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καί ή μούχλα: Παρουσιάσβησαν έργα μεγάλων ζωγράφων, πίνακες άξίας, 
τού Τιντορέτου, τοΰ Ζορντάενς, τοΰ Βερονέζε, τοΰ Τιέπολο, τοΰ Γκρέζ, τοΰ 
Ντρουαί, ή καί αντίγραφα μεγάλων άπό μεγάλους, τά όποια τίς ο',δεν 
άντί πόσου ήγόρασαν έκεϊνοι οί άγνοί πατριώται ποΰ μάς τά έχάρισαν.

Αΐ παρατιβέμεναι εικόνες έδημοσιεύθησαν εϊς τό τελευταΐον τεύχος τού 
«Καλλιτέχνου», ή διεύθυνσις τού όποιου εύμενώς παρεχώρησεν ήμίν ταύτας.

«
ΑΙΩΝΙΑ ΤΩΝ Η ΜΝΗΜΗ

Ώς συμπλήρωμα τού ώραίου άρθρου μας περί τών πυρπολικών άς θεω
ρηθούν καί αϊ όλίγαι αύταί γραμμαί, εν αίς περιλαμβάνονται τά ονόματα 
τών άποτελούντων τά πληρώματα τών πυρπολικών τοΰ ΙΙαπανικολή καί 
τού Καλαφάτη, άτινα έπέπεσαν κα! κατέστρεψαν τό εχθρικόν δίκροτον 
είς τήν Έρισσόν- Τοΰ μέν πυρπολικού τού ΙΙαπανικολή κατ’ έκθεσιν του 
ίδιου έπαίόαινον οϊ Δ. Πλημμής. Δ. Καμπούρης τού παπά, A. Ν. Κασσέτας, 
Ν. Σταματάρας. Γ· I- Γιάνναρης, Μ. Γ. Διασάκης, Γ. I. Κονδήλος, I. Γ. 
Χατζή Ζαχαριά, Γ. Δ. Κομνηνοΰ, Κ. Α. Ζεύλη, Ν. Μικέ Ντελιγιάννη, I. 
Χατζή Μανιάτη, X. Χωριάτης, Α. ΙΙιπϊνος. Ί'δραΐος, 1- Γεωργίου, I. θεοφι- 
λόπουλος Πελοποννήσιος, II. Βρελιώτης, Γ- Παργιανός, I. ’Αθανασίου 
Ρώσσος. Φ. Λέλες. Τήνιος καί Β. Κεφαλλήν.

Τοΰ δέ σκάφους τού Γ. Καλαφάτη, κατά πληροφορίας συγχρόνων Ψαρια
νών, έπέβαινον οϊ Ν. Νικήτας, Α. Κεφάλας, Γ. Σΐδερος, Ε. Μαρίνος, Α. 
Σταματάρας, Γ. Ν. Πέτρου, Δ. Μισεγιάννης, I. Κ. Τρικούβερτης, I. Α. 
Καμπούρης, 1. Δούκας, Ν’. Τουνεζΐνος καί I. Μωραΐτης. "Ας είναι αίωνία 
ή μνήμη τών γενναίων αύτών προμάχων τής έλευθερίας μας.

Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

'Εφέτος τό προσκύνημα τών Ιεροσολύμων δργανοΰται μέ μείζονα 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, 11. Μαζα- 
ράκης, Γ. Ράλλης, I. Βρατσάνος, Γ. Τσίμας, Γ. Φαληρέας, Δ. Δήμερ, 
Σ. Σιμός, Σπ. ΙΙέτας, Γ. Κορομηλδς, Δ. Βρατσάνος, Διευθυντής τής «Εικονο
γραφημένης» καί βουλευτής Ψαρών, δστις άνέλαδε 
καί τήν άρχηγίαν τής έκδρομής. Ή έρίτιμος κυρία 
Άννα Λέκα, Ουγάτηρ τοΰ κ. Δ. Ράλλη, άνέλαόε νά 
καταρτίση επιτροπήν έκ κυριών τής άνωτέρας τά
ξεως. Διά τήν έκδρομήν έναυλώθη τό άτμόπλοιόν 
«Αρκαδία» τής έταιρίας ΓΙανταλέοντος, δυνάμε- 
νον νά περιλάβη άνέτως 150 έπιβάτας Α' θέσεως 
μετά κλίνης, καί 00 Β' θέσεως μετά κλίνης ωσαύ
τως. ΊΙ έκδρομή Οά διαρκέση 16 ήμέρας περίπου 
καί ή μέν άναχώρησις ώρίσθη διά τό άπόγευμα 
τοϋ Σαββάτου τού Λαζάρου 2 Απριλίου, ή δέ 
επάνοδος διά τήν Κυριακήν τού θωμά.

Τί έχει νά ίδή εϊς τούς Άγιους Τόπους ό έκδρο- 
μεύς έκτίθεται εϊς τό λεπτομερές πρόγραμμα, τό 
φαντάζεται δέ πας τις. Τό εϊσιτήριον πολυτελούς 
θέσεως κατ' άτομον ώρίσθη εΐς δρ. τριακοσίας, 
συμπεριλαμβανομένου τοΰ ναύλου, τού ξενοδοχείου, 
σιδηροδρόμου, άμαξαγωγίων, τροφής κλ. Τό δέ τής 
Λ' θέσεως εϊς δραχ. διακοσίας έβδομήκοντα πέντε.

'Οργανωτής τής έκδρομής είναι ό γνωστός καί 
δραστήριος κ. Κωνστ. Ψαρουδάκης, σημειωτεον 
δέ δτι ή έκδρομή αΰτη δέν έχει σχέσιν μέ άλλην 
έκδρομήν συλλόγου. Όσοι θέλουν νά ζητήσουν 
πληροφορίας περί τής έκδρομής άς απευθυνθούν 
πρός τόν κ. Δ. Δήμερ, Διευθυντήν τοΰ γραφείου τής 
εϊς Ιερουσαλήμ έκδρομής, όδός Σταδίου 16.

«
Η "ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ,,

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

ΝΕΑΝΙΣ τον γκρεζ
(Έκ τής Πινακοθήκης τών ’Αθηνών)

"Εργον τοϋ Τιέπολο ΕΛΕΑΖΑΡ ΚΑΙ ΡΕΒΕΚΑ ΓΙινακοϋ. ’Αθηνών

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

των τών καθηγητών τού 'φδείου. Τό θέμα «Κοινωνία καί Περιοδικός Τύπος 
τό όποιον διεξήγαγεν ή δεσποινίς Εύγενία Ζωγράφου, υπήρξε τφ όντι εύχά
ριστον. Ή Senate τού Beethowen μέ τετράχορδον καί κλειδοκύμβαλου 

κατ' έκτέλεσιν τού κ. Joannes Schaffer καί τής 
κυρίας Lina von Lottner έχειροκροτήθη.Ή απαγ
γελία τών ποιημάτων τού κ. I. Ιίολέμη καί πρό 
πάντων τά ασματα τής δεσποινίδας Τασίας Λυμ- 
περοπούλου «le voyagenr» καί «ή ανοιξιάτικη» 
νύκτα, «γοήτευσαν. Τό δεύτερον μέρος άπετελεΐτο 
άπό διάλεξιν «Ό αγών τοϋ περιοδικού τύπου», ήν 
έποιήσατο ό κ. Πολ. Δημητρακόπουλος, άπό τήν 
Legentle τού Weniawski καί τό Μενουέττο τοΰ 
Mozart, ήτο δέ τφ οντι έφάμιλλον τοϋ πρώτου 
μέρους. Τήν έσπερίδα επέστεψαν αί «'Αναμνήσεις 
δεκαετίας» τού κ. Δ. Καλογεροπούλου.

«
ΤΟ ΣΚΑΚΙ

Πόσοι άπό τούς σκακιστάς άγνοοΰν τήν ιστο
ρίαν τοΰ παιγνιδιού, τό όποιον τους στοιχίζει τόσον 
χρόνον καί πόσοι άπό τούς μή γνωρίζοντας τό 
σκάκι άπορούν μέ τά θέλγητρά του.

'Εκείνα τά έξήκοντα τέσσαρα τετράγωνα, τά 
λευκό - μαύρα, είνε πεδίον μάχης, διότι τό σκάκι 
δέν είνε παρά μία μάχη μεταξύ δύο στρατοπέδων 
δυνάμεων ίσων καί ύπό τάς αύτάς περιστάσεις 
κατερχομένων είς τον αγώνα, μέ σκοπόν νά φέρουν 
τόν Βασιλέα τοΰ άντιπάλου εις τήν θέσιν νά προσ
βάλλεται χωρίς νά δύναται οΰτε νά υπεράσπιση 
έαυτόν, ούτε νά φύγη !

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

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

Πολλοί σοφοί ήσχολήθησαν είς άνεύρεσιν τής 
αρχής τού παιγνιδιού, ή δποία χάνεται είς τό χάος

τών αϊώνων καί πολλαί γνώμαι έξηνέχθησαν.
Τήν άποδίδουν είς τόν Ιίαλαμήδην, δστις, κατά τήν πολιορκίαν τής 

Τροίας, τό εφεύρε διά νά παράσχη είς τούς στρατιώτας του μέσον διασκε- 
δάσεως. Μία άλλη παράδοσις αραβική αναφέρει δτι, τό σκάκι είνε έφεύρε- 
σις Άραβος σοφού, ό όποιος τό έπενόησε διά τήν έκπαίδευσιν νεαρού βασι- 
λόπαιδος, ήτις τφ άνετέθη, διά νά διδάξη τόν μικρόν διάδοχον δτι, ούδέν 
δύναται χωρίς τούς ύπηκόους του δ βασιλεύς. Τά συνταγματικά διδάγματα 
δέν φαίνεται νά είνε άρχή τού παιγνιδιού. Τό βέβαιον είνε δτι εϊς τάς 'Ινδίας 
έπαίζετο άπό τού Ε' αίώνος καί είς τήν Εύρώπην είσήχθη τόν 8' αιώνα.

Διά τό σκάκι έγράφησαν πλεΐστα συγγράμματα, κυρίως πραγματευόμενα 
τήν λύσιν διαφόρων προβλημάτων, έξεδόθησαν δμως άλλα μέ άνέκδοτα καί 
έν άποδεικνϋον δτι τό σκάκι είνε ήθικοποιητικόν παιγνίδι. Όγδοήκοντα τό 
δλον εκδόσεις έγένοντο τοΰ συγγράμματος τού Pliilidor Γάλλου ποιητοΰ, 
τού δυνατωτέρου ποιητοΰ μεταφρασθέντος εις δλας τάς γλώσσας.

'Εφημερίδες καί περιοδικά διά τό σκάκι έξεδόθησαν πολλαί καί έκδίδον- 
ται. Ή πρώτη έξεδόθη είς Παρισίους τφ 1836 έκλιπούσα ένωρίς, άπό τάς 
τώρα δέ έκδιδομένας πρωϊνάς · είνε ή Scach Zeitung: . γερμανική, 
έκδιδομένη άπό τού τοΰ 18-16 και «La Strategic», γαλλική άπό τού 1867.

Τάς συνιστώμεν εϊς τούς έν Ιερουσαλήμ φίλους σκακιστάς.
*

ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΤΟΥ 1911

Τό έτος 1911 έπέρχεται άπειλητικόν. "Ο,τι εύρε κορυφαίου τό σαρώνει. 
Ό Δαμασκηνός i νομοδιδάσκαλος, άπέθανε, ό Βάφας ό καθηγητής, άπέ
Οανε, δ Μελισουργός, ό διαπρεπής νομομαθής, άπέΟανε, ό Μακρής, ό στρα
τηγός άπέθανε, δ Λάζαρος Σώχος, δ εμπνευσμένος γλύπτης, ύπέκυψε καί 
αύτός είς τήν μηνιγγίτιδα. Ό θεός νά βάλη τό χέρι του.

Έν ’ΑΦήναις, Τυπογραφεϊον «Εστία. Κ. Μάϊσνερ καί Ν. Καργαδούρη -- 8291.
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ΞΕΝΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ “ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ,,

Η ΜΕΓΑΛΗΤΕΡΑ ΑΔΕΛΦΗ



ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ
ι ήρεμοι λαοί ιίπό καιρού είς καιρόν δοκιμάζουν τήν ανάγ
κην νά ταραχθούν ολίγον, άπαράλλακτα ίίπως ή μυθολογική 
λίμνη τού Ραγκοόν, επάνω είς τά μαρμαρωμένα νερά τής 
όποιας έπεριπατοΰσαν οί άνθρωποι, έως τήν στιγμήν πού μία 
άγρια πνοή ανακάτευε τά νερά καί έπνιγε τούς άνθρόιπους. 

Είς τήν Ελλάδα τήν γαλήνην μας Τρίτην <| οράν τώρα 
ταράσσει τό γλωσσικόν ζήτημα. Περίεργον ζήτημα αύτό.

εντελώς ελληνικόν, άκατάληπτον είς τούς ξένους, μή δυνάμενον νι'ι έξη- 
γηίΐή άπό κανένα μή "Ελληνα. Ό τύπος όλου τοΰ κόσμου τρίβει τά 
μάτια του. Είναι δυνατόν νά έννοηθή έξέγερσις. νιί έννοηθή έπανάστα- 
σις, νι’ι έννοηθή ίίπως δήποτε απειλή διαταράξεως τής τάξει»; ένεκα 
γλωσσικής διχογνωμίας; Είναι δυνατόν ζήτημα εντελώς ’Ακαδημαϊκόν 
νά έβγη έξω είς τούς δρόμους καί νιι όπλισθή μέ ρεβόλβερ καί νά 
ζητοικραυγάση καί νι'ι έλθη είς σύγκρουσιν μέ τήν άστυνομίαν καί νά 
αίματοκυλήση κιιι νά αίματοκυλισθή:

Καί όμως όχι μόνον είναι, άλλά καί πρέπει νά είναι. Ή έκπληξις τών 
ξένων είναι βέβαια φυσική, άλλά ούτε πρέπει, ούτε ήμπορεΐ νά μάς 
έπηρεάση. Κάθε τόπος έχει καί τήν ίδικήν του άποψιν, άπό τήν όποΐαι· 
βλέπει τά πράγματα, άν δέ οί ξένοι δέν είναι δυνατόν νά τεθούν είς τό 
ίδιον οπτικόν σημείου καί νά ίδοΰν καί αύτοί, τόσον τό χειρότερον 
δι’ αύτούς.

Τό γλωσσικόν ζήτημα δέν είναι τόσον άερολογικύν όσον θέλουν νά 
τό χαρακτηρίσουν οί πρακτικοί άνθρωποι. Έχει καί βαθυτέραν τήν 
εθνικήν σημασίαν. Καί χωρίς νι'ι χρωματισθώμεν έδώ καί χωρίς νι'ι 
έκφράσωμεν πεποιθήσεις καί προτιμήσεις, Oil περιορισθώμεν είς μίαν 
έκδήλωσιν χαράς καί εύχαριστήσεως. Λαός ό όποιος ήμπορεΐ νά έξε- 
γερθή ώς ένας άνθρωπος διά ζήτημα τόσον ιδεολογικόν, όσον είναι τό 
γλωσσικόν ζήτημα, λαός τόσον εύαίσθητος καί τόσον εύθικτος, είναι 
προωρισμένος νι'ι ζήση, διότι δείχνει έκτακτον ζωτικότητα μέσα είς τά 
στήθη του. Ό Ναπολέων έλεγε:

— "Ενας λαός διά νά μή πεθάνη πρέπει νά κάνη άπό καιρού είς και
ρόν λουτρά είς άγανάκτησιν.

Καί είναι γνωστόν ότι ό Κορσικανός δέν έλεγε κουταμάραις!
«

Ένθυμεΐσθε τού; πρώτους στίχους τοΰ Οϊδίποδος έπί Κολωνιΐι τού 
Σοφοκλέους; Ό Οίδίπους οδηγούμενος ιίπό τήν Αντιγόνην είς τόν 
'Αθηναϊκόν λόφον τής έκφράζει δλην τήν τρυφερότητα καί τήν εύγνω- 
μοσύνην του μέ τούς στίχους :

Ί'έκνον τοΡ τί/φλ.οΡ γέροντος ’Αντιγόνη, 
νίς ποιον τόπον έφθάοαμεν καί είς 
ποιων άνδρών πάλιν ,*

Είς τόν ίδιον Κολωνόν. εις τόν όποιον έτοποθέτησε τό δραμά του ό 
Σοφοκλής, έγινε πρό τριών εβδομάδων άλλο δράμα, όχι όλιγιύτερον 
σπαρακτικόν άπό τό άρχαΐον. ΊΙ ’Αντιγόνη, ή όποια δέν είναι μόνον 
κόρη, άλλά καί ανεψιά τοΰ Οϊδίποδος, έφερε έκεΐ τόν πατέρα της εξόρι
στου ιίπό τάς Θήβας. Μετά είκοσι πέντε αιώνας ένας ανεψιός άπό τάς 
Θήβας καί ένας θείος γίνηκαν ήρωες ένός αιματηρού δράματος. Καί ό 
Κολωνός ό όποιος είς τό μεταξύ είχε λησμονήση ότι υπήρξε κάποτε ύ 
μοιραίος τόπος ένός αιματηρού δράματος, γίνεται πάλιν τόπος αίματος, 
σκότους καί μυστηρίου.

Ό μικρός λόφος τόν όποιον στεφανώνουν τώρα οί τάφοι δύο μεγά
λων φιλελλήνων, τού Μύλλερ καί τοΰ Λένορμαν, υπήρξε πρό είκοσι 
πέντε αιώνων τό ιερόν άλσος τών Εριννύων. Θεαί τής έκδικήσεως, 
κατέχουσαι είς τίι άρχαΐον πάνθεον τήν θέσιν τήν οποίαν κατέχουσιν 
είς τό Χριστιανικόν αί τύψεις τής συνειδήσεως, δέν άφήνουν ποί 
τό σκότος τό έγκλημα, καί ό δυστυχής ΘηβιΛ-, ό ό..... .
σεν έκεΐ τήν τελευταίαν πνοήν δέν θά μείνη πολύ ανευ έκδικήσεως.

Τί διαφορά όμως τού σημερινού Κολωνού άπό εκείνον τόν όποιον 
περιγράφει ό Σοφοκλής είς τό δράμα του! Οί γέροντες τών Αθηνών 
τόν ζωγραφίζουν μέ δυνατά χρώματα, ώστε νά ιόν άντιληφθή και 
αύτός άκόμη ό περιπλανώμενος τυφλός.

— Ώ ξενε, έφθασες είς τήν ώραιοτέραν χώραν τής γής, είς τόν τόπον 
ποΰ βγαίνουν τά ωραία άλογα, είς τόν κάτασπρον Κολωνόν. είς τόν 
όποιον τραγουδεΐ κρυμμένοι· μέσα στά κλαδιά τοΰ κισσού τό άηδόνι, 
προφυλαγμένον άπό τήν φωτιά τοΰ ήλιου καί ιίπό τό ψύχος τοΰ χειμώ
νας. Έδώ ό Βάκχος, ποϋ άγαπρ τιι όργια, περιφέρεται μαζύ μέ τάς θεάς 
πού τόν άνέθρεψαν. Έδώ, κάτω άπό τήν θείαν δροσιάν, ό νάρκισσος μέ 
τά ωραία κλαδιά, άνθεϊ αιώνιος, στεφάνι άρχαΐο τών μεγάλων θεών.

Τί άπομένει άπό αύτήν τήν περιγραφήν; Ή νέα Ελλάς ποΰ ζή μέ 
τήν σκιάν καί τήν πνοήν τής άρχαίας, έπί χρόνια είχε καθιερώσει τόν 
Κολωνόν ώς τόπον, εις τόν όποιον έρρίπτοντο τι'ι σκουπίδια, έδέησε δέ 
νά βάλη φωνήν ύ τύπος διά ν’ άπαλλαγη άπό αύτό τό αίσχος ό τόπος ό 
ιερός τών αρχαίων 'Εριννύων.

«
Έν τούτοις τό έγκλημα τοΰ Κολωνού είναι έν από τά σπανιώτατα 

εγκλήματα είς τά όποια δέν εφαρμόζεται τό ρητόν αύτό «Ζητήσατε 
τήν γυναίκα·.

Γυναίκα δέν υπάρχει μέσα είς τό σκοτεινόν δράμα. Έάν μέχρι τέλους 

ιχουσιν 
τεις τής συνειδήσεως. δέν αφήνουν πολύ εις 
ό δυστυχής Θηβαίος έφηβος, ό όποιος άφη-

άποδειχθή ένοχος ό θείος, άφορμή τοϋ δράματος θά μείνη τό χρήμα, 
καί η ύπόθεσις θά ήμποροΰσε νά χρησιμεύση είς μυθιστόρημα τοΰ 
Πονούν δέ Τιρράϊ, άρχίζον μέ ιόν ελκυστικόν τίτλον .’Π κληρονομιά .

