρυθμίσεων 
έξεγείροντα τόν λαόν, έδήμευσε δέ καί έπώλησε έπί δημοπρα
σίας ίεριι σκεύη τής θείας λατρείας.’Αρχιερείς δέν εϊχεν ή Ελλάς, 
διότι τό Πατριαργεϊον Κωνσταντινουπόλεως δέν άνεγνώριζε τήν 

ζήτημα τήςαυτονομίαν της 'Ελλ. 'Εκκλησίας καί δέν έ'Ζυε τό Γ 
χειροτονίας ’ Επισκόπων. Κλήρος δέν υπήρχε, είμή ρασοφόροι, 
πενόμενοι καί γυμνητεύσντες.

Διά νά παραλείφωμεν λεπτομέρειας και νά μή 
είς τά ζητήματα τής καταπιέσεως καί περιφρονήσεως των 
παλαιών καπεταναίων καί τών φιλελλήνων αξιωματικά»·, είς 
ους πάντας δεν έδίδετο, ούδ’ δ,τι μικρόν ώμιιλογήθη ύπό τού 
Κράτους, σημειχόσωμεν ιίπλώις τήν ιδέαν, ήτις διείπε τήν πολι
τικήν τής Άντιβασιλείας.” Επρεπε πάσα εξουσία νά συγκεντρωθή 
είς τάς χεϊρας τού μέλλοντος Βασιλέως. Κατήργησε τάς κοινότη

τας, τας αυτοδιοικήτους καί εύεργετικάς 
καί τάς άντικατέστησε μέ τούς άπό τοΰ 
κέντρον δουλικιύς έξαρτωμέτους δήμους, 
άρχίσασα οϋτω άπό τήν ρίζαν τής αντο- 
διοικήσεως.

' Π Τουρκία έν τφ μεταξύ έσφαζε τους 
Χριστιανούς. Ό χρονογράφος μας άφηγει- 
ται οτι «ό Χριστιανός ύπέκειτο είς παν 
είδος καταπιέσεως καί ή κεφαλή αύτοΰ 
απεκόπτετο πολλάκις πρός δοκιμασίαν τοΰ 
ξίφους τοΰ συναντώντος αύτώ Τούρκον». 

'Εσωτερική καί έξωτερική ταπείνωσις καί 
τά κόμματα κορυβαντιώντα.

είσέλθωμεν

["Επεται αννέχεια]

ΡΟΛΑΝΗ ΚΥΡΙΑ

Διλ νά Οελήση τήν Δημοκρατίαν, διά 
ινά τήν έιιπνεύση, νά τήν πραγματο- 
ποιήση, δέν ήρκει μόνον εύγενής καρδία 

καί μέγα πνεϋμα. ’Εχρειάζετο καί κάποιο 
άλλο πράγμα... Εχρειάζετο νά είναι νέα, 
νά.έχη τήν νεότητα έκείνην τής ψυχής, 
τήν θερμότητα έκείνην τοΰ αίματος, τήν 
παραγωγικήν έκείνην τυφλότητα, ή όποια 
βλέπει ήδη έντός τοϋ κόσμου, εκείνο οπερ 
εύρίσκεται άκόμη έντός τής ψυχής, καί 
ήτις βλέπουσα αύτό, τό δημιουργεί... 
Εχρειάζετο ή πίστις είς τήν Ιδέαν.

Εχρειάζετο κάποια αρμονία, όχι μόνον 
θελήσεως καί ιδεών, άλλά συνηθειών καί 
εθίμων δημοκρατικών.Εχρειάζετο νά έχη 
εντός της τήν εσωτερικήν δημοκρατίαν, 
τήν ήθικήν δημοκρατίαν, τήν μόνην ήτις 
νομιμοποιεί καί ιδρύει τήν πολιτικήν δη
μοκρατίαν. Δηλαδή νά δύναται νά κυβερνφ 
τόν'εαυτόν της, νά κυβερνά τήν ίδικήν 
της δημοκρατίαν, νά εύρίσκη τήν έλευ
θερίαν της είς τήν ύπακοήν τοΰ καθή
κοντος. . · Καί εχρειάζετο άκόμη, πράγμα 
όπερ φαίνεται άντίθετον, τοιαύτη ψυχή, 
ένάρετος καί ισχυρά νά φθάση εις στιγμήν 
πάθους τοιούτου, ώστε νά έξέλθη τών 
ορίων της καί νά ριφθή πρός τήν δράσιν.

Κατά τάς πονηράς ημέρας τής καταπτιό- 
σεως καί τοΰ κόπου, δταν ή επαναστατική 
πίστις έκλονίζετο είς τάς ψυχάς των, πλεϊστοι 
βουλευταί καί δημοσιογράφοι, έκ τών κυριω- 
τέρων τής έποχής. μετέβαινον 'ίνα λάβωσι 
δύναμιν καί θάρρος, είς μίαν οικίαν είς τήν

όποιαν τά δύο αύτά πράγματα δέν έλειπον ποτέ. 
Είς τήν οικίαν έκείνην έπί τής όδοϋ Γκενεγκώ, 
παρά τήν Νέαν Γέφυραν, οί έπισκέπται άνήρ- 
χοντο τό τρίτον πάτωμα καί έκεϊ εύρισκον δύο 
πρόσωπα έργαζόμενα μαζύ, τόν κύριον καί τήν 
κυρίαν Ρολάν. έλθόντας πρό τίνος χρόνου έκ 
Λυόν. Ή μικρά αίθουσα είχε μόνοι’ ένα γρα- 
φεϊον, έπί τοϋ όποιου έγραφαν οί δύο σύζυγοι 
καίτό δωμάτιον τοϋ ύπνου είχε τήν Αύραν ανοι
κτήν, διά μέσου τής όποιας έφαίνοντο δύο κλί- 
ναι. Ό Ρολάν ήτο ήλικίας εξήκοντα έτών, ένώ 
έκείνη ήτο τριάκοντα έξ καί έφαίνετο πολύ νεω- 
τέρα, ώς θυγάτηρ εργαζόμενη μετά τοΰ πατρός 
της. ’Εκείνος ήτο άνήρ υψηλός καί ισχνός μέ 
ύφος έναρέτου καί έπνευσμένου άνθρώπου. Αυτός 
ό άνθρωπος, ό όποιος παρηγκωνίσθη πρός δόξαν 
τής συζύγου του, ήτο πατριώτης ένθερμος, έχων 
τήν Γαλλίαν είς τήν καρδίαν του καί τήν αγίαν
ιδέαν τοΰ κοινού καλού είς τήν ψυχήν του. , ,

Ώς Επιθεωρητής τών ’Εργοστασίων, διήλθε τόν βίον του είς τήν εργα
σίαν καί τά ταξείδια πρός άναζήτησιν τών βελτιώσεων, τάς οποίας ήδύ
νατο νά έπιφέρη εις τήν Βιομηχανίαν. Είχε δημοσιεύσει έγχειρίδια σχε
τικά πρός τά ταξείδια ταΰτα καί μερικά βιομηχανικά έπαγγέλματα. Ή 
ωραία καί θαρραλέα σύζυγός του, χωρίς νά άποθαρρυνθή άπό τήν ξηρό
τητα τών θεμάτων, αντέγραφε, μετέφραζε καί συνέγραφε μετ’ αύτοΰ.

,‘Η τέχνη τοΰ λυχνίτου·, ‘Η τέχνη τοΰ κατασκευαστοΰ μαλλιού 
λεπτοΰ καί ξηροΰ , Τό λεξικόν τών βιομηχανικών καταστημάτων 
είχον απασχολήσει τήν ώραίαν χεϊρα τής κυρίας Ρολάν καί Απορροφή
σει τά καλλίτερα, αύτής έτη, χωρίς άλλην διασκέδασιν άπό τήν γέννησιν 
καί τόν θηλασμόν τοϋ μόνου τέκνου τό όποιον απέκτησε.

Ώνομάζετο Μανόν, τό γένος Φλιπόν. Ό πατήρ της ήτο χαράκτες καί 
έχάραττεν ή ίδια είς ιόν πατρικόν οίκον. Προήρχετο λοιπόν άπό τόν 
λαόν. Είχε τάς χεϊρας ώρα,ίας άλλ’ όχι μικράς, τό στόμα ολίγον ριεγάλον, 
άνάσιηιια κομψόν, καί στήθη άπ’ εκείνα τά όποια ,σπανίως έχουν αί 
γυναίκες. Ήτο έργατική, δραστήρια καί ή εργασία υπήρξε δι’ αύτήν ο 
φύλαξ τής άρετής της. Μία. ίερά ιδέα, τό καθήκον, έπλανάτο ΰπεράνω 
τής ώραίας ταύτης ζωής, άπό τής γεννήσεως μέχρι τοΰ θανάτου. Μονή 
της είπε τούτο κατά τήν τελευταίαν στιγμήν της, δηλαδή κατά τήν στιγ
μήν, καθ’ ήν δέν σκέπτεται κανείς νά ψευσθή.

— Κανείς, είπεν αύτη, δέν έγνώρισε τήνήδονήν τόσον ολίγον όσον έγω. 
Καί είς άζ.λο μέρος τών τελευταίων της λέξεων:
— Έκυβέρνησα τάς αισθήσεις μου.
'Αγνή είς τήν πατρικήν οικίαν, ώς τό βαθυκύανοι· τοΰ ούρανοϋ τόν 

όποιον παρετήρει. άγνή είς τήν τράπεζαν τοϋ σοβαροϋ συζύγου της, 
έργαζομένη ακούραστος δι’ αύτόν, άγνή παρά τό λϊκ.νον τοϋ τέκνου της, 
τό όποιον έπιμόνως έθήλαζε, παρ’ όλους τούς φοβερούς πόνους, παρέ- 
μεινεν άγνή είς τάς έπιστολάς πρός τούς φίλους της, πρός τούς νέους οί 
οποίοι τήν περιέβαλλον δι’ ένθερμου φιλίας. Τούς καθησύχαζε, τούς 
παρηγόρει, τούς άνύψωνεν ΰπεράνω τής άδυναμίας των. "Ολοι έμειναν 
είς αύτήν πιστοί μέχρι θανάτου, δπως έκείνη έμεινεν ένάρετος μέχρι τής 
τελευταίας στιγμής της.

Εις έξ αύτών, χωρίς νά σκεφθή τόν κίνδυνον, ιιετέβη, έν πλήρει Τρο
μοκρατία, ΐνα λάβη παρ’αύτής, άπό τήν φυλακήν, τά αθάνατα φύλλα 
χαρτιού, έπί τών όποιων διηγήθη ή ίδια τόν βίον της.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝ ΓΑΛΛΙΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΝ Ο Ο Ο Ο

ο ο ο ο ο ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΔΕΣ

άφανή κατά τό 1789 είς τό με/.αγχο- 
παρά τήν Βιλφράνς. και όχι μακράν

ΊΙ κυρία Ρολάν διήρχετο βίον 
λικόν περιαύλιον τής Πλατριέρ, , ,, .. . .
τού Λυόν. “Ηκουσε καί αύτή. μαζί μέ δλην τήν Γαλλίαν, τό τηλεβο- 
λον τής Βαστίλλης. Τά στήθη της συνεκινήθησαν καί έξωγκώθησαν. Τό 
σπουδαϊον αύτό γεγονός έφαίνετο πραγματοποιούν τά όνειρά της. παν 
δ,τι άνέγνωσεν έκ τών άρχαίων συγγραφέων, παν δ,τι έφαντάσθη, πάν 
δ,τι ήΕπισε, διότι ιδού ότι είχε καί αύτή μίαν πατρίδα. Ή Έπανάστασις 
έζηπλώθη είς τήν Γαλλίαν. Ή πόλις Λυόν έξηγέρθη, ή Βιλφράνς, ή 
έξοχή, δλα τά χωριά. ΊΙ Συμπολιτεία τοϋ 1790 έκάλεσεν είς Λυόν τό 
ήϊιισυ τοϋ βασιλείου, δλας τάς έπιτροπάς τής εθνοφρουράς, άπό τής 
Κορσικής μέχρι τής Λορραίν.

Άπό πρωίας ή κυρία Ρολάν εύρίσκετο έν έκστάσει, θαυμαζουσα τόν 
μεθύοντα εκείνον λαόν, τήν νέαν έκείνην άδελφοποίησιν, τήν έξοχον 
έκείνην χαραυγήν. Τό βράδυ έγραψεν εν άρθρον διά τόν φίλον της Σαν- 
παντέ, νέον έκ Λυόν, ό όποιος χωρίς κέρδος καί έξ αγνού πατριωτισμού 
έξέδιδε μίαν έφημερίδα. Τό άρθρον άνυπόγραφον έπωλήθη εϊ: εξήκοντα 
χιλιάδας αντίτυπα. "Ολοι έκεΐνοι. οί έθνοφρουρυί έπέστρεψαν είς τά ίδια 
άποκομίζοντες, χωρίς νά τό γνωρίζουν, τήν ψυχήν τής κυρίας Ρολάν.

Καί εκείνη έπίσης έπέστρεψεν είς τήν οικίαν της σκεπτική. Άνεγίνω- 
σκε τό Πρωτόκολλον τής Έπαναστάσεως . Τους εκλογείς τοϋ 1789 , 

Τήν Έπανάοτασιν τής 14 'Ιουλίου καί Τήν όίλωσιν τής Βαστίλλης . 
Τόν Φεβρουάριον τοϋ επομένου έτους 1791 οί σύζυγοι Ρολάν μετέ- 

βησαν είς Παρισίους. Τό πάθος τό όποιον μία τόσον νεαρά καί ωραία 
γυιή δέν ήδύνατο νά έχη διά τόν γηραιόν σύζυγόν τΐ]ς, ή κυρία Ρολάν 
τό έστρεψεν έξ ολοκλήρου πρός τό μέρος τών δημοσίων υποθέσεων. 
Ή κυρία Ρολάν δέν ήγάπα πλέον παρά τήν Γαλλίαν. Έσώθη άπό τόν 
έαυτόν της διά τής Έπαναστάσεως καί της Δημοκρατίας, διά τής μάχης 

καί διά τοϋ θανάτου. Ή ενάρετος μετά τοΰ 
Ρολάν ένωσίς της έπεσφραγίββή διά τής κοινής 
συμμετοχής των είς τά συμβεβηκότα τής εποχής.

’Αφίκετο είς τούς Παρισίους τιήν παραμονήν 
τής τοσοΰτον σοβαράς στιγμής, καί)’ ήνί)ά συνε- 
ζητεϊτο τό ζήτημα τής Δημοκρατίας καί εφΌανε 
μέ πνεύμα νέον. δροσερότητα ιδεών, αισθήματα 
μετ’ έντυπιόσεων δυναμένων νά ξανανειωσουν 
τούς πλέον κουρασμένους πολιτικούς.

Εϊχεν όμως καί άλλην δύναμιν μυστηριώδη. 
ΊΙ άγνί| αύτή γυνή, θαυμασίως φυλασσόμενη 
ύπό τής Τύχης, εύρίσκετο είς τό σημεϊον εκείνο, 
κατά τό όποιον ή γυνή είνε επικίνδυνος, είς τό 
σημεϊον κατά τό όποιον τό καθήκον δέν φθά
νει μόνον, άλλ’ ή καρδία, έπί πολύν χρόνον 
περιόρισθεΐσα, έξαπλοΰται. Έφθανεν αήττητος 
καί ακάθεκτος.

Αύοτηροτάτη ήτο ή έζέτασις καί ή πρώτη 
μελέτη τής κυρίας Ρολάν έπί τών Παρισίων. 
Άπηχθάνετο τήν Έΰνοσυνέλευσιν καί έλυπεϊτο 
τούς ιρίλους της. Καθημένη είς τά θεωρεία τής 
Έθνοσυνελεύσεως ή τής Συνελεύσεώς τών ’Ιακω
βίνων, διεπέρα διά τοϋ διεισδυτικού βλέμματος 
της όλους τούς χαρακτήρας, έβλεπε γυμνάς όλος 
τάς άπάτας, τάς ατιμίας, τάς δειλίας, τάς ταπει

νότητας, τήν κωμφδίαν τών συτ-ταγματικών. τάς άναποφασιστικότητας, 
τούς δισταγμούς τών φίλων τής ’Ελευθερίας. Δέν έχαρίζετο καθόλου. 
Ούτε είς τόν Μπρισώ, τόν όποιον ήγάπα. άλλά τόν όποιον εύρισκε δει
λόν και έλαφρύν, ούτε είς τόν Κονδορσέ τόν όποιον έθεώρει ώς διπλοϋν, 
ούτε τόν Φωσέ είς τόν όποιον διέβλεπεν έναν παπάν. Μόλις συνεχιόρει 
τόν Πετιόν καί τόν Ι’οβεσπιέρον καί άκόμη αί άργοπορίαι των ετυραν- 
νουν τήν ανυπομονησίαν της. Νεαρά, διάπυρος, ισχυρά, αύστηρά, ζητεί 
άπό όλους λογαριασμόν, δέν θέλει νά γίνεται λόγος περί προθεσμιών 
καί εμποδίων, άλλ’ επιτάσσει νά είνε άνδρες καί νά ενεργούν.

Είς τό θλιβερόν θέαμα τής μόλις άναφανείσης καί έλπισθείσης Ελευ
θερίάς, άλλ’ ήδη, κατά τήν γνώμην της, άτωλεσθείσ>ις, ήθέλησε νά έπι- 
στρέψή είς Δυό'·. Έχυσεν αίματωμένα δάκρυα. . .

