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ό μήν μέ βρο-ΗΡΧΙΣΕΝ ο μήν με βρο
χήν, βθ°7.ήν ούρανίαν 

καί βροχήν ζητημάτων.
Ζήτημα Κρήτης, ζήτημα 

εργατικόν, απεργία έν ΓΙει- 
ραιεϊ καί ό Ματσούκας, βομ- 
βοβολών άπό τών 'Αθηνών 

τώρα. Καί δλα αυτά, έκτος τοΰ τελευταίου, τό όποιον, παρ' όλην 
τήν βουλευτικήν ιδιότητα τοΰ δημιουργού του, δέν πλησιάζει τόν 

περίβολον τοΰ βουλευτικού μεγάρου, σωριάζονται είς τόν στίβον 
τού πολιτικού σταδίου διά νά περάση έπειτα ό δκγος τοΰ δδο- 
στρωτήρος τής πλειοψηφίας καί νά τά ίσοπεδώση.

Τό εργατικόν ζήτημα πρώτον. Άφ’ διού ήμουν παιδί έως 
σήμερον άνεγράφησαν είς τό υπέρ τών εργατών μαρτυρολογίου 
χίλιοι έργατομάρτυρες, έξ όλων δέ αύτών ούδείς έχει νά έπιδείξη 
κάτι πού νά έκαμε υπέρ τού εργάτου, έκτος δύο ή τριών περιπτώ
σεων δπου οί έπί κεφαλής τής υπέρ τών έργατών ένεργειας 
ήσαν καί αυτοί έργάται. Καί έφθασε τό πράγμα, παρ’ όλην τήν 
έκπροσώπησιν τής προστασίας τού έργάτου, είς τήν νέαν βουλήν, 
ίσως όμως καί ακριβώς διά τήν δπαρξίν της νά άκουσθή έναγω- 

νίως άπό τών βουλευτικών εδωλίων ή ειλικρινής φωνή τοΰ κ. Μεϊντανη 
άνακράζοντος :

— Έάν έγνώριζον οί έργάται τό συμφέρον των, διά νά ευρουν ησυ
χίαν, έπρεπε νά έκδιώξουν τούς προέδρους καί τούς προστάτας των.

Έχει τάχα δίκαιον; «
Κύριον ζήτημα τό Κρητικόν πάντοτε. Ό μήν τό ευρίσκει έν πλήρει 

πυρκαϊφ καί τό άφίνει άτυχώς ήμίσβεστον. Μία ύπερτέρα ανάγκη, τήν 
όποιαν δημιουργούν αί περιστά
σεις, κάμπτει κάθε χάλυβα αισθή
ματος καί κατευνάζει κάθε ορμήν 
πατριωτικήν. Άφ’ δτου ό ζυγός 
έβάρυνε τό Ελληνικόν "Εθνος, 
πολλαί κολοσσιαίοι πυρκαϊαί ήνα- 
ψαν τήν Ελληνικήν ψυχήν καί 
πολλαί έσβυσαν. Δέν έκουράσθη 
δμως ό Ελληνισμός· αύτή ή Κρήτη 
έπρωτοστάτησε συχνότερα καί άν- 
τέσχε περισσότερον καί εΐνε κλή
ρος της, μαύρος κλήρος, νά άν- 
τέχη άκόμη.

'Ωσάν πνοαί βορρά δυνατού άντί- 
θετα συμφέροντα προσπαθούν νά 
σβήσουν τάς φλόγας. Μένει δμως 
έπειτα άπό κάθε θύελλαν, πού 
πνίγει τάς έθνικάς φλόγας, μένει 
είς δλας τάς 'Ελληνικός ψυχάς, 
καί είς κάθε Κρητικήν περισσό
τερον, ή φωτιά καί εΐνε ό κλήρος 
τού 'Ελληνικού ζητήματος ν’ Αναρριπίζεται καί νά τρεμοσβύνη, έως 
δτου έλθη ή στιγμή νά γιγαντωθούν αί φλόγες του καί νά καταπιούν 
κάθε πρόληψιν, κάθε συμφέρον καί έπάνω άπό τήν καταστροφήν να 
φυτρώση ή έλαια τής Ειρήνης, μεγαλόκορμος. ,

"Ας εύχηθώμεν ή μεγάλη στιγμή νά έλθη ένωρίτερον. Άλλ εις τον 
Αγώνα τόν γιγαντιαϊον, άς συλλογισθώμεν δτι, τά ετη εΐνε στιγμαι καί 
ας μή άπογοητευθώμεν άπό τά παροδικά ατυχήματα. Τό νεον αυτό 
ποιήριον εΐνε πικρόν. Άς τό πίωμεν καί αύτό μέ εγκαρτέρηση·.

«
Είς τόν Πειραιά τό αιώνιον ζήτημα τής πάλης τοΰ παρελθόντος πρός 

τό μέλλον. Τά τετράτροχα αμάξια, τά μεταφέροντα τά έμπορευματα έκ 
τοΰ Τελωνείου, Αγωνίζονται τόν τελευταίου άγώνα κατά τής αδηφάγου 
Προόδου καί οί έργάται. μέ τήν Αγωνίαν τοΰ χάνοντος τό ψωμί του, 
έννοοϋν νά σταματήσουν τά ηλεκτρικά φορτηγά βαγόνια μέ μίαν φεΰ! 
υπερτίμηση· τής δυνάμεώς των απέναντι τής ίδικής της; Έσταθησαν 
έμπρός είς τόν ήλεκτρισμόν καί τόν διέταξαν νά μή κινηθή. Αλλ εκεί
νος,'βαρύς, δυνατός, αύρων εις τήν ράχιν του δσα θά έσυρον δέκα αμά
ξια, έπροχώρησε μουρμουρίζοντας βραχνά τό αιώνιον:

Ceci tuera cells : Αύτό θά φονεύση εκείνο.
Κηρύσσει τήν νίκην του καί προλέγει τό μέλλον του.
Θά περάση καί αύτός, δπως έπέρασε καί τό άροτρον τοΰ Ησιόδου 

καί ή βοδάμαξα, χωρίς δ άνθρωπος νά παύση νά εΐνε δυστυχής μέ τήν 
Πρόοδον. *

Έπέστρεψεν ό Ματσούκας καί αί Άθήναι, είς τάς οποίας έπέρασεν 
ήσυχα — δσον επιτρέπεται είς ένα φοιτητήν, άνοιχτόκαρδον φοιτητήν, 
ήσυχα — καί εΐς τάς όποιας έπρεπε νά ήσυχάση, τοΰ φαίνονται τώρα 
ένας προμαχιόν νέος, άπό τόν όποιον εννοεί νά έργασθή, τώρα, όταν αι 
προσπάθεια! του είς τό ’Εξωτερικόν τοΰ έδωσαν ένα δίπλωμα Άγωνι- 
στού Άγώνος, τόν όποιον αύτός μόνον εΐμπορεϊ νά διεξαγάγη.

Ό ίδιος τόν ονομάζει τόν Άγώνα αύτόν -προσωποπαγή.· καί έρχεται 
νά τόν διεξαγάγη είς αύτόν τόν τόπον, τόν όποιον ονομάζει μέ μίαν 
Ιδικήν του λέξη·, «Τόπον τών ώχ - άδερφέδων».

Καί πάλιν δμως πρός τούς Πανέλληνας απευθύνεται καί παραγγέλλει 
εΐς αύτούς «κρατών εΐς τάς χείρας τήν Σημαίαν καί_ τόν Σταυρόν,» νά 
στείλουν μέχρι τής πρώτης ’Ιανουάριου τόν μποναμαν των είς τήν Πα-

τρίδα. Εξηγεί σαφέστατα ότι τό Πλοϊον της Νέας Γενεάς παραγγι/.ε- 
ται. "Οτι ή πρώτη δόσις εΐνε εις χεϊρας τής Ελληνικής Κυβερνήσεως 
καί δτι ή δεύτερα θά γίνη τήν πρώτην 'Ιανουάριου 1912 παρ'ολου τοΰ 
Ελληνισμού, δστις. υπάκουων εις τήν φωνήν τής γλυκυτάτης ΙΙατριδος. 
flci άποστείλη ταχυδρομικώς μέχρι τής ημέρας εκείνης, άπό όλα τα μέρη 
του Κόσμου, κάτι έκ τών περισσευμάτων, κάτι άπό τά υστερήματα του. 
γιά τό πλοϊον τής Νέας Γενεάς, γιά τό πλοϊον τής Νέας ΙΙατριδος·.

Ό Ματσούκας ορίζει νά άποσταλοΰν οί έρανοι είς τήν 'Εθνικήν Τρά
πεζαν τής ‘Ελλάδος καί προσθέτει δτι, οί φάκελλοι τών εράνων θά άνοι- 
χθώσιν ενώπιον τής A. Υ. τοΰ Διαδόχου, τοΰ Μητροπολίτου, τοΰ κ. Πρω
θυπουργού καί τοΰ Διοικητοΰ τής ’Εθνικής Τραπεζης. Πρακτικωτατον.

«
"Ας πολιτικολογήσωμεν καί ολίγον. Τά Ίταλοτοιιρκικ.ά εξακολουθούν 

βραδύτατα βαίνοντα. Οί Τούρκοι, κατ'άσφαλεϊς ειδήσεις, διεταχθησα-· 
ύπό τοΰ Σουλτάνου νά έπιχειρήσωσιν άνάκτησιν των καταληφθεισων 
υπό τών Ιταλών θέσεων. ’Εάν ή άπόπειρα αυτή αποτύχη τα στρατεύ
ματα κατά τό τελευταίοι καί άσφαλτός γνωστόν τούτο σχέδιον, ί)α υπο
χωρήσουν είς τά ενδότερα καί θά κηρύξουν γενικόν πόλεμον κατα των 
Χριστιανών. Πόσον τό σχέδιον τούτο εΐνε άτυχες, πράγμα το οποίον 
ποοεϊπον οί στρατιωτικοί δημοσιογράφοι, απέδειξαν τα πραγματα. Αι 
έπιθέσεις άπέτυχον καί ήδη οί Ιταλοί προχωρούν πρός τας δασείς, οι 
δέ Ιθαγενείς "Αραβες, οΐ όποιοι επείγονται νά έπανέλθουν είς τα χωρία 
των καί νά έπαναλάβουν τάς άγροτικάς των έργασίας, δημιουργούν 
κατάστασιν τείνουσαν είς τήν έξαοθένησιν τούΤουρκικου στρατού και 
είς τήν βαθμιαίαν κατάληψιν τοΰ εσωτερικού υπο των Ιταλών.

Τοΰτο δμως δέν άποτελεϊ λύσιν, έφ’ δσον δέν Αναγνωρίζεται άπό τών 
Δυνάμεων ή κατοχή τής Τριπολίτιδος καί έφ'δσον δεν άφινεται η Ιτα 
λία έλευθέρα νά δράση έν τώ Αίγαιω. Εις το σημεϊον τούτο κρινεται 
έπιτυχήςή διπλωματική ίκανότης τής Ιουρκιας, ή οποία κατορθώνει 
νά ιιή έξασκηθή πίεσις έναντίον της εκ. μέρους τής συμμάχου της Ιτα
λίας Γερμανίας καί τής φίλης της Αγγλίας. Ό Άγγλογερ^ανικός αντα- 
νωνισιιός εμποδίζει μίαν συμφωνίαν, η οποία θα εθετε τέρμα εις την 
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καί νά τρεμοσβύνη, εως

αιματοχυσιαν και εις τήν αμφι
βολίαν, ήτις κρατεί έν άγωνίφ 
τήν Εύρώπην

Καί αιίτά μέν κατά τά πολιτικά 
δελτία τών έπισημοτέρων ξένων 
φύλλων, άπό τά όποια τά άρύο- 
μαι. Κατά, τήν είδησεογραφίαν οί 
’Ιταλοί εύρίσκουσι τρομερός δυσ
κολίας εΐς τήν προέλασιν προς 
τάς οάσεις. Πλήθος στενωπών, είς 
τάς οποίας στήνονται ένεδραι άπό 
Βεδουινους, χωρισμένους είς μι
κρά σώματα, ευκόλως κρυπτόμενα 
έδώ καί έκεϊ καί έξαφνα εμφανι
ζόμενα, καθιστώσι τήν πρός τά 
πρόσω πορείαν έπικίνδυνον και 
άν, οί άλλην μίαν φοράν δοξα
σμένοι Βερσαλιέροι μέ τάς λόγ- 
χας των τάς άνικήτους, δέν έμά- 
χοντο άφοβοι έκ τοΰ συστάδην, ή 
πρόοδος θά ήτο δυσκολωτέρα.

ΕΙς τήν κάτι άπό τοΰ Έλληνος κλέπτου ευκινησίαν καί ετοιμότητα
καί σκοπευτικήν Ικανότητα τοΰ Βεδουΐνου δ Βερσαλιέρος ανεδειχθη 
επίφοβος εχθρός.

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΩΗ

Το ώραΐον φΰλον απασχολεί δλόκληρον σχεδόν τόν μήνα μέ φλέγοντα 
ζητήματα, άπό τοΰ ζητήματος τοΰ διορισμού δεσποινίδων είς τάς 

θέσεις υπαλλήλων διά τ’άς γραφομηχανής, τοΰ ζητήματος τών μαθη
τριών τοΰ ’Αρσάκειου, τοΰ άλλου εκείνου τών φοιτητριών, έως μιας 
ουζυγοκτονίας. "Αν προστεθή καί ιό ζήτημα, τό άπό τοΰ προηγουμένου 
μηνός συνεχιζόμενου. περί τοΰ πώς τά κορίτσια μας θιϊ ΰπανδρευωνται 
χωρίς προίκα, τό θήλυ απασχολεί τάς σιήλας τών εφημερίδων διαρκώς.

Μία συζυγοκτονία άπαισίσ έγινε πλησίον τοΰ Ποδονίφτου. διότι ή 
σύζυγος ενός εργατικού δέν ήθελε νά έργασθή 
διά νά τόν τρέφη καί άπό τό Άλλο μέρος είς 
τήν Βουλήν ήγέρθη ζήτημα διά τάς απαιτήσεις 
τών γυναικών νά καταλάβουν δημοσίας θέσεις.

«
Αί επιθέσεις τών φοιτητών κατά τών φοιτη

τριών εξακολουθούν είς τό I Ιανεπιστήμιον, ού
τως ώστε ό κ. Πρύτανις νά έκδώση εγκύκλιον 
πρός τούς φοιτητάς νά σέβωνται τάς φοιτήτριας. 
Οί χρονογράφοι διηρέθησαν καί εΐς έξ αύτών 
έγραψε διά τάς φοιτήτριας δτι, «αί Έλληνίδες 
φθάνουν είς τό Πανεπιστήμιου άπροετοίμαστοι διά 
τήν φοιτητικήν ζωήν ... Λείπει άπ’ αυτός, ώς γρά
φει, τό τάκ.τ. Τό πράγμα έξηγήθη διαφοροτρόπως 
καί τό δίκαιον βεβαίως δέν ανήκει είς τόν τά 
ανωτέρω γράψαντα.

Δέν εΐνε όμως περίεργον δσον φαίνεται τό πράγμα. 
Ό φοιτητής καί ό κληρωτός— εΐνε μία ίδική ιιου 
παρατήρησις — εισερχόμενοι άπό τής εφηβικής ηλι
κίας είς τήν ανδρικήν —τήν αυτήν ιδέαν έχουν καί 
δσοι μόλις έφόρεσαν φωκόλ μεταξύ τών φοιτητών—,

άπελευθερούμενοι. έβδομήκοντα τουλάχιστον τοΐς 
έκατόν άπό τήν αύστηρότητα τής έπαρχιακής ζωής, 
εννοούν νά κάμουν τήν είσοδόν των θριαμβευτικήν 
καί νά γίνωνται αίτια αισθηματικών λιποθυμιών 
πάσης θηλείας ύπάρξεως. Άλλ’ αί άτυχεϊς φοιτή- 
τριαι δέν έχουν κάθε μία καί μίαν πυροσβεστικήν 
άντλίαν, διά νά σβύση δλας αυτός τάς φ/εγομένας 
καρδίας καί ό φοιτητής τήν άποδοκιμάζει ποδο- 
κροτών ή κτύπων τό μπαστούνι! Αύτό εΐνε δλον.

Ό ίδιος χρονογράφος κατηγόρησε τάς φοιτή
τριας δτι δέν έρχονται είς σχέσεις παρά μέ ολίγους 
φοιτητής, Μά μήπως εΐνε ύποψήφιοι αί φοιτήτριαι;

Μάς κατέλαβεν ή τεσσαρακοστή. Τήν αντιπροσω
πεύει, κοκκινίζων καί αύτό; διά τήν πενιχρότητα τής

αντιπροσωπείας, ολίγος ταραμάς είς τάς προθήκας τιον παντοπωλείων. 
Από το άλλο μέρος άναγγελίαι περί τής άρίστης ποιότητας τοΰ μπρικ 

είς τάς έφημερίδας εξευτελίζουν κάθε ιδέαν εγκράτειας, ήτις υπονοείται 
εις την νηστείαν. Άλλ’ αύτό εΐνε προαιιόνιον. Άπό τήν ιστορίαν τού 
θεσμού μανθάνομεν περίεργα πράγμαι,·. Ό Χρυσόστομος, είς τήν 
εποχήν, οπού όπωσοΰν έτηρεΐτο ή νηστεία, θαυμάζει τά άποτελέοματά 
της καί άπό τοΰ άμβωνος λέγει τήν πρώτην ημέραν τής τεσσαρακο
στής: Ούδαμοΰ στ'ιμερον θόρυβο;, ούδέ κραυγή, ούδέ κρεάτων κατα- 
κοπαί, ούδέ μαγείρων δρομοι. άλλά πάντα εκείνα άπελήλαιαι καί 
ευσχημονα τινά καί κοσμίαν καί σώφρονα έλευθέραν (γυναίκα δηλ.) ή 
πόλις ήμών μιμείται νύν . Άλλ’ό άνθρωπος άνέκαθεν δολιεύεται τήν 
νηστείαν. Καί άναφέρεται άπό τούς χρονογράφου; τής έποχής δτι, οί 
νηστεύσαντε; έπλήρουν τό ίπποδρόμιον, δπου έχύνειο αίμα καί δπου 
ούτοι έλάμβανον μέρος υπέρ τών μαχομενων μερίδων. Ό ’ίδιος δμως ό 
Χρυσόστομος, ό όποιος έβεβαίου είς τόν λόγον του δτι ούκ έστι σήμε
ρον διαφορά ιδεών τής τοΰ πλουσίου τραπέζης καί τοΰ πένηιος-, έθρη- 
νολόγει διότι έβλεπεν τούς χριστιανούς νά καταδολιεύωνιοι τούς νόμους 
τής νηστείας καί νά τρώγωσι τρόφιμα έκλεκτώτερα άπό τά μή νηστή- 
σιμα, τά όποια δέν άπηγορεύοντο «κατά γράμμα έξηγουμένων τών περί 
τηστείας νόμων».

Πρόκειται πάντοτε περί 'Ελλήνων.
«

Μία. ωραία ιδέα, ή όποια θά τεθή είς έφαρμογήν άπό τήν κ. Σχλήμαν 
εΐνε άληθώς άξια πάσης ύποστηρίξεως, ή ιδέα τοΰ τριανταη ύλλου τό 
όποιον θά λαμβάνη ό κάθε διαβάτης τών ’Αθηναϊκών όδών τήν 6ην 
Δεκεμβρίου άπό τάς χεϊρας κυριών καί δεσποινίδων, άντί μικρού χρη
ματικού ποσού, τό όποιον θά διατεθή υπέρ τοΰ Φθισιατρείου ή Σωτη
ρία». Εΐς συνδυασμός τής τρυφερωτέρας εύσπλαγχνίας καί τοΰ πρακτι
κότερου Άμερικανισμοΰ. Λείπει άπό τό σύστημα αύτό τό έλάττωμιι τών 
παλαιών υπέρ τών νοσοκομείων κυτίων. τά όποια έφόβιζον ιόν κόσμον 
διά τής πυκνότητάς των εΐς κάθε δρόμον καί τών επανειλημμένων απαι
τήσεων, αΐτινες ήνάγκαζον χιλίους δανδήδες τών Αθηνών νά ασθενή 
σουν διά μίαν ημέραν. Άπό δλα τά έθιμα, δσα μετεφέρθησαν άπό τήν 
ξένην, τό έθιμον αυτό εΐνε άπό τά πρακτικώτερα.

«
Μία άπό τάς έκλεκτωτέρας Άτθίδας ήνοιξε τόν χει

μώνα μέ μίαν απογευματινήν καί μία άλλη μέ ένα 
χορόν. Ό Όκτιόβριος δέν ίσχυσε νά συντείνη είς τό νά 
συνάθροιση γύρω άπό τά τραπεζάκια τοΰ τσαϊού, έκεί-

νους, δσοι έχουν τόσα νά φλυαρήσουν διά τήν Αιδηψόν,διά τό Λουτράκι, 
διά το Βισύ. διά τό Λϊξ- λέ- Μπαιν. Καί ό σκορπισμένος Αθηναϊκός 
κοσμος έπαναβλέπεται, παλαιοί πόθοι ύποβοσκοντες Αναρριπίζουν πυρ- 
καίάς, νέοι εμπρησμοί καρδιών συμβαίνουν, τούς όποιους ούδείς δασο- 
φύλαξ έξω άπό τόν καιρόν θά σβύση.

Καί ή κακογλωσσιά! Ή κακογλωσσιά! Συναπτό>ται συνοικέσια, άπο- 
καλύπτοντα οικογενειακά μυστικά, σιγολέγονται μυστήρια καί κάθε 
όκτασέλιδος έφημερίς ήττάται οίκτρώς πρό τής στωμυλίας μιας κυρίας. 
'Ο κίτρινος τύπος κιτρινίζει περισσότερον έμπρός είς τήν αποκαλυπτι
κήν ικανότητα μιας δεσποινίδος. Έκεϊ κοντά είς τό άχνίζον φλυτζάνι, 
αχνίζουν πόθοι καί έπιθυμίαι, καί διαλύονται οί αχνοί τοΰ τσαγιού, καί 
διαλύονται οί άχνοϊ καρδιών, καί λησμονεΐται άνεξικάκως τήν άλλην 
εβδομάδα κάθε κακογλωσσιά τής παρελϋούσης.. . διά νά άρχίση νέα.