Γυναίκα όμως δέν υπάρχει. ΊΙ άνάκρισις είς τι'ι πρώτα της βήματα 
ί'.πεθεσεν ότι είχε μίαν γυναίκα είς τά χέρια της. Ό θείος εύρίσκετο είς 
τρυφερά; σχέσεις μέ κάποιαν γυναικούλαν τής συνοικίας. ΊΙ γυναικούλα 
συνελήφθη καί ωδηγήθη είς τό γραφείου τού άνακριτοΰ. ’Αλλά κατοιρ- 
θωσε ν' απόδειξη τήν άθωότητά της καί άπελύθη. 'Έπειτα άνι καλύφθη 
μία μικρή μοδιστροϋλα, ή όποια είναι ή μόνη πού ήκουσε τι’ι τελευταία 
λόγια ποϋ έβγήκαν άπό τό στόμα τού φονευθέντος. ΊΙ μικρή μοδι- 
στροΰλα ώδηγήθη έν πομπή καί παρατάξει είς τήν άνάκρισιν. Άλλά καί 
αυτί) δέν έηάνη ότι άνεμίχθη είς τό δράμα. Απλώς κουρασμένη άπό 
τήν δουλειά τη; άργά τήν νύκτα έπέστρεφεν είς τό σπιτάκι της, όταν εΐδεν 
εμπρός της έξηπλωμένον τόν νέον αύτόν, ποΰ έπάλαιε μέ τόν Χάρον.

Δέν υπάρχει λοιπόν γυναίκα είς τό δράμα αύτό. Τό μυστήριόν του 
όμως είναι πάντοτε πολύ, καί ή άνάκρισις προχωρεί μέ προφυλάξεις είς 
τό σκότος, καί άρχίζει νιί μορφώνεται ή πεποίθησης ότι μόνον αί άρχαϊαι 
θεαί τής έκδικήσεως. αί Έριννύες, ποΰ είχαν έκεΐ τό ιερόν των άί.σος 
θά ήιιποροϋσαν ίσως τήν τελευταίαν στιγμήν νά ψιθυρίσουν εις τό αύτί 
τοΰ άνακριτοΰ: Αύτός είναι ό φονηάς. Ιίιαστε τον!

«
’Άν ή γυναίκα δέν ένεφανίσθη είς τό δράμα τού Κολωνού, έκαμεν 

δμως δύο ι'ίλλας έμφανίσεις άρκετά θορυβιίιδεις αύτάς τάς ήμέρας.
Ή δεσποινίς Παναγιωτάτου, ύφηγήτρια τοΰ Έθνικοΰ ΙΙανεπιστημίου 

έκαμεν έναρξιν τών πιιραδόσεών της είς τό Πανεπιστήμιον, καί μία 
αικρόΰλα έκάθησεν είς ένα σκαμνάκι τής πλατείας τής Όμονοίας καί 
ήρχισε νά γυαλίζη παπούτσια.

Γό τόλμημα τής πρώτης είναι μηδαμινόν άπέναντι τοΰ τολμήτιατος 
τής δευτέρας. Καθώς προχωρεί ή έξίσωσις τών δύο φύλων είς ίίλον τόν 
κόσμον, ή επιστήμη γίνεται πανοπλία, τήν όποιαν διά νά φορέση κανείς, 
δέν είναι πλέον άνάγκη νά τρέφη δύο μέτρα μουστάκια. Αρκεί νά δου- 
λεύη καλά ό γυναικείος εγκέφαλος. Ή κυρία Κιούρι έδωκε τό τελευ
ταίου λάκτισμα είς τήν πρόληψιν ότι. τό μυαλό τής γυναικός δέν φθάνει 
έκεΐ όπου φθάνει τό άνδρικόν.

Άλλά ή μικρά λούστρα έχρειάσθη βεβαίως πολύ θάρρος διά νά 
τοποθετηθή έκεΐ όπου έτοποθετήθη. Σωριασμέντ] είς μίαν γωνίαν τής 
πλατείας τής Όμονοίας, μέ ψάθινο παιδικό καπέλλο κατεβασμένον έως 
τ’ αύτιά, ώστε νά προφυλάττη όσον τό δυνατόν περισσότερον τό προσώ
που άπό τόν ήλιον καί άπό τούς περιέργους, έργάζεται άκούραστος καί 
περιφέρει τά άδύνατα χεράκια έπάνω είς τά λασπωμένα παπούτσια τών 
πελατών της.

Εύτυχώς είς τήν πλατείαν τής Όμονοίας έδωκεν εξετάσεις καί επέτυχε 
θριαμβευτικώς ό νεοελληνικός πολιτισμός, ι’> ίπποτισμός καί ή άβρότης 
πρός τήν γυναίκα, τήν έργαζομένην γυναίκα, όπερ δυσκολώτερον καί σπα- 
νιώτερον. Οί άρσενικοί λούστροι τής πλατείας εκείνης, ποΰ άλλοτε έδει
ξαν τόσον άγριας διαθέσεις εναντίον τών Περσών συναδέλφων των, 
ίπποτικοί καί αβροί τώρα, περιέβαλλαν τήν μικράν συνάδελφόν των μέ 
στοργήν καί μέ συμπάθειαν και τήν βοηθούν είς τό έργον της καί είδα 

σιάζη τήν μικράν καί νά τής λέγη μέ ύφος ύπερτάτης συμπάθειας:
— Δέν είναι άνάγκη νά σφίγκης πή; βούρτσες, γιατί θά κουρασθής ΛΑ ο...ιι ...'.·>. Λ , ■ ■ . ■ -

είς μίαν στιγμήν, ποΰ ή πελατεία είχε κοπάση, ενα άπό αύτούς νά πλη- 
σιάζ)] τήν μικράν καί νά τής λέγη μέ ϋφος υπέρτατης συμπάθειας.:

-Δέν είναι ανάγκη νά σφίγκης τής βούρτσες, γιατί θά κουρά—u, 
καί θά βγάλουν κάλους τά χέρια σου. Φτάνει νά τής κρατής έτσι άλα- 
„„.λ αι___.α· . 0 φΑΛΣΤΑΦ<Βφριά άλαφριά!...

ιιιά 7 ωνη

£το πέρασμά nor, 
χι αγία μέρα, 
πνοή τη λύρα 
η'ανει και γύρο) μον ελαφρά 
fvvei ύπέρκοσμη αρμονίφ ;
Ω, ψάλλε λύρα μον! "
οΓροφί βου ηήμερ' ‘ 
σ o/.or τον --—
.ταζΛοΐ'ν

ποια 
μον

οι δοςαομετί] 
ιερά 
μνρα>μενη

Καί οτήν ωραία αου άρμονίιι 
κάποΤ ακούεται μια φωνή 
να ηιιθυρίζμ: Χαΐρε Μαρία ! 
Με Σε: δ Πλάστης κόρη αγνή.
Μήφοβοΰ τάρες...- μά κάποια άλλη 
φωνή βροντώδης τήν υπερβάλλει: 

«7/ ελευθέρους θα μας σκίασης,
ώ άγιο λάβαρο, ή κοινό 
οάβανο ΰλους νά μας οκβπάοης 
οί έναν τάφο πειό φωτεινό».

.’ Κάθε μια 
άττιζαζάετ

κόστω, οπού καρβιαίς 
' Ελλήνων και ξεψυχάει 

Ιι.κληοίαις, στής λαγκαΛιαίς.

ΤαΡ 'Αρχαγγέλου είναι ή μία 
φωνή- κ' ή άλλη ιοΡ Γερμανοί·. 
Α, πως νψοΰπαι μλ αρμονία 
κ' ρ Λί·ο μέχρι top Ουρανόν. 
'<) πρώτος, άχχεΖος οωτηρϊα;· 
δ άλζος, χήρυξ ελευθερίας, 
αδελφωμένοι βροντοφωνοΰνε :

• Αυτή τή 'μέρα Λ<ά μιας 
Λιό ηκοτάδια ας σκροπωΟοΰυε .- 
τής ’Αμαρτίας και τής Σκλαβιάς».

. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ |. ΖΕΡΛΗΣ

ei<e.i oho')· r τχφΗ ιι zcdii

ιερρευζαν οί αίσιυες, 
ίκείνή, οπον διεδραματίσθη ή

τά 326, ,κρτ' ι>ί· .πολι· Hi ά 
νπί> τήι· ίί/ιταιπ· Ιποπτείαν 

'■ tfOFtus Evae6ioi< α>κο- 
Χτιί»· τής Άναστάοεαις, ίίστις 

τήν προσο- 
• Σπήλαιο»· 

τον

αί γενεαί παρήλθον καί ή γή 
θεία τραγιμδία, μαρτυ

ρεί τό μύγα μυστήριον. Ώ τής αγιότητας τών τόπο»· 
ίίποι· έγεννήθη ή Ζωή, ίτάφη καί άνέστη Ελκύουν 

σήμερον τής Χριστιανωσύνης τήν εί'λάιβειαν καί έκ περιίτων 
οί πιστοί σνρρέουσι, ταπεινοί προσκυνηταί, ένώ γύρω άπό τό 
' Υπέρτιμον Μνημείον δεινός άγό»· κατισχύσεως συνάπτεται.

"Ο,τι έχρησιμεύσει· είς τό θείοι· δράμα σιόζεται. σχεδόν άνέ- 
παφον, παρά τήν διέλευση· τού χρόνου καί μόνον τής ευλαβείας 
αί έκδηλα'ισεις έχουν μεταβάλει τήν όφιν αί·τον. Οί "Αγιοι Τόποι, 
ό Γολγοθάς, ή ' Αποκαθήλιοσις, ό Τάφος, όπου άπετέθη τό 
Σώμα τού θεού - Χικροΰ, καί άλλα άκόμη σημεία στεγάζονται 
σήμερον ύπό μίανπελωρίαν εκκλησίαν, ήτις καλείται γενικώς Λαός.

Σημειωτέοι· ίίτι ό Ναός ούτος δέν έχει καμμίαν σχέσιν μέ 
τόν Χιών τοΰ Σολομώντος. Πριότη ή βασιλομήτωρ Ελένη, τού 
αίιτοκριίτορος Κωνσταντίνου ή μήτηρ, Απεκάλυιμε τούς θείους 
τόπους κατά 
■Ί ί'τοκράτωρ, 
καί διεύθυνση· τοΐ 
δόμησε τόν 
έπερατιόθη τώ 335. Ώς είκός, ■ 
χήν πάντων είλκυσεν ιδίως τό 
ένθα άπετέθη τό 'Άχραντον Σώμα 
θεού. Τούτο λοιπόν ό Αύτοκράτωρ, λαξεν- 
μένον έντός βράχου, διερρύθμισε καί κατε- 
στόλισε μέ κίονας καί μάρμαρα καί χρυσόν 
καί άργυρον. ’() λίθος ον άπεκύλισεν ό 
άγγελος, κοσμηθείς διά πολυτίμου λίθον 
καί χρυσού, μετεσκευάσθη είς μικρόν θυ
σιαστήριον πρό τού Σπηλαίου.

Περί τού Γολγοθά, δηλαδή περί τής 
διαρρνθμίσεως αυτού ύπό τον Αίτοκράτρ- 
ρος, δέν περιεσοιθησαν ακριβείς πληροφο
ρία!. ’ Υποθέτουν ίίτι. ό βράχος, έ.φ ού έξέ- 
πνευσεν ό Κύριος, συνεχόμενος μετά τοΰ 
βρινχιόδους λόη ου διά τής ανατολικής πλευ
ράς του, έχων δέ ίπίπεδον τήν άνω επι
φάνειαν μετετράπη είς μικρόν άνώγειον 
ύπέρ τήν εκκλησίαν τής Άναστάσεως, ήτις 
περιελάμβανε τόν "Αγιον Τάφον, και έπί _ 

του κατεσκευάσθη μικρόν ευκτήριου, μέ χρνσονν Σταυρόν καί 
πλουσίαν διακόσμησιν, άνήρχοντο δέ είς αυτό διά κλίμακας 
i’ll διά τήν διαρρύθμιση· τοϋ Γολγοθά εργασία μετεμόρφωσε 

καί μικράν τινα κοιλότητα ύπό τήν οπήν τοΰ Σταυρού, ήτις 
μετεβλήθη είςπαρεκκλήσιω·, έ»·ομασθέν τοΰ'Αδάμ.Έκεϊ σώζον
ται, κεκαλ.υμμέναι ύπό τον τοίχου, ρωγμαί τινές τοΰ βράχου, 

( αίτιυες αποδίδονται είς ύπερφυσικίο· φαινόμενου, οίου ήτο ή 
σεισμική δόυησις, ήτις γευομέυη μέ τήν τελευταίαν πνοήν τοΰ 

Σωτήρος, έσχισε τό καταπέτασμα τον ναόν είς δύο. 'Επίσης 
κατά τήν βορείαν πλευράν τοΰ Γολγοθά ύπιιργει τό μικρόν 
παρεκκλησίου τοϋ 'Ακάνθινου Στεφιίνου.

e
'// 'Αγία Πόλις άπό τών άρχαιοιάτιον χρόνων, έιφ' ής 

ίδρύθη ύπό τον ώς θεμελιωτοΰ της φερομένου ΆΙελχισσεδέκ, 
άπό τότε ποΰ ωνομάζετο — ώς δέχονται — Σαλήμ, ήιοι Ειρήνη 
καί Ίεβοΰς, υπήρξε τό θέατρον αιματηρών καί παρατεταμένων 
άγιόνων καί έπιδρομών.'Έσχε δέ πολλά ονόματα καί ώνομά- 
σθη 'Ιερουσαλήμ κατόπιν καί Κάδυτος — ώς έξηγονσι τοΰ 
'Προδότου σχετικόν χωρίου — καί Αίλία Καπιτωλία κατόπιν

Η ΑΓΙΑ ΠΟΡΤΑΗ ΑΓΙΑ ΑΥΛΗ ΚΑΙ

έπί Αίλίον Άδριανοΐ· τιμ 136 ιι. X. Καί είχι ττίχΐ) ίοχυρά καί 
πνλας ιιεγαλοπρεπας καί πνργονς οχνριοτάτονς.

Οι αρχαιότατοι κάτοικοί της ήσα>· οί ' Ιιβονοαΐοι. απόγονοι 
τον Ίεβονοαίον, νίον τον Χαναάν, μοναρχικι'ις ι'ιιοικον/ιννοι 
μέχρι τον 10U0 π.Χ. οτε καί ειοέβαλ.ον οί ’ Ιπιιαηλϊιαι είς τήι· 
Χαναάν. ’ Κπι/κο/ ovlh/oav αίματηοαί ονρράζεις μεταςυ Ίεβοιι- 
ν,αίοτν νπό τόν’Αδαινιβεζέκ καί ’Εβραία»· νπό τόν ’ίησονν τον 
Ναυή, μετά τόν θάνατον τον όποιον οί’Ιουδαίοι κατέλαβαν τήν 
Αγίαν Πάλιν όιμοτικιός καί έ.γκατεστάθησαν τιο 1650 π.Χ. 
υπό τόν θεόχριστον Ιαυί'ό ειοαγαγιίντες καί τίμ· Κιβωτόν τον 
(-λεον. Τούτον διεόέχΟη ό ΙΙεόσογος Σολομό»· ιίοτις έατόλιοε 
μέ πολ.ντιμα κτίρια τίμ· πάλιν, έκτιοε. δέ τέλος καί τόν περί- 
φημον όιαόννμον Χαόν, όστις ήρχισε τιο 1612 καί έπερατυιθη 
τώ 1005 π. X.

θνήσκει ό Σολομό»· τώ 075 π.Χ., ήτοι μετά τεσοαρακον- 
ταετή βασιλείαν καί διαδέχεται αυτόν ό Ραβαάμ, υίός τον, καί. 

τούτον ό υίός του πάλιν ’ .■ 
ό Άσά, τούτον ό υίός του ’ 
tov ό Ίωράμ, τούτον ό Ίλχοςίι

άυοικοόο-

Ιβία καί αυτόν 
' Ιωσατμάτ, τού- 
•οζίας, αυτόν ό 

’ Ιωας, τούτον ό ι·ίός του Άμασίας, καί 
πάλιν τούτον ό υίός του ’ Οζιάμ.'Έρχονται 
δέ κατι'ι σειράν ό ΊοπίΟαμ, Άχάζ, ’ Εζε- 
κίας, Μανασσής"Αμμο)ς,'Ιιοσίας,'Ιωάχαζ, 
' Ιωακίμ, ' Ιωαχιμ ή ’/εχονίας, Σεδεκίας μέ 
πολέμους μάκρους, πολιορκίας, αγώνας 
κατισχόσεως, άμΰνης, αί’τοσνντηρήσεοις, 
καταστρορ άς, δμώσεις, ίμπρησμονς, μέχρι 
τής καταστροφής τής ’Αγίας Πόλεως υπό 
τοΰ Ναβουχοδονόσορος βασιλέως τών Χαλ- 
δαίων, ίίστις καί κατηδάφισε τά τείχη της 
τώ 588 π. X. σύλλαβό»· αιχμάλωτον καί 
τόν Σεδεκίαν.

διασκορπίζονται οι'Ιουδαίοι πλέον, Λφοΰ 
άνηγόρενσαν βασιλέα των τόν Γοδολίαν καί 
μόνον κατά τό 536 π.Χ., ίίταν Κύρος ό 
το»· Περσών Βασιλεύς κατέκτησε τό Βαβυ- 
λωνιακόν κράτος, επετράπη εις αυτούς νά 
ίπανέλθονν είς Παλαιστίνην καί 
μι’ΐσουν τόν Ναόν τα»·.

Σννεισγοραί ίγένοντο τότε, ό Κύρος άπέδωκεν 
χρυσά σκεύη, ίιτινα ό Ναβουχοδονόσαιρ είχε μεταφέρει έκ τοΰ 
Ναού είς Βαβυλώνα και όδοιποροΰντες έπί τέσσαρας μήνας 
ΙφΟασαν, έγκατεστάίθησαν είς 'Ιονδαίαν καί ήρχισαν πρωτοβον- 
λία τοΰ Ζοροβάβε/. υά ανοικοδομούν τόν Λ’αό>· το»·, δστις καί 
έπερατώΟη τώ 516, μετά τοΰτο δέ άνέκτισαν καί τά τείχη 
τής πόλεως.

Άπό τής εποχής ταϋτης άρχίζονν κυβερνώντες τούς Ίσραη- 
λΐτας αρχιερείς ή τοποτηρηταί. Οΰτω μετά τόν Ζοροβάβελ 
ήρζεν ό^Εοδρα, μετά τούτον ύ Νεμιά, ειτα ό Άνανία, είτα ό 
δρχιερευς ’ Ιωδά, εΐτα ύ Ιωάννης, ειτα ό ’Ιαδδονς, έως ίίτου 
μετά δύο αιώνα»· ύπό τούς ΙΙέρσας ύποτέλειαν νπέκνφαν είς 
τήν θριαμβευτικήν προέλασιν τών ελληνικών λεγεαίνα»· τοΰ 
Μεγάλου Αλεξάνδρου, κατά τό 332 π. X.

"Ερμαιον μετά τόν θάνατον τοΰ ’Αλεξάνδρου, άπό τοΰ 323, 
ή Παλαιστίνη περιπίπτει έκ περιτροπής είς τόν έκ Μιτυλή- 
νης Λαομέδοντα, είς τόν Πτολεμαίον, είς τόν Αντίγονον, τόν 
Άντίοχον, διετέλεσε δέ ύπό τούς Αιγυπτίους /ιέχρι τοΰ 167, 
οτε 'Ιούδας ό Μακκαβαϊος, διαδεχθείς τόν επαναστάτην πατέρα 
του Ματταθίαν καί τεθείς ίπί κεφαλής τών όμοη-ύλων του, 
μετά μακρούς καί αιματηρούς αγώνας, άπέσειοε τόν Συρια-
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οι ιιεν

Τό θέαμα ήτο μεγαλοπρεπώς άγριον. .Ίί ηιλόγες ΰφιί>θησαν 
είκοσι πήχεις υπέρ τόν μέγαν τροΰλλον και έφωτίσθη ή Άγια 
Πόλις ιός εν ήμερα, ενώ ό κριγμός τών πύρινων γλωσσών 
διέχεε τήν φρίκην γύρω. Μόνον θύ/ιατα δέν ήρίθμησεν ή κατα
στρεπτικέ/ πυρκαϊά. Σκεύη όμως βαρύτιμα, κανδήλαι κατά- 
χρυσοι, εικόνες λιΟοκόαμητοι, ποικίλματα, κειμήλια καϊ τέλος ή 
Βιβλιοθήκη τοΰ Ναοΰ, ή περίφημος μέ. τά χειρι'ιγραφα και τάς 
μεμβράνης της, τά πάντα τέφρα καϊ σποδός έγένοντο.