— Θά μάς χρειασθή, είπεν αυτί'], τήν όην Μαΐου, μία νέα έπανάστα- 
σις, άλλως θά χάσωμεν τήν ευτυχίαν καί τήν ελευθερίαν μ«ς. Άμΐ( ι- 
βάλλω δμως άν ό λαός έχει άκόμη αρκετόν σθένος. Καί αυτός ό εμφύλιος 
πόλεμος, όσον φρικαλέος καί αν είνε, θά προαγάγη τήν άναγέννησιν τοΰ 
χαρακτήρος μας καί τών ηθών μας... Πρέπει νά εϊμεθα πάντοτε έτοι
μοι νά ύποστώμεν τιι πάντα καί νά 
άποθάνωμεν άκόμη χωρίς λύπην,

Ή γενεά περί τής οποίας άπηλπί- 
ζετο τόσον ευκόλως ή κυρία Ρολάν 
είχε θαυμάσια προτερήματα: Τήν πί
στα· είς τήν πρόοδον, τήν ειλικρινή 
επιθυμίαν τής ευδαιμονίας τών άνθρώ- 
πων, τόν διακαή έρωτα τής 
ευημερίας καί έξέπληξε τόν 
διά τοϋ μεγέθους τών θυσιών της. 
’Εν τούτοις πρέπει νά εϊπωμεν δτι, 
κατά τήν έποχήν έκείνην, επειδή ή 
δύναμις τών πραγμάτων έκυριάρχει, 
οί χαρακτήρες, διεφθαρμένοι ύπό τοϋ 
παλαιού καθεστώτος, δέν ήσαν άρρε- 
νωποί καί αυστηροί. Τό θάρρος τοΰ 
πνεύματος έλειπεν. ΊΙ πρωτοβουλία 
τής ιδιοφυίας είς ούδένα άνεφαίνετο,
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ούδ" είς αύτόν τόν Μιραιιπώ. παρ’ δλον τό γιγαντιαϊον τάλαντόν του. 
Οί άνδρες τής έπαναστάσεως τότε είχον πάρα πολύ γράψει, είπον 

τόσα καί τόσα, ήγωνίσθησαν τόσον πολύ, επομένως ή μεγάλη ορμή τής 
πρώτης στιγμής τούς έβοήθησθ νά υποστώσι τά πάντα, άλλά τό θάρρος 
κατέπεσε. Ή γενεά αΰτη άλλως δέν είχε τήν νεότητα καί τήν δροσερό- 
τητα τοΰ πνεύματος, τήν πρώτην ορμήν τής πίστεως.

Τιήν 22“* "Ιουνίου, έν μέσοι τοΰ γενικού δισταγμού τών πολιτικών, ή 
κυρία Ρολάν δέν έδίστασε ποσώς. "Εγραψε, ένήργη_σε δέ δπως γραφή 
καί είς τάς έπαρχίας, ϊνα έρωτηθή ό λαός διά ναι ή δχι. άν άρμόζη νά 
διατηρηθή ή μοναρχική μορφή τής κυβερνήσεως. Άπέδειξεν είτα ότι 
πάσα άντιβασιλεία ήτο αδύνατος· ότι έπρεπε νά έκθρονισθή ό Λου
δοβίκος 16®«.

"Ολοι ή σχεδόν δλοι ύπεχώρουν, έδίσταζον. έκυμαίνοντο άκόμη. Ό 
Καμίγι Δεμουλέν έλεγεν οτι τό 1789 ήσαν 12 δημοκρατικοί έν ι'ΐλφ. 
Είχον πολλαπλασιασθή ούτοι κατά τίι 1791 καί ό αριθμός τών δημο
κρατών χωρίς νά τό γνωρίζουν ήτο μέγιστος. "Εχρειάζετο λοιπόν νά τό 
μάθουν. Έκεϊνοι οί όποιοι ύπελόγιζον καλά ήσαν έκεϊνοι οί όποιοι δέν 
ήθελαν καθόλου νά υπολογίσουν. Έπί κεφαλής τής έμπροσθοφυλακής 
ταύτης έβάδιζεν ιή Κυρία Ρολάν. ήτις έρριπτε τό χρυσούν δρέπανόν έπί 
τής διατακτικής πλάστιγγας μαζί μέ. 
τό θάρρος της καί τήν συναίσθηση· 
τοΰ δικαίου. Ή κυρία Ρολάν τήν 
έποχήν έκιίνην ήτο δριμυτάτη. Έλεγε 
δέ αύτολεξεί:

ΊΙ πτώσις τοΰ θρόνου άπεφα- 
σίσθη υπό τοΰ μοιραίου τών αύτο- 
κρατοριών .. . Πρέπει νά δικασθή ό 
βασιλεύς ! .. "Οσον σκληρόν καί αν 
είνε τό πράγμα πρέπει έν τούτοις νά 
άναγεννηθώμεν διά τοΰ αίματος.

«
Ή σφαγή τοΰ Πεδίου τοΰ "Άρεως 

κατά ’Ιούλιον 1791, οπότε έκεϊνοι 
οί όποιοι έζήτουν τιήν Δημοκρατίαν 
έτουφεκίσθησαν, έφάνη είς αυτήν 
ώς ό θάνατος τής Ελευθερίας Καί 
τότε έδειξε μέγα ενδιαφέρον διά τιήν 
τύχην τοΰ Ροβεσπιέρου τόν όποιον 
ένόμισεν έν κινδύνφ. Κατόπιν ή 
κυρία Ρολάν έπέστρεψεν είς Λυόν, 
δπόθεν έγραψεν είς τό Ροβεσπιέ- 
ρον συγκινητικήν έπιστολήν, έν ή 
μεταξύ άλλων έγραψεν:

".-Ιι· .ταργκολούάουυ τάς εργασίας 
την νομοθετικοί! στόματος άπό τά έπι- 
σρμα τχχραγ α, θά Λιέκρινον τόν μικρόν 
αριθμόν τών θαρραλέων άνδρών, οίτι- 
ι·ες έμειναν πιστοί εϊς τάς άρχάς των 
καί τών όποιων ρ Λράοις δίν έπανσεν 
δρκιζομένη τις τούς αιώρας αντονς 
αφοσίωση· καί ευγνωμοσύνην.

'Ο μικρός αριθμός τών ανεπτυγμέ
νων ψυχών, αί όποΐαι θά ήσαν ίκαναΐ 
νά έπιτελέσωοι με;.'άζα πράγματα, εγ- 
κατεσπαρμέναι έπί τής έπιφανείας τής 
γής, καί διενθννόμεναι νπό τών περι
στάσεων δεν δύνανται νά ονναθροιοθώ- 
σιν Γι·α ένεργροωσιν άπό κοινού .. . ».

Ό Ροβεσπιέρος δέν έφάνη πρό
θυμος νά άπαντήση είς τάς προ- 
καταβολάς ταύτας.

Ό κύριος καί ή κυρία Ρολάν έπέ- 
στρεψαν είς ΤΙαρισίους κατά τό 1792, 
δτε ή δύναμις τών πραγμάτων, ή έπι-
κειμένη πτώσις τοΰ θρόνου, έφερε η κτρια ρολαν
τούς Γιρονδίνους είς τήν εξουσίαν 
καί τόν σύζυγόν της Ρολάν υπουργόν τών Εσωτερικών.Ή κυρία Ρολάν, 
έντός τιόν χρυσοστόλιστων αιθουσών τοΰ υπουργείου τών Εσωτερικών, 
ύπήρξεν ο,τι ήτο είς τήν αγροτικήν της κατοικίαν. Μόνον δ,τι περιεΐχεν 
δ χαρακτιήρ της, τό σοβαρόν, τό ισχυρόν, τό άνδρικόν, τό μέγα. έφάνη 
συχνάκις ώς υπεροψία καί έδημιούργησεν είς αύτήν πολλούς έχθρούς.

Αί δύο ύπουργεΐαι τοΰ Ρολάν άνήκουσιν είς τήν Ιστορίαν καί δχι εΐς 
τήν βιογραφίαν. Άλλ' όλίγαι λέξεις περί τής περιφήμου καταστάσης 
έπιστολής τού Βασιλέως εϊνε άπαραίτηται, διότι έξ αιτίας τής έπι
στολής ταύτης κατεκρίθη ή νομιμοφροσύνη τοΰ ύπουργοΰ καί τής γυ- 
ναικός του.

Ό Ρολάν. ώς δημοκρατικός υπουργός ένός Βασιλέως. αισθανόμενος 
καθ’ έκάστην περισσότερον ότι δέν υπήρχε θέσις δΓ αύτόν. δημοκράτην 
όντα, είς τά Ανάκτορα τοΰ Κεραμεικού, δέν είχε θέσει τόν πόδα είς τόν 
μοιραίον εκείνον τόπον, παρά ύπό τόν ρητόν όρον νά προσλάβη ειδικόν 
γραμματέα, δ όποιος νά καταγράφη καθ’ έκάστην έκτενώς τάς αποφά
σεις, τάς ειδοποιήσεις καί νά κρατή σημειώσεις, ϊνα παραμείνη μαρτυ
ρία, έν περιπτώσει καταχθονίου ραδιουργίας έναντίον του, καί δυνηθή 
τοιουτοτρόπως είς έκαστον μέτρον, νά διαίρεση καί νά διακρίνη, νά 
κατανείμη ούτως είπείντό ακριβές μερίδιοντών ευθυνών, δΓ ών έκαστος 
θά έβαρύνετο. ΊΙ ύπόσχεσίς αΰτη δέν έτηρήθη διότι δ Βασιλεύς δέν 
ήθέλησε καθόλου... Ό Ρολάν τότε έφήρμοσε δύο τρόπους διά νά κα- 
λύπτη τόν εαυτόν του άπό πάσης εύθύνης. Πεπεισμένος δτι ή διαφήμι- 
σις ήτο ή ψυχή ένός έλευθέρου Κράτους, έδημοσίευε καθ’ έκάστην είς 
τήν έφημερίδα · θερμόμετρου·, πάν δ,τι ήδύνατο έπωφελώς νά δημο- 
σιευθή εκ τών αποφάσεων τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου, ένφ άφ’ ετέ
ρου συνέταξε διά τής γραφίδος τής γυναικός του έπιστολήν πρός τόν

ΕΙΣ ΤΟ ΙΚΡΙΩΜΑ

Βασιλέα, προωρισμένην άργότερον διά τό Έθνος, έν ή περιπτώσει δ 
Βασιλεύς τόν έξηπάτα.

Ή έπιστολή αΰτη δέν ήτο καθόλου έμπιστευτική. ΆπηυΟύνετο προ
φανώς μάλλον πρός τό Έθνος παρά είς τόν Βασιλέα, καϊ έλεγεν εύκρι- 
νώς δτι, ό Ρολάν κατέφυγεν είς τίι άνωτέρω μέτρον έλλείψει τοΰ γραμ
ματέως καί τοΰ βιβλίου, τά όποια θά ήδύνατο νά μαρτυρήσωσιν άντ’ 
αύτοΰ. Ένεχειρίσθη είς τόν Βασιλέα ύπό τοϋ Ρολάν τήν 10'1* ’Ιουνίου, 
δηλαδή άκριβώς τήν αύτήν ήμέραν, καθ’ ήν ή Αύλή έκαμνεν έναντίον 
τής Έθνοσυνελεύσεως νέαν μηχανοραφίαν. διι'ι μιά; απειλητικής άναφο-ι 
ράς, ήτις έλεγεν καταχθονίως. έν όνόματι όκτιο χιλιάδων δήθεν εθνο
φρουρών. δτι. ή έκκλησις τών συνησπισμένων πολιτών τών. επαρχιών 
ήτο ΰβρις πρός τήν εθνοφρουράν τών Παρισίων.

Τήν 11η* ή τήν 12ην, επειδή ό Βασιλεύς δέν έκαμε λόγον περί τής 
έπιστολής, ό Ρολάν tijv άνέγνωσε μεγαλοφώνως ένώπιόν τοΰ Υπουργι
κού Συμβουλίου. Τό έγγραφον τοΰτο. αληθώς εΰγλωττον, είνε ή ύπερ- 
τάτη διαμαρτυρία δημοκρατικής νομιμοφροσύνης, ήτις έν τούτοις άφι- 
νεν είς τόν Βασιλέα μίαν τελευταίαν θύραν διεξόδου σωτηρίας. ΊΙ έπι
στολή αΰτη περιέχει λέξεις σκληράς. εύγενεϊς καί τρυφερός συγχρόνως. 
Ή ακόλουθος φράσις είνε ύψίστης έννοιας. Όχι· ή ΙΙατρίς δέν είνε άπλώς 

μία λέξις, άλλ’είνε ον πραγματικόν, 
διά τό όποιον έγένοντο θυσίαι, είς 
τό όποιον έκαστος άφοσιοΰται περισ
σότερον καθ' έκάστην ένεκα τών 
μεριμνών τάς όποιας προκαλεΐ. δν 
τό όποιον έδημιουργήθη διά μεγά
λων προσπαθειών, τό όποιον άνυ- 
ψοΰται έν μέσφ τών ανησυχιών καί 
τό όποιον άγαπάται έπί τοσοϋτον 
μάλλον, διότι στοιχίζει καί διότι 
γεννφ τήν έλπιδα...»

Ακολουθούν είς τήν έπιστολήν ταύ
την σοβαρα’ι προειδοποιήσεις, άλη- 
θεστάτων προφητειών έπί τών φοβε
ρών πιθανοτήτων τής άντιστάσεως, 
ήτις θά άναγκάση τήν Δημοκρατίαν 
νά τελειοποιηθή, ποτιζομένη δΓ αί
ματος. Ή έπιστολή αΰτη παρήγαγε 
μεγάλην έντύπωσιν καί έγένετο αιτία 
τής παύσεως τού ύπουργοΰ Ρολάν. 
Κατά τήν δευτέραν ύπουργείαν τοΰ 
Ρολάν έγένοντο πολλά σφάλματα. Ό 
δισταγμός, άν πρέπη νά μείνη είς 
Παοισίουςή μετατεθή ή πρωτεύουσα, 
έπί τή προσεγγίσει τής ξενικής εισ
βολής. ή άδεξιότης μετά τής όποιας 
έγένετο έπίθεσις κατά τοΰ Ροβεσπιέ
ρου ύπό ανθρώπου τόσον ελαφρού 
δσον ό Λουβέ, ή αύστηρότης, έστε- 
ρημένη πολιτικότητος. δι'ής άπερρί- 
φθησαν αί προκαταβολικά! προσφο
ρά! τού Δαντόν πρός συνεργασίαν, 
δσον άφορά τήν κατηγορίαν καθ’ήν 
δέν έπεσπεύσθη ή πώλησις τών έθνι- 
κών κτημάτων, άτινα κατεσχέθησαν 
ιιπό τούς παρανόμως άποκτήσαντας 
ταύτα εύγενεϊς καί κληρικούς, καί 
καθ’ ήν ή Γαλλία άφέθη άνευ χρη
μάτων. Ενώπιον τοιούτου κινδύνου ό 
Ρολάν καί ή σύζυγός του είχον κάμει 
μεγάλας προσπάθειας. Ήσαν άθώοι, 
διότι αί γιρονδινικαί διοικήσεις τών 
έπαρχιών έκιόφευσαν είς πάσαν έκ
κληση·. Έκτοτε οί Ιακωβίνοι, αλη
θείς έπαναστάται. έπεκράτησαν.

'Από τοϋ Σεπτεμβρίου 1792 ό κύ
ριος καί ή κυρία Ρολάν διέτρεξαν 

τούς μεγαλειτέρους κινδύνους ζωής καί τιμής. Δέν έγένετο χρήσις έναν
τίον των εγχειριδίου, άλλ’ έχρησιμοποιήθη τό σκληρότερου δπλον ή 
συκοφαντία. Τόν Δεκέμβριον τοΰ 1792. είς ραδιούργος, καλούμενος 
Βιάρ. μετέβη καί εύρε τόν Σαμπι'ο καί τίιν Μαρά. καταγγέλλων μεγάλην 
συνωμοσίαν τών Γιρονδίνων κατά τής Έπαναστάσεως. Τής συνωμοσίας 
ταύτης έπί κεφαλής ήσαν δήθεν ό κύριος Ρολάν καί ή γυναίκα του. Ή 
Συντακτική Έθνοσυνέλευσις άπόίλεσε μίαν ήμέραν θορυβώδους συζη- 
τήσεως, δπως έξετάση τήν καταγγελίαν, ήτις άπεδείχθη ανυπόστατος.

Τήν 2“ν ’Ιουνίου, ένφ πάντες οί Γιρονδϊνοι. ένεκα τής έπελθούσης 
Τρομοκρατίας, άπεμακρϋνθησαν ή έκρύβησαν, γενναιότεροι έφάνησαν 
οί Ρολάν. οΐτινες δέν ήλλαξαν κατοικίαν. Ή κυρία Ρολάν δέν έφοβεΐτο 
οΰτε τήν φυλακήν, οΰτε τόν θάνατον. Δέν έφοβεΐτο παρά προσωπικήν 
τινα προσβολήν καί διά νά ήναι κυρία τής τύχης της, έκοιμάτο μέ εν 
πιστόλιον ύπό τό προσκεφάλαιόν της. "Αμα έμαθεν δτι ή Κομμούνα 
έξέδωκεν ένταλμα συλλήψεως έναντίον τοϋ Ρολάν. έσπευσε νά μεταβή 
είς τό Κεραμεικόν μέ τήν ηρωικήν ιδέαν νά συντρίψη διά τής ευγλωτ
τίας της τούς κατηγόρους, νά κατακεραύνώση τούς "Ορεινούς καί νά 
άποσπάση άπό τήν ’Εθνοσυνέλευση· τήν ελευθερίαν τοΰ συζύγου της. 
’Αλλά συνελήφθη καί ή ιδία τήν αύτήν νύκτα. Πρέπει νά άναγνώση τις 
ολόκληρον τήν σκηνήν είς τά θαυμάσια Απομνημονεύματά της, τι'ι όποια 
νομίζει τις δτι. έγράφησαν μέ τό έγχειρίδιον τού Ιίάτωνος καί δχι άπό 
τό χέρι μιας γυναικός. Άλλά μερικαί λέξεις, έξερχόμεναι άπό τά μητρικά 
σπλάγχνα, ιιερικοί συγκινητικοί υπαινιγμοί διά τιήν άμεμπτον φιλίαν, 
άφίνουσι νά διαφαίνεται δτι ό μέγας αύτός άνήρ ήτο μία γυνή, δτι ή 
ψυχή αύτή δσον ήτο ισχυρά έπί τοσοϋτον ήτο καί τρυφερά. Δέν προέβη 
είς κανέν διάβημα διά νά άποφύγη τήν σύλληψίν της καί έφυλακίσθη 

είς τίιν Κονσιερζερί, πλησίον είς τό μπουδρούμι. έντός τού όποιου ήτο 
ήδη εγκάθειρκτος ή Βασίλισσα Μαρία Άντωανέτα. Στωϊκώτατα καί 
ήρωϊκώτατα έπέταξε τό δηλητήριου, τό όποιον είχε μαζί της, καί ήθέ- 
λησε ν’ άποθάνη δημοσίιι. Ένόμιζεν δτι έτίμα τήν Δημοκρατίαν διά τοΰ 
θάρρους της ένιίιπιον τοΰ δικαστηρίου καί διά τής σταθερότητάς της 
ένώπιόν τοΰ Θανάτου. Έκεϊνοι οί όποιοι τήν εϊδον είς τήν φυλακήν της 
λέγουν ότι ήτο πάντοτε ωραία καί νέα είς ηλικίαν τριάκοντα εννέα έτών. 
Διεσκέδαζε γράφουσα είς τίιν Ροβεσπιέρον. όχι διά νά ζητήση τίποτε, 
άλλά διά νι'ι τοΰ δώση μαθήματα. Τό αύτό έκαμε καί ένιίιπιον τοΰ δικα
στηρίου. δταν τής έκλεισαν τό στόμα.