Καί έδημιουργήθη είς τό ζήτημα τής έργασίας τής γυναικός κυκεόιν 
ιδεών, άποτέλεσμα τοΰ γενικού κυκεώνος, πού κυριαρχεί εις δλας τάς 
ιδέα; μας. Αί σκέψεις μας δέν ήκολούθησαν είς τά μεγάλα μας ζητή
ματα ένα ήρεμοι δρόμον, ό όποιος θά τά έλυε έπί τή βάσει μιας φυσι
κής έξελίξεως. Τό ζήτημα τής έργασίας τής γυναικός είς τήν Ελλάδα, 
έάν έξετασθή ανεξαρτήτως τιον περιόδων, καθ’ άς, καθεστώτα ιδεών 
αναγκαία ή στραβά καί ανάποδα, καί κοινωνικά! συνθήκαι εσφαλμένοι, 
τήν άπέκλεισαν είς τόν γυναικωνίτην. δπως είς τήν Αθηναϊκήν άρχαιό- 
τητα, είς τήν κυριαρχίαν τοΰ Βιιζαιπινισμοΰ ή είς τόν φόβον τής Τουρ
κοκρατίας, είς τόν όποιον προσετίθετο καί Τούρκοιροπος αρχοντιά, ήτο 
λελυμένον ανέκαθεν. Εννοώ δτι ήτο λελυμένον διά τόν πολύν γυναι- 
κεϊον πληθυσμόν καί εννοώ τόν πληθυσμόν, ό όποιος δέν ήτο πλούσιος, 
πάντοτε δέ έντός ιοΰ κύκλου τών ύπαρχουσών τότε εργασιών. Ή γυνή 
είχεν άφεθή νά βοηθήση οίκονομικώς τό σπήτι της.

Ή Έλληνίς, είργάσθη παρά τό πλευράν τού άνδρός, παρά τό πλευ
ράν τοΰ πατούς της, δταν ήτο άγαμος, παρά τό πλευράν τοΰ συζύγου 
της, δταν ένυμφεύετο. Καί εΐνε μέν αληθές, δπως εΐπον, δτι είς μέν τήν 
αρχαιότητα τήν Ελληνικήν τήν περιώρισαν είς τάς οικιακός της έργα
σίας, έπί δέ Τουρκοκρατίας τήν έκρυψαν είς τό σκοιεινότερον δωμάτιον 
τής οικίας, άλλ’ δπου ή άντίληψις ύπήρξεν έλευθέρα προλήψεων καί 
δεσμών, δπου ώμίλησεν ή Φύσις καί ή ’Ανάγκη, ή 'Ελληνίς καί έβόσκησε 
τά πρόβατά της καί έθέρισε τόν οικογενειακόν της αγρόν, τά δέ δημο
τικά τραγούδια μας καί παραδόσεις εΐνε γεμάτα άπό εύμορφες τσοπα- 
νοποΰλες καί κορίτσια ποΰ τρυγούν.

Οί δροι ήλλαξαν καί, άφ’ δτου ό κόσμος έχώθη είς τής τρύπες τών 
μεναλουπόλεων, ή γυνή εύριθη κλεισμένη καί άνευ άλλου προορισμού 
πλήν τοΰ αιωνίου νά άναμένη δυστυχή τινά άνθρωπον, είς τήν ράχιν 
τοΰ όποιου νά φορτώση έαυτήν, τά νεύρα της καί τούς λογαριασμούς 
τής μοδίστας της. Μερικά μάλιστα έπαγγέλματα, προωρισμένα διά τήν 
γυναίκα καί άνεγνωρισμένα ανέκαθεν δι’ αύτήν, τά έσφετιρίσθησαν οί 
άνδρες. Ή ανάγκη έδημιούργησεν τούς καθηγητάς είς τά ανώτερα 
παρθεναγωγεία καί ή ίδια ανάγκη τούς μαιευτήρας, άλλ’εϊδομεν καί 
πλύντας, καί σιδηρωτάς υποκαμίσων, καί πιλο.ποιούς γυναικείων πίλων, 
καί ράπιας γυναικείων ένδυμάτοιν, καί κομμωτάς, άκόμη δέ καί ένα 
ιατρόν, δστις κατήγγειλε τελευταίως θήλειαν έκτελέστριαν μασσάζ. ώς 

έπεμβαίνουσαν είς τά δικαιώματα του!
Εΐνε λοιπόν άμυνα τής γυναικός αύτό τό όποιον 

γίνεται, καί ό αμυνόμενος εΐνε πάντοτε συμπαθέστερος, 
καί ή νίκη του πιθανωτέρα.

"Επειτα τό εΐπον καί οί Γάλλοι:
Ce que vent la femme 
Dieu le vent. δημ. δημ.

ΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ: Η ΠΕΤΡΑ ΠΟΥ ΚΟΥΝΙΕΤΑΙ

Εχει γείνη πολύς λογος διά περίεργον φαινόμενου συμβαϊνον έν
Κεφα?.?.ηνίρ:, είς τό νοτιοανατολικόν μέρος τής έπαρχίας ΙΙάλης, 

παρά τήν άνατολικήν άκραν τού άκρωτηρίου τού δήμου Κατωγητών.
Πρόκειται περί τής ■ Πέτρας ποΰ κουνιέται·. Υπάρχει έκεϊ μέγας 

μονόλιθος βράχος, περιφερεία; 20 βημάτων, έξέχων ολίγοι·, τής θαλάσ
σης. άδιαλείπτως δέ καί ήρεμα κινούμενος έξ Λ. πρός Δ. 'Π ήρεμος 
κίνησίς του είναι ορατή άπό τής ακτής, άλλά καί δ πατών έπ’ αύτοΰ 
αισθάνεται τήν παλμικήν κίνησιν τού βράχου. Αί κινήσεις του είναι 
20 κατά λεπτόν. Πρό τού ισχυρού σεισμού, δστις συνέβη έν Κεφαλ
ληνία τφ 1867, ό βράχος ήτο σχεδόν προσκεκολλημένος είς τήν άκτήν, 
άλλά μετά τόν σεισμόν ή άπόστασις άπό τής ακτής έγινε μεγαλειτέρα. 
Πρό τοΰ σεισμού οί έπισκεπτόμενοι έθετον μεταξύ τοΰ βράχου καί τής 
άκτής μάχαιραν, ή όποια έσφίγγετο, δταν ό βράχος έπλησίαζε τήν 
άκτήν· τόίρα τό κενόν έχει αύξηθή. Ή κίνησις τού βράχου εΐνε πάντοτε 
ή αυτή καί έν τρικυμίφ καί έν γαλήνη. Τό φαινόμενον τούτο, γνωστόν 
είς πάντας τούς κατοίκους τής Κεφαλληνίας, θεωρείται έκ τών θαυμά
σιων τής ιήσου, γνωστόν ύπό τό όνομα «Ή ΙΙετρα πού κουνιέται».

’Ονόματα περιηγητών εΐνε χαραγμένα είς τόν βράχον, φέρει δέ ούτος 
βαθεϊαν αύλακα, τήν οποίαν έσκαψαν Άγγλοι πλοίαρχοι διά νά δέσουν 
άλύσσεις καί σύρουν διά πλοίων τόν βράχον, δστις δμως έμεινεν άδιά- 
σειστος (Μηλιαράκη Γεωγρ. Κεφαλ. καί Ιθάκης).

Εΐνε τφ δντι περίεργον φαινόμενον νά βλέπη κανείς βράχον έχοντα 
περίμετρον ενός μέτριου δωματίου καί σχήμα σχεδόν τετράπλευρον, 
κινούμενοι· διαρκώς καί κανονικώς άπ’ αιώνων άδιαλείπτως, μή ταρασ- 
σόμενον δέ ούτε άπό τάς τρομερωτέρας τρικυμίας. Τό πράγμα άπό τούς 
έπιστήμονας, ώς καί άπό τόν Μηλιαράκην. όμολογεϊται άνεξήγητον.

"Ολοι δσοι ήσχολήθησαν δι’ αύτό δέν ήδυνήθησαν είμή υποθέσεις νά 
κάμουν καί περιγραφάσ. Εΐπον δτι «ό βράχος στηρίζεται έπί ήμισφαι- 
ρικοΰ ύπομοχλίου, κινούμενος, ούτως είπεϊν, αυτομάτως, ταλαντευόμενος 
ύπό τών θαλασσίων κυμάτων, δίκην λέμβου, χωρίς νά ϋπάρχη υποκάτω 
αύτοΰ ούδεμία οίαδήποτε άλλη αίτια·. Άλλοι έφαντάσθησαν δτι ό' βρά
χος έλκεται ύπό τής ξηρός, ένεργούσης ώς μαγνήτου.

Ό ήλεκτρισμός. υπόγεια ρεύματα, ύπόγειος ποταμός, ειδών καί ποιο 
τήτων αίτια έφευρέθησαν, άλλ’ δλα ταΰτα δέν εξηγούν τό φαινόμενον 
τά μόνα δέ θετικά διά τήν «Πέτραν ποΰ κουνιέται εΐνε τό άδιάλειπτον 
τής κινήσεως καί ό άριθμός τών ταλαντεύσεων, δστις εΐνε 20 κατά πρώ
τον λεπτόν. Είς βιβλίον τό όποιον έξεδόθη έν Κεφαλληνίφ τφ 11101 ύπό 
Ε. Τυπάλδ. Κωνσταντακάτου τό πράγμα έξηγεϊται, ώς λέγει ό συγγρα- 
φεύς. · άπλούστατα καί φυσικώτατα καί έν δλη αύτοΰ τή λεπτομερείς» 
ώς εξής : _

• 'Υποκάτω τού ’Ακρωτηρίου τής Πάλης ύ.τάρχει άτμοφόρος οχετός 
διευΰυνόμενος, είτε λοξώς είτε κατακορύφως έκ τών κάτω προς τήν επι
φάνειαν. είς ικανόν όμως άπό ταύτης βάθος, ένθα ύπάρχουσι πυριγενή 
πετρώματα, ώς έκ τής ήφαιστειιόδου; φυσικής συστάσεως τής Κεφαλλη
νίας . Ό συγγραφεύς έξακολουθών εξηγεί δτι, δ οχετός -Λ-~- 
ται άπό άποκεκομμένον βράχον, δ όποιος έμποδίζει τήν 
ατμού διάβασιν.

Ό βράχος ούτος. πάντοτε κατά τόν κ. Κωνσταντακά- 
τον. ή εΐνε ό ίδιος άπό τοΰ όχετοΰ, μέχρι τής επιφά
νειας τής θαλάσσης, ή έπί αύτόν στηρίζονται άλλοι 
βράχοι, φθάνοντες πρός τά άνω μέχρι τοΰ καλουμένου
• Πέτρα πού κουνιέται».

Ό άτμός, δστις έκπέμπεται έκ τών έγκάτων τής γής, 
κατά τήν έξήγησιν αύτήν, ωθεί πρός τά άνω τόν βρά
χον ή τούς βράχους και έντεΰθεν τό φαινόμενον.

’Εννοείται δτι ήμεθα ήναγκασμένοι νά συνομολογή- 
σωμεν, μέ δσους ήσχολήθησαν διά τό φαινόμενον. ότι 
εΐνε άνεξήγητον καί νά μή παραδεχθώμεν τήν λύσιν 
τοΰ κ. Κωνσταντακάτου. δστις είς τάς πρώτος σελίδας 
τού βιβλίου του αναφέρει δτι. διατυπώνει τήν ιδέαν του
• μήπως καί άλλος τις, ύπό εύνοίκωτέρος περιστά
σεις ζών καί άφθονώτερα πρός τοιούτου; σκοπούς τά 
μέσα έχων, κατορθώση νά φέρη εΐς πέρας, δ,τι ή’έμή 
κεφαλή κυοφορούσα έφερεν».

αύτός φράσσε- 
έλευθέραν τοΰ
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επροξενει 
Απεφάσισε

ι>
ΛΗΜΗΤΡΙΟΣ 

διοργανωτής τοΐ- 
τακτ ικοϋ

ΥΨΗΛΑΝΓΗΣ 

πρώτου 'Ελληνικού

rftopA, ,κέ την Αναδιοργάνωση· τον στρατοί·, 
Λ είνε έπίκαιρος μία Αναδρομή πρός τάς πρώι- 

τας προσπάθειας διά νά συνταχθή, <<ι·τ< τώι· άτα
κτα»· σωμάτων, έλληνικός τακτικός στρατός.

' Ο 'Αλέξανδρος'Υφηλάντης, ώς 'Αρχηγός 
τής 'Ελληνικής Έπαναστάσεως θεωρούμενος 
άπό τήν Φιλικήν Εταιρίαν, έστειλε τήν I Μαρ
τίου τόν αδελφόν τον εις τήν Πελοπόννησον 
διά νά λάίή] τήν Αρχηγίαν των Ελληνικών 
στρατευμάτων.'0 Αημήτριος Υφηλάντης είχεν 
έκπαιδενθή είς στρατιωτικός σχολάς τής Γαλλίας 
και είχε χρηματίση λοχαγός τής Αύτοκρατορι- 
κής φρουράς έν Ρωσσία. Ήθέλησε λοιπόν νά 
σχηματίση τακτικόν σώμα έν Έλλιίδι, καί διιι 
τούτο, κατερχόμενος έδώι καί διερχύμενος έκ 
Τεργέστης, έξ ιδίων τον έπρομηθεύθη έκεϊ όπλα 
καί στολάς διά τριακοσίονς Ανδρας. Είς τήν 
Τεργέστην συνήντησε τόν είς τόν στρατόν τον
Ναπολέοντος ύπηρετ.ήσαντα ταγματάρχην Παλέσσαν καί άλλους 
"Ελληνας καί φιλέλληνας, κατήλθε δέ μετ' αύτών είς " 1 δραν 
δι' εμπορικού ύδραϊκού καί αύτός μ'εν Ιμεινεν έκεϊ, άπέστειλε 
δέ είς Καλάμας τόν Παλέσσαν καί τους συμπολεμιστής του.

Ό Παλέσσας, άμα τή Αφίξει του είς τάς Καλάμας, περί τά 
τέλη 'Ιουνίου 1821, ήρχισε, 
συμφώνως πρός τάς διατα
γής τον Ύψηλάντη, νά διορ- 
γανώνη τακτικόν σώμα στρα
τολογώ»· έθελοντάς, οί όποιοι 
έφεραν κατά παλαιόν περι
γραφήν ίματίδιον τσόχινον, 
πανταλόνιον πάνινοι· καί πί
λον, έν εϊδει σκούφιας, μετά 
εθνόσημου τριχρόου 10 οπλι
σμός ήτο τουφέκιον λογχοφό
ρον. Οί στρατιώται ήσκοΰντο 
είς τά Γαλλικά πεζικά γυμνά
σματα. Κατόπιν κατήλθον είς 
Καλάμας καί άλλοι, έθελονταί, 
σταλέντες υπό τού' Υφηλάντη, 
έσχηματίσθησαν δέ τοιουτο
τρόπως τρεις λόχοι πεζικού, 
καί ό μέν Παλέσσας, μέ τόν 
βαθμόν συνταγματάρχου, ήτο 
ό διοικητής τοϋ ήμιτάγματος 
τούτον, ό δέ Κουθερνάτης ταγ
ματάρχης καί υποδιοικητής.

Κατά τόν X. Σ. Βυζάντιον, 
ό μηνιαίος μισθός ήτο είς τό 
σώμα τοϋτο διά μέν τόν στρα
τιώτην δραχμαί 5, διά τόν 
νπαξιωματικόν 8, διά τόν Αν- 
θυπολοχαγόν 30, τόν ύπολο- 
χαγόν 40 καί τόν λοχαγόν 
50. Οί κάτοικοι τών Καλ,α- 
μών έδείχθησαν τότε φιλοτι- 
μώτατοι, τρέφοντις καί φιλο- 
ξενούντες είς τάς οικίας τα»· 
τους έθελοντάς.

Ή πρώτη πολεμική έμφά- 
νισις τοϋ ήμιτάγματος τούτου 
έγένετο, όταν τόν Αύγουστον 
τοϋ 1821 ό'Οθωμανικός στό
λος περιέπλεε τά παράλια τής 
Μεσσηνίας καί ήπείλει νά άπο- 
βιβάση στρατόν είς τάς Καλά
μας. Τότε τό τακτικόν σώμα,

έκ 300 Ανδρά»· άποτελούμενον, παρετάχθη έφ 
ένός ζυγού είς τήν παραλίαν, οί δέ Τούρκοι 
φοβηθέντες άπό τήν θέαν τής όπωσοϋν μακρύς 
γραμμής, άπό τι'ι σαλπίσματα καί τυμπανοκρου
σίαν καί άγνοοϋντες τά διατρέχοντα, έφοβήθη- 
σαν καί άπήλθον. Άπό τό γεγονός αυτό τό γόη- 
τρον τοϋ τακτικού σώματος ηύξησε καί κατετασ- 
σοντο είς αύτό νέοι άνδρες.

Τό σιόμα ώνομάζετο σιόμα τώ»· Μαυροφόρων. 
'() 'Υφηλάντης, έν τώ μεταξύ, εύρίσκετο είς 

Βέρβαινα, ήτο δέ δυσηρεστημένος διότι ή Πελο- 
ποννησιακή Συνέλευσις ανέβηκε τήν αρχιστρα
τηγίαν είς τόν Πετρόμπεην, έκεΐΟεν δέ σννέλεξεν, 
όπως καί έκ Τρίκορφων, όπου μετέβη έπειτα, 
έθελοντάς καί τους άπέστειλεν είς Καλάμας, καί 
έν τώ μεταξύ συμβιβασθεις μέ τούς προύχοντας 
τής Πελοπόννησου, ήγωνίζετο καί αύτός ώς 
Αρχηγός, τηκόμενος ώς τοιοϋτος, είς τήν πολιορ

κίαν τής Τριπόλεως. Τότε, έπειδέ/ οί πολιορκοϋντες δέν ήσαν 
συντεταγμένοι τελείως, ούδ’ ώπλισμένοι πολλοί, ό ' ) φηλάντης 
διέταξε τόν Παλέσσαν νά προσέλθη είς τήν πολιορκίαν, έσχε δέ 
τό σώμα τοϋτο έπιτυχίας πολλάς, βοηθούμενον και άπο πυρο
βολικόν σιόμα, τό όποιον συνέκειτο άπό δύο ορεινά πυροβόλα υπό 

τόν φιλέλληνα γάλλον Βοντιέ. 
ΊΙπειλήθησαν, δέκα ήμέρας 

μετά ταΰτα, τά παράλια τοΰ 
Κορινθιακού κόλπου άπό τόν 
τουρκικόν στόλον, ό όποιος 
είχε έπιχειρήση τήν είς Καλά
μας Απόβαση·, καί ό Ά φη
λάντης προέτεινεν είς τούς 
Αρχηγούς τιόν πολιορκούντων 
νά σπεύσουν είς βοήθειαν. 
Άλλ' οί πολιορκοϋντες έπί 
τή αναμονή τής λαφυραγω
γίας τής Τριπόλεως, ώς Ανα
φέρει ό Βυζάντιος, δέν έφαί- 
νοντο διατεθειμένοι νά έγκα- 
ταλείφουν τάς θέσεις των.

'() ' Υφηλάντης καί οί 
τακτικοί του, άδιαφοροϋντες 
δί δφέλη, απεφάσισαν νά δρά- 
μωσιν είς βοήθειαν τιόν κιν- 
δυνευόντων πληθυσμό»·. Ό 
Θεόδωρ. Κολοκοτρώνης άπέ- 
στειλε μετά τάιν τακτικά»· 
πεντακοσίους ετέρους Ανδρας 
υπό τούς υίούς του Πάνον 
καί I 'ενναίον. Κατά τήν περί
σταση· αυτήν, τό τακτικόν σάι- 
μα έπέδειξεν πειθαρχίαν καί 
Αντοχήν, μετά θρησκευτικής 
εύλαβείας σεβόμενου τάς δια
ταγής τώ»· Ανωτέρων του.' 0 
' Υφηλάντης, βαδίζων πρός τό 
Αίγιου, όπου ήτο πιθανή ή 
Αποβίβασις Τουρκικού στρα
τού, έπληροφορήθη καθ' όδόν 
δτι ό στόλος, άντΐ νά άποβι- 
βιίση στρατόν, έπυρπόλησεν 
όσα πλοία 'Ελληνικά ευρεν 
είς τόν κόλπον τοϋ Γαλαξει- 
δίου. Τότε έστράφη μετά τοϋ 
στρατού του πρός τήν Τρίπο
λη·, πριν όμως φθάση έκεϊ 
έμαθεν τήν αλωσιν τής Τρι-ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΑΑΝΤΟΥ ΕΝ ΝΑΥΠΛΙΟ.

πόλεοις καί τά κατ’ αύτήν διατρέξαντα παράσπονδα, δηλαδή τήν 
γενομένην σφαγήν κατά τώ»· Τούρκων, παρά τήν συνομολογη- 
θεϊσαν συνθήκην, γνωρίζων δέ ποιαν θλιβερόν έντύπωσιν θά 

τό πράγμα είς όλην τήν πεπολιτισμένην Εύρο’νπην, 
νά μεταβή μετά τοϋ τακτικού στόματος είς ' Αθήνας. 
Ή εΐδησις κατετάραξε τούς άρχηγούς τής Ιίελοπον- 
νήσου, διότι έγνώριζον ότι ό λαός και οί οπλοφόροι 
ήγάπα»· καί έσέβοντο τόν Ύφηλάντην, καί άπέστει- 
λαν είς αυτόν έπιτροπήν έκ προυχόντων, οί όποιοι, 
έπιρρίπτοντες τήν παρασπονδίαν είς τούς Αάκωνας, 
έδικαιολόγουν τό πράγμα ώς τυχαΐον και παρά τήν 
θέληση· τιόν άρχηγών γενόμενον, ύπεσχέθησαν δέ 
είς τούς υπό τόν ' Υφηλάντην μέρος έκ τώ»· λαφύ

ρων τής πόλεως. Ό ' Υφηλάντης, φύσει αγαθός καί εύπιστος, 
ένέδωκε, μή βέλων νά δυσαρεστήση τούς "Ελληνας, έπέστρεφε 
δέ μετά τώ»· τακτικά»' είς Τρίπολη· διά ι·« ύποστή νέαν άπο- 
γοήτευσιν. Αέν εύρεν ούόέ τροφήν διά τό σώμα του, αί δέ 
υποσχέσεις περί Αμοιβής έκ τών λαφύρων άπεδείχθησαν ψευ
δείς καί οί στρατιτόται ήναγκάζοντο νά άπέργωνται είς τάς 
πατρίδας των.

Εκινδύνευσε τότε τώ όντι <5 πρώντος 'Ελληνικός τακτικός 
στρατός. Οί πολιτικοί Αρχηγοί διεφτόνουν πρός τούς στρατιω
τικούς, οίτινες συνεπάθουν τόν 'Υφηλάντην καί τό έργον του, 
άνεη υησαν δέ έκ τούτου έριδες καί μεγαλήτερος κίνδυνος νά 
διαλυθή τό στόμα. 'Ο'Υφηλάντης τότε συνεννοηθείς μετά τού 
Κολοκοτρώνη καί τιόν λοιπά»· άρχηγά»· ώδήγησε τούς Ανδρας 
του είς Άργος. Ακούραστοι· τό σάιμα, έπεδόθη είς νέους άγτόνας 
πιστόν είς τήν πειθαρχίαν του καί είς τόν προορισμόν του. Ό 
άοχηγός του Απεφάσισε μετά τιόν άικολουθησάντων αύτόν όπλαρ- 
χηγά»· τήν αλωσιν έξ έφόδου τοΰ Ναυπλίου. Αί προετοιμασίαι 
έγένοντο έν συνεννοήσει μετά τιόν Υδραία»· ναυτικά»·. Οί 
) δραίοι θ<ί ήρχοντο άπό πρωίας νά προσβάλωσι διά σφοδρού 

πυροβολισμού τό Μπούρτζι καί τήν πόλιν, καί νά άποβιβάσοτσι 
τούς στρατιώίτας τοϋ Γενναίου καί τού Κυριακούλη. 'Έπειτα, 
κατά τό σχέδιον, τά 'Ελληνικά στρατεύματα θά έξώρμων κατά 
τοΰ ΓΙαλαμηδίου.

