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ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ

Κέρκυρα έφιλοξένησε πάλιν εφ έτος τόν ισχυρόν ηγε
μόνα καί τόν Ισχυρόν άνθρωπον, τοΰ οποίου ή όριιή διευθύνει 
τώρα τήν πολιτικήν τής Ευρώπης. Άπό τό Βερολϊνον, όπου 
ό πολύπλοκος αυτός νους κρατεί είς τά χέρια του τήν ειρή

νην τοϋ κόσμου διά της διαρκούς απειλής καί δίδει 
τό αιώνιον σύνθημα τών διαρκών έξοπλισμών, έξε- 
κίνησεν ή βασιλική συνοδεία καί έφθασεν εις τήν 
Κέρκυραν, διά νά ήσυχάση ολίγον έκεΐ είς τήν μαρ- 

„ _ μαρίνην σιγήν τοϋ Αχίλλειου ό αΰτοκρατορικός
βασανισμένος νους. ’Ανεπίσημος ή υποδοχή, αλλά θερμή καί φιλόξενος 
πάντοτε. Οί απόγονοι τών Φαιάκων τών ύποδεχΟέντων πρό αίιόνων μέ 
καζ.ωσυνην ένα άλλον πολύπλαγκτον βασιλέα τής αρχαιότητας, τόν 
Οδυσσεα. υπεδέχθησαν και τώρα τόν υψηλόν των ξένον μέ τήν ιδίαν 

’’I'' όιακρίνουσαν τήν παλαιόν αριστοκρατικήν φυλήν. Καί 
το Αχιζ.λειιιν. τόπος γαλήνης ψυχικής καί διανοητικής, έδωκε πάλιν τήν 
ησυχίαν είς τόν πολυθόρυβου καί αεικίνητον μονάρχην.

Δέν υπάρχουν ίσιος είς τόν κόσμον ανάκτορα τόσον ευνοημένα άπό 
την φυσιν, οσον αυτό που φέρει τό όνομα τοϋ υίοΰ τής Θέτιδος. Μέσα 
εις ενα πράσινον ωκεανόν, είς τόν όποιον κινούνται ώς κύματα είς τήν 
απογευματινήν πνοήν τού μπάτη αί κορυφαί τών έλαιών. ή πονεμένη 
ιδιοτροπία τής αύτοκρατείρας Έλισσάβετ ύψωσε τό πάγκαλον κτίριον. 
με σχεδιον. το όποιον άνταπεκρίθη πληρέστατα είς τήν ώραίαν καλλιτε
χνικήν φ αντασίαν. "Ολη ή δύναμις καί ή επιβολή καί ή χάρις, αλλά καί 
η Ζ.επτοτης και ΐ| διαύγεια τής ατμόσφαιρας καί αί μυρωμένοι πνοαί 
και το βαθύ μυστήριον τής φύσεως. τής έλευθέρας φύσει»;, όλα συνε- 
κεντρωθησαν είς το μέρος εκείνο, ώς διά νά δείξουν τί κατορθώνει διά 
τους εννοούμενους της ή πλάσις.

Ό θρύλος τής κτίσεως τής Κων πόλεως διηγείται ότι. ένας άγγελος 
προηγηθη τοϋ Κωνσταντίνου καί διέγραψε μέ τήν ρομφαίαν τά δρια τής 
νέας ποΛεως. Ωρισμένως. όταν ή αύτοκράτειρα Έλισσάβετ άνερριχήθη 
εις το Γαστοΰρι, ένας άγγελος πάλιν, κρατών όχι ρομφαίαν πολειάκήν 
εις το χέρι τον, αλλά ένα κλάδον ελαίας ή ένα άνθος, ύπέδειξεν είς τήν 
π/.ανητα το μέρος, είς τό όποιον έπρεπε νά ύψωση τόν ναόν τής λύπης. 
Και μά/.λον έτσι ύπό μίαν μυστηριώδη έμπνευσιν πρέπει νά δεχθώμεν 
οτι. υψωθη τό ονειρον αυτό τής λατρείας τής φύσεως καί τού ώραίου.

Ιίρεπει να ιδή κανείς τίι Αχίλλειοι· είς τήν γαλήνην μιας Ανοιξιάτι
κης βραδυάς, διά νά αίσθανθή τό ώραϊον είς τήν έντονωτέραν του έκδή- 
λωσιν. Ο Μαρκοράς, ό λεπτότατος καί εμπνευσμένος άπό τήν φύσιν τής 
πατριδος του Κερκυραϊος ποιητής, έχει είς τά ποιήιιατά του ένα τετρά
στιχον αρμονικότατοι·:

~.Ι.' ξάνΐ'αΐ'πι βγιά/ύνος 

απ to ωραίοι· τρως 
<ΐπή<«>·α βουβός

, . . καί ςαΛίσμέΐΌ,·,
Αυτήν την κατάπληξη·, πού γέννα τό φώς, πουθενά αλλού δέν ήμπορεϊ 

να την αίσθανθή κανείς βαθυτέραν καί ζωηροτέραν άπό τό Άχίλλειον, 
ενα ανοιξιάτικο βράδυ, όταν τό φώς κατεβαίνει άκόμη ζωηρόν πρός τήν 
κοιλάδά και όταν από τούς Αγίους \εκα ακούεται ή καμπάνα τοϋ εσπε
ρινού. II αυτοκρατειρα Έλισσάβετ δέν έπρόφθασε νά χαρή τόν ύπέροχον 
ναόν που υψωσεν η πονεμένη της η αντασία καί εις τόν τόπον τής ήρε- 
μιας και της σιγής κυριαρχεί τώρα ή θορυβώδης καί σιδηρά μορφή τού 
αυτοκρατορος Γουλιέλμου. ’Αλλά καί ό σιδηροϋς αυτός άνθρωπος μέσα 
εις αυτόν τόν λεπτόν καί ποιητικόν τόπον γίνεται μαλακός καί ήρεμος 
και .ποιητικός καί η γαλήνη τόν άντανακλφ είς τήν γαλήνην καί τήν ήσυ- 
χιαν ολοκλήρου τοϋ κόσμου.

«
Χ-βι Γ,|ξ 9®υ?σ8ια5 ή δαιμόνιος ποιητής, ό όποιος, μολονότι 

Τΐ'φλος, εβλεπε τον κοσμον μέ χίλια μάτια, παρενέβαλε τήν άφ'ιξιν τοϋ 
Οδυσσεως είς την νήσον τών Φαιάκων. Μέσα είς τό Κυκλώπειοι· ποίημα 
των μεγάλων στίχων καί τών τρομερών περιπλανήσεων, ή έμφάνισις 
εκείνη είναι Λεπτή και κομψόν διάλειιιμα, ώς σελίς σημερινού μυθιστο
ρήματος. Η Ναυσικα πλύνουσα τά ενδύματα τοϋ πατρός της είς τήν 
θαλασσαν β/.επει έξαφνα νά βγαίνη εμπρός της άπό τό κύμα ό δυστυχής 
ξένος, άγριος σχεδόν καί μή δίδων κάν τήν ιδέαν ότι είναι καί αυτός 
βασιλεύς και μάλιστα βασιλεύς γείτων. Μίαν στιγιιήν ή Ναυσικα εύχε
ται ο συςυγος ποϋ τής προορίζει ή Μοίρα νά είναι 'όπως ό ξένος.

Εις τον τοπον ακριβώς δπου έγεινε πρό τόσων αιώνων τό είδύλλιον 
αυτό, η γή.απεδωκε πρό ολίγων ημερών πλούσια λείψανα άρχαίου ναού, 
ευρήματα σπουδαία, κολοσσιαίοι· τύμπανον, κομμάτια τεραστίου Αγάλ
ματος. () νεαρός Έλλην Αρχαιολόγος, ό όποιος ηύτύχησε νά κάμη 
τοσον καλήν αρχήν τού σταδίου του, είναι ό κ. Βερσάκης, ευθύς δέ άπό 
της πρώτης έμφανίσεως τό ένδιαφέρον τοϋ Αρχαιολογικού καί ιστορι
κού κοσμου ετραπη πρός αύτό τό σημεΐον καί αυτός ό Κάϊζερ έπεστά- 
τησεν επί ημέρας εις τάς άνασκαφάς.

Τίνος θεού ,είναι ό άνευρεθείς ναός καί τί ακριβώς παριστάνουν τά 
ευρήματα, οι αναγνωσται τής Είκονογραφηιιένης· θά έπιτρέψουν είς 
*ον γραφοντα τας γραμμά; αύτάς νά μή έπιμείνη είς αύτό τό ζήτημα 
πολύ, ενοσφ δεν εξακριβωθούν εντελώς τά πράγματα.

Η Αρχαιολογική, είναι επιστήμη ωραία καί ωφέλιμος, αλλά ολίγον 
ιδιότροπος ακόμη. Τής αρέσει νά κάμνη διαφόρους υποθέσεις, Αδιάφορον 
αν δεν αποδεικνυεται αληθινή έπειτα. Σπεύδει νά κολλήση όνόματα εις 
τοπους, εις ναούς και είς Αγάλματα, τά όνόματα αυτά τά αναιρεί έπειτα, 
τα περνει πίσω, δίδει αλλα, γίνονται όμηρικαί μάχαι μεταξύ τώνΑρχαιολό
γων, υβρίζονται κάποτε οί άνθρωποι αύτοί μεταξύ των καί έπί τέλους 
το κοινον δεν κατορθώνει ποτέ νά είναι βέβαιον περί τίνος πρόκειται'. 
... Β'γθγΐ*’1θητε την ιστορίαν τοϋ Έφηβου τών ’Αντικυθήρων. Καί τί 
δεν ελεχθη περί τοϋ ώραίου αύτοϋ νεανίου. καί πόσα δέν έγράφησαν 
και τι δεν ηκουσαμεν; Μάς τόν είπαν’Απόλλωνα. Ιίερσέα. Έφηβον. 
,Αντινοον, και δεν· ηξεύρομεν πλέον τί άλλο. Τό ανοικτόν χέρι του τί 
«κρατούσε; Κ“* τ! δεν εκρατοϋσε; Κεφαλήν Μεδούσης, προσωπίδα μάλ
λον. 1ι εξεκαθαρισθη από ολα αυτά; Τίποτε. Ή αμφιβολία εξακολου

θεί πάντοτε ή ιδία. Καί θά εξακολούθηση ίσως άκόμη, ένόσιρ ό ίδιος ό 
"Εφηβος δέν άνοιξη τά χάλκινα χείλη του νά μάς είπή ποιος'είναι ή άν 
μέ τό προτεταμμένον χέρι του δέν μάς δώση τό έπισκεπτήριόν του.

Τά ίδια συνέβησαν καί μέ τό άγαλμα τοϋ ’Αιτίου. Τί υποθέσεις εγει- 
ναν καί δΓ αύτο, τί μελάνι έχύθη καί μέ πόσα Αβρά επίθετα δέν έστο- 
λίσθησαν οί Αρχαιολόγοι μεταξύ των; Καί ή κόρη τού Άντίου εξακο
λουθεί νά είναι μία άγνωστος κόρη, τής όποιας κανείς δέν γνωρίζει τήν 
καταγωγήν καί τό όνομα. Ας περιμένωμεν λοιπόν καί διά τόν ναόν καί 
τά ευρήματα τής Κερκύρας πριν χαθώμεν Αδίκως είς υποθέσεις.«

Δύο φοιτητικαί έκδρομαι έκύλησαν πρός τήν Ελλάδα τήν εύθυμον 
καί ζωηρόν νεολαίαν δύο λαών. Αυστριακοί καί Βούλγαροι, σηιιερινοϊ 
μαθηταί Ακόμη, αυριανοί επιστήμονες, ήλθαν νά φέρουν είς τό Πάνε 
πιστήμιόν μας, τόν χαιρετισμόν ενός έκ τών παλαιοτάτων καί ένός έκ 
τών νεωτάτων Πανεπιστημίων τοϋ κόσμου.

Οι Αυστριακοί, υψηλοί, δροσεροί, ροδοκόκκινοι, ωραία βλαστάρια 
φυλής, ή οποία εϋρίσκεται πάντοτε, ή μάλλον διατηρείται πάντοτε είς 
τήν Ακμήν της, διά τής γυμναστικής, διά τοϋ Αθλητισμού, έγέμισαν έπί 
πέντε ημέρας τήν πόλιν μας χαράν, ορεξιν, νεανικόν κέφι.

Άφοϋ έκαμαν ώς φοιτηταί τό καθήκον των κ’ έπεσκέφθησαν τό 
Πανεπιστήμιον καί ήκουσαν λόγους καί Αντιφωνήσεις σοβαρών καθη
γητών καί έμαθαν την Ιστορίαν τής Πανεπιστημιακής σοφίας, αφού έμε- 
λετησαν επάνω είς τά Αρχαία ερείπια τό πνεύμα τών παλαιών πολιτικών 
πολιτισμών, έπειτα διηυθύνθησαν εις τήν μπυραρίαν. όπου κατέβασαν μέ 
ορεξιν. ό.τι έζήτει τό νεανικόν των στομάχι, καί ήπιαν μπύραν μέσα είς 
μεγάλα ποτήρια. Έχωρίσθη άκόμη μίαν φοράν από τήν ύπερόχως μεθο
δικήν αυτήν νεότητα ή ώρα τής σπουδής καί μελέτης Από τήν ώραν τής 
διασκεδάσει»; καί τής άπολαύσεως, καί είς τόν σοφόν αυτόν χωρισμόν 
τό σύνθημα έδωκαν ,οί ίδιοι οί καθηγηταί. πρωτοστατήσαντες είς τό 
Πανεπιστήμιον καί εις την Ακρόπολιν, Αλλά καί είς τήν μπυραρίαν.

Οί Βούλγαροι, μικρόσωμοι όπως καί ήμεις, μελαχροινοί, ζωηροί, 
περίεργοι, ταλαντευόμενοι μεταξύ τού χθεσινού μίσους καί τής νέας 
φιλίας, μάς,έφεραν Από τήν Σόφ ιαν όχι μόνον τήν νεανικήν των ορεξιν 
μέ τήν οποίαν έγέμισαν θορύβου τούς δρόμους καί τά κέντρα τής πρω- 
τευουσης, αλλά καί άνεπιφυλάκτους προτάσεις συνεννοήσεως καί έφρόν- 
τισαν νά δμιλήσουν περισσότερον ώς πολιτικοί, παρά ώς φοιτηταί.

Μέ τό πρόγραμμα τό οποίον έχει τό έθνος των. πρόγραμμα Αδιαφο
ρίας πρός τό παρελθόν καί συγκεντρώσεως όλων τών δυνάμεων διά τό 
μέλλον, σχεδόν δέν έπρόσεξαν τάς Αρχαιότητας. Άν Ανέβη'σαν είς τήν 
Ακρόπολιν, τό έκαμαν μάλλον διά νά φωτογραφηθούν καί νά έχουν 
μίαν ένθύμισιν διά το μέλλον, παρά διά νά σπουδάσουν τάς καμπύλας 
τοϋ Παρθενώνας καί τήν κομψότητα τοϋ ναού τής Άπτέρου Νίκης.

Ή Ελληνική φιλοξενία έπεδείχθη άφθονο; καί λεπτή καί είς τούς 
Αυστριακούς καί εις τούς Βουλγάρους. Οί φοιτηταί μας κατώρθωσαν 
να συγκροτηθούν είς τά όρια τής λεπτότητος τού ξενίζοντας, χωρίς νά 
παρεκτραπούν είς κανέν άπό εκείνα τά διαβήματα, τά όποια’εξέρχονται 

°0ιων αύτών. ’Εάν οί Βούλγαροι ήλθαν κομίζοντες ειλικρινών τόν 
κλαδον τής ελαίας, όπως έλεγαν, καλώς νά όρίσουν. Άλλα καί αν ήλθαν 
απλώς διά νά μάς,ίδοΰν, πάλιν,ας είναι εύπρόσδεκτοι ξένοι μας, απέναντι 
των οποίων δέν επιτρέπεται ελάχιστη ανάμνησις τού παρελθόντος. Ό 
χρονος θά δείξη τί Από τά δύο ήλθαν νά κάμουν οί Βούλγαροι. Άλλ; ό,τι 
δήποτε καί άν δείξη ό χρόνος ή Ελληνικέ] φοιτητική νεολαία, ήμπορεϊ 
να είναι ήσυχος. Έκαμεν ό.τι έπρεπε νά κάμη, έφθασεν έως τό σημεΐον 
οπού επρεπε νά φθάση· έκρατήθη είς τά αυστηρότατα όρια.'Είς τάς εξε
τάσεις τής σωφροσύνης, τάς όποιας έδώσαμεν. έπήραμεν άριστα.«

Δυστυχώς τό ίδιον δέν συνέβη καί είς τήν ύπόθεσιν αυτήν τής διπλής 
αυτοκτονίας τών ερωτευμένων τοϋ νεκροταφείου.

Δύο νέοι, οί οποίοι ήγαπήθησαν πολύ, ηύτοκτόνησαν κάτω άπό μίαν 
τριανταφυλλιάν, ανάμεσα είς τούς τάφους τού νεκροταφείου. Διατί ηυτο- 
κτοτησαν; II μητέρα τής κόρης δέν ήτο ευνοϊκή πρός τόν έρωτά της. 
Αλλ αραγε ποια,μητέρα δέχεται ευχαρίστως τό αίσθηιια τής κόρης 

της, αίσθημα τοϋ οποίου θετικός σκοπός είναι ή άφαίρεσις τοΰ παιδιού 
απο την αγκάλην τής (,ιητέρας; Δέν είναι λοιπόν αυτός Ακριβώς ό λόγος, 
δια τόν οποίον δύο νέοι άνθρωποι, δύο άνθρωποι έχοντες εμπρός των 
το,μέλλον, άπεχαιρέτησαν τόσον τραγικώς τήν ζωήν. '

Ο βαθύτερος λόγος είναι ό ρωμαντισμός. ή Απελπισία ή οποία μελα
νώνει την ζωήν είς τά μάτια τών ερωτευμένων. Ό έρως, πάθος ορμητι
κόν. το οποίον ταχύνει τούς σφυγμούς καί ύψώνει τήν θερμοκρασίαν τοϋ 
σώματος, επρεπε, ίσια ίσια νά έξωθή είς τά μεγάλα καί είς τά γνωστικά, 
και να πηδφ τα εμπόδια, καί νά ρίπτη κάτω τούς φράκτας. Ένας ποιη
τής, ο οποίος τόν ήσθάνθη βαθύτατα, είπε:

Σ'ώερο νοιιόΟοι μίάα μοι· 
γιαι'ι άγαποι iaim.

Καί όμως ιδού ότι κάποτε ό έρως παραλύει, φέρνει Απελπισίαν, κατα
λαμβάνεται απο πανικόν είς τό πρώτον έμπόδιον, οπισθοχωρεί έμποός 
απο τόν πρώτον φράκτην. ΊΙ καρδια μιας μητέρας δέν είναι Από Ατσάλι 
και ειδομεν εκατομμύρια γονέων, οί όποιοι έξηγριώθησαν ώς θηρία είς 
την πρωτην εμφανισιν τού έρωτος καί έπειτα έμαλάχθηκαν όταν άντε- 
ληφθησαν την δύναμιν καί τήν επιμονήν τοΰ πάθους. Αυτό θά 
συνέβαινενκαίείςτήν περίπτωσιντών δύο έρωτευμένων. Μδλα 
ταΰτα έκεϊνοι δέν ήθέλησαν νά περιμείνουν καί ηύτοκτόνησαν 
αφήνοντες όπίσω των μίαν μητέρα, ή οποία θά είναι είς δλην 
της τήν ζωήν Απαρηγόρητος. Καί ν’άφηναν τουλάχιστον μόνον 
την δυστυχισμένην μητέρα! Μάς άφησαν καί μίαν Ατελείωτοι· 
σειράν αναγνωσμάτων. Τά εννέα δέκατα τών εφημερίδων Αφιε
ρώνουν μακράς στηλας, είς τάς οποίας ή διήγησις ήρχισεν άπό 
κτίσεως κόσμου. Δύο εικονογραφημένα φυλλάδια γράφονται 
εν σπουδή, εκδίδονται βιαστικά και καταπίνονται άπό τό κοι
νόν μέ βουλιμίαν. Καί χιλιάδες άναγνώσται θά εξακολουθή
σουν, τις οίδεν έπί πόσον καιρόν, νά κλαίουν μέ ένα έρωτα ό 
όποιος δέν θ’ άπησχόλει τόσον τό κοινόν, άν δέν ήτο τόσον 
δειλός καί Αναποφάσιστος. 0 Φ4ΛΣΤΑΦφ

ι

“Italia fara da se„
'll ’Ιταλία. etxnaZet ri/r .πειτηκοστ»/)· 

έπέτιιο)· ιί.πό τής ήτίτφτιίς της ε/’ς ευ /Ιασι- 
λειου καί ό πο^ιτισαει ος κόσιιος ό/άκ/.ι/ρος 
χαιρετ/ΐει τήί· άνά/ινι/αιν αίτίρ· ιΰ την [ia- 
όντάτητ άγαλλίαοιν, τή>· όπο/α»’ </ έρεε/ ει’ς 
ί’*/1’ Ί'Ι'7.Ί1' 'ίνΟριό.τοί’ η αΐ'ντιίηΟηοι: 
<>τι, έ>·ας έ.αος κάτώοΟιίΜΜ νΰ τκπληρριαΐ) 
τά ίθνικά τον ιδανικά. Kat flvm ιιίν άλη- 

ν είναι πλήρης άκόιιη. ί'ιτι ί'να /ιερός της
ή άλντρωτος Ιταλία—δεν αποτελεί ιιέρος τόν βασιλείαν, και 
ιίτι άπό τό στέαιια τον Ηίκτιορος Ι·./ιμανονήλ λείπει πάντοτε 
ενα ιιαργαριτάρι. καί όχι άπό τά θαμβότερα, αλλά τό άποτελεσθεν 
κράτος', άπετελίσθη ιιε ν'ισην σννοχ'ην καί /ιέ τόσην δίνα/ιιν και 
μέ τόσην ένθονσκόδη Ιπι/ιονήν, ώστε, δέν 
νπάρχει ά/ιη ιβολια ότι, θα έλθη /ιία στιγμή 
κατιί τήν όποιαν ο ’ Ιταλικός θριινος θα 
άπλιόν/ι τί/ν σκιάν τον έοις το τελενταίον 
σηιιείον τής έκ παραδόσειος Ιταλικής γης.

«

' Υπάρχονν κριτικοί τής ιστορίας, οί 
όποιοι άπό όλην τήν έποχήν τον rΕλλη
νικοί· ’Αγώνας θαυμάζουν περισσότερον 
τήν στιγμήν τής έξεγέρσεαις. Βεβαίως 
είναι σελίδες νπέροχοι τής Παγκόσμιόν 
’Ιστορίας ή έξοδος τον Μεσολογγίον καί 
η .'"'ιχη τής Γραβιάς, καί τά Ιερβενάκια, 
και ή ίίλιοσις τής Τοιπολιτσάς, καί αί ναν- 
μαχίαι τον άίιαονλη, καί τά τολιιηρι'ι 
κατορθιό/ιατα τον Κανάρη. ’ .1 λλά εΐναι 
άσνγκρίτως άνωτέρα ή στιγ/ι'η τής σνλ- 
λήψεαις. Καί άκό/ιη περισσότερον γενναίοι 
καί ατρόμητοι άπό τον Οδνσσέα’Ανδροι·- 
τσον, καί άπό τόν Καραίσκάκην καί άπό 
τόν Κολοκοτριόνην είναι οί ειρηνικοί εκεί
νοι αστοί τής Κωνσταντινουπόλεως καί 
τής Οδησσόν, οί όποιοι μέσα εις τον 
νονν των έσγεδίασαν τό τρισμέγιστον σχέ- 
διον τής ίξεγέρσεως.

’ II κριτική ιστορία εϋρίσκεται είς τήν 
ιδίαν θέσιν προκειμένον περί τής ’Ιταλι
κής ένιόσεως' Ιτρααωτικώς αΰτη σννετελέσθη σχεδόν χωρίς τήν 
ανάγκην μεγίστων πολεμικών κατορθωμάτων.Ιλέ.ά ή σνλληψις 
της είναι ακριβώς τό μεγαλείτερύν της σημεΐον.

IΙοαγ/ιατικώς οί πρακτικιΰτεροι καί οί σοφιότεροι άνδρες τής 
'Ιταλίας τής εποχής εκείνης ήκονσαν τό σχέδιον καί εκίνησαν τό 
κεφάλι. Ό ίδιος ό Καβο'υρ δέν έδέχθη κατ’ άρχάς πρόθυμος τήν 
ιδέαν. Μέ όλην τήν πεποίθησιν είς τήν γνιό/ιην του Ναπολέον- 
τος, ό όποιος άπεφάνθη ότι, ή ί'δρνσις ένός 'Ιταλικοί· βασιλείου 
ήτο δυνατή, οί /ιεγαλείτεροι 'Ιταλοί τής Ιποχής ίκείνης έφαίνοντο 
πολύ δύσπιστοι. "Ενας κόσμος ποιητών γιλοσόη ων, ολίγοι νέοι, 
μερικαί γυναίκες ενθουσιώδεις ίπέμενον. Άλλ’ αύτοί είναι 
άνθρωποι ζώντες πάντοτε ίξω άπό τήν πραγματικότητα τής 
ζωής. Καί ή 'Ιταλική ένωσις έη αίνετο είς τους πατριώτα; τής 
χερσονήσου ώραϊον, άλλ’ απραγματοποίητοι· ίίνειρον.

