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ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ
* * ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ

ΑΠΑΡΧΗ μόνον έγινε τής πολιτικής διαμάχης. 
άλλ’ απαρχή τφ δντι ορμητική καϊ αί πρώται 

οβίδες άπό τών εχθρικών οχυρωμάτων έσηενδονί- 
σθησαν κατά τής Κυβερνήσεως. Είναι αληθές ότι, ό 
άγιον θά διεξαχθή κρατερός καί ίίτι τό αποτέλεσμα 
τής μάχης θά φέρη είς τό Κοινοβουλίου δυνάμει;, αί 
οποϊαι εν συνεσει συνεργαζόμεναι με τόν νικητήν, Οά 
αποτελόσουν τόν απαραίτητον αντίρροπου, τόν όποιον 
απαιτεί ή κανονική λειτουργία τοΰ πολιτεύματος.

'II άντιπολίτευσις είναι δύναμις αναγκαία, δταν μάλι
στα Οά διευθύνεται, ώς έλπίζεται. άπό τούς άρχηγούς 
τών κομμάτων μέ άμεροληψίαν, δημιουργούσαν νέαν 
κοινοβουλευτικήν τάξιν. άπό νέον πνεύμα έλαυνομένην, 
πνεύμα φιλοδίκαιοι’- Είς τήν μέλλουσαν Βουλήν είναι 
πιθανός έλεγχος σοβαρότερος ιίπό τόν γενόμενον. Έν 
τώ μεταξύ συνεννοήσεις, διαπραγματεύσεις, συζητήσεις, 
δυσχέρειαι. δυσαρέσκεια,, άπειλαί. καί πολιτική συζή- 
τησις παντού.

Αί εφημερίδες ομιλούν περί προγραμμάτων μετά 
σοβαρότητος καί κάθε κόμμα ήρχισε νά διαφημίζη τό 
εμπόρευμά του μέ τό πείσμα πωλητού τοΰ Δημοπρα
τηρίου, παλαιό, φεΰ! είδη πωλοΰντος.

Έν πάση περιπτώσει Ιδού ημείς λησμονοΰντες τούς 
άδελφούς Ιταλούς, τούς άδελφούς Κρήτας, τούς σει
σμούς τής Ζακύνθου, τόν Βόριδα, καί συζητοΰντες διά

τόν νικητήν καί τούς συνδυασμούς καί μέ τό μολυβδοκόνδυλου άνά 
χείρας, ύπολογίζοντες τάς δυνάμεις τών κομμάτων.

«
Εκεί πέραν εϊς τήν Ζάκυνθον, εκεί είς τό άνθόσπαρτον νησί ή συμ

φορά ένέσκηψε μαύρη. ’Από τά χθόνια εργαστήρια τού Ήφαιστου 
άνεβη έως τήν επιφάνειαν μία έκδίκησις τής φωτιάς καί τοΰ μόχθου 
κατά τής χαράς καί τής άμεριμνησίας. Τό ώραϊον νησί γίνεται πάλιν 
ερείπια, τό νησί τοϋ τραγουδιού καί τής έλπίδος, τό νησί τής σερενάτας 
καί τής βαρκαρόλας. Δέν έσεβάσθη ή καταστροφή ουδέ τού Αγίου τής 
νήσου τό στέγασμα καί τό έκλόνισε καί αύτό.

Δέν είναι ή πρώτη φορά κατά τήν οποίαν τό ώραϊον νησί κλονίζεται 
άπό τά βάθρα του. Ή συμφορά έρχεται πριν λησμονηθή ή προηγού
μενη καί πριν επουλωθούν αί άνοιγμέναι πληγαί. Πλησίον τής Αϊτνης 
καί τοϋ Βεζούβιού ή νήσος, βασανίζεται άπό τάς ιδιοτροπίας των καί 
δέν παρέρχεται έτος, χωρίς νά σημειωθούν σεισμοί. Άπό τού έτους 
1650 μέχρι τοΰ 1842 έγένοντο δέκα καταστρεπτικοί σεισμοί, έκτός τών 
συνήθων ετησίων κλονισμών. Οί σύγχρονοι Ζακύνθιοι διατηρούν φρι· 
κτήν άνάμνησιν τών σεισμών τοΰ 1893. Ήσαν καί οί δύο καταστρεπτι
κότατοι, ό μέν πρώτος γενόμενος τήν νύκτα τής 18 πρός τήν 19 ’Ιανουά
ριου και ό δεύτερος τήν 5 Απριλίου τού αυτού έτους. Τότε κατέπεσε 
καί αύτός ό ναός τοΰ πολιούχου τής Ζακύνθου Αγίου Διονυσίου μετά 
τοΰ ώραίου κωδωνοστασίου του. Δέν έμεινε είμή τό δωμάτιον, έν μικρόν 
δωμάτιον, είς τό όποιον φυλάσσεται τό Άγιον Λείψανον. Τό τοιοΰτον οί 
Ζακύνθιοι άπέδωσαν εις θαύμα τοΰ Αγίου, έπανεκτίσθη δέ ξύλινος ό 
ναός καί έπρόκειτο τώρα νά κτισθή παμμέγιστος είς βυζαντινόν ρυθ
μόν. Τότε υπήρξαν πολλά τά θύματα, έσώθησαυ όμως καί πολλοί άνελ- 
πίστως. πράγμα τό όποιον άπεδόθη εϊς θαύμα καί αύτό.

Ούχί όλίγας καταστροφάς ύπέστη καί ή γείτων Κεφαλληνία, ύποστάσα 
καί αύτή άλλοτε δεινά. Καί τώρα τά τέκνα της. μέ άξιοθαύμαστον ταχύ
τητα, έβοήθησαν τήν ιδιαιτέραν των πατρίδα, παρασχόντα άμεσον άνα- 
κούφισιυ είς τούς καταστραφέντας καί έπιδείξαντα τήν παροιμιώδη 
κεφαλληνιακήν στοργήν πρός τήν γενέτειράν των.

«
Ζήτημα έδημιουργήθη μέ τήν αποστολήν τοΰ Διαδόχου είς τήν Βουλ

γαρικήν πρωτεύουσαν διά νά αντιπροσώπευση τήν‘Ελλάδα κατά τάς 
έορτάς τής ένηλικιώσεως τοΰ Διαδόχου Βόριδος. Αί καθημερινοί εφη
μερίδες. δσαι αντιπολιτεύονται τήν Κυβέρνησιυ, έψεξαν τό διάβημα, 
εύρον δέ χιλίας λεπτομέρειας διά νά αποδείξουν σφάλμα σοβαρόν, λεπτο
μέρειας τών όποιων τήν ακρίβειαν καί τήν σοβαρότητα οΰδείς έγγυάται. 
Ύποθέτομεν δτι ό Διάδοχος βεβαίως δέν θά ήνείχετο μείωσιν τοΰ γοή
τρου του καί δτι ή Βουλγαρική Αυλή δέν θά παρέλειψε στοιχειώδη 
καθήκοντα, τά όποια ή εθιμοτυπία έπιβάλλει Ανεξαρτήτως πολιτικών 
διαφορών, προκειμένου περί βασιλικών προσώπων.

Τά έν Τουρκίςι άτυχός έξακολουθοϋοι νά εύρίσκωνται είς κατάστασιν 
άναστατώσεως. Τό Κομιτάτου κυριαρχούν έν πάσει περιπτώσει συνεχίζει 
τήν προηγουμένων τακτικήν του, μίαν τακτικήν, ή όποια δέν έμπνέεται 
άπό καμμίαν ιδέαν συνδιαλλαγής μέ τάς εθνικότητας. "Οταν ή σημαία 
τής έπαναστάσεως άνεπετάσθη έλπιδοφόρος, έδόθησαν υποσχέσεις ίσο- 
πολιτείας καί ή ίσοπολιτεία αυτή άπεδείχθη φροϋδον επιχείρημα, δ δέ 
Ελληνισμός εύρέθη πρό επιθέσεων όμοιων καί επικινδυνότερων τών 
άλλοτε. Άν μή ή στάσις τοΰ ΙΙατριάρχου ήτο οΐα υπήρξε καί αν είς 
τήν Βουλήν μία δράξ βουλευτών Ελλήνων δέν ήμύνετο δπως ήμυνθη, 
βεβαίως ή θεσις τών όμογενών μας θά ήτο είς θλιβερωτέραν κατάστασιν.

Εϊς προηγούμενου ψύλλον άνηγγείλαμεν τήν ΐδρυσιν τοΰ νέου κόμμα
τος τής «’Ελευθερίας καί Συνεννοήσεως» υπό τόν Σαδήκ βέην, πρός 
τό δποϊον οί "Ελληνες φιλικός διετέθησαν, άλλά αγγέλλονται έξ άλλου 
αύθαιρεσίαι, καί επεμβάσεις τών Νεοτούρκων διά τήν διεξαγωγήν τών 
εκλογών. Αυτοί κυριαρχούν, εργαζόμενοι άνενδότως κατά πάσης ελευ

θερίας εκλογικής καί προκαλοΰντες τήν έξέγερσιν τών πληθυσμών. Έκ 
τούτου έδημιουργήθη κατάστασις, ή όποια ανησυχεί τάς Εθνικότητας 
καί δημιουργεί φόβους εσωτερικών περιπλοκών, αί όποΐαι άγνωστον 
πού θά καταλήξουν.

«
Άπό τήν Αφρικανικήν ακτήν αγγέλλονται άψιμαχίαι συνεχείς μεταξύ 

Τούρκων καί Ιταλών. Ή άντίστασις είνε επίμονος, μία άντίστασις. ήτις 
άντλεϊ τήν δύναμίν της άπό τόν φανατισμόν ιών Αράβων υπέρ τής ση
μαίας τού Προφήτου. 'Ο Έμβέρ βέης, δ γνωστός ήρως τοΰ Κομιτάτου, 
εϊς μίαν του επιστολήν βεβαιώνει δτι οί ιθαγενείς εκκινούν άπό μακρυ- 
νάς αποστάσεις μέ τήν κάμηλόν των ή καί πεζοί καί έν όνόματι Προ 
φήτου προσέρχονται έθελονταί εϊς τόν στρατόν, ό όποιος ηΰξήθη. Ό 
βέης βέβαιοί δτι οί έθελονταί, οί όποιοι συνελέγησαν γύρω του. είλκύ- 
οθησαν άπό τήν βεβαίωση- δτι είνε συγγενής τού Καλίφη, ένφ δέν έγνώ- 
ριζον κάν τήν δράσιν του εϊς την αρχηγίαν τού Κομιτάτου. Καί αύτό 
μέν δεικνύει τήν αμάθειαν τών ιθαγενών, είνε δμως οπλον δυνατόν διά 
νά συγκρατή τήν άνπστασιν. ή όποια εξαντλεί άμφότερα τά μέρη, μέ 
θυσίας, αί όποΐαι διά τούς μέν είνε θυσίαι δούλων, διά τούς άλλους 
θυσίαι πολιτών. 4

« « «
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΩΗ Q ·

Το μεγαλήτερον γεγονός τού μηνάς αυτού είνε δτι. όλοι οί Αθηναίοι 
έχασαν είς τά χαρτιά. Δέν υπάρχει Αθηναίος ευχαριστημένος άπό τήν 

τύχην του καί συνέβη πολλάκις τό παράπονου αύτό νά άκουσθή όχι εϊς 
τάς τυχαίας συναντήσεις τοϋ δρόμου, άλλ’ έκεϊ, γύρω άπό τό πράσινον 
τραπέζι, χωρίς, μεταξύ επτά ανθρώπων, νά άνακαλύπτεται ποιος έπί 
τέλους έκέρδισε. Καί δν άνακαλυφθή, πράγμα σπάνιον, αίτιάται άπω- 
λείας χθεσινός, προχθεσινός, περυσινάς.

Έγνώρισα ενα γεροντοπαλλήκαρον, τό όποιον διαρκώς παρεπονεϊτο 
δτι «έχανεν είς τιί χαρτιά . Δέν είχον τί νά τού απαντήσουν, καί είς τάς 
περιστάσεις άκόμη καθ'ας προφανώς έκέρδιζε. παρά τήν συνήθη φράσιν 
δτι κερδίζει είς τήν αγάπη >. Καί έκεϊνος, θωπεύων τόν αιώνιον καρνα- 
βάλι διερχόμενον μυστακά του, έμειδία.

Είνε περίεργος ή ψυχολογία αύτή τοΰ Αθηναίου, περιεργοτέρα άκόμη 
διότι οί κλαψιάρηδες κοινώς δέν πιστεύονται. 'Επιμένουν δμως.

«
Ό μόνος τυχηρός τήν παραμονήν τής πρωτοχρονιάς ύπήρξεν ό όνος, 

ό όποιος έπήρε άπό τό καλάμι πωλητού λαχείων τόν κληρωθέντα 
αριθμόν καί τοΰ όποιου τήν τύχην έξεμεταλλεύθη ό παριστάμενος κύ
ριός του. κερδίσας τό έν τέταρτον τού. πρώτου άριθμού τοΰ λαχείου τού 
Στόλου. Έγράφησαν πολλά διά τόν όνον, τοΰ όποιου τήν τύχην έξεμε- 
ταλλεύθη άλλος. Τό γεγονός δέν είνε περίεργον, είμή έφ’ δσον ό τυχη
ρός υπήρξε τετράποδος. Τό συχνότερου είς τήν κοινωνίαν είνε νά έπω- 
φελούνται τής καλής τύχης δίποδων άλλοι πλήν αύτών, οί όποιοι κατά 
τούτο διαφέρουσι τοϋ τυχηροΰ ζώου, δτι παραπονούνται εϊς δλην των 
τήν ζωήν. ’Ερευνήσατε εις τήν κοινωνίαν καί θά εδρετε πολλούς τυχη- 
ρούς, οί όποιοι άργά ένόησαν τι έπαθαν, και περισσοτέρους έπιτη- 
δείους, οί όποιοι εις τό τέλος άπεδείχθησαν οί τυχηροί.

Ό όνος θά έμάσσα καί θά κατέπινεν τό λαχεϊον, θά κατέπινε μίαν 
περιουσίαν άσυνειδήτως—Πόσαι περιούσιοι δέν κατεπόθησαν κατ’ αυτόν 
τόν τρόπον! —άν ό κύριός του δέν τό ήρπαζεν άπό τό στόμα του καί 
δέν ήτο ο ευφυής, ό όποιος έπαιξε μέ μίαν μικρόν πιθανότητα, άντι νά 
τήν άφίση νά χαθή.

*
Νά όμιλήσωμεν διά τόν καιρόν; Τάς περισσοτέρας ημέρας τοΰ μηνός 

ήτο απεργία τοΰ ήλιου, ήτο «άποχή», ώσεί δυσηρεστημένου βουλευτοΰ, 
ήτο κλείσιμον τοΰ παραθύρου άπό θυμωμένην ερωμένην καί αί ήμέραι 
έπερνοϋσαν μελαγχολικαί, έκνευριστικαί, μέ ματαίας έλπίδας νά έξημε- 
ρώση ή μέρα μέ ήλιον. Φυσικά εϊχομεν σωρείαν αυτοκτονιών.

Αύτοκτονίας εϊς φυλακάς, αυτοκτονίας είς στρατώνας. Έγνώρισα καί 
άλλας άφορμάς αύτοκτονιών έκτός τοϋ καιρού. Μεταφέρεις μέ τάς άσθε- 
νεϊς σου δυνάμεις όμβρέλλαν, γαλόσσες, πολτόν, καί κινδυνεύεις εϊς κάθε 
στιγμήν νά τά χάσης δλα αύτά ή, τό όλιγώτερον. νά εΰρης μίαν όμβρέλ
λαν άπό τάς χονδρός έκείνας, τάς όποιας κρατούν, χειμώνος τε καί 
θέρους οί άρχιμανδρϊται, άντΐ τής (δικής σου. γαλόσοες άπό τάς πρώτος 
έφευρεθείσας καί έπανωφόριον μέλους τής Έθνοσυνελεύσεως τοΰ 62. 
Αύτό παντού. Είς καφφενεϊα, βεστιάρια θεάτρων, γραφεία, προθαλά- 
μους σπιτιών. Τελευταίως άνέγνωσα εις τάς έφημερίδας δήλωσιν δυστυ
χισμένου ανθρώπου, ό όποιος έζήτει τόν πίλον του άπωλεσθέντα άπό 
κάποιον κρεμαστάρι ή βεστιάριου, καί άντικατασταθέντα μέ παλαιολο- 
γικόν αντικείμενου.

«
Έν τφ μεταξύ παλαιοί γνώριμοι μορψαί συγκεντρούνται είς τάς 

Αθήνας, οί πρώην βουλευταί, ερχόμενοι εδώ διά τούς συνδυασμούς. 
Έ! Παλαιοί δόξαι. Έ! Παλαιαί ισχύες. 
“Ε! Νέαι φιλοδοξίαι καί νέαι ελπίδες. Δέν 
εϊμπορεϊτε νά φαντασθήτε Ρωμαϊον άνα- 
μένοντα άγωνιωδέστερον τό ναι τής Ίου- 
λιέττας, τοΰ άρχηγοΰ τού κόμματος δη
λαδή, διά μίαν θεσιν είς τούς συνδυασμούς 
τών έπαρχιών. Καί δέν εϊμπορεϊτε νά 
φαντασθήτε Ίουλιέττας πολυτροπωτέρας 
άπό τούς άρχηγούς τών κομμάτων."Ενας νέος’Ομη- 
ρος χρειάζεται νά περιγραφή τούς μνηστήρας, τούς 
άπό πάσης γής Ελλάδος συγκεντρωθέντας γύρω 
άπό τάς ΙΙηνελόπας τής ’Ιθάκης, τής Μεσσηνίας, 
τής Αττικής, γύροι άπό τάς θέσεις τών συνδυασμών.

Προγράμματα ετοιμάζονται, υποσχέσεις σκορπίζονται καί ήρχισεν δ
πυρετός, ό όποιος είνε ό εύκολώτερον μεταδιδόμενος είς τόν Έλληνα,
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τήν όποιαν διατυπώνω μέ υπερηφάνειαν, ώς νίκην 
τής Έλληνίδος είς τό στάδιον τής καλαισθησίας.

Ό χειμών — έγινε ζήτημα αύτό είς τάς έφημερίδας — μάς παρου
σίασε, νέα γυναικεία κάλλη εμφανιζόμενα τό πρωί γύρω άπό τήν μουσι
κήν τής Φρουράς εϊς τήν πλατείαν τών Ανακτόρων, εϊς τό Ζάππειον, τό δέ 
απόγευμα είς τήν όδόν Έρμου. Δέν υπάρχει πλέον άκομψος κυρία ή δε
σποινίς άπό καπέλλου μέχρι τοΰ ύμνηθέντος είς χρονογράφημα σκαρπι- 
νιοΰ. Ή φιλαρέσκεια έγενικεύθη καί, άν κυττάξετε, άπό τής άριστοκρα- 
τικωτέρας κυρίας μέχρι τής μοδιστρούλας ή τοαλέττα είνε άμωμος, ή 
χάρις αδιάπτωτος, ή κομψότης 
ακατάβλητος. Κάθε γυναίκα θά οι ζακύνθιοι υπο ςκηνας
έχη επάνω της χάριν, είς οίανδή- 
ποτε τάξιν καί έάν άνήκη. "Ενας

Αθηναίας. τό βάδισμά 
είς τό βλέμμα της, είς τήν χει- 
ρονομίαν της, τά όποια πάντοτε .ί?.. '' ϊ ’
ήσαν έπιχάριτα καί τά όποια t ς?χι3Μ1.·.
έγιναν άφθάστως χαριτωμένα.

ΊΙ Έλληνίς διεκρίθη πάντοτε 
διά τήν άφέλειάν της καί τήν 
χάριν της, προνόμια άνήκοντα 
είς αύτήν άπό τής έποχής κατά 
τήν όποιαν δ Βύρων έψαλε τήν V *1 
κόρην τών Αθηνών καί οί διά- ιγνΧ ίκ -
φοροι περιηγηταί τό κάλλος καί \ vt-V/ 
τήν αρχοντιάν τής Γ ραικής. Τώρα Υ Jrly \
όμως ή Αθηναία έπήρε είς τήν \ ' Jr d
κομψότητα τά σκήπτρα. Είνε μία 1
αλήθεια γενικώς ώμολογημένη, ΤμΓιΙ

Αί Άθήναι χορεύουν. Χορεύουν 
έφέτος περισσότερον, καίτοι οί 
χορογράφοιπαρα- Τρ4ΪΜΑΤ1ΑΙ Ε1Ι 
πονουνται, οτι το ΤΟ ΚΟςοκομειον 
ποκερ είνε η συχνό
τερα διασκέδασες είς τάς χορευη- 
χάς ίοπερίδας. Έν τφ μεταξύ Ονό
ματα κυριών καί δεσποινίδων 
παρατάσσονται είς τάς στή- Λ- 
λας τών έφη μερίδων καί μοΰ 
φαίνεται περίεργον, πώς με
ρικά! κυρίαι καί δεσποινίδες 
παρεπονέθησαν οτι λείπουν 
χορευταί, άφοΰ μέ τήν δημο
σίευση· τοΰ ονόματος των καί 
τού χρώματος τής τουαλέτ- 
τας των δ σκοπός τοΰ χοροΰ 
έκπληρούται.

Τέσσαρα έγκλήματα κατά 
γυναικών διεπράχθησαν κατά 
τόν μήνα τούτον. Ή έπιδημία 
αΰτή ένέσκηψεν, δπως καί ή 
άλλη τών αυτοκτονιών άπό 
λόγους, τούς όποιους οί καθη
μερινοί χρονογράφοι έξηγοΰν 
παντοειδώς. ’Ισχυρίζονται ότι 
οί έγκαταλειφθέντες σύζυγοι, 
όταν δέν άγαπώνται άπό τά 
ήμίσεα των δέν έχουν δικαί- 
ωμα νά κάμουν άλλο τι άπό 
τό «νά συγκεντρώσωσι τάς πνευματικός των άνάγκας καί νά εξαλείψουν 
άπό τήν καρδίαν των τόν έρωτά των» ! Άλλ’άπό τάς ανακρίσεις άπεδείχθη 
ότι δέν έπρόκειτο παρά περί ανθρώπων τοϋ λαοΰ, οί όποιοι έρωτευθέν- 
τες άπεφάσισαν νά ταυτίσουν τήν τύχην των, χωρίς νά υπολογίσουν άν 
τά μέσα, τά όποια διετίθεντο διά νά ζήσουν, ήσαν αρκετά, άιστε νά μή 
άναγκαοθή ή σύζυγος νά έγκαταλείψη τήν συζυγικήν στέγην καί νά έπα- 
νέλθη εϊς τό ένα κομμάτι ψωμί, τό’οποΐον έμερίζετο μέ τούς γονείς της. 
δταν ήτο κόρη. Άπό τά τέσσαρα έγκλήματα, τά όποια έγιναν, τά τρία 
είνε άπόρροια πείνης, ή οποία ένέσκηψε εϊς τό νέον νοικοκυριό, ευθύς 
ώς δ σύζυγος εύρέθη άνευ εργασίας εϊς έν άπ’αύτά. Τό ζεύγος ήναγκά- 
σθη νά καταφύγη εϊς τήν οικίαν συγγενούς τοΰ συζύγου. Ή δυστυχής 
γυνή είδε τά όνειρά της, όνειρα, τά όποια τόσον ευκόλως συλλαμβά- 
νονται, όνειρα μιάς φωλεάς, έστω καί λιτής, νά σβύνουν, καί είδεν έαυ- 
τήν παράσιταν. Προετίμησε νά έπιστρέψη εϊς τό πτωχικόν σπίτι είς τό 
όποιον έζησεν έως τήν στιγμήν ποϋ ήγάπησεν. Ό σύζυγος έδέχθη τό 
πράγμα σιωπηρώς, έως δτου έπανεΰρεν έργασίαν, οπότε άπήτησε τήν 
γυναίκα του μέ τό οπλον εϊς τό χέρι. Ή λογική αΰτή δέν είνε βεβαίως 
λογική έρωτος καί δέν βλέπω πώς είβπορεϊ νά ύπάρξη έρως καί γάμος, 
ΰπό τόν όρον νά συζοΰν οί σύζυγοι, όταν δ κύριος κερδίζη εις τό Χρη- 
ματιστήριον, νά αναγκάζεται δέ ή άτυχής γυνή νά παρασιτή τόν υπόλοι
πον χρόνον. Είνε άξια τοιαύτης τύχης, διότι ώνειρεύθη ευτυχίαν;

άφ’ δτου ύπήρξεν Ελληνική πολι
τεία, άπό τόν άρχαϊον καιρόν τής 
Πνυκός άκόμη.Ή ’Ιταλία έλησμο- 
νήθη. τά δυστυχήματα τών Ζακυν- 
θίων καί τών Κεφαλλήνων άπησχό- 
λησαν έπ’ ολίγον μόνον τούς συζη- 
τητάς καί τό μεγάλον ζήτημα είνε: 
Εϊς ποιον θά κλίνη ή νίκη τοϋ 
μέλλοντος; Τέλος έχομεν καί οί 
"Ελληνες ποΰ νά νικήσωμεν.