Τό εσπέρας τής τρίτης πρός τήν τετάρτην Δεκεμβρίου οί 
τακτικοί υπό τόν ταγματάρχην Κουβερνάτην, μετά κλιμάκων 
έπλησίασαν τιί τείχη τού Ναυπλίου καί ένήδρευον πρός τά 
δεξιά τής πύλης τής ξηριϊς, υπό τόν προμαχάινα τόν όνομαζό- 
μενον Κιούπ-τάμπια. Ό τρίτος λόχος έτάχθη κάτω από τά πρός 
άινατολάς τείχη τοΰ Παλαμηδίου. Άτακτα σώματα θά έβοήθουν 
τό τακτικόν.

Ή έκ τής θαλάσσης έπίθεσις έπρεπε νά γίνη, κατά τά συμ- 
πεφωνημένα, πρό τής Ανατολής τοϋ ήλιου, συνέβη όμως ώστε, 
έπειδή έπνεεν ενάντιος Ανεμος, ττι 'Ελληνικιι πλοία νά βραδύ-

νουν, οί δέ Τούρκοι ι'ινεκάλυψαν τά υπό τιί τείχη Ελληνικιι 
στρατεύματα, τά όποια προσέβαλαν ίσχυρώς καί μάλιστα διιι 
τά»· πυροβόλα»·. ΙΙτο Ανάγκη ύποχωρήσεως καί οί τακτικοί 
διετάχθησαν νά τήν έκτελέσουν κανονικώς, μόνον δέ αυτοί καί 
το σιόμα τιόν Νικηταρά καί ' Ιατράκου δπεχώρησαν τακτικώς, 
Αιντιστάντες έπί τέσσαρας ι'όρας είς τό πυρ τού έχθροΰ. Άπω- 
λέσθησαν τότε πεντήκοντα Ανδρες, οί πλείστοι τακτικοί καί φιλέλ
ληνες. Μεταξύ τά»· φάελλήνα»· έφονεύβη καί ό Γερμανός 
λοχαγός Αίνζινγ, τόν όποιον μεγαλοπρεπώς έκήδευσεν ό Ύφη- 
λάντης. Κατά τήν μάχην ταύτην έτραυματίσθη καί ό ταγματάρ
χης Κουθερνάτης. 'Π έπιχείρησις αύτη, καίτοι μή νικηφόρος, 
έθαυμάσθη διά τήν καρτερίαν και τό θάρρος τά»· τακτικά»·.

Τό τακτικόν σώμα, ιιετιί τήν κινδυνώδη αύτήν Απόπειραν, 
ήτις τό έξήντλησεν, Απεσύρθη είς "Αργος, ίνα Ανασυνταχθή καί 
νοσηλεύση τούς τραυματίας, δέν παρήλθε πολύ υμο>ς καί τόν 
Υφηλάντην έκάλεσαν οί Τούρκοι τής Άκροκορίνθου, στενιός 
πολιορκούμενοι υπό τιόν 'Ελλήνων, ίνα παραδοθιόσι, φοβούμε
νοι μι/ πάθωσι υπό τιόν πολιορκούντων ο,τι οί. συμπατριώται 
των τής Τριπόλεως κατά τήν αλωσιν αύτής. Ό Υφηλάντης 
έδραμε μέ τούς τακτικούς, ολίγους τόν Αριθμόν καί έξηντλημέ- 
νονς, έγκαταλείφας τούς πληγωμένους του είς τό Άργος. Συνά
πτει τήν συνθήκην τής παραδόσεως τά»· Τούρκο»·, δι’ ής 
ήγγυάτο τήν ζωήν καί τήν τιμήν αυτά»· καί τήν μεταφοράν 
των είς τά τουρκικά έδάφη δι’ εύρωπαϊκών πλοίων, καί τάσσει 
ένα λόχον τοϋ τακτικού σώματος φρουράν πρός ασφάλειαν τά»· 
απερχομένων Τούρκων είς τήν πύλην τοΰ φρουρίου. Τήν ήμέ
ραν δμως, καθ’ ήν οί πολιορκούμενοι έξήρχοντο μετά τά»· 
γυναικώ»· τα»· καί τά»· τέκνο»· των, τήν 1-1 ’Ιανουάριου 1822, ό 
Υφηλάντης κατέκειτο πυρέσσων καί δέ>· ίιδυνήθη νά παραστή 
αυτοπροσώπως είς τήν έξοδον, οί δέ "Ελληνες έπιπεσόντες κατά 
τά»· αόπλων Τούρκων έσφαξαν πολλούς έξ αυτά»· καί ήχμα- 
λώτισαν πολλάς γυναίκας καί παιδιά, κατά τήν μαρτυρίαν τού 
X. Σ. Βυζαντίου.'Ο 'Υφηλάντης απογοητευθείς διά τάς Αταξίας 
ταύτας άνεχώρησε μετά τοϋ έπιτελείον του είς’Αθήνα:

Τό τακτικόν σάιμα, στερηθέν τοϋ Αρχηγού του, σχε
δόν διελύθη. ' Ο Μαυροκορδάτος, Αναγορευθεις 
Πρόεδρος τής'Ελληνικής Κυβερνήσεως, προσεπά 
νά τό συντηρήση άλλ’ό διοικητής του συνταγματάρχης Πα
λέσσας, βλέπων τό Απροχώρητοι·, Απήλθεν είς Κρήτην, ατε 
Κρής, μετά πολλά»· στρατιωτά»·, οπού έφονεύθη.

Είς τό 1821, δταν ή Πελοπόννησος, ή Στερεά ' Ελλάς, αί 
νήσοι τοϋ Αιγαίου πελάγους, ή Κρήτη αυτή, ήσαν μέρη έλευ-
θερωμένα, είς τό ένδοξον αύτό έτος τής Ελληνικής 'Επαναστά
σεως, καθ' δ έτέθησαν αί βάσεις τής 'Ελευθερίας μας, ό πράιτος 
τακτικός στρατός μας, μικρός, στερούμενος, πιστός δμως είς τήν 
πειθαρχίαν καί είς τό καθήκον, έδόξασε καί έδοξάσθη.

ΔΗΜ. ΔΗΜΕΡ

© ΠΟΙΗΤΗΣ ΜΑΡΚΟΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΛΟΓΙΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΤΗΡ ΤΟΥ
[Συνέχεια άπό τό προηγοΰμενον τεύχος)

λλα καί ούτος έπεσεν υπό τά έρείπια τού Άρκαδίου, ένθα 
είχεν Ανάψει μετά τοΰ ήγου/ιένου Γαβριήλ, τήν φλόγα 

τοΰ ολοκαυτώματος. Σπεύσασα, Απελπις καί. παράφρο»·, είς τόν 
τόπον τής Μεγάλης έκείνης Θυσίας, βλέπει τό φάντασμα τοΰ 
έραστοϋ, δπερ τή διηγείται τάς σπαρακτικός σκηνάς έκείνης 
τής πράξεως, δι’ ής Ανήλθεν είς τόν ουρανόν ή Δόξα τής Κρή
της, καί είς rd? (ίγκάλας τοϋ Μάνθου Ανίπταται καί ή ψυχή 
της, δπου ό πιστός καί καθηγιασμένος έρως τοΰ ήρωος καί 
τής παρθένου, στεφανοΰται δι’ αιωνίου μακαριύτητος. Τοιαΰτα 
τά πρόσωπα καί ή άπλουστάτη ύφη τοΰ ποιήματος, άλλ’ έπ’ 
αύτών έπέχυσεν Αφθόνως ό ποιητής rd χρώματα τής φαντα
σίας καί τούς θησαυρούς τής καρδίας του. Τήν λεπτομερή Ανά
λυση· τοΰ καλού τούτου έργου δέν έπιτρέπουσι τά δρια τής έφη- 
μερίδος, άλλ’ δσοι άνέγνωσαν αύτό, καί έντός ολίγου 
θά είναι πάμπολλοι, δέν θέλουσι μας διαφεύσει έάν 
εΐπωμεν δτι, Αν καί Αλλα μικρότερα ποιήματα μάς 
εΐχον δώσει τρόπον τινα τήν προαίσθηση· τής ποιη
τικής Αξίας τοΰ διακεκριμένου ήμών συμπολίτου, 
διά τούτου ήδη κατέλαβε περιφανή θέσιν έν τώ 
εύαρίθμω χορω τών νέων Αοιδάιν τής'Εθνικής Ζωής 
καί τής ’Εθνικής Δόξης. Καί τό θέμα, καί ή γλώσσα 
καί ή στιχουργία, πάντα πνέουσι τόν καθαραιτερον

'Εθνισμόν καί άποδεικνύουσιν οίχί πρώτην φοράν δτι, ή Δημώ
δης Μούσα, ήτις ύπό τήν Δουλείαν έγεννήθη, καί έν παντοίαις 
κακουχίαις διεβίωσε, δύναται ού μόνον δι Αφελούς καί Απέριτ
του ιίσματος νά φάλλη τά άθλα τής ήρωϊκής έποχής καί τάς 
Απλοϊκός περιπέτειας τοΰ Αγροτικού βίου, ΑΣλά καί εις τήν ποίη- 
σιν τοϋ έντελεστέρου πολιτισμού νά δψωθή διά τά»· πτερύγων 
τής μεγαλονοίας. Τό ποίημα τοϋ κ. Μαρκορά, έάν αύτολεξει 
μεταφρασθή είς οίανδήποτε τάιν νέων διαλέκτων, θέλουν Ανα
γνωρίσει καί οί αύστηρότεροι κριτικοί ώς Αξιόν νά καταταχθή 
μεταξύ τάιν έξοχων τής συγχρόνου Γραμματολογίας. Ή δέ 
δημώδης γλώσσα, τηρούσα τήν Αρχαίαν αύτής καλλονήν, προσ
λαμβάνει έν αύτη, ώς έν τοϊς έργοις τοΰ Σολωμοΰ καί τοΰ 
Τυπάλδου, τόν πλούτον τοΰ νέου πνεύματος, καί έκφράζει 

ζωηράις καί έναργάις τήν ιίβρότητα καί ευγένειαν 
τάιν ιδεών, αίσθημάταιν καί ήθώιν τής έποχής 
μας. Ή Εύδοκ.ϊα όνειρευομένη, ένώ έπλεε πρός 
τήν Κρήτην :

'Ακούει πουλάκια 'ποϋ λαλούν, μελίαοια πού βουίζουν, 
πλήθος νερά, πού άνάμεαα οτές πείρες μουρμουρίζουν- 
έ6ώ τό κύμα ποΰ κουφά χτυπάει κατά τις ξέρες.
»Κάί ή είκών αϋτη είναι απλή καί χαρίεσσα, 

οΐαν ήθελ.ε παραστήσει καί εις τάιν Αγνώστων
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τά όποϊα Εμπνέει ή σύγχρονος φαντασία 
και ι/ λεπτότης τής σημερινής Λναπτύξεως. 
Πλεϊστα παραδείγματα ήδυνάμεθα >·’ Ανα- 
φέρωμεν, ον μόνον ώς πρός τήν πνευμα
τικήν υπόσταση· τον ποιήματος, δηλαδή

, εις Απόδειξη· ίίτι, 
δλη δημώδης, ή Επεξεργασία αυτής 

Τέχνης. Καί τοΰτο

ποιητών τιον δημοτικών Ασμάτων.’Αλλ’ δτε
. . . πετιέται άπό τήν κλίνην 
μέ τήν λαχτάρα τον πουλιοΰ, ποΰ τΰ κλαρί τον άη ίνει, 
πριότη φορά γυρεύοντας ολίγο Ικεΐθε πέρα 
νά ΐσοζνγιάομ ιό κορμί οτόν άγνωστον αέρα, 

καί δτε έν τή περιγραφή τής μάχης ό 
Μάνθος λέγει ;
Άστρα χλωμά τη νίκη μας άπό ψηλά η ωτίζονν 
καϊ λές, ποΰ θλίηα αθάνατη δείχνουν στήν δψι έκεΐνα 

Εχομεν Εντόπιον ήμών εικόνας καί νοήματα, 
τά όποια Εμπνέει ή σύγχρονος φαντασία 
καί ή λεπτότης τής σημερινής Λναπτύξεως. 
Πλεϊστα παραδείγματα ήδυνάμεθα ν’ Ανα- 
φέρωμεν, οι’· μόνον ώς πρός τήν πνευμα
τικήν υπόσταση· τοΰ ποιήματος, δηλαδή 

τάς έννοιας, τάς εικόνας καί τά αισθήματα, άλλά καί ώς πρός 
τήν γλώσσαν καί τήν πλοκήν τών στίχων, l.', ' " ‘ ",
ενώ ή ύπιιθεσις είναι 
εμφαίνει τήν ύψηλοτέραν φύσιν τής Νέας 
μόνον τό πλεονέκτημα εάν εϊχεν ό ί/μέτερος ποιητής, θά ήτο 
άξιος παντός Επαίνου καί πόσης Εμφυγώσεως, διότι τί άλλο 
Επιθυμούμε)· ή νά προβή γενναίως ή φιλτάτη Ιίατρίς ήμών είς 
τήν πρόοδον τοΰ Αίώνος, διά τής ’Επιστήμης καί τής Τέχνης, 
ώς διά τής υλικής Λναπτύξεως, καί δικαιοΰσα τήν συμπάθειαν 
καί τάς προσδοκίας τών φίλων αυτής, νά έκπληριόση τήν Απο
στολήν, ήν έχάραξεν είς αυτήν ό δάκτυλος τοΰ Ύψίστου, αυτή 
μέν Λναγεννωμένη διά τοΰ Πολιτισμού, ώς εδοξάσθη διά τοϋ 
ήρωϊσμοΰ τών πατέρων μας, περί έαυτήν δέ διαχέουσα τό Φώς 
τής Παιδείας, δπερ ανέλαμψε φαεινότατο)· εν τή πρώτη ηλικία 
τοΰ ιστορικού αυτής βίου καί δι ου πάσα κοινωνική καί πολι
τική πρόοδος Επιταχύνεται καί Ασφαλίζεται. ’Αλλά καί είδικώ- 
τερον Εάν ήδυνάμεθα ν’ αναλύσωμεν τό ποίημα τοΰτο, ήθέλο- 
μεν καταδείξει δτι ούδενός στερείται τών προσόντων τής άληθοΰς 
ποιήσεως. Οί χαρακτήρες τών εισαγομένων προσώπων, τής 
Ευδοκίας, τοΰ Μάνθου, τοΰ ’Ηγουμένου, είναι φυσικοί καί συνε
πείς καί διιι τής ίδανικεύσεως δέν Αποβάλλουσιν, άλλά σαφεστέ- 
ραν παράγουσι, τήν πραγματικήν αύτών Αλήθειαν, και αί μεταξύ 
αύτών σχέσεις συνάπτονται άρμονικώς διά τής αυθορμήτου 
Ενεργείας τής Ιδίας έκαστου φύσεως, καί ή δέσις τοΰ δραματι
κού τούτου Επεισοδίου και ή καταστροφή, αν καί γνωσται Απ’ 
άρχής, Επέρχονται ζωηραί καί παθητικώταται. Ούδέποτε φυχραί- 
νουσιν, άλλά διά παλμοΰ διηνεκούς συγκινοΰσι μέχρι τέλους 
τήν καρδίαν τού αναγνώστου. Αί περιγραφαί περιβάλλονται 
Επίσης τήν συντομίαν καί Ενέργειαν τών μεγάλων διδασκάλων 
τής Εποχής. Όποια ζωή καί κίνησις, δτε τό πλοϊον εισέρχεται 
είς τόν λιμένα.

'Εδώθε σκούζουν· μέ φωνές έκεΐθε άπολογιώνται. 
Μικρά ξεφτέρια τον γιαλού κατά τά πλοία πετιώνται, 
γοργά τά γυναικόπαιδα λαβαίνουν, καϊ κατόπι 
ξαναχτυπούν καϊ σχίζουνε τό κΰμα οί λαμνοκόποι.

»’Οποία φρίκη Εν τή διηγήσει τής Εμπρήσεως τοΰ ’Αρκα- 
δίο υ δτε : 

Χονμοΰν απάνω οί δαίμονες, τά πάντα πλημμυρίζουν, 
σφαγή άρχινοΰν αλύπητη, καϊ τά θεριά μουγγρίζουν.
"Ω, δεν τοΰς ακόυσα πολύ ... Τό ευλογημένο χέρι 
στη κεφαλή μου ό Σεβαστό; δέν άργησε νά φέρη. 

καί, σά μ’ ευχήθη, τ' άζζο του, ποΰ τό δαυλί φουχτώνει, 
σιή μαύρη ευθύς κατέβηκε θανατηφόρο σκόνη.

»’Αλλά όποια χάρις καί γαλήνη τού ουρανού δτε αί πρός 
υποδοχήν τής Ευδοκίας κατελθοΰσαι είς τήν Γήν παρθένοι :

Στο νέο, ποΰ έπρόσμενε ό Θεός, αγνότατο Αγγελούδι, 
προτού νά φύγουν είπανε τό ακόλουθο τραγούδι : 
Νυφοΰλα, ποΰ μάς έρχεσαι μέ μάτια δακρυσμένα, 
κάμε καρδιά- στη χώρα μας είναι τά δάκρυα ξένα. 
"Εχυσες άμετρα, καϊ αύτά νά γίνουν ετοιμάσου 
μαργαριτάρια κάτασπρα γιά τά χρυσά μαλλιά σου.

»Τά παρατεθέντα χωρία δέ)· είναι βεβαίως τα μόνα ώραΐα 
τού πολυτίμου τούτου ποιήματος· δυνάμεθα δέ Εν τέλει να εΐπω- 
μεν δτι, τό "Εθνος, δπερ Ανέδειξε τοιούτους ήρωας τής Ανδρείας, 
τής πίστεως καί τής άγνότητος, οιος ύ Μάνθος, ό Ηγούμενος 
καί ή Ευδοκία καί τοιούτους ποιητάς ίνα τους ύμνήσωσι, δέν 
είναι προωρισμένον νά μαρανθή μετά τήν Αναγέννησίν του, καί 
βαθεΐαν ευγνωμοσύνην όφείλομεν είς τήν ΙΊοίησιν, ήτις διά τής 
γλυκυτάτης τών ηδονών Ανακαλεί είς τήν μνήμην ήμών, μέ

τήν καλλονήν τής 'Αρχαίας Τέχνης τά ήρωϊκάι Εργα, δι’ ιόν Εδο- 
ξάσθημεν, μάς παρηγορει δτε -Αθυμοϋμεν διά τι'ις δυσχερείας 
τοΰ παρόντος, καί διά τοΰ μαγικού αύτής Εσόπτρου καταδει
κνύει είς τό Ανυπόμονου βλέμμα τής παρούσης γενεάς τήν 
αΐγλ.ην τοΰ μέλλοντος».

Μεθ' δλας αύτάς τι'ις βαρυσήμαντους κρίσεις τοΰ φιλοσόφου 
Βραΐλα, τό όνομα τοΰ Μαρκορά Εξηκολούθει να μή είναι είς τά 
χείλη τών λογιών, τούλάχιστον τών ’Αθηνών, ουδέ ήτο είς τόν 
νοΰν τοΰ Ροΐδου τώ 1877, δτε Εν τώ Παρνασσώ ώμίλησε περί 
τής συγχρόνου ’Ελληνικής Ποιήσεως, ποΰ Επροξένησε τόσον 
θόρυβον τότε. Είς τόν σύλλογον «Παρνασσόν), τώ 1890, ό 
Αγαπητός λόγιος φίλος κ. Θεόδωρος Βελιανίτης, Ανέγνωσεν 
ώραίαν μελέτην περί τοΰ· Μαρκορά. ή όποια Επαρουσίαζεν είς 
τό ’Αθηναϊκόν κοινόν τόν ποιητήν, τοΰ όποιου τό όνομα είς 
τους πλείστους ήτο άγνωστον. ΙΙλεϊστοι έγνώριζον ίίτι, ύπήρχε 
Κερκνραΐος Μαρκοράς, αλλ’ δτι ήτο ό Γραμματευς τής Εν 
Πετρουπόλει Πρεσβείας μας! Αηλαδή ήτο περισσότερον είς τάς 

’Αθήνας γνωστός ό ι'ιδελ.φός του —'πΰρος! Ί'ό ίδιον Ετος 1890 
Εδημοσιεύθησαν εις Κέρκυραν τά <■ Ποιητικά Εργα , τιι όποια 
εδιοκαν αφορμήν νι'ι γράφουν τινες Εκ τών λογάδων μας, οιος 
ό Μιχαήλ Μητσάκης, ό Παλαμάς, ό Ξενόπουλος καί ίίλλοι. 
Οΰτω το όνομα αύτοΰ ήρχισεν από στόματος είς στόμα νά 
ταξειδεύη είς τόν ’Ελληνισμόν, χωρίς δμως νι'ι γίνουν καί δημο
φιλή τιι ποιήματά του."Εκτοτε κάπου κάπου Εγίνετο περί αύτοΰ 
λόγος είς τάς εφημερίδας καί τό όνομά του Επαρουσιάζετο είς 
τά. περιοδικά καί ημερολόγια, Αλλά όχι συχνά, καί Επαρουσιά
ζετο μέ ώραίας ποιήσεις.

Τώ 1898 Εδημοσίευσε τά Μικρά ταξείδια* Εν ’Αθήναις, 
περί τών όποιων Εγένετο μέν λόγος, αΖΛ'ί δέν ηΰξησαν τήν 
φήμην τού ποιητοΰ. Ό «Όρκος Εξηκολούθησε νι'ι είναι τό 
Αριστούργημά του, ώς καί τό Παράπονο πεθαμένης)). 'Έγραψε 
καί τό μελόδραμα Ιλιμπρέττο) Il Conte Giuliano, δπερ Ετόνισε 
τώ 1855 ό Ξύνδας καί τό αύτό Ετος Ετυπιόθη Εν Κερκύρα. Τό 
"διον μελόδραμα, αλλά ύπό τόν τίτλον «II Castello maledetto* 
Εμουσούργησεν ό ’ Εδονάρδος Λαμπελέτ καί Ετυπώθη μέ τό 
νέον όνομα, τφ 1862."Εγραψεν Επίσης ίταλιστί τό μελόδραμα 
«Ρήγας Φερραϊος», διά νά τό τονίση ό’Ιωσήφ Λιβεράλης. Διά 
τόν ίδιον μουσικοδιδάσκαλον Εγραψε τό μελόδραμα Arbace 
α Ροιηφι'ϊ τώ 1850, αλλ’ Εγραψε μόνον τάς τρεις πράξεις, 
καί χάριν τής είς ’Ιταλίαν μεταβάσεως κατά τό Ετος Εκείνο τού 
Μαρκορά, τό ετελείωσεν ό ’Ιταλ.ός ποιητής ’ Ρεγάλδης.