Είχαν άραγε τόσον άδικον οί πολιτικοί άνδρες καί επλανώντο 
τόσον φανερά ιόστε νά έγω/ιεν τό δικαίωμα νά τους καταδικά- 
σοιιιεν ; 'Ίσως όχι. ΊΙ πολιτική ένωσις τών εθνών είναι πάντοτε 
δύσκολος, αλλά ιδιαιτέρως δυσκολωτέρα παρουσιάζετο η ένωσις 
τής ’ Ιταλίας. 'Έθνη μικρά, χωρισ/ιένα άπ’ άλλήλων δι άντιζη- 
λίας αίιόνων, έχοντα άλλα ήθη καί έθιμα, σιόζοντα βεβαίως 
βαθύτατα τήνΊταλικέ/ν φυχήν, αλλά σκεπασμένη»· άπό τίμ· όιιί-
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χλην καί τάς παρεξηγήσεις, τάς όποιας έσιόρευσαν τόσοι αιιονες, 
ήτο δύσκολου είς τά /ιάτια των πρακτικών άνθρώπων νά συνε
νωθούν. .Ιί δυσκολίαι είς τους βαθεϊς παρατηρητάς έφαίνοντο 
ιιέ'·ισται. όσον πεοισσιίτερον τάς ειιε/,ετουσαν. II Ιταλία μέχρι 
τής εποχής εκείνης παρουσιάζει τό θέαμα τό όποϊον παρουσιά
ζει· ή "Ελλάς τής κλασικής εποχής. ()ί γείτονες ήσαν εχθροί 
ιιεταξι· των καί έπο/.ε/ιουντο λυσσιοδοις. ώχι πλέον οι βόρειοι 
ήσαν εχθροί τών νοτίων, αλλά καί αί πόλεις, αί όποιαι άπεϊ- 
χον ολίγων ωρών απόσταση· /ιεταξύ των. ήγωνίΐοντο αιμα
τηρούς άγόινας έπικρατήσεως. Πόσου απέχει ή I ένουα από 
τήν Φλωρευτίαν καί ή Ζ/ίςα άπό τό Μιλάνου; Καί όμως 
Γενουήνσϊοι καί Πιζάται, Φλωρεντινοί καί Μιλατέζοι, ήσαν ώς 
ξένοι καί ιός εχθροί πρός άλλήλους.

Λύο ακόμη μεγάλα αίτια έκα/ιναν 
άκόμη περισσότερον σκεπτικούς τοίις πρα
κτικούς άνθριόπους.

ΊΙ διαφορά τής γλώσσης παρουσιάζετο 
σπουδαίου έμπόδιον. '.-11' άκόμη σήμερον 
είναι κάπιος δύσκολου νά συνεννοηθοΰν 
μεταξύ των οί’Ιταλοί τοϋ Βορρά και οί 
'Ιταλοί τοϋ Κύτου, πρό πενήντα ετών τό 
πράγ/ια ήτο ακατόρθωτου σχεδόν. Βεβαίως 
έκτοτε ή πύκνωσις τής συγκοινιυνίας, ό 
πολλαπλασιασμός τών εμπορικών σχέ
σεων, ή στρατιωτική θητεία, ή κοινή έκ- 
παίδευσις, ή έφη/ιερίς, δ σιδηρόδρομος, 
όλαι αί έκδηλιόσεις τής εργασίας κατώρ- 
θιυσαν τήν άη ομοίωση· τής γλώσσης, του
λάχιστον είς τάς γενικωτέρας της γρα/ι- 
μάς. Τότε όμως τά πράγματα ήσαν πολύ 
δυσκολιότερα καί ι’) διαφορά τρομερά 
έπαισθητή.

Καί τέλος νπεράνα) όλων αυτών τών 
δυσκολιών άπέιιενεν ή δυσχέρεια τής θρη
σκείας.” Ιδρυσις ένός μεγάλου καί ενιαίου 
'Ιταλικού βασιλείου έσή/ιαινε κατάργηση· 
τής κοσμικής εξουσίας τοϋ ΙΙάπα, μιας 
εξουσίας τήν όποιαν έ.κράτησε πάντοτε 
μέ ζηλότυπου ίπιμονήν ό διάδοχος τοΰ 
Αποστόλου ΙΙέτρου. Καί νά καταβληθή 
μεν υπό έποη-ιν δυνάμεως υλικής ή εξου

σία αυτή δέν ήτο δύσκολου. Τά παπικά στρατεύματα δέν ήσαν 
αί ενθουσιώδεις καί πυκναί στρατιαί τών παλαιών χρόνων. ΙΙώς 
θά έξερριζιόυετο δ/ιως άπό την ψυχήν τοϋ λαοϋ ή βαθεϊα καί 
φανατική πίστις, είς τήν όποιαν έστήριζεν ό Πάπας τάς άξιώσεις 
τής κοσμικής του εξουσίας: Πώς θά έπείθετο λαός φανατικός, 
κρατηθείς έ.πιτηδείως έπί αιώνας είς τήν άμάθειαν καί τό σκό
τος, πώς θά έπείθετο τώρα 
νά ϊδη τόν Πάπαν ϊσον καί 
μάλιστα σχεδόν κατιότερου 
ένός βασιλέως;

Οί πρακτικοί, οί. φρόνιμοι, 
οί θετικοί καί υπολογιστικοί 
άνθρωποι, οί όποιοι πριν είσ 
έλθουν είς ένα αγώνα ζυγί
ζουν καλά τά υπέρ καί τά 
κατά, είχαν τροιιερους δισταγ
μούς. Εξωτερικώς αί περί 
στάσεις δέν ήσαν καλαί. "II 
Αυστρία έξηγριιόυετο /ιόνον 
μέ. τήν ιδέαν τής Ιταλικής 
άναγεννήσεως, ή Ρωσσία τ'ην Ο ΜΕΓαΣ ΚΑΒΟΥΡ
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άπεδέχετο η'υχρά και άδιάη Ορος, ή Αγγλία εϊχεν ίδικάς της 
ανησυχίας νά τακτοποίηση, και ιιόνον ό Ναπολέων έπίστευεν 
είς την ’Ιταλικήν ένωση·.

Άλλά οί ποιηταί, οί φιλόσοφοι, οί νέοι, καί αί γυναίκες, ίίλοι 
οί ι’ινειροπόλοι, καί οί ήκιστα πρακτικοί άνθρωποι έπέ/ιειναν. 

τά όνειρα κάποτε πραγματο
ποιούνται καί οί ποιηταί βλέ
πουν καθαρώτερα άπό τούς 
πρακτικούς Ανθρώπους.

«
’ Εντός δύο ετών τΰ ώραΐον 

όνειρον έλαβε σάρκα καί 
οστά. Τό μικρόν ΙΙεδεμόν- 
τιον έγινε βασιλείαν μέ. είκοσι 
δύο έκατομμύρια κατοίκων, 
μέ τόν Βίκττορα'Εμμανουήλ 
Ιέ έπί κεφαλής, περικυκλού- 
ιιενον Από μίαν πλειάδα πολι
τικά»· ■ φιλοσόφων, μεταξύ 
τών όποιων πρώτος ό μέγας 
πολιτικός τής νεωτέρας'Ιτα- 
λίας ό Κάμιλλος Μπένσο 
ντί Καβούρ. Άλλά μόλις 
ίδρύθη τό Βασίλειον άπέ- 
βλεψαν είς τήν Put μην. Ό 
Μέγας Ναπολέων μονάζων 
είς τήν Αγίαν Ελένην εϊ
χεν είπεϊ:

— "Οσον καί άν λείπουν 
άπό τήν Ρώμην μερικαί ιδιό
τητες, απαραίτητοι διά πρω
τεύουσαν μεγάλου κράτους, 

είναι έν τούτοις Αναμφισβήτητο»· οτι, μίαν ήμέραν οί’Ιταλοί θά 
έγκαθιδρύσουν είς αύτήν τήν πρωτεύουσάν των.

Αυτή ή γνώμη αντηχεί διαρκώς είς τήν ακοήν τών Ιταλών 
πατριωτών.'Ο'Ιωσήφ Ματζίνη τήν ύπεστήριζε μέ τόν φλογε
ρόν ενωτικό»· του πόθον. Οί’Ιταλοί έξόριστοι έπιστρέφοντες είς 
τήν έλευθερωθεΐσαν γωνίαν τής 'Ιταλικής γης υπεδαύλιζον τήν 
μεγάλην αύτήν επιθυμίαν.' Ο ’ Ιωάννης Ραφίνι, <5 διακεκριμένος 
μυθιστοριογράφος, έλεγε»· είς τήν υποάλπειον Βουλήν:

—’Εγώ δέν περιορίζω τάς βλέψεις μου είς τήν ίδρυση· ένός 
Βασιλείου άποτελουμένου μόνον άπό τήν Βόρειον'Ιταλίαν.'Εγώ 
ονειροπολώ» τήν’Ιταλίαν μίαν, ένιαίαν καί εύδαίμονω μίαν Ιτα
λίαν μέ πρωτεύουσαν τήν Ρώμην. Αύτό θά φανή όνειρον είς 
τούς πολλούς, άλλά τό όνειρον θά γείνη γρήγορα πραγματικό- 
της, άν προχωρήσωμεν μέ φρόνησιν, δηλαδή άν έπιμείνωμεν μέ 
ζήλον, μέ θέρμην, καί πρό πάντων μέ αύταπάρνησιν.

Αύτόν τόν ζήλον και αυτήν τήν θέρμην καί τήν αυταπάρνη
ση·, τήν όποιαν έζήτει ό ποιητής 
— καί τήν όποιαν δέν έπίστευε 
κανείς άπό τους πολιτικούς τής 
Ευρώπης— τήν ανέπτυξε»· ό ’Ιτα
λικός λαός καί έπέμεινε μέχρι τής 
στιγμής, κατά τήν όποιαν είδε τά 
'Ιταλικά στρατεύματα εισερχόμενα 
διά τής Πόρτα - Πια, είς τήν Ρώ
μην, μέχρι τής στιγμής κατά τήν 
όποιαν ΰψώθη έπί τοϋ Καπιτωλίου 
ή πολιτική σημαία τής 'Ιταλίας, 
μιας, μεγάλης, καί ενωμένης.

Τό όνειρον τών ποιητών, τών 
φιλοσόφων, τών νέων καί τών 
ολίγων ενθουσιωδών γυναικών είχε 
πραγματοποιηθή. Ό Καβούρ όστις 
άνέλαβε τήν πραγματοποίησή' του, 
ήμποροΰσε πλέον νά κοιμηθή ήσυ
χος είς τό ένδοξον χώμα τής γής, 
ποΰ ή μεγαλοφυής πολιτική του 
έστερέωσεν."Ενα μνημεϊόν του είς 
τήν Ρώμην, ύι/ωινεται, δείγμα Αθανάτου ευγνωμοσύνης ένός 
μεγάλου λαού. *

ΊΊ ’Ιταλία θά κάμη δ,τι πρέπει μόνη της- εϊχεν είπή ό 
μεγάλος πολιτικός τήν στιγμήν ποϋ όλαι αί δυσκολία/ είχαν
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τον βασιλέα τόν έχοντα είς τό

φθάση είς τό κατακόρυφον καί που τό ’Ιταλικόν ζήτημα άπη- 
σχόλει τήν Ευρωπαϊκήν διπλωματίαν.

Καί τό έκαμε καί τότε καί τό κάμνει έκτοτε. Τήν ’Ιταλίαν τών 
Καισάρων, καί τήν Ιταλίαν τών Παπών, ήλθε, νά διαδεχθή μία 
τρίτη ’Ιταλία, ή 'Ιταλία τοΰ οίκου τής Σαβοΐας, ή ’Ιταλία ή 
οποία έθεσε»· είς τόν θρόνον της 
οικόσημό»· του ώς έντολήν 

Πάντοτε έμπρός Σαβοΐα ·.
Καί προχωρεί πάντοτε 

έμπρός τό Κράτος, ό λαός, 
ό τόπος. 'II όιηρημένη, ή 
σπαρασσομένη ι’ιπό Αδελφι
κός διενέξεις, ή ’Ιταλία, ή 
στάσιμος κάτω ι’ιπό τήν θρη
σκευτικήν έπιθολήν τοϋ κλή
ρου, ή ’ Ιταλία ή όποια έβλεπε 
τά έκλεκτότερα τέκνα της 
νά περνούν τόν δρόμον τής .Η 
φυλακής ή τής έξορίας. /ιό
νον καί /ιόνον διότι ώνει- 
ρεύθησαν τό μεγαλείων τής 
πατρίδας των, έορτάζει ιιέ 
συγκίνηση· τώρα τήν πεν- 
τηκονταετηρίδα άπό τής ένό- 
τητός της, καί μέ υπερη
φάνειαν τό σημερινόν της 
ιιεγαλεΐον.

Καί οπανίως υπερηφάνεια 
είνε περισσότερον δικαιολο
γημένη, διότι οπανίως λαός 
έκαμεν είς τόσον μικρόν διά
στημα τάς καταπληκτικός
προόδους τάς όποιας έκαμεν ό ’Ιταλικός άπό τοϋ 18(»Ί.

Τό μικρόν ΓΙεδεμοντιακόν βασιλείαν είς τό διάστημα πεντή- 
κοντα έτών έγινε μεγάλη Αύνα/ιις, βαρύνουσα σήμερον ίίσον 
κάθε, άλλη είς τό ισοζύγιο»· τής τύχης τοΰ κόσμου. ’Ισχυρά ιός 
κράτος βλέπει τόν ένα πρώτης τάξεως βασιλέα διαδεχόμενο»· 
τόν άλλον, άριστον επίσης, καί τόν ένα υπέροχοι· πολιτικόν, άφί- 
νοντα τήν θέσιν του διά νά έλθη άλλος όχι κατώτερός του. Ό 
στρατός της είναι άπό τούς καλλιτέρους στρατούς τής Εύρώπης 
σήμερον, καί ό στόλος της περιφέρει είς τά πέρατα τοϋ κόσμου 
υπερήφανο»· τήν σημαίαν τον βασιλείου. Ή ’Ιταλική γή, ευνοού
μενη άπό τήν φύσιν, καί ύποβληθεΐσα είς τήν περιποίηση· σοφών 
καί έπιστημονικών φροντίδων, θεμελιώνει τήν οικονομικήν 
ευδαιμονίαν ή όποια είναι ή πρώτη βάσις τής ευδαιμονίας τών 
λαών. ΊΙ τέχνη - άνθησις τών ευτυχών περιόδων τών λαών— 
κατεργάζεται πάντοτε τά μεγάλα έργα, τά όποια συνεχίζουν τήν 
αθάνατον σειράν τών άριστουργη/ιάτω»· τής Αναγεννήσεως. ΊΙ 

επιστήμη παρουσιάζει μύστας, οί 
όποιοι έρχονται είς τήν πρώτην 
γραμμήν τής παγκοσμίου πνευμα
τικής κινήσεως. Τά ωραία γράμμα
τα, ή ποίησις, τό θέατρο»·, τό μυθι
στόρημα, τό διήγημα, καλλιεργούν
ται είς έργα Αξιοθαύμαστα, μέσα 
είς τό θαλπερόν θερμοκήπιο»·, τό 
όποιον σχηματίζει δι’αύτά ή φιλότε
χνος Ιταλική ψυχή.’Από ίίλην τήν 
μεγάλην καί ένδοξον χώραν άναδί- 
δεται ή διαβεβαίωσις οτι, επάνω είς 
τά θεμέλια τής παλαιός δόξης, νέα 
δόξα ιδρύεται, διαρκής καί άκτινο- 
βόλος καί άπό τάς ρίζας τοΰ πα
λαιού λαού, όστις ήλθε στιγμή ποΰ 
έκράτησε τοϋ μεγαλητέυου /ιερούς 
τής γής, Αναδίδονται νέοι βλαστοί 
άξιοι τής καταγωγής το>ν.

<Ή ’ Ιταλία θά κάμη μόνη της 
δ,τι πρέπει>' είπεν ό Καβούρ είς

μίαν δύσκολο»· καί πολύπλοκοι· περίσταση·. Καί ή ’ Ιταλία τό έκαμε 
όχι /ιόνον τότε, άλλά έξακολουθεΐ νά τό κάμνη πάντοτε μέ τήν 
ιδίαν επιμονήν, μέ τήν ιδίαν θερμότητα, μέ τόν ίδιον φλογερόν 
πατριωτισμόν, προχωρούσα Ασφαλώς καί /ιέ βεβαιότητα είς τό»· 
δρόμον τοΰ μεγαλείου, τί»· όποιον ήνοιξε μόνη της έμπρός της.

ΠΑΛΑΙΑΙ ΑΦΗΝΑ!

ΕΝΑ ΤΡΟΜΕΡΟΝ ΠΑΣΧΑ
Τό ΙΙάοχα τοΰ 1847. Μέτρα τής 
Κυβτρνήσεως <5ιά τους πυροβολισμούς. 
“Η πυρπόλησις τοΰ 'Ιούδα. Διαρχια/ή 
τής οικίας τοΰ ΙΙατσίφικου. Ί'ί ήτο 
ό ΓΊατσίφικος ’Επέμβαοις τής Αγ
γλίας. Τά Παρκερικά. — Τριών ετών 
εξευτελισμοί καί μαρτύρια τής’Ελλάδος- 

τχι<> '. Ι;’/«γ Πιλσγμι τού έτους /S-/Γ ύπήοξε ν έντελώς εξαιρετικόν 
Λ διά τάς 'Αθήνας καί Αξίζει ι’ άη ηγηθώμεν έδώ χάριν τών 

Αναγνωστών τής Είκονογραη η/ιένης , τ'ην ιστορίαν του. τΐμ· 
όποιαν όλοι γνωρίζουν στοιχειωδώς, άλλά πολλοί ολίγοι είναι 
έκεΐνοι οί όποιοι τό έμαθαν είς τάς λεπτομέρειας του. Ιύσκολον 
άλλως τε νι'ι διακρί»·/] κανείς μέσα εις τάς άιντικρουομένας πλη- 
ροη ορίας τής έποχής έκείνης τήι· όλην 'ιστορίαν καί χρειι'ιζεται 
έργασία πολλή είς τάς παλαιός κιτρινισμένας έη ηιιερίδας και 
είς τά βιβλία καί τά η υλλ'ίδια ποΰ έξεδίδοντο τότε, καί είς τά 
χειρόγραη α όσα άπέ- 
μειναν. Άλλ’ έργα- 
σία Αξίζει τόν κόπον, 
καί οί άναγνώσται μας 
θά έχουν τήν ι’ιη ήγησιν 
μιας άπό τάς τρομερω- 
τέρας περιπέτειας τάς 
όποιας έπέρασε τα νεο- 
γέννιμον βασιλέων, ένώ 
ταυτοχρόνως θά λαμ
βάνουν μίαν ιδέαν τού 
τρόπου, κατά τόνόποιον 
οί πατέρες μας έώρτα- 
ζον τότε τΰ Πάσχα.

«
7'ΰ Πάσχα τοΰ έτους 

1847 συνέπεσε τή>· 8 
’Απριλίου, με καιρόν 
η'υχρότατον καί κατό
πιν δοι/ιυτάτου χειμώνας, 
κατοίκων. » 

ΑΙ ΑΘΗΝΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ 1847

ΊΙ πόλις είχε τότε μόλις 24 χιλιάδαςr· ι ...
--------- Μία έηη/ιερ'ις τής έποχής περιγράφουσα τ'ην έμπο- 
ρικιμ· κίνησιν τιον ημερών έκείνων εκφράζει τήν άνησυχίαν της 
διά τάς τιμάς τών 1 Ιασχαλινών τροφίμων. Τό ψωμί έφθασε τά 
28 λεπτά καί τό κρέας έπωλείτο μία»· δραχμήν καί είκοσι λεπτά. 
Ί! έη ημερίς, μολονότι άναγνωρίζει ότι αί τιμα'ι αι’ταϊ όη είλονιαι 
είς τήν τρομερόν κακοκαιρίαν, »'/ όποια έβλαψε τήν παραγωγήν, 
ζητεί έν τούτοις τήν έπέιιβασιν τών Αρχών διότι υποπτεύεται 
αισχροκέρδεια»· τΰη· έμπορων.

Κατά τήν διάρκειαν τής Μ. 'Εβδομάδας πέντε ίεπίσημοι 
ξένοι έφθασαν είς τάς’Αθήνας περίεργοι νά ΐδουν πώς έωρτά- 
ζετο παρ’ ή/ιΐν τό Πάσχά. Ποιοι, νά ήσαν άρά γε οί επίσημοι 
αύτοί ξένοι; -1ί έφημερίδες δέν Αναφέρουν τά όνόματά των, καί 
είναι πιθανόν ότι δέν τά ήξευραν. Άλλά είς τήν μικρά»· πάλιν 
κάθε άνθρωπος έρχύιιενος και καταλύω»· είς τό ξενοδοχείο»· τού 
Ρούπ ήτο έπίσημος. Τό μόνον τί» όποιον διέσωσε»· ί/ χρονογρα- 
η ία τής έποχής είναι οτι, εις έκ τών ξένων αύτών συνωδεύετο 
ύπό τής κυρίας του, ώραιοτάτης νεάνιδος, — έν άντιθέσει πρός 
τ< ν άσχη/ιον σύζυγοι· — τής οποίας αί τουαλέτιαι έκαμαν κατά
πληξη· είς τ'η»· πάλιν. Ί! νεαρά ξένη έηοροΰσε άσπρα σκαρπίνια 
μεταξωτάι καί άσπραις κάλτσαις, δικαίως δέ αύτό προεκάλει τήν 
έκπληξιν τώι· κάτοικο»· πόλεως τής όποιας οί δρόμοι ήσαν 
γεμάτοι λάσπην. "Οπως δήποτε, όλα αύτά τά περί καλλονής καί 
ένδυμασίας τής ξένης διαδιδό/ιενα, είχον κινήση τόσον πολύ τήν 
περιέργειαν ώστε, τό ξενοδοχείο»· τοϋ Ρούπ έπολιορκεΐτο καθ' 
ήμέραν ι’ιπό άεργους, οί όποιοι έπερίμεναν νά ιδού·»· έξερχομέ- 
νην ή έπιστρέφουσαν τήν ξένην. ’Εννοείται ότι ό θαυμασμός 
αύτός δέν ί/ρεσεν είς τόν σύζυγον, ό οποίος τήν πρωίαν τής Μ. 
Παρασκευής, Αξημέρωτα σχεδόν άκόμη, έπήρε τι/)’ γυναίκα του

καί κατήλθεν εις τόν IΙειραια, άπό τόν όποιον άινεχιόρησεν Αμέσως 
είς τήν Εύριόπην.Άντ αύτοΰ όμως άλλος ίπίσημος ξένος έφθα- 
σεν αύθημερόν είς τήνΈλλάδα, ό άνει/·ιός τού τραπεζίτου Ρότσιλδ 
άπό τήν Βιέννην, άνθρωπος μυριόπλουτος, έρχύιιενος νά έπι- 
δείξ/ι τί»· πλούτον του μέσα είς τήν πτωχεία»· τής μικρας πόλεως.

’.ί.τΰ τΰ .ύοοη τής Μ. Τετάρτης ήρχισαν πυκνοί καί άέναοι 
οί πυροβολισμοί τού ΙΙάσχα. Ί! άστυνο/ιία ήθέλησι νά τούς 
έμποδίσ»/ καί τό βράδι· τής ιδίας ή/ιέρας κήρυκες περιήλθαν 
τ<ιί·ς δρό/ιους τών ’Αθηνοιν διαλ.αλοϋντες τ'ην έπιθυμίαν τής 
Κυβερνι/οιιος. Άλλά κανείς δέι· ήκ.ουεν άπό τοιαύτας έπιθυιιίας 
καί οί πυροβολισμοί έξηκολούθουν πυκνοί. Χαρακτηριστικών 
είναι καί τό εξής:'Ο υπουργός τιον Εκκλησιαστικών Στ. Βλάχος 
έκιιλεσε τοί·ς ιερείς τής πρωτευούσης νά συστήσουν είς το!·ς 
πιστούς νά ιιί/ πυροβολούν. Ο ίερει·ς τών Άγώιν ’ Αΐ'αργύοο»·, 
παπα-Μελέπης, έκα/ιε τί/ν σύσταση·, άλλά μόλις έξελθόη· άπό τόν 
ναόν έξεκένωσεν ό ίδιος τΐ/ν κου/ιπούραν του. Γαυτοχρόνως αί 
άντιπολιτευό/ιεναι έη ημερίδες μας πληροη οροΰν ότι πυροβολι
σμοί ήκούοντο άπό τάς οικίας το»· υπουργών.