Άναγινώσκω τακτικώτατα καί άνέγνωσα πάλιν 
τάς τελευταίας ταύτας ημέρας επιθεωρήσεις εστια
τορίων, ζαχαροπλαστείων, γαλακτοπωλείων κ.τ.λ. 
Είς ένα φούρνον εύρέθησαν τά νυκτερινά σκεπά
σματα ένός έργάτου έντός τής σκάφης τοΰ ζυμώ
ματος. Πρό όλίγων εβδομάδων εύρέθησαν ψάρια 
είς τήν παγωνιέραν τών γλυκισμάτων κεντρικού 
ζαχαροπλαστείου, σκουπίδια είς τήν αποθήκην ένός 
εστιατορίου καί κάθε φοράν τά περισσότερα κατα
στήματα εύρίσκονται είς κατάστασιν τοιαύτην, ήτις 

έπρεπε νά προκαλέση 
τόν ύγειονομικόν απο
κλεισμόν των καί έπιβο- 
λήν καθάρσεως είςπάντα 
είσελθόντα εϊς αύτά. 
Πρέπει νά εύρεθή άλλο 

μέσον διά νά έφιστάται ή προ
σοχή τοΰ κόσμου. Άν δέν γίνη 
αύτό οί Αθηναίοι θά τρώγουν, 
θά προμηθεύωνται τά τρόφιμά 
των, θά πίνουν τό γάλα των, εκεί 
δπου έχουν συνειθίση,διότι επι 
τέλους δέν εϊμπορούν νά περιφέ- 
ρωνται μέ άντίτυπα έφη μερίδων 
δημοσιευσασών τάς αστυνομι
κός έκθέσεις, διά νά άνακαλύ- 
ψουν καθαριότητα.Άς συντάξρ 
ή αστυνομία ένα Μπαίντεκερ η 
ας θέτη πινακίδα μέ τήν λέξιν 
«Ακαθαρσία-, εϊς τήν θύραν 
τών ύποπτων καταστημάτων.
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«Rule Britania. Britania. rule Hie Haves. 
Britons never shall be salves».

ΟΙ ΥΜΝΟΙ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

ευτυχής Εθνικός Ύμνος 
τής Μεγάλης Βρεττανίας, 

καλείται ώς γνωστόν "Rille 
Britania — Δέσποζε Βρετ- 
τανία» και έλαβε τό όνομα 

έκ τών δύο πρώτων λέξεων τής έπφδοϋ αυτοί':

«Δέσποζε Βρεττανία, Βρεττανία δέσποζε τής θαλάσσης: 
Οί Βρεττανοί δέν θά είναι ποτέ σκλάβοι».

"Αν καί ό " Υμνος ούτος έν ώρα; πολέμου ή έπαναστάσεως 
δέν Ιγράψη, δμως δέον νά καταταχθή μεταξύ τών ύμνων, ποΰ 
έν καιρώ πολέμου θερμαίνουν τάι στήθη και έξάπτουν τήν φαν
τασίαν υπέρ τοΰ μεγαλείου τής πατρίδας. Διά τούτο δέν τόν 
παρελείψαμεν εις τήν σειράν τών «Ύμνων τον πολέμου» ποΰ 
δημοσιεύομε# εις τήν αγαπητήν Εέκονογραη η/ιένην . Ποιητής 
τοϋ ύμνον τούτου είναι ό 'Ιάκωβος Thomson γεννηθείς έν 
Ednam τής Σκωτίας, τώ 1700. Έκ τιον έργων αύτοΰ άναφέ- 
ρομεν τά ποιήματα «Ελευθερίαν καί «τόν Πύργον τής Αδια
φορίας», τάς τραγωδίας: Σοφονίσθην», Ταγκρέδον , Σιγι- 
σμόνδην», 'Αγαμέμνονα . Άλλ’ ό θώμσον είναι γνωστός 
μάλλον διά τό αριστούργημά του: «Αί ώραι τοϋ έτους». The 
Seasons, ποΰ μετεφράσθησαν είς πολλάς γλώσσας. Περιηγήθη 
καί τήν ’ Ιταλίαν καί Γαλλίαν. ’Απίθανε νέος τώ 1748.

Ό Rule Britania» έμουσουργήθη ύπό τοΰ Th. A rne, 
δστις έγεννήθη έν Λονδίνο) τώ 1728 καί άπέθανε τφ 1778. 
’Εμελοποίησε καί έξοχα δραματικά έργα τον Addissou, 1 
τον Thomson καί άλλων ορατόρια. ’ Εκ τής μουσικής του 
διακρίνεται καί ή ιταλική έπίδρασις.

Ό περιλάλητος ούτος τής’Αγγλίας έθνικός ύμνος αντη
χεί άπό τών Αριστοκρατικών μεγάρων μέχρι τής καλύβης 
τον πτωχοτάτου χωρικού. Κυριολεκτικώς έχει τήν δύναμιν 
νά ήλεκτρίζη τόν θαλασσοκράτορα Βρεττανόν, καί τον εΐνε 
πιστότατος σύντροφος έν ώρα δόξης, μάχης, χαράς, δια- 
σκεδάσεως, κινδύνου, κραιπάλης καί συνοδεύεται ύπό ζωη
ρών χειροκροτημάτων.

Δικαίως ενθουσιάζει τους Βρεττανούς, διότι αί ποιητικοί 
έκφράσεις, αί ποιητικοί ίδέαι τοΰ ποιητοΰ έλαβον σάρκα 
καί ό περίφημος ούτος ύμνος παιανίζεται καί τραγουδιέ
ται είς μίαν αυτοκρατορίαν, έπί τής όποιας ό ήλιος ουδέ
ποτε δύει. ’Ιδού ό ύμνος έν πεζφ τί λέγει: «"Οτε κατά 
πρώτον ή Βρεττανία, τή διαταγή τοΰ Θεόν — άνυψώθη 
άπό τόν κυανοΰν ώκεανόν. — οντος ήτο ό θεμελιώδης 
νόμος τής χώρας — καί οί φύλακες άγγελοι έφαλλον 
«Δέσποζε Βρεττανία, Βρεττανία δέσποζε τών θαλασσών». 
Οί ΒρεττανοΙ δέν θά είναι ποτέ σκλάβοι. — Τά έθνη ποΰ 
δέν είναι ώς σύ εί’τνχισμένα — κατά σειράν θά πέσουν είς 
τάς χεϊρας τών τυράννων—ένφ σύ ακμάζεις μεγάλη καί 
έλευθέρα καί είσαι είς δλα αυτά τρόμος καί ζηλοτυπία 
—Δέσποζε Βρεττανία, δέσποζε τών θαλασσών — Οί Βρετ
τανοί δέν είναι ποτέ σκλάβοι. Μεγαλοπρεπεστέρα θά 
άναφανής — καί τρομεροτέρα είς πάσαν ξένην προσβο
λήν — καθώς ή καταιγίς, ποΰ σχίζει τόν ουρανόν — χρη
σιμεύει διά νά όιζοβολήση καλλίτερα τήν αυτοφυή δρΰν
— Δέσποζε Βρεττανία, Βρεττανία δέσποζε τών θαλάσσιόν
— οί Βρεττανοί δέν θά είναι ποτέ σκλάβοι — οί Υπερήφα
νοι τύραννοι δέν θά σέ καταβάλουν ποτέ — πάσαι αί προσ
πάθεια! τιον διά >·ά σέ ταπεινώσουν — δέν θά κάμουν άλλο, 
παρά νά έκραγή γενναιοτέρα ή φλόξ, νά έτοιμάσωσι τήν 
κατατροφήν των καί τήν Υπεροχήν σου — Δέσποζε Βρετ
τανία, Βρεττανία δέσποζε τών θαλασσών—οί Βρεττανοί δέν 
θά είναι ποτέ σκλάβοι — Σύ θά έχης τής γεωργίας τάς 
πρωτεία — Τό έμπόριον θά λαμπρύνει τάς πόλεις σου — 
καί ΐδική σου θά είναι ή ύποτασσομένη θάλασσα καί πάσα 
ακτή, ποΰ περιβρέχει — Δέσποζε Βρεττανία, Βρεττανία 
δέσποζε τών Θαλασσών — οί Βρεττανοί δέν Θά είναι ποτέ 
σκλάβοι — Αί Μούσαι, περιχαρείς πάντοτε άπό τήν ’Ελευ
θερίαν — θά έλθουν είς τάς εύτυχεΐς άκτάς σου — Ευλο
γημένη Νήσος ! Στεφανωμένοι μέ Απαράμιλλου ώραιότητα 
καί μέ αρρενωπός καρδίας διά νά τ^ν ύπερασπίσαισι — 

Δέσποζε Βρεττανία, Βρεττανία δέσποζε τιον θαλασσών—οί Βρετ
τανοί δέν θά είναι ποτέ σκλάβοι».

' Ο φιλόπατρις ποιητής αύτά έγραψεν, ενώ ή θαλασσοκράτειρα 
Βενετία έβαινε, γοργώ τώ βήματι, πρός τόν τάφον. \42Αά καί 
μετά τό γράψιμον τοΰ Θώμσον ή Βενετία διά τοΰ ναυάρχου 
’Αγγέλου ’’Εμού έδειξε τήν ναυτικήν της δύναμιν, καταστρέ- 
ψασα τούς πειρατάς καί έν αυτή τή φωλεά των.

‘Ο Moreau Ιστορεί δτι ή ’Αγγλία κατά τό 1641 είχε ναυτι
κήν δύναμιν άπό μόνον τεσσαράκοντα δύο πλοία, μικρά καί 
μεγάλα καί κατά τό 1811, έν καιρώ πολέμου, είχε χίλια." Εκτοτε 
ηρχισε)· ή φοβερά αύξησις τής ναυτικής δυνάμεώς της, ήτις 
σήμερον κυριαρχεί καί δεσπόζει πραγματικώς τιον θαλασσών, 
ώς δ Θώμσον προύφήτευσε: Rule Britania. Britania, Rule 
the waves.

Τά έθνη δέν γίνονται ισχυρά, δυνατά, ένδοξα καί μεγάλα και 
δέν καταστρέφονται, έάν συνεχείς αίτίαι δέν συντείνουν είς τήν 
άνύψωσιν ή είς τήν βαράθρωσιν. Τό 'Αγγλικόν μεγαλείο)· είναι 
τέκνον τής έργασίας, τής θελήσεως, τοΰ πνεύματος τοϋ ’Αγγλικού 
λαού καί έπιζήλον φιλοπατρίας, ποΰ δεσπόζει τώ»· καρδιών 
πάντων τών Βρεττανών. ΤΙ ώραιοτέρα σελάς τής συγχρόνου 
ιστορίας τής ’Ελευθερίας τού ’Εμπορίου καί τής Βιομηχανίας είναι 
ή 'Αγγλική. Jia τ;/>· έπιτυχίαν ταύτην είργάσθησαν ύπερανθρώ- 
πως δ Huskisson, ό Peel, δ Cobden δ Russell καί Άλλου 
καί είργάσθησαν είς τρόπον, ποΰ Άλλα έθνη δέν έχουν έφαιιίλ- 
λους. Συνέτεινε είς τόν μέγαν έκπολιτισμόν των καί δ έγωϊ- 
σ/ιός τοΰ Βρεττανοΰ. Βλέπετε μίαν ιδιοτροπίαν τής γλώσσης 
των, ποΰ και ή προσωπική αντωνυμία έγώ, γράφεται πάντοτε 
μέ κεφαλαίου γράμμα J. Τό /- am = έγώ είμαι, είναι κάτι τι έπι-

Πινακοθ."Ειχονογρα»η«ενηε„ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΙΑΓΙΑ ΞΕΝΗ Καλλιτεχνία
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ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΞΕΝΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑΠινακοο.“Εικονογραφημένης,,

(Γ <---------------------------------------------------------------------------
βάλλον είς τά’Αγγλικά χείλη.'Ο έθνικός εγωισμός δέν είναι 
νοσώδης έγωϊσμός" Ανυψώνει μάλιστα τά έθνη. Έθαυματούρ- 
γησε τών προγόνων μας τό : «Πας μή "Ελλην βάρβαρος», τών 
Ρωμαίων: Sum Civis Romanns καί τών ’Ενετών «Prima 
veneziani e poi Cristiani*.

,4ί σελίδες τής ’Αγγλικής ιστορίας μαρτυροΰσι τό αίτιον τοΰ 
σημερινού μεγαλείου της, είς τό όποιον είργάσθησαν πλείστοι. 
Είργάσθη τό μέγα πνεύμα τοΰ Βάκωνος μέ έκεϊνο τοΰ IVatt 
καί τοΰ Stephenson, ή διάνοια τοΰ Κρόμβελλ μέ έκείνην τοΰ 
Γουλιέλμου Δ’ Orange, τό ξίφος τοΰ Clive καί Warren, ή 
δεξιότης τοΰ Μαίτλανδ, ή επιστήμη τοΰ Σμίθ, ή μεγαλοφυΐα τοΰ 
Σαίξπηρ καί τοΰ Βύρωνος, ή φαντασία τοΰ Μίλτωνος, ή σκέφις 
τοΰ Thackeray, τοΰ Ούάτερ Σκόττ, τοΰ Δίκενς, διά νά περιο- 
ρισθώμεν μόνον είς τά ονόματα, τά όποια κατά νοϋν μας ήλθον.

ΤΙ 'Αγγλία διά τής πολιτικής της, κατά τάς έπαναστάσεις καί 
τούς πολέμους ττόν νεωτέρων χρόνων, ουδέποτε έχασε" μάλιστα 
πάντοτε ώφελήθη κάτι. Κατέκτησεν αποικίας, είς τάς όποιας 
δμιλεϊται ή Ισπανική, Γερμανική, Γαλλική, Ελληνική, 'Ιταλική, 
Τουρκική καί αλλαι γλτόσσαι. Άλλά ποιος άρά γε κατέκτησε 
μέρος ποΰ δμιλεϊται ή Αγγλική ; ΊΙ Άγλλία, ώς ή Ελλάς, ή 
'Ρώμη, ή Βενετία, κατακτώσα ή προστατεύουσα άφίνει ίχνη 
πολιτισμού. «

Δέν είναι μόνον ή ποίησις τοΰ Θώμσον, δ Ύμνος δ'Εθνικός, 
δστις δίδει δύναμιν καί ίσχύν είς τόν Βρεττανόν ναύτην ταξει- 
δεύοντα ή άγωνιζόμενον. Είναι καί Άλλαι ποιήσεις, αΐτινες 
δικαιούνται νά λάβωσι θέσιν παρά τοΐς πολεμικούς ΰμνοις, άφοΰ

37

καί έκεΐναι συνέτεινον νά διατηρούν τό ίδειόδες ιδίως τοΰ 
Βρεττανοΰ ναύτου. Λέγομεν τοΰ ναύτου, διότι είς αυτόν 
ή ’Αγγλία το περισσότερον οφείλει. Ό εύθυμος, ό ζωηρός, 
καί ό ταραχοποιός, ό μέθυσος Άγγλος ναύτης τής ξηράς 
είναι είς τήν θάλασσαν ό σοβαροιτατος, ό ήσυχώτατος, δ 
σιωπηλότατος τών ναυταιν. Ή Αγγλική πειθαρχία είναι 
κάτι τι έκτακτον. IΙαρετήρησαν δτι καί έν μέθη προσπα
θεί νά τηρήση τήν πειθαρχίαν, ιΐν αντιλαμβάνεται δτι έχει 
ένώπιόν του άνιότερόν του.

"Α/ια είναι είς τήν ξηράν είναι γενναιότατος" είς τάς 
χεϊράς του τό χρήμα δέν έχει ούδεμίαν σημασίαν. Λησμο
νεί τους κόπους ποΰ έκαμε διά νά τό άποκτήση καί τόν 
ίδρτΰτα ποΰ έχυσεν.

Ό Κάρολος ό Β' είπε: The sailors get money like 
horses, and spend it like asses. Δήλα δή οΐ Άγγλοι 
ναΰται «κερδίζουσι τά χρήματα ώς ίπποι καί τά δαπα- 
νώσιν ώς όνοι » καί έμεινε παροιμιώδης φράσις. "Αγγλοι 
ποιηταί έφαλλον πρός τοΐς αλλοις : Άν ναύτης ευχαριστεί
ται είς τό υπερπίνειν, άγαπαν τάς γυναίκας, χορεύειν, συμ- 
πλέκεσθαι, τή άληθεία, τολμά) νά είπω, δτι είναι ’Άγγλος 
ναύτης ...»

Προκειμένου περί χορού τών’Άγγλων ναυταιν, σημειω
τέου δτι ούτος είναι συνήθως ό σκωτικός χορός reel (ρήλ) 
προσφιλέστατος παρά τώ’Αγγλικώ λαφ. Είναι χορός ιΐχα- 
ρις μέ μεγίστην ταχύτητα είς τους πόδας.' Ο Άγγλος ναύ
της δέν θέλει πολύ νά γίνη ζο)ηρός. Μετά δύο τρία ποτή
ρια grog — γκρόκγ έστί ήόμι πολύ νερωμένου — ή ένα 
δύο ποτήρια οίνου, (Ίν είναι είς 'Ελληνικός χώρας, αμέσως 
ήλεκτρίζεται καί κάμνει χίλιες τρέλλας.

Ό Άγγλος ναύτης είναι ήρως δμως είς τήν θάλασσαν, 
είναι γνήσιον τέκνον τοΰ ώκεανού. Δόξα του είναι νά περι- 
φρονή τά Άγρια κύματα καί τάς φοβέρας τοΰ ουρανού 
καί νά άνυφώνη τήν σημαίαν τον κατακτών. Ό "Ελλην 
ναύτης είναι δεξιο')τερος τοΰ Άγγλου, ό Ιταλός έγκρατέ- 
στερος" άλλ' δ "Αγγλος δ μάλλον αήττητος είς τούς τρο
μερούς κινδύνους τής ζωής τον.

Σημειωτέου δτι Αναμεταξύ των ιδίως καλούνται « Τζάκ- 
fack». 'Επίσης παιδιας χάριν λέγονται οΐ "Αγγλοι ναΰται 
«tar-τάρ», ‘δήλα δή υγρόπισσα.

Οί Άγγλοι ποιηταί λοιπόν βλέποντες, τό μέν δτι είς τάς 
χεϊρας τών ναυτών είναι τό Ιδανικόν τής πατρίδος, τό δέ 
δτι είναι τύποι ιδιόρρυθμοι, δτι είναι παιδιά είς τήν ξηράν 
καί αληθή παλληκάρια είς τήν θάλασσαν, δέν τούς έλη- 
σμόνησαν.'Αγαπητόν τραγούδι τους λέγει: Οΐ Βρεττανοί 
ναΰται έχουν μίαν έπιτηδειότητα—"Ελα, έμπρός! "Ε! "Ω! 
Παιδιά — Νά καταβάλλουν τόν Γάλλον ναύτην — δποιαδή- 
ποτε καί άν είναι ή άνισότης παιδιά, τό ήξεύρετε—"Ας 
έλθουν τρεις καθ' ενός" είμαι βέβαιος δτι άν δέν τούς 

νικώμεν Θά προσπαθήσωμεν — τής γραίας Αγγλίας τά χρώματα 
τής σημαίας νά κυματίσουν—"Ελα έμπρός !"Ε!"Ω! Παιδιά.— 
"Οταν οί Βρεττανοί ναΰται είναι είς τήν θάλασσαν—Ελα’Εμπρός! 
Έ!"Ω! Παιδιά—Μέ πολλήν ευθυμίαν είς τό σφύριγμα τρέχουν— 
άμέσοις διά νά ανεβούν υψηλά, παιδιά — Και δταν είς τήν ξηράν 
μέ ώραΐα κορίτσια—αδειάζουν τά θυλάκια, τότε μόνον επιστρέ
φουν είς τήν θάλασσαν, καί όχι πρώτα, διά νά τήν ξαναγεμίσουν— 
"Ελα,'Εμπρός ! Έ ! Παιδιά— Οί Βρεττανοί ναΰται άγαποΰν τόν 
βασιλέα των —"Ελα, 'Εμπρός! "Ε ! "Ω! Παιδιά.— Καί γύρφ είς 
τό ποτήρι αγαπούν νά τραγουδούν — Καί 
νά πίνουν είς τήν υγείαν του, τό είξεύρετε 
παιδιά — Καλά, έως ον από τήν σημαίαν 
του έχει ένα κομμάτι — ό κόσμος δλος άν 
έννωθή, δέν θά καυχηθή δτι κατεβίβασε 
τήν Βρεττανικήν σημαίαν —"Ελα, έμπρός, 
"Ε!"Ω! Παιδιά.

("Επεται τό τέλος] ΣΠ. ΔΕ ΒΙΑΣΗΣ

« « «
* Έν τ<(> μονήρει βίη> ό άνθρωπος έχει ανάγκην 

αρετής- εν τή σνμβιώαει μετ' άλλων έχει ανάγκην τιμής.

* Ή όνειροπόληαις μάς άπαλλάοσει άπό τα πραγμα
τικά δεινά πολύ περισσότερον παρά τ/ πραγματικότης 
άπό τά φανταστικά δυστυχήματα.

* ’Εκείνος ό όποίος λέγει έ>· ψευδός δέν προβλέπει 
είς ποιαν βάσανον θά νποβληθή. Θά άναγκασθή νά 
έφεΰρη χίλια άλλα ψεύδη διά νά υποστήριξή τό πρώτον.



ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1912 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ 39

“Η ΜΑΥΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ,,

Ο -ΣΑΒΒΑΤΟΝ,, 'Υπάρχει δ Διάβολος. Ή θρησκεία τό 
βεβαιώνει — ισχυρίζονται, δσοι έγραψαν διά τήν άσκουμένην 
λατρείαν του, άσκουμένην καί τιόρα — καί ή Επιστήμη τόν 
άρνειται. Υπάρχει Διάβολος καί υπάρχουν δσοι καταφεύ
γουν είς αύτόν. 'Υπάρχει λατρεία του, λειτουργίαι του καί

λειτουργοί του αί μάγισσαι καί οί μάγοι.
Παραδέχονται τήν «Μαύρην Μαγείαν· χιλιάδες άτόμων άπ’ αιώνων 

μέχρι σήμερον. Υπήρξαν αί «Μαΰραι Λειτουργίαν .
Οί μάγοι καί αί μάγισσαι είναι οί έντεταλμένοι είς τήν λατρείαν 

αύτήν καί, διά νά έπιδρώσι έπί τοΰ ήθικοΰ τών προσώπων, τά όποια 
ήρχοντο νιί ζητήσουν τάς υπηρεσίας των, παρεσκεύαζον μίαν έθιμοτα- 
ξίαν περίεργον καί τρομακτικήν.

Ύπήρχον μάγοι, καί τών δύο φύλων, είς σπήλαια ή μέσα είς ερείπια, 
δπου, άντί ένός οβολού, έδιδον συμβουλάς, ήμποροΰσε δέ νά τούς έρω- 
τήση κανείς πώς νά έκδικηθή τόν εχθρόν του, νά ζητήση φίλτρα 
μαγικά διά νά άγαπηθή καί μάθη τά μυστικά τού μέλλοντος. Ύπήρχον 
πρό πάντων γραΐαι προξενήτριαι, αί όποΐαι έγνώριζον έκ πείρας κάθε 
είδος άκολασίας καί αί όποΐαι διωργάνουν συναθροίσεις τάς όποιας 
έκάλουν «Σάββατα», έορτάς Κρονίων. "Αν υπάρχουν πολλαί, πλεϊσται 
δσαι, διηγήσεις περί τών Σαββάτων» αύτών ύπερβολικαί, είναι δμως 
βέβαιον δτι υπήρξαν οί βεβαιώσαντες τάς μυστικός ταύτας συναθροί
σεις ώς έγκληματικωτάτας, είς τάς όποιας ρόλον έπαιζεν ή έπίδρασις 
έπί τών θυμάτων, ώστε ταΰτα νά βλέπωσιν όνειρα, τά όποια νά θεω
ρούν πράγματα. Εύρέθησαν συνταγαί διά πομμάδας, αί όποΐαι έχρησί- 
μευον είς τάς μαγίσσας διά νά άλείφωνται καί, αί όποΐαι βάσιν είχον 
λίπος παιδιού άναμεμιγμένον μέ διάφορα εκχυλίσματα φύλλων καί μέ 
καπνιάν, ώστε τό δέρμα τών μαγισσών νά καθίσταται μέλαν καί νά 
μή άναγνωρίζωνται τήν νύκτα. Εύρέθησαν άλλαι συνταγαί μέ υπνω
τικά, τών οποίων ή ενέργεια ένισχύετο μέ τελετήν ολόκληρον άπό λέξεις 
καβαλιστικάς καί επικλήσεις, ώστε νά επιδρά ίσχυρώς έπί τής φαντα
σίας καί νά προκαλή τοιουτοτρόπως οπτασίας τρομερός. Ταΰτα υπήρ
ξαν ή πηγή τών πολλών Ιστοριών, περί συναθροίσεων είς τάς οποίας 
ό Διάβολος παρουσιάζετο ύπό τρομερόν μορφήν, περί γευμάτων είς τά 
όποια έτρωγον έρπετά, χορών είς τούς όποιους άνεμιγνύοντο απαίσια 
τέρατα. Άλλά τά «Σάββατα» δέν συνωδεύοντο πάντοτε μέ τάς παραι
σθήσεις αύτάς. Υπήρξαν συνελεύσεις νυκτερινοί, έκτελούμεναι μέ δλας 
τάς διατυπώσεις τών θρησκευτικών τελετών, μέ σκοπόν κάποτε σοβα
ρόν, συ'νηθέστερον δμως μέ σκοπόν έκτελέσεως μαγειών καί παραδό- 
σεως είς όργια άηδή, τών όποιων προηγείτο ή λεγομένη Μαύρη Λει
τουργία». "Αλλοτε τά μυστήρια τής «Μαύρης Μαγείας» έτελοΰντο είς 
υπόγεια δπου έψαλλον ύμνους συμβολικούς, παρέθετον συμπόσια, έχό- 
ρευον. ’Εκείνος, δστις ήτο νεοφώτιστος είσήγετο ε’ις τάς συναθροίσεις 
ταύτας μέ κάθε είδος προφυλάξεως. Τόν είσήγον σκεπασμένου μέ ένα 
μανδύαν μαΰρον, τοϋ εδενον τούς οφθαλμούς καί έπειτα τόν ώδήγουν 
διά στενών διαδρόμων, είς τούς όποιους έσκόνταπτε εΐς κάθε είδους 
εμπόδια, τόν ήνάγκαζον νά χαμηλώνη καί νά περνή όπάς, ένώ γύρω 
του ήκούοντο τρομεροί κρότοι. "Επειτα, έξαφνα, τοϋ έξεσκέπαζον τούς 
οφθαλμούς καί έβλεπε εαυτόν περιστοιχιζόμενον άπό απαίσια τέρατα, 

ένφ άπέναντί του ήτένιζε τόν Διάβολον ύπό 
μορφήν τράγου γιγαντιαίου. τόν οποίον τόν 
ήνάγκαζον νά προσκυνήση. Ήσαν ταΰτα αί 
δοκιμασίαι αί προωρισμέναι διάνα βεβαιωθή 
ή δύναμις τοΰ χαρακτήρος τοϋ νεοφώτιστου 
καί ή έμπιστοσύνη, τήν όποιαν εϊχεν είς τούς 
διδασκάλους του. Έάν ό νεοφώτιστος δέν 
ύφίστατο έκ φόβου μίαν τελευταίαν δοκιμα
σίαν, ή όποια ήτο ευχάριστος έκπληξις, υπό 
άληθώς άηδή πρότασιν, τόν έσκέπαζον καί 
τόν άπήγον. Ή πρότασις συνίστατο είς τό 
νά προσκυνήση καί τά νώτα τοΰ Διαβόλου - 
τράγου! Έάν έδέχετο τόν ώδήγουν όπισθεν 
τοΰ τέρατος, δπου εύρίσκετο ενώπιον μιάς 
νεαράς μαγίσσης, ή όποια τφ προσέφερε τά 
χείλη της. Είς τό τέλος παρετιθετο δεϊπνον. 