Τά ποιήματα τού Μαρκορά μετεφράσθησαν Ίταλιστί. Ό Δί 
Μέντος, λόγιος Κερκυράϊος, χειροτονηθείς Επειτα ’Επίσκοπος τών 
Δυτικών Τήνου καί Μυκόνου, μετέφρασε καί τού Μαρκορά 
ποιήσεις Ίταλιστί. Τώ 1899 Εδημοσιεύθη Εν Φλιορεντίι/. μετά- 
φρασις τού «"Ορκου » ύπό τοΰ γνωστού φιλέλληνος Κάννα μέ 
προοίμιον τού φιλέλληνος Δ’ "Ισεγκαρ. Έδημοσιεύθη Εν τώ 
περιοδικώ «Rassegna Nazione» καί Επειτα Εν ίδιαιτέρω φυλ- 
λαδίιο Εν Πιστόϊιμ ΊΙ μετάφρασις αΰτη είναι Εν πεζώ λόγφ. 
Τώ 1903 ό γνωστός Βρεγγέτης Εδημοσίευσε πολύτιμον βιβλίον 
Εν τή σειρά τής Biblioteca Universale φέρον τίτλον Gcrasimo 
Markoras. Il Giuramento. Liriche. Τών μεταφράσεων, Εμμέ- 
τρως Εννοείται, προηγείται μακρά εισαγωγή περί τής Ιλώσσης 
καί Ποιήσεως τής νεωτέρας ’ Ελλάδος. Σημειωτέον δτι ό Βριγ- 
γέτης, ό καλός κάγαθός ουτος φιλέλλην, προηγουμένως εις 
τινας Ίταλικάς Εφημερίδας είχε δημοσιεύσει τού Μαρκορά 
ποιήματα μεταφρασμένα.

Τοιοΰτος έν δλίγοις ό διαπρεπής συμπολίτης μας Γεράσιμος 
Μαρκοράς, δστις Απέθανε τή 27 Αύγούστου. Σημειωτέοι· δτι, συμ- 
φώνως μέ τάς Αρχάς του, ό γηραιός ούτος ποιητής είχε παραγ- 
γείλη rd yiio; έν Ιίκρρ. ταπεινότητι ή κηδεία του. Μόνον έξετελέ- 
σθη ή Επιθυμία του νά έπιστραφή πρό τής κηδείας τό παράσημον 
τοϋ Σωτήρος, καί τοΰτο, ίνα μή 
νεμηθοΰν τιμαί, ποΰ ανέκαθεν Λπέφεν- 
γεν ή κηδεία του δμως έγένετο λαμπρά.

(*Εχηαι συνέχεια] ΣΠ. ΔΕ ΒΙΑΖΗΣ

« « *
* ' II ευθεία γραμμή δεν είνε πάντοτε ζ; σνν- 

τομαιιέρα. Ό Καβούρ ώδήγησεν εϊς ’Ρώμην τό 
Πεδεμάντιον διά τή; Κριμαίας.

* ΟΙ άνθρωποι χαιρετούν προθυμότερα άπλοΰν γνώριμόν 
των, δταν εϊνε μέσα σέ αμάξι, παρά στενόν των φίλον πεζόν.

* "Οπου ό λαό; εϊνε άπαθι];, εκεί αί κυβερνήσει; είνε διεφθαρμένοι.

* ΊΙ χάρις, ή γενομένη μετά προθυμίας, θεωρείται χάρις διπλάσιά.

* ΊΙ λύπη τελπιοποιεΐ μεγάλ.ως τόν χαρακτήρα· είπεν ή κυρία Στάελ.

ΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΣ ΣΟΥΛΤΑΝΑ: Η ΓΚΙΟΥΛΜΠΑΧΑΡ

Ο Σουλτάνος—δη]γεϊται ή παράδοσις- Σελήμ ό Β', δίαν έβάδιζε μέ 
τόν στρατόν του κατά τών ΙΙερσών τφ 1570, έπερνοϋσε άπό τό χωρίον 

τής Δουβεράς ή Λιβεράς, εξ ώρας μακράν τής ΤραπεζοΟντος. Έξω άπό 
τό χωρίον υπάρχει βρύσις μέ πολύ κρύο νερό τό καλοκαίρι. Έκεΐ έκά- 
Οισε ν’ άναπαυΟή καί είδε τήν κόρην τοϋ παπά τοϋ χωριού ποΰ έβοσκε 
τά πρόβατά της. Τήν έλεγαν Μαρίαν. Ό Σουλτάνος τήν έφώναξε καί 
τής έδωσε τό χρυσό του ποτήρι νά τοϋ φέρη νερό. Η κόρη έγέμισε 
τό ποτήρι καί τό έδωσε είς τόν Σουλτάνου μέ τό μεγάλο δάκτυλο τοΰ 
χεριού της μέσα. Ό Σουλτάνος άηδίασε καί τής είπε νά τοΰ φέρη άλλο 
νέρο. Ή Μαρία τοΰ έφερε, άλλά μέσα είς τό ποτήρι ήταν φρύγανα. 
Έβΰμωσε ό Σουλτάνος καί ή Μαρία έφοβήθη καί τοΰ έξήγησεν δτι. έπί- 
τηδες έβαλε τό δάκτυλό της τήν πρώτην φοράν καί επίτηδες έρριψε τά 
φρύγανα τήν δευτέραν, διότι έγνώριζε πόσον τό ιερό ήτο κρΰο καί 
έπειδή είδε ιόν Σουλτάναν ιδρωμένον, έπρεπε νά εύρη τρόπον νά μή 
πιή ο έφένδης άμέσως. Τιάρα δμως. δπου έπέρασεν άρκετή ώρα, τοΰ τό 
έφερε καθαρόν. Ή άπάντησις αύτή τόσον ηύχαρίστησε τόν Σουλτάναν, 
ι'όστε έπέμεινε καί έλαβε τήν Μαρίαν, ή οποία ήτο ώραιοτάτη, ώς σύζυ
γον. Τήν ώνόμασε Γκιουλμπαχάρ, δηλαδή, Ευώδες ρόδον.

Διηγείται άκόμη ή παράδοσις δτι, ό Σουλτάνος προχωρών έφθασεν 
είς τήν μονήν τής Σουμελάς, δπου έθαύμασε τήν άρίστην κατάστασιν τών 
κτημάτων της. Ήρώιησε τόν ηγούμενον είς τί όφείλεται ή τελεία αυτί] 
καλλιέργεια καί ό ηγούμενος άπήντησε δτι, τά πράγματα ήσαν τόσον 
τέλεια, διότι συνήθιζε τήν βραδυνήν έργασίαν νά μή άναβάλλη δι’αύριον. 
Ή Γκιουλμπαχάρ, προνοητική, διέταξε τότε νά γράφουν είς τήν χρυσήν 
κανάταν τοΰ Σουλτάνου αί λέξεις: «Τήν βραδυνήν έργασίαν μή άφίνεις 
δΓ αίσιον . Καί αύτό ωφέλησε τόν Σουλτάνοι1. 'Όταν έκεϊθεν ούτος

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΡΩΙΔΕΣ: Η ΓΡΕΝΑΔΙΕΡΑ ΜΠΑΡΡΩ

Τ.ι ελληνικά τραγούδια άναφέρουν πολεμιστρίας γυναίκας καί είνε 
γνωστόν τό δημοτικόν μας τραγούδι, τό όποιον άρχίζει ώς έξής:

ΙΙοιός είδε ψάρι σέ βοννό κ' έλ.ιιφι σέ λιμάνι, 
ποιος είδε τέτοια λυγερή, τέτοια πανοίρια κόρη, 
νά προπατή, νά γράφεται δώδεκα χρόνια κλέφτης;

Ά ϊ.λά καί ή Γαλλική ίστορία Αναγράφει ήρωίδας καί μειαξύ αύτών τήν 
’Λλι ϊανδρίναν Μπαρρώ, ή όποια υπηρέτησε ώς γρεναδιέρος εϊς τήν Γαλ
λικήν Έπανάστασιν. Είς τόν κατάλογον άνεγράφετο Λιμπερτέ Μπαρρώ, 
μέ αύτό δέ τό όνομα έμνημονεύθη έπισήμως είς τά «Χρονικά τοΰ πα
τριωτισμού καί τής αρετής», τά όποια παρουσίασαν είς τήν ’Εθνικήν 
Συνέλευσιν ό Λεονάρδος Μπουρντόν, βουλευτής τοΰ διαμερίσματος 
Loiret. Μέ τό έγγραφον τοΰτο Αποδεικνύεται ό ηρωισμός τής Αλεξαν
δρινός, καταταχθείσης είς τό Δεύτερον Τάγμα τοΰ Τάρν, τήνέκτην Ιου
λίου 1795. «Τό τάγμα τούτο, περίφημον είς τόν στρατόν τών Δυτικών 
Πυρηναίων, διετάχθη νά προσβάλη εν 'ισπανικόν οχύρωμα. Ό Λεϋράκ 
καί ή Λιμπερτέ Μπαρριίι σύζυγός του, άμφότεροι γρεναδιέροι, βαδίζουν 
κατά τού εχθρού ό εις πλησίον τοΰ άλλου. Ό Αδελφός τής Λιμπερτέ 
Μπαρρώ είναι έπίσης είς τάς τάξεις. Ή μάχη αρχίζει, τό πυροβολικόν 
βροντά πανταχόθεν. Ή Μπαρρώ βλέπει τόν Αδελφόν της νά έκπνέη- 
μένει είς τήν θέσιν ιης. Ό Λεϋράκ, προσφιλής σύζυγος, πίπτει πλησίον 
της μέ τό στήθος διάτρητον άπό σφαίραν. Ή δημοκρατική γενναιότης 
θριαμβεύει τού Έρωτος, δπως έθριάμβευσε πρό Ολίγου τής Φύσεως. 'Η 
Μπαρριίι βιάζει τό βήμα της, εισέρχεται τρίτη είς τό οχύρωμα, τό όποιον 
κυριεύεται. Δέκα εννέα ιρυσίγγια, τά όποια τής είχον δοθή πρό τής 
|ΐάχης, έξηττλήθησαν· αρπάζει τήν θήκην ένός έχθρού, τόν όποιον 
ερριψεν ύπό τούς πό- 
δας της. καίκαταδιώκει 
μέ τούς συντρόφους 
αύτής τούς φεύγοντας 
πρό τών στρατευμά
των τής Δημοκρατίας 
άπό κάθε μέρος 'Ισπα
νούς. Τέλος τό τάγμα 
σταματά καί τό πεδίον 
τής μά^ς αντηχεί άπό 
κραυγας : Νίκη ! Ζήτω 
ή Δημοκρατία ! Τότε ή 
Λιμπερτέ Μπαρρώ έπι- 
στρέφει πλησίον τοΰ 
συζύγου της, έπιδένει 
τήν πληγήν του. τόν 
σφίγγει είς τήν αγκά
λην της, καί τόν φέρει 
μέ τούς συστρατιοάτάς 
της είς τό στρατιωτι
κόν νοσοκομεϊον.Έκεΐ, 
κατασπαταλώσα δι’αύ- 
τόν τάς φροντίδας τής 
συζυγικής τρυφερότη
τας, δεικνύει δτι δέν 
άπεξενώθη άπό τάς 
άρετάς τοϋ φύλου της, Η ΓΡΕΝΑΔΙΕΡΑ ΛΙΜΠΕΡΤΕ ΜΠΑΡΡΟ

έπροχώρησε καί έπολιόρκησε τό Βαγδάτιον, οί κάτοικοι, οί όποιοι ήλπι- 
ζον νά λάβουν βοήθειας, έζήτησαν προθεσμίαν διά νά σκεφθώσιν άν 
πρέπη νά παραδοθοΰν. Ό Σουλτάνος τό έσπέρας, προκειμένου νά νιφθή, 
άνέγνωσε τό έπί τής κανάτας ρητόν καί, σκεφθείς δτι ήτο πιθανόν νά 
σταλούν βοήθειαι είς τούς έχθρούς. διέταξεν άμέσως τήν έφοδον, κυριεύ- 
σας τήν πόλιν. Τήν έπομένην τφ δντι έμαθεν δτι θά ήρχοντο βοήθειαι 
διά τό Βαγδάτιον.

Ή Μαρία έξακολουθεϊ ή παράδοσις έπανήλθε μετά τοΰ Σουλ
τάνου είς Κωνσταντινούπολιν, δπου μετ’όλίγον έγέννησεν υίόν τόν Μου- 
ράτ Γ' καί σΰν τφ χρόνφ άπέκτησε μεγάλην ίσχύν, ωφέλησε δέ δΓ αύ
τής τούς "Ελληνας, είς τούς όποιους, ώς καί είς τήν Έκκλησίαν, έγεινεν 
αιτία νά δοθούν πολλά δικαιώματα. Οί Ούλεμάδες έξανέστησαν καί δ 
Σουλτάνος, πρός τό συμφέρον τής Μαρίας, τήν άπέστειλεν είς Τραπε- 
ζοΰντα μετά τού υίοΰ της Μυυράτ, καί τήν διετήρει μετά πάσης άνέσεως 
καί τιμής. Είς τήν Τραπεζοϋντα ή Μαρία έφάνη εύεργετικωτάτη είς 
τούς Έλληνας.

Άποθανούσα είς Τραπεζοϋντα έτάιρη είς μεγαλοπρεπέστατοι1 μαυσω- 
λεϊον, τό όποιον έσφζετο μέχρι πρό έτών, ιϊγνωστον δέ αν σώζεται καί 
τιάρα- ή μνήμη της φέρεται άκόμη σεβαστή. Χάριν τής Μαρίας οί 
κάτοικοι τής Λιβεράς. τούς όποιους αυτί) δέν έλησμόνησε, είνε σχεδόν 
ασύδοτοι, έχοντες μόνην ύποχρέωσιν νά στέλλουν ένεννήκοντα μόνον 
όκάδας βουτύρου είς τά Σουλτανικά μαγειρεία.

Καί ό Μουράτ δμως, ό όποιος έζησε έπί πολλά έτη είς Τραπεζοϋντα, 
έδείχθη εύεργετικός είς τούς κατοίκους της καί έπεσκεύαοε τήν μονήν 
Σουμελάς, δταν έπέστρεφε έκ τοΰ κατά τών ΓΙερσών πολέμου, καί πολλά 
Αναθήματα έδώρησεν είς αύτήν.

καίτοι έξεπλήρωσεν δλας εκείνος, αί όποΐαι δέν είνε ή ό κλήρος 
τοϋ άλλου φύλου».

Τίποτε τό υπερβολικόν δέν υπάρχει είς τήν διήγησιν αύτήν. Είς άλλην 
έκθεσιν, πρός τόν στρατηγόν Λά Μπουρντονναί, πιστοποιείται δτι ή 
Λιμπερτέ Ρόζο Μπαρρώ, γενιηθεϊσα έν Σεμαλέν, ήλικίας δεκαεννέα 
έτών, σύζυγος ενός γρεναδιέρου τοΰ Δευτέρου Τάγματος τοΰ Τάρν, γρε
ναδιέρος καί αύτή εις τόν λόχον είς δν είνε προσκεκολλη μένος καί ό 
σύζυγός της, έδείχθη πλέον ή άνήρ >.Ή ιδία έκθεσις βέβαιοί δτι ό σύζυ
γός της είχε πέσει κατά τήν μάχην ταύτην πλησίον της.

Είς πολλάς άλλας μάχας ή γρεναδιέρο Λιμπερτέ Μπαρρώ — εϊχεν 
Αντικαταστήσει μέ αύτό τό όνομα τήν γνησίαν της προσωνυμίαν, ή όποια 
ήτο Ρόζα ’Αλεξανδρινά — διεκρίθη διά τό θάρρος της. Υπηρέτησε είς 
τό αύτό σώμα μέχρι τοΰ 1804.

Ή Έφημερίς τής Αύτοκρατορίας, ύπό ήμερομηνίαν 26 Φεβρουάριου 
1809, Αφιέρωσε, διά τήν Μπαρρώ, έν έπιστολή έκ Τουρίνου, πλείστους 
έπαίνους: «Ή Αμαξών αΰτη ύπηρέτησε μετά τοΰ συζύγου της είς τό 
τάγμα τών γρεναδιέρων τού 63ου συντάγματος τής γραμμής άπό τοΰ 
1792 μέχρι τοΰ μηνός Μεσσιδόρ τοΰ έτους XII. Συμμετέσχε τήν 15 
Ιουλίου 1793 εις τήν έπίθεσιν καθ’ ένός Ισπανικού οχυρώματος είς 
Μπιριατόν, έπί τών Πυρηναίων. Ό Αδελφός της έφονεύθη είς τό πλευ
ράν της, καί ό σύζυγός της έπληγώθη ύπό σφαίρας, ή όποια διεπέρασε 
τή σιϊηιά του. Ή Ατρόμητος αΰτη γυνή εξηκολούθησε νά μάχεται χωρίς 
νά Αφήση τήν θέσιν της. Όταν τό οχύρωμα έκυριεύθη, επανήλθε πλη
σίον τού συζύγου της διά νά τόν βοηθήση- τόν έπήρε εις τούς ώμους 
της καί τόν μετέφερε είς τό νοσοκομεϊον.

«Ή Α.Μ. δ Αΰτοκράτωρ καί Βασιλεύς, πληροφορηθείς τά Ανδραγαθή
ματα τής κυρίας Λεϋ
ράκ, τή Απένειμε τή 8 
Βαντεμιαϊρ έτουςXIV 
σύνταξη· 100 φράγκων, 
όνομάσας αύτήν γρε
ναδιέρον τοΰ 63“” συν
τάγματος.

Ή κυρία Λεϋράκ, ή 
όποια ποτέ δέν έπλη
γώθη, καίτοι εύρέθη 
είς τόσας περιστάσεις, 
ήλθεν έδώ (εις 'Γου- 
ρΐνον) έν πλήρει ύγείφ. 
νάάπολαύση τών εύερ 
γεσιών τής Α. Μ, τάς 
όποιας μερίζεται μετά 
τοΰ συζύγου της καί 
πέντε τέκνων».

’Αργότερα είσήχθη 
είς τό άσυλον τών ’Απο
μάχων, δπου άπέθανεν 
είς ήλικίαν έβδομή- 
κοντα ένός έτών.

Ή Λιμπερτέ Ρόζα 
Μπαρρώ έτάφη μέ 
στρατιωτικός τιμάς είς 
Άβινιόν.
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ϊενη Καλλιτεχνία : MANTEGNAΟ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΣΥΡΜΟΙ ΕΝ ΑΟΗΝΑΙΣ 
(1833-1859»

γν κοινωνική ιστορία τής Δυναστείας τον”Οθωνος δεν έγράφη 
XX ακόμη, ούτε θά γραφή βεβαίως πολύ γρήγωρα.’Ενόσω άκόμη 
πρόσωπα συνδεόμενα δπως δήποτε μέ τήν εποχήν έκείνην δεν 
έξέλιπον προ πολλοΰ άφ ήμων, καί έυόσφ σώζονται είσέτι αί 
οίκογένειαι εκείνων, οί όποιοι συνεκέντρωσαν τήν δρασιν τής 
έποχής έκείνης είς χεΐράς των, είναι δύσκολον νά γραφή Αμε
ρόληπτος καί θετική ή Ιστορία.

’ Εν τούτοις μέρη τινά τής κοσμικής Ιστορίας τής έποχής έκεί
νης δύνανται νά γραφούν καί άπό τώρα, καί μάλιστα νά έχουν 
μέγιστον ενδιαφέρον διά τονς σημερινούς Ανθρώπους. "Εν άπό 
τά κεφάλαια αυτής είναι καί τό περί συρμού. Οί συρμοί εις 
μίαν κοινωνίαν δέν δείχνουν μόνον τήν έξέλιξιν τής κοινής 
καλαισθησίας τέλος καί τήν πρώτην κατεύθυνση' τήν όποιαν 
έλαβε τό πνεύμα τής έποχής. ’Ιδιαιτέρως δέ ένδιαφέρουσα ή 
κατεύθυνσις τήν οποίαν έλάμβανε κοινωνία νέα, μεθύουσα άπό 
τήν ιδέαν τής έλευθερίας, είς τήν οποίαν έρρίπτετο έπειτα άπδ 
μακρότατον ζυγόν, καί όδηγουμένη άπό μίαν πόλιν, ή όποια 
διεκρίνετο διά τήν αυστηρότητα τών ήθών της. Πρόσθετον ένδια- 
φέρον είναι καί τούτο: "Οτι έκαλοΰντο νά ήγηθοΰν πόσης 
κοσμικής κινήσεως τά μεγαλείτερα δνόματα τής Ελλάδος, 
λεπτεπίλεπτοι καί αριστοκρατικοί Φαναριώται ή τραχείς καί 
Αφελείς πολεμισται τής 'Ρούμελης καί τοΰ Μιορηα.

"Οπως ήτο φυσικόν καί επόμενον, τάς πρώτας πληροφορίας 
περί τού συομού είς τάς Αθήνας τάς δφείλομεν εις μίαν κυρίαν. 
Είς τό βιβλίον τό όποιον έξεδόθη Γερμανιστί μέ τόν τίτλον 

’Επιστολαί μιας κυρίας τής Αύλής» υπάρχει ή πρώτη σύντο
μος μέν, άλλ’ δπως δήποτε χαρακτηριστική περιγραφή τον 
πρώτον Ανακτορικού χορού, είς τόν όποιον παρουσιάσθησαν και 
αί πρώται τουαλέτται. Ή παράδοσις Αναφέρει δτι, δταν έγνώσθη 
δτι τό αύλαρχεΐον έπρόκειτο νά διανείμη τά προσκλητήρια τον 
πρώτον ’Ανακτορικού χορού, δλοι οί ’Αθηναίοι έκλείσθησαν είς 
τό σπήτί των, διά νά μή τύχη καί ύπιίγη ό ανακτορικός θερά
πων, ό φέρων τά προσκλητήρια, καί δέν τούς εύρη είς τό 
σπήτι των.