ΊΙ 'Ελπίς τής 8 Απριλίου περιγριίη ουσα τό ΙΙάσχα προσ
θέτει τά εξής:

4'()λος ό άνεξάοτητος τύπος, όλοι οί τίμιοι καί φιλήσυχοι 
πολΐται έη ο'ιναξαν πολ.λ.ιίκις κατιί το»· βαρβάρων πυροβολισμών 
τοΰ ΙΙάσχα. ’ Εη έτος τό κακόν ήρχισεν άπό τής Μ. Τετάρτης 
καί αύθημερόι· έη ονεύθη οικογενειάρχης' Υδραίος, καθ’ ήν στιγ- 
μήν έξήρχετο τής οικίας του. Ί! Κυβέρνησις περιωρίσθη ιώνον 
»' ι'ιναγνιόσ/ι είς τι'ις άγυιάις διαταγήν άπαγορεύουσαν τούς πυρο- 

η ί * _ ....... ϊ . S*  βολισμούς, χωρίς όμως 
νά λάβ/ι καί τά κατάλ
ληλα μέτρα πρός έκτέ- 
λεσιν τής διαταγής της. 
ΙΙόσον ή διαταγί/ ήτο 
ειλικρινής εικάζεται καί 
έκ τοι· ότι συνεχείς καθ' 
όλην τήν ημέραν πυρο
βολισμοί έξήρχοντο έκ 
τιον οικιών τών υπουρ
γών. 'Εκτός τοϋ όυοτυ- 
χοΰς ' Υδραίου έπεσαν 
θύματα καί δύο γυναί
κες τήν δευτέρανή/ιέραν 
τοΰ ΙΙάσχα, δέν λογα
ριάζομε»· δέ τούς πλη- 
γωθέντας κατά τΰ μάλ.- 
λον καί ήττον. Κατά τών 
παραθύρων τοΰ γρα-

η είου μας έρρίφθησαν δύο βολαί καί μία κατι'ι τώ»· παραθύρων 
τοΰ κοιτώνας μας. Κατά τών παραθύρων τής οικίας τοΰ κ. Φενερλή 
έρρίφθη βολή έκ τρομπονίον, ή σφόίϊρα έπέρασε τήν υελον και 
εϊσήλθεν είς τόν κοιτώνα, άιλλά κατ’ ευτυχίαν καί ό κ. Φενερλής 
καί ή κυρία σύζυγός του έλειπαν. "Απειροι πολΐται διέμειναν 
καθ' όλας τάς ίεράς ημέρας έν τοίς Απαιτέροις δωματίοις τ<ϊ>ν οί- 
κιών των. ΙΙαρακαλοϋμε»· τόν κ. πρέσβυν τής Γαλλίας νά μας εΐπη 
άν τοιαΰτα γίναινται καί έν τή Γαλλία καί τοιουτοτρόποις έννοώ- 
σιν οί Γάλλοι κυβέρνηση· φέρουσαν τήν ευδαιμονίαν τοΰ τόπου

Τήν νύκτα τής Άναστάσεως ό Βασιλεύς "Οθιον καί ή Βασί
λισσα ’Αμαλία μετέβησαν είς τήν Μητρόπολιν μέ όλην τήν 
συνήθη έπίδειξιν τής έποχής έκείνης. 'Π στρατιωτική δϋνα/ιις 
τής πρωτευούσης παρετάχθη γύρω άπό τούς βασιλείς. ’Εν τού- 
τοις ή παρουσία τοΰ στρατού δέν ή/ιπόδισε τούς πυροβολισμούς, 
και τήν στιγμήν κατά τήν όποιαν ό Μητρο
πολίτης Νεκτάριος έφώναξε ιΧριστός ανέστη! τ> 
χιλιάδες κουμποΰραι έκρότησαν έως τ’ αύτιά 
τών βασιλέων. Ό "Οθων δέν έδειξε τήν δυσα- 
ρέσκειάν του. είς τό διπλωματικό»· σώμα 
φαίνεται ότι τό πράγμα έκαμε καταπληκτικώς 
δυσάρεστοι· έντύπωσιν.Ό πρόξενος τήςΊσπα- 
νίας δον Ζοζέ δέ Καστέλλιο σχεδόν έλιποθύμη- 
σεν, ό δέ έπιτετραμένος τοΰ Βελγίου Ιίλονδέελ 
δέ Κβελεκρόεκ έγραφε : Νομίζει κανείς ότι 
παρευρίσκεται είς μάχην ■.

Τίποτε λοιπόν τό έκτακτον δέ»· συνέβαινε μέ- 
χρις έκείνης τής στιγμής. Οί πυροβολισμοί ήσαν 
συνήθεις καί μολονότι ό βασιλεύς έδειχνε φανερά 
τήν δυσαρέσκειά»· του και δέν έκρυπτε»· ότι τό



86 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1911
ΑΠΡΙΛΙΟΣ I9H Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ 87

πρά;-αα τόν ήνώχλει είναι γνωστόν ότι δ" Οθων ΰπέφερεν ήδη 
έκ τής βαρυκοΐας ή όποια έπετάθη αργότερα — και μολονότι ή 
Κυβέρνησις προσεπάθει νά έμποδίσμ τήν κατάχρησιν τοΰ έθίμου, 
δ λαός έξηκολούθει νά μήν έννοή Πάσχα άνευ πυροβολισμών.

Τήν έπομένην όμως συνέβη κάτι πολι' δυσάρεστοι·. Έσυνει- 
θίζετο τότε τήν ήμέραν τοΰ Πάσχα νά καίωνται δημοσία άχύ- 
ρινοι άνθρωποι παριστώντες τίιν ’ Ιούδαν.Έν άπό αύτά τά άχύ- 
ρινα ομοιώματα έστήθη είς τήν μεταξύ τής έκκλησίας τών 
Ταξιαρχών καϊ τοΰ (θησείου πλατείαν, έρημον τότε καϊ άκατοί- 
κητον. Μετά τήν δευτέραν ’Ανάσταση· πλήθος κόσμου συνεκεν- 
τριόθη καϊ έπερίμενε τήν πυρπόληση· τοΰ άχυρίνου άνδρεικέλ- 
λου. Ό πρωθυπουργός Κωλέττης άπό τής προηγούμενης συνέ- 
στησεν είς τήν Αστυνομίαν νά έμποδΐσΐ] τ'ην πυρπόληση· αυτήν, 
είς μερικούς δέ φίλους του άνε-κι,ϊνωσεν ίίτι εί- τί, ,,ί·τ.„„, ,,ί.τί. 
προέβη διά νά μέ] δυσαρεστηθή ό τότε 
6ων βαρώνος Ι’ότσιλδ, <5 οποίος ήτο 
’Ιουδαίος.'Αλλά δ πρωθυπουργός ήρ- 
κέσθη μόνον είς τήν σύστασιν χωρίς 
νά διατάξη νά ληφθοΰν καϊ τιϊ κατάλ
ληλα μέτρα. Ουδέ ή συνήθης η ρουρι'ι 
ί] στελλομένη είς το'υς ναούς άλλοτε 
εστάλη τήν ήμέραν εκείνην.

'Ολίγον άνωτέρω άπό τόν vain· καϊ 
κατιϊ πάσαν πιθανότητα πρός τό τέρμα 
τής όδοΰ Εαρρή ήτο ή οικία τοΰ 'Ιου
δαίου Ιαυίδ Βονιφατσίου Πατσιη ίκον. 
Παράδοξος άνθρωπος ό'Ιουδαίος αυ
τός' έγεννήθη είς τό / ϊβραλτάρ, ένομί- 
ζετο Πορτογάλλος, ήτο πρόξενος τής 
Πορτογαλλίας είς τάς' Αθήνας, καϊ έπϊ 
τέλους εύρέθη υπήκοος "Αγγλος. Περί 
τής οικονομικής του καταστάσεως καί 
έν γένει περί τοΰ υποκειμένου του αί 
πληροφορίαι είναι άντίθετοι. Αί δύο 
άντιπολιτευόμεναι έφημερίδες τής έπο- 
χής έκείνης ή τ’Αθήνα και ή Έλ- 
πιςτ· τόν παριστάνουν πλούσιον, ειρη
νικόν και εί’ΰπόληπτον γέροντα."Αλλαι 
πληροφορίαι τόν παριστάνουν άπο- 
ζώντα άπό τιϊ έλέη τής Ιουκίσσης 
τής Πλακεντΐας.

’Οπωσδήποτε τό βέβαιον είναι ότι, 
ένώ τό πλήθος άνέμενε τήν πυρπόλη
ση· τοΰ 'Ιούδα, χωροφύλακες παρυυ- 
σιάσθησαν μέ τ'ην άιπόφασιν νά τ'ην 
εμποδίσουν. Τό πλήθος τότε έξεμάνη 
καϊ υποπτεΰσαν ότι. ή άπαγόρευσις 
είχε προκληθή υπό τοΰ Πατσιφίκου, 
ώρμησεν είς τήν οίκίαν του. "Ο Πατσϊ- 
φικος μετά τής οίκογενείας του κατέ- 
φνγεν είς τήν σοφίταν διά νιϊ σωθή, 
δ δέ όχλος έτράπη είς διαρπαγήν τών 
επίπλων καϊ κοσμημιϊτων τοΰ'Εβραίου. 
’Π 'Ελπίς ■ βεβαιώνει ότι μεταξύ τών 
επιδρομέων ήτο καϊ ό υίός ένός τών 
υπουργών, άλλά μάλλον πρέπει νά υπο- 
θέσωμεν ότι ί/ πληροφορία αύτ!/ δφεί- 
λεται είς υπερβολικήν άντιπολιτευτικήν 
μανίαν. "Εφθασεν έν τούτοις ισχυρά 
στρατιωτικέ] δύναμις, ή όποια προσε- 
πάθησε τούλάχιστον νά σιόσ/] ό,τι άπέ- 
μεινε κα'ι νά έξαση αλίσ]] τέ/ν ζωι/ν τοΰ 
Πατσιφίκου. ’ Αλλά άπό τήν περιουσίαν 

τοΰ 'Ιουδαίοι· έκείνου δέν 
έσώζετο τίποτε πλέον, δ 
δέ όχλος έζι’/τει καϊ τόν 
ίδιον νιϊ τόν φονεύσ]] διότι 
είχε διαδοθή ότι δ IΙατσί- 

φικος έθειίθη τήνΜεγάλην Παρασκευήν 
σταυρώνων ένα άλέκτορα. ’Οπωσδή
ποτε ή στρατιωτική δύναμις κατώρ- 
θωσε νά έξασφαλίο]] τόν 'Ιουδαίον, ό 
δέ όχλος έστράπη πρός τά ’Εβραίικα, 
όπου έλιθοβόλησε τάς γύρω τοΰ ναοί- 
Χριστοκοπίδη 'Ιουδαϊκός οικίας.

όέ φίλους τοί· άνεκοίνωσεν ίίτι είς τό μέτρον αί'τό 
είς τάς ’Αθήνας διατρί-

’ Απίστευτου καταντά τό τί έστοίχισεν είς τέμ· ’Ελλάδα ή 
άγριότης αυτή.

Ό πρεσβευτής τής ’Αγγλίας Λάϊωνς, ό όποιος έ.μίσει τόν 
Κωλέττην διά τήν φιλογαλλικήν του πολιτικήν, έπωφελήθη τής 
ευκαιρίας νά έκδικηθή τήν ’Ελλ.άιδα όΐ.όκλ.ηρον, έναντίον τής 
οποίας έστρέφετο ή πολιτική τον Πάλμερστον, 
τότε Άγγλου πρωθυπουργού.

Ό Παπσίφικος κατέφυγεν είς τόν Λάϊωνς 
ζητών άποζημίωσιν.Ό Ιουδαίος ίσχνρίζετο ότι. 
έκτός τών πολυτελέστατων έπίπλ.ιον του, κατε- 
στράφησαν και σπουδαιότατα έγγραφα άιφορώντα 
τής ’Ισπανίας, έζήτει δέ ώς άποζημίωσιν ,Ν’.Ν'ό'. 73(i 
<i7 /.επτά. Ή ’Ελληνική Κυβέρνησις άπήντησεν ότι, < 
ήδύνατο νά καταη νγΐ] είς τά ' Ελληνικά δικαστήρ 
"Αγγλος ποεσβευτής συνδέσας τό ζήτηιια τοΰ ΙΙατοιο ίκου ιιέ 

κι·. ι - -· ·----

τήν Βουλήν 
δραχμάς καϊ 

ό άδικηθεΐς 
ρια, άλλ' ό

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ 
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άλλα εκκρεμή μεταξύ τής’Ελλάδος καϊ 
τής 'Αγγλίας, άπηύθυνε σειράν διακοι- 
νιόσεων κατιϊ τής’Ελληνικής Κυβερνή
σεως καϊ ύπέβαλεν είς έξευτελισμσι·ς 
τόν Ιέασιλ.έα κα'ι το Εθνος. Τέλος δέ 
τ'ην 2<ί Ιεκεμβρίου /.S-/.9 ένεη ανίσθη 
πρό τοΰ Πειραιώς ισχυρός ’Αγγλικός 
στόλος ύπό τόν ναύαρχον ΙΙάιρκερ, δ 
όποιος άπέκλεισε τιϊ ελληνικιϊ παράλια, 
μέχρις ότου δοθή πλήρης ίκανοποίησις 
είς τήν 'Αγγλίαν,μετάξι· τών αιτημάτων 
τής δποίας ίμο καϊ τό τοΰ 1 Ιατσιφίκου.

Ό άποκλεισμός διήρκεσε μέχρι τοΰ 
'Ιουνίου τοΰ 185Θ ότε μεσολαβονσης 
τής Γαλλίας κατωρθιίιθη >·ά κανονι- 
σθοΰν τά έκκρε/ιή ζητήματα. Οί διαι- 
τητα'ι άνεγνιόρισαν ότι ό ΙΙατσίφικος 
έζηιιιοϊθη πραγματικώς .1.7 ">θ δρ. αί 
όποΐαι καί τώ έ.πληριόθησαν, άπεδείχθη 
δέ ότι τιϊ εγγραη α, διά τήν καταστρο
φήν τών δποίων παρεπονεϊτο είχε 
καταθέσει πρό δέκα όλων έτών είς 
τήν Ισπανίαν.

Τί άπέγινεν ό άνθρωπος διά τόν 
όποιον ύπέστη τόσας ζημίας καϊ κατα- 
στροη ιϊς καϊ ήθικοΐ'ς έξευτελισμοΰς τό 
"Εθνος; "Αγνωστον. 3/ετά έτη πολλά 
άνευρίσκεται είς τό Αονύΐνον, άπό τό 
οποίον καϊ πάλιν έξαη ανίζεται. ’Π κόρη 
του βαπτισθεΐσα ύπανδρεύθη ένα άξιω- 
ματικ.ίιν τοΰ οικονομικού καϊ κατόπιν 
ένα σταυλίτην τοΰ Βασιλέως Γεωργίου. 
"Εζη δέ μέχρι τοΰ 1880.

Γ. Β. ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ

ί « S

Γήν

Ηύνονται άπό ειδικούς αξιωματικούς. Μέ 
τόν δρόμον όμως τόν όποιον έχει ή Επι
στήμη δέν ήμπορει κανείς νά γνωρίζη, 
τί θά γίνη άπό στιγμής εις στιγμήν. 
ΑΰριοΥ- πιθανόν ν’άναγγελθή ότι, εύρέθη 
άλλος τρόπος καταδύσεως πλοίων καί 
άση αλοΰς ένεργείας των ύπό τήν επιφά

νειαν τής θαλάσσης. Ό άνθριόπινος εγκέφαλο; εργά
ζεται άκούραστος καί ευρίσκει κάθε στιγμήν νέα μέσα 
φθοράς. "Ενας μεγάλος μιίντις τοΰ μέ/λ.οντο;, ό Ποαν- 
κιιρέ, είπε κάποτε εϊς ένα προφητικόν του λόγον:

\έν θά φθάσωμεν εϊς τό ωμέγα τής ειρήνη; 
καί τή; άσφαλείας, άν δέν φθάσωμεν εϊς τό όιμέγα 
τών καταστρεπτικών μέσων.

Εϊς τό μεταξύ έν τούτοι; δέν θά ήτο άσκοπον νά 
ρίψωμεν έν βλέμμα εϊ; τό παρελθό»· καί νά ίδωμεν 
τούς προγόνους τοΰ σημερινού υποβρυχίου, τής πρώ
της απόπειρας πρό; κυριαρχίαν τοΰ άνθριόπου έπί τών 
κάτω τής έπιφανείας τή; θαλάσσης στρωμάτων.

Γ> 'Οκτωβρίου τοΰ |8;'»Χ καθειλκύσθη εϊς τήν Βαλτιμό- 
ρην πλοϊον περίεργον, τό όποιον άπό τό όνομα τοΰ έφευρέτου 
του ώνομάσθη τό πλοϊον τοΰ Ούάϊναν . ΙΙρέπει ευθύς έξ 
άρχής νά δηλωθή ίίτι τό πλοϊον αύτό δέν ήτο υποβρύχιον, καί 
ίίτι ό εφευρέτη; του τι'ι προώριζε διι'ι τήν επιφάνειαν, όπως όλα 
τιί πλοΐα καί ι’ίχι διιί τόν βυθόν. Πρώτο; σκοπό; τή; κατα
σκευής τοΰ πλοίου αύτοΰ ήτο νά έπιτευχθή μεγάλη ταχύτης, 
τΐ|ν όποιαν ό εφευρέτης έπέρίμενεν έκ τοΰ σχήματος, κατόπιν 
άνεμένετο μεγάλη άσφάλεια κατά τών κινδύνων τή; θαλάσ
σης, βείίαιότης ένεργείας, καί οικονομία εϊς τήν μετακόμιση·. 
Τό σκάφος ολόκληρον ήτο σιδηροΰν, δέν υπήρχε δέ άνάγκη 
νά έχη ιστούς, καί κατηργήθη ή τρόπις και τό κατάστρωμα. 
ΊΙ έλλειψις τών ιστών, κατά τιήν γνιίηιην τοΰ εφευρέτου θά 
έγίνετο άφορμή μεγαλειτέρα; ταχύτητα; έν καιρώ γαλήνης, 
κατά δέ τιήν θαλασσοταραχήν έπιστεύετο ότι, τό πλοϊον δέν Οά 
έχανεν άπό τήν ταχύτητά του, όσον χάνει πλοϊον σύνηθες. Τό 
μήκος τοΰ πλοίου τοΰ Ούάϊναν ήτο 180 ποδών, τό δέ πλά
τος του 16. Περιείχε τέσσαρας μηχανάς, αί όποΐαι άνέπτυσσον 
τριπλασίαν άπωστικήν δύναμιν τής συνήθους τότε. Πρός τού- 
τοις ή έκ. σιδήρου κατασκευή του τό έξΐ]σ<ράλιζεν άπό τούς 
κινδύνους τής πυρκαΐάς, κινδύνους συχνούς κατά τιήν έποχήν 
εκείνην, ότε τά πλοΐα ήσαν ξύλινα.

Τό πλοϊον τοΰ ΟύάϊναΥ- καθειλκύσθη, έδοκιμάσθη καί έκαμε 
κατάπληξη’ διι'ι τήν άνατροπήν, τήν όποιαν έφερεν εϊς τά; έως

άπό τήν εισροήν τοΰ ΰδατος είχον έμπρός των κινητόν φακόν 
μέ έπτά όπιίς, έπιτρέποντα εϊς αύτοΰ; νά βλέπουν καθ’ δλας 
τά; διευθύνσεις. Διά μικρά; στρόφιγγος τήν οποίαν έστρεφεν ό 
πλοίαρχο;, θά ήδύνατο τό πλοϊον νά βυθίζεται ή ν’ ανέρχεται 
εϊ; τήν επιφάνειαν. Μία μάχαιρα εϊ; τιήν πρύμνην εϊχε προο
ρισμόν νά κόπτη τά καλώδια, τά όποια τι'ι ύποβρι-χιον 0’ άπήντα 
πρό αύτοΰ έμποδίζοντα τόν δρόμοι· του. "Οταν τι'ι υποβρύχιοι- 
θά έφθανε πλησίον θωρηκποΰ εχθρικού, Οά έξετόξευε τήν τορ- 
πίλλην του, ή όποια μέ ειδικούς όδόντας θά προσεκολλάτο εϊς τό 
ξένον σκάφος, τηρούσα δμω; καί τήν συγκοινωνίαν τη; μέ τό 
υποβρύχιον δΓ ηλεκτρικού σύρματος. Τιϊ υποβρύχιον θ' άπεμα- 
κρύνετο καί, δταν πλέον Οά εύρίσκετο ει; άπόστασιν έξασφαλί- 
ζουσαν αύτό άπό παντός κινδύνου, θά μετέδιδε διά τοΰ ηλε
κτρισμού τι'ι πΰρ. ΊΙ ηλεκτρική αντλία τού σκάφους ανέπτυσσε 
δύναμιν τόσην, ώστε τό υποβρύχιον νά έργάζηται έπί δεκατέσ- 
σαρα; όίρας, ή δέ ταχύτης του ήτο εννέα μιλλίων τήν ιίιραν.

Κατά τήν αυτήν σχεδόν έποχήν άφελής τις ναυτικός έν ΓΙει- 
ραιεΐ, φέρων τι'ι γνωστόν όνομα Γρυπάρης έπίστευσεν ότι, έπε-

ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ ΓΚΟΥΜΠΕ

νόησεν ίδιον σύστημα υποβρυχίου. Χορηγός τις εύρέθη νά 
καταβάλη τάς δαπάνας καί μετά τινας μήνας τεράστιον σιδη- 
ροΰν πούροι· κατεδύετο έν τώ λιμένι Πειραιώς, εϊς τό κΰτος 
τοΰ όποιου ένεκ?χίσθη πρότερον ό έηευρέτης. Άνέμενον ώρας 
ολοκλήρους νά άναδύση, άλλά δέν άνέδυσε. Καί τό άνείλκυσαν.

Τά σκάφη Νόρδεμφελδ καί Γκουμπέ δύνανται νά θεωρη
θούν ώς οί δύο σπουδαιότεροι πρόγονοι τών σημερινών υπο
βρυχίων. Πόση δμως άπόστασι;καί πόση τελειοποίησιςέκτοτε!...

« · «
ΕΝ ΜΥΣΤΙΚΟΝ

lev rival άπο ιούς έξαιρριικώς εύνοοουμένους ιής Τύχης ό 
κ Άλεξανδρής, Δχο ίκείνους δηλαδή πού έπρεπε χάριν αύτών 
Ί Τύχη νά μάς φίρη μιπν έπανάοτασιν διά νά Αναδειχύούν 
Ό συμπαθής ύπουρνος της Παιδείας εϊχεν άναδειχύεΐ πολύ 
πριν, κα· Ιβαινεν ευθύ πρός τό μεσουράνημα, μέ μόνην τήν 
δύναμιν ποΰ ά<ρ’ έαυτοΰ ήντλει. Διά τόν συμπαθή φίλον μας 
δέν δύναται νά λβχθή δτι, όφείλει τήν ΰπόστασίν του είς 
κανένα. Κανενός δεν υπήρξε τσιράκι, δπως λέγουν. Είναι 
αύ τ οδη μι< ·ύργη μα.

Μίαν ήμέραν έπεσε μέσα είς την Βουλήν καί γοργοπετής ή 
•ρήαη τοΰ έπαλλιέργησε το έδαφος. Είναι τ<ί»ρα όκτώ περίπου 
έτη άπο τότε. Κανείς δέν τον έγνώριζε, δέν έχρειάσΟη δμως 
πολύς καιρός διά νά έπιβάλη τόν νεαρόν πολιτευτήν ό θεασα· 
λός έπιστήμων. ΑΙ γνώσεις του καί ή μόρφωσίς του έσπινύη- 
ροβόλησαν καί μέσα είς τό καθεστώς έκεϊνο άκόμη το φαΰλον, 
καί έπεπλευσε μέσα είς τάς τελευταίας τεναγώδεις βουλάς, αί 
όποΐαι προηγήθησαν τής μεταβολής.

Τριακονταπενταετής μόλις, νέος τήν ήλικίαν, νέος πολιτευτής, 
νέος τήν ψυχήν καί το ήθος, νέος άκόμη τήν υόρφωσιν, έκαμε 
σπουδάς όχι τυχαίας. Άφοΰ έπεράτωσε τά ΙΙανεπιστημιακα 
μαθήματα μετέβη χάριν εύρυτέρων σπονδών εΐς Γερμανίαν και 
Γαλλίαν, δπου παρέμεινεν όρκετόν, καί έπ’όλίγον εΐς’Αγγλίαν.

Γά προσόντα του αύτά καί τά χαρίσματά του, τα φυσικά καί 
τά έπίκτητα, τόν είχον προ πολλοί* ένδειξει ώς προϊστάμενον 
ύπηρεσίας τοΰ Κράτους καί Λ άνορθωτικός Αγών έσπευσε νά 
χρησιμοποίηση τόν πολύτιμον αύτον βραχίονα, μέ τήν πεποίθη
ση- Ακράδαντου δτι, θά δικαίωση τάς προσδοκίας ·οΰ “Εθνους.