Τρεις ώρας διήρκεσε τό πϋρ, μεθ' ό είσήλθον οί ήμέτεροι 
μετά συντριβής, οί δέ 'Αρμένιοι καί Φράγκοι έπεσαν είς τι/ν 
σκύλλευσιν. Εΰρέθη τότε αί/ιόφυρτον πτώμα ένός Αρμενίου, 
<">στις ητο ό 'έτερος τών εμπρηστών.

Ό Πατριάρχης 'Ιεροσολύμων"Ανθιμος ήδρευε τότε έν Κων- 
σταντινουπόλει, διό κατηρτίσθη πρεσβεία έκ τοΰ πρωτοσυγκέλλου 

Ιωακείμ τοΰ Κυπρίου 
και τοΰ έκ Καπαδοκίας 
μοναχού Γαβριήλ, ήτις 
και άπελ.θοΰσα τής'.ίγ. 
ΙΙόλεως τί/ν 8 ’Οκτω
βρίου έφθασε τι/ν 15 
Νοεμβρίου είς Κων- 
σταντινούπολιν, διιι »·« 
αναγγείλ// τόν όλεθρον 
είς τι/ν Μακαριότητα 
του. ίΙέντε ημέρας πρό- 
τερον ό"Ανθιμος εϊχεν 
άποθιίνει, τόν είχε δέ 
διαδεχθή ό Πολύκαρ
πος, όστις και έλιποθύ- 
μησεν είς τό άκουσμα. 
Τότε ό Οικουμενικός 
Πατριάρχης Καλλίνικος 
Ε' συνεκάλεσεν αμέσως 
άπαντας τους’ Ιεράρχας 
καϊ Προκρίτους τους 
Γένους, οΐτινες ήκουον 
μετά δακρύων τό όλτ- 

όπως ανοικοδοιιηθή ό 
Σουλ-

Η ΑΓΙΑ ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΙΣ

θριον άγγελμα καϊ έκεΐ άπεφασίσθη
Ναός. Ο'ϋτω δέ έγιναν κατάλληλα διαβήματα παρά τώ 
τάνω Μα-χμοΰτ ΙΓ, όστις συγκατετέθη είς τό νά Ανοικοδομήσουν 
οί "Ελληνες Πατέρες τόν Ναόν, καί οίίτω μίαν άκόμη φοράν 
άνεγνωρίσθησαν τά έπί τών Ιερών εκείνο»· Τόπο»· απαράγραπτα 
κυριαρχικά δικαιώματα τοΰ Γένους ημών.

είς τι Λατινικόν παρεκκλήσιον, παρ’ αύτήν δέ κίων, έφ’ ού 
ίστατο χάλκινος άνόριάς τοϋ ' 11ρακλείου.

Την δυτικήν πλευράν τής Άγιας Αυλής περιορίζει ή εκκλησία 
τοϋ 'Αγίου ’Ιακώβου τού Αδελφοθέοι·, έκεΐ δέ εΰρίσκεται καϊ 
ή είσοδος πρός αύτήν καί πρός ιά παρεκκλήσια τοϋ Άγ. Ίωάν
νου τής Άγιας Μαγδαληνής, όπου συνήντησε Μαρία ή Μαγδα- 
ληνή, κομίζουσα μόρα, τόν Κύριον, έξέλαβε δέ αύτόν ώς κηπουρόν 
καϊ είς τήν έκκλησίαν τών Άγιων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων.

Μετάξι· τής εισόδου ταύτης καϊ τής πύλης τοϋ Ναοΰ 
ΰφούται τό κωδωνοστάσιον τοϋ Παναγίου Τάφου, όπερ 
άλλοτε άπετελεΐτο από πέντε ι’ιρόη ους μεθ’ ύφηλοϋ τρούλ- 
λου. Τώ 1545 συνέπεια σεισμού ισχυρού κατέπεσαν δύο 
όροφοί του, την δέ τρίτην, ετοιμόρροπου καί αύτήν απο
συνέθεσε!· ό Πατριιίρχης Χρύσανθος. Μέχρι τοϋ Κριμαϊκού 
πολέμου τό κωδωνοστάσιο!· δέν είχε κιόδωνας. Κατόπιν
έκρέμασαν πολλούς. Τόν μεσαίοι· έτοποθέτησεν ό Πατριιίρχης 
Νικόδημος, ζυγίζει δέ 50Θ όκιίδας. Φέρει IS κιόδιονας εν όλιο, 
οΰς Λϋο /ιόνον άνδρες δύνανται νά κρούουν.

’Επί Σωφρονίου τοϋ Ε' (157!) - 1ΘΘ8) ι'ιναΐ/ έρεται ότι φλόξ 
Άγιου Φωτός έπεφάινη έκ τού μεσαίου τών τριών κιόνιον τής 
πύλης τοϋ Ναοί·. " Α/ια ώς έφάνη τό "Αγιον Φώς ’ Εμίρης τις 
ίστά/ιενος είς ΰφηλόν τι σημεϊον κατέπεσε και έθρυ/ι/ιατίσθη, 
τά δέ ι’ιστά αύτοΰ διαφυ/.άσσονται έν τώ Μοναστηρίω τής Μεγά
λης Παναγίας. Μέσα είς τήν Αγίαν Αύλήν, τήν όποιαν σαρώνουν 
/ιόνον οί ήμέτεροι, τοΰθ’ όπερ κατά τά έκεΐ θεσπισ/ιένα και 
δεδεγμένα, διαδηλοΐ καϊ ιδιοκτησίαν, οί προσκυνηταί εΰρίσκουσι 
διάφορα ιίντικεί/ιενα ιίγιοται/ικά.

"Επειτα, άφοΰ άσπασθή <> προσκυνητής τόν σχισ/ιένον κίονα 
Αφ' οΰ άνέθορε, τό "Αγιον Φώς, εισέρχεται είς τήν έκκλησίαν 
τοΰ Άγιου Τάφου, διά μιας πύλης. 'II είς τήν εικόνα φαινο/ιένη 
παραπλεύρως άπεφράχθη κτισθεΐσα υπό τοϋ Σαλαδίνου.' Υφηλέ] 
ή Άγια Πόρτα, ξύλινη, μέ σιδηράς πλάκας έσωθεν, /ιέ δύο 
σιδηρά ρόπτρα ένεπίγραφα. Είς τό δεξιόν ι’ιναγινιόσκεται Αραβι- 
στί: Άπόλαυε τόν πόθον σου προσκυνητά, είσελθε είς την χαράν 
τοϋ Κυρίου σου είς τόν πολύφωτον ούρανόν, Μήτηρ έκκλησιών. 
’Αριστερά : «Είσελθε ώ ξένε, είς τάς αύλάς τού Κυρίου, είς τόν 
Τάφον τής Ζωής, όπου σκηνοΐ ή χάρις καϊ επιπολάζει τό εύλογη- 
μένον Φώς . Κίονες μαρμάρινοι έκ γρανίτου μέ κιονόκρανα 
Κορινθίαν ρυθμού πλαισιοΰσι τάς πύλας. "Ανωθεν είκονίζονται

«
Τή Κ) Σεπτεμβρίου 1810 τό έργον τής Ανοικοδοιιήσεαις 

συνετελέσθη, κατόπιν όμως διακοπών καί ερίδων μεταξύ ήμετέ- 
ρων καϊ ’Αρμενίων διαφιλονεικούντων δικολαβικώτατα παρά τή 
Πύλη διάφορα σημεία — καϊ τών Λατίνο»· — μόνον δέ κατά τό 
1812 διιι βασιλικών ορισμών τοΰ Σουλτάνου καθωρίσθη ή θέσις 
ένός έκάστου, ήτοι τών ή/ιετέρων, τών ’Αρμενίων και τών 
Φράγκων. Τόση ήτο ή Αντιζηλία μεταξύ αυτών ώστε και τόν 
αρχιτέκτονα, οστις έπεστάτει είς τήν ανοικοδόμηση·, Κομνηνύν, 
Βασιλικόν Κάλφαν, κατήγγειλαν οί Λατίνοι, διότι πολλάς καινο
τομίας είσήγαγε κατά τήν άνοικοδόιιησιν, οϋτω δέ συνελήφθη 
οΰτος, έφυλακίσθη είς Πτολε/ιαιδα καϊ μόνον χάρις είς 30 χιλ. 
γροσίων Ανέκτησε τήν έλευθερίαν του.

"Εκτοτε—καϊ συνεπληριόθησαν εκατόν έτη — δ Ναός παρα
μένει Αμετάβλητος. Πρό τής κυρίας εισόδου τής εκκλησίας 
εκτείνεται ή 'Αγία Αυλή, Αληθής αυλή, εύρεία, τετράγωνος, πλευ
ράς 20 μ. καϊ στρωμένη διιι πλακών, ών αί πλείσται σποσμέ- 

είς παλαιοτέραν έποχήν κατεσκήνωνον έντός αύτής 
νομάδες ιιέ τά ΰποζΰγιιι τα»·. Πιθανιότατον φαίνεται 
ότι ή αυλή κατεσκευάσθη υπό τοΰ Μοδέστου, καίτοι 
φέρεται κτισθεΐαα τώ 1187. Κατά τους Λατίνους, έκεΐ 
μέσα έπεσεν ό Χριστός φέρων τόν Σταυρόν, έκ τής 
κοπιόσεως. Κατά τό 1575 έκάησαν έκεΐ μέσα μονα
χοί ’Ισπανοί συνέπεια θρησκευτικού φανατισμού, μό

νον δέ οί ορθόδοξοι έχουν δικαίωμα λατρείας έντός τής'Αγίας 
Αυλής, όπου τελεί ό Πατριάρχης ημών τήν τελετήν τοΰ Νιπτή- 
ρος. Κατά τήν .1. πλευράν της υπάρχει τό μικρόν παρεκκλήσιον 
τοΰ 'Αγ. Ίωάννου, άνήκον είς τους Αρμενίους, δεξιιι δέ αύτοΰ 
ή είσοδος είς τήν Μονήν τοϋ Πατριάρχου’Αβραάμ καϊ άριστεριί 
τό παρεκκλήσιον τοϋ 'Αγίου Μιχαήλ, όπερ ανήκει εις τους 
Κόπτας. Παραπλεύρως τούτου ΰφούται λίθινη κλίμαξ άγουσα

ΤΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟΝ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ

ται έσωθεν τής Πύλης ταύτης έπι διβανίου. ’ Απέναντι του ό 
εισερχόμενος άντικρύζει τί/ν'Αγίαν'Αποκαθήλωση·, ήτις Ανήκει 
είς τους ήμετέρους, δεξιόθεν δέ λιθίνην στρεπτήν κλίμακα, άγου
σαν είς τό παρά τόν Γο/.γοθάν λατινικόν παρεκκλήσιον καί 
πύλην η έοουσαν είς τό ορθόδοξον παρεκκλήσιον τοϋ Άδάιι καϊ 
είς τό γραη εϊον τοϋ Σκευιιΐ/ ύλακος.

"Ερχεται κατόπιν Ό τόπος τών Γυναικών-, διαμέρισμα όπου 
ΐσταντο οί γνωστοί τοϋ Κυρίου καϊ αί γυναίκες και παρηκολού- 
θησαν τί/ν —ταύρωσιν. όπερ σήμερον Ανήκει είς τους 'Αο/ιε- 
νίους. ' Απο τοΰ διαμερίσματος τούτου διά τριών κα/ιαοών εισ
έρχεται τις εις κυκλοτερή χώρον έν μέσοι τοϋ όποιου όρθοΰται 
τό Άγιον Κουβούκλιου, στεγαζό/ιευον υπό ιιεγαλοπρεποΰς 
πε/.ωρίου τρούλλου. / ύρω γύρω ό χώρος οΰτος ΰφούται ά/ιφι- 
θεατοικώς σχμ/ματίζων τρεις στοάς. Καμάραι καϊ άνωθεν στοαΐ 
καϊ πινσοϊ καί δω/αίτια."Εν χρησιμεύει ώς κηροπωλέϊον, άλλο 
ώς πρόχειρον σκευοη υλάκιον τοΰ Κουβουκλίου καί τών λαβά- 
ρα»·, τρίτον ιός είσοδος τοϋ άνωθεν ξενώνος τϋιν ’ Ορθοδόξων. 
.-!( στοαΐ χρησιμοποιούνται ώς θεωρεία κατά τάς τελετιίς. 
"1 περθεν δέ τών πινσών ό Μέγας Ί'ροϋλλος, ι'ινοικτίις έν τφ 
μέσοι, αλλιί υαλοσκεπής, μέ είκοσι ν 
άφίδας μετά στοάς είς τήν βάσιν. ’Από 
αύτάς βλέπει τις θαυιαισϊως τί/ν έκκλη
σίαν. Έξ έκιίστης άι/ίδος αίωροϋνται 
άνά πέντε λυχνίαι, τάς όποιας άινάπτου- 
σιν οί ήμέτεροι κατά τάς τελατιίς.'Έσαι- 
θεν δ τροΰλλος είναι κυανούς, κοσμείται 
δέ ι’ιπό ώραία ιϊραβουργήματα.

Τό ίερόν Κουβούκλιον όρθοΰται με
γαλοπρεπές έπί ιδίας βάσεως έπιμή- 
κονς, τετράγωνον εμπρός, πεντάγωνον 
όπισθεν. "Εξ μανουάλια μεγάλα καί έξ 
μικρά, είναι στημένα πρό τής εισόδου. 
Δύο μεγάλα μαρμάρινα είναι ίδικά μας 
καϊ φέρουσιν έπιγραφήν. Jti/d, ΰφηλά, 
κάτω, παντού έπιγραφαί,Ελληνιστί πά- 
σαι. Αί πλευραί του όλαι έκ /ιαρμάρου, 
έκατέρωθεν δύο ωοειδείς όπαί. δΓ ών 
κατά τό Μέγα Σάββατον μεταδίδεται 
τό "Αγιον Φώς. Καϊ άνωθεν είς τό 
μέσον τής στέγης τού Κουβουκλίου όρ
θοΰται άλλος τροΰλλος /ιολυβδοσκεπής, 
καταλ.ήγων είς όξείαν κορυφήν ανευ 
σταυρού, όπισθεν δέ τοϋ Κουβουκλίου 
υπάρχει μικρόν παρεκκλήσιον τών Κο- 
πτών, κιγκλιδόφρακτον. Κατά τάς έπι- 
σήμους έορτάς τό στολίζουν αί έθνι-
κότητες τό "Αγιον Κουβούκλιον ιιέ παραπετάσματα βαρύτιμα, 
ιιέ εικόνας καϊ κανδήλας. «

Τέλος διά τής θύρας εισερχόμεθα είς 'ένα προθάλαμον όρθο- 
γιόνιον. Τά φύλλα τής θύοας ξύλινα, φέοουν Αργυρά ρόπτρα. 
Είς τό δεξιόν άναγινοίσκει τις: Κύριε άνοιξον ήμίν τήν θύραν 
τοϋ έλέους σου», έπί δέ τοϋ Αριστερού: Καί έπίβλεψον έξ 
άγιον κατοικητηρίου σου -. Είς τό μάρμαρον πρό τής φλοιάς: 

Βασιλικού άρχιτέκτονος Κομνηνοϋ· Κάλφα 
ι/ωΓ - Είς τό μέσον Ακριβώς όρθοΰται ό λίθος 
τοϋ 'Αγγέλου, όι· οί ήμέτεροι -χρησιμοποιούν 
ιός Αγίαν Τράπεζαν, ϊεκαπέντε λυχνίαι αίω
ροϋνται έκ τής οροφής διηνεκώς καίουσαι. 
είς τρεις σειράς, ών ή μία ήμετέρα, !/ άλλη 
τών Λατίνων καϊ ή τρίτη τών ’Αρμένιο»· 
καϊ Κοππών. ’Από μάρ/ιαρον κατάστιλπνον τό 
έ.σωτερικόν, πάλλευκον ώς ή άγνότης τοΰ 
Θείου Θύματος, κάτω δέ μαρμάρινοι πλ.άκες 
χρωματιστοί."Ανωθεν τής εισόδου έγγεγλυμ- 
μένοι δύο άγγελοι κρατούντες στέμμα καϊ 
υπερθεν αυτών ζωγραφη/ιένη ή είς Άδου 
κάθοδος.

Μία μικρά θύρα έπειτα καϊ εΰρισκόμεθα

Ανάγλυφα, ό Μυστικός Ιεΐπνος, ό Νιπτήρ, ή Βαϊοφόρος, ή 
έγερσις τον Λαζάρου και άλλαι παραστάσεις έκ τοΰ βίου τοΰ 
Χριστού, έχουν δέ. και αί δύο πύλαι τόξα ύπερθεν ώς πλαίσια.

'Η'Αγία Πόρτα άλλοτε ήτο κλειστέ/ διαρκώς, ήνοιγε δέ μόνον 
καθ’ ώρισμένας άτρας καϊ αί εισερχόμενοι έπλήρωνον. Ή 'Αγία 
Πόρτα, κατ’ άρχαΐον προνό/ιιον, Ανήκει ώς έκ τής φυλετικής Αντι
ζηλίας, είς τήν άρχαίαν Μωαμεθανικήν οικογένειαν Καδοΰρα 
Τζοΰδόε, ήτις καί κρατεί τάς κλείδας. "Οταν οί ήμέτεροι ή οί 
Λατίνοι, ή οί. ’Αρμένιοι, θέλουν ν’ Ανοίξουν δι εορτήν, είτε διά 
προσκυνητάς, στέλλουν ενα υπάλληλον όστις ζητεί τάς κλείδας 
άπό τόν κλειδοΰχον, όστις πάλιν Αποστέλλει ένα τών τριών θυρω
ρών διά νά άνοιξη."Οταν άνοίγη ιιόνον τό έν φύλλον τής 'Αγ. 
Πόρτας, λέγεται Μικρόν "Ανοιγ/ια καί εισπράττει ό κλειδοϋχος 
8 γρόσια, όταν δέ Ανοίγουν καϊ τά δύο η ύλλα λέγεται Μέγα 
"Ανοιγμα καϊ εισπράττει 21 γρόσια. Οί ήμέτεροι κά/ινουν Μέγα 
"Ανοιγ/ια τι/ν Μ. Παρασκευήν, ότε διέρχεται ό Πατριάρχης μας 
καϊ άι.Ι.οι έπίσημοι ξινοί. 'Ο κλειδοϋχος καί οί θυρωροί κάθην-

δέ καθ’ όλον τό μήκος τό μνήμα, καλυπτό/ιενον ι’ιπό πάλλευκον 
μάρ/ιαρον, ιιέ ιιίαν πλάκα μαρμαρίνην κεκαλυιιμένον, η έρου- 
σαν βαθεΐαν ρωγμήν.

Είς τήν στεφιίνην τοΰ θαλάιιον ί·ι/·οΰνται S κίονες, ΰποστηρί- 
ζοντες ισαρίθμους άφίδας. έη ’ ών πά/.ιν στηρί
ζεται ή οροφή, σχή/ια έχουσα τρουλ/.ου, η έρουσα 
δέ όπίσω είς ιό μέσον καϊ τρεις κανδήλας. Είς 
τό βάθος τών άφίδων έν παοαστάσει αί Μυρο- 
φόροι, ή Θεοτόκος, ό Μιχαήλ καϊ Γαβριήλ, άνω
θεν δέ τοΰ Τάφου 43 λυχνίαι αίωροϋνται, ιόν 
13 άνήκουσαι ή/ιΐν, 13 τοίς .Ιατίνοις. 13 τοΐς 
Άρ/ιενίοις καϊ -I τοίς Κόπταις, καίουσαι Αενάως. 
Κηροπήγια επίσης /ιέ λ.α/ιπιιδας ορθοϋνται γύρω 
καϊ ιίνθοτ/ ύρα δοχεία, σωρεία α/.ηθής.

Τ'ην πλάκα τοϋ Τάφον τήν πλύνουσιν έκ περι
τροπής τά τρία έθνη καθ’ εβδομάδα, ή δέ θεία 
Λειτουργία — πάντοτε σχεδόν — τελείται πρώτον 
τό μεσονύκτιον υπό τών 'Ορθοδόξων, έπειτα ύπό 
τών ’ Αρμενίων καϊ τελευταίοι· ύπό τών ^Ιατίνι 

ορθόδοξοι τελοΰσι τί/ν 
γίαν, κατά προνό/ιιον, 
ρίνης πλακάς, οί δί 
’Αρμένιοι έπιθέτουοι 
ΙΙλήν τούτου οί 
άλλο προνό/ιιον: Νά τελώσι λειτουργίαν 
έπ'ι τοΰ λίθου τού 'Αγγέλου καί rd 
παρα/ιένη έντός διαρκώς μοναχός’Ορ
θόδοξος, ιός κανδηλ.ανιίπτης.