"Οπως δήποτε δσοι ήσαν διά νά προσκληθούν προσεκλήθη- 
σαν. Φαίνεται δέ δτι έγινε θρήνος έκ μέρους και τών μή 
προσκληθέντων, άλλά καί τών προσκληθέντων. Οί πρώτοι βε
βαίως είχον παράπονα. Οί δεύτεροι είδον δτι ή πρόσκλησις 

συνεπάγεται καί τρομερός νπο- 
χρεο'ισεις. _Ιίά ιούς ανδρας τό ζή
τημα τον ένδύματος ήτο λελνμέ- 
νον! Επεκράτει τότε ή φουστανέλλα 
καί έπομένως δέν υπήρχε καμμία 
δυσκολία διά τούς Ανδρας. ’.42λά 
καί αί γυναίκες τί νιί φορέσουν;

Κατά τήν Γερμανίδα κυρίαν, ■ 
τήν όποιαν άνέφερα πρό ολίγου, 
είς τόν χορόν αυτόν έθεάθησαν 
δλα τά χρώματα, δλα τά σχή
ματα καί δλοι οί συρμοί. ' J πήρ- 
χον κυρίαι, αί όποΐαι έφορονσαν 
ένδυμα σχεδόν καί μόλις περι
πάτου, κυρίαι αί όποΐαι έπήγαν 
μέ τό εθνικόν των φόρεμα, καί 
κυρίαι αί όποΐαι είχον ένδυθή κατά 
τόν τελευταίοι· Παρισινόν συρμόν, 
τόν όποιον άνέλαβε νά φέρη τότε 
είς τάς ’Αθήνας ή «Έφημερίς 
τον Παρισινού συρμού καί μία 
Παρισινή δάπτρια, ή όποια κατό
πιν έπήρε ένα άξιωματικόνΈλληνα 
καί έπαυσε νά εργάζεται.

ζΐιά τήν έποχήν έκείνην υπάρ
χει ή πληροφορία δτι χρώμα τού 
συρμού ήτο τό λευκόν. "Ολαι αί 
κυρίαι αί όποΐαι έπήγαν είς τόν 
πρώτον χορόν τοΰ ’Άρμανσπερ, 
περί τοΰ όποιου έλαβα ήδη τήν 
τιμήν νά όμιλήσω πρό όλίγων 
ημερών, καί έπειτα είς τόν πρώ>- 

τον’Ανακτορικόν χορόν, έγοροΰσαν λευκά. "Ολα δμως λευκά' 
μέχρι τών υποδημάτων ακόμη. Φαίνεται δέ δτι ένδυμασίαι, 
αί όποΐαι κατεσκευάσθησαν διά τούς χορούς, έφορούντο έπειτα 
καί είς τούς δρόμους. Τουλάχιστον ένας I άλλος περιηγητής, 
ό όποιος έπεσκέφθη τάς ’Αθήνας κατά τό έτος 1837, έκφράζει 
τήν έκπληξίν του διά τά λευκά υποδήματα, μέ τά όποια έβγαι
ναν αί ’Αθηναίοι κυρίαι είς τόν περίπατον. Καί αν αυτό είναι 
Αρκετά έπικίνδυνον τιάρα άκόμη, μολονότι ήρχισε, χωρίς νά 
τελειώση, ή άσφαλτόστρωσις μερικών δρόμων, καθένας ήμπορεΐ 
νά φαντασθή είς ποιαν κατάστασιν έγύριζαν άπ’ έξω αί κυρίαι 
τού 1837, υποχρεωμένοι νά περάσουν τούς’Αθηναϊκούς δρόμους 
τής έποχής έκείνης.

Ένα ποίημα τής έποχής έκείνης αποθανατίζει όχι μόνον τά 
λευκά τού συρμού, άλλά καί τούς φόβους περί τής λευκότητας 
των. Τό ποίημα Αρχίζει:

Ώς ή χιών έπρόβαλτς καί ώς περιστερά 
κ’ είς τήν λευκήν εσΟήτιι σου κρύπτεις τήν αθωότητα, 
πλήν πρόσεξε ώ άγγελε, με τά λευκά πτερά, 
μήπως σπιλώοης εις τήν γην τήν τόσην σου λευκότητα.

Ό άγγελος μέ τά λευκά πτερά βεβαίως θά ήμποροΰσε νά τά 
διατηρήση πολύ, μάλιστα είς έκείνην τήν αφελή καί Αναμάρτητο)· 
έποχήν. Άλλά τά λευκά υποδήματα βεβαίως δέν θά ή μπορούσαν 
νά διατηρηθούν άσπιλα. Καί είς μίαν έφημερίδα τής έποχής 
εύρίσκομεν τήν εξής είδοποίησιν :

< Πληροφορούμεθα δτι ό κατά τήν όδόν 
Έρμου Βαυαρός υποδηματοποιός Μπάιερ έκο ■ 
μίσατο έκ Βαυαρίας λευκά στιβάλια, κατάλληλα 
διά τε τόν κονιορτόν καί τόν βόρβορον, έκ 
δέρματος καταλλήλου διά τούς λεπτούς πόδας 
τών κυριών τής πόλεώς μας . 'Γί είδους λευ- 
κότης ήτον αυτή ή οποία ήμποροΰσε ν άνθί- 
σταται είς τήν σκόνην καί είς τόν βόρβορον 
δέν μάς λέγει ή εΐδοποίησις. Φαίνεται δμως 
δτι κατ’ έκείνην τήν έποχήν ή ρεκλάμα έκα- 
μνε δειλήν τήν είσοδόν της είς τάς έφημερί- 
δας, καί άπό τότε ήρχιζε νά λέγη ψεύματα, 
τά όποια εξακολουθεί έκτοτε.

Κατά τό έτος 1840 τά λευκά δέν είναι πλέον τοΰ συρμού. 
Ή ιδία ή Βασίλισσα ’Αμαλία, δίδουσα τό σύνθημα, φορεί πλέον 
στακτί καί μάλιστα στακτι βαθύ, τό όποιον είναι καταλληλότερου 
άπό τό λευκόν διά τό κλίμα καί διά τήν κατάστασιν τών ’Αθηνών. 
Καί ό συρμός γενικεύεται πλέον εις δλας τάς τάξεις και έρχονται 
πάλιν άπό τήν Βαυαρίαν υποδήματα, οτακτιά αύτήν τήν φοράν.

Ταυτοχρόνως Εμφανίζεται είς τάς’Αθήνας μία’Αγγλίς,ή Λαίδυ 
-Ιοί'δόΐ'δτρυ, ή όποια αναστατώνει τήν μικράν κοινωνίαν μέ τάς 
τουαλέττας της. ΊΙ Λαίδυ, ή όποια ήτο πλουσιωτάτη, καθώς 
φαίνεται, είς μίαν παρουσίαση· είς τά ’Ανάκτορα έφορούσε 
φόρεμα λευκόν, τοϋ όποιου τό ύφασμα ήτο κεντημένου μέ άλη- 

. ... '. < κατάφορτον άπό πολυτίμους δαντέλλας καί
άπόζιμπελίν, ή όποια τότε έκαμεν τήν πρώ- 
τ,1ν έμφάνισίν της είς τάς ’Αθήνας. Είς τό 
κεφάλι της ή .Ιαίδυ Αονδόνδερυ έφορούσε 
'^'έίδημα μέ μαργαριτάρια μεγέθους λεπτο- 
καρύου, έλέγετο δέ δτι οχι μόνον τά γάντια 

ώτ της, άλλά άκόμη καί αί περικνημίδες ήσαν
r κεντημένοι μέ μαργαριτάρια.

’Εννοείται δτι, δσον καί άν άνεστάτωσε 
τάς’Αθήνας μέ τήν φήμην αυτών τών άμ- 
φιέσεων ή Ααίδι· Αονδόνδερυ, δέν ήτο δμως 
δυνατόν νά δώση καί σύνθημα συρμού. Είς 

..... -, 1 
αν ήμποροΰσε νά εΰρεθή ένας άδάμας διά δακτυλίδι ΊΙ Λαίδυ

θινά μαργαριτάρια

τάς ’Αθήνας τότε δέν υπήρχαν μαργαριτάρια και είναι ζήτημα 

λοιπόν ήναγκάσθη νά περιορισθή είς τήν ευχαρίστηση· τοΰ νά είνε 
μόνη κάτοχος μαργαριτών καί άδαμάντων, ή όποια άλλως τε 
δέν πιστεύω νά είναι μικρά εύχαρίστησις διά μίαν γυναίκα.

Κατά τό ίδιον έτος τάς ’Αθήνας έσκανδάλισε ό πλούτος άλλης 
κυρίας, Ρωσσίδος τήν καταγοιγήν, άλλά νύμφης τού ήγεμόνος 
Εούτσου. ΊΙ κ. —ούτσου, πλουσιωτάτη, παρουσίασεν έναλλάξ 
φορέματα, δαντέλλας καί κοσμήματα, άξίας τετρακοσίων χιλιά
δα))· φράγκων, καί, δίαν άργότερα παρετηρήθη κάποια έξέγερσις 
κατιι τών Φαναριαιτών, έχρησιμοποιήθ») καί αυτό τό έπιχείρημα 
τής πολυτελείας έναντίον τών άινθρώπα»· έκείνων, οί όποιοι 
ήρχοντο νά φέρουν τήν λεπτότητα καί τήν κοινωνικότητά των, 
άπαραίτητον είς τήν τότε γεννωμένην ’Αθηναϊκήν κοινωνίαν.

Περί τής νύμφης αυτής τοΰ ήγεμόνος Σούτσου μας μετεδόθη 
ανέκδοτον χαρακτηριστικόν καί τής έποχής, καί τής βασιλίσσης :

Είς ένα χορόν ή Βασίλισσα ’Αμαλία παρουσιάσθη μέ φόρεμα 
κυανούν, στολισμένο)· ιιέ άνθη, είς τό κέντρον τών 
όποιων έλαμπον άδάμαντες. ΊΙ κ. Σούτσου είς 
τόν αμέσως επόμενον χορόν παρουσιάσθη μέ τό 
ίδιον άκριβώς φόρεμα. Τό έκαμε άρά γε άπό έξαι- 
ρετικήν έπιδειξιν άγάπης πρός τήν βασίλισσαν ή 
τό έκαμε διά νά τήν πειράξη; Άγνωστον. Τό 
βέβαιον είναι δτι ή ’Αμαλία, ή όποια ήτο μέν βασί
λισσα μέ μεγάλας βλέψεις, άλλίι δέν έπαυσε διά 
τούτο νά είναι καί γυναίκα, δυσηρεστήθη καί δέν 
κατώρθωσε νά κρύψη τόν θυμόν της. Καί κατευ- 
θυνομένη πρός τόν Σοΰτσον, τού είπε:

— Ή νύμφη σας δέν έπεσκέφθη τάς κυρίας 
τής Αύλής μου δλας.

Ό Σοΰτσος έδικαιολόγησε τήν νύμφην του, 
είπα»· δτι, πράγματι δέν τό έκαμε, διότι δέν όμι- 
λεΐ τήν 'Ελληνικήν, έπίσης δέ πολλοί άπό τάς 
κυρίας τής Αύλής δέν γνωρίζουν ξέ)·ας γλώσ
σας. Άλλά ή βασίλισσα έπέμεινεν.

—’Απαιτώ νά κάμη τό καθήκον της !
Ό Σοΰτσος έπήρε τήν νύμφην του άπό τό 

χέρι καί τήν έφερε πρό τών κυριών τής Αυλής.
— Κυρίες μου, είπε, κατά διαταγήν τής Βασι

λίσσης, σάς παρουσιάζω τήν νύμφην μου.
Τήν έπομένην ό αυλάρχης Σκαρλάτος Σοΰτσος 

διετάχθη νά άναγγείλη είς τόν πρώην Ηγεμόνα 
τής Βλαχίας, δτι ή συμπεριφορά του δέν ήρεσεν 
εις τήν Βασίλισσαν, ό δέ Σοΰτσος είς άπάντησιν 
έστειλε τήν παραίτησίν του άπό τής θέσεως Συμ
βούλου τής ’Επικράτειας, καί έκτοτε ή οικία του 
προσετέθη είς τά κέντρα τών δυσηρεστημένων 
κατά τής Δυναστείας, τά όποια ήμέρρ τή ήμέρα 
έγίνοντο πυκνότερα είς τάς’Αθήνας.'Ωρισμένως 
δέ)· θά ύπάρχη μεγαλειτέρα φιλοδοξία δί ένα 
φόρεμα, παρά νά συντέλεση καί αύτό είς μίαν 
έξέγερσιν έναντίον δυναστείας, καί πιστεύω δτι 
δέν θά υπάρχουν πολλά φορέματα, τά όποια νά 
ήμποροΰν νά έχουν τόσον ένδοξον Ιστορίαν.

Κατά τά τελευταία έτη τής βασιλείας τού”Οθω
νος έσυνειθίζετο ώς χρώμα μέν τό κρεμμύδι, ώς 
κόψιμον δέ ή Πολωνέζα. Δέν περιμένετε βεβαίως 
νά περιγράφω έδώ τί ήτο ή Πολωνέζα. Κάθε 

συρμός, ό όποιος έπέρασε πλέον, μάς φαίνεται γελοίος. ’Αλλά ή 
Πολωνέζα φαίνεται δτι καί είς τήν έποχήν της ήτο ένδυμα ευχάρι
στο)·. Μία έφημερίς τής έποχής έκείνης κεραυνοβολούσα τόν νέον 
συρμόν, ό όποιος δέν είχε τήν χάριν τοΰ προγονικού ένδύμαπος, 
λέγει δτι, ..μία κυρία ή όποια φορεί Πολωνέζαν είναι μία μέν 
μ^χθ' Ίθ' έ>αφύος, δύο δέ άπό τής όσφύος μέχρι τοΰ εδάφους».

Καί τέλος έμφανίζονται τά μελιτζανιά. Πόσον καιρόν έκυ- 
ριάρχησε τό άνούσιον αύτό χρώμα δέν γνωρίζομε)·. Άλλ’ ίσως 
υπάρχουν άκόμη κυρίαι αί όποΐαι τά ένθυμοΰνται."Ενα τρα
γούδι άπηθανάτισε καί αύτό τό χρώμα:

Πάλι ταβαλες τά μελιτζανιά τά σκονοα- ώχ, άΛειάοτε τή κουμπούρα.

ΊΙ κουμπούρα δέν έτοποθετήθη έδώ) μόνον διά τήν ομοιοκα
ταληξίαν. ’Ακριβώς τήν έποχήν δπου έμαίνοντο τά μελιτζανιά τά 
σκούρα, ένας χορευτής τώιν’Αθηνώ»·, όσάκις έχόρευε και έφθανε)· 
είς τό άκρότατον σημεΐον τοΰ ένθουσιασμοΰ, άνέσυρε τήν κουμ
πούραν του καί έπυροβόλει κατά τού έαυτοΰ του, φροντίζων νά 
πληγιόνεται δσον τό δυνατόν έλαφρότερον. Λέγεται δέ δτι δταν άπέ- 
θανεν είχε τέσσαρας τοιαύτας ένδοξους πληγάς είς τό σώμά του.

Πόσα γεράνια έκτοτε καί ποια μεταβολή!
.4/ σημερινοί άντράβ τών κυριών, έμφανιζόμεναι είς τήν πρω

τογενή έκείνην καί δπως δήποτε ίίκομφον έποχήν, θά έφερναν 
άληθινήν άναστάτωσιν. Προορισμός τώ»· γραμμών τοΰ σώματος 
ήτο τότε άκριβιός ν’ άποκρύπτωνται, δπως σήμερον είναι νά 
φαίνωνται. "Ο,τι τότε θά έθεωρεΐτο προκλητικόν καί άσεμνον, 
σήμερον είναι έντελώς παραδεδεγμένο)· καί άπό τάς πλέον άνε- 
πιλήπτους καί Αξιοπρεπείς γυναίκας. Τά διαφανή υφάσματα, 
είναι ζήτημα άν θά τά έδέχετο ποτέ είς τήν αύλήν της ή αύστηρά 
καί άκαμπτος είς ζητήματα ηθικής βασίλισσα ’Αμαλία. Τώρα 
τά τρανσπαράν είναι κοινόν κτήμα καί κανείς δέν σκέπτεται νά 
κατηγορήση μίαν κυρίαν, διότι είς τό ζαχαροπλαστείο)· άφήνει 
νά φαίνεται ή πλάτη καί οί βραχίονες διά μέσου μικρών όπών 
τοΰ υφάσματος ή διά τής λεπτότητος τού μεταξωτού.

Είς καμμίαν ίσως περίστασιν δέν είχε τόσην ακριβή τήν έφαρ- 
μογήν τό παλαιόν ρητόν Άλλοι καιροί, άλλα ί']θη ! » τ.

mxAKOo.-EiKONorPA.H.ENHt,, Ο ΖΕΦΥΡΟΣ ΑΠΑΤΩΝ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ Ξένη Καλλιτεχνία: PRUD'HOM
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ΑΝΑΠΑΥΣΩ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑΝ

................ Ή βροχή έχει δια
κόψει τάς εχθροπραξίας καί 
δέν άκούονται πλέον οί κανο
νιοβολισμοί τοΰ · Καρόλου’Αλ
βέρτου , καί αί μικρόμάχαι, τάς 
όποιας τά στρατεύματα τής άνα- 

γνωρίσεως επεχείρουν 
Εναντίον ομάδων ’Αρά
βων, κρυμμένων μεταξύ 
τών κλάδων τών Ελαίων 
καί μεταξύ τών φοινί
κων. εΐχον σχεδόν παύση.

Ή κοινωνική ζ(ύή Επανέλαβε τήν κυριαρχίαν της καί ή Τριπο- 
λίτις, ωσάν πάντοτε νά είχε φρουράν τριάκοντα πέντε χιλιάδων, 
ί?7 ήσυχος καί πληθύς μικροπωλητών πλανοδίων γυρίζει καί 
πωλεΐ άνά τά φρούρια, γύρω άπό τό Διοικητηρίου, είς τούς 
στρατώνας, τά Εμπορεύματά της, μέ χίλια ξεφωνητά καί μέ 
χίλια μειδιάματα. Οί γενναίοι μας στρατιώται διασκεδάζουν 
άγοράζοντες /ιικροπραγματάκια διά γυναίκας, δώρα, τά όποια 
θά κάμουν είς τήν μνηστήν των ή είς τήν μάννα των. Βλέπων 
κανείς τούς νεοελθόντας στρατκότας νά αγοράζουν μίαν κεντη- 
μένην ποδίτσαν ή ένα περιδέραιου ή μίαν βαντάγιαν μέ Αρα
βουργήματα ή ένα σαλ.άκι μεταξωτό, θά έλεγε ότι ήλθον νά 
παραοτοΰν είς πανηγύρι. Οί ποΛηταϊ φωνάζουν, στριγγλίζουν 
καί όμάδες στρατιωτών 
μας περνούν άπό κάθε 
μαγαζάκι διά νά εΰρουν 
μικροτέρας τιμάς. Αύρων 
ίσως θά έλθη ή σειρά των 
νά φυλάξουν είς τά προ
χώματα καί νά σκοτω
θούν. Τί πειράζει;

Μία διασκέδασις καί 
αυτή, είς τήν όποιαν Εγκα- 
ταλείπονται εύθύμως, ψάλ- 
λοντες τάς χαριτωμένος 
στροφάς τών καντσονεττών 
τοΰ τόπου των, υπερήφα
νοι ότι θά είμπορέσουν νά 
γράψουν είς τό σπήτι των 
τάς ευλογημένος λέξεις 
τής δόξης:

—’Εμβήκα στή"φωτιά!

— Συνωμοτούν Εναν
τίον μας; ήρώτα κάποιος. 
’Αλλ’ Αμέσως μία Επίκλη- 
οις πρός τόν ’Αλλάχ μας 
πείθει ότι πρόκειται περί 
προσευχής. Οί φόβοι όμως 
δεν εΐνε μάταιοι, ουδέ τό 
πράγμα εξαιρετικόν. ’.·1ο·

της:

ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΑΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΟΛΟΥΣ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΙΤΙΔΟΣ

Η ΖΩΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΙΤΙΔΑ
(ΜΙΑ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΠΤΟΥ>

κ.εϊ οί Άραβες, μεταβαίνοντες είς τήν εργασίαν των ή Ασχολού
μενοι εις τό Εμπόρων των, νά άρπάσουν τά όπλα Επί τή απλή 
θέα Ενός τεμαχίου πράσινης σημαίας.

"Οποιος δέν είδε ένα πλήθος ρακένδυτων ’Αράβων καί Μαύ
ρων νά περνή, όποιος δέν Εκύτταξε μέσα άπό τά μάτια αύτοΰ 
τοΰ συρφετού διά νά μαντεύση τό άκοίμητον μισός του, δέν 
δύναται νά φαντασθή τήν φρίκην μιας αιφνίδιας Εξεγέρσεως 
πλασμάτων λυσσασμένων, Απηλπισμένων άπό τόν θρησκευτικόν 
φανατισμόν. Ημείς τους εϊδομεν νά περνούν άπό τάς δδούς 
τής πόλεως τούς φυγάδας τής ι’ιάσεως, όταν, συνοδευόμενοι άπό 
τούς στρατκότας μας, Εγκατέλειπον τό ύπαιθρον καί τάς υπό
πτους οικίας των. Μορφαί Ανδρών μέ απαίσια βλέμματα, μαύ
ροι τοΰ Φεζάν, γέροντες μέ παρηλλαγμένα τά πρόσωπα και σκε
λετώδεις τούς βραχίονας, γυναίκες Βεδονιναι κύπτουσαι ύπό τό 
βάρος όγκωδών φορτίων μέ βλέμμα υπερήφανοι1. Καί μόνον 
τά παιδία μέ πρόσωπα αγαθά καί γλυκά εΐνε περίτρομα καί 
κλαίουν θορυβωδώς. Πολλά άπ αυτά εύρέθησαν χαμένα είς 
τούς δρόμους τής δάσεως. Οί άνδρες σενελέγησαν είς τούς στρα
τώνας καί αί γυναίκες απεμακρύνθησαν πρός τά τζαμιά, όπου 
άνδρες σοβαροί μέ μακρά μπουρνούζια, περικόσμητα άπό κεντή
ματα ιερογλυφικά, καί μέ τό τουρμπάνι είς τήν κεφαλήν ήνοιγον 
διάπλατα τάς πύλας τών ιερών οίκων ψιθυρίζοντες: ’Αλλάχ! 

’Αλλάχ!» Καί τό πλήθος, τό θλιμμένου, εχύνετο μέ γυμνούς 
τούς πόδας είς τό τελευταίοι· τούτο καταφυγών. -1ί νέαι κουρα
σμένοι καί φοβισμένοι, αί γραίαι έχουσαι άκόμη δύναμιν νά 
στενάζουν προσευχής. 'Έπειτα όμως έπιπταν διά τόν τελευταΐόν 
των ύπνον. Είς ένα τζάμι ή υγειονομική μας υπηρεσία έσχε 
τήν έκπληξιν νά εύρη τεσσαράκοντα πτώματα χολεριώντων.