01 ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ
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Αυνλτλι άραγε νά θεωρηθή Ασφα
λής και όριστική ή κατάστασις, εϊς 

τήν οποίαν εύρίσκεται σήμερον ή ύπο- 
βρύχιος πολεμική εργασία; Τό σημε
ρινόν υποβρύχιον — τό όποιον εϊσήλ- 
ί)εν ωσαύτως είς τήν σειράν τών τρο
μερών πολεμικών μέσων, προσθέσαν 
εις τούς τόσους κινδύνους τής έπιφα
νείας καί τών αΙθέρων, ένα άκόμη κίν
δυνον παραμονεύοντα ύπό τά ύδατα, 
άόρατον άλλα καί όχι όλιγώτερον τρο
μερόν— είναι ή όριστική μορφή τής 
δαιμόνιας αύτής εργασίας καί δέν θά 
λάβη άλλην έξελιξιν; Είναι δύσκολον 
ν’ άποφανθή κανείς ασφαλώς περί 
αύτοΰ. Βεβαίως σήμερον έχομεν υπο
βρύχια, τά όποια άποτελοΰν πλέον 
θετικήν δύναμιν, διά τά όποια γίνον
ται είδικαι σπουδαί, τά όποια διευ-

ΤΟ ΠΛΟΪΟΝ ΟΥΑΪΝΑΝ

ιιου /ιΐ’οιικόν, μυσιήυιον ή -ιυή μου : 
άιτιιμ’ εξαι/ να κι' αίιίιιια 'ς τή καρδιά μου, 

'ή οιωπή μου, 
ποϋ 'ν ή άηορμή δέν Εέρει τά Λεοίι μου.

'Απαρατήρητος παρέρχομαι οιμϊι της, 
πλευρό της πάντοτε, ιϊλλα κι έρημαιμένος.

τότε καθιερωμένος μεθόδους τής ναυπηγικής τέχνης. Μετ’ όλί
γον δμως ούδείς πλέον λόγο; έγίνετο περί αύτοΰ. ΊΙ άπόπειρα 
εϊχεν άποτύχη. 'Ο Ούαΐναν δέν κατώρθωσεν δ,τι έζήτει.

Άπό τι'ι πλοϊόν του δμως κάτι έμεινετ·. ’Έμεινε τό σχήμα 
του. Όπως βλέπουν οί άναγνώσται, τό σχήμα του ενθυμίζει 
έτ’τελώς τά σημερινά υποβρύχια καί εϊς τούς όρους τής κατα
σκευής παρατηρεϊται κάποια άνα/.ογία.

Κατά τάς άρχάς τοΰ 1885 ήγγέλθησαν ταυτοχρόνως διάφο
ροι άνακαλύι|·εις υποβρυχίων νπό διαφόρων έπιστημόνον. Τότε 
τό καΜ.ίτερον έθεωρήθη τι’ι τοΰ Σουηδού Νόρδεμφελδ, τι'ι 
όποιον έφαίνετο πληροΰν δλους τούς όρους τής ’Επιστήμης. 
Ά/J.’ άνιότερον τοΰ Σουηδικού έθεωρήθη μετ’ ολίγους μήνας 
τι'ι τοΰ Γάλλου Γκουμπέ, πρώτον διότι ό Γάλλος έφήρμοσε τόν 
ηλεκτρισμόν καί δεύτερον διότι μέ δύο δοχεία γεμάτα πεπιεσμέ
νου άέρος έξησφαλίζετο διαμονή οχτάωρος ύπό τήν θά/.ασσαν.

Τό πλοϊον τοΰ Γκουμπέ, πλέον εϊς τήν επιφάνειαν, ά’φινε 
μόνον νά φαίνεται ό μικρός θολωτός πυργίσκος του. Εϊς τό 
κΰτος, καλά κλεισμένοι, ό πλοίαρχος καί ό μηχανικός, άσφαλεϊς

Εχ ή η·υχή ι
'Αγάπην 'π γ” , , .
•V/ώς ελπίδα ΰροιτα. Γι' αύτό κ' ή 
κί έκειίιι 'ποϋ 'γ γ 1

Οϊμοι! Απαρατήρητος παρέρχομαι οιμα της, 
είς τό πλευρό της πάντοτε, άλλα κί έρημιομένος, 
καί τή ζιοή μ' όλόκληρη περνιΐι ουνεοταλ.μένος, 
χοιρϊς νιι ςητιακέη·ιιι τι γ παρ' ά.τ τήν καρδιά της.

Αν καί ή φνοις τρυφερά πολι· τήν εχει πλάοει, 
ανύποπτη καί ήσυχη τόν βίον Οά περάοη, 
χωρίς τον πόνο μου ποτέ μπροοια της ν' αντικρυοη·

είς τό καθήκον της πιοτή, βαθειά προσηλωμένη, 
θά 'δή αύτούς τούς στίχους μον,'.τοϋ 'ναι γίαϋιήν γραμμένοι, \Ι 
καί θά εΐπή : Ποιά νά ήν αυτή ; καί δεν Οά έννοήοη.

(Κατά τόν Filix Arvers)

« « «

ΑΙ ΔΥΟ ΣΥΝΟΔΙΑΙ
Δυό συνοδίαι έσμιξαν μαζί ’ς τιήν εκκλησίαν.
Ή μία είν’ ένός παιδιού κηδεία, θλιβερά· 
ή μάννα τήν ακολουθεί, ωσάν τρελλι'ι κΓ ώχρά, 
καί πνίγει μέσ’ ’ς τά στήΟεια της λυγμούς, μ’ ά,τελπισίαν.

ΊΙ άλλη είναι βιίπτισμα· τό βρέφος, μέ χαρά, 
στήν αγκαλιά τή μητρική ποϋ γέρνει μ’ ησυχίαν 
ψελλίζει «ΐναρΟραις ιρωναίς. Καί μ’ άκραν ευτυχίαν 
ή μάννα, ’πού τό ’θήλαζε, τό βλέπει τρυφερά.
Βαπτίζουν, ηιάλλουν τό νεκρό· κατόπιν δλοι φεύγουν. 
Καί, 'σάν έπήγαιναν αί δυό γυναίκες γιά νά έβγουν, 
άισικρυσΟήκαν κΓ άλλαξαν υγρή, γοργιή 'ματιά.
Καί — θαυμαστήν μεταβολήν ή προσευχή ’π’ εμπνέει! — 
ή νέα μάννα τό νεκρό παιδί κυτιφ καί κλαίει· 
καί ή γυναίκα ’πού 'κλαηιε, ’ς τό βρέφος μειδιφ.

(Κατά τόν Josiphln Solitary) ΕΚΤΩΡ ΚΑΣΤΑΛΙΑΣ
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1θθ2-1θΘ3
[Συνέχεια άπ·· το προηγαϋμρνον τεύχος]

ϊΓ ό'Υπουργείου Μαυροκορδιίτου, ώς ήτο επόμενου, παρη- 
εήθη ά,μέσως καϊ διεδέχθη αύτό 'Υπουργείου Κωλέτη, 

π· δστις έκράτησε τέσσαοα ΰπουργεΰα, τό τών Εξωτερικών, 
Έσοιτερικών, ’Εκκλησιαστικών καϊ Ιικαιοσύνης, προσ- 

λαβιον ώς συνυπουργούς τόν Τζαβέλ.αν, Κανάρην και Άνδρέαν 
Μεταξάν, δστις εύθύς και ευσυνείδητος παρητήθη μετά δύο μήνας, 
μόλις ιός άντελήη Οη τούς καταχθονίους σκοπούς τοΰ Κωλέτη.

Τό νέον 'Υπουργείου έγκαινίασε τόν σχηματισμόν του μέ 
σκανδαλώδεις Ακυρώσεις τών έκλογών πάντων σχεδόν τών μή 
ηίλα ι/ ρονούντων αύτώ. Είχε καϊ τ'ην ΰποστήριξιν τοΰ Γάλλου 
πρεσθευτοΰ ό Κωλέτης. "Οταν δέ ένηργήθησαν αί επαναληπτι
κοί έκλογαϊ έκαμε τοιαύτας Επεμβάσεις καϊ δι ένοπλων άτα
κτων σωμάτων, ά έκολάκευε δι’ υποσχέσεων καί παροχών βαθ
μών, γαιών καϊ χαρίτων, ώστε ούδεϊς σχεδόν μή φίλος τής 
Κυβερνήσεως επέτυχε. . Ιί Λρχαΐ ώργίαοαν. Είς τούς άρτιστστά- 
τους καταλόγους ανεγράη ησαν Ανύπαρκτα ονόματα’ είς τάς κά).- 
πας έρρίφθησαν βιαίιος σφαιρίδια.

Καϊ αρχίζει ή βασιλεία τοΰ ρουση ετιοΰ. Διορίζονται γερου- 
σιαστα'ι καθ' ΰπόδειξιν τοΰ Κωλέτη καϊ έξασφαλίζεται οϋτω ή 
πλειοψηφία έν ταΐς Ρουλαίς, ήτις — κατά τόν Κων. Αεβίδην 
διετηρέϊτο δι' άθρόων καϊ γενναίων παροχών. ’ Επάρατος διά 
τό ’’Εθνος ή έπ.οχή αύτή .' Τά συμφέροντα τοΰ Κράτους παρε- 
δόθησαν είς τούς συγγενείς, φίλους καϊ ΰπηρέτας τών βουλευ
τών καϊ γερουσιαστών. ' (J δημόσιος πλούτος κατησωτεύετο. Ό 
"Οθων κατ’ άρχάς, φιλοδίκαιος, ήναν- 
τιιόθη, άλλ’ ό Κωλέτης τόν παρέσυρε 
είς τό κακοήθες άξίωμα τής διά 
ρουσφετιών διατηρήσεως τής πλειο- 
ψηφίας.' Υπιίλληλοι έντιμοι καϊ άρ- 
χαΐοι άπελύθησαν, διωρίσθησαν φαύ
λοι, χάριτες έδόθησαν είς έγκλημα- 
τίας. Καϊ άπέθανε μέν τώ 1847 ό 
Κωλέτης, <5 Βασιλεύς εϊχεν ήδη 
τελείως έξασκηθή είς τά διδάγματα 
εκείνα καϊ τό «σύστημα παρέμει- 
νεν άμετάβλητον.

Ούτως είχον τά πράγματα, δτε 
κατά τΰν Φεβρουάριον τοΰ 1847 
άνεφύη σπουδαίοι· διπλωματικόν 
έπεισόδιον, συνεπείμ τοΰ όποιου 
ό "Οθοιν έχασε κάθε συμπάθειαν 
ίδια μετάξι· τών υποδούλων. Ώς 
αφορμή έ.χρησίμευσε τό διαβατή- 
ριον τού συνταγματάρχου Τσάμη, 
έκ τών υπασπιστών τοΰ· Βασιλέως, 
δστις έπρύκειτο νά μεταβή είς τήν 
πατρίδα του Μακεδονίαν. 'Ο συν
ταγματάρχης έζήτησεν άπό τόν τότε 
πρέσβυν τής Τουρκίας Μουσοΰρον 
νά τοΰ· τό θεωρήσΐ], άλλ’ εκείνος 
ήρνήθη, διότι τό όνομα τού Τσάμη 
ήτο μεταξύ τιον προγεγραμμένων, 
ώς μετασχύντος τής έπαναστιϊσεως 
τού 1841, ΰποσχεθεΐς νά γριίψ{] 
πρός τήν κυβέρνησή· του διά νά 
ξητήση οδηγίας. Τοΰτο έξώργσε τόν 
' Οθωνα, δστις άντιμετωπΐσας τήν 
αύτήν έσπέραν είς τόν άνακτορικόν 
χορόν τόν ’ Οθωμανόν πρεσβευτήν 
τού είπε τά έξης, στρέψας ά/ιέσως

I. Τσβπετάκης .Μ. Μαντάς
Ε. Μαυροφόρος X. Χριστόπουλος Δ. Πολύχρονης
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τ»; μεσολαβήσει τής Γαλλίας καϊ Ρωσσίας έλύθη

τά νώτα: /' expfraix. Mouxirur ir Miuixtrt. i/ue 
uuriez eu plus li’r’gurds pour moi.'

'<) πρέσδυς ταραχθείς άπετάθη είς τόν πρεσβευτήν τής Άγ 
γλίας Λαΰονς, προς δν άηηγήθη τα διατρέξαντα.

— Καϊ μένετε άκόμη έδώ; Τώ είπεν εκείνος.
Πράγματι ό Μονσοΰρος έη υγεν άπό τόν χορόν με δλον τό 

προσωπικόν τής Πρεσβείας, μετ’ ι’ιλίγας δέ ημέρας κατέλιπε καί 
τάς ’Αθήνας. Ί) "Οθων έγραη'εν άιιέσως πρός τόν Σουλτάνου 
έξηγών τά πράγματα, άλλ’ ή Τουρκία ήτήσατο ικανοποίηση· τοΰ 
αντιπροσώπου της, ήν καί έδωκεν ό ' Υπουργός τών Εξωτερι
κών αύτοπροσιόπως πρός τόν Μουσοΰρον, έπανελθόντα έπι τούτοι.

Μετά τρία δμως έτη νέον έπεισόδιον πάλιν προύκλήθη, τό 
γνωστόν τοΰ έβραίον πορτογάλλου Πατσίφικου, δπερ έν λεπτο
μερείς. βλέπετε εκτιθέμενου εν σελίδι 85. ’ Οκτακοσίας χιλιάδας 
δραχμών έζητήθη τότε νά καταβιίλη ή Ελληνική Κυβέρνησις 
πρός άποζημίωσιν τών" Αγγλων υπηκόων, ένώ ή’Αγγλία ένό- 
μισεν οτι ευρεν ευκαιρίαν νά έξασφαλίση λιμένα έπι τής Μεσο
γείων και έζήτησε τάς νήσους Έλαη'ονήσι καϊ Σαπιέντσαν. 'Η 
'Ελληνική Κυβέρνησις μετά 2-1ωρον προθεσμίαν άπήντησεν οτι 
αί διατυπωθεΐσαι— ληστρικά! καϊ εκβιαστικά! έ.κέΐναι άξιώσεις 
ήσαν υπερβολικά! καϊ. Άδικοι, άλλά τήν 1Θ ’ Ιανουάριου 1850 ό 
είς τά ϋδατά μας Αγγλικός στόλος ΰπό τόν ναύαρχον Πιϊρκερ 
ένήργησε τόν αποκλεισμόν και μόλις μετά διαμαρτυρίας έντονους 

] οΰτος, άφοΰ 
ή 'Ελληνική Κυβέρνησις κατέβαλε 
330,000 φρ. λύτρα διά τά αίχμα- 
λωτισθέντα ελληνικά σκάφη.

'Ο Βασιλεύς δμως δέν έσκέηΟη 
νά έπωφεληθή έκ τοΰ επεισοδίου 
τούτου, ίίπερ πρός στιγμήν διέθεσεν 
εύμενώς υπέρ αύτοΰ τήν Κοινήν 
Γνώμην. Τουναντίον Αχαλίνωτος 
πλέον ΰπεστήριζεν άικολασταίνοντας 
'Υπουργούς, έπηρέαζε τάς έκλογάς 
και ή διαφθορά έξηπλιόθη. Ουτω 
τό 1854, κατά τάς παραμονάς τοΰ 
Κριμαϊκού πολέμου, ό "Οθων είχε 
συμπλήρωσή τό έργον τον καί ήδύ
νατο νά εΐπη: L’Etat r’rsf moi.— 

’ Εγιό είμαι τό Κράτος.
Αίφνης έκρήγνυται ό πόλεμος 

μεταξύ Ρωσσίας καϊ Τουρκίας, ό 
'Ελληνισμός συνταράσσεται ολόκλη
ρος καϊ ό "Οθων παρασυρόμενος 
Αποφασίζει νά ένστερνισθή τόν μύ
χιοι· πόθον τοΰ'Έλληνος, τήν Μεγά
λην ’Ιδέαν. "Ηδη ή Μεγάλη Ιδέα 
ι’ιπό τοΰ 1840 είχε κατακτήσει έδα
φος. Κατά τό έτος αύτό είχε συστη- 
Θει μία μυστική ίταιρία - Φιλορθό- 
δοξοςκ όνομασθεϊσα, ήτις σκοπόν 
είχε νά διεγείρη τήν Θεσσαλίαν καί 
Μακεδονίαν. ’Αρχηγόν τι;ς άνέδει- 
ξαν τόν Αδελφόν τοΰ Κυβερνήτου 
Κόμητα Γ. Καποδίστριαν. ’.Ιλζ’ ό 

' Οθων παρεξηγήσας τό σωματείου, 
τό έξέλαθεν ώς συνωμοτικόν κατά 
τοΰ θρόνου τον καί τόν μέν Αρχη
γόν αυτού κόμητα Καποδίστριαν 
έφυλάκισεν είς τόν Μενδρεσσέν, τά 

δέ λοιπά μέλη άπηνώς κ.ατεδίιοξε. Μετά έν έτος όμως, κατά τό 
1841, οί Βασιλείς έλαθον ένεργόν μέρος είς τά Κρητικά, άκοντες 
κατά τό»· ίστοριογριϊ'ι ον μας. Βεβαιοΰται ότι νύκτα κατήλθον 
είς Φιϊληρον καί ένεθάρρυναν του; άπερχομένους οπλαρχηγούς.

Αιέρρευσεν οί'·τω ό καιρός μέσοι παλιμβουλιιον, άβουλ,ιιόν, ρα
διουργιών κ. λ. Ό ίστοριογράη ος μας άη ηγείται ένα χαρακτηρι- 
στικιότατον άνέκδοτον, ποΰ δίδει πλήρη τ’ην εικόνα. Συνέβη είς 

τό ιδιαίτερον γραφείον τοΰ Βασιλέως. ΙΙροξενικός τις 
ΙΙράκτωρ έπανελ.θι'ον έκ Θριίκης έξέθετεν είς τόν Βέττλ.ανδ, 
τόν ιδιαίτερον γραμματέα τοΰ"Οθοινος, τάς εντυπο'ισεις 

του καϊ τά τής κακής διαχειρίσεως τιον τοπικιον ΰπό τής ' Ελλη
νικής Κυβερνήσεως.

— Μά πόσοι "Ελληνες τέλος πάντων ΰπιίρχουν είς αύτήν τήν 
επαρχίαν: παρετήρησε νυσταζων ό γραμματεύς.

Ιί »· κυβερνιόνται Κύριε τά έθνη άναλόγως τοΰ άιριθμοΰ τών 
κατοίκων’ τοΰ άντιπαοετήοησε κατηγανακτημένος ό Ιΐοοξενικός. 

Τήν στιγμήν έκείνην είσήλθεν είς τό γραι/είον είς βουλευτής.

ΜΙΑ χνΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑβΕΠΡΗΤΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ !♦<«■ ’*''»· Τσαμοηούλον]

Εθριαμβεύσαμεν τέλος πάντων! άνεφώνησεν.
— Εύγε ! άνέκραξεν ό Βέττλανδ ζωηρότατος.
— Ναι, άλλά μάς έσκότωσαν δύο δικούς μας.... καϊ οί δικοί 

μας τρεις τών άλλων.
' Ο "Οθων έξεσπάθιοσεν άληθώς υπέρ τής Μεγάλης ’ Ιδέας, 

άλλ’ οί σύμμαχοι - σήμερον ούτοι όνοιαίζονται ΙΙροστάτιδες 
Αυνάμεις -παρενέ.βησαν διά νά άναστείλουν τήν έπιδρομήν, τότε 
δέ κατέσχον τόν Πειραιά τά άγγλογαλλικά στρατεύματα. Έσκέ- 
η ΙΙη τότε ό Βασιλεύς νά τεθή έπι κεφαλής τοΰ στρατού καϊ νά 
πέση είς τήν Θεσσαλίαν μέσω τών έπαναστατών.'Ητοιμάσθησαν 
όλα, έη όδια, στράτευμα, ιός καϊ αύτός ό ίππος τού "Οθωνος 
έχαλινώθη. Άλλ’ αίφνης καταγγέλλεται είς τόν"Οθωνα συνωμο
σία τις σκοπούσα rd τόν κηρΰξη έκπτωτον, μόλις κατέλειπε τό 
έλληνικόν έδαφος. Και συμπεραίνει ό ιστοριογράφος μας — ό 
Βασιλεύς ό όποιος είχε τό θάρρος νά ^ιψοκινδυνεύση τι/ν ζωήν, 
δέν διεκϋβευσε τόν θρόνον.

’ Εσχηματίσθη τότε νέον ' Υπουργέϊον ΰπό τόν Άλέξ. Μαυρο- 
κορδάτον, ον μετέσχε καϊ ό Καλλέργης. ' Ο"Οθων δμως δέν 
έλησμόνει δτι ό Καλλέργης εϊχεν οδηγήσει κάτοτθι τών άνακτό- 
ρων τόν στρατόν τήν νύκτα τής 3 Σεπτεμβρίου τοΰ 1843 καϊ

έδράξατο ευκαιρίας τινός, συνεπείμ παρατηρήσεων αύτοΰ πρός 
τόν Ιίρωθυπουργόν κατά τοΰ τρόπου τής Βασιλίσσης, ήτις εϊχεν 
αποκλείσει έκ τής αυλής Κυρίαν τινά συκοι/ αντηθείσαν, διά νά 
τοΰ έπιβιιλι/ παραίτηση·.

Ό άγιον τής κατισχύσεως τιον ξένων έπιρροών συνήπτετο 
δεινός έν τώ μετάξι· καϊ δυσχέρειαι διπλωματικαϊ άνεφύησαν 
μετά τήν παραίτησιν τοΰ Καλλέργη, συνέπεια τιον όποιων ήτο ή 
παραίτησις καϊ τιον λοιπών Υπουργών. ’ Εκλήθη τότε ό Σπυρί
δων Ί’ρικούπης νά πρόεδρεύσι/ τοΰ· ι·έοι· Υπουργείου έκ .Ιον- 
δίνου, δπιιυ ήτο Πρεσβευτής, δέν έ.δέχθη δμως τήν εντολήν διά 
λόγους υγείας καί ουτω τήν προεδρείαν άνέλαθεν ό έκ τιον νέων 
ΰπουργιόν και προσιορινοκ Πρόεδρος τοΰ· } πουργικοΰ Συμ- 
βουλίου Βούλγαρης.

Ό Βούλγαρης, διαρκούσης τής κατοχής, έκυβέρνησε συνετιΰις, 
μετά τήν ΰιρσιν δέ. ταύτης συνέστησεν είς τΰο· Βασιλέα ι·ό έη άρ
μοση είλικρινώς τό συνταγματικόν πολίτευμα, άλ'Υ ό'Όθων έκοι- 
ηευσε καϊ ό Βούλγαρης έχασε τ'ην εύνοιαν τής αυλής, δι' ό καί

παρητήθη ούτος. Τήν προεδρείαν τότε άνέλαθεν ό ΰπουργός 
τών Ναυτικών Άνδρέας Μιαούλης, δστις καϊ παρέμεινεν έν τή 
έξουσίμ έπι έξ έτη, καθ' ά πάσα άκολασία έλαβε χιόραν, διιι rd 
παραμένη άπολυταρχικώς κύριος ό Βασιλεύς. Α7φσ·ης άνεφύη καϊ 
τό ζήτημα τής διαδοχής.'II Αμαλία διέιιεινεν άπαις.’Εν τοίς 
άνακτόροις τής Βαυαρίας έγένοντο διιίη ορα διαΙιούλια καϊ διηυ- 
θετήθη τό ζήτημα τοΰτο. \4»'τΐ τοΰ Πρίγκιπας Άδαλβέρτον, 
επιδόξου διαδόχου κατά τήν συνθήκην τοΰ 1832 καϊ κατά τό 
'Ελληνικόν Σύνταγμα, νυμφευθέντος'Ισπανίδα πριγκίπισσαν καί 
παραιτηθέντος τών δικαιωμάτων του υπέρ τοΰ Αδελ
φού του Λονϊτπόλδου, άπεφασίσθη rd μεταβιδασθώσι 
τά δικαιιόματα τής διαδοχής είς τά έκ τού μετά τής 
θυγατρός τον Μεγάλοι· Αουκός τής Τοσκάνης γάμου
τέκνα τοΰ· Πρίγκιπας Λονϊτπόλδου καϊ συγκεκριμένως εις τόν 
πραιτύτοκον υιόν του Λουδοβίκον, δν καϊ έξεπαίδευσαν είδικώς 
ώς έπίδοξον Βασιλέα τής 'Ελλάδος, zler ήρωτήθη δμως καν 
τό "Εθνος καϊ ό λαός πολυπραγμονώ)· Ισχολίαζε τά κατά 
τόν μέλλ.οντα Βασιλέα διαφοροτρόπως, έως δτου έσχηματίσθη 
κόμμα υπέρ τοΰ άδελφοΰ τής Αμαλίας Πρίγκιπος Πέτρου τοΰ 
Ολδεμβοιιργου. ["Enexai ovy^tia]
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ιχι-τλι Από τίνος τόσος θόρυ
βος γύρω από ενα Ιστιοφόρου 
πολεμικόν, τον «“Αρην>, ιός 
αρμόζει άλλως τε. Αλλ’ ολίγοι 

γνωρίζουν τί ρόλον έπαιζε τό λείψανου 
αυτό τοΰ δοξασμένου άγιόνος. Διά τούτο 
σήμερον λίαν επίκαιρος είναι ή δηιιο- 
σίευσις μιας από τάς περίλαμπρους σελί
δας τοΰ σκάφους αυτού, αφού μάλιστα 
τά κατωτέρω γεγονότα έλαβον χιόραν 
κατά μήνα Απρίλιον τοΰ 1825.