Μόνον τί/ν Μεγάλην Παρασκευήν, 
τήν Ιευτέραν και Τρίτην τής πριότης 
έβδομάδος τής Μ. Τεσσαρακοστής δέν 
γίνεται λειτουργία, τήν δέ Τετάρτην ή 
λειτουργία γίνεται έπάνω είς τόν Γολ- 
γοθαν, ώς καϊ τάς μετά τό Πάσχα 
Τετάρτας καϊ Παρασκευάς, φαλλομέ- 
νης παρακλήσεως πρό τοΰ 'Αγίου Κου
βουκλίου. Τέλος μετά τό Κουβούκλιου 
έρχεται ή Βασιλίκι/ Καμάρα, είτα τό 
Καθολικόν τών ’Ορθοδόξων, ωραία καϊ 
πλουσιωτάτη εκκλησία, ό τόπος όπου ό 
Κύριος ένεφανίσθη είς τήν Μαγδαλη- 
νήν, ον δεικνύει στρογγύλον μάρμαρον, 
μέ δύο κανδήλας άνοτθεν, τό παρεκ
κλήσιον τών Φραγκισκανών, τό'Επτα- 
κάμαρον, ή Φυλακή τοΰ Χριστού, όπου, 
κατά τήν παράδοση·, ένέκλεισαν τόν 

"ταυρόν, 
τό παρεκκλήσιον τοΰ Λογγί- 

Διεμερίσαντο τά ί/ιιίτιά μου», ό τόπος 
τοΰ Σταυρού, τό παρεκκλήσιον τοΰ ’Ακάνθινου

Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΝΙΠΤΗΡΟΣ

έντός τοϋ ' Υπερτίμου Τάη ου. "Υπερθεν τής θύρας, μέσα είς τό 
μάρμαρον γεγλυμμένη, ή ’Αντίστασις τοΰ Κυρίου καϊ μέσα έπι- 
γραφαϊ σχετικοί. Δύο"Αγγελοι μέ σάλπιγγας σάς φωνάζουν: 
« Ιεΰτε ΐδετε τόν τόπον όπου έκειτο ό Κύριος».'Υφηλά μία 
οπή διά νά φεύγη δ καπνός τών κανδηλών. '0 χώρος τοϋ 
μνήματος είνε μικρός' μόλις 2 μ. μέ 1,93 περίπου.’Εκτείνεται

θείαν .1«τουρ- 
έπϊ τής ιιαρ/ια- 
.Ιατΰ’Οί και οί 
ξυλίνην πλάκα, 

ήμέτεροι έχουν και

Στατήρα μέ τούς ληστάς, μέχρις ότου έτοιμάσωσι τόν Σι 
τό παρεκκλήσιον των Κλαπών, ’ ----- —"
νον, τό παρεκκλήσιον 
τής Εΰρέσεως ι
Στεφάνου, ό Γολγοθάς καϊ τό παρεκκλήσιον τοϋΆδάμ.

« β «

Η ΤΕΤΡΑΧΡΩΜΙΑ ΜΑΣ
Ωχ εϊχομεν ΰποσχεΟή ουμπεριελήφΟη εις τό άνά χεϊρας τεύχος <ϊλ/.ΐ|

ι τετραχρωμική είκιόν.ΈλήφΟη καί αύτή άπό τό περάρημον ■ Ήρώον 
τοΰ’Αγώνος», όπερ εκδίδει ή έν *Λδΐ]ναις Ελληνική ’Εκδοτική 'Εταιρία, 
καί τό όποιον κάβε γνήσιος, κάβε άληβινός. κάβε πονετικός πατριώτης 
πρέπει νά έχη είς τήν σάλα του. έξετυπώβη δέ έν Άβήναις. Επειδή 
μερικοί έδειξαν όλίγην δυσκολίαν διά νά πιστεύσουν ότι το αριστοτέ
χνημα εκείνο τοΰ Τ-1Ο" τεύχους μας, οπερ μέ χρώματα φυσικά παρίστανε 
τήν ύπό προύχόντων Μωραϊτών άνάκτησιν τών Πατρών, έξετυπώβη έν 
Άβήναις — τόση ήτο ή τελειότης τής έκτελέσεως, όμοίαν τής όποιας 
μόνον έν Λειηιίρ. Μονάχφ και είς τά λοιπά μεγάλα καλλιτεχνικά κέντρα 
τής Ευρώπης επιτυγχάνουν—άναγκαζόμεβα νά διακηρύξωμεν άκόμη μίαν 
φοράν ότι τό τυπογραφικόν αύτό βαΰμα έγινεν έν Έλλάδι. έν Άβήναις, 
έν τφ τυπογραφείφ ■ Εστία» τών κ.κ. Κ. Μάϊσνερ καί Ν. Καργαδούρη, τό 
όποιον Οά ϊδητε προσεχώς, καί οφείλεται είς τό περίφημον χέρι τοΰ 
Μάϊσνερ, είς ό οφείλεται καί ή είκιϊιν τοΰ άνά χεϊρας τεύχους. Άρκεΐ 
νά φαντασβή κανείς ότι τό χαρτί περνά άπό τό πιεστήριον τόσος φοράς, 
όσα καί τά χριόματα τής εΐκόνος, δηλαδή τέσσαρας (μέλαν, κίτρινον, έρυ- 
Ορόν καί κυανοϋν) νά φαντασβή τά στεγνώματα, τό πλύσιμον τών μελα
νείων καί τών κυλίνδρων, τήν επεξεργασίαν έκάοτΐ]ς εΐκόνος, τήν έκτέ- 
λεσιν κατόπιν, απαιτούσαν μεγίστην ακρίβειαν, διά νά έννοήοη τήν ήμε- 
ραργίαν καί άπασχόλησιν τοΰ πιεστηρίου καί νά καταλήξη εις τήν άπαι 
τουμένην δαπάνην. Ή εϊκών μας παριστφ τόν Άλ-Ύψηλάντην, τόν έτερον 
τών άδελφών, αρχηγόν δέ τής Φιλικής 'Εταιρίας, όστις διαβαίνων τόν 
Προύθον τήν 22 Φεβρουάριου 1821 διεγείρει τούς ομογενείς καί εισβάλ
λει εις Ίάσιον, όπόβεν έξέδωκε τήν περίφημον έπαναστατικήν προκήρυξιν.



1862-1863
[Συνέχεια άπότό προηγούμενο* τεύχος)

I Συνταγματικοί, οί τέως έπαναστάται ήσαν τώρα 
πειθήνια όργανα τής ’ Αντιβασιλείας καί, αντιπαλαίον- 
τες πρός τάς παλαιός ιδέας το»·, ήσαν δούλοι.

Οί φίλοι τού Καποδίστρια καί αυτοί μοναρχικοί, 
Αλλ’ Απαιτούντες τήν τάξιν καί τό νόμιμον, κατεδιώκοντο, ό 
δε γηραιός Κολοκοτρώνης μετά τού Ανεψιού τον στρατηγού 
Πλαπούτα, αυτού, όστις είχε μεταβή εις Μονάχον νά προσφέρη 
τό στέμμα εις τόν"()θωνα, κατεδικάσθησαν εις θάνατον. 'II άπό- 
φασις αυτή δεν έξετελέσθη, Αλλ' ή ’Αντί βασιλεία τήν ίζήτησε διά 
νά έκφοβισ/ι τόν τόπον.

Τό Αποτέλεσμα ύπήρξεν Αντίθετον τού προσδοκωμένου, διότι 
ό λαός Απεδοκίμασε τήν πράξιν, Απεχθανόμενος τάς βιαιότητας, 
τάς όμοιας εκείνο»· καθ’ ών ήγιονίσθη.

Καί Αρχίζουν τώρα αί επαναστάσεις. ’ Εγένοντο τοιαύται έν 
’Ακαρνανία, έν Λακωνία, όπου εσφιίγησαν πλεΐστοι Βαυαροί 
στρατιώται καί Αλλαχού. ’ Ο στρατηγός Γκριζώτης έν ε'τει 1847 
έπανεστάτησε τήν Εύβοιαν. Σημειούται ή εξής περίεργος σύμ- 
πτωσις: Εις τήν ’Ακαρνανίαν έξερράγη ή πριότη κατά τού Όθω- 
νος έπανάστασις τιο 1835 καί 
ή τελευταία τού 1832, ή έξιά- 
σασα τόν Όθώνα.

Αυθαιρεσία . Αι·τό ήτο τό 
σύμβολου τής’ Αντιβασιλείας με 
μόνην τήν διαφοράν ότι ό’Όθων 

τ1Ι φ υσική του ιιγαθότητι κά
ποτε ήλάττωνε τήν σκληρότητα.

Καί έπενέβαινον οί ξένοι. Τά 
κόμματα, τά υφιστάμενα κατά 
τήν διάρκειαν τού’.Ιγώνος, τή 
έπεμβάσει τό»· Δυνάμεων, αΐτι- 
νες είργάζοντο διά νά σχημα
τίσουν έπιρροάς, τό Γαλλικόν, 
τό ’Αγγλικόν καί τό Ρωσσικόν, 
ύπήρχον ακόμη καί μέχρι τού 
1855. δρώντα καί διαιρούντο 
καί προκαλούντα παραλυσίαν, 
ιός θά ίδωμεν.

Τήν 20 Μάιου 1835 όΌθων 
ένηλικιούτο και έπισήμως ανέ
λαβε τάς ήνίας τού Κράτους. 
Κατ’ ουσίαν όμως παρέδωκε 
ταύτας εις τόν παλαιόν πρόε
δρον τής ’Αντιβασιλείας, κύμητα’Αρμάνσπεργ, όστις τιάρα ώνο- 
μάσθη Αρχικαγκελάριος τού Βασιλέως. Ταυτοχρόνως ή 'έδρα τού 
Κράτους μετεφέρετο έκ Ναυπλίου εις ’Αθήνας. Τά πράγματα 
ώς είκός δεν μετεβλ,ήθησαν. Ό Βασιλεύς ήτο ΰργανον τοϋ 
Γερμανού Συμβούλου, αί δέ στρατιωτικαί καί πολιτικοί θέσεις 
κατείχοντο ύπό Βαυαρών.

Κατά τό 1835 ό ’ Όθων μετέβη εις Γερμανίαν διά νά νυμ- 
φενθή. Τού ύπεδείγθη ώς μνηστή ή πριγκίπισσα τού Μεκλεμβούργ 
’Ελένη, κατόπιν Δούκισσα τού ’ Ορλεάν, άλλ’ εκείνος προετίμησε 
τήν θυγατέρα τού δουκός τού ’’Ολδεμβουργ ’Αμαλίαν, διάση
μου έπί κάλλει. Καί τήν 2 Φεβρουάριου 183(1 οί Βασιλείς έπα- 
νήρχοντο εις ’Αθήνας. Ό άρχικαγκελάριος έπαύθη, διεδέχθη δέ 
αυτόν ό Ρούδχαρτ, όν έφερεν ό Βασιλεύς μεθ’ έαυτού. Μετά 
έξ μήνας όμως έπαύθη καί αυτός, τότε δέ έσχημάτισεν ύπουρ- 
γέΐον ό’Όθων έξ’Ελλήνων, πλήν τού υπουργού τών Στρατιω
τικό»·, όστις ήτο Βαυαρός. ΙΙρός στιγμήν έφιινη ό "Οθιον θέλων 
ν’ άκολουθήση τήν οδόν τό»· πόθων καί τό»· ονείρων τον ’Ελλη
νικού .Ιαοΰ. Αλλά μετ’ ου πολύ ίξεδήλωσε τάς Απολυταρχι- 
κωτέρας διαθέσεις. Κατά τύπους συνήρχοντο τά δημοτικά καί 
έπαργμακά συμβούλια. ’Ακόμη καί τό Συμβούλων τής Επικρά
τειας ήτο σκιά, οί δέ Υπουργοί ήσαν άπλοι υπάλληλοι. Καί 
υπέρ πάσας ταύτας τάς εξουσίας καί άρχάς μόνη ή καμαρίλλα, 
έκ Βαυαρό»· σννιστα/ιένη.

"Ολα αυτά έ,προκάλεσαν τήν έκρηξιν, όλα αυτά έδημιούργη- 
σαν τό 1843. Οί σημαντικώνεροι παράγοιπες τού τόπου, τά 
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καταφανώς ό "Οθων τήν πρόθεσίν του
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κεφάλια, αί κορυφάί έγένοντο οί φακοί τής εθνικής δυσφορίας, 
οίτινες συνεκέντρωσαν τίρ· Αντιδυναστικήν δέσμην, προσηλύτι
σαν δέ καί τόν στρατόν. Τότε έξερράγη ή συνωμοσία εκείνη 
τής 3 Σεπτεμβρίου τοϋ 1843 ήτις έδωκε την ζωήν εις τό πρώ
τον ελληνικόν Σύνταγμα. Την δε 30 Μαρτίου 1844 ό Βασιλεύς 
ώμνυεν, ύποκύψας εις βίαν, πίστιν εις τόν Καταστατικόν Χάρ
την, ον συνέταξεν ή . Γ εν Αθήναις Συντακτική ’ Εθνοσυνέλευ
σή, ής μετέσχον καί Αντιπρόσωποι τού έξω ’Ελληνισμού καί 
έκλεγέντες υπό των έν τώ έλευθέρω Βασιλείω εγκατεστημένων 
υποδούλων. Τίτο δε τό πρώτον εκείνο Σύνταγμα άδέξιον κράμα 
τών Ευρωπαϊκό»· καί Ιδίως τού Βελγικού. Έθεσπίσθη τότε ή 
καθολική -ψηφοφορία, ό θεσμός τής Γερουσίας καί ό τής Βου
λής, ή ελευθεροτυπία, τό υπεύθυνον τό»· υπουργών, ή ιθαγέ
νεια τούτο»·, τό δικαίωμα τού Βασιλέως τού διορίζειν καί παύειν 
τους ’ Υπουργούς, τό Αμετάθετου τών υπαλλήλων, ή σνγκρότη- 
σις τής εθνοφυλακής καί τό περί θρησκείας τον Διαδόχου,

Οι Βουλευταί έξελέγοντο ΐ·πό του . Ιαοϋ κατά τριετίαν με ανα
λογίαν τοϋ πληθυσμού έκάστης επαρχίας, οί Γερουσιασταί, αερι
σμένοι τόν αριθμόν, ώνομάζοντο υπό τού Βασιλέως. Κατ’ αυτήν 
έξεδόθη καί το περί ιθαγένειας τών υπάλληλο»· ψήφισμα, δι ο!· 
άπεκλείοντο τών δημοσίων θέσεων οί μή ιθαγενείς καί οί μετά τόν 

Άγιό να έγκαταστα- 
θέντεςέν τώ έλευθέρω 
Βασιλείω, τοΰθ’ όπερ 
αλγεινήν προυξέ.νησεν 
απανταχού έντι'πω- 
σιν. Ή αΰτή Συνέ- 
λευσις πριν ή διαλυθή 
έψήφισε τήν άνέγερ- 
σιν άνδριάντος εις τόν 
κυβερνήτην Καπόδί- 
στριαν, άλλ’ ό ”Οθων 
δε ν ίπραγματοποίησε 
τούτο, θεωρών ότι 
Απ’ αυτού ήρχιζεν ή 
ζωή τού νέοι· Κρά
τους. ’ Εξεδήλωσε δέ 
έπιορκήση. Ιιά τούτονα επιορκηση. ϊΐια τούτο 

οί Αρχηγοί τής Σεπτεμβριανής έπαναστάσεως έσκέφθησαν διά 
ψηη ισματος τής Έθνοσυνελεύσεως καί έξηση άλισαν τήν τύχην 
των εις τό μέλλον.

Αλλ ιδού τιάρα γεννάται ό θάνατος τού Κράτους. ’Ανατέλ
λει ή Συναλλαγή. Διατάσσονται έκλογαί υπό τού υπουργείου 
Μαυροκορδάτον, όπερ άνέδειξεν ή Έθνοσι νέλευσις καί παρα
σκευάζεται εις τάς οδούς τής πρωτευονσης οχλαγωγία, Κάτω 
ή κυβέρνησις φιονάζουν. Αί έφημερίδες τής εποχής αποδίδουν 
εις τον Οθωνα τήν οχλαγωγίαν. Ό Βασιλεύς έδυσφόρει έ'χιον 
συμβούλους υποδευχθέντας αυτώ υπό τής’Εθνικής’Αντιπροσω
πείας. "Εχανε πλέον τόν άπολυταρχισμόν του. Ειχεν έλθει τότε 
έκ Παρισίων, όπου διηύθυνε τήν ’Ελληνικήν πρεσβείαν από τοϋ 
1835, ό Κωλέτης. Ή έπαναστατική κυβέρνησες τόν ειχεν Ανα
καλέσει, αυτός δέ κατελθό»· εις τάς έκλογάς έξελέγη πληρεξού
σιος." Ανθρωπος— κατά τόν Κιυν. Αεβίδην ι/ ιλόδοξος, ραδιούρ
γος, μεταχείριζόμενος πρός ίδιον όφελος τά πάντα, ασυνείδητος, 
έχων ι’υς σύμβολου πίστεως τό «ό σκοπός έξαγιάζει τά μέσα», 
ήτο ό άνθρωπος ου είγεν ανάγκην ό "Οθων. Μέ όλίγας αγο
ρεύσεις περί τής αδίκου Αροθεσίας τού νέου Βασιλείου, περί 
τό»· υποδούλων Αδελη ιόν μας, περί τού μέλλοντος τσί ’Ελληνι
κού "Εθνους και χάρις εις τήν δημιουργηθεϊσαν περί αυτού και 
τής άναπτυςεώς του φήμην έθεωριβίη ώς <5 μέλλο»· σωτήρ τού 
τόπου. Καί μετά τινας Ακροιίσεις εις τά’Ανάκτορα"Οθων καί 
Κωλέτης συνενοήθησαν. Ο Κωλέτης λοιπόν είχε παρασκευάσει 
τΐ/ν οχλαγωγίαν. ΊΙ κυβέρνησις έθεσεν Αμέσως εις κίνησιν τήν 
δημοσίαν δύναμιν διά νά άποκαταστήση τήν τάξιν.’Αλλά καθ’ ήν 
στιγμήν έξήρχοντο τά σώματα έκ τό»· στρατώνων των, τυχαίως 
— δήθεν — έφθασεν ό Βασιλεύς καί διέταξε τόν φρούραρχον νά 
άποσύρη εις τούς στρατόινας τήν δημοσίαν δύναμιν.

("Επεται συνέχεια) Ο ΑΛΕ3ΑΝΔΡ0Σ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ
ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΥβΟΝ ΔΙΑ ΝΑ ΜΕΤΑΔΩΣΗ. ΤΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ



ΕΝ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΜΠΡΟΣ

ις ΰ7./.<> τεύχος άνεθεματίσα/ΐεν rip· επανάστασιν, διότι 
απέτυχε' διότι έγινε και αύτή όργανον έκμεταλλεύσεοις 
άτο/ιικιον παθών διότι έγινεν Αφορμή και αί·τή Ιδιοτε
λειών και ύπερβασιώιν.Άνοιμολογήσαμεν όμως ότι έγινε 

και αη ορπη τί εξυπνήσ}/ <> χρόνια τιάρα χασισοποτωιιένος 
"Ελλην και νά Αντιληφθή τήν κατάστασή- τον και νά άποφασίση 
Ι'ΰ λάβη μέτρα διιι τήν βελτίωση- τοΰ τόπου του.

Πράγματι ενώ γύρω μας είναι όλα πρόσφορα. ι’ιφήσαμεν τα 
πάντα να ρημάξουν. Ποία χώρα έχει τάς κλιματολογικάς συν- 
θήκας της ιοικης μας; Τά ευκραές κλΐμά μας; Γην εΰη ορον 
γην μας; Τάς ατέρ/ιονας άκτι'ις μας; Τά ιαματικά λουτρά μας; 
ΙΙον είναι λοιπόν η γεωργία μας, ή κτηνοτροφία μας, η μελισ
σοκομία μας, η βιομηχανία μας, ή ναυτιλία μας - μόνη αυτή 
κάπως ζή. κινδυνεϋουσα και αυτή άπό μαρασμόν ή βιομη
χανία τέλος τιον ξένων;

Τό τελευταίοι· μάλιστα, τό και σπουδαιότεροι·, άφοΰ ύπαρ
χοι»· έθνη έχοντα ιός μοναδικόν πόρον τ'ην βιομηχανίαν τών 
ξένιον, άνηγμένην είς περιωπήν επιστήμης είναι δέ αύτη κλά-

I. ΜΙΑ ΑΠΟΨΙΣ ΤΗΣ ΑΙΔΗΨΟΥ ΩΣ ΕΙΧΕ ΠΡΙΝ

Έδώ in εΰκαιρία πρέπει νά άναφέραιμεν και τό εξής περι
στατικό»', συμβάν πρό ολίγον καιρού. ’Έφθασε ιιέ τό τραινον 
τών Πατριόν ένας όμιλος εύγενών Άγγλίδοιν, αί όποιοι προήρ- 
χοντο Από τό Λοί'βΐνσν μέ συστατικά σπουδαίου επιστήμονας, 
διά νά κάμουν υδροθεραπείαν εις τό... Τσάγεζι. " Επασχον άπό 
τό στομάχι, τό δέ ΰδωρ τοΰ Τσάγεζι, κατά τόν "Αγγλον σοφόν, 
είναι άνυσιμιάτατον, εφ’ όσον όμως πίνεται παρά τ'ην πηγήν. 
Τί έσιί όμως Τσάγεζι; Τοποθεσία παρά τι'ις έκβολάς τοΰ Πηνειόν, 
βραχώδης, βρίθουσα άπό καστανέας, αριθμούσα ένα ή δύο ΰδρο-

1. Η ΑΙΔΗΨΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ

δος τής πλουτολογίας και Αποτελεί τόν σπουδαώτερον τών 
πλουτοπαραγωγικών μαστών ένός τόπου — τό τελευταΐον τοΰτο, 
έπαναλαμβάνομεν, ή βιομηχανία τών ξένων, είναι, και ώς λέξις 
άκόμη, κάτι τι άγνωστον δι’ ίμιας.