«

Οί κήρυκες εΐνε είς τήν ήμερησίαν διάταξιν.Ό Διοικητής καί 
αί άλλοι άρχαί, ένεκα τής άμαθείας τον πλήθους, τούς μεταχει
ρίζονται συχνότατα καί ακούει κανείς αγορεύσεις ώς ή εξής, τήν 
όποιαν παραθέτομεν διά τό ιδιόρρυθμόν

Πιστοί τοΰ’Αλλάχ! Χθές έτρέ- 
ματε διά τήν τύχην σας, διότι οί Αδελ
φοί σας, οί Εχθροί τής ’Ιταλίας καί 
Ιδικοί σας Εχθροί, έκαμαν ταραχάς. 
Λοιπόν σήμερον όλην τήν ημέραν καί 
όλην τήν νύκτα οί φίλοι σας Ιτα-

ί

ΚΟΡΗ ΑΡΑΒΩΝ

λοί. θά κάμουν Ατελείωτου κανονιοβολισμόν καί άπό τήν γήν 
καί άπό τήν θάλασσαν διά νά τούς φουεύσουν.Ό ήλιος καί τά 
άστρα θά μαυρίσουν Από τήν σκιάν τών βομβών, αί όποίαι θά 
πνίξουν τόν Αέρα μέ τήν αγίαν φωτιάν των. Μή φοβηθήτε 
πιστοί τοΰ 'Αλλάχ' όλοι σείς θά σωθήτε».

‘Ο υτελάλης Εσιώπησεν άποτόμως.
Είχεν Εκπληρώσει μέ ενσυνείδητον ζήλον τήν διαταγήν τοΰ 

Κυβερνήτου, ό όποιος τόν είχε διατάξει νά εξηγήση, όσον τό 
δυνατόν άπλούστερα είς τούς συμπατριώτας αύτοΰ ότι, δέν 
έπρεπε νά φοβηθώσιν άπό τούς 
κανονιοβολισμούς.

«
Πολλαί οίκογένειαι Εκ τών 

άράβοιν τής δάσεως διαμένουν 
ύπό σκηνάς. Εΐνε γυναίκες καί 
παιδία, τών όποιων ή πλημμύρα 
κατέστρεψε τάς άθλιας οικίας, 
καί αί όποίαι ήλθον πλησίον 
τών στρατιωτικών κλιβάνων καί 
κατοίκησαν, Ελπίζουσαι είς τήν 
εύσπλαγχνίαν τιον Ιταλών στρα
τιωτών.

- Καλοί’ταλιάνοι! Λίγο φαΐ...
— Ζήτω ή 'Ιταλία! Μά τόν 

άγιο Θεό, δόσε μου ένα σόλδι.
Διηγείτο Ιταλός αξιωματικός, 

δστις είς τό Γκαργκαρίς διηύ- 
θυνε τάς Εργασίας τής κατα
σκευής παραπηγμάτων διά τήν 
κατασκήνωση· τιον στρατιωτών :

— Τί τρομερός νύκτας περ
νούμε κοντά είς αύτόν τόν πλη
θυσμόν, τόν τρομερά πτωχόν, ό 
όποιος εΐνε όλος άρρωστος. Φαν- 
τασθήτε μορφάς μέ βαθέα τά 
ίχνη τής φθίσεως, παιδία ραχι
τικά, σώματα άπό λέπραν κατε
στραμμένα. Γρηές σκελετώδεις 
περιπατούν μέ τά χέρια καί τά 
πόδια σάν σκυλιά, διά νά εΰρουν 
κάπου ένα κομμάτι ψοιμί πετα
μένου καί έπειτα μέ ένα σάκκον ΒΕΔ0ΥΪΝ01 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΝ ΗΤΙΣ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥΣ

γεμισμένου κοντά των καί έτσι περνούν ημέραν καί νύκτα καί 
τήκονται είς μίαν Αγωνίαν σιγηλήν, χωρίς ένα στεναγμόν, χωρίς 
μίαν φωνήν. Τήν νύκτα σκορπίζεται ένας ατελείωτος φόβος είς 
τά άτυχή ταΰτα πλάσματα, σκορπισμένα ύπό τάς σκηνάς, άπό 
τά ούρλιάσματα τών κυνών, άπό τούς τροχούς τών αμαξών, 
καί τότε άκούονται στεναγμοί τών γυναικών, λυγμοί, καί αί 
προσευχαί των.

Τό Στρατοδικείου εν τφ μεταξύ εργάζεται. Κατηγορέΐται άραψ 
ότι παρώρμα τούς γείτονάς του νά λάβωσι τά όπλα Εναντίον 

τών 'Ιταλών. Οί μάρτυρες τής 
κατηγορίας εΐνε πολλοί, καί αυ
τοί άλλοτε κατηγορηθέντες Επί 
έξεγέρσει είς Επανάστασιν καί 
θαμώνες γνωστού καφενείου 
ναυτικών, είς τό όποιον έκαμον 
μυστικός νυκτερινός συναθροί
σεις τά μέλη τοΰ Κομιτάτου 
<Ένωσις Πρόοδος» καί τό όποιον 
Εκλείσθη. Είς τό βάθος ό Πρόε
δρος συνταγματάρχης τοΰ Βασ. 
Στρατού καί οί δικασταί Αξιω
ματικοί τών διαφόρων όπλων. 
Δεξιά ό συνήγορος καί Αρι
στερά ή κατηγορία καί ό διερμη
νείς. r0 κατηγορούμενος, όρθιος 
μέσω δύο καραβινιέραιν μέ 
Εφ’ όπλου λόγχην, όμιλεΐ μέ 
φωνήν καθαρόν καί ήσυχου καί 
μέ χειρονομίας μεγαλοπρεπείς. 
’Αγορεύει:

— Δέν είναι Αληθές αύτό 
διά τό όποιον μέ κατηγορούν, 
ότι τήν Εσπέραν τής 15’,ζ τοΰ 
μηνάς, Εξήλθον κρυφίως διά νά 
Εξεγείρω τόν λαόν. Ήλθον είς 
τό μαγαζί μου μερικοί γείτο
νες μου, οί όποιοι μοΰ Αμφι
σβητούν τά όρια τής ιδιοκτη
σίας μου. Τήν εσπέραν Εκείνην 
ήλθον νά μέ Εξαναγκάσουν νά 
Αγοράσω μέρος ίδικόν μου, τό 
όποιον Εκείνοι διαμφισβητοΰν ώς 
ίδικόν των καί διότι δέν Εδέ-
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χθην μέ κατήγγειλαν εις σάς 
ώς Επαναστάτην. Κύριοι δικα- 
στάί φείδονται!

Ό Πρόεδρος τώ παρατη
ρεί ότι και οί δούλοι
μαρτυρούν ότι είχε δύο όπλα

τον

ΚΟΡΗ ΒΕΔΟΥΙΝΩΝ

ΒΕΔΟΥΙΝΑ ΦΟΡΤΩΜΕΝΗ

Τό πρόσωπόν τοΰ άραβος περι
βαλλόμενοι1 άπό βρα- 
χεΐαν γενειάδα Εκιτρί- 
vl(,e και ε,γινεν ώς 

•Λρ'λΓ / νεκρού και έπρόφερε 
.ί. με πικρόν μειδίαμα 

τ^ζ τελευταίας λέξεις 
τής άπολογίας του: 

—Δεν Ενθνμούμην 
νά είχα είς τό πηγάδι 
μου τόσα φυσίγγια.

(®J?3fe· Ώμίλησεν δ εισαγ
γελείς και τό Δικα- 
στήριον άποσνρεται 
νά συσκεφθή, άφοΰ

ενον

Κ7ΚΤΙ TOV

ΕΠΙ 'Αγγλικής Προστασίας ό ποιητής Σολωμός είχε τήνάδειαν νά είσέρ- 
χηται ε’ις τά γραφεία τοϋ Άρμοστοΰ ελευθέριος και άνευ αναγγελίας.

Ήμέραν τινα μετέβη είς τό Άρμοστεΐον, δπως παρακαλέση τόν 
•Αρμοστήν, ίνα ε’ις τήν κενήν θέσιν τοΰ καθηγητοΰ της Ιταλικής εν τφ 
Γυμνασίφ Κερκύρας διορίση τόν Π. Κουαρτάνον, φίλον τοϋ Ποιητοΰ.

Εϊσελθών είς τό γραφεϊον εύρε μόνον τόν Πρώτον Γραμματέα τού 
Άρμοστοΰ, τόν Bowen, είς δν άνεκοίνωσε τόν σκοπόν τής έπισκεψεως 
του καί δστις τφ ΰπεσχέθη δτι ή επιθυμία του θά έξετελεΐτο.

Άλλ' ό Bowen ήτο καί μνηστήρ τής δεσποινίδος Ρώμα, τής γνο,στής 
έκ Ζακύνθου άριστοκρατικής οικογένειας, θυγατρός τοΰ τότε Προέδρου 
τής Επτανησιακής Γερουσίας. % ,

Τό απόγευμα τής αυτής ήμέρας, καθ’ήν έδέχθη την έπισκεψιν του 
Σολωμοΰ, έπεσκέφθη — κατά τό είωθός — τήν μελλόνυμφόν του, ητις 
μετά τάς συνήθεις φιλοφρονήσεις άπήτησε παρΆιύτοΰ, δπως είς τήν 
εΐρημένην κενήν θέσιν τοΰ καθηγητοΰ διορισθή κάποιος φίλος τής οικο
γένειας της. Ό Bowen τή άνεκοίνωσεν, δτι ήτο Αδύνατον, διότι εϊχεν 
ΰποσχεθή είς τόν Σολωμόν, δτι θά διωρίζετο ό Κουαρτάνος. Η μελλό
νυμφός του τότε τφ είπε:

ήρωτήθη ό κατηγορούμενος, άν εχΐ] 
νά προσθέση τίποτε. Εκείνος άπήντησε
ηροίς :

— «Μαφίς», δηλαδή : «.Τίποτε
Μετ’ ολίγα λεπτά τό Δικαστήριον 

Επανέρχεται καί άναγινώσκεται ή κατα- 
δικαστική άπόφασις. Ό κατηγορούμε
νος, επειδή παρέβη τό κυβερνητικόν 
διάταγμα, τό άπαγορεϋον είς τους ’Ιθα
γενείς διατηρώσι πλησίον των όπλα, 
καταδικάζεται εις εϊκοσιν ετών ειρκτήν. 
'Ο διερμηνείς Εξηγεί τήν άπόφασιν καί 
κηρύσσει τόν αριθμόν τών Ετών. Άμέ
σως τά μάτια τού άραβος κλείνουν, 
ώσάν ό εγκέφαλός του νά Επλήγη άπό 

Εσκότισεν. 
βλέμματά

μίαν οπτασίαν ή όποια τόν 
"Οταν ήνοιςε τα ματια, τα

•si·-.. ϊ θ
ί

ΜΙΑ ΟΔΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΙΤΙΔΟΣ

του Επλανήθησαν είς τό κενόν, ώς Εν Εκστάσει. Ό δυστυχής 
μόλις ήρώτησεν: «Και γιατί; Γιατί;»

—Ή συνεδρίασις Ετελείωσεν ήκούσθη ή φωνή τοϋ Ιίροέδρου.

ςολπμου

— Προτιμάς λοιπόν τόν Σολωμόν* άπό εμέ;
— Όχι, άπήντησεν ό Bowen, άλλ’ έδωκα τόν λόγον μου.
Έν τούτοις δ Bowen ύπεχώρησεν είς τάς «απαιτήσεις τής μελλονύμ

φου του καί έβασάνιζε τόν νοΰν του, ϊνα εΰρη δικαιολογίαν τινά διά 
τόν Σολωμόν. ,

Τό απόγευμα τής επομένης ό Bowen έξήρχετο έφιππος, παρα τό 
μέγαρον δέ τοΰ Άρμοστοΰ συνηντήθη μετά τοΰ Σολωμοΰ, πρός τόν 
όποιον είπε:

— La mia sposa desidera che nell posto vacante del professore di 
lingua Italiana sia nominato un amico della sua famiglia. (Ή μνηστή 
μου επιθυμεί είς τήν κενήν θέσιν τοΰ καθηγητοΰ τής ’Ιταλικής νά 
διορισθή ένας φίλος τής οικογένειας της).

Τότε ό Σολωμός τφ άπήντησε μεθ’ έτοιμότητος:
— La sposa! Ε una gran parola, ma la parola data <· wna gran

sposa! (Ή μνηστή 1 Είναι μεγάλος λόγος, άλλ’ ό δοθείς λόγος είναι 
μεγάλη μνηστή 1) , , ,

"Εστρεψε τούς ωμούς καί άπήλθεν. Ό Bowen έμεινεν ενεος I.... Την 
έπομένην δμως διωρίσθη δ Κουαρτάνος. ν. Γ. ΜΑΥΡΟΧΗΣ

Ο I ΤΑΦΟ I <3- ο ο

ο Ο ΊΩΝ ΖΩΝΤΑΝΩΝ

I άμαρτίαι τοΰ παρελθόντος 
-CX μέ τό νέον περί φυλακών νο
μοσχέδιου έλπίζομεν νά έκλείψουν 

ταχέως. Τό περί ίδρύσεως φυλακών νομοσχέ- 
διον θά κατάργηση τούς τάφους τών ζωντανών 
άνθρώπων, τάς παλαιάς δηλαδή φυλακάς, τούς 
φόνους άνΟρώπων μή καταδικασθέντων είς τήν 
θανατικήν ποινήν, φόνους διά φθίσεως, διά 

τοΰ άνηλίου, διά τής υγρασίας.
Είς ένα άπ’αύτούς τούς τάφους θά σάς όδη- 

γησωμεν. Είνε τό Παλαμήδι. Τό βλέπετε είς τήν
εικόνα μας τρομερόν υπέρ τήν θάλασσαν. Είνε τό περίφημον 
φρουριον τής Επαναστάσεως, τό όποιον έπέπρωτο νά χρησι- 
μευση πάλιν, ακόμη καί είς τόν καιρόν τής Ελευθερίας, ώς 
έμβλημα δεσμών καί βασάνων.

Κάτω από τήν εικόνα τοΰ Ναυπλίου, άπό τής θαλάσσης, 
βλέπετε ένα μπουδροΰμι τοΰ Παλαμηδίου τήν φυλακήν τοΰ 
Μιλτιαδου. Υψηλά! έπάλξεις είς τά βάθη τών εσωτερικών 
πλευρών των όποιων είνε τά κελλία τών φυλακισμένων. Παρα
τηρήσατε πώς κατέρχεται ό έπισκέπτης έως τό ήμισυ τοΰ βά
θους και πόση ακόμη άπόστασις είνε έως τάς τρώγλας, δπου 
διαιτώνται οι κατάδικοι, οί όποιοι άναγκάζονται είδη τινά ποΰ 
κατασκευάζουν, εκείνα τής κάτω γωνίας τής εΐκόνος μας, νά τά 
προσφέρουν πρός άγοράν είς τούς έπισκέπτας έπί μακρών 
κυτίων καρφωμένων επάνω είς μάκρους κοντούς. Εϊνε ταΰτα 
μαστίγια συρματόπλεκτα, σουγιάδες καί κονδυλοφόροι έξ οστών 
καί διάφορα μικροπράγματα.

Φωτογραφική μηχανή είναι άδύνατον νά λειτουργήση έκεΐ 
μέσα, διότι ο φακός έλλείψει φωτός δέν ευρίσκει άκτίνας νά 
συγκέντρωση· τά αντικείμενα δέν φωτίζονται καί δέν έκπέμπουν 
κύματα <φωτός και χρωμάτων. Βασιλεύει έκεΐ κάτω τό τεφρόν 
χρώμα τό όποιον δέν άλλοιοϊ τό εύαίσθητον εϊς τό φώς τής ήμέ
ρας στρώμα τής φωτο
γραφικής πλακός. Μόνον 
μολυβδίς θά ήδύνατο νά 
δώση μίαν ιδέαν τοΰ 
τάφου αύτοΰ τών ζων
τανών καί διά τοΰτο 
παραθέτομεν τό σχεδια- 
γράφημα αύτό.

Χίλια οκτακόσια δγ- 
δοήκοντα είνε τά σκαλο
πάτια τοΰ Παλαμηδίου, 
μία έκ τών φυλακών τοΰ 
όποιου ονομάζεται, αύτή 
ή τής εΐκόνος, τοΰ Μιλ- 
τιάδου, άπό τό όνομα 
τοΰ άρχαίου στρατηγού 
τών Αθηναίων. Επάνω 
άπό αύτήν μία γέφυρα 
άθλια ενώνει τούς δύο 
τοίχους τής παλαιάς 
έπάλξεως καί χρησιμεύει 
διά τήν έπίβλεψιν ύπό 
τών φρουρών στρατιω
τών. Εις αύτήν τήν αυ
λήν, άπό τάς επτά τό 
πρωί έως τάς πέντε τό 
βράδυ,κάμνουν τόν περί
πατον των οί κατάδικοι. 
Πολύ γλίσχρος ό αήρ 
εις καθαριότητα καί πολύ 
φειδωλός δ ήλιος. Τά 
κουτάκια περίών ώμιλή- 
σαμεν άνυψοΰνται έως 
τόν έπισκέπτην μέ τά 
εργόχειρα μέσα, καί κα
λάθια τά όποια άνεβά- 
ζονται έπάνω μέ σχοι-

νίοΐζ καί μέ ένα μικρόν καρέλι εις τήν κορυφήν μακροΰ κον- 
τοΰ.Έδώ διαιτώνται οί είς Θάνατον ή ισόβια δεσμά κατάδικοι, 
οί εις τήν γλώσσαν τών φυλακών καλούμενοι «πιζωήτες» 
καί « Θανατοφόροι».

Κεφάλια συνήθως μέ μεγάλα μαλλιά προβάλλουν άπό παρά
θυρα σιδηροκλεισμένων κελλίων. Είνε οί κατάδικοι οί όποιοι 
στερούνται τοΰ ολίγου φωτός πρός τιμωρίαν των. Εννοείται 
δτι αφορμαί τών συμπλοκών είνε πολύ συνήθως ή πολιτική 
καί αποτέλεσμα συνηθέστερον τά μαχαιρώματα. Έκεΐ μέσα εζη- 
σεν ό Σπανός καί ό Ρεντίφης, διάσημοι κατάδικος ό εϊς κατα
δικασμένος έπί ζωής, ό δέ άλλος είς θάνατον. Ό Καρκαβίτσας, 
περιγραφών τό δωμάτων τοϋ Σπανού είς τά 1892 μάς δίδει 
εικόνα ενός δωματίου τής φυλακής αυτών μέ τά κατωτέρω τά 
όποια όσον καί αν έγράφησαν πρό έτών είνε καί σήμερον 
αληθή, άν μή ή κατάστασις έχειροτέρευσεν. Όμιλεϊ περί πέντε 
δωματίων είς τά όποια διαιτώνται είκοσιπέντε έως τριάκοντα 
φυλακισμένοι. Καί γράφει: « Τά δώματα εϊνε στενά καί μακριά 
μέ καμαρωτήν οροφήν, μέ τοίχους μαύρους καί ξυλοστρώμένον 
έδαφος. Έμπρός είς τήν θύραν είνε δύο βαρέλια μέ νερό, τά 
όποια τούς γεμίζουν άπό κάτω μία φορά τήν ήμέραν. Είς τήν 
μέσην τών τοίχων καρφωμένα, είτε δεμένα μέ σχοινιά, είνε 
κουτιά ξύλινα, δπου άποθέτουν τά ρούχα τους. Είς τήν μιά 
γωνία ένα παληοχράμι ριχμένο κρύβει τήν βρωμερή βούτα, 
σιμά της χάμω, ξαπλωμένοι πέντε δέκα κατάδικοι παίζουν τά 
ζάρια· έμπρός 'ς τήν θύρα δύο άλλοι κόβουν καί ράβουν καί 
σιδερώνουν, έπιδιορθώνοντες μέ μικρή πληρωμή τάς στολάς τών 
στρατιωτών». 'Η αύτή κατάστασις είνε καί είς τάς τρομεράς 
φυλακάς, καί αύτάς έν τώ ΙΙαλαμηδίφ, τοΰ 'Αγίου Άνδρέου.

« « « 
ΖΗΤΗΜΑ ΠΡΟ1ΚΦΣ

— 'Ακούω, αγαπητέ, έλεγεν 4 Άγγλος πρός τόν φίλον του, δτι πρόκει
ται νά ύπανδρευβ^ς. Eivat άλήθεια ;

— Μάλιστα.
— Λοιπόν, θά σοΰ δώσω μίαν σομβουλήν. Νά μή πάρης γυναίκα άνωτέ- 

ραν τής αξίας σοι>. "Οταν έγώ έπήρα τήν γυναίκα μου, άξιζα ακριβώς 
πενήντα σελλίνια καί έκείνη εξήντα. "Οταν έτύχαινε νά έλθωμεν είς λόγους 
τά παραπανιστά δέκα σελλίνια έδιναν καί έπερναν είς τό στόμα της.

I. ΤΟ ΠΑΛΛΜΗΔΙΟΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ.—2. Η ΑΥΛΗ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΤΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ. — 3. ΚΑΓΑΔΙΚΟΙ ΕΞΩΘΕΝ 

ΤΩΝ ΚΕΛΛΙΩΝ ΤΩΝ. —ΤΑ ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΟΧΕΙΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΔΙΚΩΝ.



ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΟΥ...
(ΔΙΗΓΗΜΑ >

Εύρηκα αύτήν τήν έπιστολήν ή οποία δεικνύει τήν καλήν καρδιάν 
__ τής γυναικός.

•■Καλή μου φίλη,

.Τρίψε τά ώραΐά σου γαλανά μάτια ! Έγόι είμαι, ή 'Αγνή σου, ή παλαιό 
σου φίλη τοϋ μοναστηριού Sucre Coeur, ή εμπιστευμένη σου φίλη. Ναί! 
Ναί! Είμαι έγώ αΰτή ποΰ σοΰ γράφει.

• ΊΙ μακροτάτη σιγή μου — είνε πλέον ή δύο έτη, δηλαδή άπό τήν 
έποχήν τού γάμου μου, όπου δέν σοΰ έγραψα — ή μακροτάτη σιγή μου 
λοιπόν, δέν σημαίνει ποτέ ότι σέ έλησμόνησα. άλλά προέρχεται άπό 
λόγον βαθυν, ιδιαίτερον τόν όποιον, μόνον τώρα, έχω τό θάρρος νά σοΰ 
έμπιστευθώ.

.'Ημουν ταπεινυιμένη άπό τήν μεγάλην μου άτυχίαν άπέναντι είς τήν 
ΐδικήν σου μεγάλην ευτυχίαν.