Ή 8·ι Νοεμβρίου, καθ' ήν άπέΟανε καρατομηθεϊσα. ήτο χειμερινή 
ήιιέρα ψυχρά. ΊΙ Φύσις άπογυμνωμένη καί μελαγχολική άναπαρίστα 
την κατάστασιν τών καρδιών. Ή Έπανάστασις έβυθίζετο επίσης εΐς τόν 
χειμώνα της· είς τόν θάνατον τών ιδανικών της. Μεταξύ τών δύο κήπων 
άνευ βλαστήσεως. περί τό έσπέρας - Γ> 1 , μ. μ. —ή κατάδικος μετεφ ερθη 
παρά τό βάθρον τοΰ κολοσιαίου άγάλματος τής "Ελευθερίας, όρθουμένης 
παρά τήν λαιμητόμον, άνήλθε τάς βαθμίδας καί στρεφόμενη πρός τό 
άγαλμα είπε προς αύτό μετά σοβαρός γλυκύτητος καί άνευ παραπόνου :

Ώ "Ελευθερία! Πόσα κακουργήματαδιαπράττονται έν όνόματι σου!
Καρατομηθεϊσα είχε δοξάσει τιί κόμμα της καί τόν σύζυγόν της. είς 

τοΰ όποιου πολύ συνετέλεσε τήν καταστροφήν. Άκουσίως έπεσκίασε τόν 
Ρολάν έν τφ μέλλοντα Άλλ’ είχε διά τήν άρχαϊκήν, ένθουσιώδη καί 
ένάρετον ψυχήν τού συζύγου της. είδος τι θρησκευτικής εύλαβείας. 
Ούτος είχε διαφύγει τών χειρών τής Τρομοκρατίας.Όταν ή κυρία Ρολάν 
κατεδικάσθη. είπεν δτι Ό Ρολάν θά αύτοκτονήση . Καί τοΰτο έπηλή- 
θευσε, διότι ό Ρολάν είχε δι’ αύτήν σφοδρόν έρωτα.

Καταφυγών είς Ρουέν. είς φιλικήν του οικογένειαν, άμα έμαθε τήν 
καρατόμηση· τής συζύγου του, έφυγε κρυφίως πάλιν καί προσεπάθησε 
νά άπολεσθώσι τά ίχνη του, κατόπιν δέ περιπετειών είς δάση καί άγροτι- 
κούς δρόμους, ηύτοκτόνησε κάτωθεν μιάς δρυός. διαπεράσας τό στήθος 
του διά τοΰ στιλέτου τής ράβδου του. Έπί τοΰ πτώματός του εύρέθη 
σημείωσις φέρουσα τό όνομά του καί τάς εξής λέξεις:

- Σεβασθήτε τά λείψανα ένός ενάρετου άνθρώπου .
Τίι μέλλον δέν τόν διέψευσε διότι συναπεκόμισεν είς τόν τάφον τόν 

σεβασμόν τών άττιπάλων του.
MICHELET

ΑΠΟ TAS ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ * * Ψ * * * ΐ

* * * ΨΎΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΡΕΤΑΝΗΝ

ΕΙΣ μίαν χώραν άπομεμακρυσ^ιένην, είς Πόν-Κολλέκ, χαμένην σχεδόν 
είς τά ενδότερα τής Βρετάνης, καταφθάνουσι καθ’ ομάδας, πέριξ 

τοΰ κοινού τάφου, οί χωρικοί τών περιχιόρων. Έχουν δλοι κατεβα- 
σμένο τό κεφάλι, περιβεβλημένοι, τά Κυριακάτικα των ένδύματα καί 
άφαιροϋσι τό πνεύμα έκ τών γηίνων πραγμάτων, ϊνα σκεφθώσι θρη- 
σκευτικώς κατά τήν ήμέραν δλων, κατά την εορτήν τών Άγιων Πάντων. 

Κατάγονται άπό μέρος είς τό όποιον δ πολιτισμός δέν είσέδυσεν 
άκόμη.. . καί έν τούτοις έκαστος προσεύχεται, διά τόν εαυτόν του, διά 
τούς συγγενείς του... καί διά τούς α>.λους... Μεταβαίνουν εΐς τό νεκρό- 
ταφεϊον τήν ήμέραν τοΰ Ψυχοσαββάτου καί έκεΐ κανείς δέν λησμονεϊται!

Τήν έσπέραν, καί μάλιστα άπό τιήν παραμονήν, δλοι σκέπτονται τούς 
άποθανόντας. Κάθηνται ολοι, δπως κατά τά ξενύχτια τοΰ χειμώνος, 
πέριξ τής μεγάλης πυράς ή όποια ανέρχεται μεταβαλλομένη είς καπνόν 
είς τό σκότος τής νυκτός. Διηγούνται!, έκαστος τάς παλαιός άναμηήσεις 

των, διαιωνίζουν τάς 
προπατορικός παρα
δόσεις καί έπειτα πη
γαίνουν καί κοιμούν
ται έπί τοΰ πτωχικού 
κρεββατιού. ψάλλον- 
τες τάςπροσευχάς των 
χαμηλοφιόνως διά νά 
μή ταράξουν τήν επι
κρατούσαν είς τόν τό
πον νεκρικήν σιγήν. 
Βλέπουν όνειρα κατά 
τά δποϊα γίνονται 
εμφανίσεις, έπαναβλέ- 
πουν τούς ώποθανόν- 
τας πλησιεστέρους αυ
τών συγγενείς καί συν
ομιλούν μέ τούς πλέον 
αγαπητούς εϊς αύτούς.

Προετοιμάζουν τοι
ουτοτρόπως τό πνεΰμά 
των ϊνα τήν έπομένην 
εύρίσκωνται ιιπό τάς 
πρώτας ώρας είς τήν

η ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ γίνεται απο την οικοδέσποιναν λατρείαν τών άγιων 
νεκρών. Αύτή εϊναι ή 

Βρετανική συνήθεια τήν όποιαν έκληρονόμησαν ιιπό τούς πατέρας των 
καί τήν όποιαν θά κληροδοτήσουν είς τά παιδιά των.

Είτε πλούσιοι εϊναι είτε πτωχοί, λατρεύουν τούς νεκρούς των κατά τόν 
αύτόν τρόπον καί μετά τοΰ ίδιου ενθέρμου θρησκευτικού ζήλου. Εϊναι 
κτήνη, άλλά είναι καί αγαθοί. "Οταν δίδουν είς τούς πτωχούς εϊναι 
δΓ αύτούς ώς νά έδάνειζον είς τόν Θεόν. Διά τοΰτο ύπάρχει συνήθεια, 
δταν πλησιάζη ή μεγάλη ήμέρα τοΰ πένθους, νά βλέπη κανείς εΐς τάς 
θύρας τών πλουσίων οικιών, γραμμήν πτωχών λαμβανόντων ιιπό τάς 
χεΐρας τών οικοδεσποτών γενναιόδωροι· καί φιλεύσπλαγχνον έλεημοσύ-

Ο ΧΑΡΟΣ ΑΝΚΟΥ ΘΕΡΜΑΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΥΡΑΣ

ιην. Κανείς άπό τούς πλουσίους δέν δύναται νά άπιιφύγη τοΰτο. διότι 
θά ήτο ιεροσυλία!

Ή πατροπαράδοτος βρετανική παράδοσις απαιτεί όπως ή ήμέρα τοΰ 
Ψυχοσαββάτου άφιερούται εΐς τούς προσφ ιλεϊς έξαφανισθέντας. Τιήν 
ήμέραν έκείνην γίνεται ή άφήγησις τού βίου των. τών κατορθωμάτων 
των καί μετροΰνται πολλά κομποσχοίνια ύπέρ άναπαύσεως τής ψυχής 
των. Φόβος ύπάρχει ρεταξύ τών χωρικών αύτών μήπως δ ΆνκοΟ — δ 
Χάρος - ό όποιος μονος έκοψε τό νήμα τής ζωής τών άποθανόντων, 
κατά τό διάστημα τής νεκρικής περιοδείας των, τούς άφήκεν εϊς τιήν 
θύραν τοΰ καθαρτη
ρίου. Διά τούτο προ
σεύχονται παρακα- 
λούντες δπως,οί έκτός 
τοΰ Παραδείσου ευ
ρισκόμενοι έπιτύχωσι 
τιήν εΐς αύτόν είσο
δον. Ό Άνκοΰ δμως 
κατ’ αύτούς έπαγρυ- 
πνεϊ πάντοτε...Ό Άν
κοΰ παραμονεύει!...

Τήν-νύκτα τοΰ Ψυ
χοσαββάτου ό χάρος 
Άνκοΰ διατρέχει τούς 
δρόμους, τιί ορη καί 
τά δάση. Τροχίζει τό 
δρέπανόν αύτού είς 
μίαν γωνίαν έρημων 
εκτάσεων καί βλέπει 
άπό τό μέρος, άπό τό 
όποιον έξέρχεται ό 
καπνός τής εστίας, 
άν ό καθείς έκπλη-
ροι τά καθήκοντά του. Παραμονεύει τήν νύκτα, περιμένει τιήν ώραν τοΰ 
ύπνου, καί κατέρχεται πλησίον τής πυράς, τιήν όποιαν άφίνουν έπίτηδες 
διάπυρον, διά νά θερμάνη ολίγον τά μέλη του. παγωμένα καί ξηρά άπό 
τό ψύχος. Ό Άνκοΰ δέν κάμνει διακρίσεις· έχει άρχάς ίσότητος. Ό 
Άνκοΰ διασκορπίζει τά πλούτη, άλλά δέν άφίνει κανένα νά γλυτώση 
άπό τό δρέπανόν του. Τόν φοβούνται καί τόν σέβονται διότι είναι αόρα
τος, άσύλληπτος καί άνύποπτος.

Ώς γνωστόν, ή Βρετάνη τής Γαλλίας είναι πλήρης πατροπαραδότων 
δεισιδαιμονιών. Ή παράδοσις τού Ψυχοσαββάτου εϊναι ίσως μία άπό τάς 
ώραιοτέρας. Εΐς τό βάθος τής άμαθείας εΐς τιήν όποιαν είναι βυθισμέ
νοι οί δπισθοδρομημένοι πληθυσμοί τής άρχαίας ταύτης χώρας, άνευ- 
ρίσκονται σημεία λίαν ύψηλής φιλοσοφίας.

Ή πρός τούς πτωχούς ελεημοσύνη κατ’ έθιμον καϊ δχι έκ φόβου, τό 
καθήκον εύλαβείας πρός τούς νεκρούς,, είναι άποδείξεις ίίτι αύτοί οί 
άνθρωποι τείνουν πρός βίον δίκαιον καί εϊρηνικόν. Δέν λείπει άπό 
αύτούς ή ή καλλιέργεια τής διανοίας καί ή άνάπτυξις τής φαντασίας 
διά νά έξαφανισθοΰν άπό τούς άχρησιμοποιήτους τούτους εγκεφάλους, 
οί παραλογισμοί καί αί εμφανίσεις.

Ή άρχαιοτάτη παράδοσις τοΰ Ψυχοσαββάτου 'εϊναι πολύ χαρακτη
ριστική. Έκεϊνο τό όποιον έκπλήσσει περισσότερον εϊναι ή σκηνο
θεσία έν τφ μέσφ τής νυκτός, τής υποχρεωτικής έλεημοσύνης πρός τούς 
πτωχούς καί τής νεκρικής αγρυπνίας τοΰ Άνκοΰ.. .

ΣΤΡΟΦΑΙ
Χαρμόσυνον συμπόσιον εϊν’ ή ζωή, μήν 'πήτε. 
διότι ή άνόητοι ή ποταποϊ θά είσθε.
Άλλ’ οΰτε πάλι συμφορά άτέλειωτη, ά! μήτε· 
διότι Οάν’ άπόδειξις πώς θάρρους Οά στερεϊσθε. 
Είς ολαις δμως τής χαραίς άνοϊξτε τή καρδιά σας. 
νά κλαϊτε δπως δ βόρειας ή κύμα τοΰ Απείρου. 
Γεί'θήτε πάσαν ηδονήν, άνθέξτε "ς τά δεινά σας 
καί ’πήτε πώς: Είναι πολύ καί ή σκιά ονείρου.

Σύννεφα, τώρα 'ποΰ λαμπρά σάς περιζών’ ήμέρα, 
έπάνω 'ς άπειρους άγρούς "ποΰ στάχυα πλημμυρίζουν, 
είς τόν γαλάζιον ούρανόν μοΰ φαίνεσθ’ έκεΐ πέρα, 
ωσάν καράβια ήσυχη τή θάλασσα ’σάν σχίζουν, 
έσεϊς ’πού μ’ δψι σκοτεινή σέ ’λίγο Οά περνάτε 
σ’ άνεμοζάλΐ) σκοτεινή κ’ οί θόλοι θά μαυρίζουν, 
σάς ή καρδιά μ’ άκολουθεϊ, τοΰ άχανοΰς διαβάται 1 
Καρδιά ’ποΰ ’μοιάζει ’σάν κ’ εσάς καί ’ποΰ δέν τήν γνωρίζουν.

(Κατά τόν Jean Morias)

ΤΑ ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑ

Φίλοι, τόν θάνατον νά ζητοΰμεν.
Αύτός δ βίος
είναι γελοίος.

Φίλοι, τόν θάνατον νά ζητοΰμεν. 
τό γρηγορότεροι· "πού 'μποροΰμεν.

Γυμνός κάνεις νά γεννηΟή, 
πλούτον ή δόξαν νά ζητή, 
νά φύγη δέ όπως θάλθή : 
Όλ’ ή ζωή μας εϊν’ αύτή.

(Κατά τόν Desaugiers)

Φίλοι, τόν θάνατον νά ζητοΰμεν.. 
Άλλ’ δμως όρεξις πολλή, 
καλό κρασί, καλό φαγί, 
στρώμα καλό, φίλη καλή· 
άλλού δέν ’βρίσκοντ’ ή ’ς τίι γή.

Φίλοι μου, πρέπει λοιπόν νά ζούμεν.
Αύτός ό βίος 
μάς εϊναι θειος.

Φίλοι μου, πρέπει λοιπόν νάζοΰμεν 
διακόσια χρόνια, αν είμποροΰμεν.

ΕΚΤΩΡ ΚΑΣΤΑΛΙΑΣ



ΑΙ ΕΦΕΤΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΡΕΩ

apis: εν’,· μίαν δραστηρίαν ενέργειαν τής 'Εταιρίας Γραμ- 
/"‘τ"η' καί Τεχνών αί ’ Αθήναι είδον Άποκρέω Εφέτος 
καί επανηγύρισαν μέ κάποιαν μεγαλειτέραν ζωηρότητα. 
Πράγματι ή'Εταιρία Γραμμάτων και Τεχνών, σκοπούσα 

είς τό νά δοθή κάποια κίνησις είς τόν τόπον. κατήρτισε μεγάλην 
επιτροπήν έκ τών τά πρώτα φερόνταιν, ύπό τήν προεδρείαν τοΰ 
ho/κ. Συμβούλου αυτής κ. I. Βρατσάνου, ήτις κατανεμηθείσα είς 

τμήματα ί'φερεν είς αίσιον πέρας τό έργον της. Οϋτω ή εκ τών 
κ.κ. ΔίΗλιοποΰλου, Διευθνντοΰ τής Τραπ.’ Αθηνών. Δ. Λοβέρδου, 
ίιευθυντοΰ τής Λαϊκής Τραπέζης και 1. θεολόγη, άιενθυντον 

τής Τραπέζης Μιτυλήνης, κατιόρθωσε νι'ι συλλέξΐ) Εράνους μεταξύ 
τών Τραπεζών και Εταιριών άνελθόντας εις 4 χιλ. περίπου. 
'Άλλο τμήμα εκ τών κ. κ. Δ. Ζαχαρία, Β. Κασδόνη, τού και 
Ταμία τής μεγάλης Επιτροπής, Μ. θειάφη, Γ. I Ιαπαϊωάννου, 
Χρ. Σπηλιοπουλου, τών μεγάλων τής εμπορικής τάξεως, κατώρ- 
θωσε νι'ι συλλέξη περί τάς (ϊ χιλ. δραχμής. J«· πρέπει ωσαύτως 
νά λησμονηθή καί τής Δημοτικής Άρχής ή δραστήρια ενέργεια, 
ήτις είσέ.φερεν επίσης 2 χιλ. δραχμάς, πλήν τοΰ ότι καί. τήν 
μουσικήν τού ’ Ορη ανοτροη είου διέθεσε καί σημαίας καί τά τόξα 
τών οδών καί πλατειών διέταξε νά άναφθώσι τήν νύκτα τών 
τριών Κυριακών τών Άποκρέω.

Τοιουτοτρόπως συνελέγη ποσόν 12 περίπου χιλιάδων δραχ. 
ανεπαρκές πάντως, άη οΰ κατά τους μετριωτέρους υπολογισμούς 
χρειάζονται 50 χιλ. δραχ. Μολοντούτο μέ διαφόρους συνδυα
σμούς ή Επιτροπή κατιόρθωσε κάτι νά κόμη. Έν πρώτους ή 
εξέδρα ή στηθέΐσα είς τήν πλατείαν τοϋ Συντάγματος, ώμολο- 
γήθη κοινώς ότι. ήτο αληθινόν κομψοτέχνημα, χάρις είς τον 
ίρ; ιολάβον της κ. X. Τσονκάτον, τον γνωστόν καί φιλοτιμώ- 
τατον επιχειρηματίαν, ώς καί 
τούς κ. κ. Ιεσύπρην καί Μω- 
ραιτην, ταπετσιέρηδες, οί όποιοι 
ιιέ πολύ γούστο τήν είχον δια
κοσμήσει, πρό παντός όμως 
χάρις είς τό έκ τών κ. κ. Μ. 
Λιδωρίκη, X. Σπανδωνή, .4. 
ΙΙαπαγεωργίου κ.λ. τμήμα τής 
Εξέδρας.