Ή ΰπαρξις τών «Σαββάτων αύτών μέ 
σκοπούς κυρίως έκμεταλλεύσεως εύπιστων1, 
ο'ίους εΰρισκον αί μάγισσαι, οί μάγοι καί κλη-

Τό όμοίωμα τοϋ Διαβόλου.

ρικοί, συνεργαζόμενοι μέ αύτούς καί ή διάδοσις αύτών καί μεταξύ τών 
άνοιτάτων τάξεοιν, έτάραξε πολλάκις τήν Έκκλησίαν είς τήν Εύρώπην 
καί έπροκάλεσε δίκας, καταδίκας καί τήν έξέγερσιν επισήμων άνδρών. 
Ό Πάπας Γρηγόριος IX έγραφεν είς πολλούς ’Επισκόπους τής Γερ
μανίας τφ 1234 τά έξής :

«"Οταν οί μάγοι δέχωνται ένα νεοφώτιστοι· καί όταν ό νεοφώτιστος 
ούτος εισέρχεται διά πρώτην φοράν είς τάς συναθροίσεις των, βλέπει 
έ’να φρΰνον, τό γνωστόν ίοβόλον έρπετόν. “Επειτα ό νεοφώτιστος 
συναντφ ένα άνθρωπον ωχρόν, ό όποιος δέν έχει παρά τό δέρμα του 
καί τά οστά του. Τόν φιλεϊ καί τόν αισθάνεται ψυχρόν ώς πάγον. Μετά 
τό φίλημα τοΰτο λησμονεί ευκόλως τήν Καθολικήν Θρησκείαν. Παρατί
θεται μετά ταΰτα γεΰμα, μετά τό όποιον μαύρος γάτος κατέρχεται καί

Πώς έπεκαλοϋντο τόν Διάβολον.

'ίσταται όπισθεν ένός άγάλματος, ύψουμένου είς τό μέσον τής συν- 
αθροίσεως. Ό νεοφώτιστος άσπάζεται πρώτον αύτόν τόν γάτον καί 
έπειτα τόν προϊστάμενον τής συνελεύσεώς. Μετά ταΰτα άφαιροΰν τά 
φώτα καί παραδίδονται είς κάθε είδος άνοσιουργήματος .

Κατά τό 1062 ό Pierre d’Ancre, σύμβουλος έν Βορδώ, έδημοσίευσεν 
έργον, είς τό όποιον κατηγορεί τούς μάγους καί τάς μαγίσσας δτι «εδρον 
τό μέσον νά αρπάζουν τάς γυναίκας άπό τάς άγκάλας τών συζύγων των 
παραβιάζοντες τούς ιερούς δεσμούς τοΰ γάμου·.

Οί τύποι διά τόν έορτασμόν τής Μαύρης Μαγείας, ήσαν πολύπλοκοι. 
Αί επικλήσεις πρός τόν δαίμονα είχον σκοπόν νά επισύρουν τάς μαγγα
νείας του έπί ώρισμένου άτόμου καί νά φανή ούτος εύνοϊκός είς τήν 
καταστροφήν ένός έχθροΰ. Είς τό τέλος έγίνετο ή έξής μαγεία. Μία 
κηρίνη εϊκών τοΰ καθ’ ού ή έπίκλησις έκεντάτο μέ καρφίον καί έκαίετο

«
ΤΟ ΤΩΡΙΝΟΝ “ΣΑΒΒΑΤΩΝ,,— Τά νεώτερα Σάββατα · συνίσταντο 

είς επικλήσεις τοΰ Διαβόλου διά τής τελέσεως διατυπώσεων κατά τό 
μάλλον ή ήττον ιδιότροπων.

Εϊς τήν εντελή άρνησιν τοΰ καλοΰ έχρειάζετο έν εΐδωλον. Διά νά 
δυνηθή τις νά έπικαλεσθή τήν θεότητα αύτήν χρειάζεται μία συνείδη- 
οις σκληρυμένη είς τό έγκλημα, μία ιδέα τελείως ψευδής περί Θεού. 
Πρέπει νά ποδοπατήση τά ίερώτερα σήματα. Πρέπει νά είναι ασεβής 
πρό παντός. Ή έπίκλησις τοΰ Διαβόλου, έχουσα σκοπόν νά θέση τό 
πνεύμα τής κολάσεως 
είς τήν υπηρεσίαν τοΰ 
κακοϋ συνίσταται είς 
τήν καΰσιν κηρίνης εΐ
κόνος τοΰ μισουμένου 
προσώπου. Αύτό είναι 
τό είς τήν μαγικήν 
γλώσσαν καλούμενοι·
EnvoOtement*. Αύτή 

ή πράξις, ή όποια τεί
νει νά έξουδετερώση 
ένα άλλον, έξουδετε- 
ρώνει εκείνον, δ όποιος 
τήν άπεργάζεται. Αύ
τός κάμνει δ,τι ό σύζυ
γος τής ωραίας Φερο-
νιέρας, ό όποιος μετέδωσεν είς έαυτόν τήν εύλογίαν, διά νά τήν μεταδώση 
είς τήν γυναϊκά του, άπό τήν όποΐαι· νά κολλήση ό βασιλεύς, ό όποιος 
ήτον εραστής της. Έδηλητηρίασεν έαυτόν διά νά δηλητηριάση άλλον.

Ή διεξαγωγή τής τελετής κατά τό τυπικόν τοΰ «envoOtement» έπι- 
δρφ επ’ αύτοΰ τοΰ άπεργαζομένου ταύτην, διότι διά νά φθάση είς τό 
άποτέλεσμα τό όποιον ποθεί — είναι ή ψυχολογία τοΰ καίοντος εικόνα 
άλλου αύτή — θά διαθέση τήν θέλησίν του κατά ιδιαίτερον τρόπον, Οά 
-&έλη μέ δύναμιν. “Οσον περισσότερον τό φρικώδες ένέχει ή τελετή, 
τόσον περισσότερον έπιδρφ έπί τής φαντασίας. Αύτό εξηγεί τάς αγριό
τητας τής «Μαύρης Λειτουργίας , τάς έπικλήοεις, τούς έξορκισμούς 
πρός τόν «φρΰνον», τήν χύσιν τοΰ αίματος, τάς ανθρώπινα; θυσίας 
καί τά άλλα τερατουργήματα τοΰ Μεσαιώνος.

Έκείνην τήν έποχήν ή μαγεία δέν ήτο παρά συνδυασμός ιεροσυλιών, 
δολοφονιών, αύξανομένων διά νά διαφθείρουν τό άνθράιπινον πνεΰμα 
καί νά καταστήσουν πράγμα τό άπαίσιον φάντασμα τοΰ Διαβόλου.

Είς τάς ήμέρας μας ανθρωποκτονία· δέν περνούν πλέον. Άντικατε- 
στάθησαν δμως μέ σκηνάς οργίων, δπου ή διαφθορά τών αισθήσεων 
ευρίσκει νά εύχαριστηθή. Αί μάγισσαι υπάρχουν πάντοτε. Αύτό ήτο καί 
είναι άκόμη ή θρησκεία τοϋ Διαβόλου, ή λατρεία τοΰ Σκότους, τό 
μίσος τοΰ Καλοΰ, ή άρνησις πάσης Λογικής. Αί έπικλήσεις τών πνευμά
των άποτελοϋν τώρα τήν λευκήν μαγείαν· γίνονται είς έν δωμάτων τοΰ 
όποιου αί τέσσαρες γωνίαι πρέπει νά κεϊνται είς τά τέσσαρα σημεία 
τοϋ δρίζοντος. Εΐς τό άνατολικόν μέρος εύρίσκεται ό βωμός κεκαλυμμέ- 
νος διά λευκού υφάσματος. Έπί τοΰ βωμοϋ τούτου είναι τοποθετη
μένα διάφορα μαγικά άντικείμενα καί έν πεντάλφα σχεδιασμένοι· 
επί δέρματος ξφου παρθένου, μόσκου νεογεννήτου έπί παραδείγματι. 
Τά μαγικά στοιχεία, τό φώς, τά άρωματα, τό άλας καί τό ΰδωρ πρέπει 
νά είναι καθιερωμένα κατά τάς μαγικός διατάξεις. Αύτά, δπως βλέπει 
τις δέν ενέχουν τί τό τρομερόν υπάρχουν δμως καί τά μυστήρια τής 

Μαύρης Μαγείας». Έπί ένός βωμοϋ οίουδήποτε στήνεται τέρας μέ 
κεφαλήν τραγελάφου, φέρον μίαν μίτραν καί κέρατα, έχον στήθη γυναι- 
κός και τό άλλο σώμα άνδρικόν. Οί οφθαλμοί του λάμπουν, ή γενειάς 
του είναι μακρά, τά δάκτυλά του ώπλισμένα μέ μεγάλους όνυχας καί 
άνωθεν τοϋ βωμοϋ είναι χαραγμένη ή λέξις Ό διάβολος·.

Η “ΜΑΥΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ,,—Ή -Μαύρη Λειτουργία , αΰτη ή ιερό
συλος έορτή, ή οποία συνίσταται είς το νά άναμιγνύωνται έν τή τελέσει, 
τού «Σαββάτου· έθιμα τής πλέονέπονειδίστου άκολασίας καί αιματηρών 
θυσιών χρονολογείται άπό πολλοΰ. Έσημειώθη κατά τόν δέκατον έκτον

αιώνα. Άπεκαλύφθη τότε ή ύπόθεσις ένός ίερέως καταδιωχθέντος ώς 
μάγου καί δικασθέντος εις τό Μπορντώ. Μετά πολλάς προσπάθειας 
ώμολόγησεν οΰτος δτι έγνώριζε νά άναγινώσκη μαγικά βιβλία, ότι ό 
Διάβολος τής οικογένειας του έκαλεΐτο Μπελζεμπούτ καί δτι τόν εϊχε 
διδάξη πώς νά διαφθείρη τάς γυναίκας. Έδήλωσεν δτι έκαμε λειτουρ
γίαν είς τιμήν τοΰ Μπελζεμπούτ. Ό Bodin, είσαγγελεύς έν Άνζέρ έξέ- 
δωκε τφ 1516 βιβλίον ύπό τόν τίτλον Ή δαιμονομανία τών μάγων . 
Είς τό βιβλίον τοΰτο διηγείται δτι, άσθενήσαντος τοΰ βασιλέως Καρό
λου ένάτου, ή μήτηρ του, άφοΰ ούδείς ιατρός ήδύνατο νά βελτιιύση 
τήν κατάστασιν τοϋ άσθενοΰς, συνεβουλεύθτ) κατά πρώτον τούς Άστρολό- 
γους καί κατόπιν κατέφυγεν εΐς τήν μαγείαν.Ή κατάστασις τοΰ άσθενοΰς 

έχειροτέρευε καί ή βα
σιλομήτωρ ήθέλησε νά 
συμβουλευθή τό όραμα 
τής αίμαασοϋσης κεφα
λής. ’Ιδού πώς ό εϊσαγ- 
γελεύς περιγράφει τήν 
τελετήν: · Εΰρον έν παι
δίον ώραϊον — κατά τό 
είσαγγελικόν ύφος τοΰ 
συγγράμματος—τό πρό- 
σωπονκαί άθώον τά ήθη· 
τό ήτοίμασε μυστικώς 
διά τήν πρώτην του με- 
τάληψιν είς πνευματικός 
τών άνακτόρων, έπειτα, 
δταν ήλθεν ί] ημέρα ή 
μάλλον ή νύξ τής θυσίας, 
είς μοναχός Ιακωβίνος, 
ειδικός εΐς τά έργα τής 
«Μαύρης Μαγείας . ήρ- 
χισε τήν νύκτα εΐς τό 
τήν λειτουργίαν ταύτην 
καί οί έμπιστοι αύτής.

ΊΙ μαγεία τοΰ Καρόλου του Λ .

δωμάτων τοΰ άσθενοΰς τό έργον του. Είς 
μόνον ή Αικατερίνη τών Μεδίκων παρέστη 
Ή λειτουργία έτελέσθη πρό τής εΐκόνος τοΰ Δαίμονος, έχοντος ύπό 
τούς πόδας του ανεστραμμένοι· Σταυρόν. Ό λειτουργός καθιέρωσε δύο 
«δστιες», μίαν μικράν λευκήν καί άλλην μαύρην. Ή λευκή έδόθη είς 
τό παιδίον, τό όποιον έφεραν ένδεδυμένον ώς διά τήν βάπτισίν του. 
Έπειτα ό μοναχός τό έρριψε κατά γής καί, μέ έν βίαιον κτύπημα ξιφι- 
δίου άπέκοψε τήν κεφαλήν του, ή δποία έτοποθετήθη έπί τής μαύρης 
«δστιας , ήτις ήτο μεγάλη καί εύρίσκετο έπί τοΰ δισκαρίου. Μετεκομί- 
σθη έπειτα αυτή έπί μιάς τραπέζης, δπου έκαιον λαμπάδες καί άρώ- 
ματα μαγικά. Ή 'ιεροτελεστία άρχίζει τότε· δ ίερεύς προφέρει λέξεις 
καβαλιστικάς καί καλεϊ τόν Δαίμονα νά άναγγείλη τήν άποκάλυψιν διά 
τοΰ στόματος τής αίματωμένης έκείνης κεφαλής, άπαντών είς μίαν 
έρώτησιν, τήν όποιαν ό βασιλεύς δέν έτόλμησε νά κάμη μεγαλοφώνως, 
οΰτε ένεπιστεύθη είς κανένα. Τότε μία φωνή άσθενής, παράδοξος, φαι- 
νομένη δτι έρχεται άπό πολύ μακράν ήκούσθη άπό τό μέρος τής κεφα
λής τοΰ μάρτυρος: «Βιάζομαι·, έλεγε λατινιστί ή φωνή. Είς τήν άπάν- 
τησιν ταύτην, ή δποία άνήγγελλεν άναμφιβόλως εΐς τόν άσθενή δτι ή 
κόλασις δέν τόν έπροστάτευε πλέον, τόν κατέλαβε τρόμος καί έφτόναξε 
μέ πνιγομένην φωνήν: «Πάρτε αύτό τό κεφάλι! Πάρτε αύτό τίι κεφάλι». 
Μέχρι τής τελευταίας του πνοής δέν τόν ήκουσαν νά λέγη άλλο τι».

Έπί τής βασιλείας τοΰ Λουδοβίκου δεκάτου τετάρτου εΐς τήν Γαλ
λίαν εύρίσκομεν πλήθος γυναικών, αί όποΐαι έτέλουν τήν «Μαύρην Λει
τουργίαν μέ θυσίας αιματηρός, μέ φάρμακα ερωτικά, μέ έξορκισμούς·

Ή ύπόθεσις τής Βοαζέν. κυρίας Μοντβοαζέν, θά μάς πληροφορήση 
άρκετά. Αυτή κατηγορήθη έπί άποπείρρ, δηλητηριάσεως καί προέβη είς 
εξομολογήσεις. Ώμολόγησεν, δτι δύο κυρίαι τής Αύλής, ή κόμησσα τής 
Ρώμης καί ή κυρία Ντέ - Πολινιάκ, τήν είχον συμβουλευθή, πρό πολ
λών έτών, πώς νά έπιτύχουν τόν έρωτα τοΰ βασιλέως καί νά καταστρέ
ψουν τήν δεσποινίδα Ντέ λά - Βαλλιέρ. Έτέθη είς ενέργειαν ή μαγεία 
περί τής όποιας ώμιλήσαμεν άνωτέρω, δηλαδή έκάησαν αί κήριναι 
εικόνες τής άντιπάλου καί έπανελήφθησαν αί διατυπώσεις τών «Μαύρων 
Λειτουργιών ·. Ή Βοαζέν έπροχώρησε περισσότερον καί ϊσχιιρίσθη δτι 
ή κόμησσα Ντέ - Σοασσόν, άπηλπισμένη νά βλέπη, δτι μέ ολους τούς 
έξορκισμούς καί τάς καύσεις τών κηρίνων εικόνων, μέσα τά όποια είχε 
θέση είς ένέργειαν διά νά άποσπάση τόν Λουδοβίκον δέκατον τέταρτον 
άπό τής ερωμένης του, οΰτος έμενε πιστός, είπε : Έάν δέν έπανέλθη, 
έάν δέν ήμπορώ νά καταστρέψω αύτήν τήν γυναίκα, θά ωθήσω τήν 
έκδίκησίν μου έως τά άκρα καί θά καταστρέψω καί τόν ένα καί τήν 
άλλην . Είς τήν ύπόθεσιν έλέχθη δτι κάθε φοράν δπου ή κυρία Ντέ - 
Μοντεσπάν έφοβείτο έλάττωσιν τοΰ έρωτος τοΰ βασιλέως, ή Βοαζέν 
τό έπληροφορείτο, έκαμε λειτουργίας καί τής έστελλε διαφόρους κάνεις 
έρωτικάς καί ό βασιλεύς έδεσμεύετο. Όλη ή 
Αύλή κατέφευγεν είς τήν περίφημον μάγισσαν.

Ή Βοαζέν κατεσκεύαζε φίλτρα, έκαιεν εικό
νας, ήτο μάντις τής όποιας τήν μαντικήν έπι- 
στήμην έξετίμων δλαι αί μεγάλαι κυρίαι καί αί 
γυναίκες τοΰ λαοΰ. Ήτο ίέρεια τής «Μαύρης Λειτουρ
γίας :·. Μετέβαινον νά τής ζητήσουν τά μέσα νά άπαλ- 
λαγοΰν ένός φορτικού συζύγου, νά έλκύσονν ένα ερα
στήν, ή ιδία δέ έρριπτε τά χαρτιά, έπροφήτευεν άπό 
τά σπλάγχνα μόλις σφαγέντων ζώων, έκαμε νά βλέπουν 
τό μέλλον είς μαγικά κάτοπτρα εΐς έν σκοτεινόν δωμά
των κ. τ. λ.

Ό άριθμός τών μαγισσών αί όποΐαι ουνελήφθησαν, 
δταν ένηργήθη καταδίωξις αύτών είς Παρισίους ύπήρξε 
μεγάλος, τινές μάλιστα έδωσαν τήν γνώμην των διά τό 
ευτελές έπάγγελμά των. Μία όνομαζομένη Μαρία Ρόζα 
είπεν δτι «τό καλλίτεροι· είναι νά έξοντωθοΰν όλου 
αύτοΰ τοΰ είδους οί άνθρωποι ποΰ κυττάζουν τά χέρια, 
διότι είναι ή καταστροφή τών γυναικών». Είς τό Παρίσι

είναι πλέον άπό τετρακοσιας μάγισσαι καί μάγοι, οί όποιοι καταστρέ
φουν τόν κόσμον καί πρό πάντων τάς γυναίκας».

Αί λεγόμεναι «Μαύραι Λειτουργίαι ήσαν τότε τό συνηθέστερον μέσον 
προσελκύσεως εύπιστων άπό τάς μαγίσσας. έπίστευον όμως είς αύτάς 
καί αί μεγαλήτεραι κυρίαι τής αύλής καί άνεμιγνύοντο καί ιερείς. Εις 
τήν έκθεσιν τοΟ Λά-Ρεϋνί άναφέρονται πολλαί τοιαΰται, μετάξι' τών 
όποιων ή άποκάλυψις δτι είς ίερεύς εβδομηκοντούτης, ονομαζόμενος 
Γκιμπούργ, εϊχε εΐς πολλάς έκκλησίας τών Παρισίων καί τών περιχώ
ρων τελέσει «Μαύρας Λειτουργίας». ’Αναφέρει έπίσης λειτουργίας αί 
όποΐαι έγιναν είς έρείπια, τή διαταγή ή καί τή παρουσίφ τής κυρίας 
Μοντεσπάν. Ενθυμείται οτι είς τάς άρχάς τοΰ 1668 δύο ιερείς είχον 
είσαχθή εΐς τά διαμερίσματα τής κυρίας Πάνς είς τόν πύργον τοΰ 
Άγιου Γερμανού. Έκεΐ ό εϊς τών ιερέων. Μαριέιτ ονομαζόμενος, φέρων 
ιερατικήν στολήν, έρρανεν μέ ηγιασμένοι· ύδωρ καί είπε τό Εύαγγέλιον 
τών βασιλέων έπί τής κεφαλής τής κυρίας Μοντεσπάν, ένώ έκείνη άπήγ- 
γελλεν έξορκισμόν καί ο έτερος ίερεύς έθυμίαζε. Ενθυμείται άκόμη ίίτι 
είς τούς έξορκισμούς άνεφέρετο τό όνομα τοΰ βασιλέως. δπως καί τό 
όνομα τής δεσποινίδος Δελσ - Βαλλιέρ. τής όποιας ή κυρία Μοντεσπάν 
έζήτει τόν θάνατον.

Άναφέρεται ότι συμιρωνητικά είχον ύπογραφή διά σπουδαίας υπο
θέσεις κατά τάς λειτουργίας ταύτας. Οΰτω έγινε συμφωνητικόι· μεταξύ 
τής δουκίσσης Ντ’ Άνγκουλέμ καί τής κυρίας Ντε - Βιτρύ διά τόν 
θάνατον τής κυρίας Μοντεσπάν. ή όποια τάς ήνώχλει.

Είνε φυσικόν, όταν τοιαύτην σημασίαν άπέδιδον κυρίαι τής αύλής είς 
τά μέσα ταΰτα. αί λειτουργίαι νά γίνουν κοιναί καί είς τά καταφύγια 
τών μαγισσών καί νά εξελιχθούν είς όργια, άφοΰ εΐς τήν τέλεσίν των 
έλάμβανον μέρος καί γυναίκες. Ή «Μαύρη Λειτουργία» διεδόθη. σύι· 
τφ χρόνφ δέ έφθαοε νά έκτελήται κατά τρόπον περίεργον, βδελυρόν δέ.

Μία αίθουσα ταπετσαρισμένη ολόμαυρα έφωτίζετο μέ κηρία τά 
όποια κατεσκευάζοντο άπό τό λίπος τών άπαγχονιζομένων. Είς τό 
βάθος ύψοϋτο βωμός καλυπτόμενος καί αύτός μέ μαύρα καί όπισθεν 
τοΰ βωμού μαΰρον παραπέ
τασμα μέ λευκόν Σταυρόν. 
Είς τό μέσον τοΰ βωμού έν 
άρτοφόριον όμοιοι* πρός τά 
έν ταΐς έκκλησίαις, περικυ- 
κλούμενον μέ μαΰρα κηρία. 
Ό ίερεύς ένδεδυμένος έπί
σημον στολήν ώς έν λειτουρ- 
γίφ. Μία γυνή ήτο έξηπλω- 
μένη έπί τοΰ βωμοϋ μέτούς 
πόδας κρεμαμένους καί τήν 
κεφαλήν ύποστηριζομένην 
άπό μαξιλάρια. Ό ίερεύς 
έθετε τόν σταυρόν έπί τοΰ 
γυμνοΰ στήθους τής γυναι- 
κός καί τό δισκοπότηρόν 
έπί τής κοιλίας.Ήρχιζε τότε 
τήν λειτουργίαν καί έκάστην 
φοράν καθ’ ήν έγονάτιζεν 
ήσπάζετο τό ενώπιον αύτοΰ 
έξηπλωμένον σώμα. Τήν 
στιγμήν τής καθαγιάσεως
έλάμβανον έν μικρόν παιδίον, τό έσφαζον καϊ συνέλεγον τό αϊμά του είς 
τό δισκοπότηρον. Πρό αύτοΰ δμως δ ίερείις ύψωνε τό παιδίον ύπεράνώ 
τοΰ βωμοϋ καί έπρόφερε τάς έξής λέξεις: Άσταράθ, Άσμοδέ. Προστά- 
ται τρς φιλίας, σάς έξορκίζω νά δεχθήτε τήν θυσίαν αύτοΰ τοΰ παιδιού, 
τήν όποιαν σάς παρουσιάζω διά νά έκτελεσθή αύτό τό οποίον ζητώ». 
Καί μετελάμβανεν ι’ιπό τό αίμα τοΰ θυσιασθέντος παιδιού.