• 'Ενθυμείσαι όταν σοΰ έλεγα, οτι ήθελα νά ζήσω μέ εκείνον, έστω 
καί εις μίαν νήσον έρημον, εις ένα χωριό τοϋ βουνού, φθάνει νά υπήρχε 
φεγγάρι καί νά κελαϊδοϋσαν πουλιά; Φθάνει νά ήμουν ή δεσπόζουσα, 
ή κυρίαρχος τής ψυχής του καί τοΰ μυαλού του; Φθάνει ή ζωή νά μή 
ήτο ταπεινή καί υλική μόνον;

’Ενθυμείσαι; ’Εκείνος έστενοχωρεϊτο τότε νά κάμη τήν ζωήν μας 
δπως τήν ήθελα έγιό, όλην γιά μένα, όλην είδύλλιοι καί ποίησιν; Ώρκί- 
ζετο ότι δέν Οά άνήκε είς άλλον κανένα, παρά μόνον είς έμέ. Άλλά δέν 
ήτο ειλικρινής 1 Καί ιό πρόγραμμα τοϋ μέλλοντος μας διήρκεσε μόνον 
δύο έβδομάδας. Δέν τοϋ ήρκει μία σύζυγος συμπαθητική ! Όχι! Έζη- 
τοΰσε δόξαν! Τήν ήθελε διά τόν έαυτόν του καί δι’ έμέ. διά τά τέκνα 
μας καί έγώ ώφειλον νά τήν ευκολύνω διά νά είσέλθωμεν καί οί δύο 
είς τόν μεγάλον κόσμον. Έδέχθην,

• Μόλις έπανήλθομεν άπό τό είς ΙΙαρισίους γαμήλιοι· ταξείδιόν μας, 
ό Άδόλφος ήθέλησε νά πάμε άμέσως είς τήν έξοχήν διά νά κυνηγήσω- 
μεν τήν ευλογημένην αύτήν δόξαν, έκεϊνος μελετών, έγώ κεντώσα τήν 
δραστηριότητά του. Ήρχισε λοιπόν μετά ζέσεως νά κυνηγφ τό ιδανικόν 
του, τό όποιον δέν ήτο παρά είς μικρός βάκιλλος, ό βάκιλλος τής Τετά
νου, καί έβυθίσθη είς μελετάς δύσκολους, άγοράζων βιβλία μεγάλης 
άξίας, επιχειρών ταξείδια είς τό 'Εξωτερικόν καί πειράματα δαπανηρό
τατα καί δαπανών ζφα διά τά πειράματά του. Καί τούτο χωρίς νά 
κερδίζη ποτέ τίποτε. Έγώ έπεδόθην είς τήν κομψότητα, είς τούς 
χορούς, είς τό νά πηγαίνω είς τά θέατρα, είς τά σπόρτς.

• ’Εννοείς, φιλτάτη· έγώ ήλπιζον πάντοτε είς τήν νίκην, [ΐή πιστεύ- 
ουσα εις όσους διέδιδον ότι δ σύζυγός μου θά άποτύχη, καί, δίαν έκεϊ
νος έκαμεν μίαν διάλεξιν καί έξέδωκε ένα βιβλίον, οί έχθροί χωρίς 
έπιείκειαν, χωρίς σεβασμόν δι’ έμέ, έπολλαπλασιάθησαν, έγειναν σκύλλοι 
καί μέ μίαν χειρονομίαν κατέστρεψαν τό έργον του, τό έθαψαν κάτω 
άπό βουνά κριτικής.

• Θεέ μου, τί συμφορά! Ή προίκα μου είχε γίνει καπνός άπό τά πει- 
ράματά του καί ιίπό τάς πολυτελείας μου καί εΰρέθημεν μέσα είς μαύ- 
ρην δυστυχίαν, ή όποια καθιατφ τόν άνθρωπον γελοΐον, ή όποια τόν 
ταπεινώνει καί τόν προσβάλλει. Τί νά γίνη ; Φυσικά έγώ διέκοψα πάσαν 
σχέσιν μέ τήν κοινωνίαν καί έκεϊνος έκοψε τόν καπνόν. Άλλά τοϋτο δέν 
έφθανε. Έπρεπε νά κερδίσωμεν καί έπρεπε νά άπομακρυνθώμεν πρό 
παντός άπό τό θέατρον τόσης λύπης καί είς μίαν στιγμήν δραστηριό-

Μ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΠΟΤΥΧΙΑ

Ή κυρία καί ή δκσποινίς Γαμβροποθοπούλου 
είς μάτην ήλίευον είς τόν Πόρον ί'να ρω μαν
τικόν, ό όποιος θά ουνεκινβίτο μ»· τήν πρός 
τήν μοναξιάν άγάχην τής θυγατρός καί θά 
ήνωνε τό μέλλον του μέ αύτήν διά τοϋ Αρρή
κτου δτομοΰ τής ταυτότητος τών Ιδεών καί 
χαρακτήρων.

Ή δεσποινίς άπεμονοϋτο μετά τής μαμάς είς 
Ι'να βράχον καί έρρέμβαζον.

Κανείς - Τί κουτός κόσμος! δέν ύπωπτεύετο 
τό γεγονος, βτι ό βράχος έξελέγετο μεταξύ τών 
μακράν μέν. άλλά πάντοτε άπέναντι τών λου
τήρων τών άνδρών βράχων, τηρουμένης έννοεί· 
ται—είναι δίκαιον νά σημειώσω Αρκετής άχο- 
στάσεως. Καί περιεσκόπουν τά χέριξ.

— Λαύρα, είπεν ή μαμά, τελεία» ει ή έχοχή 
καί 0ά μείνης καί έφέτος μόνη.
— Μαμά, μαμά, γιάκυττάτε έρχονται κάτι κύριοι. 

Ή μαμά παρετήρησε.

— Πλησιάζουν είπεν. "Αν δέν έρχωνται δι’ 
άπαγα>γήν, φαίνεται δμως δτι τούς έκαμες κα
λήν έντυχωσιν. Δοκίμασε τό μεγάλο κόλπο, πού 
σοΰ rlxu. Πέσε στό νερό *Ενας άχ’αύτοΰς θά 
θά σε σώοη. Θά σννδεθήτε. . .

— Βοήθεια! βοήθεια! Φτωχό μου κορίτσι! 
Κύριοι κύριοι, βοήθεια.

ΟΙ κολυμβηταί κυττάζουν 
άπαθεΐς, ώσάν νά μή συνέβη 
τίποτε.

- Τί διάβολο ! Ζώα είσθε; 
Όρύεται ή μαμά.

τητος τού Άδόλφου άπεφασίσθη νά έλθωμεν έδώ. εις ένα άπόκεντρον 
χωρίον, διά νά έξασκήση τό επάγγελμα τοΰ ιατρού.

Φιλτάτη μου, είνε νά πεθάνη κανείς! Δέν φαίνεται παρά ένα άπει
ρον ουρανού μεταξύ δύο βουνών... Φαντάσον μόνον ημείς οί δύο έδώ 
φορούμεν καπέλλα! Έπί πλέον — καί αύτό είνε τό χειρότερον - φτώ- ■ 
χεια τριγύρω, φτώχεια, πού σέ πνίγει.

Ό άλλος ιατρός ήρχισε νά διαδίδη τιί τής αποτυχίας τοΰ Άδόλφου 
γεμίζων ιόν κόσμον μέ κοροϊδίες έναντίον του. κανείς δέ πλούσιος 
ασθενής δέν ήρχετο νά ζητήση τόν σύζυγόν μου. Έπιπροσθέτως. αύτό. 
ό τόπος είνε φορτικώταια ένας τόπος άπό τούς υγιεινότερους τοΰ βασι
λείου, οί δέ ασθενείς μετριόνται είς τά δάκτυλα καί είνε όλοι ποιμένες 
ή γεωργοί πτωχότατοι.

»”Λ! Αύτό δέν ήμποροΰσε νιί έξακολουθήση. Αί δεήσεις μου πρός τήν 
Παναγίαν καί τήν Άγ. Καρδίαν είσηκούσθησαν. Ή τύχη μας έβελτιώθη.

ΙΙρώιον οημείον τής βελτιώοεως αύτής έφάνη προ ένός μηνάς, μέ 
τόν θάνατον τού άγαπητοΰ μου θείου, ό οποίος ήρχετο νά μέ ίδή εις τό 
μοναστήριον, καί ό όποιος μού άφήκε 50.000 φράγκα. Άμέσως ήθέλησα 
νά άφήσω τό βέρος τούτο, άλλ' ό Άδόλφος, μή ύποχωρών είς τιί 
δάκρυα μου, έπεμεινεν ότι αί 50,000 φράγκα μάς σώζουν ιίπό τήν δυστυ 
χίαν καί ότι είς μίαν πόλιν θά εϊμεθα πτωχότεροι. Έν τούιοις έγώ 
έπήρα μίαν υπηρέτριαν καί παρήγγειλα τής τοαλέττες μου, καλαίς τοα- 
λέττες, είς τήν Φλωρεντίαν. Ποΰ νά τής ίδής πόσον καλά μοΰ έρχονται! 
Τό δυστύχημα είνε ίίτι αύτή ή κομψότης δέν έννοεϊται άπό αυτούς έδώ 
τούς άνθρώπους!

• Ολίγον έπειτα άπ’αύτήν τήν εύτυχίαν ό άλλος ιατρός έτιμωρήθη 
άπό τόν Θεόν μέ μίαν καλήν παράλυσιν, ήτις τόν κρατεί ακίνητον και 
ιδού τώρα οί πελάται του, έξ ανάγκης, έσιράφησαν πρός τόν Άδολη ον.

• Άλλά δέν τελειώνει ή σειρά τών ευτυχημάτων μου. Προ όλίγων ήμε
ρων ό Δήμαρχος κόμης Μοντάλντι, ό όποιος κατοικεί είς Φλωρεντίαν, 
άλλ' έρχεται έδώ κάθε εβδομάδα, έπεσε άπό τό άλογό του καί έσπασε 
καί τά δύο του πόδια. Ό Άδόλφος έτριξε καί ήμπόδισεν τόν Δήμαρχον 
νά μεταβή είς Φλωρεντίαν. Ό Κόμης 0ά περάση έδώ πενήντα ημέρας 
καί έννοεϊται οτι αύτός μόνος είνε μία καλή πελατεία. Μαζύ μέ αύτά, 
μία άρχόντισσα τοϋ τόπου, ποΰ ήλθε νά πέραση τό καλοκαίρι έδώ, 
άρπαξε μία γερή περιπνευμονίαν. Ό σύζυγός της δέν ήμπορή νά κινηθή 
άπό ρευματισμούς. Καί ό Άδόλφος τούς κουράρει καί τούς δύο.

• Έπί τέλους — διά νά σοΰ τά εΐπω δλα, επειδή, δταν έχει κανείς καλή 
καρδιά, λέγει πολλά — αρχίζουν έδώ νά φαίνωνται ίχνη τύφου.

»Ή έργασία τοΰ Άδόλφου έκατονταπλασιάσθη καί λογαριάζω τώρα 
νά φέρω μίαν καμαριέραν καί μίαν ράπτριαν.

Ευτυχισμένη σύ, Ελένη μου, ή όποια ήρραβωνίσΟρς ένα εκατομμυ
ριούχοι·. ή οποία ζής μέσα εις τόν μεγάλον κόσμον, ή όποια αγνοείς τόν 
αγώνα δι’ αύτό τό πολυζήτητον πράγμα, τό όποιον λέγεται χρήμα.

• Άλλά, έάν ή έργασία τοΰ Άδόλφου έξακολουθήση νά βαδίζη άπό 
τό καλό εις τό καλήτερον, ξέρεις τί θά κάμω ; Αύτός θά μείνη έδώ, μά 
έγιό θά κυττάξω νά εγκατασταθώ είς τήν 'Ρώμην ή θά πάω εις τήν 
Φλωρεντίαν. Δέν ήμπορώ νά ζήσφ αύτήν τήν πρόστυχη ζωήν!

■ Καί σύ; Γράψε μου τά δικά σου, γιά τής τουαλέττες σου, γιά τούς 
θριάμβους σου είς τήν κομψότητα.

Μειάφραοις Δ. Η ΑΓΝΗ Σθν>

—*Α! μαμά. Τί άπογοή- 
τευσις!

Είχε Ανασύρει άπό τό νερό 
δύο τρία κεφάλια · φούσκε;

Πίσω άπό τούς άπέναντι 
λουτήρας δύο μικροί διάβο
λοι χοροπηδούν γελώντες.

ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Έξεδόθησαν ΰπό τού έπί τών 'Εξωτερικών Ί'πουργείου έπτά μέχρι 
τοΰδε τεύχη. έπ: πλουτολογικών, γεωργικών, εμπορικών, βιομηχανικών, 
ναυτιλιακών, στατιστικών κ.λ.π. θεμάτων. Ή προσπάθεια είνε τω δντι 
έπιτυ-χής. είνε δέ τά τεύχη διά τόν εμπορικόν κόσμον ωφελιμότατα.

Άπό έν έκ τών τευχών τούτων άρυόμεθα τάς έξής πληροφορίας περί 
τών έκ Βουλγαρίας εϊσαγομένων εις "Ελλάδα, άφοΰ πρώτον παρατηρήσω- 
μεν ότι. κατά τό 1910 υπάρχει διαφορά εισαγωγής βουλγαρικών προϊόντων 
άπό τοΰ 190'.' μεγαλητέρα έξ 1,738,696 φρ. χρ. ένφ είς τήν εισαγωγήν 
τών ές ’Ελλάδος προϊόντων ΰπάρχει διαφορά έπί έλαττον κατά τό 1910 έν 
σχέσει πρός τό 1909 κατά φρ. 390,277. Τά συνήθως έκ Βουλγαρίας εΐσα- 
γόμενα είς'Ελλάδα εϊδη είνε: Βούβαλοι, βόες, αγελάδες, μόσχοι, ίπποι, 
φορδάδες, πώλοι, πρόβατα, κριοί, άμνοί. άρνία, αίγες, τράγοι, όρνιθες, 
γάλοι, χήνες, βούτυρον, τυρός - κασκαβάλια, ώά, σίτος, κριθή, αραβόσιτος, 
φασόλια, καπνός, άλευρα, κ.τ.λ. κ.τ.λ. Κατά τό 1910 τά είσαχθέντα ταΰτα 
είδη άνήλθον εις άξίαν φρ. χρ. 6,339,642.

Κατά τό αύτό έτος έξ 'Ελλάδος εΐσήχθησαν εις τήν Βουλγαρίαν έμπο- 
ρεύματα άξίας 420,775 φρ. χρ. Τά εϊσαγόμενα έξ 'Ελλάδος είδη είνε ώς 
έπί τό πλεΐστον έλαΐαι. Ιχθύς, πορτοκάλια, γλυκίσματα, πυρηνέλαια, 
σάπωνες, ακατέργαστα δέρματα, καί μηχαναί, κ.τ.λ. Σημειοΰμεν ιδιαιτέρως 
ότι ή αύστηρά άνάλυσις τών Ελληνικών κονιάκ έπέφερε τούς άποκλει- 
σμούς των καί θά ήτο εύχής έργον, άν τά σοβαρά 'Ελληνικά έργοστάσια 
κονιάκ έστελλον εις Βουλγαρίαν άγνόν τοιοΰτον, τό όποιον, δεδομένων 
τών έξής δύο παραγόντων διά τό έλληνικόν έμπόριον, δηλαδή τοϋ εύθυνοΰ 
τής συγκοινωνίας καί τής ύπεροχής τών ίλληνικών κονιάκ, θά είχε 
μεγάλην διάδοσιν.

«
ΗΜΕΙΣ ΚΑΙ Η ΑΜΕΡΙΚΗ

Κατά τό έτος 1910, ώς άναφέρει ή έκθεσις τοΰ έν Ν. Υόρκη Προξένου 
μας κ. Μπόταση, εΐσήχθησαν ές ‘Ελλάδος εις Αμερικήν άπό 1 ’Ιουλίου 
1910 έως 30 ’Ιουνίου 1911, 3,133,049 δολ. Εισαγωγή καί έξαγωγή διά τήν 
'Ελλάδα δολ. 627,320.

Ή σταφίς εϊσάγεται όλιγωτέρα τώρα ή πρό δέκα έτών, δπότε άντεπρο- 
σώπευε 75-80"ο τής όλης εισαγωγής, ένφ σήμερον αντιπροσωπεύει 
47-50°„. Ί'περτερεϊ ή σταφίς τής Καλιφορνίας. Τά έλαιόλαδα, ιδίως τά 
μή πρός βρώσιν εϊσαγόμενα, ζητούνται περισσότερον. Α! μαύρα·. έλαια: 
ζητούνται διότι τρώγονται καί άπό τούς Ιταλούς καί τούς Εβραίους. 
Εϊσάγονται 25.Q00 έως 30.000 βαρελίων τό έτος άλλά, κατά τήν έκθεσιν, 
σκωληκόβρωτοι, πλήν τών έλαιών Καλαμών καί Άμφίσσης. Σπόγγοι είσ- 
άγονται κατ' έτος, κατά μέσον όρον, άξίας 600.000 δραχμών.

Τά κονιάκ μας προοδεύουν. Εϊσάγονται τώρα 15.000 κιβώτια άξίας 
300.000 δραχμών.

Ή εισαγωγή 'Ελληνικών σύκων, άποκλειστικώς έκ Καλαμών. ήθελεν 
είσθαι μεγαλητέρα, έάν έδίδετο μεγαλητέρα προσοχή εις τήν συσκευασίαν 
των. Ό καρπός ούτος λίαν ευκόλως γεννφ σκώληκας, καί τούτο μεγάλως 
παρακωλύει τήν κατανάλωσίν του, διότι έντός βραχύτατου χρόνου οί σκώ- 
ληκες πολλαπλασιάζονται καί δέον ό καρπός νά πωληθή άμέσως, άμα 
φθάση, άλλως καθίσταται άχρηστος.

Ή εισαγωγή 'Ελληνικών καπνών προοδεύει λίαν βραδέως, διότι μόνον οί 
Έλληνες κάμνουσι χρήσιν αύτοΰ διά σιγαρέττα καί ούχί οί Αμερικανοί. 
Τά κυριώτερα 'Ελληνικά καπνά προέρχονται έξ Αγρίνιου, ώς καί τά λεγά
μενα Χεριά τή: Θεσσαλίας.

«
ΕΥΤΥΧΕΙΣ ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

Ή «Εικονογραφημένη» μέ άλως ιδιαιτέραν χαράν ραίνει τούς άρραβώ- 
νας τοΰ άγαπητοΰ της φίλου κ. Γεωργίου Ίω. Πεσματζόγλου μετά τής 
δεσποινίδος Εϊρ. θεολόγου.

«
ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Έκυκλοφόρησε τό 'Ημερολόγιου Χκόκου τοΰ 1912, 
έπί στιλπνού χάρτου, μέ άρκετάς εικόνας καί μέ 
ποικίλην ύλην.

«
ΤΟ "ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ,,

Έξεδόθη καί τό «Εγκυκλοπαιδικόν Ήμερολόγιον» τού κ. I. Α. Βρετοΰ 
τοΰ 1912, συνεργασίφ τής «Εικονογραφημένης».

Τό Ήμερολόγιον άπό δωδεκαετίας ήδη έκδιδόμενον κατέκτησεν έδαφος 
καί κατακτά όσημέραι. Είναι τό τά ποικιλότερα περιεχόμενα περιλαμ- 
βάνον βιβλίον, μέ πλήθος εικόνων, περιεργοτάτων έφευρέσεων, διαφόρων 
προσωπικοτήτων, τοπίων, οικοδομημάτων. Πδν ό,τι διασκεδαστικόν, ώφέ- 
λιμον, συντελεστικόν είς τήν άνάπτυξιν τό περιλαμβάνει τό Ήμερολό
γιον Βρετοΰ. Τιμή τού - Εγκυκλοπαιδικού Ημερολογίου» έν τφ έσωτερικφ 
πολυτελείας δραχ. 5, χρυσόδετα δραχ. 4 καί δραχ. 3 χαρτόδετα' καί έν 
τφ έξωτερικφ φρ. χρ. 5, 4, 3.

Η ΑΜΜΩΝΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΣΠΗΤΙ

Εύχρηστοτάτη εις πάντα καθαρισμόν είναι ή άμμωνία εις ύγράν κατά- 
στασιν, ή δέ εύθηνή αυτής τιμή προσθέτει ούχί όλίγον είς τά πλεονεκτή- 
ματά της. Εξαλείφει πάσαν κηλιδα, κυρίως δέ ποιούνται χρήσιν αύτής 
είς καθαρισμόν τών μαύρων μάλλινων υφασμάτων, τών όποιων άποκαθιστά 
ζωηρότερον τό χρώμα, ένφ τούναντίον άμαυροΐ τό τών βαμβακερών.

Αί άκαθαρσίαι καί αΐ κηλίδες τών κατόπτρων καί τών ΰέλων εξαλείφον
ται εύκολώτερον διά πανίου έμβραχέντος εις άμμωνίαν.

Εύκολώτατα έπίσης καθαρίζονται αί έλαιογραφίαι καί αί κεχρωτισμέ- 
ναι θύραι καί τά παράθυρα. 'Αρκεί πρός τούτο εν τεμάχιον φανέλλας, εις 
τό όποιον, άφού βραχή μέ θερμήν σαπωνάδα, πρέπει νά προστεθή μικρά 
ποσότης άμμωνίας. Τά φυτά καί τά άνθη, είτε εϊς γάστρας είτε καί είς τήν 
γήν, προσλαμβάνουσιν έκτακτον άκμήν καί ζωηρότητα δταν ποτίζωνται 
δΓ ύδατος περιέχοντας δέκα ή δώδεκα σταγόνας άμμωνίας άνά έκάστην όκάν.

«
ΤΟ ΔΡΑΓΑΤΣΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ

Προχωρούν μετά τής αύτής, ώς καί κατά τά προη
γούμενα έτη, έπιτυχίας αί έργασίαι τοΰ Δραγατσείου έκ- 
παιδευτικοΰ Ιδρύματος. Είναι τφ δντι θαυμαστή ή τάξις
μεθ' ής έκτελείται ή διδασκαλία καί τελεία ή μέθοδος. Τό Δραγάτσειον 
καί κατά τό έτος τούτο προώρισται νά άποδώση αγλαούς καρπούς έπ’ ώφε- 
λείφ τής Ελληνικής νεότητος, ΰπέρ τής όποιας τόσους κόπους καταβάλλει 
δ άκούραστος Διευθυντής του. Ή «Εικονογραφημένη» επαναλαμβάνει τά 
συγχαρητήριά της εις τόν Διευθυντήν καί τούς καθηγητάς.

«
ΘΕΑΤΡΙΚΑ

Ή «Εικονογραφημένη» μέ χαράν πολλήν είδε τάς μέχρι τοΰδε έπιτυχίας 
τής όπερέττας τοΰ κ. I. ΙΙαπαϊωάννου. Όσα έργα έπαίχθησαν είς τό κομ
ψότατου θέατρον τής δδοΰ Σταδίου, έτυχον γενικής έπιδοκιμασίας. Ό θία
σος τέλεια, είμπορεΐ νά τό είπή κανείς, διεξήγαγε τάς μέχρι τοΰδε δοθεί- 
σας παραστάσεις καί δικαίως ύπεστηρίχθησαν αί προσπάθειαι τού μικρού 
μέν τό δέμας, άλλά μαχητού-ίδρυτοδ τής όπερέττας, προσπάθεια: σπανίας 
εύσυνειδησίας. Είναι τφ δντι ένα κατόρθωμα τού ΙΙαπαϊωάννου, άλλά, πρέ
πει νά τό εϊπωμεν, συντελεσθέν τή βοήθεια τών ήθοποιών, έκείνη ή φωλήά 
τής εύθυμίας ή όποια έστήθη εϊς τό «Αττικόν».