ΊΙ πρώτη Κυριακή, δηλαδή 
ή δεύτερα τών Άποκρέο», είχε 
διατεθεί διά τήν είσοδον τοΰ 
Καρναβάλον, ή άκριβέστερον 
τήν είσοδον τής χήρας του, βα- 
σιλίσσης τών ’Αποκρέω. ΊΙ 
πομπή ήτο μεγαλοπρεπέστατη 
χάρις είς τούς κ.κ. Λάσκαρην 
καί Κ. Καλούδην. Έν άρμα διά τήν Α. Μ. συρόμενοι1 
άπό τέσσαρας λευκούς ίππους, μέ εφίππους καί ακο
λούθους, με προπομπός καί ουραγούς, με συνοδείαν 
πολυάριθμον άπό πεντήκοντα παιδιά τοΰ ’ Ορφανοτρο
φείου, μετημφιεαμένα εις διαόολάκ.ους φουσκοφόρους 
καί μέ δύο μουσικής τριάκονταμελε'ις. Εΐποντο ενα πε
λώριον τσαρούχι άπό κατέρυθρον πλους καί ένα τερά
στιον ψάρι.

II δεύτερα Κυριακή είχε διατεθεί διά στολισμένος 
άμάξας. Παρήλασαν περίπου είκοσι ίίμαξαι Οανμα- 
σίως στολισμένοι. Μία τοΰ κ. Πεσμα- 
ζόγλον, στολισμένη μέ άνθη τοΰ άγροΰ 
τεχνητά, ήτο Αληθινόν κομψοτέχνημα. 
’Επίσης ωραία στολισμένα ήσαν τα αμά
ξια τών κ.κ. Ζαχαρία, Βρατσάνου, Σπη- 

λιοπούλου, Λάσκαρη, Γιαλ.ούρη, Σμυρλή, Σπανδωνή, Γ. Κων- 
σταντινίδου, Γ. Τοίμα, Γ. Τσεκουροπούλου, Κ. Καλούδη, 
Ο. Καλογερικού. ’Αχ. Καρατζά κ.λ. Άλλ’ ήτο κάτι τι ασύλλη
πτοι· είς τέχνην, αρμονίαν καί κομψότητα τό αμάξι τοΰ γνω
στού άνθοκόμου κ. Λ. Φλεριανοΰ, όπερ καί έλαβε τό εκ δρ. 60Θ 
πρώτον βραβείον.

ΊΙ τελευταία Κυριακή είχε διατεθή δι' άρματα, παραστάσεις, 
σατύρας, ωδικούς ομίλους κ.λ. ’.Ιτοχοχ ό καιρός δέν ηύνόησε 
τήν ήμέραν, ήτις θά Επισφράγιζε τόν πανηγυρισμόν. Βροχή 
διαλεϊπουσα έλουε τήν πάλιν.

’Εν τούτοις ή παρέλασις τών άρμιίτοιν έγεινεν, ή δέ εξέδρα 
κατελήφθη, δί έλλειψη· θεατών έπί πληρωμή, άπό χύδην όχλον. 
Παρήλασαν έν τούτοις ωραία πράγματα. Τό άρμα τοΰ δαιμό
νιου Τσούτσου, ήμποροΰσε νά συναγωνισθή καί είς τήν Χίτσαν. 
"Ενα ωραίοι· άρμα ήτο άπό άνθη τεχνητά, σαν κάλυξ, καί μέσα 
ήσαν μέ τά βέλη των καί τάς φαρέτρας των Ερωτιδέίς, κατε- 
χειροκροτήθη καί. έλαβε τό εκ χιλίων δραχμών βραβείον. Επί
σης οί κ. κ. Λεσύπρης- Μωραίτης καί ή Κ1 ί’οΰ, ή γνωστή τοΰ 
Instilut de Beaute διευθύντρια, είχον ετοιμάσει ένα θαυμά
σιοι· άρμα σατυρίζον τήν έξέλιξιν τοϋ γυναικείου φορέματος. 
Πλησίον ενός αρχαίου μνημείου Υστατο μία Καρυάτις καί δίπλα 
της μία άλλη Έλληνις ιιέ βυζαντινά καί κοντά των μία μέ Γιαν- 
νιώτικα καί τέλος μία μέ τ'ην μοδέρνα βράκα. Ωραία ή ιδέα, 
άλλ ώραιοτέρα, τελεία, ή έκτέλεσις. ’Ιδία. αί κομο’ισεις τής 
Κ<κ Ροΰ έθανμάσθησαν. 'Έλαβε καί αυτή ώς άρμα τό β' βρα- 
βέίοι· έκ δραχμών 500.

Τό εσπέρας είς τό Δημ. Θέατρον έδόθη ό μεγάλος χορός, 
μέ έκλεκτότατον κόσμον είς τά θεωρεία καί μέ ζωηρότητα μεί- 

ζονα τών προγενεστέρων ετών. Οϋτω έληξαν 
αί Άποκρέω μέ άρκετήν ευθυμίαν, χάρις είς 
τήν Εταιρίαν Γραμμάτων καί Τεχνών καί 
μέ άρκετήν, παραδειγματικήν, πρωτοφανή διά 
τάς Αθήνας τάξιν, χάρις είς τά μέτρα τής 
Αστυνομίας. Πρέπει ->·<ί σημειωθή ότι ούτε το 
παραμικρόν έπεισόδιον, τόσον είς τήν έξέ- 
δραν, όσον καί είς τάς οδούς καί είς τόν 
χορόν τοΰ Ιιμιοτ. θεάτρου, έτάραξε τή»' φαι- 

δρότητα καί τήν διασκέδασιν τοΰ 
κόσμου. Αυτά είναι είς τό ενερ
γητικόν τού ίιευθυντοΰ τής ’Αστυ
νομίας κ. Ζυμ,βρακάκη καί τοΰ 
άστυνόμου κ. Λελούδα δστις εϊχεν 
άποσπασθή παρά τή επιτροπή τών 
Άποκρέω.

' Υπάρχουν ελπίδες ότι τό Ερχό
μενον έτος ό πανηγυρισμός τών 
Άποκρέω θά είναι άκόμη ζωη
ρότερος, διότι άπό τοΰδε ή Εται
ρία Γραμμάτων καί Τεχνών, άνα- 
διοργανωθείσα καί περιλαβοΰσα 
μετάξι· τών μελών της, ό,τι εκλε
κτόν καί υγιές καί κορυφάίον 
άριθμεί ή Αθηναϊκή Κοινωνία, 
λαμβάνει πρόνοιαν περί προμή
θειας τού άναγκαιοΰντος υλικού 
έξ Ευρώπης. Άρκεΐ νά ύπάρξη 
ολίγη καλή θέλησις πανταχόθεν, 
όπως υπήρξε καί Εφέτος, διά νά 
άποδειχθή ότι μέ όλίγην καλήν θέ
ληση· γίνονται μεγάλα πράγματα.

ΤΟ ΑΡΜΑ

ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣΑΙ ΑΠΟΚΡΕΩ

ΤΟ ΑΡΜΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ

ΤΟ ΠΕΛΩΡΙΟΝ ΤΣΑΡΟΥΧΙ

ΤΟ ΒΡΑΒΕΥΘΕΝ ΠΕΡΚΟΜΨΟΝ ΑΜΑΞΙ 

ΤΟΥ ΑΝΘΟΚΟΜΟΥ Ν. ΦΛΕΡΙΑΝΟΥ

Η ΔΙΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΔΙΕΛΕΥΣΙΣ 

ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΗΑΤΙΚΗΣ ΠΟΜΠΗΣ

ΑΜΑΞΙ

. ΚΑΛΟΥΔΗ

ΤΟ ΑΜΑΞΙ

ΤΟΥ κ. Ν. ΛΑΣΚΑΡΗ

το ΤΕΡΑΣΤΙΟΝ ΨΑΡΙ
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Η ΟΠΤΑΣΙΑ
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΕΙΣ ΔΥΟ ΜΕΡΗ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ
("Ενα μέρος μεγάλου περιβολιού. Αριστερά 

φαίνεται λοξά μιά πλευρά σπιτιού ψηλού. Κοντά 
Ινα μικρά κιόσκι μ’ ένα παγκάκι. Τό κιόσκι σκε
πάζει ένας πυκνός κισσός πού Απλώνει τους 
πλοκάμους του και στην πλευρά τού σπιτιού. 
Νύχτα. Σχεδόν ξημερώματα. Φεγγάρι λαμπρό. 
Τά πρώτα κελαδήματα τών πουλιών].

ΠΡΟΣΩ Π.Α
ΜΙΜΗΣ, ένας νέος ώς 20 έτών.
ΟΛΓΑ, μια ώραία νέα τής ίδιας ήλικίας.
ΜΕΛΠΩ, μιά κόρη ώς 16 έτών.

(Μέ τό άργό άνοιγμα τή; αυλαία; Ακούονται φιλιά, ψιύύρίσματα κι* Αναστεναγμοί).

Α'. ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΠΙΘΕΣ ΜΙΑΣ ΦίΠΊΑΣ
Μίμης (υπόκωφα). — Μήν ετοιμάζεσαι άπό τώρα νά φύγης... Τί 

είπαμε ;,. Μέ τό πρώτο φώς - !...
“Ολγα (υπόκωφα κι' αυτή). Καλά, λοιπόν, άχόρταγε.. . Σάμπως ό 

καιρός δέν είναι δικός μας... Έχουμε νύχτες νά χαρούμε!...
Μίμης. — Καί ίσως παρακαλοΰσες νά μή σηκωθή ποτέ άπό τό κρεβ

βάτι ή Μέλπω... νάναι αιώνια άρρωστη.
“Ολγα. — Ά ! . .. ’Άν δέν σ' αγαπούσα, δέν θάν τό παρακαλούσα 

ποτέ. . . Μά τώρα.. . όσο άδελιρή μου νάναι. .. Δέν πιστεύω νάν τό 
πέρνης γιά κακία ψυχής αύτό !. . .

Μίμης (κάπως ειρωνικά). — Κάθε άλλο!... Άπλούστατα ώς άποτέλε- 
σμα ενός έρωτος... Έτσι;...

“Ολγα (μέ λάγνο γέλιο).— Ναί. αγάπη μου— (Φιλιά, αναστεναγμοί, 
νστερ ’ άπό ‘λίγο).

Μίμης.— Τί άνόητο δμως κοριτσάκι ή άδελφοΰλά σου! . .. Ούτε καν 
σέ σκύφτηκε... Καί μέ τήν επιμονή της νά πιστεύη πώς τή λατρεύω, 
δέν έδειχνε παρά δτι δέν σέ λογάριαζε, οΰτε ωραιότερα της, ούτε εξυ
πνότερα της... οΰτε τίποτα.. .

“Ολγα. — Λύτό είναι αλήθεια I
Μίμης. — Μήν περιμένουμε πολλά μυαλά καί σωστή σκέψι άπό ένα 

κορίτσι δεκαπέντε έτών.. .
"Ολγα. — Ναί" Ιήθελα δμως νά ξέρω κάτι, θέλω νά μοΰ άναλύσης μιά 

τολμηρά μου Ιδέα...
Μίμης. — Εμπρός.
“Ολγα. -"Ηθελα νάξερα, άν ήμουνα στή θέσι τής Μέλπως... άν 

ήμουνα δηλαδή έγώ βαρειά άρρωστη, δπως αυτή καί σ’ αγαπούσα προη
γουμένως, θά έκανες τά ίδια μέ έκείνη ;... Θά καθόσουνα έδώ ώς τά 
ξημερώματα μαζί της, ένώ έγώ θά σπαρτάριζα στό στρώμα άπό τή 
φλόγα τοΰ πυρετού;

Μίμης. — Αύτή σου ή ιδέα είναι κάτι υπερβολικά τολμηρό... Καί 
κάθε υπερβολικά τολμηρό πλησιάζει τήν ανοησία! Άφίνω αύτό... 
Προηγουμένως τί σοΰ έλεγα; Τί λέγαμε; "Οτι δέν μπορεί νά παραβληθή 
κάν μέ σένα ή Μέλπω... Ούτε στην ώμμορφιά, οΰτε στό μυαλό... 
Λοιπόν μήν άναιρής μίαν βεβαιότητα μέ παιδιάτικες υποψίες. Ή 
Μέλπω μπορεί νά παραφέρθηκε άπό ένα κοριτσίστικο αίσθηματάκι 
άπ’τά συνειθισμένα καί νάδωκε μιά μεγάλην συμπάθεια σέ μένα... Ένα 
αίσθηματάκι, πού αύριο ώρισμένως θά μετανοιώση γιατί έφύτεψε 
βαθειά της... Ένφ έσύ. ..

Όλγα. Οί σοφιστείες σου δέν έχουν όρια... (φιλία κι’ αναστεναγμοί).
Μίμης (σάν έξακολουΟ&ντας). — Κι’ έγώ άν έφάνηκα πώς έδωκα 

προσοχή στή Μέλπω άπέβλεπα σέ σένα, στή δική σου τήν άγάπη... Μά 
λίγες φορές τάχουμε πή αύτά;

Ολγα. - Κι’ δμως θά μέ πιστέψης; Τή λυπούμαι!
Μίμης. — Αύτό θά πή δτι άκόμα δέν μ' αγάπησες μέχρι τοΰ σημείου 

πού φαντάζουμαι...
Όλγα.—"Οχι ! Μήν τό πέρνεις έτσι τό πράγμα, Μίμη... Άν ύπεχώ- 

ρησε τό άδελφικό μου φίλτρο έμπρός στόν έρωτά μου, σ' αύτό φταίει 
κάτι τι ανώτερο άπό τάνθρώπινα.. . "Οσο νάμαι άπηλλαγμένη άπό τάς 
προλήψεις, έρχονται στιγμές ποϋ μέ βασανίζει αυτή ή θλίψη... Νά· τή 
λυπάμαι. Μίμη... Άν δέν άκουγα άπ’ τό στόμα της τά τόσα θεία λόγια 
γιά τήν άγάπη της σέ σένα, άν δέν τήν παρηγοροΰσα έγύ> νύχτες καί 
νύχτες, ποΰ ταλαιπωρημένη καί άνέίπιδη γιά τόν έρωτά της Αγρυπνούσε, 
ίσως νά μή μοΰ έκόστιζε πολύ ή απάτη — άς τήν πούμε απάτη — ποΰ 
τής κάνω. . . (Ί'ό φεγγάρι αυτή τή στιγμή φωτίζει μέσα απ' τά κλαδιά 
τήν ίίφη τοΰ Μίμη, ποϋ φαίνεται νά χαμογελά// ειρωνικά). Μή χαμογελάς, 
Μίμη... Αύτά τά λόγια νοιώθω πώς είναι οί τελευταίες σπίθες τής άγνό- 
τητος τής ψυχής μου. ("Ετοιμη νά δακρύση). Αύτό τούλάχιστον τό νοιώθω 
καλά- Δέν είναι ή πρώτη φορά ποΰ τά σκέπτομαι.

Μίμης. — "Ο,τι φορά κι’ άν είνε, ή πολυτιμωτέρα μου συμβουλή είναι 
νά μήν τά ξανασκεφθής. Γιατί δ,τιδήποτε αποτέλεσμα φέρουνε αυτές οί 
σκέψεις πάντα θά είναι επιζήμιο πολύ στους δυό μας.

“Ολγα (οίι νά μήν τον ακούσε. θλιμμένα).— Τή δυστυχισμένη... ’Αλή
θεια, Μίμη. . . Είμαι μιά κακούργα !

Μίμης. — Ανοησίες !
"Ολγα. — Είμαι μιά κακούργα, πού ίσως δμοιά μου νά μήν εύρέθηκε 

οΰτε στό παρελθόν, οΰτε νά βρεθή στό μέλλον. .. Ό πυρετός καί ή 
άρρώστεια τρώνε άπό στιγμή σέ στιγμή τήν άδελφή μου κι' έγύ> κάθου- 
μαι μέ τήν άπανθριοπότερη καί κτηνωδέστερη απάθεια καί άναισθησία 
καί χαίρουμαι μέ σένα... Ά ! Μά είμαι αχαρακτήριστη !

Μίμης. — "Ολγα !
Όλχα. Μήν προσπαθήσης νιί μ’ ένΟαρρύνης. Θά ματαιοπονήσης... 

Τό Θάρρος άρχίζει ασφαλώς νά μ’ έγκαταλείπη... Είμαι μιά αισχρή 
κλέφτρα— Είμαι μιά πανούργα... μιά τιποτένια, ένα κτήνος !__

Μίμης. Μά, Όλγα, έπί τέλους !...
“Όλγα.·— Φοβάσαι μήπως άρχίζουν νά διαλύνωνται στά μάτια μου οί 

καπνοί τού ήΟικού αίματος ποΰ έχυσα μέ τά χέρια μου, ποί> τά η ιλούσες 
καί τάσφιγκες καί τά φιλεΐς καί τά σφίγκεις; Μή φοβάσαι... Είμαι 
δική σου ! Μονάχα κάποιος Θάνατος μπορεί νά μας χωρίση. (Ό Μίμης 
κάπως τρομαγμένος τή σφίγκει στην αγκαλιά τον. Στιγμές σιωπής αγωνιώδους).

Μίμης. Νάμαι βέβαιος ίίτι έπερασαν τά ωραία παραληρήματα τών 
προλήψεων;

Όλγα (βαοειά). —ζέαί.’. Δέν θά ζημιωθής καθόλου άν τό πιστέψης!...
Μίμης. — Γιατί ταράζεις Όλγα, τήν ήρεμία τής αγάπης μας μ’ αύτά 

τά λόγια;
"Ολγα. Μή ζητάς νά μάθης πράγματα, ποϋ δέν ενδιαφέρουν κανένα... 

Σ’ αγαπώ έγώ.. . Έχω τώρα μήνα ολόκληρο, άπ’ τόν καιρό πού λυώ- 
νει ή Μέλπω στό κρεββάτι. ποΰ σοΰ παραδίνουμαι καί μέ χαίρεσαι. Δέν 
σοΰ αρκεί αύτό;... Έχεις στι'ι χέρια σου τά συντρίμματα μιάς καρδιάς...

Μίμης. Ώ Θεέ μου !. . .
Όλγα /γυρίζει καί κοπάζει περίτρομη ιό κισσοοκέπαστο μέρος τοϋ σπι

τιού. Σιγανά, σάν σε παραλήρημα). Νομίζω πώς ακούω τά γογγυτά της... 
Νομίζω πώς πιάνω τό φλογισμένο κεφάλι της... Πώς μού καίει τά προ
δοτικά δάκτυλα ή φωτιά τού πυρετού της— (οιγανώτερα, φοβισμένα). 
Σσσσσστ ! ... Μίμη!— Άγκάλιασέ με! Άγκάλιασέ με σφιχτά... Τά 
μάτια μου θολώνουν!... Τρέμω ολόκληρη! — Σάν νά κρυώνω!...

/Ό Μίμης τήν αγκαλιάζει βουβός. Μιά νεκρόφαντη σιωπή καί παγω
μένη. Μέοα άπό τά κλαδιά γλυοιριδηας έρχεται κατάλενκος ένας ήσκιος. 
Περπατάει συρμένα καί στέκεται κοντά στήν Όλγα, ποϋ είναι χωμένη στήν 
αγκαλιά τοϋ Μίμη. Πολλές στιγμές σιωπής άκόμη).