ΙΙρόκειται περί τής μετά τον θάνα
τον τοΰ καπετάν Άναστάση Τσαμαδοΰ, 
ηρωικής εξόδου τοΰ ’ Αρεως έκ τοΰ 
Ναυαρίνου, κυδερνωμένου υπό των 
πλοιάρχων Νικολάου Βότση καί Δημη- 
τρίου Σαχτοΰρη, δια μέσου τοΰ άπο- 
κλείσαντος τον λιμένα εχθρικού στό
λου, αντί δέ πάσης άλλης άφηγήσεως 
παραθέτομεν την περιγραφήν ήν έδη- 
μοσίευσεν ή επίσημος τότε έφημερίς 
τής Κυβερνήσεως Φίλος τοΰ Νόμου» 
εις τό ύπ’άριθ. 113 φυλλον της τοΰ 
έτους 1325.

«Είς τάς 25 τοΰ Απριλίου τό παρελθόν Σάββατον, ένφ ό 
Αιγυπτιακός στόλος έδοκίμαζε να κάμη την νέαν Απόβασιν, 
ώρμησαν καί διά ξηρός οί έχθροί έναντίον τοΰ παλαιού Ναυα
ρίνου, οπού ήσαν στρατοπεδευμένοι ολίγοι Έλληνες υπό την 
οδηγίαν τοΰ στρατηγού Χατζή - Χρήστου καί τοΰ άρχιερέως 
Μεθώνης, έτι δέ καί τοΰ Γεν. Ι’ραμματέως κ. Μαυροκορδά- 
του, δστις προ μιας ημέρας είχε καταβή είς αυτήν τήν θέσιν 
διακινδυνεύσας μέ ολίγους ιϊνδρας. Τό είς τήν θέσιν ταύτην 
ευρισκόμενον ολίγον στράτευμα άντεστάθη είς τήν διά ξηράς 
ορμήν τοΰ εχθρού έως τό εσπέρας εκείνης τής ήμέρας, ό δέ 
διά θαλάσσης σκοπός τοΰ εχθρού έματαιώθη, διότι εύρεθείς 
πλησίον ό στόλος μας τον έμπόδισεν από τήν άπόβασιν. Τό 
εσπέρας οί διά ξηράς έχθροί έστρατοπεδευθησαν είς ΓΙετρο- 
χώρι καί Ι’ιέλοβαν, πλησιόχωρους θέσεις.

»Είς τάς 2G δ διά θαλάσσης εχθρός έπέμεινεν είς τον σκο
πόν του, καί ό στόλος μας κατά δυστυχίαν ήτο μεμακρυσμέ- 
νος. Όκτιο πλοία ήμέτερα ήσαν μέσα είς τον κόλπον τοΰ Νεο- 
κάστρου άραγμένα, καί ό διοικητής αυτής τής μοίρας κ. ’Ανα
στάσιος Τσαμαδός άπέβη έπάνω είς τό νησίδιον τό κείμενον 
προ τοΰ φρουρίου, όπου εΰρέθησαν μέ μερικόν στράτευμα δ 
στρατηγός Άναγνωσταράς καί Τσόκρης, καί οπού είχε μεταβή 
καί ό Γενικός Γραμματεύς μέ τους περί αυτόν ολίγους, επειδή 
ένόησαν δτι ό εχθρός έμελλε νά τό κτυπηση διά νά τό 
κυριευση, ιός έπιτηδειότατον προς τον σκοπόν του. Αυτήν λοι
πόν τήν ημέραν τά μέν χονδρά πλοία τοΰ έχθροΰ έμειναν έξω 
τού κόλπου διά νά άντισταθώσιν είς τον στόλον μας, 4G δέ 
άλλα, μεταξύ τών οποίων τρεις φρεγάται καί τέσσαρες κορβέ- 
ται, είσέπλευσαν καί παραταχθέντα μεταξύ τοΰ νησιδίου καί 
τής ξηράς, έκανονοβόλουν αυτό άδιακόπως, ένφ τρεις φρεγά
ται έφύλαττον τό στόμιον τοΰ λιμένος διά νά έμποδίζωσι τήν 
έξοδον τών ήμετέρων πλοίων.

»Οί εχθροί άρχισαν νά προσβάλουν τό νησίδιον άπότό μέρος, 
δπου ήτο τό Αδυνατότερον κανονοστάσιον, από τά τρία τά 
όποια είχε. Μίαν έδραν περίπου προ μεσημβρίας 50 ένοπλοι, 
βάρκαι τοΰ έχθρικοΰ στόλου έφώρμησαν προς τήν νήσον, καί 
ενώ από τό μέρος οπού ήτο δ καπετάν Λ. Τσαμαδός μέ τόν 
χιλίαρχον Σταύρον Σαχίνην άπεκ.ροΰσθησαν αί βάρκαι τοΰ 
έχθροΰ μέ μεγάλην ζημίαν, από τό άλλο μέρος έτρεψαν τούς 
ήμετέρους, καί ούτως οι περί τόν καπετάν Άναστ. Τσαμαδόν 
εΰρέθησαν περικυκλωμένοι άπό τούς εχθρούς. Ό γενναιότατος 
οΰτος καπετάνος έπληγώθη είς δυο μέρη μαχόμενος, ό δέ 
χιλίαρχος Σταύρος Σαχίνης όρμήσας ξιφήρης είς τό πλήθος 
τών εχθρών ήφανίσθη.

Τά ευρεθέντα εκεί πλοία δεν ήσαν είς κατάσταση· νά άντι- 
πολεμήσωσι τούς έχθροΰς, διότι οί περισσότεροι τών ναυτών 
ήσαν αποβιβασμένοι διά νά ύπερασπισθώσι τήν νήσον, έκ τών 
όποιων πολλοί έφονεΰθησαν ήρωϊκώς καί πολλοί έπληγοιθη- 
σαν. ’Αφού οί έχθροί έκυρίευσαν σχεδόν τήν νήσον, οί έ.πίλόι- 
ποι ναύται έμβάντες εις τά πλοία καί λαβόντες τούς πληγωμέ
νους καί τους στρατιώτας έσιόθησαν διά μέσου τοΰ έχθρικοΰ 
στόλου. Μόνον τό πλοϊον τοΰ καπετάν ’Αναστασίου Τσαμαδοΰ, 
θέλον νά σιόση τόν πληγωμένον ήρωά του έμενε, πλήν έστάθη 
αδύνατον, διότι ό γενναίος οΰτος κατ’ ούδένα τρόπον ήδυνήθη 
νά έμβη είς τό πλοϊον. Οί έχθροί έπρόφθασαν καί τόν έφόνευ- 
σαν ή τόν έζώγρησαν. '() κύριος Α. Μαυροκορδάτος απολέσας 
δλους τούς στρατιώτας του έπιίβη είς αυτό καί διεσώθη. 'Απε
ρίγραπτος είναι ό ηρωικός πόλεμος, τόν όποιον έκαμεν αυτό τό 
καράβι, διασχίσαν ίίλον τόν εχθρικόν στόλον καί πολέμησαν μέ 
35 εχθρικά πλοία πέντε ώρας κατά συνέχειαν, χωρίς νά χάση 
είμι'ι δύο μόνον ανθρώπους- εξ δέ έπληγώθησαν.

Είναι απίστευτος ή φθορά τήν οποίαν έπροξένησεν είς τούς 
έχθροΰς- πέντε βρίκιά του κατέστησεν άχρηστα διά τόν πόλεμον.

Τό πλοϊον τούτο είς τήν έξοδόν του έκυβερνήθη άπό τούς 
γενναιοτάτους καπετάν Νικόλαον Βότσην καί καπετάν Χημή- 
τριον Σαχτοΰρην, τόν φρούραρχον τοΰ Νεοκάστρου, δστις κατά 
χρείαν είχε μεταβή είς τήν νήσον τήν ημέραν τής μάχης διά 
νά ένταμιόση τόν καπετάν ’Αναστάσιον Τσαμαδόν. "Ολοι δέ 
οί ναύται πλήρεις ενθουσιασμού κατεφρόνουν τόν θάνατον μέ 
άμίμητον γενναιότητα έναντίον τών συστάδην έφορμώντων 
κατ’ αυτού έχθρικών πλοίων.

Εις τόν καιρόν τής ναυμαχίας μία γολέττα εχθρική κατε- 
φλέχθη άπό το πΰρ τών κανονιών, καί έν βρίκιον κατεβυθίσθη. 

«Έχάθη είς αυτήν τήν μάχην καί δ ένθερμος φιλέλλην καί 
έμπειρότατος πυρομηχανικός κόμης Σανταρόζας, δστις είχεν 
έλθιι εις τήν Ελλάδα τόν τελευταίοι· χειμώνα και ήκολούθησεν 
είς τήν εκστρατείαν ταύτην».

«
X) Νικόλαος Δραγούμης είς τάς ιστορικός αναμνήσεις σελ. 97 

λέγει: Ήκολούθει δέ είς τό ’Αγγλικόν δίκροτον, έφ’ ου έπέ- 
βαινεν ό κυβερνήτης, δ περίβλεπτος ’ Αρης τοΰ έν Σφακτη
ρία ήρωϊκώς πεσόντος Τσαμαδοΰ, δστις έξ ολοκλήρους ώρας 
παλαίσας μόνος προς τριάκοντα τέσσαρα πλοία Τουρκικά καί 
καταναυμαχήσας αυτά έσώθη. Παρόμοιον κατόρθωμα δέν άνα- 
φέρει ή Ιστορία. Καί άλλαχοΰ μέν τούς περισώσαντας αυτόν 
Νικόλαον Βότσην καί Δ. Σαχτοΰρην ήθελον αποθεώσει δι’ 
Ανδρίαν των, ενταύθα δμως αγνοώ διατί καί αυτής τής ήρωί- 
δος νηός μετηλλάγη ίεροσΰλως ή ανδρική κλήσις, καί δτε προ- 
έπεμπε τόν Κυβερνήτην Αντί τού ονόματος τοΰ Θεού τών 
πολέμων, έφερε τό τής προστάτιδος τής φρονήσεως».

Πράγματι τό σκάφος είχε μετονομασθεΐ καί έλέγετο Άθηνά». 
Μετά τήν άποκατάστασίν μας ώς έθνους ή οικογένεια Τσαμα
δοΰ έδώρησε τόν ’Άρην είς τό Κράτος, έπί πολλά δ’ έτη δ 
πάρων οΰτος έκυβερνήθη υπό Τσαμαδαίων, καί έπ’ Αρκετόν 
χρόνον ήτο ή βάσις τοΰ έλληνικοΰ στόλου. ’Έπειτα έχρησίμευ- 
σεν ώς έκπαιδευτικόν σκάφος, μέ τό όποιον οί νεαροί Αξιω
ματικοί έπεχείρουν πλόας δι’ιστίων, έως δτου 
προσεκολλήθη παρά τή ΙΙροπαιδευτική Μοίρρ 
Πόρου καί έχρησίμευσεν αρκετά έτη ώς σχολή 
οίακιστών, Αρμενιστούν, ναυτόπαιδων κ.λ.

Τώρα είς έσχατον γήρας ,καταντήσαν πρόκει
ται νά άποσυντεθή, ή δέ πρώρα του θά σταλή 
όπως κόσμηση τό Μουσεϊον τής Ίστοριολογι- 
κής και ’Εθνολογικής Εταιρίας.

1

Μαρίνος Κοργιαλενιος

λ άνθρωπος ό όποιος έκλεισε τήν μακράν καί πλήρη έργιι- 
τικότητος ζωήν του είς μίαν έξοχήν παρά τό Αονδϊνον 

πηγαίνει νά καταταχθή εις τό μέγα Πάνθεον, ιού δποίου τό 
μονοπώλιον — ήμπορεϊ κανείς νά εϊπη—έχει ή Ελλάς.

'Ο Κοργιαλένιος, δυνατός εις τήν εργασίαν, τολμηρός είς 
τήν σκέψιν, ρηξικέλευθος εις τήν δράσιν, είναι καί μεγαλοίδεά- 
της εις τό φρόνημα. ΊΙ ζωή του ΰπήρξεν όλη έργασία. Τό 
έργον του τό ένέπνευσεν απ' άρχής μέχρι, τέλους 
τήν δράσίν του έφήρμοσε τό Αρχαΐον ρητόν: 
πατρίς». Άλλά δέν έγινε κοσμο
πολίτης, αυτός δ έργασίΐείς καί 
ζήσας είς τόσα μέρη τοΰ κόσμου. 
"Οπου γή, πατρίς εργασίας. Διά 
τήν ψυχήν δμως, διά τήν σκέ
ψιν, μία πατρίς: Ή 'Ελλάς. 'Ο 
μεγαλόφρων Κεφαλλήν εργαζό
μενος είς τήν ξένην, Αποταμιεΰων 
τούς καρπούς εργασίας κατα- 
θλιπτικής, άνοίγων καθ’ημέραν 
νέους ορίζοντας δράσεως εμ
πρός του, είς ένα μόνον άπέβλε- 
πεν, είς τό πώς μίαν ημέραν 
δλαι αί σταγόνες τοΰ τιμίου 
ίδρώτος, δλος δ καρπός τής γεν
ναίας κινήσεως, δλα τά προϊόντα 
τής θαυμασίας άναπτΰξεως τών 
διανοητικών καί σωματικών δυ
νάμεων θά έγίνοντο τόσα διΐιρα 
είς τήν πατρίδα. Σπανίως άλλοι 
λαοί παρουσιάζουν τοιαΰτα δείγ
ματα ήθικής καί ψυχικής εύριο- 
στίας καί δέν υπάρχει ίσως τό
πος, δστις ν’ άκτινοβολή τόσον 
φώς προς τά άπομακρι σμένα 
καί διεσπαρμένα τέκνα του, δσον 
ή 'Ελλάς. 'Υπεράνω τών Αποστάσεων τό φώς 
οδηγεί καί φωτίζει προς ένα σκοπόν: Προς τήν τελείαν έξυπη- 
ρέτησιν τών ιδανικών, τής άποκαταστάσεως καί τοΰ μεγαλείου 
τής πατρίδας. ’Από γενεάς είς γενεάν μεταδίδεται τό μυστικόν 
μυστηριωδώς ώς μεταλαμπάδευσις ιερά, μέσα είς τήν διαφοράν 
τών τόπων καί τών χρόνων. Ό Βαρβάκης, οί Στουρνάραι, οί 
Τοσίτσαι, ό Σίνας, οί Βαλλιάνοι, δ Άβέρωφ, τόσοι άλλοι Αποτε
λούν ένα Απέραντοι· Γαλαξίαν, δστις λάμπει πλησιφαής καί αθε- 
τητός, έπάνω άπό τό ελληνικόν στερέωμα, φωτίζων καί όδηγών 
εκείνους, πού είς μίαν στιγμήν εθνικής Απογοητεΰσεως καί λύπης

ή τόλμη. Διά 
«"Οπου γή,

τής πατρίδος

ΰψώνουσι τό βλέμμα προς τά άνω καί ζητούν ένθάρρυνσιν
'Η διαθήκη τοΰ μεγάλου Κεφαλλήνος είναι ολόκληρον 

ποίημα. Καμμία έκδήλωσις τής εθνικής ζωής δέν έλησμονήθη 
καί κάθε παράγραφος τής διαθήκης αυτής άποδεικνΰει δτι, ό 
μέγας πατριώτης, κλείων έπειτα άπό τήν εργασίαν τό βράδυ 
τά μάτια του διά νά κοιμηθή, ώνειρεύετο μίαν Ελλάδα μεγά
λην, δυνατήν, ίσχυράν, άλλά καί πολιτισμένην, καί φιλότεχνον 
καί φιλάνθρωπον, καί μουσικήν, καί θεατρικήν, καί προηγμέ- 
νην. 'Ο στρατός καί ό στόλος, οί κατάδικοι καί τό θέατρον, τό 

νοσοκομεϊον άλλά καί ή μουσική, 
ή γυμναστική καί τά ωφέλιμα 
βιβλία, τά όριρανά καί αί άρχαιό- 
τητες, δλα τέλος πάντων δσα δια
κρίνουν μίαν χώραν πολιτισμέ- 
νην, εΰρήκαν θέσιν είς τήν σκέ
ψιν τοΰ άνδρός αυτού, ό όποιος 
υπήρξε τραπεζίτης, άλλά καί 
ποιητής, άνθρωπος τοΰ χρήμα
τος αλλά καί φιλόσοφος, χρημα
τιστής, άλλά καί ενθουσιώδης. 

Καί ό Γαλαξίας δέν τελειώ
νει μέ τόν Κοργιαλένιον. Άν 
προσετέθη είς τόν μεγάλον πο
ταμόν τών άστρων, ένας Ακόμη 
πρώτου μεγέθους Αστήρ, δέν 
σημαίνει δτι, ό ποταμός τών 
άστρων έξηντλήθη.

'Υπάρχουν πάντοτε είς δλα τά 
μέρη τής γής Έλληνες οί όποιοι 
εργάζονται, οί όποιοι καταπο
νούνται, καί οί όποιοι Αποτα
μιεύουν διά νά Αφήσουν όπίσω 
των μίαν 'Ελλάδα διαρκώς μεγα- 
λυνομένην καί διαρκώς ίσχυρο- 
ποιουμένην. Κανενός λαού τό 

μεγαλεϊον δέν στηρίζεται είς τόσον Ασιραλεΐς καί τόσον εδραίας 
βάσεις καί κανενός έθνους τό οικοδόμημα δέν βαίνει μέ τόσητ· 
πεποίθηση· καί βεβαιότητα πρός τό Αέτωμα καί πρός τό τελι
κόν επιστέγασμα. Μία πεποίθησις ισχυρά πρός τό μέλλον τής 
Ελληνικής φυλής εργάζεται Αθορύβως καί μυστηριωδώς μέσα 
είς τούς έλληνικούς εγκεφάλους καί οδηγεί μέ Αόρατον καί 
μυστηριώδες χέρι τάς έλληνικάς ψυχάς. Καί είς τό ελληνικόν 
πάνθεον τό καμωμένον από γνήσιον καί άφθαρτον ΙΙεντελικόν 
μάρμαρον, θά προστίθενται διαρκώς Ανδριάντες, τών οποίων 
ΰπόβαθρον θά είναι ή Έλλιρακή ψυχή.

ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΝ ΝΗΣΟΝ

Το ’Έθνος, δηλαδή αί κατά καιρούς Συνελεύσεις τής ’Εθνικής Αντιπρο
σωπείας, διά τήν "Υδραν, διά τάς Σπέτσας καί διά τά Ψαρά άνεγνώ- 

ρισαν υλικός καί ήΟικάς υποχρεώσεις. άνΟ’ ών έπραξαν ύπέρ τής φυλής 
κατά τόν ’Αγώνα. Έψήφισαν μάλιστα αί εθνοσυνελεύσεις καί ιίποζιηιιω- 
σεις χρηματικός, δι’ ειδικών δέ ψηφισμάτων καθώρισαν υπέρ αυτών 
καί προνόμια εκλογικά. Τά τελευταία ταϋτα μάλιστα έστηρίχθησαν είς 
κεκτημένον δικαίωμα, κτηθέν καθ’ήν εποχήν έξειλϊσσετο ό άγιόν. ΪΙράγ- 
ματι εϋρίσκομεν //αοιισπίτας . δπως έλέγοντο τότε οί αντιπρόσωποι- 
βουλευταί. έν ταίς έθνοσι-νελεΰσεσιν έκείναις. τρεις έκ μέρους τής 
"Υδρας, δύο έκ μέρους τών Σπετσών καί δύο έκ μέρους τών Ψαρών, 
ένιϊι άπό άλλος περιφέρειας εϋρίσκομεν καί ένα. Πρόδηλον άρα δτι ή 
έξαίρεσις αυτή ώφείλετο είς τόν εξαιρετικόν ρόλον ποΰ έπαιζον τά μέρη 
ταϋτα κατά τόν αγώνα. Ό δέκατος έβδομος νόμος τοΰ 1822 έν Έπι- 
δαΰροι καθοϊρισε πρώτος τόν αριθμόν τών Αντιπροσώπων τών μερών 
τούτων. "Εληξε κατόπιν νικηφόρως ό Άγιον καί τό δικαίωμα τούτο 
άνεγνωρίσθη τώ 1813 υπό τής Έθνοσυνελεύσεως, ήτις έχουσα ΰπ’ δψει 
τό 61 άρθρον τοΰ Εκτελεστικού, έξέδωκε τέταρτον ψήφισμα δι’ ού καθιέ
ρωσε τά προνόμια, είς δέ τό Σύνταγμα του 1844 συμπεριελήφθη διάτα- 
ξις σχετική. Πλήν τά Ψαρά δέν ύπήρχον πλέον. Οΰτω τό έθνος άποκα- 
θισταμενον, διαδηλοϋν τήν ευγνωμοσύνην του πρός τοϊις υπέρ εαυτού 
άγωνισθέντας, καθιέρωσε προνόμια διά τήν νήσον Ύδραν, τάς Σπέτσας

και τούς ψαριανούς. Καί εις μέν τάς δύο νήσους έδωκε τό προνομίαν 
νά έκλέγουν βουλευτάς όσους καί παραστάτας, τούς δέ έν 7·././.άΛι Ψαυια- 
roi'i συνεκέντρωσε καί έγκατέστησεν έν τή άρχαίρ Έρετρίρ. παρά τόν 
Εύβοϊκόν κόλπον. Οΰτω ίδρύθη ο προνομιούχος Δήμος Νέων Ψαρών 
είς δέ τούς έν Έλλάδι Ψαριανούς έδόθη τό προνομιον νά έκλέγουν 
επίσης τόσους βουλευτάς, όσους καί παραστάτας κατά τόν ’Αγώνα, ήτοι 
δύο. Πλήν τούτου δμως καί υλικός άποζημιώσεις τών παθόντων καί 
είσενεγκόντων ί'πέρ τοΰ Άγώνος ΰπεσχέθη τό Κράτος, άς δέν διεξεδί- 
κησαν οί δικαιούχοι. Ή Έθνοσυνέλευσις τού 1863 δέν συμπεριέλαβεν 
ειδικήν ώς ή τοΰ 1844 διάταξιν. άλλ' έξέδωκε ψήφισμα άναγνωρίζον τά 
προνόμια, περί ού σαφέστεροι· έπρονόησεν ό νιηιος ΞΖ- τοΰ 1865.

Διέρρευσαν δμως τά έτη καί έλησμονήθησαν τά πάντα και ήλθε μία 
κυβέρνησις Τρικούπη καί παρανόμως έπέβαλε χεΐρα μετά τής κοινής 
βουλής έπί τών προνομίων καί περιώρισε τόν αριθμόν τών βουλευτών 
τής "Υδρας εις 2, τών δέ Σπετσών καί ψαριανών είς 1. Κατόπιν δμως 
κατενοήθη τό παράνομον καί, καταργηθείσης τής στενής περιφερείας, 
έπηνωρθώθησαν τά προνόμια τών ηρωικών νήσων.

Φαίνεται δμως δτι, μέ τήν πάροδον τοΰ χρόνου έλησμονήθησαν αί 
ΰπηρεσίαι τών μερών τούτων καί έθεωρήθη δτι. ήτο καιρός άφοΰ καί 
αί αλλαι υποχρεώσεις ήθετΐ)θησαν, νά καταργηθώσι διά παντός τά προ
νόμια ταϋτα. Καί μέ τήν πνοήν τής Άνορθιόσεως ήκούσθησαν μεμψι-
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μοιρίαι κατά τών προνομίων. Άφ’ ετέρου μεταρρυθμιζόμενου τοΰ Συν
τάγματος, έν τφ προσχεδίω τών άποτελούντων τήν Κυβέρνησα1 βουλευ
τών, τό άρθρον 68 καθώριζεν αναλογίαν μεταξύ βουλευτών καί πληθυ
σμού. ήτοι ένός βουλευτοΰ πρός 16 έως 25 χιλ. κατοίκων. Προφανές 
άρα οτι έφ’οσον δέν έγίνετο ιδιαιτέρα μνεία — είτε έν αύτώ τφ νέοι Συν· 
τάγματι, είτε διά ψηφίσματος τοΰ ψηφίσματος τοΰ 1864, κατηργοΰντο 
αύτεπαγγέλτως τά προνόμια τής "Υδρας, τών Σπετσών καί τών Ψαρών.

Οί πληρεξούσιοι τότε τής "Υδρας κ. κ. Μάνος, Κυριαζόπουλος. Βερ- 
βενιώτης, Ραφαλιάς, Καλλίτσης, τών Σπετσών Ι’κίνης, Λεωνίδας, Διομή
δης, Κυριάκός. ’Αναργύρου καί τών Ψαρών Δ. Βρατσάνος συνελθόντες 
έν τή οίκίρ τοΰ βουλευτοΰ Ύδρας κ. Ί. Κουντουριώτου επανειλημμένος 
παρουσιάσΟησαν ενώπιον τοΰ Πρωθυπουργού κ. Βενιζέλου καί παρέστη
σαν αύτώ ίίτι. δέν συντρέχουν λόγοι σοβαροί πρός κατάργησιν τής μόνης 
ήθικής αμοιβής τών Υδραίων. Σπετσιωτών καί ψαριανών, διότι ούδεμία 
πολυτέλεια διοικήσεως υπάρχει, άλλ’ ούτε καν οικονομικοί λόγοι. Τού- 
ναντίον δέ παρέστησαν ότι κίνδυνος απειλείται, καταργούσης τής Ελλά
δος τά προνόμιαταύτα, νά καταργηθώσι καί άλλαχού υφιστάμενα τοιαΰτα. 
Διά τόν αύτόν λόγον καί ό Τρικούπης άλλοτε. σκεφΟείς νά κατάργηση 
τάς έν Έλλάδι μονός, έγκατέλιπε τήν ιδέαν του άμέσως. Ώμίλησαν 
κατόπιν αύτώ περί τού άδικήματος, ίίπερ ήθελε γίνει πρός τούς έπιζών- 
τας είσέτι άπό τοΰ άγώνος. άφοΰ δέν άφίσταται πολύ ήμών ή έποχή

έκείνη. Καί τέλος ΰπέδειξαν ότι δέν είναι δυνατόν νά καταργηθώσι τά 
προνόμια είς τάς παραμονάς τοΰ εορτασμού τής έκατονταετηρίδος, τού 
μεγάλου έκείνου γεγονότος, ύπέρ ού αί πατρίδες των κατ’εξοχήν συνέβαλον.