Εϊς τής Βοαζέν. ή γυνή ή όποια έχρησίμευε διά τόν βωμόν έκράτει 
είς τάς χείράς της άνά έν κηρίον. Άλλοτε αί γυναίκες τοΰ βωμοϋ δέν 
ήσαν τελείως γυμναί. Τό βρέφος δμως έσφάζετο πάντοτε καί τό αϊμά 
του έρρίπτετο είς τό δισκοπότηρον κα'ι συχνά άνεμιγνύετο μέ αίμα 
νυκτερίδος είς τό όποιον προσετίθετο άλευρον διά νά στερεοποιηθή τό 
μίγμα καί τοϋ δοθή τό σχήμα τής δστιας» καί νά εύλογηθή κατά τήν 
στιγμήν, καθ’ ήν ό έπικαλούμενος θεός θά κατήρχετο είς τόν βωμόν.

Ή ποσότης τών βρεφών, τά όποια έχρειάζοντο διά τάς «Μαύρας Λει
τουργίας» ήτο τόσον μεγάλη, ώστε έζητοϋντο βρέφη πανταχοΰ, πολλαί 
δέ μάγισσαι είχον σφάξη τά ίδικά των τέκνα διά νά τελέσουν τάς λει
τουργίας των. ΤΙ θυγάτηρ τής Βοαζέν, δέν ένεπιστεύετο τήν μητέρα 
τη; καί δταν έπρόκειτο νά τεκνοποιήση, άπεμακρύνθη έκ τής μητρικής 
οικίας καί δέν έπανηλθε, είμή δταν ήσφάλισε τό τέκνον της. Εΐς Παρι
σίους έγένοντο ταραχαί διά τόν άνήκουστον άριθμόν τών αρπαγών παιδίοιν.

Είς τάς «Μαύρας Λειτουργίας ό ίερεύς έσφαζε συχνά τό θΰμα ύπό 
τά δμματα τής μητρός του· άλλοτε ήρκεϊτο είς έν 
έκθετον βρέφος. Αί μάγισσαι δέν έστεροϋντο ποτέ βρε
φών διά τάς άπαισίας αύτάς λειτουργίας. Έλαφραί 
γυναίκες, νεάνιδες ζωηραί, μαϊαι, έπρομήθευον θύματα. 
Τά παιδία, άφοΰ έδέχοντο τό βάπτισμα, έθανατώνοντο 
άμέσως καί έφέροντο είς τό κοιμητήριον ή συχνότερα 
έθάπτοντο είς τήν γωνίαν ένός δάσους ή έκαίοντο είς 
μίαν τέφραν. Ή ύπόθεσις τής Βοαζέν άπέδειξεν δτι 
τό τρομερόν αύτό πλάσμα είχε καύση ή θάψη είς τόν 
κήπον τής όδοΰ Beauregard τά πτώματα πλέον τών 
2500 βρεφών, γεννηθέντων δι’ έκτρώσεως». Ύπήρχε 
πάντοτε τόπος καί διά τά θυσιαζόμενα μικρά.

Ό Λά-Ρεϋνί γράφει: Ή θυγάτηρ τής Βοαζέν είπεν 
δτι είδε τόν ιερέα Γκιμπούργκ νά τελή τοιοΰτον είδος 
λειτουργίας έπί γυναικός. Έβοήθει τήν μητέρα της είς 
τήν προπαρασκευήν τών άναγκαίων πραγμάτων καί 
μετά ταΰτα ό Γκιμπούργ ήρχετο άπό τό παρακείμενον 
μικρόν δωμάτιον, φέρων τό ίερόν του φελόνιον κεντη
μένοι· μέ μαΰρα κουκουνάρια πεύκου. Μετά ταΰτα ή

ΰπεχρεουντο νά προοκυ-ΙΙώς οί νεοφώτιστοι ύπεχρεονντο 
νήσονν τόν Διάβολον.



40 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1912

Βοαζέν είσήγε τήν γυναίκα έπί τής οποίας θά άνεγινώσκετο ή λειτουργία. 
Ή κυρία Ντέ Μοντεσπάν έτέλεσε τήν λειτουργίαν ταύτην, εξακολου

θεί ό Λά - Ρεϋνί, πρό τριών έτών (1676) εΐς τήν οικίαν τής μητρός της, 
δπου μετέβη εΐς τάς δέκα τής νυκτός καί δέν έξήλθεν είμή τό μεσονύ
κτιον. Καί έπειδή ή Βοαζέν τής είπεν, δτι ήτο άναγκαϊον νά όρίση τάς 
ήμέρας καθ’ ας θά ήδύνατο νά συμμετάσχη τών άλλων λειτουργιών, αί 
όποΐαι έπρεπε νά γίνουν διά νά έπιτύχη ή ύπόθεσις της, ή κυρία Μον
τεσπάν είπεν δτι έπειδή δέν ήμπορούσε νά εΰρη καιρόν, έπρεπεν ή Βοα

ζέν νά τελέση τάς λειτουργίας διά νά έπιτύχη ή ύπό- 
θεσις. Καί αί λειτουργίαι έγένοντο έπί τής Βοαζέν.

Ή θυγάτηρ τής Βοαζέν, ή όποια είχε προσέξη δλας 
τάς λεπτομέρειας τοΰ γεγονότος, τήν προετοιμασίαν 
τοΰ ίερέως, τάς λέξεις τοΰ έξορκισμοϋ, διά τάς όποιας

τά έγγραφα τής ύποθέσεως αναφέρουν δτι έλέγετο τό όνομα του Λου
δοβίκου τών Βουρβόνων καί τής κυρίας Ντέ Μοντεσπάν, βέβαιοί δτι είς 
τήν λειτουργίαν τήν όποιαν είχε κάμη ή κυρία Ντέ Μοντεσπάν εϊς τήν 
έπαυλιν τής μητρός της, έσφάγη παιδίον.

Όταν έπροχώρησα εϊς ήλικίαν, είπεν ή θυγάτηρ τής Βοαζέν εΐς 
τάς ανακρίσεις τοϋ Λά Ρεϋνί, ή μήτηρ μου δέν έδυσπίσιει πλέον εΐς 
εμέ, ήμην δέ παρούσα είς αύτάς τάς λειτουργίας, εϊς μίαν τών όποιων 
ή έξηπλωμένη έπί τοϋ βωμοϋ γυνή ήτο ή κυρία Ντέ Μοντεσπάν καί είς 
τήν λειτουργίαν αύτήν έθυσιάσθη βρέφος γεννηθέν προώρως. Ό Ι'γκιμ- 
πούργ τό έσφαξε, έρριψεν εΐς τό δισκοπότηρον τό αίμα καί έπειτα, 
άφοΰ έτελείωσε τήν λειτουργίαν του έλαβε τά έντόσθια τοΰ παιδιού. Ή 
μήτηρ μου έφερε τήν έπομένην είς χημικόν τό αίμα διά νά τό διάλυση 
καί τήν δστιαν» έλαβεν ή κυρία Μοντεσπάν .

Ό Δόκτωρ Λεγκέ, δ όποιος καί αύτός διηγείται τήν ιστορίαν τής λει
τουργίας ταύτης, βέβαιοί δτι, καίτοι ή κυρία Μοντεσπάν έφερε μάσκαν, 
έν τούτοις έφαίνετο ή κόμη της, μία κόμη ξονθή, πλούσια, αξία νά 
φέρη τό στέμμα ένός διαδήματος, έπί τής οποίας τοσάκις θά έπλανήθη- 
σαν χείλη ένός ερωτευμένου πρίγκιπος. Ή γυνή αΰτη δέν ήτο άλλη 
παρά ή περίφημος Μοντεσπάν».

Ό έξορκισμός, τόν όποιον ό ίερεύς Γκιμπούργκ τήν στιγμήν τής 
καθαγιάσεως άπήγγελλεν, εϊχεν ώς έξής: «Ζητώ ώστε ή φιλία τοϋ Βασι- 
λέως καί ή φιλία τοϋ Διαδόχου νά εξακολουθούν νά είναι ΐδικαί μου. 
Ή Βασίλισσα νά μείνη στείρα. Ό Βασιλεύς νά άφήση τήν κλίνην του 
καί τήν τράπεζαν του δΓ έμέ. Νά έπιτύχω άπό αύτόν δ,τι δήποτε θά 
ζητήσω δι' έμέ καί διά τούς συγγενείς μου. Οί δούλοι μου καί οί 
οικείοι μου νά τοΰ είναι εύχάριστοι. Αγαπητή καί σεβαστή άπό τούς 
μεγάλους άρχοντα; νά δυνηθώ νά κληθώ είς τό μέγα βασιλικόν συμ
βούλων καί νά γνωρίζω τί γίνεται έκεΐ καί τήν φιλίαν ταύτην, διπλα- 
σιάζων άπό τήν προηγουμένην ό Βασιλεύς, νά μή προσέχη τήν Λά 
Βαλλιέρ. ή δέ Βασίλισσα νά άποδιωχθή καί νά δυνηθώ νά νυμφευθώ 
τόν Βασιλέα».

Κατά τήν έποχήν ταύτην μέγας αριθμός ιερέων κατεδικάσθη καί 
έκρεμάσθη διά τήν τέλεσιν Μαύρων Λειτουργιών» μέ θυσίας παι
διών. Διά νά έπιτύχη ή «Μαύρη Λειτουργία· έπρεπε νά γίνωνται τρεις 
τοιαΰται, έβεβαιώθη δέ είς τήν άνάκρισιν δτι ή κυρία Ντέ Μοντεσπάν 
παρά πάσαν καταδίωξιν έθυσίασε καί άλλα παιδία, ή τρίτη δέ θυσία 
έγένετο είς μίαν οικίαν τών Παρισίων, δπου ύ Γκιμπούργκ ώδηγήΰη μέ 
τούς οφθαλμούς κλεισμένους, έπανοδηγηθείς μετά τήν λειτουργίαν μέχρι 
τοΰ Δημαρχείου πάλιν μέ δεμένους τούς οφθαλμούς.

ΤΟ 1912 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΝ DE THEBES

Θ Α σάς παρουσιάσωμεν τήν περίφημον χειρομάντιδα Μ""' de Tlitbes 
_ μέ τάς προρρήσεις της διά τό 1912.

«’Ιδού τό έννατόν μου ήμερολόγιον. Τίποτε δέν μέ συγκινεϊ περισσό
τερον, παρά ή σκέψις, δτι τό βιβλίον μου έχει τοΰς πιστούς του. Τό 
γράφω κάθε χρόνον, ώσάν νά άπευθύνωμαι είς φίλους. Δέν γνωρίζω 
πώς νά έκφράσω τήν εύγνωμοσύνην μου απέναντι τόσων άναγνωστών, 
γνωστών καί άγνωστων, οί όποιοι έχουν τήν καλοσύνην νά ένδιαφέρων- 
ται διά τάς προρρήσεις μου καί διά τήν 'Επιστήμην ύπέρ τής όποιας 
συνηγορώ.

»Όσφ> προχωρώ είς τήν ήλικίαν, τόσον πείθομαι δτι, δέν είναι 
μακράν η ήμερα καθ’ ήν τά έλεύθερα πνεύματα θά διαδώσουν μέ περισ
σότερον άπό έμέ κΰρος τάς άρχάς, τάς όποιας ύπεστήριξα καί θά έφαρ- 
μόσουν είς τήν Αστρολογίαν μεθόδους έπιστημονικάς.

Ή Χειρομαντία δέν έχει τίποτε νά φοβηθή' ή παρατήρησις τών πραγ
μάτων δεικνύει τήν ακρίβειαν τών κανόνων της. Διατί λοιπόν νά τήν 
παραγνωρίσω μεν;

Ναι, ό κόσμος τών άστρων έπιδρφ έφ’ ήμών. Ναι, ενδείξεις διά τό 
πεπρωμένον μας είναι χαραγμένοι είς τήν χεΐρά μας. Ναί, ή θέλησίς 
μας πρέπει νά τό ύπολογίζη τοΰτο. Είδοποιούμεθα. Τόσον τό χειρότε
ρον δΓ ήμας, άν δέν ένδώσωμεν είς τήν προειδοποίησα- τοϋ μέλλοντος».

Οΰτω προλογίζεται καί μάς πληροφορεί τώρα δτι :
«Τό 1912 θά είναι τό «μαΰρον έτος», παρηγορούσα δέ βεβαιώνει δτι 

τό μέλαν τοΰ ούρανοΰ θά φωτισθή άπό ακτίνας, άπό λάμψεις. Ό 
Ερμής θά είναι ό κυρίαρχων πλανήτης, άλλά υπαγόμενος 
είς τόν κύκλον τοΰ Άρεως. Θαυμάσιος συνδυασμός. Οί 
έπιχειρηματίαι, οί χρηματισταί, οί διπλωμάται θά δοκιμά
σουν κατά τό σύνηθες τούς συνδυασμούς των, άλλά όταν 
θά περιπλεχθώσι, τόν λόγον θά έχουν οί στρατιωτικοί. 
Ή δύναμις καί τό κανόνι.

»Τό παν αγγέλλει δι’δ,τι άφορρ. ήμάς δτι, δέν θά δυνη- 
θώμεν νά διαφύγωμεν τόν κλήρον τών όπλων, άλλά, κατά
τά φαινόμενα, μάλλον είς τό τέλος, παρά είς τάς άρχάς τοϋ \ 
1912, εκτός έάν τό παν διακυβευθή έντός βραχείας προθε- "

’Εννοείται δτι ό γενόμενος θόρυβος έφερε μέχρι τών ώτων τοΰ Λου
δοβίκου δεκάτου τετάρτου τά σφάλματα τής Μοντεσπάν. Όταν έμαθεν 
δλα τά έγκλήματα, μέ τά όποια έβαρύνετο ή γυνή, τήν όποιαν ύπέρ 
πάσαν άλλην εϊχεν άγαπήση περισσότερον, ή γυνή τήν όποιαν είχε 
κάμη είς τά δμματα τής Εύρώπης βασίλισσαν τής Αύλής, ή όποια 
ήτο ή μήτηρ τών πλέον αγαπημένων τέκνων του, ό Λουδοβίκος ήθέ- 
λησε πρό παντός νά άποφύγη τό σκάνδαλον. Τήν 15 Μαρτίου 1891 ή 
Μοντεσπάν άπεσύρθη είς τό μοναστήριον τοΰ 'Αγίου ’Ιωσήφ. Ό Λου
δοβίκος τής έδωκε σύνταξιν βασιλικωτάτην 500.000 φρ. κατά μήνα. 
’Αλλ’ δταν είς τό 1862, έτελέσθησαν οί γάμοι τών τέκνων τής Μοντε-- 
σπάν, δ βασιλεύς δέν έπέτρεψε τήν παρουσίαν της είς τήν τελετήν.

«

Η ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ “ΜΑΥΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ,,—Ή σύγχρονος Μαύρη 
Λειτουργία δέν είναι όλιγώτερον σκανδαλώδης. Ό Οΰσμαν μάς δίδει 
μίαν εικόνα. Άς τόν άκούσωμεν. Ή σκηνή γίνεται είς άρχαΐον παρεκκλή
σιον μοναστηριού:

• Έν παιδίον τοΰ χορού, ένδεδυμένον μέ έρυθρά ένδύματα, έπροχώ
ρησε πρός τό βάθος τοϋ παρεκκλησίου καί ήναψε μίαν σειράν κηρίων. 
Τότε ό βωμός έφάνη συνήθους έκκλησίας βωμός μέ έν άρτοφόριον. 
ύπεράνω τοΰ όποιου ύψοϋτο εϊς Χριστός περιυβρισμένος. Τοΰ είχον 
άλλοιώση τό πρόσωπόν. μακράν τόν λαιμόν του καί ρυτίδες ζωγραφι
σμένοι είς τάς παρειάς του τόν παρίστων τελείως παραμορφωμένον. Ό 
ίερεύς, φέρων είς τήν κεφαλήν σκούφον μέ δύο κέρατα άγριου βονάσ- 
σου, ήτο γυμνός ύπό τά ιερατικά του ένδύματα. "Ενας τράγος μαύρος 
μέ μεγάλα κέρατα ήτο ζωγραφισμένος είς τό φελόνιόν του. Ό ίερεύς 
απαγγέλλει τήν λειτουργίαν καί, πριν αΰτη τελειιόση, οί παΐδες τοΰ 
χοροΰ έπέρασαν όπισθεν τοΰ βωμοϋ, έφερον, τό έν πύραυνα χάλκινα καί 
τό άλλο θυμιατήρια, τά όποια έμοίρασαν είς τούς παρισταμένους. "Ολαι 
αί γυναίκες έκαλύφθησαν άπό καπνόν, μερικά! άπ’ αύτάς έρρίφθησαν 
μέ τήν κεφαλήν εις τά πύραυνα, ροφώσαι βαθέως τήν οσμήν των, έπειτα, 
λιπόθυμοι έξεκουμβώθησαν, έκβάλλουσαι βραχνάς φωνάς. Τότε ή θυσία 
διεκόπη, ό ίερεύς κατήλθε τοϋ βωμοϋ. έγονάτισε είς τήν τελευταίαν 
βαθμίδα καί μέ φωνήν στριγγλίζουσαν έφώναξε:

— Κύριε τών ατιμιών, σύ δ διανομεύς τών εύεργετημάτων τοϋ έγκλή- 
ματος, Έπιστάτα τών λαμπρών αμαρτημάτων καί τών μεγάλων έλατ- 
τωμάτων, Σατάν, σύ εϊσαι έκεϊνος τόν όποιον λατρεύομεν, Θεέ λογικέ, 
Θεέ δίκαιε I Κυρίαρχε ύπερθαυμαστέ τών ψευδών φρικών, σϋ δέχεσαι 
τάς Ικεσίας τών δακρύων μας, ού σώζεις τήν τιμήν 
τών οικογενειών μέ τήν έκτρωσιν τών κοιλιών τών 
καρποφορησασών έν λησμοσύνη τών καλών κρί
σεων, σύ εύκολύνεις τήν ταχύτητα είς τάς μυστικάς 
εκτρώσεις τών μητέρων καί ή δύναμις σου έμπο- 
δίζει τάς αγωνίας τής μητρότητος. ’Ελπίς τών άν
δρών καί τών γυναικών, βοηθέ τών έρώτων των. Κύριε, οί πιστοί σου 
σοφοί γονυκλινείς σέ ικετεύουν νά τούς άσφαλίσης τήν έλευθερίαν τών 
τερπνών αύτών σφαλμάτων, τά όποια ή δικαιοσύνη άγνοεΐ.

Ή λειτουργία τελειώνει μέ όργια».
Ή 'Εκκλησία έπάλαισεν ανέκαθεν έναντίον τών μαγισσών καί τών 

κληρικών, οΐτινες άπειργάζοντο τά τοιαΰτα, άλλ’ δ άνθρωπος δσον καί 
άν προχωρήση ό πολιτισμός, δσον καί άν τό φώς τής Θρησκείας έξα- 
πλωθή, θά θορυβήται είς τάς δυσκολίας τής ζωής καί θά ζητή κάποιον 
— άν είναι δυνατόν — ίσχυρότερον προστάτην, έστω καί τόν Σατανάν.

σμίας. Όπως καί αν ή, τό 1913 φαίνεται τό άναπόφευκτον τέλος. Μέχρι 
τότε ύπάρχουν τόσαι πιθανότητες πολέμου, δσαι καί ειρήνης. Ή ισορρο
πία τών συμφερόντων καί τών έρίδων δύναται νά παραταθή. Τό άστα- 
θές οικοδόμημα δέν θά ανατροπή παρά κατά τό 1913.

-Ό κατακλυσμός τόν όποιον προβλέπει τις είναι τόσον μεγάλος, 
τόσον έκτεταμένος, ώστε τά ειδικά σημεία δεικνύουν ένα κίνδυνον νά 
έπισπευσθή. "Οχι μόνον θά άναοτατώση τήν Εύρώπην, άλλά καί άλλας 
ηπείρους, καί ιδιαιτέρως τήν ’Ασίαν».

Διά τήν Γαλλίαν γράφει δτι, τά πράγματα 0ά είναι μαζύ τραγικά, 
ζωηρά, περιπεπλεγμένα καί ωραία. Μία νέα Γαλλία φιλοτεχνεϊται. Τό 
1912 δέν θά ΐδη παρά τό προανάκρουσμα, τό σημειωθέν διά τής έξεγέρ- 
σεως ένός διαμερίσματος καί ή άνησυχαστική κατάστασις τής ’Αλγερίας 
καί τής Τύνιδος καί άλλων χωρών ’Αφρικανικών, δπου ή προδοσία θά 
συμπλήρωσή τό έργον της. Ή πολιτική θά δηλητηριασθή. Τά χρηματι- 
στικά μίση, αί φιλολογικά! διαιρέσεις, ώς καί αί δημοσιογραφικοί, θά 
ψθάσουν είς τό έπακρον. Τί συναθροίσεις, τί λόγοι, τί πάθη λαϊκά, τί 
έκστρατείαι ιδεών εύγενών καί γενναίων 1 Τί δύναμις τών γυναικών 
ύπέρ τών ιδεών των ιδίως είς τά άνατολικά καί βόρεια μέρη. Ταρα- 
χαί είς Μασσαλίαν, πυρκαϊά καί αίμα είς Τουλώνα, πυρκαϊά καί αίμα 
είς τήν Βρέστ, πυρκαϊά καί αίμα είς Παρισίους. Διακρίνει, ή κυρία de 
Thebes, δείγμα μιάς έπιρροής έξωτερικής άπαισίας, ή οποία έργάζεται 
νά έξασθενήσι) τούς Γάλλους, νά τούς διαίρεση μέ προδοσίας καί 
χρήμα. Βλέπει τόν ξένον χρυσόν, τόν χρυσόν τόν προστυχότερον, τόν 

πλέον λερωμένον άπό τό αίμα δλης τής Εύρώπης, νά δια
δίδεται μεταξύ τών συμπατριωτών της.

«
Έν σχέσει πρός τήν εξωτερικήν πολιτικήν ή Χειρομάν- 

τις καί Άστρολόγος όμιλε! περί τής ’Ιταλίας καί τής 
Γερμανίας ώς έξής: «Καθορίζουν τά δριά μας καί είναι 
κοντά ιιας, ώσάν δύο στόματα ανοικτά. Άπό τό έν έξέρχον- 
ται κάθε στιγμήν τρυφερά λόγια έπακολουθούμενα άπό 
ΰβρεις καί άπειλάς. Άπό τό άλλο σιγή ή λέξεις φιλίας. Έν

%

Ο ΚΟΛΟΚΟΓΡΩΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΑ ΤΟΥ
(Τετραχρωμία έκ πρωτοτύπου, τών τοιχογραφιών τοΰ έν Μονάχω Ανακτόρου τοΰ Γερμανού ζωγράφου 
τοΰ Άγώνος» τής Ελληνικής Εκδοτικής 'Εταιρίας και έκτυπωΟεΐσα εΐς τά Τυπογραφεία «Εστίας»

Φόν °Ες, ληφΦεϊσα έκ τοΰ «Ηρώου 
Κ. Μάϊσνερ καί Ν. Καργαδούρη).
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πάση περιπτώσει έχω νά εΐπω δτι ή Γερμανική σιαγών, μέ δσον καλά 
δόντια και αν φαίνεται, δέν είναι καθόλου επίφοβος. Τό σώμα, τό τόσον 
μεγάλο σώμα τοΰ ζώου, είναι βαρύ καί γερασμένον. Τό ’Ιταλικόν στόμα, 
δσον και άν φαίνεται μειδιών, είναι έπίφοβον. Τό ζφον είναι άλλως τε 
εύκαμπτον καί αιλουροειδές.

Τό μέλλον τής συγχρόνου ’Ιταλίας προμηνύεται θαμβωτικόν. Άλλά 
πόσας ιίπληστίας Οά διεγείρη είς αυτήν ή άναδιοργανωθεΐσα δύναμίς 
της, ή άνακτηθεϊσα τύχη της, τά μέσα της. τά όποια τελειοποιεί. Τί 
προκλήσεις διά νά μάς μισήση καί νά μάς έπιτεθή. Κακαί έπιρροαί έξω- 
τερικαί φαίνεται δτι δύνανται νά τήν ρίψουν εναντίον μας, τήν στιγμήν 
κατά τήν όποιαν Οά Οελήσωμεν νά έπανέλθωμεν είς τάς αιώνιας μας 
παραδόσεις. Είμαι ανίκανος νά αποδείξω έδώ τί τό σαφές. 'Εκείνο τό 
όποιον δύναμαι νά εΐπω είναι δτι, εύρίσκονται εΐς έκλεκτάς ’Ιταλικά; χεϊ
ρας σημεία προόδου ανήκουστου.

ΤΙ Γερμανία απειλεί τήν Ευρώπην γενικώς καί τήν Γαλλίαν ιδιαι
τέρως. "Οταν ό πόλεμος Οά έκραγή, Οά τόν Οέλη. άλλά δέν Οά ύπαρξη 
πλέον έπειτα, ούτε Χοετζόλλερν, ούτε ΙΙρωσσία κυρίαρχος. ’Ιδού τί τό 
Βερολίνου Οά κερδίση μέ τάς βιαιότητας καί τήν βάρβαρον πολιτικήν 
της. Καί καταδικάζει τόν Κά'ίζερ διά τών εξής: Τό εΐπον καί τό επα
ναλαμβάνω, δτι, αί ήμέραι τοΰ Αύτοκράτορος είναι μετρημένοι καί δτι 
μετ’ αύτόν τό πάν θά άλλάξη έν Γερμανίρ. Λέγω αί ήμέραι τής βασι
λείας του’ δέν λέγω αί ήμέραι τής ζωής του .

Είναι αληθές δτι είς τό περυσινόν ημερολόγιου της ή κυρία <1e The
bes έγραψε διά τήν Γερμανίαν δτι έμεγαλύνθη πολύ ταχέως καί είς τήν 
μέθην τής τύχης, τήν οποίαν ή ματαιότης της κατέστρεψε, Οά έπέλθη δ 
θάνατος ή ή άνικανότης τοϋ κυριωτέρου της ήγεμόνος.