’Οργιάζουν γύρω μας αί Αρχαιότητες, οί Δελφοί, ή ’Ολυμ
πία, ή ’Επίδαυρος, τό Σουνίου, ή ωραία Φύσις· αί τοποθεσίαι, 
τά Τέμπη, ή Καλαμπάκα, τό Μέγα Σπήλαιον ή θαυματουργός 
Φύσις, ή Αιδηψός, τό ζίομτρΰκι, τό Τσάγεζι, ή Κυλλήνη, καί 
ένώ ήδυνά/ιεθα μέ έορτάς, μέ ευθηνίαν, μέ έξωραϊστικά έργα 
να έλκύσωμεν τους ξένους, μοιρολατρικώς επεριμένομεν τήν 
έξ ύψους άντίληψιν, μή κάμνοντες τίποτε διά νά διαφημήσωμεν 

τί»· τύπον μας, διότι όλοι θέλομει· νά θηύαυρίσωμεν 
χωρίς νά δαπανήσωμεν, διότι μάς Αρέσει νά ρεκλα- 
μαριζιόμεθα τζάμπα, όπως όλα τά θέλρμεν τζάμπα, 
και έφνγαδεύομεν τους ολίγους ξένους, οί όποιοι 
ήρχυντο νά περιεργασθοϋν τάς Αρχαιότητας καϊ τους

Απογόνους τιον Αρχαίων ' Ελλήνων ώς περίεργα όντα, άφοΰ μάς 
ένόμιζον ώς αγρίους. Έρωτήσατε τους σιδηροδρόμους Θεσ
σαλίας; τί έκαμαν διά νά έλκύσονν έπισκέπτας τών Τεμπών; 
Έρωτήσατε τήν εταιρίαν Πελοπόννησου: τί έκαμε διά νά έλκύση 
έπισκέπτας τον θαυμάσιου πανοράματος Διακοφτοΰ - Μεγάλου 
Σπηλαίου - Καλαβρύτων; Έρωτήσατε τάς κατά καιρούς κυβερ
νήσεις και τους ένοικιαστάς: τί έκαμαν διά νά έλκύσονν κόσμον, 
είς τήν Αιδηψόν, είς τό Λουτράκι, είς τό Τσάγεζι; Τίποτε. 
Άφίνομεν ποΰ είς τΰ λουτρά δέν εΰρισκε κανείς ούτε Αναγνω
στήριου διά νά Ανάγνωση μίαν εφημερίδα ή ένα περιοδικόν.

Α. ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΛΟΥΤΗΡΕΣ

μύλους, ά</ θόνους πηγάς 
θαυματουργού ϋδατος, έξ 
ου καϊ τουρκιστί τό όνομά 
της, μίαν έκκλησίτσαν καϊ 
ολίγα καλυβόσπητα. Καϊ 
αί δυστυχείς άγγλίδεςάπο- 
βιβασθέΐσαι είς Τσάγεζι 
ήναγκάσθησαν νιϊ στεγα- 
σθοΰν ύπό καλύβην εκ 
κλάδων, τήν όποιαν κατε- 
σκεύασεν ή ύπηρεσία τα>ν.

«
Και ιδού έν τών Αγα

θών της έπαναστάσεως ; 
Μία άπό τάς πρώτος 
φροντίδας τής άνορθω- 
τικής κυβερνήσεως ήτο 
διά τά λουτρά. *Ο κλή
ρος έλαχε πρώτοι· είς τήν 
ΑίδηψόνΈκεϊνο τό Απαί
σιου καθεστώς, τό όποιον 
εΐξευραν όσοι είχον κατα- 
δικασθεϊ ι·ΰ κάμουν λου
τρά εκεϊ, έξέλιπεν ώς διά 

μαγείας. Έκλείσθη σύμβασις πολυετούς ενοικιάσεως μέ. μίαν 
σοβαρόν εταιρίαν, ή όποια έλαβε τό προνόιιιον νά έκμεταλλευθή 
πολυειδώς τά λουτρά, έκ.τελοΰσα έργα τεχνικά, Αξίας.

Μά ίδέτε τάς παρατιθεμένας εικόνας (Αρ. 1 καϊ 3) όσοι δέν 
εΐχετε μεταβή είς Αιδηψόν καί εϊπέτε μας, σάς παρακαλοϋμεν, 
αν αύτό λέγεται λουτρόπολης. Ίδέτε καί τήν Αιδηψόν, όπως τήν 
μετεμόρφωσε ή Εταιρία, είς τήν εικόνα 2.

’Π Εταιρία ήτις άνέλαβε τόν Ηράκλειον Άθλου, είναι οί

3. ΠΟΥ ΕΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣΑΝ ΠΡΙΝ ΟΙ ΛΟΥΟΜΕΝΟΙ

κ.κ. Βλ.α-χιίνης-Πετρόπαυλ.ος, οί ίδιοκτήται τοΰ μοναδικού μηχα
νουργείου έν ’Λθήναις, όπερ έχει έκτελέσει τελειοτάτας μηχα- 
νουιργικιϊς εργασίας. Μηχανικοί άιιη ότεροι επιστήμονες, άη θαστοι 
είς τήν σύλληψιν, Ακούραστοι είς τήν έκτέλεσιν.

Τί θι'ι κάμουν ; "Αλφα : Ηλεκτρικόν ι/ ιος. Φαντασθήτε πάλιν 
λουτσών ιιέ άσετυλήνην, πετρέλαιον, οίνόπνευιια. Μά ήσαν ενοι- 
κιασταί καί δήμαρχοι αυτοί τοΰ παρελθόντος ή κάπηλοι;’Άν 
είναι δυνατόν νι'ι έννοηθή πλαζ λουτρών μέ κονδύλια.

Είναι άινάγκη τοιρα νά ρίφετε μίαν ματιάν, οί έπισκεφθέν- 
τες τήν Αιδηψόν, είς 
τούς δημοτικούς λουτή
ρας, τούς νεοδιιήτους — 
είκονίζονται είς εικόνα 
άπ’ άρ. ! — διά νά σχη
ματίσετε μίαν ιδέαν τοΰ 
τί έκαμεν έτος τώρα ή 
άνάδοχος έταιρία. Ίδέτε 
άκόιιη καί τό άνεγερ- 
θέν κτίριον τών λουτρών 
ίλύος, (είκ. θ) τής θαυ- 
αατουργοΰ, ίσως διά τήν 
ραδιενέργειαν, «λάσπης^, 
όπως λέγουν.

’Αλλά δέν είναι μόνον 
αυτά τΰ έργα, τά όποια 
έκαμεν ή νέα έταιρίαζΕρ
χονται τά μεμοναιμένα 
δωμάτια, garriis. όποις 
λέγουν, /ιέ ένα κρεββάτι 
καί ένα νιπτήρα, ώς καϊ 
τά επιπλωμένα — φαντά- 
ζεσθε βέβαια τήν πολυ
τελή έπίπλ,ωσίν των — 
δωμιίτια." Επειτα δέ κα- 
τοικίαι δι’ οικογένειας, μή 
θελούσας νά καταλύσωσίν

καϊ ή Βασίλισσα μεταβάσα είς .4?όηι/’όι· διά τής ' Λ/ιφιτρίτης 
ήτο υποχρεωμένη νά λαμβάνη τό λυυτρόυ της, έλλείι/πτ λουτή
ρων είς τήν ξηράν, έπϊ τής Β. θαλαμηγού, /ιέ ύδωρ μεταφερό- 
μενον έξωθεν

Τό γεγονός 
τούς Βασιλείς 
διαταγάς και οδηγίας 
παρουσιάζετο ‘"ς ~· 
άνάγκη λουτρΰίν. ΙΊαρουσιάσθη λοιπόν ενιόπιον 
τής .1. Μ. τοΰ Βασιλέως ό έτερος τών αναδοχών 
κ. 1. Πετρόπουλος. ’<> Βασιλεύς έξέΐ/ρασε τήν 
άνυπάκριτον Βασιλικήν χαράν Του, διότι έπϊ 
τέλους έστριίη η τό βλέμιια τοϋ "Ελληνας πρός τάς πλοΐ'τοπαρα- 
γωγικάς πηγάς τοϋ τόπου του, συνέστησε δέ νά λάβώσι πάσαν 
πρόνοιαν περί άνετοι· διαιιουής τών λουσμένων, καϊ περί η·υχα- 
γωγικαιν μέσων και περί διασκεδάσεων καί περί άναπαυσεω'· 
καϊ όλων έκείνων, ιόν άνευ είναι Αδύνατον νά έννοηθοϋν λουτρά.

"ι 
παρατιθε/ιένην εικόνα άρ. ·ί — /ιέ θέατρου, πού θά έζήλευου αί 
’Αθήναι, ιιέ καη ενεΐον, /ιέ μουσικήν κ.λ. Τό θέατρου τής .ί 
ίδίρ θι'ι καταστή έν τιον ώραιοτέρων διασκεδαστικών, άλλά

τούτο ήγαγε τούς ι’ιναδόχους, σκοποΰντας καϊ 
νά έλκύσωσιν έκεΐ. είς τήν σκέι/·ιν νά ζητήσωσι 

παρά τής .1. Μ. τοϋ Βασιλέως, <ίν ποτέ 
είς τι μέλ.υς τής Β. Οικογένειας

Ενα πεοικομψον λοιπόν καζίνο άνηγέρθη ίδέτε το είς τήν
- 7 ' ’ ’ - ,Λ· ' Λ’ ......  -ί

ίίδηψοΐ· 
''■’ΰ καϊ

5. ΤΟ ΠΕΡΙΚΟΜΨΟΝ ΚΑΖΙΝΟ

είς ξενοδοχεϊον, έκ δύο 
δατματίων, μαγειρείου καϊ εστιατορίου, ή έκ τριοιν δωματίων κ.λ. 
garni.T ή έπιπλωιιένων. Είς τάς ύπ Αρ. ι και 8 εικόνας βλέπετε 
οικοδομήματα και διαμερίσματα δι οικογένειας.

«
Ήθέλησε κάποτε νά κάμη, κατά συμβουλήν ττον ιατρό»· τής 

Βασιλικής Οικογένειας, είς Αιδηψόν λουτρά καί ή Α. Μ. ή 
Βασίλισσα. Είς τήν .Ί. Μ. παρεστάθη ότι δέν υπήρχαν τά μέσα 
διά τήν έκεΐ παρα/ωνήν Της, άλλ’ ή άνάγκη ήτο επιτακτική

6. ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΑ ΛΟΥΤΡΑ ΤΗΣ ΛΑΣΠΗΣ

φιλολογικά»· κέντρων τής Ελλάδος (είκ. 10). Έν αύτή θά παίζων- 
ται ύπό μικρού άλλά λίαν εκλεκτού θιάσου ιιικρά ελληνικά έργα. 
ΊΙ εταιρεία, μή φειδομένη θυσία»·, άη ’ ένός /ιέν ανέθεσε τήν 
έκάστοτε συγκρότηση· τού θιάσου καϊ τήν έν γένει έπιβλει/ιιν 
τοΰ θειίτρου είς τόν γνωστόν συγγραφέα κ. Λ. I. Λάσκαρην, 
άφ’ ετέρου δέ παρεκάλεσεν έκ τιΐιν Ελλήνων συγγραφέων τούς 
κ.κ. Σουρήν, "Αννινον, Τσοκόπουλον, Δεληκατερίνην, Γιαννου- 
κάκην, Νικολόπουλον και Αάσκαρην, οΐτινες και άπεδέχθησαν, 
όπως παν νέον μονόπρακτον αύτώ»· έργον παίζεται τό πρώ
τον άπό τής έν Αίδηψώ> σκηνής. Αλλ’ οί λουόμενοι θέλουν καϊ 
περίπατον, μετ’ αυτόν δέ σημεία, όπου νά άναπαύωνται καϊ 
νά πέρνουν κάτι τι Αναληπτικόν ή άναψυκτικόν. Είς διάφορα 
λοιπόν ση,ιιεϊα τής Αιδηψού, μέσα είς πευκοφύτους εκτάσεις ή 
πλησίον τής θαλάσσης ήγέρθησαν κομψότατα κιοσκάκια, όπου 
θά δύναται τις νά άναπαύηται καί νά εύρίσκη ένα ποτήρι γάλα, 
μίαν λεμονάδα, μίαν ειπύραν (είκ. !)).

Άπό αυτά δύναται νά φαντασθή κανείς καί τΰ συμπαρο- 
μαρτοϋντα. Τήν έπίπλωσιν αίφνης τιον διαμερισ/ιάτων. Βέβαια 
μία εταιρία φαινομένη άπό τά πρώιτά της βήματα — άλλως τε 
δι’ ή/ιάς τούς Αθηναίους καϊ τούς /ιετ' αυτής έργασθέντας εκ 
το>ι· έπαρχιώιν ή φίρμα Βλαχάνης, ΙΙετρύπουλος είναι πλέον ή 
επαρκής έγγύησις — ότι έχει σαη ή αντίληψη· τώιν ύποχρετύσεών 
της και on ξεύρει, όπως λέγομεν, πολύ καλά τήν δου
λειά της, δέν θά φεισθή δαπάνης διά τΰ κόμη μισάι πράγ
ματα. Φαντάζεοθε λοιπόν και τί κέντρα αναψυχής καϊ διασκε-
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7, ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

8. ΚΑΤΟΙΚΙΑΙ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ MEMONQMENAI

δάσεως ετοιμάζει καί τί σχετικά διαμερίσματα καί τί αναγνω
στήρια και τί Αθλητικά παίγνια και τί Γάλα τ’ ορνίθων 
"Οπερ δέ σπουδαιότερου: ΊΙ φίρμα Βλαχάνης, IΙετρόπουλος·· 
δεν είναι Τσουλής, Παπακυριτσόπουλος καί Σ<5ΐτ είναι 
δηλαδή ληστρική συμμορία, έξ Εκείνων αΐτινες λυμαίνονται από 
ετών μερικά δημόσια κέντρα τον τόπου, φυγαδεύουσαι τούς 
ξένους βλακωδέστατα καί. ζητοΰσαι από ένα μήνα νά τραφώ- 
σιν οί άλλοι ένδεκα».

1Ιληροφορούμέθα μάλιστα ότι ή ανάδοχος εταιρία σκέπτεται 
ι·ά ίκτελέση και άλλα, μυθώδους αξίας έργα, τά οποία τά Αγά
γουν εις περιωπήν — αρκεί νά 
τής δοθή υπό τής κυβερνή- 
σεως προνόμιον έκμεταλλεύ- 
σεως δεκάδων τινών έ.τών, περί 
αυτών δέ ές Άλλοτε — Vichy, 
Biarritz, Baden - Baden, Aix 
les Bain κ.λ.

Τοιουτοτρόπως ή Αιδηψός 
άνακτζι — καί αυτό είναι «■ 
βήμα πρός τά έμπρός τήν 
αρχαίαν εύκλειάν της και ανα
τέλλει δΤ αυτήν νέα περίοδος 
ακμής και λαμπρότητας, διότι 
ήκμασε κατά τήν Αρχαιότητα 
ή Αιδηψός, μέ τά λουτρά της, 
μέ τάς διασκεδάσεις της, μέ τά 
θέατρά της, ώς άποδεικνΰει κατωτέρω εις περισπούδαστου αρθρον 
του, ό έγκριτος συνεργάτης τής Εικονογραφημένης κ. Α.Άρβα- 
νιτόπουλος, ό περίφημος αρχαιολόγος μας. Σάς σννιστώμεν νά 
τό αναγνο'ισετε διότι θά μάθετε περίεργα καί Άγνωστα πράγματα.

ΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΤΗΣ ΑΙΔΗΨΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

".1>· καί όλίγαι μόνον ειδήσεις περιεσιόθησαν μέχρις ημών έκ 
τής άρχαιότητος περί τών λουτρών τής Αιδηψού, είναι οπωσ
δήποτε επαρκείς διά νά άναπαραστήσωμεν τήν έκτακτον λαμ
πρότητα τής έκεΐ διαμονής, τάς διασκεδάσεις καί πνευματικός 
απολαύσεις τών επισκεπτών, τήν συρροήν πολλοί· καί μάλιστα 
αριστοκρατικοί· κόσμου, προστρέχοντος εις Αιδηψόν έκ παντός 
σημείου τής γής, ί'να εύρη εκεί ώραΐον κέντρου αναψυχής καί 
παρεμπιπτόντως θεραπεύση τάς τυχόν ρευματικής ή ιίρθριτι- 
κής φύσεως ασθένειας του είς τά εύεργετικιότατα θερμά ΰδατα, 
τά έκ τών εγκάτων τής γής έξαποστελλόμενα.

Εκ τών περιγραφών του Πλουτάρχου ιδίως, τοϋ ιστορικού 
Φυλάρχου καί έκ τών έπιγραφών προκύπτει ότι, ή Αιδηψός επί 
τέσσαρας καί πλέον αιώνας, ήτοι από τοϋ βασιλέως τής Μακε
δονίας " Αντιγόνου τοϋ Γόνατά μέχρι τών Ρωμαίων αύτοκρατό- 
ρων ί'έτα καί Γορδιανού, ήτο εις μεγάλην Ακμήν: ’Ονομάζεται 
δηλαδ'η κοινόν Ελλάδος οίκητήριον, χαρακτηρίζεται ώς τό 
κατάλληλον μέρος τών υψηλών απολαύσεων, πολλά πρός ήδο- 
νάς έχον έλευθερίους, τό πλήρες κομψών ένδιαιτημάτων καί 
ά<1 θονουν είς τά έπιτήδεια εκλεκτής καί εύμαροϋς διαβιώσεως, 
κατεσκευασμένον οίκήσεσι καί διαίταις, ώς έχον καταλλή
λους λουτήρας καί Αναπαυτήρια ποικίλα, κολυμβήθρας καί 
παστάδας καί άνδρώνας, υπό ορχηστών και κιθαρφδών καί 
θεατρικών καλλιτεχνών συχναζόμενον.

Ήσαν λοιπόν τότε τά λουτρά τής Αιδηψόν εν είδος Μπίαρ- 
ριτς ή Αΐξ Αεμπαίν, μία Αριστοκρατική λοντρόπολις τοϋ σημε
ρινού τρόπου, μία Ville coquette, όπως είναι τώρα τό Σπά 
καί τό "Ισλ.

Καί βεβαίως τοιαύτην τινά ι’ιναπαράστασιν περί τών λουτρών 
τής Αιδηψού· κατά τούς χρόνους εκείνους πρέπει νά σχηματί
σω μεν, Αφ’ ού έπεσκέπτοντο αυτά λίαν επίσημα καί υψηλά 
πρόσωπα. · Ελλήνων οί καθ ήμάς δυνατώτατοι», ώς λέγει 
ό Χαιρωνεύς. Ώρισμένως δέ Αναφέρονται ώς θαμώνες τών λου
τρών τούτων οί στρατηγοί τοϋ βασιλέως Αντίγονου περί τό 280 
π. Χρ., ό δικτάτωρ Σύλλας, μεταβάς επίτηδες, ί'να θεραπευθή έξ 
οξείας ποδάγρας περί τό 85 π. Χρ., ό Ποππάϊος Σαβήνος 
πρεσβευτής τοϋ Τιβερίου Καίσαοος περί τό 20 μ. Χρ., αυτός ό 
αύτοκράτωρ Άδριανός περί τό 128 μ. Χρ. καί πιθανώς οί αύτο- 
κράτορες Μάρκος Αΰρήλιος, Σεπτίμιος Σεβήρος Ιίερτίνας μετά 
τής αι’τοκρατείρας ’Ιουλίας Δόμνας περί τό 196 μ. Χρ., ό 
Καρακάλλας, ό Γέτας περί τό 211 μ. Χρ., ό Γορδιανός περί τό 
24(1 μ. Χρ., αυτός ύ Μέγας Κωνσταντίνος καί ό αύτοκράτωρ 
(Θεοδόσιος. Ιαίτι πάντων τών τελευταίων τούτων εύρέθησαν έν 
Αίδηψφ βάθρα ανδριάντων, άφιερωθέντων πρός τιμήν ή διά 
γενομένας ευεργεσίας υπό τής πόλεως τών Ίστιαίων, εις ήν 
Ανήκει· ή Αιδηψός, ή ύπ’ αυτής τής πόλεως τών Αίδηψίων 
ή Αίδηψηνών.