Τουναντίον μάλιστα, καθ’ ά ίσχυρίσθησαν, πρέπει μέ τήν Άνόρθωσιν 
νά ληφθή μέριμνα, δπως τελώνται επιμνημόσυνοι ναυτικοί τελεταί είς 
τά μέρη ταύτα κατά τάς επετείους μεγάλων σχετικών γεγονότων, διά τής 
παρουσίας τοΰ στόλου κ.λ.π. προωρισμέναι νά φρονηματίζωσι 
ιούς έπερχομένους. Ό κ. Βενιζέλος μετά βαθείας προσοχής 
ήκουσε ταύτα. ώμολόγησε δέ ότι είναι πλέον ή λογικά καί δί
καια, συγκατατεθείς δπως τή είσηγήσει τών παρά τή έπι
τροπή τοΰ Συντάγματος κ.κ. Μάνου καί Διομήδους Κυριάκού, 
τροποποιηθώ τό άρθρον 68. άπαλειφομένου τού αναλογισμού. 
Τούτο έγένετο πράγματι, όταν δέ μετά δύο μήνας οννεζητεΐτο 
τό άρθρον 68. ώς έτροποποιήθη, ό κ. Βενιζέλος έδήλωσεν ότι. 
ή κυβέρνησις δέχεται τήν διατύπωσιν τής έπιτροπής τοΰ Συν
τάγματος. Άμέσως τότε δ κ. Μάνος. βουλευτής "Υδρας, πρού- 
κάλεσεν έπεξήγησιν τής κυβερνήσεως έπερωτήσας περί τής
τύχης τών προνομίων καί ό κ. Βενιζέλος άπήντησεν ότι. έφ’δσον η 
Βουλή δέν αποκρούει τούτο, ισχύει τό ψήφισμα τοΰ 1864, συγκατατεθει
μένης δέ τής Βουλής, έσημειωθη τοΰτο είς τά πρακτικά. Ουτω διεσιό- 
θησαν τά προνόμια κατά τήν συνεδρίασιν τής 5 Απριλίου 1911.

τ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΑΚΟΣ
Tfz οιχιι γνώμη είναι: ΊΙ άληθής άπο- 

κάλυψις τής λαϊκής ψυχής». Ό τελευ
ταίος λόγος τοΰ κ. Δ. ΓΙετρακάκου περί 
Κοινής Γνώμης καί περ'ι Τύπου, ώς οργά
νου ταύτης, μάς ενθυμίζει τόν παλαιόν 
συνάδελφον εΐς τούς δημοσιογραφικούς 
άγώνας. Άπό τάς τάξεις μας έπήδησεν 
εις τούς άγώνας τής επιστήμης. Αγωνι
στής έκεΐ ζωηρός, μαχητής έδώ υπέρο
χος. Ώς δημοσιογράφος διεκρίθη- ιός 
επιστήμων ύπερέΐιαλεν εαυτόν καί τάς 
περί αύτοΰ προσδοκίας. Σπουδαί μακρό- 
ταται έν Γερμανία τόν έπότισαν μέ γερ- 
μανισμόν μέχρι ψυχώσεως καί τήν γερ
μανικήν αύτοΰ άντίληψιν ήσθάνθη ή 
Δικαιοσύνη, όταν τό πρώτον ή έπανάστα- 
σις τής 15 Αύγούστου 1909 τον έκάλεσεν 
είς τήν Γενικήν Γραμματείαν. Έν τή 
διοικήσει τής Δικαιοσύνης άπέθη ό κ. Δ. 
Πετρακάκος ό ριζοσπατικιότερος καί αυ
στηρότερος τών προκατόχων του, άπο- 
τελέσας αύτός τόν νέον σταθμόν, άπό 
τόν όποιον ώρμήθη ή άναγέννησις τής 
Δικαιοσύνης. ’Επάταξε τό κόμμα καί 
συνέτριψε τάς παλαιός μεθόδους. Άλλά 
διά τής νέας Γενικής Γραμματείας του 
συνεπλήρωσεν έν τώ 'Υπουργείω τής 
Δικαιοσύνης, τό ιδεώδες, τό οποίον εκπροσωπεί ό πράγματι, 
ιδεώδης υπουργός, δν έσχε ποτέ ή Δικαιοσύνη παρ’ ήμίν. Ό 
άχώριστος σύντροφος τοΰ κ. Δ. Πετρακάκου είναι ή πέννα 
καί μετά τής αύτής εύχερείας χαράσσονται έγκύκλιοι καί
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έγγραφα, μεθ’ής άλλοτε πολιτική άρθρο- 
γραφία καί πολιτική πολεμική. Ή τελευ
ταία πολεμική του έστράφη κατά τής 
έκκαθαρίσεως τοΰ ’Εθνικού Πανεπιστη
μίου. Διά σειράς δριμυτάτων άρθρων 
τήν έχαρακτήρισεν ώς ηρογραφάς τής 
Μαύρης Χειρός. Καί ό χαρακτηρισμός 
του έκεΐνος έμεινεν. Ή θέσις τοΰ σημε
ρινού Γεν. Γραμματέως τοΰ υπουργείου 
τής Δικαιοσύνης είναι είς τήν δημοσιο
γραφίαν καί τήν πολιτικήν. Άλλά καίτοι 
άσφαλέστατος βουλευτής αποφεύγει τήν 
πολιτικήν. ΊΙ θέσις του όμως είναι καί 
είς τό Πανεπιστήμιου, τής Νομικής Σχο
λής τοΰ οποίου διατελεΐ ύφηγητής, υφη
γητής δέ ζωντανός μέ Επιστημονικούς 
τίτλους, τιμηίΐέντας διά κολακευτικωτά- 
των έν Εσπερία κρίσεων.

Ποΰ θά προτίμηση νά άφοσιωθή απο
κλειστικές; "Εν είναι βέβαιον ότι έκ τοΰ 
μηδενός έχώρησε πρός τά έμπρός καί 
κανείς δέν έχει τήν δύναμιν νά τόν στα- 
ματήση. 'Οπουδήποτε δέ καί άν δρφ θά 
άποτελή πάντοτε χαράν καί τιμήν είς τούς 
δημοσιογράφους. ΊΙ 'Ελληνική Δημο
σιογραφία είναι υπερήφανος διότι, τοιαύ
τας έθνικάς δυνάμεις γαλουχεΐ καί εξαπο

λύει είς τόν τόπον μας, διά τοΰτο δέ καί ήμεϊς μετά τής 
θερμοτέρας συμπάθειας παρακολουθοΰμεν τήν ώτομομπιλικήν, 
ούτως είπεϊν, σταδιοδρομίαν τοΰ πολυτίμου ήμών φίλου Γενι
κού Γραμματέως.
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ΤΟ ΚΑΛΛΥΝΤΗΡΙΟΝ ΣΑΣ ΚΥΡΙΑΙ ΜΟΥ
ΕΠΕΙΤΑ άπύ όσα σάς είπα περί κοσμητικών τής κόμης έρχομαι είς τά 

περί κομώσεως.Έκεΐνο τό στρίψιμο καί τό σφίγξιμο τών μαλλιών καί 
τό κάρφωμα μέ τάς σιδηράς ιδίως καρφίδας είναι καταστρεπτικώτατον 
διά τήν κόμην μας. Ό περιορισμός τής κόμης, ή πίεσις τής κεφαλής καί 

τό τράβηγμα τών τριχών παραβλάπτουν τήν Ορέψιν τής θήκης 
τών τριχών καί προδιαθέτουν είς τήν πρόωρον αλωπεκίαν. 
■Μάθετε το μιά γιά πάντα. Μή σφίγκετε τά μαλλιά. Άφίνετέ τα 
άραιά-άραιά, μέ άνεσιν διιί νά άερίζωνται κανονικά. Ή ζωτι- 
κωτέρα τροφή τής τριχός είναι ό άερισμός αύτής. Φροντίζετε 
όσον τό δυνατόν περισσοτέρας ώρας νά έχετε λυτά τά μαλλιά 
μέσα είς τό σπήτι.

Καλλίτερα, υγιεινότερα κόμωσις είναι, νά πλέκετε τά μαλλιά 
χαλαρά χαλαρά είς βοστρύχους καί νά τά στηριΧετε, αί κυρίαι 
όπισθεν τής κεφαλής αναδιπλωμένα μέ κοκκάλινες φουρκετ- 
τες, αί κόραι δέ νά τά άφίνετε κρεμασμένα. Βάρδα άπό φουρ- 
κειτες μετάλλινες.

Είπα άνωτέρω διι ή καλλίτερα τροφή τής τριχός είναι ό αερισμός. 
Δέν είναι καμμία φιλοσοφία αύτό. Μέ τσατσάρα καί βούρτσα δύνασθε 
νά άερίζετε θαυμάσια τά μαλλιά σας. Αποφεύγετε όμω; τά πυκνά κτέ
νια. Άφοΰ τά κτενίσετε μέ προσοχήν, κατόπιν τά βουρτσάρετε ελαφρά- 
έλαφρά. Άν έχετε πιτυρίδα τά βουρτσάρετε δυνατότερα κάπως διά νά 
παρασυρθοΰν τά πιτυριιύδη σωμάτια.

Πρέπει όμως νά απολυμαίνετε τακτικά κάθε τι πού μεταχειρίζεσθε 
διά τήν κόμωσίν σας. Κτένια, τσατοάρες. βούρτσες, πρέπει συχνά νά 
έμβαπτίζωνται είς διάλυμα lysol.

Ώς πρό; τό σίδερο δέν δύναμαι νά σάς είπω πολλά πράγματα. Αί 
γνώμαι τών επιστημόνων είς τό ζήτημα τούτο συγκρούονται. Άλλοι 
ισχυρίζονται ότι δέν βλάπτει τό σίδερο. Κατ’ άλλους πάλιν καταστρέ
φεται τό υγρόν τής τριχός κ.λ. Ύπάρχουν καί οί φρονοΰντες ότι τό 
σιδέρωμα τής κόμης ώφελεϊ διότι συντελεί είς τόν αερισμόν αύτής. 
Άλλά νά μή καίη, έννοεϊται. πολύ τό σίδερο.

Ώς πρός τήν τριχόρροιαν έχω νά σας παραθέσω τήν έξής συνταγήν: 
Φορμόλης....................... 50 c. g. Βάμμα ίαβοράνδου ... 30 c. g.
Νιτρικήςπιλοκαρπίνης . . 2 · Βάμμα εμετικών καρύων . 20 ·
Βάμμα κανθαρίδων ... 15 - Βάλσαμον φιοραβέντι . . 45 »

Καθ’ έκάστην κάμετε μίαν εντριβήν είς τήν ρίζαν ιών τριχών.
Άν όμως αί τρίχες είναι ξηραί καί εύθραυστοι προτιμήσατε τάς άλοι- 

φάς. ’Ιδού μία:
θειϊκή κινίνη ......................2 γρ. Βάλσαμον περουβιανόν 20 σταγόν.
"Ελαιον γλυκών Αμυγδάλων 8 Έλαιον περγαμότου ... 6 γρ.
Μυελός βόειος....................30 »

Κατά τής προώρου ιδιοπαθούς αλωπεκίας δέν έχομεν φάρμακον. Τήν

θεωρούν όλοι σχεδόν ανίατον. "Ενας μόνον, ό Cottle, μάς δίδει συντα
γήν. Λάβετέ την:
Όξεικοΰ όξέως.................. 15 γρ. Οινοπνεύματος...................15 γρ.
Βόρακος.......................... 4 Ροδοστάγματος...............  240 ·
Γλυκερίνης.........................12

Ό Besmier υποδεικνύει είς τούς άνδρας νιι κόπτουν σύρριζα τά μαλ
λιά καί νά πλένουν τό κεφάλι καθ’ έκάστην μέ θερμόν νερό καί σαπούνι 
Gouilron. Άλλος πάλιν, ό Lassnr. φρονεί ότι ή άλωπεκία οφείλεται είς 
παράσιταν και διά τοΰτο έχει είς τήν ήμερησίαν διάταξιν τά Αντιση
πτικά. τόν υδράργυρον, τό ίτεϋλικόν όξύ κ. λ.

Έν πάση περιπτώσει όσαι δέν προσεβλήθησαν άπό πρόωρον ιδιο
παθή Αλωπεκίαν πρέπει νά τηρούν τούς όρους τής υγιεινής τής κόμης. 
Ίδίφ νά αποφεύγουν τή\ παντός είδους κατάχρησιν καί τήν υπέρμετροι· 
διανοητικήν εργασίαν.

Διά τάς άλλας μορφάς τής τριχορροίας δέν έχω νά συστήσω παρά 
κανονικήν και επιστημονικήν θεραπείαν. Τό έλαιον τών γλυκών άμυγ

δάλων μέ ολίγον φανικόν όξύ είναι ένδεδειγμένον διά τάς ξηρός τρίχας, 
καί αί πλύσεις δΓ οινοπνεύματος μέ μικράν ποσότητα βόρακος, ή σόδας, 
ένδείκνυνται διά τάς πολύ λιπαρός τρίχας. ’Επίσης άπαξ τής ήμέρας 
δύνασθε νά κάμετε πλύσεις μέ μίγμα 150 δο. ΰδατος πίσσης. 3 δρ. βόρα
κος καί αμμωνίας υγρός. Πρό πάντων όμως τά αντισηπτικά, ώς άπε- 
δείχθη, ωφελούν καί τούτο διατρανώνει τήν ιδέαν ότι ή τριχόρροια 
οφείλεται είς μικρόβιον.

Ιδού καί μία συνταγή κατά τής άρχομένης πτώσεως τών τριχών: 
Alcool caniplire...............100,0 Aminoniaqiic........................ 5,0
Essence <le terebenthine . 25,0

Άπαξ τής ήμέρας κάμετε μίαν εντριβήν τοΰ τριχωτού τής κεφαλής. 
Καί μία άλοιφή :

Moelle <le boeuf...............30,0 Fleurs <ie soufre................... 0,50
Huile d’amandes douces . 10,0 Teinture de benjoin M.S.A. 3.0

Αλείφετε κάθε βράδυ τό δέρμα τής κεφαλής, τό δέ πρωί άφαιρεϊτε τό 
μή άπορροφηθέν διά πλύσεως μέ αφέψημα Παναμά είς αναλογίαν 20 "/0(1.

Η ΕΜΠΙΣΤΟΣ ΣΑΣ

ΜΙΑ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΠΟΥ ΕΠΩΛΗΣΕ ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΙΗΣ

Μιαν ώραίαν ήμέραν τοΰ Σεπτεμβρίου τού 
, 1472 οί κάτοικοι τής Αμμόχωστου τής 
Κύπρου εϊδον νά εμφανίζεται πρό τοΰ λιμέ

νος των ισχυρός στολος Κυπριακών καί Ένε- 
τικών γα/.ερών. μέ τιήν επίσημον γαλέραν είς 
τό μέσον, φέρουσαν τά σήματα τοΰ Αγίου 
Μάρκου καί τοΰ βασιλείου τής Κύπρου. Ή 
εϊδησις διαδοθεϊσα άπό τούς φρουρούς τοΰ 
λιμένος έφθασεν είς τά πέρατα τής πόλεως 
καί είς τά πέριξ.

— Ή βασίλισσα έρχεται!
"Απειρον πλήθος συνεκεντρώθη είς τιήν παρα

λίαν καί διά μέσου τοΰ πλήθους αύτοΰ κατήλθε 
καί παρετάχθη λαμπροστόλιστος ή βασιλική 
άκολουθία καί ή Υψηλή Λύλιή μέ τόν βασιλέα 
’Ιάκωβον τόν Β' Αουζινιάν, έπί κεφαλής.

ΊΙ βασίλισσα άνεμένετο πρό πολλού. Ό βασι
λεύς τής Κύπρου τφ 1471 είχε στείλει πρέσβεις 
είς τόν Πάπαν διά νά τόν πείσουν νά τόν 
άναγνωρίση βασιλέα τής Κύπρου καί νά τοΰ 
προμηθεύση σύζυγον τήν θυγατέρα τοΰ δεσπό
του τοΰ Μωρέως εύρισκομένην έν Ρώμη τότε. 
Ό Πάπας ήρνήθη νά τόν άναγνωρίση βασιλέα 
καί ό 'Ιάκωβος Β’ έστράφη διά σύζυγον πρός 
τήν Βενετίαν, όπου έστειλε πρέσβυν τόν Φίλιπ
πον Μισταέλ. Ό Μισταέλ διηυθύνθη κατ’ εύ- 
θεΐαν είς τό μέγαρον τοΰ εύπατρίδου Μάρκου 
Κορνάρο καί έζήτησε διά τόν βασιλέα καί 
κύριόν του τήν κόρην του Αικατερίνην, δια- 
κρινομένην μεταξύ τών νεανίδων τής 'Ενετίας 
διά τήν ωραιότητά της. Ό Κορνάρο δέν ήρ-
νήθη. μολονότι ή κόρη του τότε ήτο μόνον δεκατεσσάρων έτών. Απλώς 
έζήτησε νά γίνη μέν ό γάμος, άλλά ή μικρά βασίλισσα νά μείνη εΐς 
τιήν Βενετίαν μέχρι τής ένηλικιιόσεώς της, καί ό ’Ιάκωβος Β’ ήναγ- 
κάσθη νά περιμείνη.

Ό γάμος έγινε μέ δλην τήν μεγαλοπρέπειαν τήν έπιβεβλημέπμ· προ
κειμένου περί βασιλικού γάμου. Σαράντα εύγενεϊς δέσποιναι τής Βενε
τίας έπιβαίνουσαι δύο μεγάλων Λογικών λέμβων καί ακολουθούμενοι 
άπό στόλον ολόκληρον γονδολών, διηυθύνθησαν είς τό μέγαρον τοΰ 
Κορνάρο καί παρέλαβον τήν νύμφην, τήν όποιαν μετέφερον είς τό 
παλάτι τών Δογών. Έκεΐ ό δόγης Χριστόφορος Μόρος τήν ύπεδέχθη 
είς τιήν αίθουσαν τοΰ Μεγάλου Συμβουλίου, δπου έπερίμενεν δ πρέσβυς 
Μισταέλ. Ό Δόγης έν μέσφ τής λαμπρός άκολουθίας του καί τοΰ άνθους 
τής Ένετικής αριστοκρατίας έκήρυξε τήν Αικατερίνην θυγατέρα τοΰ 
Αγίου Μάρκου, καί έδήλωσεν δτι ή Δημοκρατία τιήν προικίζει μέ δέκα 
χιλιάδες δουκάτα, ό δέ Μισταέλ έπέρασε είς τό δάκτυλόν της τόν βασι

λικόν αρραβώνα καί προσέφερε τά πολύτιμα δώρα, τα όποια τής 
έστελλεν ό σύζυγός της.Μέ τήν ιδίαν έπισημότΐ]τα ώδηγήθη πάλιν είς τό μέγαρον τού πατρός 
της ή Αικατερίνη Κορνάρο, έκεΐ δέ ιδιαίτερα διαμερίσματα ώρίσθη- 
σαν δι’ αύτήν καί άκολουθία πυκνή έτέθη είς τάς διαταγάς τής νεα
ρός βασιλίσσης.

τόν γάμον του έξελθων είς κυνήγιον ήσθένησε 
καί μετά τρεις ήμέρας άπέθανε, τήν 6 ’Ιουλίου 
1475. δηλητηριασθείς, ώς λέγεται, ύπό τών 
Ενετών Άνδρέα Κορνάρο καί Μάρκου Βέμ- 
που. διά νά μείνη ή Αικατερίνη μόνη βασίλισσα 
τοΰ ώραίου έκείνου βασιλείου. Καί τφ δντι 
αύτιή έμεινεν. Ό Ιάκωβος εϊχεν άφήση διαθή
κην. είς τήν όποιαν έγκαθίστα κληρονόμον τοΰ 
θρόνου τήν γυναΐκά του. διατρεχουσαν ήδη 
τόν όγδοον μήνα τής εγκυμοσύνης της.

Βαθυτάτη καί ειλικρινής φαίνεται ότι ύπήρ- 
ξεν ή λύπη τής Αικατερίνης Κορνάρου διά 
τόν θάνατον τού συζύγου, μέ τόν όποιον έζησε 
τόσον ολίγον μαζή. Άλλά ταυτοχρόνως οί ίπ- 
πόται καί ό λαός άνεκήρυξαν τιήν Αικατερίνην 
Άτπιβασίλισσαν τής Κύπρου καί ώμοσαν πίστιν 
εΐς αύτήν, ή δέ Ένετική Δημοκρατία, πληρο- 
φορηθεΐσα τόν θάνατον τοΰ Βασιλέως, έστει- 
λεν είς τιήν Άντιβασίλισσαν έπιστολήν συλλυ
πητήριων καί εξ ένετικάς γαλέρας, διά νά 
τεθούν ύπό τάς διαταγάς της καί νά τήν προσ
τατεύσουν έν άνάγκη.

«
Έν μέσοι τής βαθυτάτης αύτής λύπης ή 

βασίλισσα έγέννησε τέκνον τό όποιον ώνομά- 
σθη ’Ιάκωβος I”. Καί αύτό δμως δέν έπέπρωτο 
νά ζήση πολύ. Δέν είχε συμπλήρωσή άκόμη 
τό δεύτερον έτος τής ήλικίας του ότε άπέθανε, 
δηλητηριασθέν ίσως καί αύτό ύπό τών Βένε
των διά νά μή μείνη κανείς διεκδικητής τοΰ

ρας ραοίΛΛυοηι,. e
Μετά τέσσαρα λοιπόν έτη ή νέα βασίλισσα, δεκαοκταέτις πλέον, άπε- 

βιβάζετο είς τιήν Κύπρον. Μέ τούς μεγάλους μαύρους οφθαλμούς, τήν 
ξανθήν κόμην, τό λεπτόν καί ώραίον στόμα, καί τό θαμβόν ελαφρώς 
μελαχροινόν χρώμα τοΰ προσώπου, δέν ήτο μόνον τύπος Βενετικής καλ
λονής. ήτο καί τύπος Βασιλίσσης.

— Ή Αφροδίτη επιστρέφει είς τήν Κύπρον ’. έλεγον οί νησιώται 
θαυμάζοντες.Ή ένετική γαλέρα ή φέρουσα τήν βασίλισσαν έπλησίασε πρώτη καί ό 
πρεσβευτής τής Ένετίας Άνδρέας Γραδενϊγος, βοηθήσας τιήν βασίλισ
σαν νά έξέλθη είς τήν ξηράν. τήν παρέδωκεν είς τόν βασιλέα ’Ιάκωβον, 
ό όποιος έκλινε καί τής ήσπάσθη μ’ εύλαβή τρυφερότητα τιήν χεϊρα. Ή 
ακολουθία έξεκίνησε κατόπιν διά τόν μητροπολιτικόν ναόν, δπου έψάλη 
δοξολογία καί έγινεν άμέσως ή στέψις τής Αικατερίνης ώς βασιλίσσης.

Έπί ήμέρας ή Κύπρος έώρταζε τήν άφιξιν τής βασιλίσσης καί τό νεα
ρόν ζεΰγος έπλεεν είς ωκεανούς ευτυχίας. Έν τούτοις ή εύτυχία αΰτη 
δέν έπρόκειτο νά διαρκέση πολύ. Ό βασιλεύς Ιάκωβος εν έτος μετά

Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΡΝΑΡΟ δηλητηριάσουν ίσως και αυιο ωιο uc.t- τών διά νά μή μείνη κανείς διεκδικητής τοΰ 
Κυπριακού θρόνου καί νά περιέλθη τό βασίλειον είς τήν Ένετίαν.