Διά τήν Αυστρίαν τό πάν προλέγει μεταβολάς σοβαράς ύπό νέαν 
βασιλείαν. Θά έκλέξη μεταξύ ’Ιταλίας καί Γερμανίας. Ή Βιέννη θά 
άναλάβη τό γόητρον τής κυριαρχούσης πρωτευούσης έπί τών γειτονι
κών πρός τόν Δούναβιν μερών. Προοιμιάζονται κακαί ήμέραι διά τόν 
Παπισμόν καί είναι βέβαιον δτι, ούτος θά στραφή πρός τήν Αυστρίαν, 
ήτις θά άντλήση έκ τούτου νέαν ίσχύν.

Τό Βέλγιον, τό τόσον ευτυχές, είναι αμφίβολον άν θά δυνηθή νά συγ
κράτηση άκόμη πολύ τήν ειρήνην, τής όποιας απολαύει. ΤΙ πολιτική καί 
αί έχθραι τών εθνοτήτων θά φθάσουν είς τά άκρα· τό σχοινί Οά κοπή. 
Έγραψα, πρό τριών ετών, δτι είς μίαν ώρισμένην στιγμήν τό Βέλγιον Οά 
ήμπορούσε νά θέση πΰρ ε’ις τήν Ευρώπην. Φαίνεται δτι οί καιροί ήλλα- 
ξαν.Ό νέος βασιλεύς έχει ένα καλόν άστρον είς τόν ουρανόν του, έγεννήθη 
ύπό εύνοϊκάς συνθήκας καί ή βασιλεία του άσφαλώς Οά οημειωθή είς 
τήν ιστορίαν τοϋ Βελγίου.’Αλλά τό πΰρ, τό όποιον υποκαίει είναι βίαιον· 
Οά ίσχύση ό βασιλεύς νάέμποδίση τήν πυρκάίάν νάέκραγή;Τό εύχομαι.
ι» <- —
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Είς τήν Ισπανίαν, ταραχαί, συνωμοοιαι, τυφεκι
σμοί, δράματα αύλικά, άλλ’ή βασιλεία θά σωΟή. Ό 
βασιλεύς διήλθε τήν δοκιμασίαν τών κινδύνων ιής 
ζωής του. Μένει είς αύτόν νά ύπολογίζη τόν καθημε
ρινόν κίνδυνον τοΰ βίου, ό όποιος απειλεί τάς βασι
λικά; υπάρξεις. Συνέχεια τής 'Ισπανικής έξεγέρσεως. 
Τά κόμματα θά έξακολουθήσουν τόν άγώνά των.

Διά τήν Πορτογαλλίαν προλέγονται ύλίγαι πιθα
νότητες ειρήνης καί τιμιότητάς, ύλίγαι πιθανότητες 
μέλλοντος ήσύχου. Άποκατάστασις άσφαλής τής 
απολύτου εξουσίας μέ νέον βασιλέα.

Είς τήν 'Αγγλίαν περίοδος ησυχίας καί έπειτα 
έξέγερσις. Πιθανότης αλλαγής καθεστώτος. Άντι- 
βασιλεία. Πόολέγεται έξέγερσις μέρους τοϋ τόπου 
εναντίον τοΰ άλλου. Φόνοι, διά τούς όποιους δέν 
ήμπορεί νά προλεχθή, δν είναι φόνοι πολέμου.
Τίποτε δέν είναι ειρηνικόν είς τό άμεσον μέλλον τής ’Αγγλίας.

Όμοίως τίποτε ασφαλές ε’ις δ,τι άφορρ τήν Ρωσσίαν. Ή ειρήνη είναι 
αμφίβολος καί νέαι εξεγέρσεις θά γεννηθούν έντός ολίγου. Ή αύτοκρα- 
τορική οικογένεια απειλείται άπό νέα πένθη, έκ τών όποιων τό έν φυσικόν. 
"Αλλο δμως πένθος θά είναι αποτέλεσμα δράματος. Τό μίσος αΰξανει 
εναντίον τοΰ βασιλεύοντος καί ολίγον κατ’ολίγον οίΡώσσοι όργανοΰνται.

Ή Πολωνία άναγεννάται καί λαμβάνει δυνάμεις καί θάρρος. Θα 
χρειασθή ώστε, ή Πετρούπολις καί ή Μόσχα νά λογαριασθοΰν μέ τήν 
Βαρσοβίαν, άληθή κεφαλήν τής Αυτοκρατορίας, δταν θά γεννηθή 
συνείδησις τοΰ Σλαυϊκοΰ προορισμού.

Ή κυρία lie Thebes τελειώνει τό έθνολογικόν της καλενδάριον μέ 
τήν ’Αμερικήν, διιί τήν όποιαν, ώς λέγει, είς μάτην προσεπάθησε νά 
άνεύρη ενδείξεις, τόσον διά τήν Βόρειον ’Αμερικήν, δσον καί διά την 
Νότιον. Δικαιολογείται δτι αί φωτογραφίαι τών χειρών διαφόρων προ
σώπων, αί όποίαι τής έστάλησαν, ώς καί αί πληροφορίαι. χρονολογίαι κ.λ. 
δέν είναι άρκεταί, καί δέν άφορώσι προσωπικότητας αρκετά σημαντικά;, 
ώστε νά δυνηθή νά σχηματίση σαφή ιδέαν. Κλίνει νά πιστεύση έν τού
τοι; δτι ή Βόρειος ’Αμερική θά λάβη μέρος είς τήν Ευρωπαϊκήν σύρ- 
ραξιν, δταν θά έκ.ραγή άπό έξαιρετικά καί άφρονα πραξικοπήματα.

Είναι άληθές δτι φαίνεται πιθανή μία σύρραξις μέ τήν ’Ιαπωνίαν. 
Άλλά τί επαναστάσεις είς τόν τόπον αύτόν καί τί πιθανότης ανατροπών! 
Δέν βλέπει κανείς χεϊρα ιαπωνικήν, μέχρι καί τών γυναικείων χειρών, 
αί όποίαι νά μή δεικνύουν τραγικά γεγονότα.

Καί ή Κίνα . .. αρχίζει μίαν νέαν ζωήν.
Καί τελειώνει ή μεγάλη Χειρομάντις: «Ά! Θά έχρειάζοντο δέκα 

ζωαί ανθρώπων διά νά δοκιμάση κάνεις νά συλλαβίση 
— μίαν σελίδα διά τόν προορισμόν τών λαών .

Άς τήν παρακολουθήσωμεν τώρα τήν κυρίαν Thebes 
είς άλλο κεφάλαιον τοΰ βιβλίου της.

Είναι ό εύμορφος πρόλογος, τόν όποιον προτάσσει ή 
κυρία lie Thebes είς τάς Ιστορίας» της τοΰ έφετεινοΰ 
ημερολογίου. Είς αύτόν ή Χειρομάντις παραπονεϊται διά 
τούς φορτικούς, οί όποιοι θέλουν νά τήν αναγκάσουν νά 
όμιλήση διά τήν Χειρομαντείαν καί οί όποιοι τήν μέμφον- 
ται διότι δέν γράφει τά ιστορικά τών περιπτώσεων, διά τάς 
όποιας τήν συμβουλεύεται ό κόσμος.

— Ποτέ! Αύτό θά ήτο προδοσία τών ανθρώπων, οί 
όποιοι πιστεύουν είς έμέ.

— Νά αλλάξετε τά ονόματα.
— Είμπορεΐ νά άναγνωρισθοΰν άπό τά γεγονότα.

- Άλλ’ υπάρχουν καί γεγονότα τόσον παλαιά, ώστε 
δύνασθε νά τά διηγηθήτε, χωρίς νά βλάψετε κανένα. Ό 
χρόνος καί ό θάνατος έχουν ήδη κάμη τό έργον των.

— Δέν τό γνωρίζω.
— Προσπαθήσατε.
’Επιμένουν, μέ πιέζουν καί υποχωρώ, έχω τήν φρικώδη 

αδυναμίαν νά υποχωρώ. Έδημοσίευσα τοιουτοτρόπως είς 
τό προηγούμενου ήμερολόγιόν μου δύο ιστορίας ποΰ έγει- 
ναν», λαμβάνουσα έν πάση περιπτώσει τήν φροντίδα νά μή 
δυνηθοΰν νά βλάψουν κανένα. Καί ψυχολογεί: Μοΰ είναι 
αδύνατον νά διηγηθώ ιστορίας εύθύμους . ΤΙ ζωή είναι 
ττεπρωμένον. Δέν άνεμίχθην παρά εις τήν ζωήν καί ή ζωή 
κυρίως δέν είναι κάτι άστεΐον. Δέν τήν Βλέπω μαύρην, χά
ρις είς τόν Θεόν, άλλά δέκα τοΐς εκατόν, οί άνθρωποι, οί 
όποιοι ανοίγουν τήν ψυχήν των είς έμέ, διά τούς όποιους 
μαντεύω, δέν έχουν νά ευχαριστηθούν άπ' αύτήν. Έχουν 
περιπλεχθή είς εν δράμα ή είς εν πάθος ή είς ένα φόβον. 
Δέν πηγαίνουν είς τήν I Ιυθίαν διά διαοκέδασιν. Συχνότερα 
αμφιβάλλουν, ελπίζουν, είναι άβέβαιοι, άποτεθαρρημένοι, 
φοβισμένοι, άγωνιώντες. Δέν γνωρίζουν τί νά κάμουν... 
Ή απελπισία των, ή ταραχή ίων τούς κάμει, διά νά ομι
λήσω οΰτω, ιερούς. Είναι τραυματίαι τής καρδίας, οί μωλω
πισμένοι τού εγκεφάλου, οί όποιοι στρέφουν μετ’ άγωνίας 
πρός τό Άγνωστον. Δέν γνωρίζω τίποτε τό πληγώνον τήν 
ψυχήν περισσότερον παρά τό βλέμμα, τό όποιον καρφώ
νει επάνω μου τό πρόσωπον, τό όποιον έρχεται νά μέ ϊδη 
διά πρώτην φοράν, είς μίαν ώραν κρίσιμου τής ζωής του. 
Ζητεί είς μάτην νά πεισθώ δτι «δέν ερχεται παρά άπό 
περιέργειαν», άλλά τό πάν προδίδει τήν συγκίνησίν του, τήν 
άγωνίαν του. ’Εκείνο τό όποιον τόν καθησυχάζει, έκπλήσ- 
σον αύτόν συγχρόνως, είναι δτι αισθάνεται αμέσως τόν 
εαυτόν του απέναντι ένός προσώπου, τό όποιον προσπαθεί 
νά είναι σοβαρόν καί νά τοΰ όμιλή κατά τρόπον λογικόν. 
Μισώ τάς φαντασμαγορίας καί τάς μπλόφας». Τά ολίγα 
τά όποια γνωρίζω άπό τήν ’Επιστήμην καί τά όποια έξα- 
σκώ, δέν είναι δυνατόν νά συμβιβασθοΰν μέ τά τοιαΰτα. 

j Πιστεύω είς δ,τι διδάσκω. Δέν έχω άλλην αξίαν».
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Tp ελοχ ή νέα κυβέρνησις 
Λ έπέτυχεν δπιος ή έξου- 

δετέρωσις περιορισθή είς τήν 
Κέρκυραν καί τους Παξους 
οΰτω δέ τήν 17 29 Μαρτίου 
ύπεγράφη ή δριστική συν
θήκη έν Λονδίνω. Άλλ' αί
φνης νέον έπεισόδιον άνε- 
φύη, έξ αφορμής μιας έπι
στολής αύλικοΰ τίνος πρός 
τόν Μητροπολίτην Κερκύ- 
ρας διά τό Επτανησιακόν 
ζήτημα, καθ' δν χρόνον ή 
κ ι1 βέρ νησις διεπραγματεύετο 
μετά τοΰ Μπαλταζή τήν σύ- 
στασιν Κτηματικής Τραπέ- 
ζης. ’ Εν τή ’ Εθνοσυνελεύσει 
<5 Δεληγειόργης έψεξε τήν 
Αυλήν καί τήν Κυβέρνηση· 
διά τάς αναμίξεις τοΰ Σπόν- 
νεκ. Ό Κουμουνδοΰρος, δ 
Δηλιγιάννης καί δ Ζαΐμης 
διέψευσαν πάσαν άνάμιξιν 
τής Αυλής καί ή έπακολου- 
θήσασα ψηφοφορία άπέδειξε 
διά ψήφων 132 κατά 87 
δτι ή Συνέλευσις έπεδοκί- 
μαζε τό ’Υπουργεΐον. Άλλά 
μετά τέσσαρας ήμέρας έρχε
ται ή έκλογή τοΰ Προέδρου 
καί ή —υνέλευσις έκλέγει τόν Δεληγεώργην Πρόεδρον. Τό’Υπουρ- 
γεΐον παραιτεΐται, ό δέ Βασιλεύς διατρανών τήν πρός αύτό έκτί- 
μησίν του, τό αποζημιώνει άρκούντως, έπισκεφθείς κατ’ οίκον 
τόν Κανάρην καί άκόμη άποστείλας αύτώ αύτόγραφον εύχα- 
ριστήριον έπιστολήν.

Ή νέα κυβέρνησις κατηρτίσθη ύπό τόν συμβιβαστικόν Βάλβην, 
μέ τι να δευτερεύοντα πρόσωπα, μετριοπαθή μάλλον παρά άπο- 
λαύοντα φήμης καί συμπαθειών, δι’ δ καί δέν έτυχε καλής υπο
δοχής παρά τή Κοινή Γνώμη, ήτις ήξίου, άφοΰ ή άντιπολίτευσις 
άτνέτρεψε τήν προκάτοχον, νά κληθή δ άρχηγός αύτής Βούλγα
ρης ή τουλάχιστον δ συγκεντρώσας τάς ψήφους της Δεληγεώρ- 
γης. Καί είναι μέν άληθές δτι τό νέον ύπουργεΐον είχε μάλλον 
μεταβατικήν χροιάν, μέχρις δτου φθάσουν είς ’Αθήνας καί οί 
’Επτανήσιοι βουλευταί, άλλ’ ή Κοινή Γνώμη έφρόνει δτι, ήδύ- 
νατο νά κληθή ή άντιπολίτευσις έπί τήν άρχήν καί νά έπιπτεν, 
έάν, ερχομένων τών Έπτανησίων άντιπροσώπων είς τήν πρω
τεύουσαν, ήλλοιοΰτο τό φρόνημα τής Βουλής.

Έν τούτοις παρέμεινε τό ύπουργεΐον Βάλβη, έπιτελέσαν ελά
χιστα πράγματα κατά τό βραχύτατοι· τής ζωής του διάστημα, 
μεταξύ τών όποιων ή κατά τήν 21 Μαών πραγματοποιηθεΐσα 
έκκένωσις τών Ιονίων Νήσο»· ύπό τών Αγγλικών στρατευμά
των καί ή ένέργεια τών εκλογών τών πληρεξουσίων ύπό τήν 
σώφρονα έπίβλεψιν τοΰ Εκτάκτου ’Επιτρόπου τής Έλ. Κυβερνή
σεως Θ. Ζαΐμη. Άλλ’ έκεΐνο καθ’ δ ώργίασε τό Ύπουργεΐον 
ήσαν οί στρατιαιτικοί προβιβασμοί. Άθρόως προήγαγε βαθμο
ί) όρους έπιβαρύνασα τόν άτονον προϋπολογισμόν. Κατήντησεν οί 
άξιοι/ιατικοί νά είναι διπλάσιοι τών στρατιωτών. Ήμνήστευσεν 
άκόμη τούς έπί στάσει κοί άντιπειθαρχικοΐς κινήμασι κατηγορη- 

θέντας στρατιωτικούς.
Τέλος τήν 19 ’Ιουλίου έφθασαν είς Αθήνας οί 

πληρεξούσιοι τών Ίονίων καί μέ τήν είς τήν Βου- 
® λήν είσοδον αυτών έσχημάτισε κυβέρνηση· δ Ναύαρ-
J W' Κανάρης έξ δ/ιοιογενών στοιχείων. Συνενοήθη
j-,,γίΐ μόνον μέ τόν Κουμουνδοΰρον, χωρίς νά νπολογίση

T’^s φάλαγγας του, άφοΰ είχε δήλοισιν τών 
' ί Ίουίιυν πληρεξουσίων, δτι θά ύποστηρίξουν πάσαν
w I w κυβέρνηση· ηθικήν καί φίλην τής τάξεως. Έκ τών 
fw? ύστέρων δμως <5 ύπολογισμός ούτος έλέγχεται ούχί
ί'\ ορθός. ΊΙ φύσις τών πραγμάτων καί τής τότε κατα-

' στάσεως άπήτει κυβέρνησιν έκπροσωποΰσαν τάς έν
τή Συνελεύσει άποχρώσεις. Έπρόκειτο περί καταρ-
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τισμοΰ τοΰ θεμελιώδους Συμβολαίου τοΰ Κράτους, ου ή συζή- 
τησις δέν έπρεπε νά διεξαχθή μέσω συγκρούσεων κομματικών.

Τό υπουργεΐον Κανάρη ώρκίσθη την 27 ’Ιουλίου, καταρτι- 
σθέν εκ τών Α. Κουμουνδούρου, ώς'Υπουργού τών’Εσωτερι
κών, Σ. Σωτηροπούλου, ώς ’Υπουργού τών Οικονομικών, Θ. 
Δηλιγιάννη, ώς’Υπουργού τών Εξωτερικών. Α. Καρνάλη, ώς 
’Υπουργού τών Στρατιωτικών, Α. Λόντου, ώς ’Υπουργού τής 
Δικαιοσύνης καί προσωρινώς τής Παιδείας, καί Κανάρη, ώς 
Πρωθυπουργού και ’Υπουργού τών Ναυτικών.

Πρώτον μέλημα τον νέον ’Υπουργείου ήτο νά αναμέτρηση 
τάς έν τή Συνελεύσει δυνάμεις του κατά τήν εκλογήν τού Προέ
δρου. ’Ο υποψήφιος τής κυβερνήσεως Μεσσηνέζης, ύποστηρι- 
χθείς καί υπό τών Έπτανησίων σύσσωμων, έλαβε ψήφους 182, 
τοΰ Δεληγεώργη λαβόντος 140. Και άπ’ έδώ άρχίζει δ σπα
ραγμός. Ή Συμπολίτευσις διέδιδεν δτι είς τήν έπίτευξιν τής 
πλειοψηφίας έν τή Συνελεύσει άνεμίχθη ή Αυλή σκανδαλωδώς. 
Εΐς πληρεξούσιος, δ Ευθύμιος Πλαστήρας, πρώην ΕΙρηνοδίκης 
Κραβάρων, δι’ έπιστολής του πρός τόν Βασιλέα, με ύφος άπρε- 
πές, διεβίβασεν Αύτφ τάς διαδόσεις τών τριόδων. Ή κυβέρνη- 
σις έφερε τό ζήτημα ένώπιον τοϋ Σώματος καί έπέτυχε παμ- 
ψηφεί τήν αποδοκιμασίαν τοΰ πληρεξουσίου.

Εύλογος έντεΰθεν ό άπό τών πρώτων βημάτων τής Έθνο- 
συνελεύσεως φόβος τής σωφρονούσης τάξεως. Επί τέλους ήρχι- 
σεν ή έπί τοΰ Συντάγματος συζήτησις. Δέκα ήμέρας κατηνάλωσαν 
διά τήν έπιψήφισιν τών δύω πρώτο»· άρθρων, τών άφορώντων 
τήν Θρησκείαν. Θόρυβος, φανατισμός, σύγχυσις. Καλή ώρα 
όπως μέ τό Γλωσσικόν ζήτημα έν τή Συνελεύσει τού 1911. Άλλά 
μέσω τών άπειρο»· τροπολογιών, τών συζητήσεων, τής κωλυ- 
σιεργείας, τής χαώδους καταστάσειος, αναφαίνεται αίφνης ρήγμα 
μεταξύ τών Έπτανησίων. Τοιουτοτρόπως άπό τής 29 Ιουλίου, 
δτε ήρχισεν ή συζήτησις τού Συντάγματος, μέχρι τής 8 ’Οκτω
βρίου, μόλις 73 άρθρα αύτοΰ έκ τών 107 εΐχον έπιψηφισθή.

Ό κόσμος είχεν άπελπισθή, δ τόπος έφοβήθη καί ή κυβέρ- 
νησις ήναγκάσθη νά έπικαλεσθή τήν συνδρομήν τού Στέμματος. 
Οΰτω τήν 8 Όκτοίβρίου μέσω βαθείας σιγής, δ Πρόεδρος τοΰ 
Σώματος άνέγνωσε Βασιλικόν Διάγγελμα, νποδεικνΰον είς τούς 
Άντιπροσιόπους τους "Εθνους μέ αυστηρόν τόνον τό κρίσιμον 
τών περιστάσεων καί τάσσον δεκαήμερον προθεσμίαν, δπως 
έντός αύτής συντελεσθή ή έπιψήφισις τοΰ Συντάγματος, τοΰ περί 
έκλογής βουλευτών νόμου καί τής συστάσεως Συμβουλίου τής’Επι- 
κρατείας. Γενική κατάπληξις έπικολούθησε και ή άντιπολίτευσις
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Ό διά τά χρώματα χημικός 
τοϋ Γκομπελέν.
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έξεμάνη. Ευτυχώς έπρυτάνευσεν ή φρόνησις έν τώ Σώματι, 
ούτω δέ ή ’Εθνική ’Αντιπροσωπεία ένωτισόεΐσα τών συμβούλιών 
τοΰ Στέμματος έπεράτωσε την συζήτησιν τοΰ Συντάγματος τήν 
17 ίδιου μηνάς, μέ μικράν δέ πλειοψηφίαν κατέστησε νόμον 
τοΰ Κράτους τον περί Συμβουλίου ’Επικράτειας.

Ό Βασιλεύς παρεδέχθη εν συνόλω μέ έπουσιώδεις παρατη
ρήσεις, γενομένας δεκτός ΰπό τοΰ Σώματος, τό ύποβληθέν 
Αντώ σχέδιον τοΰ Συντάγματος. Άλλ’ αίφνης ένώ πάντες έπί- 
στευσαν δτι είχε λήξει ή αποστολή τής Συνελεύσεως, κατ’ ουσίαν 
διαλελυμένης, ή κυβέρνησις προσήγαγεν υπό τήν ψήφον αυτής 
νόμους και τόν προϋπολογισμόν τοΰ 1865. Ή άντιπολίτευσις 
έξανέστη έκ νέου καί 114 βουλευταί άπεχώρησαν τών συνεδριά
σεων, κατόπιν διαμαρτυρίας, ήν άπηΰθυναν πρός τόν Λαόν. 
Και πρό τής στάσεως της ταύτης ή κυβέρνησις ήναγκάσθη νά 
κηρύξη τήν λήξιν τών εργασιών τής’ Εθνοσυνελεύσεως ιιέ: περισ
σήν έπιβλητικότητα τήν 16 Νοεμβρίου, καθ’ ήν προσελθών καί 
<5 Βασιλεύς έδωκεν ένώπιον τής’Εθνικής’Αντιπροσωπείας τόν έπί 
τοΰ Συντάγματος όρκον. Έμεσολάβησε βραχύ διάστημα μεταξύ 
διαλύσεως τής Συνελεύσεως καί τών νέων εκλογών, καθ’ δ, 
συνεπεία διαφωνίας μεταξύ τών μελών τοΰ ' Υπουργικού Συμ
βουλίου, άνήλθεν εις τήν άρχήν ό Κουμουνδοΰρος, δστις καί 
αντικατέστησε τούς υπουργούς διά τών Βραΐλα Άρμένη, ώς 
' Υπουργού τών ’Εξωτερικών, Λομβαρδού, ώς Υπουργού τής 
Παιδείας, Βουδούρη, τών Ναυτικών, Κρεστενίτου, τής Δικαιο
σύνης, Χατζή ’Αναργύρου τών ’Εσωτερικών, κρατήρας τό ” Υπουρ
γείου τών Οικονομικών.

Τό νέον ' Υπουργείου άπαογοληθέν μέ τάς έκλογάς, κατήρ- 
τισε καί τό Συμβούλων τής ’ Επικράτειας έκ προσώπων τυχόντων

ΟΙ ΤΑΠΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΚΟΜΠΕΛΕΝ

Το όνομα «Γκομπελέν» οφείλεται είς μίαν άρχαίαν οικογένειαν βα
φέων, ή όποια είχεν έγκατασταθή κατά τό τέλος τοΰ Μεσαιώνος είς 

τάς δχθας τοΰ Μπιέβρ. Ό ’Ιωάννης Γκομπελέν 'ιδρύσει· έργοστάσιον 
βαφικής κατά μήκος τής ακτής τοΰ μικρού ποταμού καί τά έρυθροβαφή 
υφάσματα, τά όποια παρέδιδεν είς τό έμπόριον ήσαν περίφημα. Τά 
ϋδατα τοΰ Μπιέβρ κατεϊχον κατά τούς χρόνους εκείνους ιδιαιτέραν 
δύναμιν είς τήν βαφήν τών μαλλιών. Οί άρχαϊοι χρονογράφοι τό 
βεβαιοΰν. Είς τούς χρόνους μας δεικνυόμεθα σκεπτικότεροι διά τάς 
βαφικάς άρετάς τοΰ νερού μας. 'Οπωσδήποτε ή οικογένεια Γκομπελέν 
έδωσε τό όνομά της είς μίαν έκ τών παλαιών συνοικιών τών Παρισίων, 
καί συνέδεσε τήν μνήμην της πρός μίαν τών ώραιοτέρων βιομηχανιών 
μας καί πρός τά τελειότερα προϊόντα της. "Οπως πράγματι ή παγκό
σμιος φήμη τών περίφημων εργοστασίων d'Arras είχε διαδώσει άλλοτε 
τό όνομα d'Arras είς τήν ταπητουργίαν πάσης προελεύσεως, ουτω καί 
σήμερον ή λέξις Γκομπελέν» έγινεν όρος 
γενικός είς δλα τά ταπητουργήματα τά 
διακρινόμενα διά τήν τελειότητά των.