Άναφέρεται δέ τό πρώτον ή Αιδηψός υπό τοϋ ’ Αριστοτέ- 
λους περί τό 350 π. Χρ. υπό τό όνομα ό Αϊδεψος' άλλ' είναι 
πιθανόν ότι καί προ τοϋ μεγάλου φιλοσόφου ήσαν έν χρήσει 
καί γνωστά τά λουτρά αυτής ώς ίερά τοϋ ' IIρακλέους. Διότι <5 
ήρως έκαμνεν, ώς λέγεται, αποκλειστικήν χρήσιν θερμών λου
τρών, διά τούτο δέ πάσαι αί θερμοί πηγαι ήσαν αφιερωμένοι 

εις αυτόν. Ή ιδιοτροπία αύτη 
τοϋ ' ΙΙρακλέους φέρεται εις τάς 
Χετρέλας τοϋ’Αριστοφάνους ώς 
μέγα επιχείρημα εναντίον τών 
φίλων τής ψυχρολουσίας καί 
άποδεικνύεται εκεί ότι, οί θέλον- 
τες νά είναι υγιείς και ρωμα
λέοι δύνανται ή πρέπει νά μετα- 
χειρίζωνται και τά θερμά ή 
μόνον τά θερμά λουτρά.

’Ιδιαιτέρως ήκμασαν τά λου
τρά τί)ς Αιδηψού επί δύο περί
που αιώνας Από τού 100 π.Χ. 
μέχρι τοϋ 100 μ. X. ’Ακριβώς 
δέ περί τούς χρόνους τούτους 
κατεσκευάσθη καί τό ανασκα- 

φέν υπό τής’Αρχαιολογικής’Εταιρείας ρωμαϊκόν βαλανεΐον τής 
Αιδηψού καί αλλα μέ] Ανασκαφέντα Ακόμη οικοδομήματα. Τό 
ευρεθέν βαλανεΐον δέν είναι μέγα, διά τόν λόγον ότι έχρησίμευε 
μόνον διά τούς έπιφανεΐς καί υψηλούς έπισκέπτας. Οί κοινοί θνη
τοί έϊχον εις αλλα σημεία άπλουστέρους λουτρώνας καί πρόχειρα 
ένδιαιτήματα, τά συνήθη καί σήμερον εις τάς λουτροπόλεις.

Περιέργως δέ ή καλητέρα ώρα τού έτους πρός χρήσιν τών 
λουτρών τής Αιδηψού έθεωρεϊτο υπό τών αρχαίων τό έαρ, καί 
ιδίως ό Μάιος μήν. Μάλιστα δ' άνθεϊ τό χωρίον άκμάζον- 
τος έαρος, λέγει ό Πλούταρχος. ’Αλλά καί δ μήν Σεπτέμβριος 
ήτο πρόσφορος πρός χρήσιν αυτών, Αφ’ ού κατ’ αυτόν καί τόν 
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’ Οκτιάβριον διέμεινεν έκεΐ πιθανώς ό αύτοκράτωρ ’.Ιδριανός. 
Φαίνεται λοιπόν ότι κατιί τό θέρος συνέρρεεν εις τά λουτρά 
πολύς κόσμος ούτως, ιόστε οί έν τέλει μετέβαινον έκεΐ πρό τής 
περιόδου ταύτης ή αμέσως μετ’ αυτήν. Ήτο δέ τοσαύτη ή συρ- 
ροί/ τοϋ κόσιιου, ιόστε οί στρατηγοί τοϋ ’Αντιγόνου έταξαν φορο
λογίαν εις τούς πίνοντας τό διαυγές καί δροσερόν ύδωρ μικράς 
τίνος πηγής, ήτις αίτμνιδίως ι’ινεφάνη τότε πλησίον τής θαλάσ
σης καί τών λουτρών καί ήτις έθεωρεϊτο θαυ/ιατουργος εις την 
υγείαν. Άλλ’ ώς λέγει ό Φύλαρχος, εύθ'υς ιιετά τήν φορολογίαν 
έοτείρευσεν ή πηγέ/ αύτη.

Ία έν Αίδηψφ προτιμιόμενα τότε φαγητά ήσαν οί ιχθύες, ώς 
/ιανθάνοιιεν έκ τοϋ Πλουτάρχου: Ή Άάλασσα παρέχει τήν 
αγοράν εύτράπεζον. ’Αλλά δεν κατεφρονοϋντο κάι τά κυνήγια, 
ιιόνον δέ ιιι κρέας τιϊιν ημέρων ζώων </ αίνεται ότι ιίπεκρούετο 
υπό τιϊιν ένδιαι/ ερομένων σπουδαίως διιι τήν υγείαν των καλο
φαγάδων . Ιΐιίτι γενοιιένης ποτέ συζητήσεως εις τι μέγα συιιπό- 
σιον έν Αίδηψφ περί τών καλητέρων εις τήν υγείαν φαγητών, 
• πότερον τά έκ τής γής ή τά έκ τής θαλάσσης έπιτηδειό- 
τερα ; » έπεκρατησεν ή γνιόμη 
ότι υγιεινότερα είναι τα έκ 
τής θαλάσσης ώς περισσότερον 
μεμακρυσμένα από τής ι’ινθρω- 
πίνης η ύσεως.

Έγένετο λοιπόν εις τά λουτρά 
τής Αίδηι/·οϋ ιιεγάλη κατανιιλω- 
σις ιχθύων, άλιευομένων καί εις 
τούς πλησίον άβαθεΐς καί καθα- 
ρωτιίτους αιγιαλούς, οίτινες πα
ρείχαν γενναϊον ίχθύν, καί εις 
τάς Απέναντι ακτάς τής Αοκρί- 
δος, όπύθεν έκόμιζον εις Αιδη
ψόν πάγκαλους ιχθύς, καί 
υπό τοϋ Σύλλα θαυ/ιασθέντας.

Περί τών διασκεδιίσεων δέ 
τών έν Αίδηψφ θερ/ιιζοιιένων 
καί λουτρουμένιον ίθερμίζω 
καί λουτροϋμαι είναι έπιτόπιοι 10. ΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΙΣΤΩΣΑ ΤΗΝ ΣΚΗΝΗΝ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΙΔΗΨΟΥ

Τ© ΚΑΛΛΥΝΤΗΡΙΟΝ ΣΑΣ ΚΥΡ1ΑΙ ΜΟΥ
ετα τά ολίγα τού σάς είπα εις τό προηγούμενον περί λευκών 
τριχών καί βαφής, έρχομαι σήμερον νά σάς κάμω λόγον περί 
υγιεινής καί καλλωπισμού τής κόμης. Κάϋε κυρία όιρείλει νά 
περιποιήται τά μαλλιά της. Δέν είναι μόνον εΰμορφιά τά 
μαλλιά. Προστατεύουν τό κεφάλι άπό κτυπήματα, άπό μετα- 

βολάς τής άτμοσφαίρας. άπό τόν άνεμοι1, άπό τό ψύχος, άπό τάς
ήλιακάς ακτίνας.

"Ας έξετάσωμεν πρώτον τήν τριχόπτωση·. Αίτια είναι γενικοί έξαν- 
τλητικαί νόσοι, ώς ή φυματίωσις. ό καρκίνος, ή αναιμία, ή λευκωμα
τουρία, τά οξέα πυρετικά νοσήματα, ή ιλαρά, ή οστρακιά, ό τυφοειδής 
πυρετός. Καί αί τοπικοί παθήσεις τοϋ τριχωτού τής κεφαλής, ώς τό 
έκζεμα, ό τριχοφάγος, ή σμηγμόρροια.

Ενίοτε ή λειτουργία τών σμηγματογόνων άόένων τοϋ τριχωτού τής 
κεφαλής διαταράσσεται. φλεγμαίνονται οί αδένες, ίδίι; ώς έκ τής κατα- 
σκηνιόσεως έντός αύτών παρασίτων διαφόρων καί τότε έκδηλούπαι τά 
νοσήματα τής κόμης, πρώτιστα δέ αρχίζει ή πτώσις τών τριχών. Τά 

νοσήμάτα ταΰτα καλούνται γενικώς σμηγμόρροια. ΊΙ πι,τυρίασις 
είναι καί αυτή αμηγ/ιόρροια ξηρό, συνοδευομένη ύπό άδρόας πτώ
σεως τριχών. "Έχομεν δέ ακόμη καί τήν πσχεϊαν σμηγμόρροιαν, 
ώς καί τί|ν ελαιώδη. Εις μερικά άτομα, έκ κληρονομικής προδια- 
Οέσεως, παρατηρείται πτώσις τριχών άπό νεαρός ηλικίας, χωρίς 
νά συντρέχη άλλη εμφανής αιτία, καλείται δέ ή πάδησις πρόωρος 
ιδιοπαθής αλωπεκία, ήτις ίμφανίζεται παρά τισιν άπό τοϋ 22 
περίπου έτους καί σπανίως άπό τοϋ εικοστού. Πίπτουν κατ’άρχάς 
όλίγαι τρίχες, αΐτινες άντικαθίστανται ύπό άλλων λεπτότερων, 
αι’ται πάλιν ύπό έτι λεπτότερων καί τέλος άποψιλοΰται τό κρα- 
νίον. Εις ημάς τάς γυναίκας είναι κάτι τι σπάνιον ευτυχώς, τούτο 
δέ αποδίδεται εις τήν περιποίηση·, ήν κάδε μίιι άπό ήμάς κάμνει 
πρός τήν κόμην της. Σνντρέχουν ακόμη καί άλλοι λόγοι : Ουτω 
τά καπέλλα μας είναι υγιεινότερα τών άνδρών. ένφ έξ άλλου όλί- 
γαι έξ ήμιϊιν ύποβάλλονται εις συχνός καί ύπερμέτρους διανοητι
κός εργασίας, αΐτινες, μετά τήν κληρονομικότητα, παίζουν σπου- 
ρόλον εις τήν τριχόρροιαν. Άλλοι πάλιν παθολόγοι θεωρούν δαϊον .

τήν πρόωρον ιδιοπαθή άλωπεκίαν, ή μάλλον τήν πρόωρον φαλάκραν, 
ώς έρπητικήν διά&εσιν.

Πρώτιστα πάντων λοιπόν: Καθαριότης τής κεφαλής. Τό άριστον μέσον 
είναι οινόπνευμα καθαρόν 90 βαθμών, άν μάλιστα έχετε πιτυρίδα, προσ
θέτετε έν χιλιοστόν τοϋ βάρους του άχνης υδραργύρου, δν δέ συνυπάρχουν 
καί σμηγματογόνο λείψανα τής επιδερμίδας, προσθέσατε καί δύο τρία 
δράμια βόρακος. Όχι όμως συχνός πλύσεις. Αί συχναί πλύσεις δι’ οίνο- 
πνεύματος άποξηραίνουν τήν τρίχα καί επιταχύνουν τόν άποχρωματι-

όροι, εύρεθέντες έν έπιγραη ή καί σημαίνοντες μεταχειρίζομαι 
τύις θερμιίς πηγιίς καί λούομαι εις τά λουτρά ταΰτα) ιιανθάνο- 
μεν έκ τών αρχαίων συγγραφέων ότι περιεστρέ'/ οντο εις διαλέ
ξεις καί θεατρικός παραστάσεις, μάλιστα δ’ εις εύθυμους συζη
τήσεις μετιι γενναία δείπνα, έν άφϋ·όνοις πασι πλείστας περί 
λόγους ύπό σχολής διατριβάς έχουσι. Σπουδαία έπίσης 
διασκέδασις ή επιβεβλημένη δίαιτα έθεωρεϊτο καί τό ηρωι
κόν ξάπλωμα . ή ραθ·υμία, συνδυαζό/ιενον κατιί τήν 
ίμιέραν μετ’ έλαη ρών καλλιτεχνικών παραστάσεων.

Κατιί δέ τήν Χριστιανικήν καί Ιέυζαντιακήν περίοδον 
ήσαν βεβαίως έν τινι χρήσει τά λουτρά τής Αιδηψού, ώς 
συμπεραίνομεν έξ αντικειιιένων τιϊιν χρόνων τούτων εύρε- 
θέντων έν τώ βαλανείιμ, ιδίως λύχνων καί Αγγείων μύρο
ι/ όρων πρός ι’ίλειψιν του σιόματος, έτι δέ. έξ αρχαιοτήτων 
βυζαντιακών, αΐτινες εί'ρέθησαν έν τοΐς πέριξ. Καί ή ονο
μασία του ούχί μακράν κειμένου χωρίου Ιίάλτρα δηλοΐ 
τοιαύτην χρήσιν τών λουτρών κατά τούς μεταγενέστεροι·: 
χρόνους, αν πιστεύσωιιεν εις τήν ετυμολογίαν τοϋ Ρόςς,

παράγει τήν λέξιν έκ τοϋ Γιά- 
λουτρα . ' } για λουτρά.

Τώ 1850 ό Ρόςς εΰρεν έν 
Αίδηψφ ολίγους μόνον πτω
χούς ι’ισθενεϊς, ό δέ Ούλριχς τώ 
186(1 ένα μόνον ασθενή λουό- 
μενον εύρεν έκεΐ, έχοντα καί 
πρόχειρον αχυροστεγή καλύβην 
ώς κατοικίαν. Ό δέ Φίνδλερ 
συνέστησε θερμώς ήδη από τοϋ 
1840 νά ληφθή μέριμνα κυ
βερνητική περί έκμεταλλεύσεως 
τών θαυμάσιων τούτων λου
τρών, δυναμένων να προσελ- 
κΰσωσι πλήθος Ευρωπαίων, 
οίτινες θά ε'ύρισκον έν αιποϊς 
ι’ισφαλή θεραπείαν καί λίαν εύά- 
ρεστον τόπον αναψυχής.

Λ. Σ'. ,ΙΡΙΙΛΧΓΓΟΙΙΟΪΛΟΣ
* Άυχαιοη'πω,'

ι

δοτις

σμόν της. Τό πολύ μίαν ή δύο φοράς τόν μήνα νά πλύνετε τήν κόμην 
σας μέ οίνόπνευμα. Δίς τής έβδομάδος όμως νά μεταχειρίζεσθε έλαιον 
αμυγδάλων γλυκών, άρωματισμένον μέ όλίγας σταγόνας ροδέλαιου.

Έπίσης διά τόν καθαρισμόν τής κεφαλής νά μεταχειρίζεσθε θερμόν 
ΰδωρ, έντός τοϋ οποίου κτυπάτε ένα κρόκον υιού. Νά λούζεσθε μίαν 
μόνον φοράν τόν μήνα. Αί συχναί πλύσεις τής κεφαλής είναι επιβλαβείς 
διά τάς τρίχας. Ίσα ίσα — ή πείρα τό έχει αποδείξει αί συχναί πλύ
σεις είναι άπό τάς κυριωτέρας άφορμάς τής τριχορροίας καί τής προώ
ρου φαλακρώσεως. Πράγματι έχει έξακριβωθεΐ οτι μέ τό άφθονον ΰδωρ 
ό βολβός της τριχός έξογκοϋται. οΰτω δέ διευκολύνεται ή πτώσις τής 
τριχός. Πρέπει άκόμη μετά τό σαπούνισμα καί τήν πλύση· τής κεφαλής, 
είτε δι’ ΰδατος, είτε δΓ οινοπνεύματος, νά ξηραίνωνται αί τρίχες, άλλά 
νά ξηραίνωνται δΓ εντριβών μέ χειρόμακτρα στεγνά, υπόθερμα, μετ’ 
αυτό δέ νά άλείφεται ή κόμη διά τίνος λιπαρός ουσίας, ελαίου, αμυγδά
λων ή λανολίνης. Άκόμη καλήτερα αν κατορθώνη κανείς νά άλείφωνται 
καί αί ρίζαι τών τριχών. Άιπικαθιστώμεν οΰτω τήν φυσικήν λιπαρόν 
ουσίαν τής ρίζης, ήν άφαιρεί τό άλκαλι τοϋ σάπωνος ή τό οινόπνευμα. 
Διά νά επιτύχετε τούτο χωρίζετε μίαν φοράν μέ τήν τσατσάραν τά μαλ
λιά καί τά άπλιόνετε εκατέρωθεν τής χωρίστρας. Μέ ένα βουρτοάκι 
μαλακόν έπειτα αλείφετε λανολίνην τάς ρίζας. Κατόπιν κάμνετε άλλην 
χωρίστραν παρέκει καί έπειτα άλλην καί οΰτω καθεξής.

Συνετθίζουν μετά τό λούσιμον τής κεφαλής νά άποξηραίνουν τάς τρί
χας διά θερμάνσεως. Τούτο είναι άνθυγιεινόν φοβερά, διότι, πλήν τών 
νευραλγιών ποΰ προκαλεϊ. καθιστά εύθραυστοι· την τρίχα. Όταν πάλιν 
συνυπάρχη πιτυρίασις, άντί απλού νερού, ετοιμάζετε ένα άφέψημα άπό 
ξύλον Παναμά μέ σαπούνι θείου, ή μέ ίτεϋλικόν σαπούνι.

Άς εϊπωμεν τώρα ολίγα περί κοσμητικών τής κόμης. Προσοχή εις 
τάς άλοιφάς. Αί περισσότεροι ταγγίζουν εύκόλως καί ερεθίζουν τό τρι
χωτόν τής κεφαλής. Νά προτιμάτε άντί τής πομμάδας τά λάδια καί τήν 
γλυκερίνην. Ή άλοιφι'ι καί ή πομμάδα συγκολλούν τάς τρίχας καί εμπο
δίζουν οΰτω τόν άέρα, δστις είναι ή κυριωτέρα τροφή τής τριχός, νά 
είσδύση είς δλην τήν κόμην. Πλήν τούτου όμως ή άλοιφι'ι καί ή πομμάδα 
προκαλούν πιτυρίδα. 'Οπωσδήποτε τά έλαια πρέπει νά προτιμιόνται, 
καί ίδίρ. τό ρετσινόλαδο, διότι δυσκολώτερον άλλοιοϋται. Έπίσης δύνα- 
σθε νά μεταχειρισθήτε μίγμα μυελού βοός καί ελαίου γλυκών άμυγ- 
δάλων, είς τό όποιον ρίπτετε όλίγας σταγόνας άρώματος.

Ώς πρός τά θρεπτικά τής κ.όιιης έχομεν είς τήν πρώτην βαθμίδα τό 
ίαβοράνδον. ιίπερ διατηρεί καί τόν χρωματισμόν αυτής. Λαμβάνετε 
φύλλα ίαβοράνδου καί τά άφίνενε 15 ήμερος έντός τετραπλάσιος κατά 
τό βάρος ποσότητος εκχυλίσματος Κίνας καί βάμματος άρνίκης, μέ τό 
μίγμα δέ αυτό έμβρέχετε τά μαλλιά σας. η έμπιστος σας
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Η ΚΑΜΟΡΡΑ
δίκη τών τριάντα εννέα μελών τής Καμόρρας, ήτις 

ktiJ t? διεξάγεται είς τό Βιτέρσιπε τής’ Ιταλίας, συγκινεϊ κα'ι 
S a ·Ύ,^ιν τόν'Ιταλικόν κόσμον, τόν άπό μακράς σειράς 
------------' έτών πιεζάμενον άπό τόν έι/ιάλτην αϊτόν τής μυστικής 
εταιρίας τιόν κακουργημάτων.