Μετά τόν θάνατον τού υίοΰ της ή Αικατερίνη άνηγορεύθη ύπό τών 
ιπποτών όριστικώς βασίλισσα, άφοΰ δέ διέμεινε τρία έτι είς Αμμόχω
στον, άνήλθεν έπειτα είς τήν Λευκωσίαν. Θά έμενεν δμως χήρα ή ώραΐα 
έκείνη ήγεμονίς είς ηλικίαν είκοσι δύο μόνον έτών: Βεβαίως τό πράγμα 
ήτο δύσκολον. "Ηδη έψιθυρίζετο ότι ό βασιλεύς της Νεαπόλειος έζήτει 
τήν χεϊρα τής Αικατερίνης διά τόν υιόν του. Ποία άπάντησις έδόθη έκ 
μέρους τής νεαρός χήρας δέν είναι γνωστόν. ΊΙ Δημοκρατία όμως είχε 
λόγους ν’ άνησυχή. Ή Κύπρος έξέφευγεν άπό τάς χεϊράς της. Ή μήτηρ 
λοιπόν τής Αικατερίνης έξαπεστάλη είς τήν Κύπρον καί έπειτα ό αδελ
φός της Γεώργιος, διά νά τήν πείσουν νά παραιτηθή τών δικαιωμάτων 
της ύπέρ τής Βενετίας, ταυτοχρόνως δέ ό Ένετικός στόλος κατέπλευσε 
φέρων άπεσταλμένους τοΰ Δόγη πρός τόν αύτόν σκοπόν.

Φαίνεται δτι ή Αικατερίνη κατ’ άρχάς δέν άπεδέχθη εύχαρίστως τάς 
προτάσεις αύτάς. Άλλά ή Ένετία έπέμεινεν. Αί πρεσβεϊαι ήρχοντο ή 
μία μετά τήν άλλην. 11 Αικατερίνη δέν ήτο δυνατόν ν’ άντισταθή πλέον. 
Τήν 14 Μαρτίου 1489 ή σημαία τοΰ Άγιου Μάρκου ύψώθη είς τήν 
πλατείαν τής Άμμοχώστου. κήρυκες δέ ειδοποιούν τόν Κυπριακόν λαόν 
δτι, ή βασίλισσά του διά τήν ησυχίαν καί τήν άσφάλειαν τοΰ τόπου, 
παρεχώρει τήν νήσον είς τήν'Ενετικήν Δημοκρατίαν, τήν όποιαν θ’ άνε- 
γνώριζεν είς τό μέλλον ώς κυρίαρχον τής Κύπρου.

Μέ μαύρην πένθιμον στολήν έπέστρεΐ|·εν έπί Ένετικής γαλέρας συνο- 
δευομένης ύπό μοίρας τοΰ Ένετικοΰ στόλου, ή Αικατερίνη είς τήν Βενε
τίαν. Ή πατρίς της τήν έπερίμενεν ένθουσιασμένη διά τήν έπιτυχίαν 
τών σχεδίων της καί διά τήν προσθήκην μιάς χώρας είς τάς Ένετικάς 
κτήσεις. Ό Δόγης Αύγουστϊνος Βαρβαριγος, έπιβαίνων τής δογικής γαλέ
ρας, τιήν προϋπήντησεν έξω τής Βενετίας, καί τήν ώδήγησε μέ μεγάλην 
τιμήν είς τόν "Αγιον Μάρκον. Έκεΐ ή χήρα βασίλισσα προσέφερεν είς 
τόν Δόγην τάς κλείδας τής νήσου, έκεΐνος δέ είς αντάλλαγμα τής παρε- 
χώρησεν ισόβιον σύνταξιν 80 χιλιάδων βυζηκίων, δηλαδή τριακοσίων 
χιλιάδων σημερινών δραχμών καί την μικράν πόλιν "Λζολι.

Είκοσι έτη εζησεν έκεΐ ή πρώην βασίλισσα, λησμονημένη πλέον εΐς 
τήν θαυμασίαν πολίχνην τών υπωρειών τών Άλπεων. Ή παράδοσις 
βεβαιώνει δτι, κατά τόν εικοσαετή έρημικόν αύτόν βίον, δχι σπανίως ή 
ώραΐα χήρα προσέφερε τήν εύνοιάν της είς περαστικούς θαυμαστός. 
Ή ιστορία δμως δέν βεβαιώνει τίποτε καί ή Αικατερίνη Κορνάρο. 
βασίλισσα τής Κύπρου, κοιμάται ίστορικώς άσπιλος κάτω άπό τό βαρύ 
μαρμάρινου μαυσωλείου τού ναοΰ τοΰ Σάν - Σαλβατόρε είς τήν Ρώμην.

— - -
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0 Λαμπρά», στρατιώτης τοΰ 51 Ιππικού συντάγματος, έκείνο τό 
βράδυ, καθισμένος απέναντι είς τόν παλαιόν του_φίλον, υπάλληλον 
κρεωπωλείου, έπαιζε τήν πρέφαν μέ εξαιρετικήν όρεξιν. Καί έπαιζε 

μέ δρεξιν διότι είχε τύχην εκείνο τό βράδυ_ ό Λαμπρά». Δέν ή μπορεί 
κανείς νά μή γίνη νευρικός όταν χάνη. Καί όταν έχανε ο Λαμπράμ ήτο 
τρομερός. Έφιόναζε. έκτυποΰσε τό χέρι του καί έλεγε καί μίαν λέξιν 
— τήν λέξιν τού Καμπρών— ή όποια έκαμνε τόν σεμνόν υπάλληλον 
τοΰ κρεωπωλείου νά κοκκινίζη, ώς μπιφτέκι άψητον.

Τό βέβαιον είναι ότι ό Λαμπράμ ήτο πρώτης τάξεως στρατιώτης. 
Πειθαρχικός, τακτικιότατος. άγαίΙιότατος, σχεδόν κοντούτσικος, ήτο τό 
υπόδειγμα καί τό καύχημα τοϋ Συντάγματος. 'Εκείνο τό οποίον τον διέ- 
κρινε ήτο ή καλή του πίστις, τόση πολλή, ώστε νά μή δέχεται ότι είναι 
δυνατόν άνθρωπος νά τόν γελάση, άφοΰ ούτε αύτός έγελοΰσε κανένα. 
" ' τό ώρολόγιον τοϋ καφφενείου καί ίδιον δτι οί

έλειπεν ένα τέταρτον διά νά γείνουν οκτώ, έξή- 
γαγε τό άπλοΰν συμπέρασμα 
Οτι ήτο όκτι'υ παρά τέταρ
τον, καί μόνον έξεπλάγη 
ολίγον διότι τό ώρολόγιον 
έπέμενε νά δείχνη τήν ιδίαν 
ώραν τέσσαρας φοράς κατά 
συνέχειαν. Έπί τέλους αόρι
στοι ΰπόνοιαι τοϋ ήλθαν, 
ΰποψίαι έκυρίευσαν τό ολί
γον πνεύμα του. μία δυσδιά
κριτος αγωνία κατέλαβε τήν 
ψυχήν του. ή αγωνία μήπως 
δέν προφθάση τό εσπερι
νόν προσκλητήριο»·, άλλά 
καί ταυτοχρόνως μήπως δέν 
έχει τόν καιρόν νά τελείωση 
τήν τρίτην καί σποιιδαιοτά- 
την παρτίδα τής πρέφας.

Έπί τέλους ανήσυχος ήρω- 
τησε τόν υπάλληλον τοΰ 
κρεωπωλείου.

—Τί ώρα νά είναι αρά γε; 
Ό φίλος του έκύτταξε τό 

ώρολόγιον του.
πέντε'. είπεν.

. ήθη καί έξεσφενδόνισε τήν τρομερήν λέξιν. 
Καί άνατιναχθείς έπάνω έπέταξε τά χαρτιά καί διηύθυνε πρός τό ώρο
λόγιον βλέμματα άγανακτήσεως καί οργής διότι τόν είχε γελάση.

-Ντροπή σου ! είπε πρός τό ώρολόγιον, ιός νά ώμίλνι πρός άνθρωπον. 
Εις τήν φωνήν του υπήρχε τόση άπογοήτευσις καί τόσος θυμός, ώστε 

ό υπάλληλος τού κρεωπωλείου αν καί συνειθισμένος εις τό αίμα, ήσθά- 
νετο κάποιον ρίγος.

Όρθιος πλέον ό Λαμπράμ, έκούμπωνε τήν ζώνην τοϋ σπαθιού του 
καί προσεπάθει νά τακτοποιήση τήν στολήν του, σκεπτόμενος είς τό 
μεταξύ πώς 0’ άντίκρυζε τόν λοχίιιν του καί τί δικαιολογίαν θά εΰρισκε. 
Καί έπί τέλους ώρμησε πρός τήν θύραν βροντόφωνων:

—■ Νά πάριι ό διάολος, νά πάρη !. ..
Ένας πελάτης τού καφφενείου. ό όποιος έδιάβαζε ήσυχος τήν εφη

μερίδα του, έγύρισε, είδε αυτήν τήν σκηνήν, καί είπε κινών τό κεφάλι. 
—Τόνκακομοίρη τόν ιππέα!... Τήνόχτάρατήν έχει στήντσέπη του!...

«
Μόλις έβγήκε είς τόν καθαρόν αέρα ό Λαμπράμ, έγινεν ήσυχώτερος 

καί έβυθίσθη είς τήν σιωπηλήν θλίψιν, ή όποια ακολουθεί τάς μεγάλας 
καταστροφής. Ό υπάλληλος τού κρεωπωλείου τόν έκύτταζε συμπαθώς 
καί μή τολμών νά δμιλήση, αισθανόμενος δτι εις τήν συμφοράν ή όποια 
έπήλθεν ήτο κάπως αίτιος καί αυτός.

Έξω ήτο ώραία φθινοπωρινή βραδυά, κάπως ψυχρά, καί τά φύλλα 
έπιπταν άπό τά δένδρα, διότι πάντοτε, ώς γνωστόν, τό φθινόπωρου τά 
φύλλα πέφτουν άπό τά δένδρα, διά νά ευχαριστήσουν τούς μελαγχολι- 
κούς ποιητάς. Εϊς τόν ουρανόν τά άστρα έσκόρπιζον τό άμυδρόν των φώς 
καί είς τούς δρόμους τό δυνατώτερον φώς των τά φανάρια τοΰ αεριόφω
τος. Ό Λαμπράμ έστάθη αναποφάσιστος μέ τήν ράχιν γυρισμένην πρός 
τό καφφενεϊον, τά χέρια στηριγμένα είς τά Ισχία, είς στάσιν άνθρωποι· 
αποφασισμένου νά παραδοθή είς ιό μοιραΐον καί τό τρομερόν.

— Πώς διάολο Οάξελασπιόσω τώρα άπ’αΰτήν τήνΙστορία;έμουρμούρισε. 
Ό κρεωπιόλης ύψωσε τούς ώμους.
— Ώχ, αδελφέ- είπε. Δέν έχάλασε ό κόσμος γιαιί θά λειψής άπό τό 

προσκλητήριο. Δύο ’μέρες φυλάκισι καί έτελείωσε...
Άλλά ό στρατιώτης έξηγριώθη.

Δύο 'μέρες ! είπε. Βέβαια σύ δέν τής λογαριάζεις τής ημέρες γιατί 
θά κόβης τής μπριζόλες σου ατό μεταξύ. Γιά ρώτησε καί μένα, πού 
χάνω τό δικαίωμα νά ζητήσω άδειαν.

— Επρόκειιο νά ζητήσης άδεια;
— Βέβαια, διάολε !.. . 'Ηθελα μιά άδεια τεσσάρων ή μερών γιά νά 

πάω στό γάμο τής άδελφής μου.
— Πότε;
— Μεθαύριο !..
— Διάολε ! είπεν ό κρεωπιόλης ξύνων τό κεφάλι του.
Τό πράγμα ήτο σοβαροί·. Ό κρεωπιόλης δέν έγελοΰσε πλέον. Καί άνα- 

σηκιόσας πάλιν τό κασκέτο τ<·υ, έξύσθη βαθύτερου αυτήν τήν φοράν. 
Άλλά όταν ένας κρεωπιόλης ξύνεται είναι αδύνατον νά μή κατέβη μία 
Ιδέα Εκείνος δέ, τόν όποιον έχομεν τήν τιμήν νά παρουσιάσωμεν είς 
τούς άναγνώστας μας. ήτο άπό τούς πλέον παραγωγικούς είς ιδέας. Άκρι-

Παρατηρήσας τετράκις 
δεΐκται έσημείωναν ότι

βώς λοιπόν τήν στιγμήν πού τό ώρολόγιον τής Μητροπόλεως έσήμαινεν 
εννέα παρά τέταρτον ό κρεωπιόλης έκτύπησε μέ τήν παλάμην του τό 
μέτωπον καί είπε:

—Ά μά βέβαια!. . Βέβαια!. . Αύτό είναι, αδελφέ! ..
— ΙΙοιό; ήρώτησεν έκπληκτος ό Λαμπράμ.

Ό κρεωπιόλης έμισόκλεινεν ήδη τά μάτια του. ώς άνθρωπος, ό όποιος 
συνέλαβε μεγαλοφυές οχέδιον καί προσεπάθει τώρα νά κανονίση τάς 
λεπτομέρειας.

— ΙΙοιό: ήρώτησε πάλιν ό Λαμπράμ. Τί τρέχει;
— Τί τρέχει; είπεν ό κρεωπιόλης. Τρέχει ότι εύρηκα ένα σχέδιον.
— Σχέδιο;
Καί ο Λαμπράμ έφρικίασε.
— Μάλιστα.

Γιά τήν τιμωρία μου ;
Γιά τί άλλο :

— Όχι δά '.
— Τήν έγλύτωσες. σού λέω: τήν έγλύτωσες. Βάζω στοίχημα πώς τήν 

γλύτωσες.
-Μίλησε λοιπόν διάολε! είπεν ό ίππεύς ανυπόμονος. Μίλησε!

— Που είναι τό αστυνομικό τμήμα;
— 'Εδώ στό πλάι’· στήν έκκλησία κοντά.
— Ωραία ! Πάμε λοιπόν !..
— Νά κάμωμε τί:

Θάσου πώσιό δρόμο! Τό τμήμα κλείνει στάς έννέα. Δρόμο λοιπόν! 
Καί οί δύο άνδρες έξηφανίσθησαν μυστηριωδώς είς τήν σκιάν τής 

νυκτός.

— Εννέα παρά εΐκι 
Ό Λαμπράμ δέν έκς

Είς τό γραφ εϊον του ό άστυνόμος κατεγίνετο νά σύνταξη τό αστυνο
μικόν δελτίον τού τμήματός του. Όσοι είδαν ποτέ αστυνομικόν δελτίον. 
εφαντάσθησαν άραγε πόση έργασία χρειάζεται διά νά καταρτισθή τό 
φιλολογικόν αύτό έργον; Ό άστυνόμος λοιπόν κατεγίνετο είς αύτό μέ 
τήν προσήκουσαν σοβαρότητα και μέ τό ενδιαφέρον ανθρώπου ό όποιος 
χαράσσει τάς τελευταίας γραμμάς έργου, διά τοϋ οποίου πρόκειται νά 
γίνη Ακαδημαϊκός. Ή λάμπα εμπρός του. μέ τό πράσινον άμπαζούρ. 
έφιότιζε τά λΐνχά στενόμακρα χαρτιά, έπάνω είς τά όποια, μετά πολλήν 
σκέψιν καί έξονύχισιν, προσέθετεν άπό καιροϋ είς καιρόν άπό μίαν λέξιν 
ό συγγραφεύς των.

Έξαφ να ένας άστυφύλαξ είσήλθε μέ προφυλάξεις καί μέ τήν συναί
σθηση· ότι διακόπτει σπουδαίοι· έργον, άνεκοίνωσεν ότι ένας στρατιώ
της ζητεί τόν κ. αστυνόμον-.

—"Λς έλθη ! είπεν ό άστυνόμος μέ τήνέλαφράν δυσαρέσκειαν άυθριό- 
που, τοΰ όποιου διακόπτεται άποτόμως ό φιλολογικός τοκετός.

Είς τήν θύραν ένεφανίσθη ό Λαμπράμ.
— Ό κ. άστυνόμος :
— ’Εγώ.
Ό στρατιώτης έπροχιόρησε τρία βήματα, έφερε τήν δεξιάν πτέρναν 

πλησίον τής αριστερός καί μέ τήν χεΐρα είς τό πηλίκιον είπε:
Ήλθα γιά κάτι πού ηΰρα στήν γειτονιά. Ένα πορτοφόλλι.. .

Ό άστυνόμος ήτο άνθρωπος ευαίσθητος καί έκτιμών πάντοτε τήν ηθι
κήν οπού τήν εΰρισκε. Ή ώραία πράξις τοϋ πτωχού τούτου στρατιώ
του, ό όποιος ήρχετο ν’ άποδιόση είς τόν Καίσαρα ό,τι άνήκεν είς ιόν 
Καίσαρα, έν ω ήτο τόσον άπλοΰν νά τό κ.ρατήσι). χωρίς νά είπή τίποτε 
είς κανένα, τόν συνεκίνησε μέχρι δακρύων. Καί ό άστυνόμος έπανέλαβε:

— I Ιορτοφ όλλι;..
— Μάλιστα πορτοφόλλι- είπεν ό Λαμπράμ. Τό ηΰρα είς τήν γωνίαν 

τής όδοϋ Λεμοναδικων. κοντά είς
— Καί πότε αύτό;
— Μά άπάνω κάτω ... θά 

είναι ένα τέταρτο τής ώρας.
— Καί ήσουν μόνος;
— Κατάμονος.
— Καλά. Δώσέ μού το.
Ό ίππεύς έχωσε τό χέρι του 

είς τήν τσέπη τού πανταλονιού 
του καί άνέσυρε μικρόν πορ- 
τοφόλλι, ελεεινόν καί βρώμι
κοι·, έχον έπάνω του στίγματα 
αίματος καί λίπους.

— Πόσα έχει μέσα; Τό έκύτ- 
ταξες; είπεν ό άστυνόμος.

— Μάλιστα, τό έκύτταξα νά 
ίδώ μήπως έχει κανένα όνομα.

— Καί δέν υπάρχει;
-’Οχι. . . ’ . . .
Ό άστυνόμος έμέτρησε τά χρήματα, ένφ ό ίππεύς όρθιος είς στάσιν 

προσοχής πάντοτε έπερίμενε.
— Ένδεκα φράγκα καί τριάντα πέντε λεπτά· είπεν ό άστυνόμος άργά 

άργά τονίζων ένα ένα τούς άριθμούς. Ό στρατιώτης ήκουεν άπαθής.
— I ίαλληκάρι μου· είπεν ό άστυνόμος. Αύτό πού έκαμες είναι μία 

άγαθή καί γενναία πράξις.
— Ώ, κύριε αστυνόμε !
Όρθιος πλέον ό άστυνόμος διά τό έπίσημον τής περιστάσεως, ήγό- 

ρευεν υπέρ τής άρειής καί τής χρηστότητας καί ανέπτυσσε πώς προκαλεί 
τήν ευγνωμοσύνην καί ευχαριστεί τήν συνείδηση· τοΰ Ιδιου τού ήρωος.

— Ζηλεύω τόν άποψινόν σου ΰ.τνον, παλληκάρι μου· είπε τελευτών. 
Θά είναι πλήρης άπό τά ώραία όνειρα τά όποια φέρει είς τόν άνθρω
πον ή συναίσθησις τής έκπληρώσεως τού καθήκοντος.

Εις τό μεταξύ ό στρατιώτης διέκοπτε συχνά μέ μετριοφροσύνην, 
βεβαιώνων ότι καθένας είς τήν θέσιν του θά έκαμνε τό ίδιον, ϋτι έτσι 
ήσαν όλοι είς τήν οικογένειαν του, όιι δέν υπήρχε λόγος νά τό,· ευχαρι
στούν, διότι έκαμε'άπλούστατα τό καθήκον τοι. Οί δύο έντιμοι άνθρω
ποι σιινηγωνίζοντο είς ευγλωττίαν, ένφ είς τό μεταξύ, άπ’ έξω άπό τό 
τμήμα, ό κρεωπιόλης έσκέπτετο:

τό μεγάλο ρολόι.

Καλά θά πήγε ή δουλειά. Και τόν φίλον μου γλυτώνω καί πεν
τάρα δέν χάνω. Μόνο πού δέν έκράτησα τίποτε άπό τό πορτοφόλλι μου 
γιά νά πάρω ένα κρασάκι.Ό Λαμπράμ έκεϊνο τό βράδυ έκοιμήθη είς τήν φυλακήν, διότι έλειπε 
άπό τό προσκλητήριον, τήν έπομένην όμως όλη ή ϊλη εύρίοκετο είς 
κατάπληξη·, ή όποια μειεδόθη καί είς τόν ίδιον. Διότι τό πρωί, τήν ιύραν 
πού ό κρειοπιόλης έτρεχε άνήσυχος είς τήν άστυνομίαν. διά νά δηλ.ώση 
ότι · χθές τό βράδυ τοϋ έπεσε ένα πορτοφόλλι είς τήν γωνίαν τής όδοϋ

ΑΠΟ Π Α ΝΤΟΥ
Η ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΙΣ

Έν άπό τά πρώτα μελήματα τής άνορθωτικής Κυβερ- 
,ήαβώς ήτο καί ή μετάκλησις πολυμελούς επιτροπής έκ 
Γάλλων αξιωματικών, κατόπιν συνεννοήσεω; μετά τής 
Γαλλικής Κυδερνήσεω;, πρός άναδιοργάνωσιν τού κατά 
ξηράν στρατού ημών. Ή έν λόγφ αποστολή άποτελουμένη 
έξ είκοσι περίπου άνωτέρων καί κατωτέρων αξιωματικών 
διαφόρων όπλων όπό τόν στρατηγόν Έντού, άφίκετο ήδη 
καί δυνάμει τού άρθρου 3 τού Συντάγματος, εϊδικώς 
μεταρρυθμισθέντος διά ξένου; αναλαμβάνοντας υπηρεσίαν 
ίεν ήδη τά καθήκοντά της. Όμοίαν αποστολήν μετεκάλε- 
: καί έξ Αγγλίας ύπό τόν ναύαρχον Τώφνελλ, άφίκετο 

δ’ ωσαύτως καί αϋτη και άνέλαβε τά καθήκοντά της. Ό στρατηγό; Έντού 
αφού έταξε διοικητάς διαφόρων σωμάτων, άτινα θά χρησιμεύσουν ώ; πρό
τυπα, Γάλλου; αξιωματικούς, άπήλθεν εί; Λάρισσαν καί είς τά Σύνορα, 
διά νά επιθεώρηση τήν φρουράν και τά οχυρώματα. Επίσης δ ναύαρχος 
Τώφνελλ έπεθεώρησε τόν Ναύσταθμον, κατόπιν δέ τό ” —1 -·■*-
τορπιλλικά. άτινα παρουσία του έκαμαν γυμνάσια ύ· 
τορπιλλητήν κ. I. Βρατσάνον. Οί Άγγλοι 
αξιωματικοί άναμένοντε; νά ϊδούν χά/.ια, 
έμειναν κατάπληκτοι μέ τούς χειρισμούς, 
τήν τάξιν καί τάς γνώσεις τών αξιωματικών 
μας. Άτυχώς ένεκα απροόπτου βλάβης τού 
πηδαλίου μάχης τής «Νίκης» έπήλθε σύγ- 
κρουσις μεταξύ αυτή; καί τής «Δόξη;». Αί 
ζημία·, δέν είναι μεγάλαι, θά έπισκευασθούν

Λάρισσαν καί εϊς τά Σύνορα.

τόν στόλον καί τά άντι- 
άντιπλοίαρχον:όν

Λεμοναδικων. άπέναντι είς τήν έκκλησίαν. μέ στίγματα αίματος και 
λίπους, καί μέ ένδεκα καί τριάντα πέντε μέσα τήν ιδίαν ώραν ό έπιλο- 
χίας τής ίλης έδιάβαζεν είς τούς άνδρας τής ίλης παρατετάγμένους τήν 
εξής ήμερ>)σιαν διαταγήν.

■ Κατόπιν αίτήσεως τοΰ κ. αστυνόμου παρέχεται άδεια δεκαπενθήμε
ρος είς τόν 'ιππέα Λαμπράμ. διότι εύριόν πορτοφόλλιον καθ’ όδόν, τό 
παρέδωκεν είς τήν άστυνομίαν. Ό κ. συνταγματάρχης συνιστφ είς τούς 
άνδρας τού συντάγματος νά μελετήσουν καλώς τήν γενναίαν αυτήν πρτϊξιν».

GEORGES COURTELINE

ΚΑΙ ΑΠ’ ΟΛΑ
Τό γεύμα ύπήρξβ ζωηρότατον καί μόνον, τσιγκουνιά τοϋ διβυθύνοντσς τό 

«Άκταϊον», έκδηλωθείσα είς πτωχείαν φαγητών, άθλιοι; μαγειρευμένων, 
άπετέλεοε παραφωνίαν είς τό πανεύθυμον ούνολον.

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Άνεχώρησε καί πάλιν δ·.ά Σάμον, Χίον, Σμύρνην, Πόντον, X. Ι’ωσσίαν, 
Ρουμανίαν και Βουλγαρίαν ό Διαχειριστής τής «Εικονογραφημένης 
κ. II. Χαϊδόπουλος, όπως μεριμνήση περί εϋρυτέρας διαδόσεως τοΰ ΙΙεριο- 
δικοΰ και ενεργήση εισπράξεις.

ΙΙαρακαλούμεν τούς κ.κ. συνδρομητάς τού Περιοδικού νά τού παράσχουν 
πάσαν εύκολίαν. ρέόαιο-. όντες οτι. σημαντικώς διευκολύνουν τό Περιοδικόν.

«

«

ζονται
σκάφη έκειρα πού μένουν ακίνητα δέν 'ιφί- 
στανται βλάίας.