Γενικώς Αποδίδεται είς τόν Ι’κολμπέρτ 
ή έγκατάστασις τοΰ βασιλικού εργοστα
σίου ταπήτων είς τάς δχθας τοΰ Μπιέβρ, 
είς τά παλαιά οικοδομήματα τοΰ βαφέως 
Ίωάννου Γκομπελέν, ή άλήθεια δμως 
είναι δτι οί πρώτοι Φλαμανδοί ύφανταί, 
οί έγκατασταθέντες είς τήν συνοικίαν τοΰ 
παλαιού βαφείου, ήλθον είς τήν Γαλλίαν 
έπί ’Ερρίκου Δ'. ’Εκαλούντο Μάρκος ντέ 
Κομάνς καί Φραγκίσκος ντέ Άλά Πλάνς. 
Είς αύτούς οφείλεται πραγματικώς ή 
πριότη ’ίδρυσις τού βασιλικού έργοστα- 
σίου, τό δποϊον έσχε πολυαρίθμους έπι
τυχίας είς παραγωγήν ΰπό τήν βασιλείαν 
τών Ερρίκου Δ’, Αουδοβίκου II” καί 
διαρκούσης τής άνηλικιότητος τοΰ Λου
δοβίκου ΐΔ'.

Τό ίδρυθέν διά τήν έκθεσιν τοΰ 1878 
μουσεΐον, περιελάμβανε συλλογήν τών 
ωραιότερων ταπητουργημάτων καί άλλα 
έκθέματα άποκτηθέτ·τα άπό τό έργοστά- 
σιον ή προσφερθέντα άπό γενναιόφρονας 
δωρητάς. Είς τάς τέσσαρας αίθούσας τοΰ 
«ουσείου τούτου ή χρονολογική τάξις δέν 

το δυνατόν νά τηρηθή. Ή εύρεϊα στοά 
τής εισόδου του, εύρυτέρα τών τεσσάρων 
αιθουσών, κατελαμβάνετο άπο έργα έκτε- 
λεσθέντα έπί Λουδοβίκου ΙΔ', είς τά 
όποια αί εξαιρετικοί διαστάσεις των έπέ- 
βαλον τήν τιμητικήν ταύτην θέσιν. ’Από 
τό έν μέρος ό Χορός τών Νυμφών, έρ
γον τοΰ Ζάνς, τοΰ πρώτου ταπητουργοΰ 
τών χρόνων του, μεταξύ δύο σχεδίων τής 
Ιστορίας τοϋ Βασιλέως, τής πομπώδους Ενας τάπης άπο τα αριστουργήματα τοϋ Γκοιιπελέν, είκονίζων 

τήν Άφροδίτην είς τά έργαστήρια τοΰ ^Ηφαίστου.

τής έπιδοκιμασίας τοΰ κοινού, άλλά τήν σπουδήν τοΰ καταρτισμού 
ήθέλησε νά τήν έκμεταλλευθή ή δημοκοπία. Κατά τόν αυτόν 
χρόνον ή κυβέρνησις έξεπόνησε καί τόν προσωρινόν δργανισμον 
τής Έπτανήσου, δν καθιέρωσε διά Β. Διαταγμάτων, έν άπουσία 
τής Βουλής, άλλά καί τούτο προυκάλ.εσε νέαν κατακραυγήν. 
Τέλος, μέσω τοιούτων σκοπέλων έφθασε καί ή 14 Μαΐου, ή 
ή μέρα τών έκλογών, είς ήν μετά δέους άπέβλεπεν ό λαός. ’άλλ’ 
δλοι οί φόβοι άπεδείχθησαν μάταιοι καί ή διεξαγωγή τών έκλο
γών υπήρξε θρίαμβος αληθινός διά τό’Έθνος. Λαός καί Κυβέρνησις 
έσεβάσθησαν άλλήλους, ό στρατός έμεινεν αμέτοχος, οί δημόσιοι 
υπάλληλοι άδρανεϊς καί ή τάξις έτηρήθη άπ’ άκρου εις άκρον.

Νέοι άνθρωποι έπιτυχόντες έξετόπισαν τούς αμαρτωλούς. 
Καλή ώρα. ’Αρκεί νά σημειωθή δτι άσήμαντός τις δημοσιογρά
φος έκ Γορτυνίας, Σακελλαριάδης όνόματι, έπροιιμήθη τού Γεν
ναίου Κολοκοτρώνη. Μόνον οί αρχηγοί τής άντιπολιτεύσεως 
έπέτυχον, δύω δέ έκ τών ' Υπουργών, οί ’Αναργύρου και Βου- 
δούρης άπέτυχον.

Καί ούτω τήν 28 Μαΐου ό Βασιλεύς έκήρυξε τήν έναρξιν 
τών εργασιών τής Βουλής καί τό’Έθνος είσήλθεν είς τήν όδόν 
τοΰ νόμου καί τής τάξεως, άπό τήν όποιαν όδόν άπέτρεψεν 
αύτό ή άναβλαστήσασα φαυλοκρατία, ή καταλυθεΐσα υπό τής 
έπαναστάσεως τής 15 Αΰγούστου 1909. Μετά τριετίαν καί αυθις 
ή Διπλή Βουλή, σιόφρων καί είς μόνον τοΰ’Έθνους τά συμφέ
ροντα άποβλέπουσα, χωρίς νά εκτροπή, μετά βίον μόλις ένός 
έτους περατώσασα τό έργον της, εκχωρεί τήν θέσιν της είς τήν 
μετ’ ολίγον καλουμένην νέαν Βουλήν. ”Λς άναπέμψωμεν δέησιν 
πρός τόν Μεγάλον τής Φυλής μας Θεόν, δπως βοηθήση τόν 
Λαόν νά έξέλθη τής πλήρους δοκιμασιών άτραποΰ.

ταύτης σειράς, τής αφιερωμένης είς τόν βίον του. Οί τρεις ούτοι πίνα
κες ήσαν θαυμάσιοι, διότι σπανίως ή τέχνη τής ταπητουργικής παρή- 
γαγε λαμπρότερα άποτελέσματα, δικαίως δέ αί δέκα τέσοαρες εικό
νες τής Ιστορίας τοϋ Βασιλέως έθεωρήθησαν ώς αριστουργήματα τής 
ταπητουργίας. Οί δύο πρώτοι πίνακες τής στοάς, ή Θυσία τοϋ Αβραάμ 
καί ή 'Αρπαγή τοϋ Ήλία προέρχονται άπό τό πρώτον άτελιέ τών 

Γκομπελέν , διευθυνόμενον άπό τούς Κομάνς καί Πλάνς, διά τούς 
οποίους ώμιλήσαμεν άνωτέρω. Εΐπετο σειρά ταπήτων θαυμασίων 
μεταξύ τών όποιων ό άναπαριστών τόλ· Γάμον τοϋ 'Αλεξάνδρου καϊ 
τής Ροξάνης, ό όποιος έχει τήν έξής ιστορίαν. Ή κυρία ντέ Μαιντενόν, 
θορυβηθεϊσα διά τήν γυμνότητα μερικών παραστάσεων τιόν ταπήτων, 
τάς επένδυσε μέ υφάσματα. Τά ίχνη τών προσθηκών αύτών φαίνονται 
άκόμη. Τό βάθος τής στοάς κατεϊχεν ολόκληρον δ Θρίαμβος τής 'Αΐλη- 
ν&ς, ό όποιος αποτελεί μέρος τών Θριάμβων τών Θεών. Είς έν διαμέ

ρισμα τό δποϊον συνείχετο μέ τήν στοάν 
ύπήρχεν δ Τάπης τών ’Ινδιών, διά τόν 
όποιοι· είναι βέβαιον ότι δέν έκουράσθη- 
σαν είς τούς Γκομπελέν νά τόν Αντιγρά
ψουν άπό τό σχέδιον, καίτοι ή αντιγραφή 
διήρκεσε σχεδόν ένα αιώνα!

'II τετράγωνος αίθουσα ή όποια ήρχετο 
έπειτα περιείχε δείγματα ταπητουργίας έκ 
τών άρχαιοτέρων καί πολυτιμωτέρων. Είς 
αύτήν ήσαντοποθετημένοι τάπητες παρι- 
στώντες τόν Ευαγγελισμόν καί τήν Προ- 
σκύνησιν τών Μάγων, έργα τοϋ ΙΕ' 
αίώνος. Τάπητες θαυμαστής λεπτότητος.

Πλήθος άλλων πινάκων έκάλυπτε τούς 
τοίχους τών άλλων αιθουσών μεταξύ τών 
οποίων εις έκ τής σειράς τών κατορθω
μάτων τοΰ Δόν Κιχώτου κατείχε τό βάθος 
τοΰ πρώτου εργαστηρίου καί άλλος τής 
εισόδου τοϋ Τούρκου πρέσβεως είς Τουϊ- 
λερί, έκ τών πλέον πρωτοτύπων έργων 
τών Γκομπελεν. Άλλαι εικόνες έκόσμουν 
τό ισόγειον, έργα τού ΙΗ' καί τού ΙΘ' 
αίώνος καί μεταξύ αύτών τάπης παριστών 
τήν Άφροδίτην εις τά έργαστήρια τοϋ 
Ήφαιστου. Ό τάπης αύτός θεωρείται 
δικαίως ώς τό αριστούργημα τών εργα
στηρίων Γκομπελέν κατά τον ΙΗ' αιώνα. 
Φαίνεται άνώτερον άπό τό πρωτότυπον.

«

Τό μουσεΐον τών «Γκομπελέν» εκπρο
σωπεί τήν ιστορίαν τοΰ παρελθόντος. Είσ- 
δύοντες είς τά έργαστήρια είσερχόμεθα 
είς τήν σύγχρονον ζωήν.

"Αλλοτε οί έργάται τών Γκομπελέν είρ- 
γάζοντο είς όρβίους ή οριζοντίους άργα- 
λειούς.Ή διαίρεσις αύτη ύπήρχεν άπό τής 
ίδρύσεως τοΰ οίκου ή τούλάχιστον άπό

Τό τμήμα τών υφαντών.

τής έποχής τοΰ Κολμπέρ, υπήρχε δέ προσωπικόν χωριστόν διά κάθε 
έργαστήριον καί δύναται τις νά άναφέρη παραδείγματα έργατών, οί 
όποιοι είχον έργασθή διαδοχικώς είς τόν κάθετον καί έπειτα είς τόν 
οριζόντιοι· άργαλειόν.

II. κατασκευή των ταπήτων, είδους Savonnerie, άνάγεται εϊς τήν 
βασιλείαν τοΰ ’Ερρίκου Δ'. Κατά τό 1610, εις καλλιτέχνης όνόματι 
Πέτρος Δυπόν, προσεφέρετο νά έλευθερώση τήν Γαλλίαν τής φορολο
γίας τήν οποίαν έπλήρωνεν είς τήν Ανατολήν διά τήν άγοράν τών 
ταπήτων. Ο βασιλεύς, ένδιαφερόμενος διά τήν πρόοδον τής Γαλλικής 
βιομηχανίας, ίδρυσε τό νέον έργοστάσιον είς τάς δχθας τοΰ Σηκουάνα, 
είς έν παλαιόν έργοστάσιον σάπωνος, τό όποιον μετεβίβασε τήν ονομα
σίαν του είς^τό τοΰ Πέτρου Δυπόν. Ή βιομηχανία ταπήτων, τής μεθό
δου Λεβάν, έμεινεν είς ο καί πρότερον μέρος μέχρι τοΰ 1826, όποτε 
ήνώθη μέ τούς Γκομπελέν. Ουτω έξηγεϊται διατί ό οίκος Γκομπελέν 
ασχολεϊται σήμερον διά δύο είδη κατασκευής τελείως διακεκριμμένα: 
Τής κατασκευής ταπήτων μέ καθέτους άργαλειούς καί τής κατασκευής 
ταπήτων παραγωγής Savonnerie. Ό πρώτος τρόπος δέν είναι πλέον έν 
χρησει είς τό Γκομπελέν, είναι δέ έγκαταλελειμμένος είς τά βιοαη- 
χανικ.ά κέντρα, τά όποια εργάζονται διά τό έμπόριον. Είναι γενική 
ή γνώμη ή άναγνωρίζουσα υπεροχήν παρατηρουμένην είς τά έργα 

τά έκτελούμενα είς τόν 
κάθετον δρθιον άργα- 
λειόν.Ή έκτέλεσις είνε 
βραδυτέρα καί άκριβε- 
στέρα μέ τόν δρθιον 
άργαλειόν.

Άς σταματήσωμεν 
εμπρός είς ένα έξ αύ
τών έξ μέτρων μήκους 
καί τεσσάρων ύψους. 
Ό έργάτης κάθηται 
όπισθεν τοΰ έργαλειοΰ, 
διά νά έχη είς τήν διά
θεσή· του τάς κερκί
δας, δηλ. τάς λεγόμε
νός «σαΐτας», φορτω
μένος μέ τά διαφόρων 
χρωμάτων μαλλία, με
τά οποία θά χρωμα- 
τισθή ό πίναξ. Τό φώς 
έρχεται άπό επάνω διά 
νά μή κουράζη τούς 
οφθαλμούς τοΰ έργά- 
του. Τό σχέδιον είναι 
δπισθέν του τοποθετη
μένοι·, διότι δέν υπάρ

Τό

χει Οέσις άλλαχοΰ. Τοιουτοτρόπως ό 
έργάτης δέν βλέπει κατά τήν εργασίαν 
του ούτε τό σχέδιον, τό όποιον άντι- 
ίράφει, ούτε τό ύφασμα, τό όποιον 
φαίνει. ’Επειδή ό έργάτης καθήμενος 

όπισθεν τοΰ έργαλειοΰ δέν βλέπει τό 
ύφαινόμενον κατά τήν πρόοδον τής 
εργασίας, διά νά μή άναγκάζεται νά 
άπασχολήται διαρκώς, όταν βέλη νά 
ϊδη πώς προχωρεί αύτη, περνφ μεταξύ 
τών κλωστών τοΰ στημονιού μικρόν 
καθρέπτην, πράγμα τό όποιοι· τοΰ επι
τρέπει, έφ’ δσον είναι άναγκαϊον νά 
παρακολουθή κατά πόσον τό ύφασμα 
είναι σύμφωνον μέ τό πρωτότυπον.’Λπό 
τάς όλίγας αύτάς υποδείξεις ένΐΌεϊται 
ήδη οτι χρειάζεται μακρά πρακτική διά 
νά γίνη τέλειος ό έργάτης. Δύο έτη 
χρειάζονται είς ένα μαθητευόμενον διά 
νά μάίΐη νά εργάζεται είς τά εύκολώ- 
τερα μέρη του σχεδίου καί δώδεκα τούλάχιστον ή δεκαπέντε έτη διά νά 
γιιη τελειος έργάτης. Άλλοτε οί έπιτηδειότεροι έργάται είχον τό άπο- 
κλειστικόν μονοπώλιον τών τεχνητών διά τάς μορφάς καί τά γυμνά. Οί 
άλλοι είς δλην των τήν ζωήν άντέγραφον κοσμήματα, φυλλώματα κτλ. 
Τώρα μία τοιαύτη κατανομή δέν είναι δυνατή καί οί μαθητευόμενοι 
συνειθίζουν ολίγον κατ’ ολίγον νά έκτελοΰν καί κεφαλάς καί γυμνά 
σώματα, δπως καί τά δευτερεύοντα μέρη τοΰ σχεδίου. Έν τούτοις ό 
τεχνίτης, ό αληθινός καλλιτέχνης, ό γνωρίζων νά σχεδιάζη, ό όποιος 
έχει τό αίσθημα τοΰ χρώματος, ό όποιος βλέπει καλά, έχει πάντοτε 
μίαν υπεροχήν απέναντι τών ουντεχνιτών του. Τοιουτοτρόπως ή έτησία 
παραγωγή τών τεχνιτών ποικίλλει. Ένφ εις υφαντής τεχνίτης θά ύφάνη 
δύο καί ήμισυ μέτρα ή καί τρία κατ’ έτος, ό σύντροφός του δέν θά 
είμπορέση νά τελείωση έν μέτρον είς δώδεκα μήνας. Άπό τινων έτών ή 
μεση_ παραγωγή ΰψώθη έπαισθητώς. Τελευταίως άκόμη εν έργοστάσιον 
μέ εϊκοσιν οκτώ έως τριάκοντα υφαντάς δέν έφθανε είμή είς δέκα οκτώ 
έως είκοσι μέτρα κατ’ έτος. Τώρα ή παραγωγή υπερβαίνει τά πεντή- 
κοντα μέτρα μέ τεσσαράκοντα έργάτας, μέ αναλογίαν δηλαδή ένός 
μέτρου καί είκοσι πέντε εκατοστών κατά κεφαλήν. Δυστυχώς δ οργανι
σμός τοΰ έργοστασίου δέν επιτρέπει νά πληρωθή κάθε έργάτης κατά 
την άξίαν του. Οί ταπητουργοί είναι υπάλληλοι τής κυβερνήσεως μέ 
ώρισμένον μισθόν, δ όποιος αύξάνει κατ’ αρχαιότητα. Τά βραβεία εργα
σίας, τά όποια δίδονται είς τούς έπιτηδειοτέρους δέν διορθώνουν τό 
κακόν. Οί μισθοί, οί όποιοι ήσαν μικροί άλλοτε, τώρα ηύξήθησαν. Ή 
τύχη τών έργατών τοϋ Γκομπελέν βελτιοΰται έκ τοΰ ότι απολαμβάνουν 
δωρεάν κατοικίας μετά κήπου. Ή τιμή νά άνήκη δ έργάτης είς τό έργο- 

στάσιον αύτό θεωρείται έν τούτοις 
κάτι. 'Υπάρχουν οίκογένειαι είς 
τάς όποιας άπό πατρός είς υιόν οί 
άρρενες εργάζονται άπό ένός αίώ
νος καί πλέον είς τό Γκομπελέν. 
"Εν παράδειγμα έκ τών πλέον 
άξιοπαρατηρήτων είναι ή οικογέ
νεια τοΰ άλλοτε 'Υπουργού τής 
Έκπαιδεύσεως έν Ι’αλλίφ Δουρουι. 
Ό πατήρ του έξήσκησεν έπί πολύν 
χρόνον τά καθήκοντα τοΰ διευ- 
θυντοΰ τμήματος έν τφ έργοστα- 
σίφ. Είναι βεβαιωμένον δτι, ή 
έγκατάστασις τής οικογένειας Δου- 
ρουΐ είς τό Γκομπελέν άνάγεται 
είς τά πρώτα έτη τοΰ ΙΗ' αίώνος.

'Υπήρξεν έποχή κατά τήν όποιαν 
τό Γκομπελέν είχεν ύπό κατα
σκευήν τάπητας μεγάλης άξίας 
δέκα τρεις ή δέκα τέσσαρας προω- 
ρισμένους διά δημόσια καταστή
ματα. "Ολοι αύτοι ήσαν προωρι- 
σμένοι διά δημόσια καταστήματα 
καί άλλα ιδρύματα. Άναφέρομεν
μεταξύ αΰτωντά Σύμβολα τής Γαλλικής Δημοκρατίας, προωρισμένα διά 
το μέγαρον τών Ηλυσίων, τούς Δώδεκα μήνας τοΰ Ώντράν. άντιγεγραμ- 
μένους άπό αρχαία μοδέλλα καί θεωρουμένους έκ τών έξοχωτέρων τού 
ΙΗ’ αίώνος, τήν θέαν τοΰ Πύργου τοΰ Saint-Germain-cn ■ Laye, 
προωρισμένην δι’εν διαμέρισμα τοΰ πύργου Saint-Germain, τήν 'Ανα
γέννησιν, ή όποια συνεπλήρωσε_ τόν διάκοσμον τής Εθνικής Βιβλιοθή
κης τής 1 αλλίας μέ μοδέλλα τοΰ Έρμοΰ, παριστώντα τήν 'Αρχαιότητα, 
τόν Μεσαίωνα, τον "Εντυπον καί τόν Χειρόγραφον. "Αλλοι έπίσης 
τάπητες κατεσκευάσθησαν διά τό Ακυρωτικόν τών Γεννών.

Άλλο διαμέρισμα υπάρχει είς τό Γκομπελέν διά τήν έπιστημονικήν 
κατασκευήν τών χρωμάτων ΰπό τήν διεύθυνση- χημικού. Τά χρώματα 
εξετάζονται χημικώς καί αποκλείονται αύστηρότατα δσα δέν πληρούν 
τους άπαιτουμένους άπό τήν ’Επιστήμην όρους.

Τό Γκομπελέν περιλαμβάνει άκόμη πολλάς υπηρεσίας συμπληρωμα
τικός, αί οποϊαι αξίζουν όλίγας λέξεις. Μία έξ αύτών είναι τό έργαστή
ριον τής τελευταίας έπεξεργασίας τοΰ τάπητος, εϊς τό δποϊον έργάζον- 
ται γυναίκες. Είς αύτό τό τμήμα διορθώνουν καί τούς παλαιούς τάπη
τας καί αί εργασίαι του, αφ ότου η ταπητουργία ηύνοήθη άπό τό κοι
νόν, είναι πολλαί. Ούτω διωρθώθη εις τάπης τής ιστορίας τοΰ 'Αγίου 
Ρεμύ, άνήκων είς τήν εκκλησίαν τοΰ Ρέμς.

Υπάρχει άκόμη είς τό Γκομπελέν σχολεϊον ίδρυθέν υπό τοΰ Κολ- 
μπέρ. δταν οΰτος άναδιωργάνωσεν όριστικώς τό έργοστάσιον. Περιλαμ

βάνει μαθήματα σχεδίου καί τεχνικήν
σχολήν ταπητουργίας. Οί νέοι, γινόμε
νοι δεκτοί ώς μαθηταί μετά διαγωνι
σμόν, μένουσι δύο έτη είς τό σχολεϊον 
τής ταπητουργίας, δπου μανθάνουσι τά 
στοιχεία τής τέχνης. Δέν εισέρχονται εις 
τά έργαστήρια, παρά μετά δοκιμασίαν 
σοβαράν, πιστοποιούσαν τήν έπιτηδειό- 
τητά του. Δύο σειραί μαθημάτων σχε
δίου άπό άναγλύφου καί άπό τοΰ φυσι
κού συμπληροΰν τάς αναγκαίας είς τούς 
ταπητουργούς σπουδάς. Τά στοιχειώδη 
μαθήματα είναι προωρισμένα διά τά 
παιδιά τής συνοικίας· τά άνώτερα είναι 
άποκλειστικά διά τό προσωπικόν τοΰ 
έργοστασίου. ’Επιτρέπεται είς τούς μα- 
θητευομένους νά έργάζωνται καί νά 
τελειοποιούνται είς τήν σπουδήν ζών- 
των μοδέλλων καί είς τήν σύνθεσιν.

Τοιουτοτρόπως τό έργαστήριον, χά
Γκομπελέν κατά τά πρώτα έτη της συστάσεώς τον.

ρις είς τόν οργανισμόν 
του, ήδυνήθη νά έπαρ- 
κέση είς εαυτό καί νά 
θριαμβεύση κατά πά
σης δυσχερείας. Είναι 
τό τελευταίου καταφύ
γιου μιας έκ τών λαμ
πρών τεχνών καί έχει 
φήμην παγκόσμιον, ή 
όποια άποδεικνύεται 
άπό τάς τριάκοντα χι
λιάδας ξένων, οϊτινες 
τό έπισκέπτονται κατ’ 
έτος. Τέλος έν τή άνα- 
μονή τής άναγεννήσεως 
τής ταπητουργίας, τήν 
όποιαν οί απόγονοί μας 
θά ϊδουν ίσως ταχέως, 
διαφυλάττει τάς παρα
δόσεις ένός παρελθόν
τος δοξασμένου καί εί
ναι πάντοτε έτοιμον νά 
διαδώση είς τά κέντρα 
τής παραγωγής υποδεί
γματα καί διδάγματα. Τό τμήμα τών χρωμάτων.