Τί είνε ή Καμόρρα; Ποιος τήν διευθύνει; Τί σκοπόν εχει: 
1!<>ύ εκτείνεται: Είνε τά αιώνια ερωτήματα τά όποια διαμείβον
ται μεταξύ τών Ιταλών έν γένει, πολλάκις δέ μεταξύ τής Πολι
τείας ήτις ζητεί νά διάλυση τό μυστήριον, και τής Κοινωνίας, 
ήτις πάσχουσα, απαιτεί τήν απαλλαγήν της άπό τοΰ αοράτου έν 
τή ένεργεία καί τή δράσει, λίαν δέ όρατοΰ καί αισθητού είς 
τ' άποτελέσματά του, αμείλικτου τούτου εχθρού.ΊΙ έξήγησις δέν 
είνε εύκολος, διότι οί δυνάμενοι νά δώσουν τι'ις πληροφορίας 
'Ιταλοί έμη ύτως είνε τόσον μυστικοπαθείς, ιόστε πάντοτε συγ- 
χίζονν τά πράγματα, συιιπληριόνοντες διά τής φαντασίας όσα 
κενά παρουσιάζει ή γνώσις τής πραγματικής αλήθειας. Ιι’ αύτό 

σήμερον οί συζητηταί διαιρούνται είς δύο μεγάλα στρατόπεδα : 
Τό μέν παραδέχεται ότι ή Καμμόρρα παλαιό μυστική Έταιρία, 
σκοπός τής όποιας είνε ό διά σκοτίων μέσων πλουτισμός τιόν 
μελών αύτής, περιλαμβάνει εις τό προσωπικόν της πλεΐστα όσα 
σημαίνοντα έν τή πολιτείρ καί τή κοινωνία μέλη, καί διαιωνίζε- 
ται διά τής οΰτω πως έξασφαλιζομένης ατιμωρησίας. Τό δέ 
ακολουθεί τήν ρήσιν τοΰ ’Άγγλου άστυνόμου Θωμά Άουερ 
οστις είδικώς ασχοληθείς άπό τού 1872- 1875 εις τήν διαλεύ- 
κανσιν τοΰ μυστηρίου τούτου, άπεκρυστάλλωσε τήν γνώμην του 
είς τάς έξής γραμμάς:

— ’Π Καμόρρα είνε ή μεγαλητέρα ούτοπία ώς πραγματικό- 
της, ένώ άποτελεϊ τήν τραγικωτέραν πραγματικότητα ιός θρύλος. 
Έγεννήθη ή Καμόρρα είς τήν Καλαβρίαν, ήνδριίιθη κατά τήν 
άπαρχήν τοΰ ΙΘ’ αίώνος, όταν ή μεσημβρινή ’ Ιταλία παλαίουσα 
είς τούς εμφυλίους της σπαραγμούς έβλεπε τήν πληθύν πλου
σίων περιηγητών περιπίπτουσαν είς τά δίκτυά της, δπως ή μυϊα 
είς τό άντρον τής άράχνης, άλλ’ ή Καμόρρα άπέθανε διά τον 
σιδηροδρόμου καί τοΰ τηλεγράφου, διά τής άθρόας προσελεύ- 
σεως περιηγητών.'Η Καμόρρα δέν ύπάρχει πλέον.’Εντός ολί
γον δέ πάν μυστηριώδες έγκλημα θά φορτώνεται είς βάρος τού 
ανυπάρκτου τούτου σωματείου, όπερ δύναται άπό τοΰδε νά 
καταλεχθή είς τόν κύκλον τιον φρικιαστικιόν παραμυθιών.

Φαίνεται ότι ή άλήθεια είς τά συμπεράσματα ταΰτα τοΰ”.Ιουερ 
κλίνει. Ιιότι ή λογική δέν δύναται ν άποδεχθή πώς ένώ μυρίαι 
καταβάλλονται προσπάθειαι άπό μέρους τής 'Ιταλικής Άστυνο- 
νομίας, δέν άνευρέθη ποτέ ούδέ ίχνος τής θρυλουμένης μυστι
κής ταύτης οργανιόσεως. 'Ο δικαστικός κόσμος τής 'Ιταλίας 
κλίνει σήμερον νά παραδεχθή ότι σπείραι. μικροεγκληματιών, 
επωφελούμενοι τοΰ δέους, τό οποίον εμπνέει είς μεγάλους καί 
μικρούς καί μόνον τό όνομα τής Καμόρρας, ι’ιχυροΰνται όπι
σθεν αυτού, διά νά προβαίνουν είς εκβιασμούς, η υσικοις έκεΐ, 
όπου αντιλαμβάνονται ότι, τίι δέος θά είνε ύπέοτεοον παντός 
πόθου πρός νόμιμον έκδίκησιν. Τ'ην άλήθειαν δέ ταύτην πάσα 
ημέρα άποδεικνύει έτι εναργέστερου κατά τήν δίκην τοΰ ΙΙιτέο- 
σιπε, όπου έντός τοΰ κλωβού των, όπως παριστα ή είκιόν μας. 
κατηγορούμενοι μικροεγκληματίαΐ απειλούν τί>ν έν άλλοι κλωβώ 
μεμονωμένου συγκατηγορούμενόν τιον Άμπατεμάτζιο, οστις διά 
νά προσπορισθή υλικά κέρδη, έσοφισθη ι·ά συσσωρεύση όλων 
τιόν ειδών τά ψευδολογήματα. παραστήση δέ ότι ή Καμόρρα 
υπάρχει καί ότι μόνος αύτός δύναται νά παραδιόσή είς τήν 

Ιικαιοσύνην τόν μίτον τής’ Αριάδνης, 
διά νι'ι όδηγηθή είς τόν Λαβύρινθον 
τής σκοτεινής ταύτης ’Εταιρίας. Ή 
δίκη διεξάγεται μέ όλας τάς δυνατός 
λεπτομέρειας, καμμία δμως πραγμα
τική άποκάλυψις δέν γίνεται. Τίποτε 
τό μυστηριώδες δέν γίνεται φανερόν. 

Καί ή'Ιταλική κοινωνία, ή έναγιο- 
νίως προσδοκώσα άπό ήμέρας είς 
ήμέραν τήν διαλεύκανσιν τοΰ μυστη
ρίου, είνε έτοιμη καί τήν η οράν αύτήν, 
όχι νά παραδεχθή ότι Καμόρρα δέν 
!·</ ίσταται, άλλ’ ότι ή ’ Ιταλική IΙολιτεία 
άπεδείγθη άκόμη μίαν η οράν ανίσχυ
ρος ν άπαλλάξη αυτήν άπό τού φοβε
ρού εφιάλτου τής Καμόρρας.

ΞΕΝΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

ΣΥΛΒΑΜΠΕΛ
epi τό μεσονύκτιον είχε τελειώ
σει ή έορτή ένός γάμου είς τήν 
έπαυλιν τοΰ Φοντεβάλ. Είς τό 
δάσος, μέσα είς τάς ύψηλάς 
δενδροστοιχίας μέ φωτισμένα 

άκόμη τι'ι φυλλώματα άπό τούς ένετικούς 
φανούς, τά βιολιά είχον σιγήσει. οί χοροί 
ποΰ είχον στηθή έπάνω είς τήν άγροτι- 
κήν οδόν έσταμάτησαν πλέον, οί δέ μι- 
κροευγενεΐς τών περιχώρων είχον είσέλθει 
είς τά δχήμαιά ιων, ένφ οί προσκεκλη
μένοι. χωρικοί έπαιήρχαντο διά μέσου 
τών ατραπών είς τάς άγροτικάς κατοι
κίας των μέ τά τραγούδια των τά συνει- 

θισμένα, άφοΰ μάλιστα πολλάκις είχαν συγκρούοει τά ποτήρια κάτω άπό 
τάς ύψηλάς δρυς, καί ενώπιον βαρελιού κατιϊ τρελλόν τρόπον δεμένου 
μέ κορδέλλας, ποΰ εφερον τιί χρώματα τής αισθητός τής νεόνυμφου.

Ό νέος ιδιοκτήτης τής έπαύλεως κ. Γαβριήλ Δέ Πλεσσί εϊχεν ανταλ
λάξω άμοιβαίαν ομολογίαν πίστεως, κατά τήν πρωίαν τής ώραίας αύτής 
ήμέρας, είς τό παρεκκλήσιον τοΰ λαμπρού αύτοΰ οικήματος, μετά τής 
δεσποινίδας Συλβαμπέλ Δέ Φοντεβάλ, μιάς αυτόχρημα κυνηγέιιδος 
Άρτέμιδος. καστανής καί λευκής όμοΰ, ευκινήτου νεάνιδος μέ παρά
στημα άμαζόνος.

Είχον συναντηθή τά εϊκοσιν έτη μετά τών είκοσι καί τριών! Ωραίοι· 
κομψοί καί πλούσιοι δπως ήσαν, προηγγέλλετο δι’ αυτούς ρόδινον καί 
κυανοΰν μέλλον.

ΙΙερί τήν δεκάτην καί ήμίσειαν ή Συλβαμπέλ εϊχεν έγκαταλείψει τόν 
χορόν καί εύρίσκετο, άναμφιβόλως, κατά τήν ιόραν εκείνην μέσα εΐς 
τόν νυμφικόν κοιτώνα. Οί άιίίρωποι τής έπαύλεως, είχον κλείσει τά 
παράθυρα, καί, φυσικά, είχον άποκοιμηΟιϊ.

Έν τούτοις κάτω, άντικρύ είς τι'ις αϊθούσας τοΰ παιγνιδιού, μέσα είς 
τό Οερμοκήπιον ποΰ προηγείται τού κήπου, δύο άνδρες φωτιζόμενοι 
οπό λαμπτήρα τοποίίετημένον έπί αγροτικού βάθρου μεταξύ τών εξω
τικών φυτών, συνωμίλουν χομηλοφώνως, καύήμενοι πλησίον άλλήλων 
έπί πλεκτών καλάμινων εδρών.

Ό εΐς ήτο αυτός ό κ. Δέ Πλεσσί, ό δέ άλλος δ βαρώνος Ζεράρ Δέ 
Λενβίλ, δεΐος τοι·, άρχοΐος έπιτετραμμένος καί πολύ έκτιμωμενο. διπλω
μάτης. Κατ’ επίμονον παράκληση· τοΰ άνεφιοΰ του ό κ. Λενβίλ κατά 
τήν παραμονήν τής άναχωρήσειός του διά τήν Σουηδίαν, ένθα τόν έκιίλει 
μυστική άποστολή, είχε δεχθεί νά διέλθη τήν νύκτα είς τήν έπαυλιν.

— 'Αγαπητέ μου βαρώνε, άνέκραξεν αίφνιδίως ό Γαβριήλ, σάς εύχα-

ριστώ διότι έμείνατε. Έάν μείνετε ήμ- 
πορεϊτε νιι μοΰ δώσητε μίαν χρήσιμον 
συμβουλήν, κατά τήν Οελκτικωτάτην 
αύτήν στιγμήν ποΰ διέρχομαι. Σάς 
κατέστησα γνωστόν τόν διακαή πόθον 
μου, τόν ισχυρόν καί τρελλόν έρωτά 
μου διιί τήν γυναΐκά μου. ένα πάθος 
τό όποιον, συΐ'ήθως, όταν μοΰ ύμιλή 
εκείνη, μέ κάμνει νά ώχριώ καϊ νά 
τραυλίζω. Λοιπόν άκούσατε καλά αύτό: 
Καταλαμβάνω δτι η Συλβαμπέλ δέν 
αισθάνεται διά τόν ανεψιόν σας παρά 
τήν μάλλον έπιπολαίαν συμπάθειαν, 
καί μέ ολίγα λόγια, δέν μέ άγιιπρ.. 
Είνε μία κόρη ποΰ άνετράη η μέ τά 
άλογα καί μέ τά δπλ.α. μία κόρη από
τομος. αδάμαστος στενόχωρος, είδος 
ή οποία γνωρίζουσα πόσον μαλακός 

είμαι καί μάγτεύουσα πόσον ύποηέρω διιί τό λατρευτόν άτομόν της.

Ή Συλβαμπέλ μ’ έδέχθη ώς σύζυγόν της τόσον διά τήν περιουσίαν 
.-.ι _τ— .’.ΐχ.Λί.. άΰτό — δσον και διά ν’άποκτήση ένα είδος

άνδρογυναίκας έξωτερικώς, καί

νομίζω ότι μέ περιφρονεΐ ολίγον.
•jt χ·..·, ,:,-

μου — ά! είναι ιίλ.ιβίές 
όπλου! Συνεπώς, άν δέν είνε εντελώς βέβαιον, 
γρήγορα ή άργιί θιι μέ άπάτήση. Μ’ εύρίσκει πολι' 
ειρωνικόν, πολύ αίθεροβάμονα . . . τέλος πάντοη· 
χωρίς χαρακτήρα ! . ..

«Προσθέσατε άκόμη είς αύτά οτι μοϋ φαίνεται 
πώς έχει καί μίαν σχεδόν μυστηριώδη είσδιιτικιι- 
τητα τίι πνεΰμά της . . . Είνε μία νοομάντις!.. Καί 
μάλιστα φαίνεται οτι επιμένει είς τήν ιδέαν της 
αύτήν, ποΰ εϊνε τόσον άφηρημένη όσον καί ενοχλη
τική. 'Ορίστε! Απόψε μοΰ έδήλωσεν δτι άπεφάσισε 
δι’ αέριον πρωί - πρωί έη ίππον κυνήγιον!...

"Αν ή κατάστασις αύτή διαρκέση όκτώ ήμέρας 
θι'ι τής γίνη έξις καί είμαι χαμένος, μολονότι έχω 
άκόμη τάς έλπίδας μου είς τό μέλλον. Εν τούτοις 
δέν παύω νά προβλέπω καί κάποιαν τραγικήν λύσιν. 
έγγύτατα, διότι ή φύσις μου, όταν τής επιβάλουν 
νά παύση νά είνε «αίθεροβάμων , έχει πολύ ορμη
τικός εκρήξεις. Ζητώ λοιπόν ιιπό σάς, άνθρωπον μέ 
τόσην λεπτότητα, ό όποιος δχι μόνον έζησεν, άλλά 
καί ήξευρε πώς νά ζήση, ίίν γνωρίζετε κάποιον 
μέσον, διά τοΰ οποίου νά διαλυθή ή θλιβερά έντύ- 
πωσις τήν όποιαν έκαμα είς τήν γυναΐκά μου! Βλέ
πετε καμμίαν μέθοδον διά τής όποιας ν’ άγαπηθώ : 
Διά τής όποιας νά διεγείρω είς τήν κρίσιν της τήν 
βεβαιότητα έπί τοΰ χαρακτήρόρ μου ; ’Ιδού τό πάν !

»Θά έκτελέσω τήν συμβουλήν σας. όποια δήποτε 
καί άν είνε, παθητικώς, όπως πίνη κανείς τό φάρ- 
μακον ποΰ προσφέρει ένας μεγάλος ιατρός. ’Επαφίε
μαι είς σάς. όπως θα έπραττονκαί είς τούς μάρτυρας 
μου διά μίαν ύπόθεσιν τιμής. Διότι πραγματικώς 
καί ή τιμή μου καί ή ευτυχία μου διακυβεύονται άπ’αύτής τής στιγμής .

Ό βαρώνος Ζεράρ. όίψας διαυγές καί ύπομειδιών βλέμμα έπί τοϋ 
νεαρού μαθητου του. έσκέφθη πρός στιγμήν, κατόπιν δέ προσέκλινεν 
έγγύτατα τού ώτός τοΰ Γαβριήλ καί έπί πέντε λεπτά τής ώρας έιριθυ- 
ρισε λόγους τινάς, ένφ ταυτοχρόνως ό άνεψιός του άνεσκίρτησε δϊς καί 
τρις έν σιγή καί έκπλήξει.

- Αναχωρώ αύριον είς Στοκχόλμην· προσέθηκε μεγαλοφώνως ό 
κ. Λενβίλ έγειρόμενος. Θά μοΰ γράψετε τό άποτέλεσμα. Πρό πάν
των νά έχης τήν απλότητα... ποΰ έχει καί ή συμβουλή μου, αν Θά τήν 
άκολουθήοης.

— Εύχαριστώ άπύ καρδίας! Καλόν ταξεΐδι καί καλήν άντάμωσιν! 
Άπήντησεν ό Γαβριήλ έγειρόμενος ώσαύτως καί θλίβων τήν χεΐρά του.

Οί δύο συνομιληταί τής νυκτός άνήλθον. έκαστος είς τόν κοιτώνάτου. 
Εύθύς ό έπιτετραμμένος άπεκοιμήθη βέβαια πολύ ήσυχιύτερα άπό τόν 
νεαρόν φίλον του.

— Κοιμάσθε άκόμη ; Γαβριήλ! Έβγήκε ό ήλιος !
Ήτο ή κυρία Συλβαμπέλ Δέ Πλεσσί κάτω άπό τό. παράθυρα τοΰ 

συζύγου της. έπιβιιίνουσα ένός ξανθοπύρου ίππου, ό όποιος άνυπομο- 
νοΰσεν έπάνω είς τήν χλόην, ένφ τριγύρω άπ’αύτόν ύλάκτουν μέ χαράν 
διάφοροι σκύλλοι, άλλοι τρέχοντες έδώ καί έκεΐ καί άλλοι κυλιόμενοι 
κατά γής-

Άφοΰ έφώναξε τοιουτοτρόπως κάτωθεν, άφήκε νά καταστή βαθυ- 
τέρα άκόμη ή σκιερά πτυχή μεταξύ τών δύο όφρύων της άνωθεν τών 
κυανών ιΐη θαλμών της, ένώ ταυτοχρόνως έκροτοΰσε είς τόν άέρα 
λεπτόν μαστίγιον. , .

Ό καλπασμός ίππέως. προερχόμενου άπό μίαν δενδροστοιχίαν όπι
σθεν, τήν έκαμε νά στρέψη τήν κεφαλήν. Ήτο ό Γαβριήλ.

— Άγαπητή μου Συλβαμπέλ. είπε χαιρετών· ιδού έγώ είς δέκα λεπτά 
τής ώρας προτήτερα.

— Μπά;... "Α, ναί ... Θά έρεμβάζατε βέβαια κάτω άπό τά 
δένδρα!... Ακτινοβολείτε ολόκληρος!... Έκάμετε στίχους;

— Ναί... έκαμα αύτό τό μπουκέτο διά σάς από τρία μπου
μπούκια τριαντάφυλλα κι’ άπ’ αύτούς τούς βλαστούς 
τής ίεροβοτάνης. . -

Ά. είσαι πολύ εύγενής! Άπήντησεν έκείνη μέ 
έλαφρόν τόνον, τοποθετούσα τά άνθη μεταξύ δύο 
κομβίων τοΰ περικορμίου της.

— Καθήκον μου. "Επειτα ή ιεροβοτάνη ποΰ σάς 
δίδω προφυλάττει άπό κακάς συντυχίας· άπΐ|ντησε 
ψυχρώς δ κ. Δέ Πλεσσί.

Έκπλαγεΐσα κάπως διά τόν σχεδόν σοβαρόν τόνον τοΰ συζύγου της. 
ή κομψή άμαζών τόν παρετήρησε. Και έπειτα άνυπόμονος:

— "Ας φύγωμεν. είπε. Πάμε νά γευματίσωμεν έκεΐ πέρα, μέσα είς 
τό δάσος.

Κατά τάς πριότας ώρας τοΰ κυνηγίου ό Γαβριήλ ούτε είκοσι λόγια 
δέν έβγαλεν άπό τό στόμα του. Άλλ’ δ,τι έξεστόμιζεν ήτο γεμάτο ιιπό 
ηιαιδροτητα καί έσχετίζετο μόνον ιιέ τό κ.υη'ιγιον. Έφόνευσε δύο λαγούς, 
ένα τσαλαπετεινόν καί όκτώ πουλάκια, τά όποια έβαλεν είς τήν τσάνταν 
καί έκρέμασεν ό μοναδικός ακόλουθος οστις έκάλπαζεν ϊίπισθεν αύτών.

Τήν μεσημβρίαν έπεζευσαν κάτω άπό μίαν θαυμασίαν συστάδα δέν
δρων. Άφοΰ έφαγαν ολίγα παστίτσια καί ολίγες φράουλες καί άφοΰ 
ήπιαν δύο ποτήρια σαμπάνιας, καί κρύον καφέν. ό Γαβριήλ- δστις 
καθ’ ολην τήν διάρκειαν τοΰ λιτού προγεύματος παρηκολούθει τιί σκιρ
τήματα τών σκίουρων μέσα είς τούς κλάδους, καί είπε δτι καλόν θά ήτο 
νιϊ γίνη τίιν προσεχή χειμώνα μία μεγάλη κυνηγεσία λύκων, ήναψε τό 
σιγαρέττον του καί άφοΰ σιγηλός τό έκάπνισε είπε:

— Καβαλικεύομεν : Δηλαδή άν έξεκουράστηκες Συλβαμπέλ !
— Πάμε! άπεκρίθη αΰτη.
Καί ίππεύσαντες ώρμησαν πρός τούς αγρούς. Λϊφνης ως άστραπή 

διέσχισαν ένα δρομίσκον καί ιίς άπόστασιν τριάντα βημάτων άπό 
ένα φράκτην κάποιος λαγωός ώρμησεν ή σκύλος. Άλλ’ ο Γαβριήλ 
δέν τόν έπέτυχε πυροβολήσας.

— Αύτός ό βλάκας ό Μουρμούρης τά φταίει! 
είπε μειδιών κα'ιγεμίζων άμέσως τύ δπλον του. 
Ό σκύλλος έχιόΰηζε έμπρός είς τόν λαγόν τήν 
στιγμήν ποΰ έσημάδευα.

Έκεΐνος πυροβολών έκ νέου, χωρίς δισταγ
μόν, είς άπόστασιν εκατόν βημάτων περίπου, 
κατεκύλισε μέ τήν σφαίραν του τόν σκύλον 
τόν ίιποϊον κατηγορεί.

Είς τό άπροσδόκητον αύτό θέαμα ή Συλ
βαμπέλ έφρικίασε.