Ό κινηματογράφος Παττέ τού «Πανελληνίου» δμολογουμένως άπέβη 
εύεργετικώτατος εϊς τό Αθηναϊκόν κοινόν. Μέ μικράν δαπάνην δ 'Αθηναίος 
περνφ εύχαρίστως τάς ώρας του, είναι δέ δμολογούμενον δτι δ κινηματο
γράφος αυτός ύπερτερεΐ κάθε άλλον.

Ή έπανειλημένη μετάκληοις τού ζεύγους Χυλβαϊν είναι, άς πεισθοΰν οί 
ΐμπρεσσάριοι, φορτική διά τό περιβάλλον, τό όποιον τέλειος καλλιτεχνικός 
συρφετό; τό συνοδεύει.

Οί κ.κ. Βοΰρος καί Χαουνάτσος πρέπει νά έγκαταλείψουν τήν μέθοδον 
τού bon pur l’Orient, ή δποία βεβαίως δέν αποτελεί εύσυνειδησίαν έπιχει- 
ρήσεως. 01 Αθηναίοι ήρχισαν νά έννοΰν τό παιγνίδι, τό όποιον ΰποθέτομεν 
δτι δέν πρέπει νά έπαναληφθή.

«
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΤΟ ΜΕΓΑ

Όφείλομεν άπό καθήκοντος άμύνης τών συμφερόντων μας καί καθήκον
τος έπιβαλλομένου είς πάσαν τιμίαν έργασίαν, νά δημοαιεύωμεν τά ονό
ματα δλων δσοι παρασπονδούν εϊς τούς λογαριασμούς των άπέναντι τής 
«Εικονογραφημένης».

Ή διεύθυνσις τού ξενοδοχείου τό «Μέγα» είχε δεχθή τό φύλλον μας καί 
τό έλάμβανεν έπί τρεις μήνας, όταν όμως προσήχθη ή άπόδειξις άπεποιήθη 
νά πληρώση, προτείνασα μέ έντελώς μπακάλικην άντίληψιν νά καταβάλη 
τό τίμημα τών ληφθέντων φύλλων.

Έάν τόν τρόπον αύτόν τού συναλλάττεσθαι μετέρχεται καί είς τούς 
πελάτας του, συνιστώμεν είς τούς έν τω έξωτερικφ συνδρομητάς μας τό 
ξενοδοχείον τό · Μέγα» διά νά τόχωσιν άκριβείας είς τούς λογαριασμούς των.

«
ΑΙ ΒΡΑΧΕΙΑΙ ΜΑΣ

/. zi. Zagasig. Δελτάριο»· οιις ίλήφΟη. Συμμορρ ούμεθα. — Π. θ. Κ. Rejaf 
(Sudan). Ίο φύλλου αποοτέλλεται όπως πάντοτε ει'ς κ. Π. αυτόθι. Τό αϊτη- 
Οεν ούγγριιιιιια άποστέλλομι ν ταχυδρομικώς. - II. H. Α, Καραΰιίδος. Γνωρί
σατε μας ποια τεύχη 6ει· εχετε λάβει ίνα άποοτείλω/ιεν νμΐν ταΰτα. — ΤΙ. X. 
Afvafy. ΣυμμορφούμεΟα τή επιστολή σας.— Γ. Α. Κωνσταντινονπολιν. Νέους 
οννδρομητάς έγγράφαντες, άρχόμεΟα τής άποοτολής των φϋλλιον.— Δ. Λ. Ν. 

Νεπ· - York. Δελτάριο»· σας έλήφθη ένεργήθη. Μέχρι σήμερον ούδεν έλήφθη 
παρά τοΰ ταχυδρομείου.— Ν. Λ. Τ. Σιάτισταν. 'Ελήφθη. — Ν. Κ.*Αμισθόν, 
Α. -. Σμύρνην Ν. Κ. Βόλοι·, Κ. Μ. A. Α. Σκΰρον, Κ. Μ. Μασσαλίαν, Σ. Δ. 
Καβάλλαν, Γ. S. Trirstr, Γ. Γ. θεσσαλ.ονίκην, Σ. Κ. ' Αργοστόλιον, Β. Π. 
Σμύρνην Λ. II. Θεσσαλονίκην, Λ. Κ.'Αργοστολιού. Σύνδρομα! κα! εμβάσματα 
ίλήφθησαν, ευχαριστούμε»· άπείρως.
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ΤΑ ΕΝΤΟΜΑ ΔΥΝΑΤΟΤΕΡΑ ΜΑΣ

ΕΙΣ ΚΟΡΗΝ
KATA TON VICTOR HUGO

ε3Τόαον ώραίαν, άγνοέΐς, πώς άγεις ήλικίαν, 

παιδιού.' Καί τήν θλιβερόν ’δικήν μας μή φθονής, 
δτ έχομεν άντάρτιδα ή δούλην τήν καρδίαν, 
δτβ γελώμεν πεζό πικρά παρ’ όσον συ θρηνείς.

Είν’ ή ’δική σου άφροντις, γλυκειά, 'ποϋ λησμονεΐται ! 
Διαβαίνει δπως ή πνοή εις πέλαγος ετών, 
ώσεί χαρμόσυνος φωνή 'ποΰ σβύν’ δσο δονείται, 

ώς τής θαλάσσης άλκυων.

ΏΜή βιασθής τάς σκέψεις σου .ποσώς νά ώριμάοης ! 
Την ΐα6ανΤήνι τά έαρ οον προσπαθεί νά χάρης· 
λουλούδια είν' αί ώραί σου, μή σπεύδης νά τάς χάσης, 
μή τάς μαδήοης πρόωρα" μή τόσον ενωρίς

"Αφες τά χρόνια νάρχωνται Ή μοίρα θά οον ψέρη, 
δπως ’ς ημάς, πολλάς ψευδείς φιλίας, συμφοράς, 
καί τά δεινά τ' άπέλπιδα,’ποΰ άφθονα προσφέρει, 

καί τάς οίκτράς ήμών χαράς.'

’Αλλ’ όμως, γέλα.' Τήν ισχΰν τής Τύχης μή γνωρίσης. 
Γέλα· διόλου μή λύπης τό μέτωπον τ’ αγνόν, 
καί τους γλαυκούς σου οφθαλμούς άθιμονς νά τηρήσης, 
ποΰ τήν ψυχήν σ' αντανακλούν ώς καί τόν ουρανόν.'

ΕΚΤΩΡ ΚΑΣΤΑΛΙΑΣ«

Τά μεγάλα ζώα είναι βεβαίως ισχυρά μέ φυσικήν δύναμιν τήν όποιαν 
βλέπει κανείς. Τά έντομα δμως, δπως απέδειξε τελευταίως φυσιοδίφης 
τις, έχουν τρομεράν δύναμιν εις τό τρέξιμον, είς τό πήδημα, εις τήν πτήσιν 
καί εΐς άλλας τινάς ένεργείας, ώστε, δν ήτο δυνατόν νά τό σκεφθοΰν, τά 
μεγάλα ζώα θά κατησχύνοντο. Ό Λινναίος, άπό τούς σοφούς προγόνους 
μας, διηγείται ότι μία χρυσαλίς διέτρεξε έκατόν μίλλια είς μίαν μόνην πτή
σιν. Ό ίδιος λέγει δτι, δν ή προβοσκίς τού έλέφαντος είχε, κατ’ αναλογίαν 
τοΰ άναστήματός του πρός τόν κάνθαρον, τήν δύναμιν τής κεραίας τού 
τελευταίου, θά ήμπορούσε νά μετακινήση βουνόν. Παρετηρήθη δτι δ κάνθα
ρος άνασηκώνει καί πέτραν άκόμη, δταν τόν πλακώση, διά νά έλευθερωθή. 
Ό "Ελλην επίσης Πλίνιος άναφέρει δτι, δν συγκρίνη κανείς τά βάρη τά 
όποια δύναται νά βαστάση δ μύρμηξ πρός τάς διαστάσεις τού σώματός 
του, θά φθίση εις τό συμπέρασμα δτι ούδέν ζώον είναι άναλόγως δυνατώ- 
τερον. Καί αυτά μέν λέγουν ο’, ιδικοί μας σοφοί. Αί νεώτεραι έρευναι άπέ- 
βειξαν δτι, μερικά έντομα τόσον ταχέως τρέχουν, ώστε, άν άνθρωπος έτρεχε 
μέ ίσην άναλογίαν, θά ήμπορούσε νά διανύση τριάκοντα άγγλικά μίλλια είς 
8ν λεπτόν τής ώρας, δηλαδή μέ ταχύτητα έςήκοντα φοράς μεγαλητέραν 
μιάς σιδηροδρομικής μηχανής.

Ή άκρίς, μέ τήν βοήθειαν τών πτερών της, πηδά διάστημα ίσον πρός τό 
διάκοσιοπλάσιον τοΰ μήκους τοΰ σώματός της. Ό άνθρωπος κατ’ άναλο
γίαν έπρεπε νά wrfify πήδημα ένός τετάρτου άγγλικοΰ μιλλίου. Ό ψύλλος 
πηδά διακοσιοπλάσιον διάστημα τοΰ μήκους τοΰ σώματός του. Είς ίππος 
έπρεπε νά πηδήση, πάντοτε έν άναλογίφ πρός τό σώμά του, όρη. Υπάρ
χουν μυΐαι, αί όποίαι έχουν τόσον δυνατά πτερά, ώστε ώρας όλοκλήρους 
κυνηγούν έπί τής έπιφανείας τών τελμάτων μικρά έντομα, έξ ών τρέφονται, 
χωρίς νά κουρασθοΰν. Τελευταΐόν παράδειγμα φέρεται μία μέλισσα, ή 
όποια ήκολούθει τόν σιδηρόδρομον. Ί'πελογίσθη δτι τό ζωδφιον διέτρεχε 
είκοσι μίλλια τήν ώραν, άν μάλιστα δπολογισθή δτι έν τφ μεταξύ έκαμε 
πολλούς έλιγμούς πρός τά όπίσω, έμπρός καί καθ' δλας τάς διευθύνσεις.

«
ΤΟ ΠΕΝΘΟΣ ΠΑΝΤΟΥ

Κάθε λαός διαφορετικά έξεδήλωσε καί εκδηλώνει τό πένθος του. Οδτω 
οι Ίσραηλίται διά τούς συγγενείς καί στενούς φίλους των έσχιζον τά ίμά- 
τιά των, έθετον σποδόν είς τήν κεφαλήν, έβάδιζον άνυπόδητοι φορούντες 
κιλίκιον, έκοιμώντο κατά γής, έτιλλον τόν πώγωνα καί τήν κόμην καί 
έτυπτον τό στήθος έπί S - 10 ήμέρας. Οί Αιγύπτιοι εις δλα αυτά προσέθε- 
τον καί τό ξύρισμα τών όφρύων. Τουναντίον οί άρχαΐοι Έλληνες έτρεφον 
κόμην καί γενειάδα, άν δέν εΐχον, αί δέ γυναίκες έκειρον τάς τρίχας καί 
άπεΐχον πάσης ιεροτελεστίας καί έορτής. Καί οί μέν άνδρες έφόρουν φαιά 
ένδύματα, αί δέ γυναίκες μέλανα. Μόνον δταν κατεκτήθη ή 'Ελλάς άπό 
τούς Ρωμαίους παρεδέχθησαν τό λευκόν διά τήν έκδήλωσιν τοΰ πένθους.

Αί Ρωμαίαι έπί τής Δημοκρατίας έφόρουν είς ένδειξιν πένθους μελανά, έπί 
δέ τής Αύτοκρατορίας λευκά. Έν τούτοις ένεφανίσθησαν καί μερικαί πεν- 
θηφορουσαι διά τόν θάνατον υίοΰ, μέ έσθήτα κυανήν. Οί Γαλάται δέν έφό
ρουν ιδιαίτερα ένδύματα, άλλ' έκουρεύοντο γύρω γύρω είς τό κεφάλι.

Οί Εύρωπαΐοι μόνον μετά τόν Π” αιώνα έδέχθησαν τό μέλαν διά τό πέν
θος, δι' δ κατά τό 1165 έθεωρείτο παράδοξος ή παρά τοΐς Ίσπανοΐς έξις 
του μελανοφορεϊν. Κατά τόν ΙΑ' αιώνα έπί Καρόλου ΣΤ’ οί μεγιστάνες έφό
ρουν μαύρα, οί δέ λοιποί φαιά. Οϊ βασιλείς συνήθως έφόρουν ίόχροα ένδύ
ματα, τό δέ πένθος έξεδήλωνον μέ τό έρυθράν χρώμα 'Αναφέρεται δτι δ 
Λουδοβίκος ΙΑ' κατά τήν κηδείαν τοΰ πατρός του παρουσιάσθη μέ έρυθράν 
άμφίεσιν. Τουναντίον αί βασίλισσα·., πενθοΰσαι, έφόρουν πάλλευκα. Έκ 
τούτου άπεκαλοδντο καί «Λευκαί Άνασσαι». Πρώτη έπενθηφόρησε μέ μαΰρα 
ή Άννα τής Αγγλίας, κατά τόν θάνατον του πρώτου συζύγου της Καρόλου 
ΙΕ’ καί έμιμήθησαν πολλαί κυρίαι τής Αγγλικής Κοινωνίας τόν νεωτερισμόν 
αύτόν. Μετά καιρόν δμως ή Έλισσάβετ, χήρα Καρόλου τοΰ θ’, έπενθηφό
ρησε μέ λευκά.

Πλήν τής διά τών ενδυμάτων έκδηλώσεως, αί χήραι τών Βασιλέων άπε- 
χώρουν είς σκοτεινόν δωμάτιον έπί τεσσαράκοντα ήμέρας, τό δ’ έθιμον 

τούτο τό εΰρίσκομεν έπί πολύν χρόνον έν Γαλλίφ διαδεδομένον μεταξύ δλων 
τών τάξεων. Αί χήραι έφ’ δρου ζωής έφερον λευκήν ταινίαν, τής δποίας τό 
άκρον έφθανε μέχρι τοΰ μετώπου. Είς πολλάς εικόνας "Αννα ή Αύστριακή, 
σύζυγος τού Λουδοβίκου ΙΓ", παρίσταται φέρουσα τόν κεκρύφαλον τούτον. 
Τόν λευκόν κεκρύφαλον φέρουν σήμερον άκόμη αί Άγγλίδες. όταν χηρεύ- 
σωσιν, ή δέ Βασίλισσα Βικτωρία, πενθούσα διά τόν πρίγκιπα’Αλβέρτον, έφε- 
ρεν αύτόν μέχρι τοΰ θανάτου της.

•
Η ΕΡΥΘΡΑ ΣΕΛΗΝΗ

Οι παλαιοί κηπουροί έφοβοΰντο τήν Έρυθράν σελήνην, δταν έπρόκειτο. 
νά φυτεύσουν νέα φυτά. Εΐχον παρατηρήσει δτι κατά τήν νύκτα, δταν δ 
ουρανός είναι αίθριος, τά φύλλα καί οί κάλυκες πού είναι εκτεθειμένοι εις 
τό φώς τής σελήνης κοκκινίζουν σάν νά παγώνουν, ένφ ή θερμοκρασία 
είναι ΰπέρ τό μηδέν πολλούς βαθμούς. Τουναντίον, άν εΐνε συννεφιά ή τά 
φυτά δέν είναι εκτεθειμένα εΐς τό φώς τής σελήνης, τά φαινόμενα αύτά 
δέν παρατηρούνται. 'Αλλά δέν συμβαίνουν αύτά καθ' δλας τάς έποχάς τοΰ 
έτους. Κυρίως έρυθρά καλείται ή Σελήνη — καί προξενεί τάς έν λόγφ 
βλάβας — δταν άρχίζη τόν ’Απρίλιον καί γίνεται πανσέληνος, είτε περί τά 
τέλη τού ίδιου μηνός, είτε κατά τόν Μάίον. ΊΙ ’Επιστήμη περί τούτου δέν 
έγνώριζε τίποτε. Άναφέρεται μάλιστα καί ώραΐον άνέκδοτον τοΰ βασιλέως 
τής Γαλλίας Λουδοβίκου 1Η', δτε παρουσιάσθησαν πρό αύτοΰ τά μέλη τής 
επιτροπής τού -Γραφείου τών Γεωγραφικών Καταμετρήσεων», διά νά 
προσφέρουν τήν έπετηρίδα καί τήν «Γνώσιν τών Καιρών» :

— Χαίρω πολύ, τοίς είπε, βλέπων υμάς, διότι θέλετε μού έξηγήσει τί 
έστιν Έρυθρά Σελήνη καί ποία ή ένέργεια αύτής έπί τών σπαρτών.

Ό Λαπλάς, δ μύγας, ό θεσπίσας τήν θεωρίαν τής Κοσμογονίας, τά έχασε. 
Έξεροκατάπιε, έβηξε, έστράφη νά ζητήση βοήθειαν άπό τά λοιπά μέλη τής 
έπιτροπής, άλλ' ούδείς έγνώριζε περισσότερα. Καί τότε δ Λαπλάς άνεκοί- 
νωσεν εΐς τήν Μεγαλειότητα του δτι ή Έρυθρά Σελήνη δέν έχει καμμίαν 
θέσιν εΐς τάς έπιστημονικάς θεωρίας.

Τό βέβαιον είναι δτι έν τή 'Επιστήμη ούδείς γίνεται λόγος περί αύτής 
δι' ό καί οί σημερινοί γεωπόνοι, μετεωρολόγοι κλ. πιστεύουν δτι πρόκειται 
περί δημώδους τινάς προλήψεως.

ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΜΕΤΕ ΤΗΝ ΚΟΛΩΝΙΑΝ ΣΑΣ

Τό ειδικόν άρωμα τής Κολωνίας εΐνε αίβέριον ελαιον περγαμόττου 
καί λεμονιών. Άλλα αιθέρια έλαια ουγχωνευόμενα καί άφομοιούμενα 
μέ τ’ ανωτέρω συμπληρώνουν τήν πρώτην ύλην. Παίρνετε καλόν οινό
πνευμα. ’Εξελέγχετε το προσθέτοντες ολίγος σταγόνας Ύπερμαγγανικοΰ 
Καλλίου, διά νάϊδητε αν εΐνε άπηλλαγμένον ζυμελαίων. Τό Κάλλιον καταρ
γεί κάβε ξένην οσμήν καί θολώνει μέν τό υγρόν, άλλά κόβεται έπειτα. 
Τά αιθέρια έλαια δέν πρέπει νά εΐνε ούτε πρόσφατα, ούτε πολύ παλαιό.

Σάς δίδομεν τρεις συνταγάς:

’Αγγλική συνταγή βραβευ&εΐσα :

Αιθέριου ελαίου περγαμότ. γρ. 8 ’Ελαίου δενδρολιβάνου. ■ γρ· 1
’Ελαίου λεμονιών . ... » 4 Ανθόνερου....................................» 30
‘EJmiov άνθέων πορτοκαλ. . 1 Οινοπνεύματος........................... 600
Ελαίου όριγάνου .... σταγόν. 6

Αιθέριου ελαίου περγαμότ. . γρ. 160 Έλαίου άνθέων πορτοκαλ. . γρ. 45
Λεμονελαίον............................... ■ 75 Εύγενολίου...........................   . 15
Ελαίου δενδρολιβάνου . . . » 75 Όξεικοΰ αίθέρος . . . . » 15

Διαλύονται είς 10 λύτρας οινοπνεύματος τών 7Ο“.

Γαλλική συνταγή :

Αιθέριου έλαίου νερολ. . . γρ. 120 Έλαίου περγαμόττου . . . γρ. 100
’Ελαίου δενδρολιβάνου . . » 60 Ελαίου η λοιώτ πορτοκαλ. .

Οινοπνεύματος 25 λίτραι.
» 123

. » 150

Πρώτον αναμιγνύονται τά αιθέρια έλαια καί κατόπιν προστί
θεται τό οινόπνευμα. Μετά ταΰτα τό ΰδωρ τής κολωνίας πρέπει 
νά μένΐ| άποθηκευμένον έπί ικανόν χρόνον, έως δτου άποχωρι- 
σθοϋν οϋσίαι τινές, αί όποίαι έπειτα αποβάλλονται διά διηθή- 
σεως. Φυλάσσετε τά δοχεία είς τό σκότος. Φυλάσσετε τήν κολώ- 
νιάν σας είς δοχεία ξύλινα ή πήλινα διά νά έρχεται τό ΰδωρ είς 
έπαφήν μέ τόν άέρα.
ΔΙΑ ΤΑ ΠΤΕΡΑ ΣΑΣ

Τά άσπρα πτερά στρουθοκαμήλου πολλάκις μαυρίζουν ή άπό τόν 
καπνόν ή άπό τήν σκόνην ή καί άπό τήν πολλήν χρήσιν. Σάς συμ- 
βουλεύομεν πώς νά τά ασπρίζετε. Ρίπτετε άναμμένην σκόνην θείου 
εΐς τό βάθος εϋρυχώρου κουτιού — μιά καπελιέρα άρκεΐ — καί 
τοποθετείτε, άπλούστατα είς σαγκουλί ή γάζαν ;ά πτερά. Κλείνετε 
τό κουτί μέ τό σκέπασμά του καί άφίνετε τά πτερά εΐς έπαφήν μέ 
τούς άτμοϋς τού θείου. Μετά Sv τέταρτον τά έξώγετε καί τά έμβα- 
πτίζετε είς διάλυσιν 'Ανθρακικής 'Αμμωνίας, πωλουμένης είς τά 
φαρμακεία, έπί πέντε λεπτά. Έπειτα τά πλένετε ταχέως μέ ύδωρ 
καί τά στεγνώνετε πλησίον πυράς. Είς τά λεπτά πτίλα μέ τήν 
ράχιν τού ψαλιδιού δίδετε τήν καμπήν των.

*
ΚΡΙΣΙΣ ΔΡΑΜΑΤΟΣ

Δραματικός συγγραφεύς άνέγνωσε είς διευθυντήν θεάτρου δραμα
τικόν έργον. Ό διευθυντής, μετά τήν άνάγνωσιν, άρνεΐται νά παρα- 
στήοη τό έργον.

— Είσαι ανίκανος νά κρίνης τό έργον μου’ λέγει πρός αυτόν έν 
αγανακτήσει δ συγγραφεύς.

— Διατί;
— Διότι καθ’ δλον τό διάστημα, κατά τό όποιον εγώ άνεγίνω- 

σκα. σύ έκοιμάσο.
— 'Αγαπητέ κύριε, άπαντφ ήσύχως δ διευθυντής, έν τή φιλο

λογία καί τό κοιμασθαι άποτελεϊ γνώμην.

Έν Άάήναις, Τυπογραφείον «Εστία· Κ. Μάϊσνερ καί Ν. Καργα&ουρη — RBHll