Β'. Η ΜΑΤΑΙΑ ΤΥΨΙΣ ΚΙ’ Φ ΘΑΝΑΤΟΣ
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"Ησκιος (αργά, μαγεμμένα). — Άγκάλιασέ την, σφιχτά άγκάλιασέ την, 
τρέμει ολόκληρη... Σά νά κρυώνη... Θέρμανέ την μέ τά φιλιά σου. 
Μίμη... Τούς ίδιους δρκους λές καί σ’ αύτη;... Βέβαια... Οί δρκοι 
είναι δλοι οί ίδιοι— Δέν θέλω νά σάς χωρίση μήτε ό Θάνατός μου.

“Ολγα (υπόκωφα). — Μίμη. κλεϊσέ μου τά μάτια!... Κλεϊσέ μου τά 
μάτια!...

Μίμης. — Μά γιατί.·άγάπη μου. τί έχεις;
"Ολγα (σβυσμένα). — Κλεϊσέ μου τά μάτια νά μήν ξαναδώ! (Σιωπή). 
"Ησκιος. — Έγιίι σέ λίγο, πεθαίνω... Παρακάλεσα τό χάρο νά 

μ' άφήση τις τελευταίες στιγμές μου νά περάσω κοντά σας... Καί —- 
άκοΰστε, άκοΰστε — κι’ ό χάρος μέ λυπήθηκε... ’Ακούστε, ακούστε !... 
Είχε άδράξει τά μαλλιά μου καί τό νεκρικό μου κρεββάτι έσειόντανε 
άπό τό πάλαιμα τής ζωής... Καί νικημένη τόν ίκέτευσα νά μ’ άφήση, 
νάρθω νά περάσω κοντά στή χαρά τής ένώσεώς σας τις υστερνές μου 
στιγμές ! Καί — τάκοΰτε ! — κι’ ό χάρος, κι’ ό χάρος μέ λυπήθηκε !...

“Ολγα (μ’ ενα πνιγμένο λυγμό απλώνοντας τό χέρι πρός τή σκιά καί κρύ
βοντας ιό πρόσωπο βαθύτερα στά στήθη τοϋ Μίμη). — Άχ !... Φύγε !...

"Ησκιος. — "Ηθελα νά πάω νά κόψω τά πιό παρθενικά λεμονάνθια, 
νά σάς πλέξω δυό ώμορφα στεφάνια.. . μά... δέν προφταίνω... Δέν 
προφταίνω... τό δαχτυλίδι τού αιώνιου υμεναίου μου μ’ εκείνον ποΰ μέ 
λυπήθηκε, μέ περιμένει. (Σιγή μιιίς στιγμής). "Εννοια σου, άδελφή μου.... 
Δέν Θά ταράξω τή γαλήνη σας πλέον. .. "Ετσι... έτσι... πές πώς ήρθα 
διαβατικά περνώντας τό δρόμο ποΰ οδηγεί όλόίσα στόν Άδη. ..

Μίμης (στήν Όλγα). — Μά γιατί τρέμεις, Όλγα, γιατί;
"Ησκιος /κάνοντας σιγά βήματα οιά πίσω). — Ξημεριόνει τώρα.. . Σέ 

λίγο οί τοίχοι τοΰ σπιτιού μας Θά σειστούνε άπό τό μοιρολόι τής μάν
νας μας, πού θά μέ σαβανώνη... Πολλά έχω νά πάρω μαζί μου στόν 
°^δη. .. Τά φιλιά του έραστοΰ μας, άδελφή μου, τήν άγάπη τή μεγάλη 
τή δική σου.. . Κι’ αύτά μαζύ μέ τά τελευταία χάδια τής μητέρας στό 
άψυχο μέτωπό μου... "Ελα, τελείωνε τήν ηδονή σου κι’ ελα νά χτενίσης 
ταταχτα μαλλιά μου μέ τάδελφικά σου χέρια... Τά μαλλιά μου τάιαχτα 
άπό τήν πάλη καί τήν τελευταίαν άγωνία τής ψυχής μου... (Μαζί μέ 
τά λόγια της τά τελευταία άκονιηται άπό πάναν άπό τό σπίτι φωνές 
καί ολοφυρμοί. Λίγη σιγή). Άκοΰστε! ... ’Αρχίζουνε οί θρήνοι τής 
μητέρας!... Τούς άκοΰτε ;... Είμαι πλειά νεκρή!... ’Εμπρός!... 
Τελειώνετε γρήγορα... Ξημέρωσε... Πάω γιατί άργησα και ό Χάρος 
Θά μέ μαλιόνη !...

(Τούς φιλεΐ στά μέτωπα κι’ εξαφανίζεται μαζύ μ'ε τά σκοτάδια ποϋ φεύ
γουν. Πετιοϋνται άπάνοι κι' οί δυό).

“Ολγα. — Άκοΰς! Κλάμματα! Φωνές!...
Μίμης. — Τί είνε ; ’Αλήθεια ! . ..

"Ολγα. — Τό μέτωπό μου είναι παγωμένο...
Μίμης. — Παράξενο καί τό δικό μου! 

Γιατί τρέμεις;
“Ολγα. — Ξημέρωσε ! ... Ήταν ψέμματα!
(Ακούεται ή κραυγή: τΠαιδί μου, ποϋ φεύ

γεις ; Παιδί μου, ποϋ πας ;... Καί ή " Ολγα κι ’ ό 
Μίμης μένουν σάν κεραυνωμένοι).

Μίμης (σιγά). — ΈπέΟανε!...
(Μιά σιγή. ΉΌλγα ξεσκάει σέ όξεΐς δλολυγ- 

μοϋς καί σέρνοντας τό βήμά της φεύγει χωρίς 
νά γυρίο/ι νάν τόν κυττάξη.’Εκείνος τήν κοι
τάζει ποϋ φεύγει αμίλητος. Μαζί μέ τήν αργήν 
άναχώρησι τής “Ολγας κλείνει σιγά - σιγά κι’ ή 
αυλαία). ΜΗΤΣΟΣ ΔΟΥΡΛΚΗΣ

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟΝ ΠΕΡΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΝ

-

Yjf ϋτοώτη δημοσία ειιγάνιοις τής νεοελληνικ.ής σκηνής ίν τώ 
αΧ ίλευθέρφ βασιλείφ τής'Ελλάδος ίγένετο ίν —ύρω τώ 1830 
ί’πδ τοΰ Γεοιογίου Μαντζουράνη καί Γεώργιον Καλόγνωμου, 
οΐτινες κατέβαλαν και τά πρώτα προς τοΰτο κετβάλ.αια.

Πρώτη φροντις αυτών, μετά τον καταρτισμόν τοΰ θιάσου 
των, ίν ω ποοσήλθον, έκτος τοΰ ‘ Ιωάνναν Κυριάκον, Θεμ. 
Έλευθεριάδον καί Τηλ. ΙΤαΐζη, καί άλλοι νέοι ίξ εννπολή- 
πτων οικογενειών ήτο ή άνεύρεσις στέγης, είς ήν νά στεγα- 
σθώσιν αί πρώται εΰγενείς αυτών άπόπειραι.

Κτίριον θεάτρου, κατι’ι ιρυσικόν λόγον, δέν υπήρχε τότε εν 
Σύρω, ούδέ ήτο δυνατόν »■’ άνεγερθή τοιοντον ίπίτηδες κατά 
τήν πρώτην αυτήν απόπειραν τής άνιδρύσεως τής ελληνικής 
σκηνής. Επόμενον άρα ήτο εκ τών ίνόντων νά οίκονομήσωσι 
τό πράγμα καί ίκ τον προχείρου μετέθαί.ον εις θέατρον αίθου
σαν τινα καταστήματος. 'Ο σκηνικός διάκοσμος τον πρώτου 
αύτοΰ θεάτρου, αν δέν ώμοίαζε μέ τόν τής ίποχής τον Σαίκ- 
σπηρ, οπότε τά πάντα άντικαθίστα πινακίς τις, ίφ’ ής άνεγρά- 
φετο διά μιάς λέξεως τό μέρος, τό όποιον έπρεπε νά φαντάζε
ται ό θεατής, δέ>· είχεν ούχ ήττον ούδέ τήν ίλαχίστην σχέσιν 
και μέ τάς άτελεΐς αύτάς ακόμη σκηνογραφίας, Γις ίπαρουσίασε 
μετά τινα έτη αυτό τοΰτο τ.ό ελληνικόν θέατρον ίπί ’ΌΘωνος. 
"Ολος ό σκηνικός διάκοσμος περιωρίζετο τότε ίν Σύρω εις
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* Είς ιό ΰπ άρ. .57 τεΰχός μας τοϋ Ε' έτους, ’ Ιανονυαρίου 11)09, έξ αφορμής 
μιάς δια/.έξεως τοϋ κ. Ν. Λάηκαρη έν τω 'ίΜείαι, γίνεται λόγος περί τοϋ έν 
Σύριο θεάτρου, έν σελ. δέ 38 ύημοοιεύεται καί ή πρόαοηης τής σκηνής αύτοΰ.

μερικά χρωματιστά χαρτιά, έγ ’ ών φύρδην ιιίγδην ευρίσκοντο 
ίρριμμένα καί τά επτά τής "Ιριδος -χρώματα, ποικιλίας ί-νεκα.

Τό βεστιάριόν των ήτο πενιχρότατου, άποτελούμενον άπό 
μερικάι Ιδιόρρυθμα θεατρικά ίνδύματα, ντόμινα ώς ίπ'ι τό πλεΐ- 
στον, περικερ αλαίας τινας εκ χρυσωμένου ναστοχάρτου καί 
τρεις - τέσσαρες περροΰκες άπό μαλλιά προβάτων. Κατά τά δια
λείμματα τών παραστάσεων ορχήστρα, εκ τριών συγκείμενη 
όργανα»·, διεσκέδαζε το'υς θεατός, οΐτινες πάντοτε πολυπληθείς 
παρηκολούθουν τάς πρώτας αύτάς παραστάσεις.

Αί τιμαί τών θέσειον τόσον διά τους μεγάλους, καθώς καί 
διά τά παιδία» ήσαν ίλάχισται. ' Εποίκιλλον δέ άπό δύο μέχρι 
τριών γροσίων. Αί παραστάσεις, διδόμενοι κατά τάς Κνριακάς 
καί τάς έορτάς μόνον, άνηγγέλ.λοντο είς τούς · φιλόκαλους φιλο- 
θεάμονας >, προφορικιός πάντοτε καί κατά δύο διαφόρους τρό
πους. ΛΙετά τό τέλος έκάστης παραστάσεως, είς ίκ τών υπο
κριτών, ίξερχόμενος ίπί τής σκηνής καί εύσεβιίστως υποκλινόμε- 
νος πρό τοΰ ακροατηρίου, άνήγγελλε τήν έπομένην παράστασιν, 
ήτις, κατά τούς νόμους τής προόδου καί τήν πεποίθηση· τοΰ 
αναγγέλλοντας, ήτο πάντοτε καλλίτερα τής πρό αυτής. Άλλ’ 
όποια τις θά ήτο ή μέλλουσα αύτη παράστασις ουδέποτε άνηγ- 
γέλλετο, καθόσον ή περί αυτής άπόφασις ίλαιιθάνετο δύο-τρεις 
ήμέρας πρό αυτής ίν γενική συνεδριάσει τοΰ θιάσου.’Εκτός τής
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άπό σκηνής άναγγελίας, ή έκάστοτε παράστασις άνηγγέλλετο τό 
άπόγευμα τής ήμέρας, καθ' ήν έμελλε νά δοθή διι'ι τελάλη, ή 
ευεργετική μεσολάβησις τοΰ οποίου διά τάς θεατρικι'ις παραστά
σεις διετηρήθη έν τώ ελληνικοί θεάτρω μέχρις έσχατων άκόμη.

ΊΙ απαγγελία δλων έν γένει τών υποκριτών ίμο εις άκρον στομ
φώδης, καπά δέ τι'ις διηγήσεις τοΰ Α. Ράλλη, όσον πλέον στομφώ
δης έγίνετο αΰτη, τόσον περισσότερον προεκάλει τάς έπιδοκιμασίας 
τών φιλόκαλων, οΐτινες διά τοΰ τρόπου των αύτοΰ προεκάλουν 
τήν άμιλλαν τών δυστυχών υποκριτών εις τό ξελαρυγκίξισθαι !

Τό δραματολογίαν τοΰ θιάσου άπετελεΐτο άπό τά μέχρι τής 
έποχής έκείνης έκδοθέντα έργα τοΰ· Ζαιιπελίου, τοΰ Ρίξου τοΰ 
Νερουλού και άπό τάς μεταφράσεις τοΰ Βρούτου τοΰ 13ολ- 
ταίρου καί τοΰ Φιλίππου· καί 'Ορέστου τοΰ Άλφιέρη. Έιιν 
έπαίχθησαν καί κωμομδίαι είναι άγνωστον, είς έμε τοΰλάχιστον. 
Ουχ ήττον, έν τή τής δευτέρας θεατρικής περιόδου χειρό
γραφη) άιναγγελία., δημοσιευομένι/ ένταΰθα, άναφέρεται δτι έκτός 
τών τραγιμδιών θά παριστάνωνται καί. κωμωδίαι, παντο- 
μίμαι, χοροί καί είκσνοπαραστηματα». Έν τούτοις, οΰδαμοΰ 
κατιόρθωσα ν' άνεύρω έστω καί τόν τίτλον μιάς οίασδήποτε έκ 
τών κωμωδιών, έξ ου συμπεραίνω δτι τοιαΰται δέν έδόθησαν καί 
δΤ άλλους μέν λόγους καί διότι οί υποκριταί, άφ ενός μέν ώς έκ 
τοΰ στομφώδους τής απαγγελίας των δέν ήδύναντο νά φέρωσιν 
αΰτιϊς είς πέρας, <ιφ ετέρου δέ διότι έθεώρουν κατώτερον εαυ
τών τήν παράστασιν κωμτμδάκ ! "Οσον άφορά το'υς χορούς, τι'ις 
παντομίμας και τά είκονοπαραστήματα, είναι βέβαιον δτι τοιαΰτα 
έδίδοντο πάντοτε μετά τό τέλος τοΰ δράματος ή τής τραγωδίας.

Μέ τοιαΰτα καλλιτεχνικά έφόδια, ηθικά καί υλικά, ό πρώτος 
ούτος συστηματικός ελληνικός θίασος, ένθέρμιος ΰποστηριξόμε- 
νος, διεξήγαγε τήν πρώτην αύτοΰ θεατρικήν περίοδον, ήτις 
έληξε τήν 13 Νοεμβρίου 1830.

Άμέσως μετ' όλίγας ήμέρας, τήν 19 ίδιου μηνός, οί αυτοί 
διευθυνταί τοΰ θεάτρου, ένθαρρυνΟέντες έκ τι1' έπιτυχίας τής 
έπιχειρήσεώς των, έξέδωκαν έν χειρογράφιμ τήν περί ής ό λόγος 
άνωτέρω προκήρυξιν — ήτις είναι καί τό αρχαιότερου τών περί 
Νεοελληνικού θεάτρου σωξομένων εγγράφων— έν ή έχουν υπο
γράψει ίδιοχείρως καί απαντες οί τότε συνδρομηταί τοΰ θεάτρου.

Άλλ' αρά γε έξετελέσθησαν και δσα υπέσγετο ή προκήρυξις; 
Εκτός τών τραγιοδκόν, τών παντομιμών καί τών είκονοπαρα- 
στημάτων, παρεστάθησαν καί κωμφδίαι; Έφωδιάσθη τό θέα
τρον μέ λαμπρά φορέματα καί νέας σκηνογραφίας; Ί1 μουσική 
ηύξήθη καί ή φωτοχυσία; IΙερ'ι αυτών οΰδεμία πληροφορία 
διεσοιθη. Τό μόνον βέβαιον είναι δτι, ύπό τι'ις αύτάς συνθήκας 
καί μέ. τά αύτά πρόσωπα καί έργα, έξηκολούθησε τό θέατρον 
μέχρι τοΰ 1833, δτε καί διεκόπησαν αί παραστάσεις διαλυθέν- 
τος τοΰ θιάσου. Ν(Κ. λαςκαρης

πρώτον δώρον» τοΰ μακαρίτου Παράσχου, ή πρώτη

0 KAAAYNTHPICN ΣΑΣ ΚΥΡΙΑΙ MCY

Ά! Ή πρώτη λευκή τρίχα! Ό προάγγελος τοΰ χειμώνος! 
Τό «πρώτον δώρον» τοΰ μακαρίτου Παράσχου, ή πρώτη 

ανησυχία καί αί πρώται δειλαί ερωτήσεις, έντεχνοι ερωτήσεις διά τήν 
καλλιτέραν βαφήν.

Ή λευκότης, ή τώρα σεβασμία καί άλλοτε πρωτοτυπώ; ώραΐα, δταν 
στέφη δροσερόν κορυφήν, ωσάν λευκαί νιφάδες χιόνων είς κάλυκα 
ρόδου, αρχίζει άπό τάς τρίχας εκείνος, φεϋ, αί όποΐαι είναι αί φανερώ- 
τεραι, άπύ τά άκρα τοϋ τριχωτού μέρους.

Ίατρικώς έξηγεϊται τύ πράγμα διά τής ελλείψεως χρωστικής ΰλης, 
άλλοι δέ ιατροί μάς εξηγούν άλλως τό πράγμα, χωρίς αύτό νά ώφελήση 
κανένα, χωρίς νά έμποδίση τόν χειμώνα.

Τί σάς μέλλει; Όταν έλθη τό γήρας, ήλθε. Οΰτε δμως είναι πάντοτε 
αί λευκοί τρίχες γήρας, όταν τό σώμα άκμάζη καί ή ψυχή είναι νέα, 
ούτε αί κύμαι. αί όποΐαι μένουν μαΰραι ή ξανθοί δεικνύουν νεότητα. 
Τύ σφρίγος καί ή υγεία τοΰ σώματος είναι νεότης, όπως είναι βέβαιον 
καί άληθές ότι, ό άνθρωπος είς πολλάς περιστάσεις ασπρίζει αύτός εαυτόν.

Άντί συνταγών βαφής, άντί τοΰ ψεύδους, άκούσατε, κυρίαι μου, τήν 
άλήθειαν. Προλάβετε.