— Πώς! Σκοτώνετε τό σκυλί αύτό, διότι 
σάς πταίει διά τήν ίδικήν σας αδεξιότητα; 
Ανέκραξε κατάπληκτος.

— Καί θλίβομαι μάλιστα πολύ, διότι καί πολύ 
τό άγαποΰσα· άπεκρίθη άμέσως ό Γαβριήλ. 
Άλλά τέτοιος είμαι. Δέν ήμπορώ νά δεχθώ 
καμμίαν άντΐρρησιν, καμμίαν άντίστασιν χωρίς 

νά κάμω καί τρέλλαν. Κάποτε-καποτε μάλιστα καί πολύ άγρίαν. "Αν 
μέ είχαν στρατιοιτην. βέβαια θά μ’ έτουφέκιζαν σέ είκοσιτέσσαρας ώρας 
έπάνω. Τό καταλαμβάνω μόνος μου. Αύτό τό ελάττωμα μ’ έκαμε είς τά 
παιδικά μου χρόνια φιλόνεικον άνθρωπον. Ήθέλησα νά τό διορθώσω. 
Δέν τό κατώρθωσα όμως. Έν τούτοις θά προσπαθήσω άλλ,ην μίαν φοράν 
διά νά σάς κάμω εύχαρίστησιν.

Ή Συλβαμπέλ έσφιγξε τό μαστιγών της, καί έσιώπησεν ολίγον σκε
πτική. Άνεχώρησαν. Κάπου-κάπου ό Γαβριήλ ώμίλει διά κάθε άλλο 
πράγμα παρά διά τό έπεισόδιον, τό ταχέως λησμονηθέν. Τά 
λόγια του ήσαν έλαφρά καί σπάνια.

Μετά μίαν ώραν περίπου, σμήνη περδίκων μέ τόν χαρα
κτηριστικόν των θροϋν έπτερύγισαν άπέναντι των. Ό Γαβριήλ 
έσκόπευσει·, έπυροβόλησεν· ούτε τό παραμικρότερον πτϊλον 
δέν άπεσπάσθη άπό τάς πέρδικας.

— Μά τί είναι αύτό! Καταντφ άνυπόφορον· έμουρμούρισε 
χαμηλοφώνως, άλλά καί μέ ήρεμίαν. 
Αύτή ή φοράδα μου πταίει, σάς βεβαιώ. 
’Έκαμε δεξιά τήν στιγμήν ποΰ έση
μάδευα.

Καί ένιΐι έλεγε ταΰτα, έξήγαγεν άπό 
μίαν θήκην τοΰ έφιππίου τό πιστόλιον, 
είσήγαγε ψυχρώς τό άκρον τής κάνης 
είς τό αυτί τοΰ ζώου καί τοϋ έτίναξε 
τά μυαλά, ένφ μέ πλάγιον πήδημα άπέ- 
φυγεν, δχι άνευ χάριτος, τήν πτώσιν τής 
φορβάδος, ήτις πεσοΰσα είς τό πλευ
ράν παρέμεινεν άκίνητος μετά τινας 
έλαφρούς σπασμούς.

Ή Συλβαμπέλ έστάθη κεραυνόπληκτος μέ όρθάνοικτα 
τά γαλανά της μάτια.

Μιι αύτό είναι τρέλλα! είπεν όταν κατώρθωσε νά όμι- 
λήση. Τί έπάθατε, Γαβριήλ καί σκοτιόνετε, διά μίαν πέρδικα ένα τόσον 
ώραίον άλογον, άλογον ράτσας !. ..

— Κατάκαρδα ώμιλήσατε κυρία μου. Έν τούτοις νομίζω ότι πρό ολί
γης άκόμη ώρας σάς άπεκάλυψα κάποιον έλάττωμα τό όποιον έχω έκ 
γενετής. Σάς τό ξαναλέγω λοιπόν. Είναι ύπερτέρα τών δυνάμεών μου 
καί ή ελάχιστη έναντιότης. ..

Καί αποτεινόμενος πρός τόν ακόλουθον προσεθηκε :
— Δώσατε μου τό άλογό σας. Θά γυρίσετε πεζή. Έπιστρέφομεν. 
"Οταν έμειναν μόνοι έφιπποι καί ένώ έπλησίαζον εις τήν έπαυλιν, ή 

Συλβαμπέλ έψιθύρισε.
— Νά σάς είπώ τήν άλήθειαν φίλε μου; Μόλις καί μετά βίας θεωρώ 

τόν εαυτόν μου κάπως έξηοφαλισμένον μέ τήν σκέψιν δτι, όντως 
έχει κάποιαν μαγικήν δύναμιν τό μπουκέτο που μοΰ προσφέ- 
ρατε. Λοιπόν έτσι κρατείτε τήν ύπόσχεσιν ποΰ μοΰ έδώσατε 
δτι, θά φροντίσητε νά διορθώσετε τόν φρικτόν χαρακτήρα σας, 

διά νά μ’ εύχαριστήσετε;
—Όμολογώ δτι, αύτήν τήν φοράν ή δύναμις τής 

έξεως κατενίκησε τάς άγαθάς μου προθέσεις· άπε
κρίθη ό νεανίας. Έννοιά σας δμως, άγαπητή μου 
Συλβαμπέλ καί είς τό μέλλον θά συγκρατώ τόν 
έαυτόν μου. Ναι. Διά νά σας εύχαριστήσω καί διά 
νά άξιωθώ τής άγάπης σας θά προσπαθήσω νά 
γίνω.. . άν δχι υπομονητικός καί πρφος μέχρις άτο-
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νιας, άλλα τοι’ιλάχιστον ύλιγώτερον ταχύς 
εις τήν λιήψιν ιιποφάσειυν. Είσαι ευχα
ριστημένη :

Ό Γαβριήλ (όμιλε, ιιέ .ταγερωτάτην 
αβροφροσύνην. Ή κυρία Δέ Πλεσσί δέν 
εϊ,τε τίποτε. Καί δέν ήνοιξε τό στόμα της 
μέχρι τής έπαύλειι,ς τοϋ Φσντεβάλ ό.-τοι· 
εί| ΊΙασαν όταν ήρχισε νι’ι βραδυάζη.

Τό δεΐπνον ύ.τήρ'ξε χαριτωμένοι· άληθώς. Τήν νύκτα 
ή πιιργοδέσποινα έλησμόνησε — πι&ανώς έξ απροσε
ξίας — τόν σύρτην τοϋ θαλάμου της. Οϋτω δέ τήν 
πέμπτην περίπου πρωινήν ώραν, άη οϋ έπανέλαβον όλα 
τά χαριτωμένα λόγια τής ερωτικής παραφροσύνης οί 
νεόνυμφοι, δέν είχον άκόμη αίσθανδή ότι εις τι'ις 
ηιιιχάς των είχε βτειρεύσει ή πηγή τοΰ ίίησαυροϋ αύτοΰ 
τής εύτυχίας.

Αΐη νιδιως ή Χυλβαμπέλ παρετήρηοε τόν σύζυγόν της μέ παράδοξον 
ύφος καί έπειτα χαμηλή τή φωνή, εις τήν ανταύγειαν τής κυανής 
λυχνίας τήν όποιαν καάίστα ώχροτέραν ή χαραυγή τοΰ ωραίου θέρους 
τώ είπε :

Γαβριήλ. Μία ήμερα σοΰ ήρκεσε διά νά με κατακτήση;. . . νά μέ 
κατακιήσης ψυχή τε καί σώματι. Μή νομίσης ότι τό κατόρθωσες μέ 
αύτά τιι τσακίσματα καί τά η ονικά ποΰ έκαμες χίΐές. καί διά τά όποια 
μέσα μου έγέλασα, μόλην τήν λύπην ποΰ ήσίίάνθην διά τά καΰμένα τά 
ζώα. Μέ κατέκτησες διότι ο άνθρωπος δ όποιος κατορθώνει, διιι νά 
κερδίση τήν ψυχήν ’ήςγυναικόί ποΰ λατρεύει, νι’ι άκολουθήση μίαν όλό- 
κληρον ήμέραν καί άκόμη περισσότερον μίαν τέτοιαν νύκτα τήν συμβου
λήν ένός καλού καί γνωστικού συγγενούς του, άπόδεικνύει ότι είνε υπέρ
τερος καί αυτής τής συμβουλής, αποδεικνύει δέ άκόμη ότι έχει πολύν 
•χαρακτήρα· καί κατ' ακολουθίαν είνε άξιος νά άγαπηθή. Δι’ αύτό μέ 
κατέκτησες. Και τιάρα ή μπορεί; νά τό πρόσθεσης είς τό γράμμα τό 
όποιον ασφαλώς Οά γράψης—υποθέτω ότι τό ύπεσχέδης πρός τόν 
ΙΙείόν μας τόν βαρώνον δέ Λενβίλ, είς Σουηδίαν. . .

COMTE DE VILLIERS DE L’ISLE ADAM

ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ KAI ΑΠ’ ΟΛΑ
ΣΥΝΑΥΛΙΑΙ

Τήν 16 Μαρτίου έν τή αιθούση τής 'Εταιρίας Γραμμάτων καί Τεχνών» 
έδόθη ήμερίς μέ σπάνιάν επιτυχίαν, εις ήν ϊλαβον μέρος ή Κυρία Δ. Βρα- 
τσάνου, τοΰ Διευθυντοΰ μας καί Διοικ. Συμβούλου τοΰ Σωματείου, ή Δίς 
Λοόλή Κρέμερ, καθηγήτρια τοΰ Όδείου Λόττνερ, οϊ καθηγηταί τοϋ "Πδείου 
Αθηνών κ. κ. Σούλτσε. Μάγγος, ΐανθίπουλος καί δ κ. Αχ. Καρατζάς. Τό 
κλειδοκύμβαλο·/ έκρουεν ή Δίς Νέλλη Ήπίτου-

Επίσης τήν 20 ίδιου έν τή αιθούση τοϋ 'ΰίείου έδόθη συναυλία ύπό τοϋ 
καθηγητοϋ κ. Τιμοθ. Ξανθοπούλου. τοϋ γνωστού συνθέτου, συνεργάτου μας 
καί κλειδοκυμβαλιστοϋ, εις ήν έλαβον μέρος ή κυρία Ειρήνη Σκέπερς 
καί οί κ. κ. Παπαγεωργίου, Καρακύρης, Οϊκονομίδης, Ι'εράκης, Μωραί- 
της, ΆγγελόπουλΟς καί 
Κοντογιάννης. Οϊ παρα- 
ατάντες, πολλοί καί εκ
λεκτοί, άπήλαυσαν άλη
θώς τό απόγευμά των, 
διότι ή συναυλία άϋτή 
ήτο μία γοητεία πραγ
ματική άπ'άρχής μέχρι 
τέλους. «
ΤΙ ΚΡΙΜΑ I

Τίποτε δέν ήμπορεϊ 
νά προκόψη έδώ. "Αμα 
ϊδοϋν κάτι καί τραβά 
εμπρός, τό άρπάζουν τά 
ένεδρεύοντα μικρόβια, 
διά νά τοϋ πιουν τό 
αίμα. Εϊχομεν ένα σωμα- 
τείον, τό καμάρι μας, 
τήν Μανδολινάταν καί 
δλοι έπροθυμοποιούμεθα νά τό βοηθήσωμεν. Τώρα, όπως λέγουν, άνακατεύ- 
θησαν άγνωστου προελεύσεως άνθρωπο·, καί 6 θεός νά βάλη τό χέρι του.

«
ADELE CAMBIAGIO CURRO

'Εκ Τεργέστης μάς άνηγγέλθη δ θάνατος εΰγενοϋς καί έναρέτου Δεσποί- 
νης τής Ailele Cambiagio Curro. πενθεράς τοϋ αγαπητού φίλου τής 
«Εικονογραφημένη;» κ. 1. Έαχαροπούλου, έπιαυμβάς τή 16 Μαρτίου ίν.χρ.). 
Ή κηδεία έγένετο τήν 18 ίδιου παρακολουθούσης τής έκλεκτής κοινωνίας 
τής Τεργέστης καί τών πρώτων τής ήμετέρα; παροικίας, μέσφ τών όποιων 
έξετιμάτο καί άπήλαυε πολλοϋ σεβασμού διά τάς άρετάς της ή μεταστάσα. 
Ή «Εικονογραφημένη» συμμερίζεται είλικρινώς τήν οδύνην τής άξιοτίμου 
Κ'ί I. *Ραχαροπούλου, εύχεται δέ είς δλην τήν οικογένειαν τής μεταστάσης 
τήν έξ "Ύψους παραμυθείαν. «
ΘΑΥΜΑΤΑ

Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΥΨΩΣΙΣ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ. Ο ΡΩΣΣΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΟΣ ΟΥΤΟΤΣΚΙΝ
ΑΙΡΟΜΕΝΟΣ ΕΚ Ν. ΦΑΛΗΡΟΥ |Φωτ. Γ. Γρηγοροπούλου]

Μας γράφει δ έν Μίνιφ τής Αίγυπτου ανταποκριτής μας ότι έγινεν έσχάτως 
έκεΐέν ξενοδοχείο·/, ποϋ είναι αληθινόν θαύμα. Διευθυνταί του δύο νέοι, αδελ
φοί, άνθρωποι τής προόδου, οί κ.κ. Γεώργιο; καί Χρήστες Δ. Κλούβας, Χίοι 
τήν καταγωγήν, πανέξυπνοι καϊ ακούραστοι. Τό νέον ξενοδοχείο·/ ώνομάσθη 
Grand Ilfltel Minieh έχε·, δέ καί τέλεια λουτρά ψυχρά καί θερμά. Όσοι 
ταξειδεύουν είς Αίγυπτον καί μεταόοϋν είς Μίνιαν έκεΐ πρέπει νά καταλύσουν.

«
ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΟΡΤΑΖΗΤΑΙ Η 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ

Παρά τήν τόσην άλλην εργασίαν, μάς έδειξεν εφέτος καί τούτο τό Δραγά- 
τσειον 'Εκπαιδευτικόν Ιδρυμα. Είς τήν ώραίαν αυλήν του, κεκοσμημένην 
πέριξ ύπό τεσσαράκοντα εικόνων τής Έπαναστάσεως, ών έκαστη έστολίζετο 
άπό δύο μικράς μεταξωτά; "Ελληνικά; σημαίας, ουνήθροισε τούς μαθητάς 
του. Έκεΐ έπί τών θρανίων των, άνευ διαφημισμών καί φουσκώματος τού 
νοϋ τών παιδιών μέ τά έω; τώρα συνειθισμένα καί τού; πομπώδεις λόγους, 
οί όποιοι μόνον έγωϊστά; μάς παρεσκεύασαν, καθήσας είς τήν έδραν του ό 
Λυκειάρχης, έδίδαξε τά κατά τό έργον τοϋ σχολείου έν σχίσει πρός τόν 
μέγα·/ άγώνά μας, καταλήξα; είς τά καθήκοντα τών νέων καί σήμερον, 
πατάξας δέ τήν ξενολατρείαν καί τόν τρόπον τή; άνατροφής τών παίδων. 
Έπειτα μαθηταί τινες Απήγγειλαν, οϋχί μέ τάς συνήθεις ΰπερβολάς, ποιή
ματα σχετικά πρός τήν έορτήν, διδάξαντος τοΰ κ. Σιγάλα. έψάλη δ Έθ/ΐ- 
κός "Γμνος πρός άρμόν.ον καί άπήλθον πάντες οί παραστάντες γονείς καί 

κηδεμόνες, καί πολλοί αύθορμήτως προσελΟόντες. έκ τού αληθούς μνημο
σύνου τούτου καί τής διδασκαλίας, άποκομίζοντες τάς όιραιοτέρα; εντυ
πώσει; περί τοϋ Ιδρύματος τούτου.

ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΧΕΙΜΩΝΕΣ

Έκαμεν ολίγον ψύχος ίφέτος. κατ' έςαίρεσιν καί έπειτα άπό τόσα χρό" 
νια, ποΰ μάς είχε συνηθίσει μέ λιακάδα καί καλοσύνην, ήρχισαν δέ όλο'· 
νά παραπονοϋνται. 'Ακούσατε λοιπόν τί θά είπή βαρυχειμωνιά είς τό 
Παρίσι. Τώ 1774 ψύχος 20“ ύπό τό μηδέν. 1783 καί 1785 πάλιν 18°,5. Τώ 
1840 επίσης -18®. Τφ 1798 καί 1830 ωσαύτως — 16·'. Τφ 1829 καί 1859 

τέλος - 14®, τφ 1820 
καί 1795 ΰπό τό μηδέν 
13. Τφ 821 μ.Χ. τόσον 
ψύχος έκαμεν έν Γαλ- 
λίφ, όίστε. ώς αναφέ
ρουν οί Ιστορικοί, διά 
πρώτην φοράν έπάγω- 
σεν ό Σηκουάνας έμεινε 
δέ παγωμένος ένα μήνα. 
Τό αύτό συνέβη καί κατά 
τά έτη 1014,1067,1124. 
1125. 1205. 1216 καί 
1325. Τφ 1407 όλα σχε
δόν τά δένδρα, κλίματα 
καί όπωροφόρα κατε- 
στράφησαν. Τφ 1420 
ήτο φοβερόν τό ψύχος, 
τόσον δέ ώστε ένέσκυψε 
καί λοιμός, δστις έσά- 
ρωσε τούς Παρισινούς 
καί οί λύκοι εφθασαν 

μέχρι τοϋ κέντρου τής πολεως καί κατεσπάρασσον τά πτώματα. Τφ 1414 
πάλιν δ παγετός διήρκεσε 3 μήνα; δλοκλήρους, ή δέ χιών έπιπτεν έπί 40 
ήμέρας άεννάως. Τφ 1608 δριμύτατον ψύχος. Ζώα έψόφησαν. ή καύσιμος 
ύλη κατέστη σπανία, ποίμνια κατεστράφησαν, δ δέ Σηκουάνας έπάγη είς 
τόσον βάθος, ώστε βαρύτατα·, άμαξαι διήρχοντο έπί τής επιφάνειας του.

'Αλλά καί τό 1683 υπήρξε φοβερόν είς ψύχος. Άπέθανον άκόμη καί άνθρω
ποι, ό δέ παγετός διήρκεσε τρεις εβδομάδα;. Τώ 1709 δέν είχον οί Παρισι
νοί σίτον καί ήναγκάσθησαν νά τρώγουν ψωμί άπό βρώμην. Τφ 1740 πάλιν 
λοιμός, ένεκα τοϋ ψύχους, δι' 'ό ή Σύγκλητος διέταξε δεήσεις καί λιτανείας, 
καθ' άς περίεφερον τά λείψανα τής Άγιας Ι’ενοβέφας καί τοϋ Αγίου Μαρ- 
κέλλου. Τφ 1768 διερράγησαν άπό τό ψύχος οϊ κώδωνες τών εκκλησιών. 
’Επίσης βαρείς χειμώνες ήσαν κατά τά έτη, 1790, 1810, 1811, 1812, 1814, 
1820, 1848 καί 1868, οτε έπάγη δ Σηκουάνας πάλιν είς αρκετόν βάθος.

«

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Έκυκλοφόρησε καί τό 5ον τεύχος τού 'Ηρώου τοϋ Άγώνος» μέ τέσ- 
σαρας θαυμασια; χρωματιστά; — τετραχρωμικά; — εικόνας, αντίγραφα 
τών έν τφ Άνακτόριρ τοΰ Μονάχου περιφήμων τοιχογραφιών τού "Ες. 
Είναι όντως αριστοτεχνική Ί, εκδοσις. μέ τό θαυμάσιου δέ κάλυμμα, δπερ 
ήτοίμασεν ή Εκδοτική "Εταιρία, καταντφ αληθινόν στολίδι 
πάσης αιθούσης.

Επίσης έκυκλοφόρησε·/ δ δ·.ά τό έτος 1911 τόμο; τής 
Κρητικής Στοάς. Είναι είδος ήμερολογίου χωρίς έορτολό- 
γιον. μία έπετηρίς καλλιτεχνικωτάτη, τιμώσα τό Ηράκλειον 
τής Κρήτης, όπου έκδίδεται καί τόν έκδοτη·/ τη; κ. Μουρέλ- 
λον. Εϊχομεν γράψει περί αύτοΰ καί πέρυσι·/ ένθουσιωδιΐις, 
διότι τοϋ ήξιζε·/. Εφέτος μάλιστα είναι τελειότερο·/ άκόμη 
καί διά τόν πλούτον τών εικόνων καί διά μείζο/α πολυτέ
λειαν καί δΓ έκλεκτικότητα ύλης.

* Ό εύτυχέστερος ά/θρωπος είναι 
εκείνος, ϋστι; δέν ζηλεύει τήν ε'/τυ- 
χίαν τοϋ άλλου.

* Ή ελευθερία καί ή ϋγεία όμο-.ά- 
ζουν κατά τούτο: Ότι τότε μόνο·/ αίσθα- 
νόμεθα τήν αξίαν των, όταν τά; χάσωμεν.
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