Εϊς τήν παρατιθεμένη, εικόνα εΐκονίζον- 
ται οί δύο αρχηγοί τών αποστολών, είς οίίς 
ένεπιστιύθη τό Έθνος τήν άνασύνταξιν τών 
κατά ξηράν καί θάλασσαν δυνάμεων αύτοϋ, 
παρακολο'ίθούντε; τού; ΙΙανελληνιου; ’Αγώ
να; έν τφ Ιίαναθηναϊκφ Σταδίφ.

ΔΗΜΟΤΙΚΑ

Άπεφασίσθη ύπό τού Δημοτικού Συμβουλίου 
ή έν Καλλιθέα πλατεία νά όνομασθή πλατεία 
Μακεδονομάχων, εις δέ τά; δδούς τού προα- 
στείου τούτου, ανωνύμους πάσας, νά δοθώσι 
τά όνοματα τών πεοόντων κατά τόν ένδοξον άγώνα είς 
πεδία, ήτοι τοϋ Μωραίτου, Ί’ραγκοπούλου, Άγαπηνού κ.λ.

Επίσης ή κεντρική όδός τοΰ συνοικισμού τής οικοδομικής έταιρίας 
ώνομάσθη οδό; Αντωνίου Βρατσάνου, εις μνήμην τού ήρωος εκείνου, δστις 
τήν 22 Ιουνίου 182-1 έτίναξε εϊς τόν άέρα, πυροδολήσας εϊς τήν πυριτα- 
ποθήκην τού φρουρίου, τά Ψαρά, διά νά μή πέσουν οί πολιορκούμενοι εις 
χείρας τού έχθροΰ ζώντες.Επίσης πρωτοβουλίφ τού Δημάρχου θά άνανεωθή ύπό καλητέρου; όρους 
ή σύμβασι; τού ήλεκτροφωτισμού τών Αθηνών. Έξ άλλου άπό τά τέλη 
’Απριλίου ήρχισε νά φωτίζηται μέ γκάζ - άουερ ή Καλλιθέα καί δ γύρω 

συνοικισμός.Επίσης άρχίζουν αί πρός έξωραίσμόν τής Δεξαμενής έργασίαι, ή όποία 
θά γείνη αγνώριστο; καί θά συμπλήρωσή τά έπί τοΰ Λυκαβητού έργα, ήτοι 
τόν οδοντωτόν σιδηρόδρομον, τό μνημείον τών Αγωνιστών κ.λ. Εντός τού 
έτους τούτου θά λυθή καί τό πρόβλημα τών νέων σφαγείων. Είς τόν χ.ώρον 
τών παλαιών σφαγείων θά γίνη ένα θαυμάσιον πάρκον, άπέραντον. Αί σχε
τικά! μελέτα·. δΓ δλα αΰτά έχουν τελειώσει ήδη.

«
ΤΟ ΓΕΥΜΑ ΤΩΝ] ΑΘΛΗΤΩΝ

Τήν έσπέραν τής 17 Απριλίου μετά τήν έν τφ Σταδίψ απονομήν τών 
βραβείων τών Πανελληνίων Αγώνων δ Σύνδεσμος τών Ελληνικών Γυμνα
στικών καί Αθλητικών Σωματείων παρέθεσε γεύμα έν τφ Άκταίψ πρός 
τιμήν τών νικητών. Παρεκάθησαν υπέρ τού; διακοσίους συνδαιτημόνες, 
μεταξύ τών όποιων τό συμβούλιον τού Συνδέσμου, οί Πρόεδροι καί Γραμμα
τείς τών διαφόρων αθλητικών καί γυμναστικών σωματείων καί οί άντιπρό- 
σωποι τών έν ταΐς έπαρχίαι; καί τφ έξωτερικφ τοιούτων. Προπόσεις ήγει
ραν ό καθηγητή; κ. Σπ. Λάμπρος, ό Πρόεδρος τού Συνδέσμου κ. Μιλτιάδης 
Νεγροπόντης, βουλευτή; Αττικής, ό Γεν. Γραμματεύς αύτού κ. Μ. Ρουνό- 
πουλος, ό κ. Άθ. Βρυζάκη;, έκ τών συμβούλων, ό πρόεδρος τού «Διαγόρα» 
κ. ΙΙερ. Καραπάνος, βουλευτής Άρτης, ό δημοσιογράφος πρώην βουλευτής 
κ. Τάκης Δαραλέξης. ό επιθεωρητή; τή; γυμναστικής κ. Ίω. Χρυσάφης κ.λ.

τά Μακεδονικά

ΔΙΚΑΙΟΤΑΤΗ

Όλο; δ κόσμος, ό τύπος, όλοι επεδοκίμασαν ώς δικαίαν τήν παρασημο
φορίαν τού έν τή Δημαρχία τμηματάρχου τής οδοποιίας κ. Κων. Κωνσταν- 
τινίδου, τοΰ έγκριτου μηχανικού καί συμπαθούς φίλου τής Εικονογραφη

μένη;·. Τά συγχαρητήρια πρέπει νά τάδεχθή 
όχι δ κ. Κωνσταντινίδης, ό σεμνός καί αθό
ρυβος καί ακούραστος επιστήμων - εργάτης, 
άλλ’ ό Δήμαρχος, ό όποιος έστάθη τόσον 
τυχηρός, ώστε νά έχη συνεργάτας του, ο'.οι 
ό Παρασκευόπουλος, δ Μωραϊτίνης, ό Άγγε- 
λόπουλος Άθ. ό Κολλινιάτης, δ Κωνσταντι
νίδης, δ Καναβός, δ Στελλάκης, δ Άραβαν 
τινός, ό Γούναρης, δ Βαρούχας, δ Ξενοφών, 
ό Κάσκας, δ Σωτηριάδης, δ Μένανδρο; κ.λ.

Η ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΙΚΗ

Έγινε λοιπόν ή Εταιρία. "Εν όνειρον χρό
νων πολλών, μέ τό όποιον πολλοί έκοιμή- 
θησαν καί τόν τελευταίον ύπνον, χωρίς νά 
τό ϊδουν πραγματοποιούμενον. Τώρα όμως 
έπραγματοποιήθη. Όλοι οι φιλόμουσοι έλα- 
όον μέρος και άπετέλεσαν ένα συμβούλιον 
άπό τούς κ.κ. Δ. Λαυράγκαν, Η. Παπαϊωάννου, 
Μ. Μίνδλερ, Γ. Τυπάλδον, Σ. ΙΙάτσην, Κ. 
Βουρνάζον, Ε. Δημαράν, Σ. Βλαβιανόν, Άλ. 
Φωκάν και θ. Βαρούνην, μέ πρόεδρον τόν 
κ. 1. Μίνδλερ. Γενικός Διευθυντή; έξελέγη δ 
γνωστός συνθέτης κ. Δ. Άραβαντινός, Τμη- 

I ματάρχης τοΰ Λογιστηρίου τοΰ Δήμου Αθη
ναίων. Ή Εταιρία έναρξιν τών εργασιών 

τών μετοχών της κ.λ. έκαμε δΓ ένός διαγω- 
; μετάφρασιν έλευθέραν τοΰ κειμένου 
!ς γλώσσαν προσαρμοζομένην μέ τά 

εκ τών καθαρών εισπρά-

Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΕΝΤΟΤ ΚΑΙ Ο ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΤΩΦΝΕΛΛ

ΕΙΣ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟΝ |Φωτ. Α. Τοαμοπούλου]

της, μετά τήν τοποθέτησιν 
νισμοΰ, τόν όποιον προεκήρυξε πρός μετάφ; 
τής Εδραίας (Juive) τοΰ Άλεβύ, εις γ·> 
πρόσωπα, μέ βραόείον 300 δρ. καί ποσοστά 5 ° , 
ξεων έπί μίαν πενταετίαν.

Η ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Προεκηρύχθη ΙΙαναιγύπτιος έκθεσις είς τήν 

’Ιουνίου. Τήν πρωτοβουλίαν έχει δ εκεί θαυμασίως δρών 
Ελλήνων Τεχνιτών, ύπό τήν προεδρείαν τού μηχανικού 
κ. I. Άνδρικοπούλου.

Μία έκθεσις είναι επιχείρημα μέγα, τό όποιον σκέ
πτονται πολύ ακόμη καί αί Κυβερνήσεις μεγάλων κρα
τών. Έν τούτοις δ καλός εργατικός Σύνδεσμος, έχων 
κυριώτατον ίφόδιον τήν δραστηριότητα καί τήν αισιο
δοξίαν του, όχι μόνον τήν άπεφάσισε τήν έκθεσιν, άλλά 
καί τήν πραγματοποιεί. Έπί οικοπέδου, τό όποιον προσέ- 
φερε δωρεάν ή Δημαρχία Αλεξάνδρειάς, είναι ήδη έτοιμα 
δύο μεγάλα περίπτερα, τά όποια θά δεχθοΰν τά εκθέματα 
καί έτοιμάζεται καί τρίτον.

Ό ίλληνικός μελοδραματικός θίασο; καταβαίνει είς 
τήν Αλεξάνδρειαν διά τήν έκθεσιν καί ή Α. Γ. δ πρίγκιψ 
Νικόλαος έδήλωσεν ότι θά τιμήση τά έγκαίντά της διά 
τής παρουσίας Του.Έν τφ μεταξύ μία έπιτροπή συνέστη ύπό τή; Κυβερ-
νήσεως έν Άθήναις ύπό τήν προεδρείαν τού νομάρχου ’Αττικής κ. Κωνστ. 
Παπαμιχαλοπούλου καί τριακόσιοι περίπου Έλληνες βιομήχανοι τής έλευ- 
θέρας Ελλάδος έδήλωσαν συμμετοχήν.Τέλος οί Αιγύπτιο·., οί όποιοι κατ’ άρχάς άπεδέχθησαν ψυχρότατα τήν 
προκήρυξιν τή; Έκθέσεως, τώρα ζητούν νά λάβουν μέρος καί αύτοί, συνέστη 
δέ έπιτροπή ύπό τήν προεδρείαν τού πρίγκιπος Σουάτ.

Αλεξάνδρειαν διά τήν 15 
Σύνδεσμος τών

Ζ
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ΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ

Κατά τάς άρχάς Απριλίου μάς 
έπ«σκέφθησαν περί τούς διακοσίους 
φοιτηταί Βούλγαροι, εΐς οΰς οί φοι- 
τηταί τοΰ Πανεπιστημίου 'Αθηνών 
παρεσκεύασαν θερμήν δεξίωσιν. Ή 
παρατιθεμένη είκών παριστφ τούς 
Βουλγάρους καί τούς "Ελληνας φοι- 
τητάς είς τόν Παρθενώνα.

«
Η ΚΗΦΙΣΣΙΑ

Μέ δλα της τά θέλγητρα έλαμψε 
πάλιν ή χαριτωμένη μας νυφούλα, 
μέ τά άρώματά της καί τά άνθη 
της καί τήν δροσιάν της. Μία μαγεία 
αληθινή, γοητεία, είναι έκεΐνα τά 
περιβόλια της, πέλαγος εϊς πράσι
νον. ‘Εκείνο τό πάρκον τοΰ σιδηρο
δρόμου έγινεν ένα πανόραμα χάρις 
είς τόν απαράμιλλου εΐς γούστο καί 
γνώσεις έργολάβον του κ. Κατσίμ- 
παν. "Αφθαστου δέ εϊς κάλλος τό 
ατελεύτητου περιβόλι θεοδωρίδου, 
έντός τοΰ όποιου είναι τό μέγα ξενο
δοχείου «Ή Μεγάλη Βρεττανία» οι ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ φοιτηται ΕΙΣ ΤΟΝ

τοΰ κ. Τζαννίδη. Έκεΐ μέσα έχουν 
δοθεί τά πολυτελέστερα γεύματα μέ συνδαιτημόνας υψηλούς κ.λ. Είναι 
καί αύτό δπως δλη ή Κηφισσιά, χωρίς καμμίαν ύπερβολήν, δημιούργημα 
τοΰ βαιμονίου Χίου καλλιτέχνου-έπιστήμονος, διότι βέβαια δέν είναι δυνατόν 
νά λεχθή άνθοκόμος, κ. Κοκκινάκη, δστις πρό τριάκοντα καί πλέον έτών 
κιιταηλίΊ'/πα; εϊς Κηφισσιάν. έδίδαξε πρώτος τήν ανθοκομίαν, κηπουρικήν, 
άνθοδετικήν, γεωπονίαν κ.λ. "Αλλοτε περισσότερα περί αύτοΰ.

«
ΑΝΝΑ Ε. ΧΡΥΣΑΙΤΟΥ

'Γήν 9 'Απριλίου, είς βαθύ γήρας, περιστοιχισμένη άπό τούς υιούς καί τάς 
θυγατέρας της, έξεμέτρησε τό ζήν έν Καλλιθέα ενάρετος δέσποινα, ή "Αννα 
Ε. Χρυσαΐτου, μήτηρ προσφιλής τών άριστων φίλων τής Εικονογραφημέ
νης· κ. κ. Δημητρίου Χρυσαΐτου, τοΰ γνωστού άρχιτέκτονος και Εϋθ. Χρυ- 
σαϊτου, τοΰ συμπαθούς δικαστοΰ.

Ή μεταστάσα διεκρίνετο καί έξετιμάτο διά τάς άρετάς της, ας έκληρο- 
δότησε καί εϊς τά τέκνα της, διό καί μέ ειλικρινείς εκδηλώσεις παρηκο- 
λούθησεν δ συνδεθείς μέ τήν πατριαρχικήν αύτήν οικογένειαν πολύς καί 
έκλεκτός κόσμος τήν εκφοράν της, γενομένην έκ τοΰ ναού τής 'Αγίας 
Αικατερίνης.

Π · Εικονογραφημένη > συμμερίζεται είλικρινώς τόν πόνον τών συμπα
θών φίλων της καί εύχεται εϊς αυτούς ταχεϊαν παραμυθίαν.

«
ΟΙ ΚΑΘΩΣ . ΠΡΕΠΕΙ

Ένας μεγαλόσχημος τοϋ Κάιρου, Χαρ. Ζαφείρης ονομαζόμενος, μάς 
κατεχράαθη τεσσαράκοντα τέσσαρα φράγκα, άντίτιμον συνδρομής δύο 
έτών, ήτοι άφ" ή- τή αιτήσει του ένεγράφη.

«
ΤΑ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ

Πρώτοι καταμετρήσαντες τόν χρόνον φέρονται οϊ Κινέζοι. Δύο χιλιάδες 
έννεακόσια πεντήκοντα δύο έτη πρό τής κοινής χρονολογίας ήκμασεν δ 
αύτοκράτωρ Φωχί, οστις ήσχολήθη εις τήν αστρονομίαν. Λέγουν έπίσης ότι 
καί επί τής μεσημβρινής σκιάς έκαμεν παρατηρήσεις δ Κινέζος Τσέν-Κόγγ 
ένδεκα δλοκλήρους αιώνας πρό Χριστού. Άλλά καί άν δέν ανάγεται εϊς 
τόσον μεμακρυσμένην έποχήν ή διαίρεσις 
τοΰ χρόνου καί ή καταμέτρησις αύτοΰ διά 
τής κινήσεως τοΰ Ήλιου, πάντως δμως δΓ 
ήλιακοΰ ωρολογίου έμετρήθη τό πρώτον ό 
χρόνος. "Εν δόρυ πηγνύμενον είς τήν γήν θά 
ήτο δ άτελέστερος τύπος τοΰ ώρολογίου. 
Υπάρχει μάλιστα ή ιδέα δτι, οί οβελίσκοι έν 
τή Ανατολή δέν ήσαν τίποτε άλλο παρά 
πελώρια ήλιακά ωρολόγια.

Πρώτος έστησεν οβελίσκον δ Μέστρες, 
βασιλεύς τής πόλεως τοΰ Ήλίου Παλμύρας, 
σήμερον Βαλβέκ, δπου έλάτρευον τόν Μίχαν 
ή "Ηλιον. Κατά Διογένην τόν Λαέρτιον έφευ- 
ρέτης τού ήλιακοΰ ώρολογίου φέρεται δ φιλό
σοφος Αναξίμανδρος γεννηθείς έν Μιλήτφ τφ 
610 π.Χ. μαθητής δέ καί διάδοχος τού «αλλού.

Εϊς τήν Λακεδαίμονα υπήρξε ήλιακόν ώρο- 
λόγιον, διά τοΰ όποιου δ 'Αναξίμανδρος έκαμε 
παρατηρήσεις έπί τών ήλιοστασίων. Διακόσια 
έν έτη π.Χ. δ Σάμιος άστρολόγος Άρίσταρ- 
χος έφεϋρεν ήμισφαιρικόν ώρολόγιον μετά 
δίσκου, δπερ τροποποιηθέν ώνομάσθη σκάπη. 
Τό άκρον τής βελόνης ετίθετο έπί τοΰ κέν
τρου σφαιρικού τμήματος, εν δέ τόξον κύ
κλου διερχόμενον ΰπό τήν βελόνην, διηρείτο 
είς μέρη, είς τρόπον ώστε τό δργανον έδεί
κνυε τήν γωνίαν τής ήλιακής άκτϊνος μέ 
τήν κάθετον.

Γνώμων τοΰ χρόνου εύρέθη ΰπό τοΰ Μάρ
κου Ούαλερίου Μεσσάλα έν Κατάνη κατά 
τόν πρώτον Λιβυκόν πόλεμον, δν παραλαβών 
ούτος έφερεν εϊς Ρώμην καί τόν έτοποθέτη-
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σαν πρό τοΰ έν Φόρφ βήματος. 
Επειδή όμως δέν ήτο ρυθμισμένος 
μέ τόν μεσημβρινόν τής Ρώμης, έδεί- 
κνυεν εσφαλμένοι; τάς ώρας, δΓ ϋ 
καί ό τιμητής Κ. Μ. Φίλιππος κατε- 
σκεύασεν άλλον. Κατ' άλλους συγ
γραφείς έν Ρώμη τό πρώτον ώρολό- 
γιον κατεσκευάσθη τώ 370 π.Χ. καί 
έστήθη όπισθεν τοΰ ναοΰ τοΰ Κιρίνου. 
Τό 12 έτος π.Χ. δ Μάρκος Μανίλιος 
δ Άντιοχεύς έστησεν έν Ρώμη εϊς 
τήν κορυφήν τοΰ έν τφ πεδίφ τοΰ 
"Αρεως οβελίσκου μίαν χρυσήν σφαί
ραν. ήτις έδείκνυεν είς τούς Ρωμαίους 
τήν ώραν.

8

ΝΑ ΝΕΡΟ !

Είναι γνωστόν διά τήν ώραίαν 
γεύσιν του καί διά τάς πολλάς ιδιό
τητάς του, άκόμη καί ιαματικά;, 
τό νερό τοΰ Ψυχικού, τής Ζωοδόχου 
Οηγής. "Ολοι δσοι καί άπας είχον 
έπισκεφθει τήν ώραίαν και μαγευτι
κήν τοποθεσίαν είχον ΐδίαις αϊσθή- 
σεσιν άντιληφθεί τάς ιδιότητας του

ΠΑΡΘΕΝΏΝΑ [Φωτ. Π. Κοντού] νερού αύτοΰ. «Χωνευτικό νερό» έλε
γεν δ κόσμος. Έγινε λοιπόν καϊ 

αύτοΰ ή άνάλυσις ύπό επιστημόνων περιωπής, οΐοι εϊναι οί κ. κ. Ρουσόπου- 
λος, τής ’Ακαδημίας καί Άλ. Σκιντζόπουλος. εύρέθη δέ ότι τό ΰδωρ τούτο 
είναι τό πρώτιστον τών ύδάτων τής’Αττικής, άνώτερον τοΰ τοΰ'Αμαρου
σίου, Πεντέλης. Καισαριανή; καί έφάμιλλον μέ τό τής Σαρίζης. Πινόμενον, 
ώς ελαφρώς άλκαλικόν μή περιέχον πολλά άλατα, θεραπεύει τήν ψαμμία- 
αιν. Οϊ ιατροί τώρα τό συνιστοΰν εϊς τούς αρθριτικούς, ο1, όποιοι δύνανται 
νά άπευθυνθούν παρά τώ ιδιοκτήτη τής Πηγής κ. I. Μόρφ. ίατρφ, δβός 
'Ακαδημίας 12. ΔΓ ειδικής υπηρεσίας διανέμεται εΐς τά σπήτια μέσα εΐς 
στάμνας, αί όποΐαι είναι καλώς σφραγισμένοι.

«
ΣΤΕΝΟΝ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ - ΕΛΕΥΣΙΣ - ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ

Ζώ έτη πολλά εϊς τάς 'Αθήνας' ήκουον τά ονόματα αύτά, άλλά δέν 
είχον κατορθώσει νά έπισκεφθώ τά μέρη τά άληθώς Ιερά δΓ ήμάς. Τό 
μικρό μου τό παιδί μέ παρεκϊνησε κατ' έπανάληψιν νά τό συνοδεύσω εις 
μίαν έκδρομήν τοΰ σχολείου των. Δέν μετενόησα! Εϊδον τόσα πράγματα, 
ήκουσα τοιαύτην διδασκαλίαν, ένθουσιάσθην τόσον δταν έπέστρεψα μετά 
τοιαύτην άληθώς τερπνήν καί διδακτικήν καί υγιεινήν έκδρομήν, ώστε έζή- 
λευσα τφ δντι καί έμακάρισα τά παιδιά διά τόν τρόπον, κατά τόν όποϊον 
διδάσκονται καί παιδαγωγοΰντα·. σήμερον. Πόσοι αναμνήσεις μέσα εΐς τό 
στενόν τής θείας Σαλαμ’.νος! Πόσα διδάγματα έν Έλευσΐνι! Οίον μεγαλείου 
καί οϊα τέρψις έν Φανερωμένη! Εύγε εις τό Δραγάτσειον εκπαιδευτικόν 
ίδρυμα τό ούτως άνατρέφον τούς μαθητάς του' διότι τοΰ Δραγατσείου ήτο ή 
έκδρομή, ό ίδιος δέ ό διευθυντής έδίδασκεν έπί τόπου. Κα1. τώρα άπό τό 
προσκύνημα τό ιερόν τών παλαιών χρόνων, έτοιμάζει ομοιον εϊς τόν ήρω'ί- 
κόν βράχον τής Ύδρας. Εύγε '. !■. Αύτήν τήν έπιστολήν μάς άπηύθυνεν ένας 
πατέρας καϊ κατά καθήκον τήν δημοσιεύομεν.

ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ

Τό έν Κερκύρφ έργοστάσιον Άσπιώτη παρέδωκε τά νέα έλληνικά γραμ
ματόσημα τά παραγγελθέντα εϊς αύτό

Τά γραμματόσημα τής Ελλάδος τυπώνονται διά τρίτην φοράν εϊς τόν 
τόπον. Ή πρώτη έν Έλλάδι εκδοσις έγινε κατά τό 1861, δπήρξε δέ άρκούν- 

τως καλλιτεχνική, μολονότι δέν έχει τήν λε
πτότητα τών πρώτων Ελληνικών γραμματο
σήμων, τών χαραχθεντων εϊς Παρισίους. Μετά 
δύο έτη έγινε καί δευτέρα έκδοσις. Καί τέλος 
έκδόσεις έγένοντο εϊς τήν Ελλάδα κατά τό 
1876, 1882 καί 1889. Τής προτελευταίας 
ταύτης έκδόσεως ύπάρχουσι δείγματα χον
δροειδέστατα, τά όποια δμως εϊναι περιζή
τητα μεταξύ τών συλλογέων ένεκα τής σπα- 
νιότητός των, δπως είναι π. χ. τό τών 10 
λεπτών (έκδοσις 1876) χρώματος μπρικ, τό 
όποϊον πωλείται καί μέχρι δραχ. 300 άκόμη. 

Ή έκδοσις τών καταστημάτων Άσπιώτη 
δέν δύναται βεβαίως νά συγκριθή πρός τάς 
έκδόσεις τών Ιίαρισίων καί τοΰ Βελγίου. 
Ιδίως ύστερε! είς τήν διάτρησιν τού γύρω 
δαντελλωτού, καί εϊς τήν άντοχήν τοΰ χρω
ματισμού. "Οπως δήποτε δμως έγινεν δ,τι 
ήτο δυνατόν νά γίνη εϊς τόν τόπον.

«
ΜΟΝΟΙ ΑΥΤΟΙ

Ακμάζει ή βασιλεία τών άνθέων καί ό Ί'σού- 
τσος καί ό Φλεριανός, οί δύο αύτοί Άτλαν- 
τες τής άνθοκομίας, είναι είς τό μεσουράνημά 
των. Αληθινά μόνοι αύτοί οί δύο άκούονται 
καί κινούνται. Έδωκαν σπουδαίαν ώθησιν είς 
τήν τέχνην αύτήν' άνομολογεϊται τούτο γενι
κώς. Πρέπει δέ νά ίδήτε τά περιβόλια των. 
νά ίδήτε τί πλούτον περικλείουν, τί χρήματα 
έχουν σκλαβώσει έκεΐ μέσα. Περί άλλων ανθο
πωλών δέν άξίζει οΰτε κουβέντα νά γίνεται.

Έν ’Αθήναις, Τυπογραφεϊον .'Εστία· Κ. Μάϊσνερ και Ν. Καργαδούρη - 8428