Δι’υμάς αί συνεχείς άγρυπνίαι δέν είναι βέβαια συνήθεις, άλλ’έπί 
τέλους Αγρυπνείτε κάποτε. Νά τό Αποφεύγετε καί νά μή νομίσητε δτι ό 
ύπνος τής ήμέρας δύναται ν’ άναπληρώση τύν νυκτερινόν. Ή Φύσις 
είνε αύστηρά τιμωρός τών παραβατών τών διαταγών της.

Άν δέν εχετε κληρονομικότητα, εϊμπορεΐτε νά Αναβάλετε τήν λεύκανσιν.
Ό άρθριτισμός καί τά οξέα πυρετικά νοσήματα φέρουσι τήν πρόω

ρον λεύκανσιν τών τριχών. Αί νευραλγίαι έπίσης φέρουν τοιαύτην άρχο- 
μένην άπύ τής κορυφής τής κεφαλής.

Αποφεύγετε καί τάς σφοδρός συγκινήσεις. Δέν σάς είναι άγνωστον 
δτι πολλάκις σφοδρός ήθικός κλονισμός έλεύκανε κόμας είς διάστημα 
ώρών μόνον. Περιποιεϊσθε τήν κόμην σας. τονώσατε μέ τόν άέρα καί 
τό φώς τόν οργανισμόν σας. .Δέν θά ίδήτε πολύ ταχέως τήν λευκότητα 
τής κεφαλής σας.

Βαφή. · Πένθος τής νεότητος» ώνομάσθη ή βαφή καί είναι πένθος. 
Είναι πένθος καί πολλάκις νέος θάνατος. Καμμία μέθοδος δέν είναι 
τελεία. Είναι δέ καί είς τήν υγείαν επιβλαβείς αί βαφαί. Νά φοβήσθε 
τάς βαφάτ, αί όποΐαι διατηρούνται πολύ, διότι περιέχουν μεταλλικά; 
ούσίας. αϊτινες έρεθίζουσι τύ τριχωτόν μέρος τής κεφαλής καί συντε
λούν είς τήν πτώσιν τών τριχών.

Νά σάς εϊπω νά μή βάφεσθε; Νά κηρύξω τό άπαραβίαστον τοϋ 
λευκού έπί τών ωραίων κεφαλών σας; ’Αδύνατα πράγματα. Λοιπόν 
ας σάς δώσω τάς άβ/.αβεστέρας. Είναι αί έχουσαι κύριον συστατικόν 
τόν άνθρακα φελλού. Είναι δυνατόν, όταν αί λευκαί τρίχες είναι όλίγαι. 
νά βάφουν διά τεμαχίου φελλού, τό όποιον άπηνθρακώθη είς έν καμινέττο.

Διά τήν μαύρην βαφήν συνήθως μεταχειρίζονται νιτρικόν άργυρον 
καί ή καλλίτερα μέθοδος είναι ή διά τής άποσυνθέσεως ~—·'■— — ■ 
κοϋ ύπό θειούχου νατρίου.

Ή συνταγή σας είναι ή έξής:
θειούχου νατρίου (Sulfure de Sodium) 
'Ύδατος άπεσταγιιένου......................

Ή
Νιτρικού άργύρου.............................
’Αποστάγματος ρόδων (ροδοστάγματος)

άργυρον νιτρι-

. . . 28 γραμμ.

. . . 170

• . . 28 γραμμ.
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y.jr.jM.'gSI ι δυστυχείς ευκόλως άδελφοποιοΰνται, διά τοΰτο υπάρχει 
'ί Αδελφότης τών πτωχών ! Άδελη ότης τών όπλων! Άδελφό- 

S φΏϋ g ιης τών στρατιωτών!
Ό Λιντουέρ είχε προΐδει δτι, ό γείτονας του είς τόν θάλα- 

------------' μον, ό Λαμπισκότ. Οά έπέστρεφε περισσότερον μεθυσμένος 
αύτός μόνος του άπό ενα σύνταγμα πολωνέζικες μπουρίκες. Κάθε φοράν 
ποΰ κατώρθωνε νά πάρη άδειαν θεάτρου δ Λαμπισκότ^ ήτο βέβαιον ότι 
έπέστρεφε μεθυσμένος, άλλά πώς μεθυσμένος!... Μέ ενα βρωμομεθύσι 
ποΰ τόν έκράτει όκτώ ήμέρας άποχαυνωμένον. κοιμιόμενον δρθιον, μέ 
μάτια άπό τά όποια τό βλέμμα ήτο έξηφανισμένον καί σάν έκεΐνα ποΰ 
είναι έπάνω εΐς τά έκ πορσελάνης άγγεΐα. .

Τιήν ήμέραν περί τής όποιας ομιλώ δ Λαμπισκότ είχε λάβει άδειαν 
μέχρι τοΰ μεσονυκτίου καί δέν υπήρχε καμμία Αμφιβολία ότι τό παλλη- 
κάρι Οά έπέστρεφε μεθυσμένο, δπως ά/ά.ως 
ύψηλοφώνως διεκήρυξε τούτο ό Λιντουέρ, 
κτυπών έπί τοΰ κρεββατιοΰ του, τοΰ όποιου 
εϊχε τινάξει τις κουβέρτες καί τό προσκεφά- 
λαιον. Καί δέν διεψεύσθη, διότι ένα τέταρ
τον μετά τά μεσάνυχτα μίαιρωνή ελεεινή καί 
πένθιμος ή δποία έτραύλιζε: Λιντουέρ, Λιν- 
τουέρ!...» ήλθε νά ταράξη τί]ν άκραν ηρε
μίαν τοΰ αποκοιμισμένου θαλάμου.

Ό Λιντουέρ, ό όποιος έκοιμάτο σάν χωρο
φύλακας, άνηγέρθη έπί τής κλίνης του.

— Τί τρέχει; Σύ είσαι ρέ Λα;ιπισκότ ; 
Ήτο πράγματι ό Λαμπισκότ μεθυσμένος,

σκνίπα, μέχρι τοΰ σημείου ποΰ δέν ευρισκε 
πλέον τό κρεββάτι του καί έμενε διατακτικός 
είς τό κατώφλιον τής θύρας. Εϊς τό φωτει
νόν λουτρόν χειμωνιάτικης σελήνης, ή όποια 
περιέλουεν όπισθέν του τιήν άπέραντον αυλήν 
τών στρατώνων τοΰ ιππικού, τό άμπέχονόν 
του διεγράφετο μαΰρον καί τόσον πλατύ δσον 
καί οί ωμοί του.— Ναί· έγώ είμαι, είπεν ούτος- λαβιον καιρόν διά νά άπαντήση. 

Κατόπιν δέ ιιέ φωνήν ζυμ,ωμένην μέ βραχνάδα έπρόσθεσε :
Φιλαράκο μου. .. είμαι ιιεθυσμένος σαν άγελάδα.

— Άκόμη στουπί είσαι! άνεφώνησεν ό Λιντουέρ μετά προσποιητής 
άγανακτήσεως. Έλα λοιπόν νά πλαγιάσης, άφοΰ είν’ έτσι!

Ό Λαμπισκότ άπήντησε τότε.
— ... Δέν ’ξέρω πώς έγινε__δέν ’θυμούμαι ποΰ κλωσάω τ’ αύγά

μου. .. ΙΙοΰ κλωσάω τ’ αύγά μου, ρέ Λιντουέρ ;
Τό έξωθεν έρχόμενον άμυδρόν φώς τόν έδείκνυε τρικλίζοντα άπό τό 

μεθύσι, καί μέ τά μακρυά του χέρια κολλημένα είς τούς όρθοστάτας 
τής θύρας.

— Θεέ μου ! Είπεν απλώς ό Λιντουέρ.Καί πηδήσας άπό τό κρεββάτι του μετέβη πρός βοήθειαν τοϋ Ολιβε- 
ρώς πάσχοντος συναδέλφου 7 ου.

— Έλα, έμπρός, βάδιζε!
Τόν εϊχεν άρπάσει άπό τό χέρι καί μέσα είς τό σκοτάδι τοΰ θαλάμου 

είσεχώρησαν ό ένας δδηγούμενος ύπό τοΰ άλλου. Ό μεθυσμένος είς 
κάθε βήμα έσκόνταπτε καί μέ τές 
μπότες καί τήν σακαράκαν του 
έκτυποΰσε τά σίδερα τών κρεβα- 
τιών. Καί έπανελάμβανε:

— Βρέ μεθύσι πού τώχω !... 
Βρέ μεθύσι πού τώχω. Πολύ-πολύ 
καλησπέρα μας.

Κάμνων τήν παρατήρησιν ταύτην 
εϊχεν ύφος θαυμασμού καί εύχαρι- 
στήσεως. Προφανώς έξεπλήσσετο 
διότι τό μεθύσι του έφθασε μέχρι 
τοιούτου σημείου τελειότητος. Έν 
τούτοις δταν έπλησίασε πρός τό 
κρεββάτι του καί ό Λιντουέρ έπλά- 
γιασε έγκαταλείψας αύτόν είς τήν 
τύχην του κατέστη άφωνότερος 
Ιχθύος καί στηριζόμενος μετά βίας 
έπί τών ποδών του παρετήρει τό 
σκότος ώς ζώον. Άφοΰ παρήλθον 
δύο λεπτά τής ώρας, μυστηριώδη 
καί Ατελείωτα, ό Λιντουέρ είς τό 
τέλος άνησύχησεν. Έστράφη άπο

τόμως πρός τά δεξιά καί ήριίιτησε τόν Λαμπισκότ.
— Έ ! Λοιπόν ! Τί στέκεις αύτοΰ κούτσουρο ;
— ... Φιλαράκο μου. είπεν ό Λαμπισκότ... δέν ’ξεύρω πώς γίνεται 

αύτό__καί δέν 'μπορώ νά βγάλω τό πανταλόνι μου.. .
"Εκπληξις τοϋ Λιντουέρ.— Σπουδαίο τό πράγμα! Τέτοια ώρα, έπανέλαβεν ό Λιντουέρ, καί δέν 

μπορείς νά ξεβρακωθής;
— Όχι φιλαράκο μου.
— Νόστιμο κι’ αύτό !

Ό Λιντουέρ απώθησε τά σινδόνια του, καί μέ τό 'ποκάμισο, σιγά - 
σιγά, μετά μητρικής στοργής ήρχισε νά έκδύη τόν φίλον του, ξεσφίγκων 
τήν στρατιωτικήν ζώνην του. τραβών τό πανταλόνι του καί θετών τές 
μπότες άπό κάτω άπό τό κρεββάτι.

— ΙίάΟησ’ έκεΐ κατεργάρη, νά σού βγάλω τές κάλτσες.
Δέν έθύμωνε καθόλου, έθεώρει φυσικόν νά θυσιάζη τόν ύπνον του 

καί τήν άνάπαυσίν του χάριν ένός συντρόφου ευρισκομένου είς δύσκολον 
θέσιν. Μάλιστα διεσκέδαζε κατά βάθος, διότι <’> άλλος εύρίσκετο έν 
έκστάσει πάντοτε, συντριβόμενος μέ τά ϊδια λόγια. επαναλαμβανόμενα 
διά τοΰ κωμικωτέρου τρόπου.

— ... Ρέ μεθύσι πού τώχω'.... Ρέ άρκετά είμαι μεθεσμένος ! — 
Δέν ήσύχασε παρά μόνον ίίταν διιί τών ιδίων του χειρών έθεσεν έπί

τών πλευρών τού μεθύσου, τήν στρατιωτικήν κουβέρταν. Τότε, καί 
μόνον τότε, έσκέφθη ίίτι τό κρύο τού έδάγ- 
κωνε τάς κνήμας σάν μανδρόσκυλο, καί τάχι
στα τάς έπανέφερεν είς τήν χλιαρόν μαλθα- 
κότητα τών σινδονίων του, ένώ δ Λαμπισκότ, 
πλήρης εύγνωμοσύνης έκλαυθμήριζε.

—... Ευχαριστώ πολύ Λιντουέρ... Σ’εύχα- 
ριστώ πολύ... Πάρα πολύ... Νά τό ξεύρης 
φιλαράκο μου: θά τύ θυμούμαι σ’ δλην μου 
τήν ζωήν ... πού ήλθες καί μ’ ηΰρες είς τήν 
θύραν καί μοΰ έβγαλες τό αμπέχονό μου, 
τό σπαθί μου καί τά άλλα μου τά είδη ιμα
τισμού .. . καί μ’ έβαλες στύ κρεββάτι μονο
μιάς σάν μιά καλή μαμάκα .. . Βέβαια πού 
Οά τό θυμούμαι. ..

Καί ήρχισε νά κλαίη μετά λυγμών. Τέλος 
τά πάντα έσίγησαν. Μακρόθεν τό ώρολόγιον 
τών στρατώνων έσήμαινε μισήν μετά τό μεσο
νύκτιον. Αίφνης, μέσα είς τήν σιωπήν τήν 
διακοτπομένην άπό τά ρογχαλητά! 
ή j— Λιντουέρ! ήκούσθη φωνάζων ό Λαμ- 
πιοκότ.

Άπό κάτω άπύ τήν κουβέρταν του, τήν όποιαν είχε φέρει μέχρι τών 
μουστακίων του καί άπύ τήν άκραν τής όποιας έπέπλεε μόνον ή άγρια 
βούρτσα τού κρανίου του, ή φωνή τοΰ Λιντουέρ έξήλθεν έρωτώσα.

— Τί; Τί τρέχει;
— ... Θέλω νά... είπεν ό Λαμπισκότ.
Ό Λιντουέρ άπήντησε.
— θέλεις νά. ..; Καί δέν πηγαίνεις λοιπόν ;
Αύτό ήτο άπλούστατον. Ό σύντροφος έν τούτοις έπέμεινε λέγων 

άπελπιστικώς.
—... Δέν ’μπορώ νά κινηθώ φιλαράκο μου. Δέν ξεύρω πώς μοΰ συμ

βαίνει αύτό.... Πάω νά πιστέψω πώς είμαι πάρα πολύ μεθυσμένος... 
“Ελα νά μέ πάρης σέ παρακαλώ.

’Επί μίαν μόνον στιγμήν καί όχι περισσότερον, ό αγαθός Λιντουέρ 
άμφεταλαντεύθη μεταξύ τής επιθυμίας τής ζεστασιάς του καί τής έπι- 
βλητικής έκκλήσεως τού συναδελφικοΰ καθήκοντος. Άλλά τό καθήκον 
ύπερίσχυσε. Ήδη τά πόδια του έπάτουν τό έδαφος. "Ηρπασε τόν Λαμ- 
πισκότ καί τόν έτράβηξε άπό τό κρεββάτι.

— Βοηθήσου λοιπόν καί σύ λιγάκι, νά σέ πάρ’ ύ διάτανος.
Μέχρι τής βούτας ή όποια εύρίσκετο ιός σκοπός είς τιήν θύραν, έχρειά- 

σθη νά τόν μεταφέρη διά τής βίας, έπαναλαμβάνων μετ’ εύσπλαγχνίας.
— Μεθύσι καί αύτό ! Τί κακό είν’ αύτό ; Μεθύσι εϊν’ αύτό;... Νόστι

μος Οά ’σαι αΰριο. Πώς νά 
καβαλικέήηις έτσι; Πώς νά 
κάμης τήν αγγαρεία σου καί 
πώς νά πφς στό γυμνάσιο;

Άλλ’ό Λαμπισκότ δέν έγνώ- 
ριζε νά εΐπή τίποτε περισσό
τερον άπό τό αιώνιόν του «ρέ 
μεθύσι ποΰ τώχω!» είς τό 
όποιον ολόκληρον τό Σύμπαν 
περιωρίζετο. Άμυδρόν φώς, 
έρχόμενον άπό τά ύψηλά πα
ράθυρα τού θαλάμου έδείκνυε 
τύ συγκεχυμένον σύμπλεγμα 
τών‘δύο στρατιωτών, τόν ελε
εινόν όγκον τών δύο ύποκαμί- 
σων των, περιπατούντων μέσα 
εΐς τό σκότος τής νυκτός... καί ταλαντευομένων ώς ίστιοφόρον έπί τών 
κυμάτων.. .Όταν ό Λαμπισκότ, χωρίς νά έννοήση καλά κα>.ά πώς τοΰτο 
συνέβη, εύρέθη πάλιν είς τιήν ζέσταν, έξαλαφρυνθείς, καί μέ τό αυτί 
βυθισμένο μέσα είς τό προσκεφάλαιον, ήρχισε πάλιν νά κλαυθμηρίζη. 
Συγκεκινημένος μέχρι βάθους ψυχής τήν φοράν ταύτην. πεπεισμένος 
περί τής κακουργίας του, ήρχισε τήν άπαγγελίαν άπό τό κεφάλαιον τών 
τύψεων τής συνειδήσεώς του καί τό παρέτεινεν έπ’ άπειρον, ξαναπίνων 
τούς λυγμούς του, αύτοκαλούμενος παληογούρουνο, λέγων δτι καλλίτερα 
νά ήτο πεθαμμένος καί δτι ήτίιιαζε τόν στρατόν. Όλα αύτά τά άνεμί- 
γνυε ^ιέ ήχηρά ρεψίματα, τά όποια μέσα είς τήν σιωπήν έκατρακυλοΰ- 
σαν ως ρόδαι σούστας, μεταφερούσης ασκούς μούστου. Τόσον αληθώς
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ώστε ο Λιντουέρ, άκούων αύτόν νά παλαίη μέ τά σινδόνια του καί νά 
λέγη ότι ήθελε νά ίι.τάγη τήν αποθήκην νά διόση είς τόν αξιωματι
κόν τοϋ ιματισμού τό γαλόνι του ώς πρώτου στρατιώτου, παρ’ ολίγον 
νά χάση τήν υπομονήν του.