ι
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«Θά ύπάγω είς αύτήν τήν θέσιν. είπεν ή Λουκία ένα βράδυ, θά 
γράψω αΰριον. Μή τό σκεπτώμεθα πλέον». Καί καθώς έψαχνε μέ τά 
μάτια της νά ίδή ποΰ είναι τό μικρό σκυλάκι, παρετήρηοεν αύτό άφω- 
σιωμένον εΐς ένα παιγνίδι, τό όποιον εϊχεν άρχίσει άπό κάιιποσες ημέ
ρες καί είς τό όποιον έφαίνετο οτι είναι προσηλωμένη μέ παραφοράν. 
Είχε βάλει είς τόν νοΰν του νά κατασυντρίψω μιαν παλαιόν πολυθρόναν, 
ποΰ εΰρέθη είς τήν άποθήκην καί τήν όποιαν είχαν φέρει διά νά τής 
κάμουν μίαν κλίνην μαλακήν. Τό ύφασμα, παλαιόν, έκρέματο καί ή 
Σιβά τό έξέσχιζε λυσσωδώς, τό έτραβοΰσε μέ τά δόντια της καί αύτό 
τό παιγνίδι τής άρεσε τόσο πολύ, ώστε ήτο αδύνατο νά τήν άποσπά- 
σουν. Άφησέ την, έλεγεν ή Λουκία παρακλητικά είς τήν μητέρα της, 
άφοΰ αύτό τήν ευχαριστεί· Καί τήν άφινε είς τό παιγνίδι της! Τό 
πρωί τής φοβέρας έκείνης ήμέρας, ποΰ ή Λουκία έπρεπε νά φύγη, ήσχο- 
λεϊτο είς τό δωμάτιον της νά τακτοποιήσω είς ένα σάκκον τά όλίγα 
φορέματα ποΰ Οά έπαιρνε μαζύ της, δταν ήκουσε έξαφνα γαυγίσματα 
ζωηρά, άλλά θριαμβευτικά, τής φωνές τής μητρός της καί τρεξίματα 
μέσα είς τό δωμάτιον. Ή Λουκία έτρεξε νά ίδή τί συμβαίνει- "Οταν 
έμβήκε, είδε τήν πολυθρόναν ξεκοιλιασμένης·, χαίνουσαν, καί τήν Σιβά 
τρέχουσαν άπό κάτω άπό τά έπιπλα, σύρουσαν μαζύ της ένα δέμα άπό 
κουρέλια τά όποια έτίναζε, τά έδάγκωνε, σάν νά ήθελε νά τιμωρήση τό 
δέμα διά τήν Αντίστασίν του. Μά είναι τρελλή ! έφώναζεν ή μητέρα. Τί 
εύρήκε είς αύτήν τήν πολυθρόναν! Μόλις ί] Σιβά είδε τήν Λουκίαν ησύ
χασε. Έσήκωσε υπερήφανα τό κεφάλι της υψηλά, κρατώντας» τό δέμα 
μέσα είς τό στόμα της. έπήγε έμπρός είς τήν κυρίαν της καί άφησε νά 
πέση έμπρός είς τά πόδια της τό περίεργον εύρημά της. Αί δύο γυναί
κες έκυττάχθησαν μέ μίαν ελπίδα. Ή πολυθρόνα τής γιαγιάς! Έμουρμού- 
ρισεν ή Λουκία. Τά χέρια των έτρεμαν, καθώς έλυσαν τά κουρέλια καί 
ένα ψαλλίδι τά έκοβε μέ προσοχήν! Τό έμαντεύσατε, δέν εϊνε έτσι; 
"Ολη ή μικρά περιουσία, ποΰ εϊχεν έξαφανισθή, ήτο έκεΐ, είς χιλιό- 
δραχμα τυλιγμένα καλά, ποΰ ή γρηά μανιακή τά εϊχε βάλει έκεΐ. 'Υπήρ- 
χον σχεδόν 200 χιλιάδες φράγκα! Καί οΰτω διά μιάς, χάρις είς τήν 
Σιβά, ή Λουκία καί ή μητέρα της έγιναν πλούσιαι. Τό Ιδιο βράδυ άμέ
σως προσεκάλεσιιν είς τό φαγητόν καί τόν νέον ιατρόν· είς τό τραπέζι 
τους δέν υπήρχε μόνον ψωμί, αλλά καί φαγητά. Κοντά είς τό τραπέζι 
έτοποθετήθη έπάνω είς ένα μαξιλάρι καί ή Σιβά, ή δποία εϊχε ησυχά
σει πλέον, άφ’ δτου έφερε είς φώς τόν θησαυρόν, ό όποιος έδωσε είς 
αύτά τά τρία πλάσματα κάτι περισσότερον άπό τήν ζωήν, τήν ευτυχίαν! 
Τό μικρό σκυλάκι έγήρασε τώρα πλέον πολύ, είναι δώδεκα έτών, άλλά 
δέν Οά τό λησμονήσουν ποτέ, θά εϊνε πάντοτε τό άντικείμενον τής αγάπης 
είς αύτό τό σπίτι, τό όποιον έδημιούργησεν αύτή, τήν όποιαν έμάζευσαν 
άπό τήν γωνίαν ένός δρόμου, μισοπεθαμένης- άπό τό κρύο καί την πείνα.

Ύπάρχουν πολλαί μυστηριώδεις συμπτώσεις είς τήν ζωήν!
(Έκ τοΰ Γαλλικοί») Λ. Ν. Γ.

4 « «

Τ© ΤΕΛΟΣ ΜΙΑΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ
(Άπό Εν ταξείδιον, τό όποιον Εκαμε Ετη τινά μετά τόν πόλεμον τοϋ IMO et; 

’Αλσατίαν καί Λορραΐνην ό ’Ιούλιος Κλαρετί, άπεκόμισε πλήθος Εντυπώσεων τόσον 
βαόέως γενομένων αϊσόητών, δσον καί εύγλώττως διατυπωΟειοών, μεταξύ τών 
όποίων καί ή Εξής συγκινητική σκηνή τής Γαλλικής Ιστορίας]:

Εδειπνήσαμεν είς τό ΞνοΛοχιΐον τής Σειρήνος είς τό Έταίν, είς τήν 
αίθουσαν καί είς τήν αύτήν θέσιν οπού ό Ναπολέων Γ', φεύγων έκ

Μέτς, έσταμάτησε τήν 16 Αύγούστου 1870, είς τάς έννέα καί ήμίσειαν 
τό πρωί, ένφ έβροντοϋσαν μακράν τά κανόνια τής Γκραβελότ. Ό Αύτο- 
κράτωρ, ό όποιος εϊχεν άκόμη δεκαπέντε ήμέρας νά βασιλεύση, συνω- 
δεύετο άπό μίαν ίλην τών κυνηγών τής Αφρικής, άπό ένα λόχον τών 
πεζών κυνηγών, εν τάγμα γρεναδιέρων τής φρουράς καί εκατόν φρουρών. 
Ό Αύτοκρατορικός πρίγκιψ τόν παρηκολούθει μέ ύφος άθλιον καί 
μελαγχολικόν. Πρό τοΰ προγεύματος, δ Ναπολέων έκάθησεν είς τό κα- 
Ϊενεΐον τοΰ ξενοδοχείου καί, είς μίαν γωνίαν τής μαργαρίνης τραπέζης 

'ράψε βραδέως έν τηλεγράφημα πρός τήν Αύτοκράτειραν, έπειτα τό 
άνέγνωσε, δέν τό ευρε κατάλληλον καί τό έσχισεν είς τεμάχια. Αύτά τά 
παληόχαρτα, συλλεγέντα άπό ένα κάτοικον τοΰ Έταίν, άπαρτίζουν έν 
ιστορικόν αύτόγραφον περιεργότατον καί άληθινά θλιβερόν.

Ό Αΰτοκράτωρ έσηκώθη έπειτα καί διηυθύνθη, περνών διά τοΰ ιια- 
γειρείου, είς τό έστιατόριον. Έκάθησεν έκεΐ, έχων τόν υίόν του αρι
στερά, έμπρός εις μίαν πιατέλαν άπό φαγιάνς, καί ένώ τοΰ έσερβίριζον 
ένα πρόχειρον πρόγευμα, αύγά, ζαμπόν, κομμάτια ένός πατέ, σταλεντος 
είς τόν ξενοδόχοι·, κ. Διεζοά, άπό τόν Δήμαρχον τής πόλεως—έμενε σιγη
λός, σχεδόν ακίνητος, μέ τούς άγκώνας στηριζομένους έπί τής τραπέζης 
καί τά γαλανά του μάτια προσηλωμένα εις τό πιάτο του. Ό άρχηγός 
τοΰ έπιτελείου δέν ώμίλει περισσότερον. Έξω τό πλήθος άνέμενε συνω- 
θούμενον, άγωνιώδες καί διερωτώμενον, έάν θά έγκατέλειπον τό Μέτς, 
όπως είχον έγκαταλείψη τό Στρασβούργον. Έξαφνα δ έφημέριος μιάς 
μικρός πόλεως, κειμένης μεταξύ Έταίν καί Κουφλάνς, προσήλθεν έφιπ
πος, ζητών νά όμιλήση είς τόν Αΰτοκράτορα.

“Ηρχετο νά άναγγείλη δτι, γύρω τής περιοχής του, είς τό ΙΊαρφόν-τρύπ, 
έπροχωρουν ήδη πέντε χιλιάδες ΓΙρώσσοι, οί όποιοι ήδύναντο αίφνι- 
δίως νά έλθουν εις τό Έταίν καί νά προσβάλουν, νά άρπάσουν Ισως 
τόν Αΰτοκράτορα καί τήν άκολουθίαν του.

Έβιάσθησαν νά φύγουν. Ό Αύτοκρατορικός πρίγκιψ εϊχεν άναβή είς 
τό πρώτον πάτωμα τοΰ ξενοδοχείου τής Σειρήνος, δωμάτιον άριθμός 3. 
νά άναπαυθή όλίγον. «Είς τό αμάξι,Υψηλότατε!» τοΰ έφώ- 
ναξαν. Έδόθη άμέσως διατ ιγή εις τούς γρεναδιέρους νά 
αναποδογυρίσουν τήν σούπαν των καί νά φύγουν άμέσως.

Ήτο ένδεκα καί ήμίσεια. Ό επιτελάρχης καί οί έκατόν 
φρουροί έξηφανίσθησαν άμέσως διά τής οδού τοΰ Βερτούμ.
Μίαν ώραν μετά ταΰτα δύο ουλάνοι είσήρχοντο είς τό Έταίν μέ τά 
πιστόλια είς τάς χεϊρας καλπάζοντες δεξιά καί άριστερά καϊ κάμνον- 
τες νά σπινθηροβολή τό πεζοδρόμιον ΰπό τά πέταλα τών 'ίππων των.

Ή Γερμανία κατεδίωκεν έκ τοϋ πλησίον καί έκτυποΰσε μέ τάσπη- 
ρούνια της τόν Καίσαρα καί τήν τύχην του.

ΙΟΥΛΙΟΣ ΚΛΑΡΕΤΙ

Η ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ * *
* * ΤΗΣ ΣΙΒΑ

(ΔΙΗΓΗΜΑ)

Α νο νεαραί κυρίαι άνεχώρησαν άπό to σαλόνι ιρς κ. δέ 
ΖΔ Φοντάν, πρό τής ώρας τοϋ προγεύματος, διά νά υπάγουν 
είς μίαν συναναστροφήν τεΐου, δπου ήσαν προσκεκλημένα!. 
Ώράΐαι, μέ τά φορέματα τής μόδας, έβάδιζον αργά καί μετά 

δυσκολίας μέσα εϊς τά πολυτελή καί στενά φορέματα των, μολονότι ί) μία 
έξ αύτών προσεπάθει νά κάμη μεγάλα βήματα, ώς νά τήν έκυνηγοΰσαν.

— "Α ! 'Οχι δχι! Έμουρμούριζεν. Αύτοϊ έδώ οί άνθρωποι μέ ερεθί
ζουν μέ αύτό τό σκυλάκι, τό όποιον κάθηται θρονιασμένο μέσα είς τό 
σαλόνι σαν εϊδωλον. 'Γή άληθείρ άγαπώ καί έγώ τά ζώα, άλλά μέχρις 
αύτοΰ τοϋ σημείου τό θεωρώ γελοΐον. "Οπου καί άν στραφή κάνεις έδώ 
μέσα δέν βλέπει παρά τό πολύτιμο σκυλάκι, τήν Σιβά. Λυτή φιγουράρει, 
άπό μάρμαρον καμωμένη, είς μίαν χρυσήν έταζέρα, σαν στημένη έπί 
βωμού. Αύτή θαμβώνει, ζωγραφισμένη μέσα είς μιαν άρχαίαν κορνίζαν. 
Αί φωτογραφιαι της γεμίζουν ένα ολόκληρον λεύκωμα. Καί ή πολυθρόνα 
της! Μία πολυθρόνα ρυθμού Λουδοβίκου XVI, σκεπασμένη μέ μετάξι 
καί περιτριγυρισμένη άπό ενα παραβάν χαμηλόν, ώστε κανείς άλλος νά 
μήν ήμπορή νά καθήση εΐς αύτήν, παρά μόνον ή ίδιοκτήτριά της. Ή 
πολυθρόνα τής Σιβά! Σοΰ έρχεται ή όρεξις νά τής πατήσης τό πόδι.

Ή άλλη κυρία ήρχισε νά γελά ένα γελοίο γλυκό, όλίγον συγκεκινη- 
μένη καί έψιθύρισε :

— Καϋμένη μικρούλα Σιβά!... Δέν γνωρίζετε τά πράγματα. Δέν τοΰς 
γνωρίζετε πολύν καιρόν τοΰς Φοντάν. Έάν ήξεύρατε! Ά δέν τό κρύ
βουν· έχουν πολύ δίκαιον νά τήν άγαποΰν!

— Τί; Δέν τούς έσωσε τήν ζωήν, υποθέτω-
— Σχεδόν ναί.

Πώς, πέστε μου λοιπόν γρήγωρα !
— Νά. Ή Λουκία ήτον είκοσι έτών. Δέν ήτο άκόμη κυρία Φον

τάν καί δέν έσκέπτετο νά γίνη ποτέ, δταν ένα μεγάλο δυστύχημα συνέβη 
είς τήν μητέρα της καί αύτήν. Έχασαν τήν περιουσίαν των. Ή άπώ- 
λεια ήτο πλήρης καί έπήλθεν άπό απρονοησίαν καί ατυχίαν. Ό πατήρ 
τής Λουκίας ήτο ένας ανώτερος δημόσιος υπάλληλος, ό όποιος άγα- 
πούσε νά ζή ζωήν σπάταλον καί δέν έσκέπτετο διά τήν επαύριον. Έχων 
ώς μόνην περιουσίαν τόν μισθόν του, άληθώς λαμπρόν, τόν έξιόδευεν 
έως τήν τελευταίαν δραχμήν, χωρίς νά σκέπτεται τί θά γίνουν οί ίδικοί 
του έάν άπέθνησκεν. “Οσον άφορρ τήν κόρην του, τής είχε διά προίκα 
τήν κληρονομιάν μιάς γρηάς γιαγιάς ποΰ έκάθητο μαζύ των γρηά 
γυναίκα, φιλάργυρος, μανιακή, ή όποια άφινε νά τήν φιλοξενούν χωρίς 
νά έξοδεύη πεντάρα. Καλλίτερα έσκέπτοντο — ή προίκα τής Λουκίας 
θά είναι μεγαλητέρα. Άπέθανε καί δέν ηδραν κανέν ίχνος τής μικράς 
περιουσίας. Τό δωμάτιον τό όποιον κατείχε τό έψαξαν, δέν εΰρέθη ένα 
χαρτί, ούτε μία σημείωσις* δέν ήξευραν τί εϊχε κάμει τά λεπτά της. 
Μπά! Είπεν ό πατήρ. Δέν πειράζει· θά δώσω έγώ είς τήν Λουκίαν εν 
ετήσιον εισόδημα! Καί ή πολυτέλεια έξηκολούθησεν. 'Οχι έπί πολύ 
δαως· ένα πρωί εύρον τόν κύριον άποθαμένον άπό θανατηφόςον απο
πληξίαν. Καί τότε ; Έπρεπε νά ίδήτε έκ τοΰ πλησίον αυτήν την κατα
στροφήν διά νά καταλάβετε δλην τήν φρίκην. Δύο γυναίκες συνειθισμέ- 
ναι είς τήν ζωήν τής πολυτελείας, και άπό τήν μίαν ήμέραν έως τήν 
άλλην περιελθοΰσαι είς κατάστασιν, ώστε νά στερούνται καί αύτοΰ τού 
άρτου. Κατά τά είωθότα είς αύτάς τάς περιστάσεις, έπωλήθησαν δλα τά 
υπάρχοντα διά πώλημα, έπιπλα, άμαξαι,_ δπως πωλοΰν, δταν βιάζονται 
νά κάμουν λεπτά, διά τό τίποτε. Τά χρέη έπληριόθησαν, αί δύο γυναί
κες μετφκησαν, έπήγαν είς ένα ταπεινό σπιτάκι ποΰ επίπλωσαν μέ τά 
έπιπλα, ποΰ είχαν είς τήν άποθήκην, δλα τά παλαιά έπιπλα. Τό μόνον 
πράγμα πολυτελείας πού έπήραν ήτο ένα μικρό σκυλάκι, ποΰ ή Λου
κία εϊχε περιμαζεύοη μίαν ήμέραν άπό κάτω άπό μίαν πόρτα, χαμένο 
καί μισοπεθαμένο άπό τήν πείνα. Ήτον ένα μικρό σκυλάκι, καθαρό, 
φρόνιμον, ώραΐον καί χαριτωμένοι·· ήμποροΰσαν νά τό πωλήσουν καί 
αύτό, άλλά ή Λουκία Οά άπέθνησκεν άπό λύπην. Άφησέ την μου, είπεν 
είς τήν μητέρα της, Οά τά στερηθώ δλα, Οά έργασθώ, άλλά αφησέ μου 
αύτό τό σκυλάκι, τοΰ όποιου ή φωνή είναι σάν γέλιο παιδιού, εκείνο τό 
γέλιο τής ζωής, τής έλπίδος, άφησέ την μου!... Καί έπήραν τήν 
Σιβά, ή όποια κατ’ άρχάς έξαφνίσθη καί σχεδόν έπανεστάτησε, διότι 
έπρεπε πλέον νά άκουμβφ τά πολύτιμα πόδια της έπάνω είς τό πάτωμα 
χωρίς χαλί. Άλλά γρήγωρα τό έπήρε άπόφασιν. Άλλως τε ή Λουκία 
καί ή μητέρα της, άπηλπισμέναι άπό τό πένθος καί τήν δυστυχίαν, δέν 
έσκέπτοντο πλέον τήν Σιβά. Όλη τους ή σκέψις περιεστρεφετο είς 
αύτό τό πρόβλημα: Πώς νά κερδίσουν τά τοΰ βίου των νά έργασθοΰν! 
Ήμπορείτε νά φαντασΟήτε όποια θά ήτο ή εργασία αύτών τών δύο 
γυναικών. Έδοκίμασαν τήν ραπτικήν, τό κέντηαα, χωρίς νά έπιτύχουν. 
Έπρεπε νά εϋρουν άλλην έργασίαν. Ποιαν; Με πολύ θάρρος ή Λουκία 
έζήτησε νά εβργι μαθήματα, άλλά δέν εΰρήκε. Τής προοέφερον θέσιν 
παιδαγωγού μικρών παιδιών, άλλά θ’ άπεχωρίζοντο. ’Αδύνατον νά περι
γράφω κανείς πόσα δάκρυα έχυσαν, πόσες φορές άγκάλιασεν ή μία 
τήν άλλην καί πόσες φορές μέσα είς τήν απελπισίαν των έσκέφθησαν 
νά αύτοκτονήσουν!. .. Άλλά τί θά έγίνετο ή Σιβά, ή αγαπημένη τους 
Σιβά! Αύτό τό μικρό, τό τιποτένιο ζήτημα; Καί έν τούτοις αύτό ήρκει 
νά κράτηση τήν νέαν είς τό χείλος τής άβύσου. Πρός τούτοις ενα νέον 
αίσθημα ήλθε νά αύξήση τάς βασάνους της. Άπό τίνος ένας νέος 
ιατρός, τόν όποιον κατά τύχην συνεβουλεύΟησαν διά κάποιαν μικράν 
ασθένειαν, κατέληξε είς τό νά γίνη στενός φίλος των. Ήτο ένας νέος 
ιατρός τής συνοικίας, πολύ πτωχός, ώστε νά μή δύναται νά ζή άνέτως, 
μόλις δέ κατώρθωνε νά πορίζεται τά πρός τό ζήν άπό μίαν μικράν 
πελατείαν. Ά! Έάν ή Τύχη έγνώριζεν! Άλλά δέν ύπήρχον τά μέσα διά 
νά συνδεθοΰν οί δύο άτυχεΐς. Καί δμως οί δύο νέοι ήγαπώντο... Νά αγα
πιόνται καί νά ήξεύρουν διι Οά είναι γιά πάντα χωρισμένοι. Έπί τέλους 
έλαβε τήν άπόφασίν της. Χρήματα δέν είχον καθόλου· τό ψωμί έλειπε.

ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠ’ ΟΛΑ
ΕΛΛΗΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΕΙΣ ΚΑΥΚΑΣΟΝ

Έγ-.vs λίγο; περί ύπάρςεω; Ελληνική; άρχιεπιοκοπικής ίδρας εϊς τόν 
Καύκασον. Άπό τήν ουζήτησιν έκείνην, επειδή τό θέμα άφορφ τόν έξω 
'Ελληνισμόν, είς τόν όποϊον τόσον προσφιλής είναι ή «Εικονογραφημένη», 
άποσπώμεν τά κατωτέρω:

Ή Μητρόπολις εϊχεν έδραν τόν ναόν τοΰ Άχταλίν, όγδοήκοντα βέρστια 
άπέχοντος τή; Τυφλίδος, δπου τώρα ή έπαρχία Βορτσαλή. Ό κόμη; Μου- 
ραδιέφ βέβαιοί εϊς τό βιβλίον του «Γρονζιά καί Αρμενία», τήν ΰπαρξιν 
τής Μητροπόλεω; καί τή; λαμπρά; μονή; τού Άχταλίν. Ή Μητρόπολις 
κατηργήβη πρό όγδοήκοντα καί πλέον έτών, είναι δμως περίεργος ή παρά- 
δοσις τήν όποιαν αναγράφει ί Μουραδιέφ. άκούσας αύτήν άπό τοΰς δέσπο
τα; τού Άχταλίν, τού; Δούκα; Μέλκοφ, ή δποία έχει ώ; έξής:

«'(> Αΰτοκράτωρ τοΰ Βυζαντίου 'Ηράκλειο; (610-610) έκτισε τόν ναόν 
τοΰτον, κατά δοβείσαν ύπ’ αΰτοΰ ύπόσχεσιν. "Οταν έξεστράτευσεν εϊς Περ
σίαν, ήκουσε δέ τήν φοδεράν εϊδησιν, ότι οί Σκΰβαι άφ’ ένός καϊ οί Πέρσαι 
άφ’ έτέρου έπέδραμον κατά τής πρωτευούσης του, έδωκεν ύπόσχεσιν νά 
άνεγείρη ναόν πρό; τιμήν τή; Θεοτόκου εϊς τήν θέσιν έκείνην, δπου έμελλε 
ν’ άκούση περί τής σωτηρία; τή; Κωνσταντινουπόλεως. Τήν χαρμόσυ- 
νον ταύτην εϊδησιν ίλαδεν έν Άχταλίν. Διά τούτο καί εϊς τήν ώραίαν 
πύλην καϊ είς τόν βόλον έγράφη ή εϊκών τής Παναγίας τών Βλαχερνών, 
έπειδή πρό τής θαυματουργού ταύτης εΐκόνος I Πατριάρχης Σέργιος κατά 
τήν πολιορκίαν άνέγνωσε καθ’ δλην τήν νύκτα τόν Ακάθιστον Ύμνον».

Τό βέβαιον είναι δτι οϊ Έλληνες άρχιεπίσκοποι τοΰ Καυκάσου ηόλο- 
γοΰντο ύπό τοΰ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, τήν άνωτέρω δέ παρά- 
δοσιν οϊ πέραν τοΰ Καυκάσου Έλληνες γνωρίζουν δλοι. Εϊς τήν Γρον- 
ζιάν άλλως τε μετηνάστευσαν πολλάκι; πολλοί "Ελληνες έκ Βυζαν
τίου, δταν τό κατέλαβον ο! Τούρκοι, καί έκεΐ κατέφυγον πρότερον οϊ έκ 
τής Δυναστείας τών Κομνηνών Ανδρόνικος καί Δαυίδ, μετά τών όπαδών 
των, δταν τούς έξεδίωξεν ή Δυναστεία τών Αγγέλων.

Σήμερον οϊ Έλληνες τής Γρονζιδς ανέρχονται εϊς πληθυσμόν μεγαλή- 
τερον τών έκατόν χιλιάδων.

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ

Άπεδίωσε περί τά μέσα τοΰ μηνός δ παλαιός διπλωματικός ύπάλληλος 
καϊ έγκριτος δικηγόρος παρά τοίς έν Αϊγύπτφ Μικτοΐς Δικαστήριο·.; 
Ευστάθιος Γλυμενόπουλος. Ύπηρετήσας καϊ ώς ύπάλληλος καϊ ώ; δικη
γόρος έν Αϊγύπτφ έπέσπασε τήν γενικήν ύπόληψιν τοΰ έκεΐ Ελληνισμού, 
άπό τοΰ δποίου πρό έτών άπεχωρίσθη έφησυχάζων 
έν Άθήναις. Ό μακαρίτης ήτο έπιμελέστατος συλ
λέκτη; αρχαιολογικών άντικειμένων, είχε δέ καταρ
τίση σπουδαίας άξίας άρχαιολογικάς συλλογάς νομι
σμάτων καϊ άλλων αρχαιοτήτων Αιγυπτιακών, τάς 
δποία; έδώρησεν εϊς τό έν Άλβξανδρείφ Μουσεΐον. 
Άλλην συλλογήν έξ Ελληνικών άρχαιοτήτων έδώ
ρησεν εϊς τήν έν Αλεξάνδρειά ‘Ελληνικήν Κοινό
τητα. Έδώρησεν έπίσης εϊς τό Μουσεΐον τής γενε- 
τείρα; του, του Ναυπλίου, μεγάλην συλλογήν νομι
σμάτων καϊ αγαλμάτων καϊ κατέλιπε τελευταίαν 
εντολήν, Ενα καϊ δσα θά εύρεθώσιν έν τή οϊκίφ του 
άρχαία σταλώσιν εϊς Ναύπλιον. Διά τήν ώμολογη- 
μένην άξίαν του καϊ τά; υπηρεσίας του δ μεταστάς 
είχε τιμηθή διά τοϋ Σταυρού τοΰ Σωτήρο; καϊ 
άλλων παρασήμων Τουρκικών καί Αιγυπτιακών.

Συλλυπούμεθα θερμότατα τάς οικογένειας Λά- 
σκαρη καί Γ. Βλαχάκη.