Νά πάρ ο διάτανος! Βρε σύ. ήριότησεν ούτος, θά ήσυχάσης; Βρέ 
Λαμπισκότ δέν θά ψοφολογήσης έπί τέλους:

Ό_Λαμπιοκότ, εϊ; άπόγνωσιν εύρεβείς, έσιώπησε καί έπί πέντε λεπτά 
τής ώρας εκλαι-σε χωρίς θόρυβον. Άλλά τήν στιγμήν καθ’ ήν ό άλλος, 
νομίσας οτι τέλος ησύχασε, άπεφάσισε νά κλείοη ιό μάτι του:

— Λιντουέρ. έφώναξε τό απεγνωσμένου στόμα τοϋ Λαμπισκότ. Λιντουέρ; 
"Ηρεμος ό Λιντουέρ άπήντησε :
— Τί συμβαίνει πάλιν;
— Θέλω νά κάμω τό χονδρό μου· λέγει ό Λαμπισκότ.
Λυτό έκαμε τόν Λιντουέρ νά άναπηδήση καί άπήντηβεν εΐρωνικώς.
— Νά κάμης τό χονδρό σου θέλεις; Τώρα θέλεις νά 

κόμης τό χονδρό σου ; Δέν ’μπορούσες νά τό 'πής προ- 
τήτερα ; Γιά νά μέ κόμης νά ξανάσηκωθώ πάλιν τιόρα I

ΙΙροσεποιεϊτο τόν άγανακτημένον, άλλ’ ή αλήθεια 
ητο ότι δέν εϊχε θύμον καί ότι πα,ρέμενεν επιεικής 
είς τόσας απαιτήσεις, άιρωπλισμένος ενώπιον τής υπερ
βολικής εκείνης έμπιστοσιο-ης αδιάκριτου ανάγκης πρω
τοπείρου συντρόηου. ΤΙ θορυβώδης απελπισία τοϋ 
μεθύσου τόν συνεκίνησε καί η ωνάζων ΙΙάψε ρέ παλιμι- 
τομ-ιρσ! Θά ξυπνήσης τόν δεκανέα! εσηκο'ιθη. καί 
έσηκώΰη τέλος όρθιος !...

ΑΙ ΑΠΟΚΡΕΩ-ΜΑΣΚΑ

I α.ποκρεσι. . Ιί ρ αιΛραΐ ά.πιίκρκο. Το αεταρ έρει το 
ρ ορτ/τ»· ό άνθρωπος, στενάζων καί όδυρύμενος, γνοι- 
ρι'ζτοί’ τι υ.πέστρ ιϊιά )>ά τό συρ,ρ έως έΛώ. γνώριζα»· 
τί Οά ύποστή διά νά τό σύρη έως τό τέλος. Και τί> 

άηινει δί όλίγας ή μέρας. Τό άεφίνει καί διά νά γελάσχ) τον
μεγάλου άρ έντη του καί τον άκληρόν, τήν δυστυχίαν, κρύπτε
ται κάτω ά.πι’ι ένα ντόμινο, κπίτω άπό μίαν στολήν άρχαίαν, 
κάτω η γυναίκα άπό μίαν ααρ/εσ/υ βασιλίσσης, τόν χιτώνα 
τής αρχαίας αγνής ’ Ατθίδος, τό ράσο μιας μοναχής, τήν κον
τήν ρ οΰσταν μιας σαντέζας, καί, νομίζων ότι έλυτρώθη δί ολί
γος ώρας, γέλα καί κρύπτει όμως αυτόν τόν γέλωτα ύπό τήν 
προσωπίδα.

€

’.ί.-τΰ τιιΐ’ καιρόν, όπου οί αρχαίοι "Ελληνες ηθοποιοί, έκρύ- 
πτοντο ύπό τήν μάσκαν διά νά είπονν μ,εγάλ.ας αλήθειας αυτό 
γίνεται πάντοτε.

Ιλλιί άς μή δηλητηραίσωμεν έστω καί αυτήν τήν ψευδή χαράν. 
'Ο/.οι οί λαοί άπό τών άρχαιοτιίτων χρόνων (όρισαν μίαν 

ίποχ'ηι· διά νά άπατοΰν καί νά άπ,ατιονται έν έορταϊς. Αί άρχαΐαι 
έορταί της " Ισιδος καί τοΰ ταύρου” Απιος είς τους Αιγυπτίους, 

άλλαι έορταί τών ’Ιουδαίων, αί εύθυμίαι τών’Αθη
ναίων κατά τάς έορτάς τού Βάκχου, είνε omit γέν
νησαν τάς σημερινός’Απόκρεω. Ίά λουπερκάλια, τά 
σατουρνάλια τών Ρωμαίων είνε οί πλησιέστεροι πρό
γονοι τών σημερινών’Απόκρεω, διότι παρά ί’ωμαίοις 
ιδίως είχον μορφήν τών σημερινών ‘Απόκρεω. Δείπνα, 
χορός καί μεταμφίεσις. Οί Γαλάτσι έξ άλλου είχον 
εύθυμοι· εορτήν μεγάλην, τ'ην έορτην τοϋ χειμώνος.

Καί όταν, έπειτα, ή Χριστιανική’Εκκλησία έκυριάρ- 
χησε, τόσην ευρε βαθεΐαν είς τήν συνείδησιν τοΰ λαοΰ 
τήν ανάγκην αύτήν τής χαράς, ώστε δέν άπεπειράθη 
νά τ'ην έμποδίση. Βεβαίως ό Ί'ερτουλλιανός ό άγιος 
Κυπριανός, ό άγιος Κλήμης τής Αλεξάνδρειάς, ό άγιος

Ιωάννης ό Χρυσόστομος Οά κατεδίκαζον μίαν ήμέραν τους 
χο,,ους. τάς θηριώδεις διασκεδάσεις.' ΙΓ Εκκλησία έν τούτοις 
ε-ήτησε νά διύση μιαν άθώαν Ικανοποίησιν δι εορτών λειτουργι
κά»· ή δί άλλων, οίά ή εορτή τοΰ όνου, ή εορτή τών τρελλών, 
η εορτή τιον αθώων.

αρχαιότεροι· Καρναβάλι εις τήν Ιύσιν ήρχιξε τήν 25 
ίεκεμβρίω· μετά τάς έορτάς τών Χριστουγέννων. Ί'ίιν .Μεσαίωνα 

ήτο Οορυβοιδέστερον. Καί τότε ή αυλή τοΰ Καρόλου Ε' έδη- 
μιούργησε τ 'ην μόδαν χορών μετη/ιη ιεσμένων. ΊΙ έηεϋρεσις 
έστοιχισε τήν ζωήν του Βασιλ.έως, διότι είς χορόν ιιετι/μι/ ιε- 
σμένων έδολοη ονήθη ό Κάρολος Ε'. ΊΙ επιρροή τής ’ Ιτα
λίας κατά τόν ιέ καί ιστ' αιώνα κατέστησε πλίον κοιτάς τάς 
δημοσίας μεταμφιέσεις. Ιιά ι·«ί αρχίσουν οί ,ίί ιάλ μασκε τής 
Όπερά έξεδόθη διάταγμα τοΰ άντιβασιλέως, ο χορός δέ ούτος 
εδωσε ζωήν είς τρι· πανταχοΰ διάδοσιν τοΰ τοιούτου είδους 
εορτών, είς τήν I αλλίαν μάλιστα μόνον αί άνωμαλίαι ήλάττω-

Τό αύτό άμυδρόν φώς τό όποιον τούς κατεδίωκεν ήδη. τούς έδιιξεν 
έκ νέου κυματίζοντας μέσα είς τό σκότος τού θαλάμου. Τόν Λιντουέρ 
ευθυτενή, τόν Λαμπισκότ περισσότερόν άκόμη μεθυσμένου, προχυιροϋν- 
τας καί άλληλοσπρωχνομένους, μέ κινήσεις σπασμένου αυτοματικού 
παιγνιδιού. Ό δεκανεύς πράγματι εϊχεν άη υπνισθή καί σιωπηλός, περίερ
γος, παρετήρει χωρίς νά έννοή τί συνέβαινε. Είς μίαν στιγμήν, διά 
μέσου τής ανοικτής ίΐϋοας έθεάθη περίεργον σύμπλεγμα. Δύο όντα, έξ 
ων το έν ύπεστήριζε τό άλλο πίπτον καί άρπάζον αύτό άπό ούς καρ
πούς τών χειοώΐζ διά νά τό τραβήξη πρός τό μέρος ίου. άνθιστάμενον 
τοιουτοτρόπως είς τούς νόμους τής βαρύτητος. οί όποιοι έκέλευον είς ιό 
άλλο νά πέση έκεΐ ποΰ. ..

Καί όταν όλα έγένοντο. άφοΰ τό έξωθεν ερχόμενον άμυδρόν φώς έφιύ- 
τισε τήν μετάβασίν των καί γήν επιστροφήν των καί ό άθλιος Λαμπι- 
σκότ έξνλαφρυνθείς καθ’ ολοκληρίαν εύρέθη πάλιν είς τό κρεββάτι του. 

Λιντουέρ ! . . . έφώναξε. Λιντουέρ ! . . .
Ο Λιντουέρ είχε πιστεύσει οτι έπί τέλους ήμπο- 

ροϋσε καί αυτός ν’ άναπαυθή ολίγον. Έν τούτοις 
όμως ηριότησε :

— Κι’ έπειτα ;
— .. . Είμαι άρρωστος, είπεν ό Λαμπισκότ.. . μοΰρ- 

χεται νά ξεράσω η ιλαράκο μου. . .
Ο Λιντουέρ υφωσι·· τούς ώμους καί ήσύχως ρίπτων 

μακράν του τές κουβέρτες του.
— Μέγας είσαι Κύριε! είπεν. Τι βάσανο είσαι άμτι 

είσαι μεθυσμένος!...
GEORGES COURTEL'NE

σαν την λαμπρότητα των. ’Επί τής Αυτοκρατορίας οί χοοοί 
των μηημη ιεσμένων ήσαν παρελάσεις αρχαίων στρατιωτικών 
στολών. Ολαι αίπαί αί άνωτέρω έορταί ήσαν νοιιιμως καί διά 
πράςεων τής πολιτείας άνεγνωρισμέναι.

α
”.4ς έλθωμεν τιάρα είς τήν γενεαλογίαν τής μάσκας. (>ί άρχαΰ,ι 

ηθοποιοί έήερον τοιαύτας διάι νά καταστήσουν τ'ην τ/οινήν των 
ήχΐ/ριίν. ητο δί έν χρήσει είς τίι (-)έατρον είς τύπους, κατά παριί- 
δοσιν τούς αυτούς, ώστε νά παρσυσιάζαεσι δια'/ όσους τύπους 
είς τάς τραγτοδίας καί κωμριδίας. < )ί "Ελληνες είχον διαφόρους 
τυπους προσαιπίδων διά τάς διαφόρους ήλικίας, τό ρ ΰλλον, τίμ· 
κοινωνικήν τάξιν, τήν εθνικότητα. Είς τό Θέατρου δέ υπάρχω ν 
είκοσιπέντε είδη τραγικών προσωπίδων, θετόν, θεαινών, ήοωο,ν, 
Βασιλέων καί Βασιλισσών, ιερέων, δοΰλτον.

Ιιά νά παραλείφοιμεν τήν αρχαιότητα, ίις διηγηθώτμεν τ'ην 
ιστορίαν τοΰ περίφημου Ι.ν ιιιαχφιι, de /rr<·. Εις τάς η υλα- 
κας τής Βαστίλλης έκρατεττο δεσμώτης όστις είσήλθεν είς αύτιίς 
τήν 18 Σεπτεμβρίου 1ΘΘ8 καί άπέθανε τώ 1708. Τόν είσήγαγε, 
κατά τούς καταλόγους τοΰ έν ταις η υλακαίς βασιλικού αξιωμα
τικού Du Jun/ca, ό νέος τότε κυβερνήτης da Saini 
Mars καί έτάφη είς τάς 20 Λώεμβρίου 1703 είς 
τό κοιμητήριον τοΰ Saini Paul ύπό τό όνομα 
Marchioli. Άη ’ ότου ή σιδερένια .Μάσκα άπέ- 
θανε χίλιαι διαδόσεις καί πλεώτα βιβλία σχετικά 
εκυκλοη όρησαν. I!ριίγμάτι ό άνθρωπος μέ τίγν ποο- 
σωπίδα, ή όποια έν τούτοις δέν ήτο σιδηρά κατά 
την παράδοση·, άλλά εκ βελούδου, ι’ενομάζετο κόμης 
’Αντώνιος - .Μιχαήλ Mattioli, ονομαζόμενος είς τά 
γαλλικά κείμενα Martioli, γραμματενς τοΰ Καρό
λου J τοϋ Goii:agnt\ δουκός τής .Μαντούης. Ί) 
Marttioli είχε προδώσει τόν Λουδοβίκον ΙΑ' καί 
τόν κύριόν του, πωλήσας είς διαφόρους ξένας αύλάς 
το σχετικόν τής καταλήφεως υπό τοΰ Βασιλέως τής Γαλλίας τής 
ισχυράς Οεσεως τής .Μαντούης. Χυνελήφθη έν πλήρει ειρήνη έπί 
Βενετικού έδιίη ους δι’ ένέδρας στηθνίσης ύπό τοΰ άββίί d'EslHi
des, πρέσβεως τοΰ Λουδοβίκου παρά τή 'Ενετική Δημοκρατία 
είς τάς 2 .Μαίου τοΰ 1Θ7!) καί έφυλακίσθη έπειτα είς τήν νήσον 
τής Άγ. Μαργαρίτας τώ 16!)4. ’Εκ τής Μαργαρίτας μετε- 
φέρθη είς τί/ν Βαστίλλην όπου άπέθανιν. Ούδείς έμαθε τό αλη
θές του όνομα καί τό έγκλημιϊ του. Ό Λουδοβίκος πρό τής 
παραβιάσεως τιον ελευθεριών έφοβήθη έξέγερσιν καί έδημιούρ- 
γησε τό μυστήριον καί τό έτήρησε κεκαλυμμένον, ώστε κατά 
τήν άναζήτησιν τής αλήθειας νά διαδοθώισι πράγματα, τά όποια 
ίσως δέν είναι άληθή. ' Υπεστηρίχθη δηλαδή και διεδόθη ότι ύ 
κατάδικος ητο άδελ.ηώς τοΰ Λουδοβίκου 1 Γ καί ώμοίαζε μετ’ 
αυτού καταπληκτικΰις. Ό «Μιι.τι/ιιυ de fer,> έγινεν άντικείμε- 
νον ευρείας συζητήσεως, ιός εΐπομεν, καί πολλά συγγράμματα 
έξεδόθησαν δι’ αυτόν. Ίό μυστήριον μένει μυστήριον όμως.

’Έκρυψε καί αυτί/ ή σιδηρά μάσκα μίαν δυστυχίαν.

τό στέδιον

ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ ο ο ο
Ο Ο Ο ΚΑΙ ΑΠ’ ΟΛΑ

Η ΑΛΛΗ ΜΑΣ

Εϊχομεν αναγγείλει πρά τίνος δτι τά 
φύλλα μας. τά δποΐα συμπίπτουν μέ επι
σήμους ήμέρας καί ίποχάς θρησκευτικής 
ή εθνικής σημασίας, θά συνοδεΰωνται άπό 
χρωματιστός εικόνας. Τούτο όιά νά ϊσο- 
φαρίσωμεν κάπως τήν μή πραγματο- 
ποιηθεϊσαν δεκαπενθήμερον έκδοσιν.

Λοιπόν έτοιμασθήτε νά θαυμάσητε 
πάλιν τήν προσεχή τετραχρωμίαν μας, 
ήτις θά συμπεριληφθή εις τό κατά τάς 
παραμονάς τού Πάσχα καί διά τήν ΚΕ' 
Μαρτίου εκδοθησόμενον 77°ν τεύχος 
μας. Ή εϊκών μας έκτυπουμένη κατ' 
αΰτάς είς τά μοναδικά τυπογραφεία 
Κ. Μάϊσνερ καί Ν. Καργαδούρη. παρι- 
στφ τόν απαγχονισμόν τού ΙΙατριάρ’χου Γρηγορίου τού Ε’. Μή αμφιβάλ
λετε δτι ό αριστοτέχνης Μάϊσνερ θά σάς δώση καί αύθις ένα θαύμα 
τελειότητας, δπερ θά άποτελή τήν τελευταία·/ λέςιν τής τυπογραφίας έν 
‘Ελλάδι, δπως θαύμα έχαρακτηρίσθη καί ή είς τό 74θν δημοσιευθεϊσα, ή 
δποία, κατά τήν κοινήν ομολογίαν, ήτο εφάμιλλος μέ τά έν Μονάχφ έκτυ- 
πωθέντα πρωτότυπα, άτινα αποτελούν τό ύπό τής 'Ελληνικής ’Εκδοτικής 
Εταιρίας έκδιδόμενον λεύκωμα «Ήρφον τού Άγώνος·.

Έλπιζομεν ότι ο! συνδρομηταί τού περιοδικού θά έκτιμήσωσι δεόντως 
τάς προσπάθειας, ας καταβάλλομεν. δπως ϊκανοποιήσωμεν κατά δύναμιν 
πάσαν προσδοκίαν αύτών.

ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ ΤΟΥ| ΜΕΧΜΕΤ Ε-

Ής γεγονός σπανιώτατον έσημειώθη ή πρό τίνος χρόνου, χάριν τών 
στρατιωτικών γυμνασίων τού σώματος τής Άδριανουπόλεως, άπομάκρυν- 
σις τοΰ Σουλτάνου Μεχμέτ Ε' έκ τής πρωτευούσης- Καί βέβαια άπετέλεσεν 
αύτη γεγονός, έφ’ δσον ό προκάτοχος αύτοΰ, δ περίφημος Χαμίτ, ούδέ τήν 
φωλεάν του, τό άλησμόνητον Γιλδίζ, έγκατέλειπεν.

Έπί τή εύκαιρίφ ταύτη τής είς Άδριανούπολιν μεταβάσεως τοϋ κραταιο- 
τάτου Πατισάχ, έσχον τήν τιμήν, κατ’ εντολήν τοϋ Οικουμενικού ΙΙατριάρ- 
χου, νά παρουσιασθώσι πρό τής Α. Μ. καί τύχωσιν άκροάσεως κατά τήν 
10 'Οκτωβρίου π. έ. όλοι οί ίεράρχαι, Μητροπολίται, 'Αρχιεπίσκοποι καί
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01 ΙΕΡΑΡΧΑΙ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

’Αρχιερατικοί έπίτροποι τοϋ νομού Θράκης καί ακριβώς ή παρατιθεμένη 
εϊκών παριστφ σύμπλεγμα αύτών. Εις τό μέσον ύπ’ άριθ. 1 είναι δ Ηρά
κλειας Γρηγόριος, ύπ’ άρ. 2 δ Διδυμοτείχου Φιλάρετος, ύπ’ άρ·_ 3 δ Άδρια- 
νουπόλεως Πολύκαρπος, ύπ’ άρ. -1 ό Βιζύης Άνθιμος, ύπ’ άρ. 5 ό Λιτίτζης 
Νικόδημος, ύπ’ άρ. ·) δ Α ίνου ’Ιωακείμ καί ύπ' άρ. 7 δ Τυρολόης Νικηφόρος.

01 μή κληρικοί οΐτινες εϊκονΐζονται μετά τών σεβαστών ίεραρχ.ών είναι 
πρόκριτοι τού νομού Άδριανουπόλεως, τυχόντες ωσαύτως τής αύτής τιμής 
νά παρουσιασθώσιν ενώπιον τού Σουλτάνου, μεταξύ δ’ αύτών διακρίνονται 
δ έκ Δεδεαγάτς κ. Ξ. Δελημιχάλης, καί οί κ. κ. Α. Φραγκόπουλος, 
Κ. Μαντούδης, Π. Κουρτίδης κ.λ.

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ ΜΑΝΔΟΛΙΝΑΤΑΣ

Τό άπόγευμα τή; Κυριακή; 27 Φεβρουάριου ΰπήρςεν άπολαυστ.κώτατον 
εις τό Βασ. θέατρο·/ μέ τήν συναυλίαν τής Μανδολινάτας.

Τό καλόν, τό γε/ναίω; καλόν σωματείο·/, άπεδείχθη δτι δλονέν ένισχύε- 
ται, καί αί νίκαι τής Μανδολινάτας ύπήρξαν μεγάλα·, έως τώρα. Διά τάς 
δεσποινίδας Φωφώ Βλαβιανοϋ καί Τασίαν Λυμπεροπούλου έγραψα καί 
άλλοτε. Άν γράψω καί τώρα διά τό μανδολΐνον τής πρώτη; είς όλα τά 
μέρη τοϋ προγράμματος καί είς τόν Μαγευμένον Αύλόν» τοϋ Μόζαρτ, θά 
γράψω πάλιν ότι, δσον καί άν έπαιξε καί δσον καί άν έπρεπε νά κουρασθή, 
ήτο ή αύτή μέ άκαμπτους τάς γραμμάς τού προσώπου, μέ άκατάβλητον 

τήν δύναμιν της. 'Η δεσποινίς Τασία Λυμπεροπούλου ζή 
διά νά βέλη νά κάμνη πλέον νέαν τήν αείποτε νέαν καί 
έντονον, φωνήν της. Καί τό κατωρθώνε·.. Είνε πάντοτε 
μελετημέύον, σταθερόν, διευθυνόμενον τό τραγούδι της.

Έχειροκροτήθησαν καί αί δύο καί έχειροκροτήθη πάλιν 
διά πολλοστήν φοράν ή θριαμβική αύτή ορχήστρα, είς 
τήν δποίαν, άς εύχηθώμεν καί τήν όποιαν ας βοηϋ-ήσωμεν, 
νά θριαμβεύση άλλην μίαν φοράν είς τά έξω τών στενών 
μας δρίων μουσικά κέντρα. Δ.

α

'Επαναλαμβάνομαι 'καί πάλιν τήν παράκλησίν μας πρός 

κι'νς κ.κ. ουνδρομητάς: Νά ευαρεστηθούν >·ά μας έμβάσονν 
τό άντίτιμον τής συνδρομής τω»1 διά τό άοςάμενον εκδο
τικόν έτος. Πρέπει νά πιοτεάοονι· ϊίτι μάς παρέχουν μεγάλην 

έκδούλεναιν καί ΰτι συντρέχουν οημαντικως ώ έργον μας, 

άποστέλλοιπις ήμΐν τό ταχύτεροι· τήν αυνδρομήν των. Μόνον 

οΰτω Οά "δουν τόν κοινόν πόθον της δεκαπενθημέρου έκδό- 

οβως πραγματοποιούμενου. Ώς καί έν αρχή εΰ.τομεν άπό τήν 

κιάί, ν Ιώ.ιμιν αίτιόν θά έςαρτηΙΙι'ι η πραγματοποίηοις αύτής.

“ΣΑΟΥΛ ΑΛΛΑ ΠΟΛΩΝΟΣ,,

Ή έκφρασις αύτη χρονολογείται άπό τήν πρώτην αυτο
κρατορίαν, κατά τήν δποίαν αί Πολωνικαί λεγεώνες 
έμάχοντο εις τό πλευρό·/ τών Γάλλων.

Οί στρατιώται τών λεγεώνων έώρταζον τήν έναρξιν 
μάχης πίνοντες καί πολλοί έξ αύτών έν καταστάσει 
μέθη; έπιπτον εις τήν μάχην γεναιότατα.

Ό Ναπολέων έσυνείθιζε νά λέγη. «Ν’ αρέσει νά είνε 
οί στρατιώται μου Σαούλ, άλλ’ δταν είνε Σαούλ ωσάν 
«Πολωνοί».

«
ΘΗΣΑΥΡΟΣ

Σιγά σιγά άπό δωρεάς δμογενών είχε ζαταρτισθεϊ μία 
εθνική συλλογή πινάκων ζωγραφικής, τούς δποίους οίκατά 
καιρούς αρμόδιοι είχον σωρεύσει μέσα είς ανήλια καί 
υγρά διαμερίσματα. Ό χρόνος σιγά σιγά καί αύτό; έκαμε 
τό έργον του. Οί πίνακες εκείνοι έμαύρισαν, έχασαν τά 
χρώματά των, κατεστράφησαν σχεδόν. "Εως ότου δ θεός 
τής 'Ελλάδος τούς έλυπήθηκαίαύτούς καίέφώτισε κάποιον 
χριστιανόν, δ όποιος τούς έσωσε. Πράγματι δ ζωγράφος 
Χατζόπουλος άνέλαβε τό ήράκλειον αύτό έργον. Τά έκα- 
θάρισε μέ χημικά μέσα, τά έφρεσκάρισε, τά διώρθωσε. 
Καί τί νομίζετε δτι έφάνησαν όταν έφυγε ή μουντζούρα

Κ
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καί ή μούχλα: Παρουσιάσθησαν έργα μεγάλων ζωγράφων, πίνακες αξίας, 
τοΰ Τιντορέτου, τοΰ Ζορντάενς, τοΰ Βερονέζε, τοΰ Τιέπολο, τοΰ Γκρέζ, τοΰ 
Ντρουαί, ή καί αντίγραφα μεγάλων άπό μεγάλους, τά όποια τίς οίδεν 
αντί πόσου ήγόρασαν εκείνοι οί άγνοί πατρ'.ώται πού μάς τά «χάρισαν.

Αΐ παρατιθέμενα: εικόνες έβημοσιεΰθησαν εις τό τελευταίου τεύχος τοΰ 
• Καλλιτέχνου», ή διεύθυνσις τού όποιου εύμενώς παρεχώρησεν ήμϊν ταύτας.

β

ΑΙΩΝΙΑ ΤΩΝ Η ΜΝΗΜΗ

Ώς συμπλήρωμα τοΰ ώραίου άρθρου μας περί τών πυρπολικών άς θεω
ρηθούν καί αί ολίγα: αϋταί γραμμαί, έν αίς περιλαμβάνονται τά ονόματα 
τών άποτελούντων τά πληρώματα τών πυρπολικών τού ΙΙαπανικολή καί 
τού Καλαφάτη, άτινα έπέπεσαν καί κατέστρεψαν τό εχθρικόν δίκροτον 
είς τήν Έρισσόν. Τού μέν πυρπολικού τού Παπανικολή κατ’ έκθεσιν τού 
ίδιου έπαίβαινον οί Δ. Πλημμής, Δ. Καμπούρης τού παπά, A. Ν. Κασσέτας, 
Ν. Σταματάρας, Γ. I. Γιάνναρης, Μ. Γ. Διασάκης, Γ- I. Κονδήλος, I. Γ. 
Χατζή Ζαχαρία, Γ. Δ. Κομνηνού, Κ. Α. Ζεύλη, Ν. Μικέ Ντελιγιάννη, I. 
Χατζή Μανιάτη, Ν. Χωριάτης, Α. Ιΐιπίνος. Ί’δρα’ος, I- Γεωργίου, I. θεοφι- 
λόπουλος ΙΙελοποννήσιος, II. Βρελιώτης, Γ. ΙΙαργιανός, I. ’Αθανασίου 
Ρώσσος. Φ. Λέλες, Τήνιος καί Β. Κεφαλλήν.

Τού δέ σκάφους τού Γ. Καλαφάτη, κατά πληροφορίας συγχρόνων ψαρια
νών, έπέβαινον οί Ν. Νικήτας, Α. Κεφάλας, Γ. Σίδερος, Ε. Μαρίνος, Α. 
Σταματάρας, Γ. Ν. ΙΙέτρου. Δ. Μισεγιάννης, I. Κ. Τρικούβερτης, I, Α. 
Καμπούρης, I. Δούκας, Ν. Τουνεζίνος καί I. Μωραΐτης. Άς είναι αίωνία 
ή μνήμη τών γενναίων αύτών προμάχων τής ελευθερίας μας.

«
Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

’Εφέτος τό προσκύνημα τών 'Ιεροσολύμων όργανοδται μέ μειζονα μεγα
λοπρέπειαν. Μία μεγάλη έπιτροπή κατηρτίσθη διά νά κανονίση έν λεπτομε
ρείς τό πρόγραμμα, άποτελουμένη έκ. στοιχείων ζωτικότατων οίοι είναι 
οί κ. κ. Γ. Βίμπος, Δ. Λάμπρος. Ίάκ. Δραγάτσης, II. Γιάνναρος, Π. Μαζα- 
ράκης, Γ. Ράλλης, I. Βρατσάνος, Γ. Τσίμας, Γ. Φαληρέας, Δ. Δήμερ, 
Σ. Σιμός, Σπ. ΙΙέτας. Γ. Κορομηλάς, Δ. Βρατσάνος, Διευθυντής τής «Εικονο
γραφημένης» καί βουλευτής Φαρών, όστις άνέλαδε 
καί τήν αρχηγίαν τής εκδρομής. Ή έριτιμος κυρία 
Άννα Λέκα, θυγάτηρ τού κ. Δ. Ράλλη, άνέλαβε νά 
καταρτίση επιτροπήν έκ κυριών τής άνωτέρας τά- 
ξεως. Διά τήν έκ.δρομήν έναυλώθη τό άτμόπλοιον 
«’Αρκαδία» τής εταιρίας Πανταλέοντος, δυνάμε- 
νον νά περιλάβη άνέτως 150 έπιβάτας Α' θέσεως 
μετά κλίνης, καί 50 Β’ θέσεως μετά κλίνης ωσαύ
τως. ΊΙ έκδρομή θά διαρκέση 16 ήμέρας περίπου 
και ή μέν άναχώρησις ώρίσθη διά τό άπόγευμα 
τοΰ Σαββάτου τοΰ Λαζάρου 2 Απριλίου, ή δέ 
επάνοδος διά τήν Κυριακήν τού θωμά.

Τί έχει νά ιδή εις τούς Άγιους Τόπους ό έκδρο- 
μεύς εκτίθεται εις τό λεπτομερές πρόγραμμα, τό 
φαντάζεται δέ πας τις. Τό εΐσιτήρ'.ον πολυτελούς 
θέσεως κατ' άτομον ώρίσθη είς δρ. τριακοσίας, 
συμπεριλαμβανομένου τού ναύλου, τού ξενοδοχείου, 
σιδηροδρόμου, άμαξαγωγίων, τροφής κλ. Τό δέ τής 
Λ' θέσεως εις δραχ. διακοσίας έβδομήκοντα πέντε.

’Οργανωτής τής εκδρομής είναι δ γνωστός καί 
δραστήριος κ. Κωνστ. Ψαρουδάκης, σημειωτέου 
δέ ότι ή έκδρομή αύτη δέν έχει σχέσιν μέ άλλην 
εκδρομήν συλλόγου. Όσοι θέλουν νά ζητήσουν 
πληροφορίας περί τής εκδρομής ας άπευθυνθούν 
πρός τόν κ. Δ. Δήμερ, Διευθυντήν τού γραφείου τής 
είς 'Ιερουσαλήμ εκδρομής, δδός Σταδίου 16.

«
Η "ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ,,

Ευχαρίστως άγγέλλομεν τήν επιτυχίαν τής έορ- 
τής ήν οί συνεργάται τής -Πινακοθήκης»- καί οί 
συνάδελφοι τοΰ διευθυντού αύτής κ. Δ. 1. Καλογε- 
ροπούλου έπί τή συμπληρώσει δεκαετίας άπό τής έκδόσεως τοΰ εϊρημένου 
περιοδικού, διωργάνωσαν. Ή έσπερίς, φιλολογική καί καλλιτεχνική έδόθη 
έν τή αιθούση τοΰ «Παρνασσού» τήν παρελθούσαν Τετάρτην, συμπραττόν-

ΝΕΑΝΙΣ του γκρεζ

(Έκ τής Πινακοθήκης τών ’Αθηνών)

“Εργον τον Τιέπολο ΕΛΕΑΖΑΡ ΚΑΙ ΡΕΒΕΚΑ Πινακοθ. ’Αθηνών

Πρωτότ. έργον Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΕΙΣ ΤΟ ΟΡΟΣ ΥΠΟ τιεπολο Πινακοθ.’Αθηνών

των τών καθηγητών τού Ίβδείου. Τό θέμα «Κοινωνία καί Περιοδικός Τύπος 
τό όποιον διεξήγαγεν ή δεσποινίς Ευγενία Ζωγράφου, υπήρξε τφ δντι ευχά
ριστου. Ή Sonate τού Beetliowen μέ τετράχορδον καί κλειδοκύμβαλου 

κατ’ έκτέλεσιν τού κ. Joannes Schaffer καί τής 
κυρίας Lina von Lottner έχειροκ.ροτήθη.ΊΙ Απαγ
γελία τών ποιημάτων τού κ. I. Πολέμη καί πρό 
πάντων τά άσματα τής δεσποινίδας Τασίας Λυμ- 
περοποΰλου «le voyagenr» καί «ή ανοιξιάτικη» 
νύκτα, «γοήτευσαν. Τό δεύτερον μέρος άπετελεΐτο 
άπό διάλεξιν · Ό άγων τού περιοδικού τύπου», ήν 
έποιήσατο δ κ. ΙΙολ. Δημητρακόπουλος, άπό τήν 
Legende τού Wcniawski καί τό Μενουέττο τού 
Mozart, ήτο δέ τφ δντι έφάμιλλον τοΰ πρώτου 
μέρους. Τήν εσπερίδα επέστεψαν αί «'Αναμνήσεις 
δεκαετίας» τού κ. Δ. Καλογεροπούλου.

«
ΤΟ ΣΚΑΚΙ

Πόσοι άπό τούς σκακιστάς αγνοούν τήν ιστο
ρίαν τοΰ παιγνιδιού, τό όποιον τούς στοιχίζει τόσο·? 
χρόνον καί πόσοι άπό τούς μή γνωρίζοντας τό 
σκάκι απορούν μέ τά θέλγητρά του.

’Εκείνα τά έξήκοντα τέσσαρα τετράγωνα, τά 
λευκό - μαύρα, είνε πεδίου μάχης, διότι τό σκάκι 
βέν είνε παρά μία μάχη μεταξύ δύο στρατοπέδων 
δυνάμεων ίσων καί ύπό τάς αύτάς περιστάσεις 
κατερχομένων εις τόν άγώνα, μέ σκοπόν νά φέρουν 
τόν Βασιλέα τοΰ Αντιπάλου εις τήν θέσιν νά προσ
βάλλεται χωρίς νά δύναται ούτε νά υπεράσπιση 
έαυτόν. οΰτε νά φύγη

'Αναρίθμητοι είνε οί τρόποι καθ’ ούς παίζεται 
τό μόνον παγκόσμιον παιγνίδι, τό σκάκι.

Ό Leibniz τό άνήγαγεν εις επιστήμην, τούς 
γενικούς κανόνας τής όποιας θά διαγράψωμεν.

Πολλοί σοφοί ήσχολήθησαν είς άνεύρεσιν τής 
αρχής τοΰ πα-.γνιδίου. ή όποια χάνεται εις τό χάος

τών αιώνων καί πολλά1, γνώμαι έξηνέχθησαν.
Τήν αποδίδουν είς τόν Παλαμήδην, δστις, κατά τήν πολιορκίαν τής 

Τροίας, τό έφεδρε διά νά παράσχη είς τούς στρατιώτας του μέσον διασκε- 
δάσεως. Μία άλλη παράδοσις αραβική άναφέρει ότι, τό σκάκι είνε έφεύρε- 
σις Άραβος σοφού, δ όποιος τό έπενόησε διά τήν έκπαίδευσιν νεαρού βασι- 
λόπαιδος, ήτις τφ άνετέθη, διά νά διδάξη τόν μικρόν διάδοχον οτι, ούδέν 
δύναται χωρίς τούς υπηκόους του δ βασιλεύς. Τά συνταγματικά διδάγματα 
δέν φαίνεται νά είνε αρχή τοΰ παιγνιδιού. Τό βέβαιον είνε ότι είς τάς Ινδίας 
έπαίζετο άπό τού Ε" αιώνος καί είς τήν Ευρώπην είσήχθη τόν θ’ αιώνα.

Διά τό σκάκι έγράφησαν πλεΐστα συγγράμματα, κυρίως πραγματευόμενα 
τήν λύσιν διαφόρων προβλημάτων, έξεδόθησαν δμως άλλα μέ ανέκδοτα καί 
έν άποδεικνΰον ότι τό σκάκι είνε ήθικοποιητικόν παιγνίδι. Όγδοήκοντα τό 
δλον έκδόσεις έγένοντο τού συγγράμματος τοΰ Pliilidor Γάλλου ποιητού, 
τοΰ δυνατωτέρου ποιητού μεταφρασθέντος είς δλας τάς γλώσσας.

’Εφημερίδες καί περιοδικά διά τό σκάκι έξεδόθησαν πολλαί καί έκδίδον- 
ται. Ή πρώτη έξεδόθη εις Παρισίους τφ 1836 έκλιπούσα ενωρίς, άπό τάς 
τώρα δέ έκδιδομένας «πρωϊνάς» είνε ή Scacli - Zeitung , γερμανική, 
έκδιδομένη άπό τοΰ τού 1846 καί «La Strategic», γαλλική άπό τοΰ 1867.

Τάς συνιστώμεν εις τούς έν Ιερουσαλήμ φίλους σκακιστάς.

«
ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΤΟΥ 1911

Τό έτος 1911 επέρχεται άπειλητικόν. "Ο,τι ευρε κορυφαίου τό σαρώνει. 
'Ο Δαμασκηνός ό νομοδιδάσκαλος, άπέθανε, ό Βάφας ό καθηγητής, άπέ
θανε, ό Μελισουργός, δ διαπρεπής νομομαθής, άπέθανε, ό Μακρής, δ στρα
τηγός άπέθανε, δ Λάζαρος Σώχος, δ εμπνευσμένος γλύπτης, ύπέκυψε καί 
αύτός εις τήν μηνιγγίτιδα. Ό θεός νά βάλη τό χέρι του. 

Έν ΆΦήναις, Τυπογραφεΐον «Εστία» Κ. Μάίονερ καί Ν. Καργαδούρη — 8291.