«
ΚΩΝΣΤ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Επιστημονικός παράγων σημαντικό; δι’ δ,τι έδί- 
δαξε. δΓ δσα εϊργάσθη, δΓ δσα άνεκάλυψε, δέν 
ύπάρχει πλέον μεταξύ ήμών, δ Κ. Μητσόπουλος, 
καθηγητή; τή; Γεωλογία; καϊ ’Ορυκτολογία; έν 
τφ ΙΙανεπιστημίφ.

Ό Κωνσταντίνος Μητσόπουλος καί ώς διδάσκα
λος καϊ ώς επιστήμων ύπήρξε δύναμις καί δύναμις 
μεγάλη. Αί μελέται του διά τά διάφορα γεωλογικά 
καί όρυκτολογικά ζητήματα τής ‘Ελλάδος καί τόν 
τόπον ωφέλησαν καϊ παρά τφ έξω έπιστημονικφ 
κόσμφ κατέστησαν γνωστήν τήν πατρίδά μας άπό 
τών άπόφεων αύτών. Ύπέκυψεν εϊς τό μοιραϊον 
τέλος, μετά βραχεΐαν νόσον, έκτιμώμενος άπό τήν 
Αθηναϊκήν κοινωνίαν καϊ έτάφη μετά πάσης τιμής, 
ήτις άνήκεν εϊς τόν έπιστήμονα τόν διακεκριμένο·? 
καί είς τόν στοργικόν καϊ άγαθόν οικογενειάρχην.

Γαΐαν εχοι έλαφράν.
Η ΓΥΝΑΙΚΑ

Άπό ένα νέον έργον τής Γερμανίδος κυρία; Μι- 
χαέλις, τό δποϊον έπιγράφεται «Ή Επικίνδυνος 
ήλικία» άποσπώμεν τά έπόμενα: «Κανείς δέν είπε 
ποτέ αύτήν τήν μεγάλην άλήθειαν: Ότι ή γυνή, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

έφ’ δσον προχωρεί εϊ; ήλικίαν, γίνεται περισσότερον γυνή. Ναί, ή γυναικεία 
της φύσις προχωρεί άκμάζουσα’ ή γυνή ώριμάζει μέχρι τού βαρέω; χειμώνος».

Και άλλο : «ίΐιά γυνή δύναται νά άγαπά ένα άνθρωπον περισσότερον 
άπό ττ,ν ζωήν της’ δύναται νά θυσιάση δΓ αύτόν τόν καιρόν της, τήν 
ύγείαν της, τήν ϋπαρξίν της. Άλλά δέν δύναται νά έμπιστευθή είς αύτόν, 
αν είναι άληθινή γυναίκα». «
ΖΗΛΕΥΤΟΙ ΓΑΜΟΙ

Ό σεβαστός ο’.κο; τοΰ έν Πειραιεΐ κ. Σταματίου Παπαλεονάρδου έώρ- 
τασε χαράν τήν δποίαν συμμερίζεται καί ή κοινωνία καϊ ή «Εικονογραφη
μένη». Έτελέσθησαν οί γάμο·, τής θυγατρό; του Μαρίκας Παπαλεονάρδου 
μετά τοΰ κ. Κυριάκου Κυριαζοπούλου, τοΰ φίλου βουλευτοΰ Ύδρας. Τήν 
πατριαρχικήν οικογένειαν ή «Εικονογραφημένη» θερμότατα συγχαίρει, καθώς 
καί τόν συμπαθή φίλον τη; εΰχομένη εϊ; τό νέον ζεύγος εΰτυχισμένην ζωήν.

*
Εΰχαρίστως άγγέλλομεν τούς γάμου; τοΰ φίλου Γραμματέω; τού Δημ. 

Συμβουλίου κ. Τίμου Μωραϊτίνη μετά τή; δεσποινίδο; Λέλα; Στεκούλη 
θυγατρός άνωτέρου άξιωματικοΰ τού Υλικού Πυροβολικού. Είς τού; νεο- 
νύμφου; εΰχόμεθα εΰτεκνίαν, ευτυχίαν καϊ κάθε καλάν.

«
Έν Σύρφ έτελέσθησαν οϊ γάμοι του κ. Εύαγγέλου Ζολώτα, μηχανικού 

τοΰ Βασιλικού Ναυτικού, μετά τή; δεσποινίδο; Μαρία; Κρασσερά. Εϊς τόν 
φίλον νεόνυμφον εΰχόμεθα άπό καρδίας κάθε εΰτυχίαν.

«
Η Κ* ΛΑΜΑΡΤΙΝΟΥ ΚΑΙ Η Κ*-ΔΥΜΟΝΤ

Ή κ. Λαμαρτίνου ήτο θυγάτηρ άνωτέρου άξιωματικοΰ τοΰ έν ’Ινδική 
Αγγλικού στρατού, τού συνταγματάρχου Βίρχ, άνήκοντος είς τήν έπιφανή 
οικογένειαν τών Τσόρτσιλλ. Ό βίος τής κυρίας Λαμαρτίνου άφιερώθη δλό- 
κληρο; είς τήν δόξαν τοΰ επιφανούς αύτής συζύγου καί εϊς τήν άνακούφι- 
σιν τών δυστυχών, διότι ήτο αύτή αύτη ή άφοσίωσις. Οΰδέποτε ΰπήρξε 
καρδία πλέον φιλελεήμων. Έκαμεν έλεημοσύνας μετά διακριτικότητος 
καϊ μετριοφροσύνης, ή δποία έδιπλασίαζε τήν άξίαν τών άγαθών της έργων, 
έκρύπτετο δέ εΰεργετοΰσα.

•Τπήρχε, γράφει συγγραφεύς τις, εϊ; τό προάστειον τοΰ Αγίου Μαρκέλ- 
λου μία κυρία Δυμόντ, ,γνωστή εϊ; τούς δυστυχείς διά τήν έλευθεριό- 

τητα καϊ τήν άνεξάντλητον άγαθότητά της. Νέαι 
όσα; έπανέφερεν είς τήν εΰθεΐαν δβόν, γέροντες 
όσων ύπήρξεν ή αδελφή, παιδιά όσων ίιπήρξεν ή 
μήτηρ, δυστυχείς πάσης ήλικίας, όσους ήγάπησε 
καϊ συνέδραμε, δέν θά έπανίδητε πλέον τήν παρήγο- 
ρον ταύτην τών θλίψεών σας’ ή κυρία Δυμόντ συνα- 
πέθανε μετά τής κυρίας Λαμαρτίνου».

«Περί ταύτης μάλιστα ήδύνατο νά εϊπη τις ότι ή 
άριστερά αύτής ήγνόει τί έποιει ή δεξιά. Καϊ εϊ; 
αύτάς τάς έπιστηθιωτέρας φίλα; της άπέκρυπτε τάς 
ωραία; της άγαθοεργίας καϊ ύπήρξεν δλως τύχη; 
έργον ή άνακάλυψίς μου, ότι ή κυρία Δυμόντ καί 
ή κυρία Λαμαρτίνου ήσαν έν καϊ τό αύτό πρόσω- 
πον. Μέ τό αδύνατον σώμά της καί τήν ισχυρά·» 
τη; καρδίαν, ποιας δυνάμει; δέν θά κατέβαλλε διά 
νά άναβαίνη, άσθενής καϊ έξηντλημένη δπως ήτο, 
τάς βαθμίδα; τών ύψηλών έκείνων κλιμάκων, α'ίτι- 
νε; έφερον είς τά πενιχρά υπερώα! Έγεννήθη μέ 
τήν αγάπην τού πλησίον, καί ή ελεημοσύνη ήτο 
τό πάθος της». «
Η ΝΕΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Έβλέπομεν ταινίας κινηματογράφου προβαλλού- 
σα; εικόνα; μέ χρώματα έως τώρα, άλλά τά χρώ
ματα δέν ήσαν άληθινά. Έχρωμάτιζον δΓ ένός 
πινέλλου, μέ ύπομονήν καί κόπον πολύν. δλας τάς 
πλάκας ποΰ άπετέλουν μίαν ταινίαν. Φαντασθήτε 
τί ήτο αύτό. Άλλ' ή Επιστήμη δέν ήμποροϋσε νά 
τό άνεχθή τούτο. Μάς παρέδωκε λοιπόν τώρα ται
νία; χρωματιστά;, άποδιδούσας τά πραγματικά 
χρώματα, τά όποια βλέπει δ φακός τής φωτογρα
φική; μηχανής έν τή Φύσει.

Πρό καιρού οϊ επιστήμονες ήσχολοϋντο είς τό νά 
κατασκευάσουν φωτογραφικός πλάκας, μέ συνθέ
σεις, αίτινες αποσυντιθέμενα·, εϊς τό φώς, ποΰ συγ
κεντρώνει δ φακός τή; μηχανής, νά άποδίβουν τά 
χρώματα τών αντικειμένων ποϋ βλέπει ούτος. Πράγ
ματι δέ πρό τινων έτών παρέδωκαν είς τό έμπόριον 
πλάκα; τοιαύτας, αί όποΐαι δμως δέν ήτο δυνατόν 
νά άποδώσουν καϊ εΐς τόν φωτογραφικόν χάρτην τά 
χρώματα, διότι άκόμη δέν είχον κατορθώση νά κατα
σκευάσουν καί χάρτην εύπαθή εϊ; τά χρώματα.

Άλλ’ ή βιομηχανία τού κινηματογράφου έσπευσε
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νά χρησιμοποιήση τάς χρωματιστός πλάκας· Έπί ταινιών έξ ουσιών άπο- 
διδουσών τά χρώματα τής Φύσεως έκτυπώνεί ταινίας χρωματιστός, ληφθει- 
σας καθ’ Sv τρόπον ανωτέρω θέτομεν. Τό αποτέλεσμα καταπλήσσει αλη
θώς. Βλέπει κανείς νά προβάλλωνται εικόνες καί νά έξελίσσωνται σκηναί, 
μέ τά φυσικά χρώματα καί μένει έκθαμβος πρό τοΰ θεάματος.

Φιλότιμος επιχειρηματίας, δ γνωστός παραγγελιοδόχος κ- Άνδρ. Άγγε- 
λόπουλος, άντιπροσωπεύων τό μέγα Αγγλικόν εργοστάσιου, δπερ πρώτον 
έφήρμοσε τό σύστημα, ίσπευσε νά παρουσίαση εις τούς ’Αθηναίους τήν 
καταπλήσσουσαν αληθώς νέαν έπινόησιν καί δ κόσμος θαυμάζει συρρέω·/ εις 
τό'Αττικόν θέατρον τάς έπί τή στέψει τών Βασιλέων τής Αγγλίας έορτάς 
καί παρελάσεις, τήν ναυτικήν παράταξιν όλων τών στόλων τού κόσμου εΐς 
τό Σπήτχεδ κλπ. μέ τά χρώματά των τά πραγματικά.

«
ΕΥΦΥΗΣ ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ

Ό Μέγας ’Αλέξανδρος, ϊδών καθ' ύπνον Σάτυρον, έν ώ έπολιόρκει τήν 
Τύρον, προσεκάλεσε τόν ονειροκρίτην καί τοΰ έζήτησε τήν έξήγησιν. «Τούτο 
δηλοί, άπεκρίθη εκείνος: Σά-Τύρος», δηλαδή: «Ίδική σου εΐνε ή Τύρος».

«
ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Έξέλιπεν εργάτης τής 'Επιστήμης ότρηρός, δ επίτιμος καθηγητής τών 
Φυσικών καί Μαθηματικών ’Επιστημών Τιμολέων Άργυρόπουλος. Ό μετα- 
στάς ύπήρξεν έκ τών διακριθεισών και έπιέληθεισών 
επιστημονικών μορφών, ακούραστος δέ εΐς τήν διδα
σκαλίαν του έν τφ Πανεπιστημίφ, άνέθρεψε γενεάς 
φοιτητών έν εύσυνειδησίφ πλήρει καί έτίμησεν αύτό 
διά τών μελετών του. Άλλά καί κοινωνικώς έδρα
σε·/ δ μεταστάς, χρηματίσας Πρόεδρος τοΰ Διοικη
τικού Συμβουλίου τού «Φιλολογικού Συλλόγου Παρ
νασσού» άπό του 1880 -1886 καί άπό τοϋ 1897 
μέχρι τής ήμέρας τού θανάτου του. Εΐς ένδειξιν πέν
θους δ «Παρνασσός» άπεφασίσθη νά μείνη κλειστός 
έπί δέκα πέντε ήμέρας, άνεβλήθησαν δέ δλαι αί έορ
ταί καί οί χοροί, οί όποιοι έπρόκειτο νά δοθούν είς 
τήν αίθουσαν του. Τήν κηδείαν τοΰ αειμνήστου καθη- 
γητοΰ ήκολούθησαν συγκινητικώτατα τά παιδιά τών 
Νυκτερινών Σχολών τοΰ Συλλόγου, άπεδόθησαν δέ 
εΐς τόν νεκρόν του στρατιωτικοί τιμαί.

«
ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΡΕΒΕΛΑΚΗ

Τό γνωστόν είς τήν ’Αθηναϊκήν κοινωνίαν φαρ
μακείου τοΰ κ. Γεωργίου Ρεβελάκη μετεκομίσθη έπί 
τής δδού Αιόλου 69. Τό φαρμακείου τούτο αποτελεί 
αληθή επιστημονικήν έκθεσιν μέ τούς ήγγυημένους 
κηλεπιδέσμους του καί μέ τά χειρουργικά έργα- 
λεία, ώς καί πάν είδος άφορών τόν κλάδον του καί 
είναι δξιον πάσης έκτιμήσεως.

«

ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ

Τήν μουσικήν, είπε Γάλλος τις, εύρίσκουσιν οί 
Ιταλοί, μελετώσιν οί Γερμανοί, δημοσιεύουσιν οί 
Γάλλοι καί πληρώνουσιν οί "Αγγλοι.

*
Υποθέσατε ότι αδιάκριτος τις μυΐα πίπτει έντός 

ποτηριού ζύθου. Ό μέλλων νά πίη αύτό τί θά κάμη ;
Άν είναι Άγγλος, θά πετάξη καί τό ποτήριον 

καί τόν ζύθον καί τήν μυϊαν. Άν είναι Γάλλος, θά 
ζητήση άλλο ποτήριον. Άν είναι Γερμανός, θά χύση 
έν μέρος τοΰ ζύθου, δσον απαιτείται διά νά λείψη 
τό αδιάκριτου έντομον καί θά πίη τό ’υπόλοιπον. 
Άν είναι 'Ιταλός, θά συλλάβη διά τών δακτύλων 
του τήν μυϊαν, θά τήν ύβρίση καί ρίπτων αύτήν θά 
πίη τόν ζΰθόν του. "Αν είναι Ρώσσος, θά πίη τό 
περιεχόμενον άταράχως, φροντίζων τό πολύ πολύ νά άποφύγη τό έντομον. 
Άν είναι "Ελλην, θά φωνάξη τόν υπηρέτην τοϋ καφενείου καί θά τόν ύβρίση.

*
’Εντός τοΰ θεάτρου καί διαρκούσης τής παραστάσεως, οί μέν 'Ιταλοί 

δμιλούσιν, οί Γάλλοι βλέπουσι, οί δέ Γερμανοί άκούουσι’ καί οί "Ελληνες 
τά κάμνουν δλα, έχουν δέ καιρόν καί νά χειροκροτούν.

*

Όταν δέν έχει άλλο βιοποριστικόν στάδιον, δ "Αγγλος μεταβάλλει τό 
σώμά του είς στήλας αγγελιών, δ Γάλλος γίνεται θεατρώνης, δ Γερμανός 
μεταναστεύει εις τήν ’Αμερικήν, δ 'Ιταλός έπαιτεί, δ "Ελλην... έκδίδει 
πολιτικήν έφημερίδα·

«
Η ΜΟΔΙΣΤΑ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΑΝΤΩΑΝΕΤΤΑΣ

Μέ Βν τελευταΐόν του βιβλίον, έκδοθέν έν Παρισίοις ύπό τόν τίτλον 
• Ρόζα Μπερτέν ,δ συγγραφεύς Αίμ. Langlade, μάς εισάγει είς τόέργαστή- 
ριον μιάς μεγάλης μοδίστας, ή δποία έδρασε μεταξύ τοΰ 1770 καί 1774. Τό 
βιβλίον αποτελεί Περιγραφήν τοΰ βίου μιας έποχής» καί αρχίζει ώς έξής:

«Ή βασιλεία τής Μαρίας Άντωανέττας ύπήρξε βασιλεία τών ματαιοτή
των καί τών κουρελιών καί άν ή Βασίλισσα δέν ίδρυσε Ύπουργεΐον τής 
τουαλέττας, ύπήρχον δμως είς τήν Αυλήν τών Βερσαλλιών κομωταί, 
ράπτριαη σχεδιάστριαι μοδών, αί όποίαι ήσκούντο περισσότερον παρά οί 
σύμβουλοι τοΰ Βασιλέως. Άπ’ αύτάς ύπήρξε και ή Ρόζα Μπερτέν».

Ό συγγραφεύς μάς διηγείται τάς άρχάς τοϋ βίου τής μεγάλης μοδίστας, 
ή δποία έλαβε τήν πρός τούς Παρισίους δβόν είς ήλικίαν δέκα έξ έτών, περί 
τό 1763. Ή Ρόζα είχεν ένθαρρυνθή νά έπιχειρήση τό ταξείδιον άπό τόν 

TIMOAEQN ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

θερμόν της πόθον νά βοηθήση τήν οικογένειαν της καί διότι μία Βοημίς 
γύφτισσα τής είχεν ειπή δτι έχει μεγάλην τύχην καί δτι θά φθάση έως τό 
παλάτι. Ή Ρόζα είσήλθεν είς έργοστάσιον μοδίστας, δπου τήν έγνώρισε ή 
πριγκήπισσα Κόντι, εις ήν έγινε συμπαθής. Τήν έπροστάτευσεν έπειτα ή 
δούκισσα τής Σάρτρης καί έπειτα ή κυρία Λαμπάλλ. Έπέσυρεν έπίσης 
τήν προσοχήν τοΰ δουκός τής Σάρτρης καί άποκατεστάθη είς ίδικόν της 
έργοστάσιον. "Επειτα ή Ρόζα παρουσιάσθη ε’.ς τήν σύζυγον τού Διαδόχου 
καί ήρχισαν νά ύψώνονται τά φόντα της, μετά δέ τήν άνάρρησιν τού Λου
δοβίκου 17' ή Μαρία Άντωανέττα έξηκολούθει νά μεταχειρίζεται τήν 
Ρόζαν μετά μεγάλης οίκειότητος. «Συνειργάσθην μέ τήν Μεγαλειότητά 
της», έλεγεν ή Ρόζα. Ή άκόμη: «Είς τό συμβούλιο·/ ποΰ έκάμαμεν μέ 
τήν Βασίλισσαν άπεφασίσαμεν νά μή δρισθή ή μόδα παρά τόν έρχόμενον 
μήνα». Δέν έλεγε ψεύδη. "Οπως ήτο δραστήρια καί επιχειρηματική έξηκο- 
λούθησε καί κατά τήν έπανάστασιν τόν έπιχειρηματικόν βίον. Είχεν ίδρύση 
έργοστάσιον εΐς τό Λονδΐνον. Μετά τήν πτώσιν τοϋ Ροβεσπιέρου έπανήλθεν 
εΐς τό άρχαίον κατάστημά της τής δδοΰ Νόμου. Έπειτα άπεσύρθη εις 
Έπιναί, δπου άπέθανεν, ένδοξος άκόμη, τό 1813.

Νά πιστεύετε τής γύφτισσες.
«

ΤΙ ΛΕΓΟΥΝ ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ

Δέν είναι δυνατόν νά δμιλήσητε σείς οί άνθρωποι, χωρίς ν' άποφανθήτε 
διά μιας: Τούτο είναι τρέλλα. τούτο είναι φρόνιμον, τούτο είναι καλόν, 

τοΰτο είναι κακόν: Άνεζητήσατε εΐς δλας τάς 
λεπτομέρειας τό άληθές αίτιον πράξεώς τίνος; Δύνα- 
σθε νά έκκαθαρίσετε έπακριβώς τά αίτια έξ ών 
προήλθε καί άτινα καθίστων αύτήν άναπόφευκτον ; 
Έάν τά έγνωρίζετε, δέν θά ήσθε τόσον ταχείς καί 
πρόθυμοι είς τάς κρίσεις σας. οοτηε

*
Α! έξοχοι φύσεις δμοιάζουσι μέ τάς κορυφάς τών 

βράχων. Οί αετοί μόνον καί τά έρπετά δύνανται νά 
φθάσωσιν είς αύτάς. Κ» necker

*
Τό άργύριον είναι μέταλλο·/ άχρεΐον,καί άλλο δέν 

τό χωρίζει άπό τούς λίθους, παρά ολίγη πλειοτέρα 
στιλπνότης' άλλ’ είς τάς χε’ρας τού γνωρίζοντος 
νά τό μεταχειρισθή γίνεται δόξης αιώνιον δργανον.

β ΚΟΡΛΗΣ

ΡΩΣΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ

Ό διαβάτης συνήντησεν είς τόν δρόμον τόν "Ηλιον, 
τό Ψΰχος καί τον "Ανεμον. Καί είπε: «Καλημέρα». 
• Διά ποιον είπε τάχα τήν καλημέραν;» ελεγον 
μεταξύ των οί τρεις σύντροφοι.

— Βέβαια δΓ έμέ, λέγει δ Ήλιος, έπειδή φοβεί
ται μή τόν κάψω.

— Όχι, έχεις λάθος, τήν είπε δι’ έμέ' λέγει τό 
Ψύχος. Εμένα φοβάται περισσότερον.

— Περίεργον πράγμα, λέγει δ Άνεμος. Κανένα 
άπό σάς δέν έχαιρέτησεν’ εμένα μόνον.

Ή φιλονεικία ηρχισε νά γίνεται ζωηρά. ΟΙ τρεις φί
λοι ύβρίζοντο τώρα καί παρ'δλίγον νά ξυλοκοπηθοϋν.

— Τέλος πάντων, λέγει δ Άνεμος, τί ώφελοΰν αί 
φιλονεικίαι; Νά έρωτήσωμεν τόν άνθρωπον είς ποιον 
είπε τήν καλημέραν είναι προτιμώτερον.

Τρέχουν κοντά του καί τόν έρωτούν.
— Τήν είπα εΐς τόν Άνεμον-άπαν ιφ δ άνθρωπος.
— Είδατε ; Λέγει δ Άνεμος.
— Πολύ καλά, λέγει θυμωμένος δ "Ηλιος, θά σέ 

κάψω καί θά μέ θυμηθής.
— Μή φοβάσαι τό παραμικρό·/- δέν θά σέ κάψη, 

λέγει δ Άνεμος, διότι έγώ θά φυσήσω δροσερά καί 
θά σέ δροσίσω.

— θά σέ παγώσω δμως έγώ- φωνάζει τό Ψύχος.
— Μή φοβάσαι, λέγει πάλιν δ ’Ανεμος, άν τό

Ψύχος θέλει νά σέ καταδιώξη, έγώ θά παύσω νά φυσώ καί δέν θά ύποφέρης 
τίποτε. Νά τό ξέρεις. Ούτε τό κρύο εϊμπορεί νά σέ βλάψη χωρίς τόν 
Άνεμον, ούτε δ Ήλιος νά σέ καύση δταν φυσφ δ "Ανεμος.

«
ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ

Είναι περίεργος ή αρχή τής λέξεως «κλασσικός», ή δποία είναι τόσον 
διαδεδομένη είς δλας τάς εύρωπαϊκάς γλώσσας. Μάθετε λοιπόν τήν αρχήν 
τής δημοτικότητός της. Είς τήν Ρώμην classia έλέγοντο οί άνήκοντες είς 
τήν πρώτην τάξιν πολΐται, κατά τήν ύπό Σερουίου Τουλλίου γενομένην 
διαίρεσιν τών πολιτών είς κλάσσεις (classes), ήτοι τάξεις δρισθείσας κατά 
τίμημα. Πρώτοι άπεκλήθημεν κλασσικοί ήμεϊς οί Έλληνες καί οί Ρωμαίοι, 
τήν προσωνυμίαν βέ αύτήν τήν άπένεμον οί νεώτεροι λόγιοι ώς τίτλον διά 
τήν έπίδρασιν, ήν τά δύο ταΰτα έθνη έσχον είς τήν ήμέρωσιν καί τήν άνά- 
πτυξιν τοΰ ανθρώπου. Έπίσης καί ή σπουδή τής φιλολογίας τών δύο τού
των έθνών ώνομάσθη κλασσική.

«
ΜΗΤΡΙΚΗ ΣΤΟΡΓΗ

Συνέβη δυστύχημα είς σιδηρόδρομον, έξ οΰ έθανατώθησαν πολλοί άνθρω
ποι. Άτυχης γυνή έγνώριζε δτι μέ τό καταστραφέν τραίνον ήρχοντο οί 
δύο υίοί της. Παρακαλεϊ φίλον τών υίών της νά πληροφορηθή δι' αύτούς. 
Ό φίλος επέστρεψε συνεσταλμένος. Ό εις έκ τών δύο υίών τής γυναικός 
είχε φονευθή. Μή γνωρίζω·/ πώς νά κάμη διά νά είπη τό δνομα τοΰ φονευ- 
θέντος καί έλπίζων δτι ή μήτηρ θά είχε μίαν προτίμησιν διά τόν ένα έκ 
τών υίών της καί δτι ούτος θά ήτο δ διασωθείς, τόν έρωτά:

— Ποιον αγαπάτε περισσότερον;
— Εκείνον ποΰ άπέθανεν- άπαντά ή μήτηρ.

Έν Άθήναις, Τυπογρα/ρεΐον «Εστία» Κ. Μάισνερ καί Ν. Καργαδούρη — 8831.


