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ΕΝΤΥΠΏΣΕΙΣ ’ ΑΠ© ΕΝΑ ΜΗΝΑ

Τον μήνα αυτόν έμαστιγώθη- 
μεν μέχρις αίματος άπό τήν 
άγωνίαν δέκα έννέα ήμερων, μέ- 

χρις δτου απαλλαγή ή ψυχή μας 
άπό άπαίσιον όραμα αίματος καί 
φρίκης. Τί θά έγίνετο μέ τήν άπό- 
φασιν τών Κρητών βουλευτών νά

είσέλθουν εϊς τήν Βουλήν καί μέ τήν άπόφασιν τής Κυβερνήσεως νά 
άπαγορεύση τήν είσοδον βίρ; Ποιαν 'Ελληνικήν ψυχήν δέν συνέσφιγξε 
διά, τής θλιβερωτέρας αγωνίας τό ερώτημα αυτό; ’Αλλ’είναι άπειρος 
’I άγαΰότης τοΰ Θεοϋ τής 'Ελλάδος, καί ή 19ι Μαΐου, ημέρα τής 
ένάρξεως τής Έλληνικής,Βουλής, παρήλθεν αίσια. Καί αν όλους ήμάς 
έσπάραξεν ή τραγική αυτί] στιγμή, κατά τήν οποίαν εϊδομεν λόγχας 
άδελφάς νά στρέφωνται, ΰπό τήν άμείλικτον άνάγκην, κατά τοϋ γλυ
κύτερου Ελληνικού ονείρου, ποιος δύναται νά φαντασθή τόν τρομα
κτικόν σεισμόν εΐς τά μύχια τοϋ Κρητός πρωθυπουργού; Αυτός ήτο 
ό μεγαλείτερος καί ό θλιβερότερος ήρως, καί αί δισχίλιαι λόγχαι αϊτι- 
ys? έλαμψαν φρικιαστικώς εΐς τόν ήλιον τής ήμέρας έκείνης, αν δέν 
έθιξαν’ κανένα άλλον, ένυξαν όμως αυτού τήν ψυχήν μέ τόν σκληρότε
ρου πόνον. Έδωκεν δλην τήν θυσίαν τοΰ αισθήματος καί τής καρδίας 
είς τόν νοΰν τού Κράτους. 'Ωραίος καί θλιβερός ήρωϊσμός.

«
Καί ή άνακούφισις άπό τόν βαρΰν αύτόν εφιάλτην μάς έκαμεν ήδυ- 

τέραν καί ίσχυροτέραν τήν άγαλλίασιν έκ τής έντυπώσεως τών ληγόν- 
των τάς ήμέρας εκείνος γυμνασίων. Πόσον ενθουσιασμόν, πόσην υπε
ρηφάνειαν, καί πόσος ελπίδας δέν μάς ένέπνευσαν οί είκοσακισχίλιοι 
εκείνοι "Ελληνες, οί όποιοι χωμένοι εϊς τό χακή καί εϊς τήν σκόνην καί 
καιομενοι ΰπό, τόν ήλιον, έμέτρησαν είς μακρά καί τραχέα χιλιόμετρα 
τήν ύπέροχον αντοχήν τοϋ "Ελληνος στρατιώτου καί μάς έδωκαν είς θαυ- 
μασίας κινήσεις, μέσοι τού σιδήρου καί τών κρότων, τήν άπόδειξιν τής 
αύξούσης πολεμικής ρώμης, καί τήν θείαν εικόνα νικών μακρυνών ή 
εγγυτάτων.’ Καί πόσον ευχαριστημένοι έπανήρχοντο οί έφεδροι είς τήν 
αγκάλην τής παλαιός ζωής, ή όποια, καί άν είναι σκληρά, είναι πάντοτε 
αγαπητή, διότι είναι ή παλαιά ζωή, δλόκληρος ή ιστορία ένός έκαστου. 
Εϊκοσιν ήμερων ταλαιπώρησις, συνεχείς οδοιπορία;, κάματος, έκνευρι- 
σμος. συνεπυκνώθησαν είς μίαν ώραίαν άνάμνησιν άπό τήν όποιαν άνα- 
βλύζει ό ενθουσιασμός, τό θάρρος καί ή ελπίς. Έπήγαν είς τά γυμνά
σια μέ τραγούδια, έγυμνάσθησαν μέ τραγούδια, καί έγύρισαν μέ περισ
σότερα τραγούδια. "Αν είχον κάποιον πικρόν γογγυσμόν, δέν ήτο άλλος 
παρά ότι, έπολεμοΰσαν είς τήν ’Αττικήν μέ άσφαιρα φυσίγγια, ένφ ώνει- 
ρεύοντο νά στέλλουν σφαίρας πρός πραγματικούς εχθρούς, πέραν τής 
γραμμής έκείνης άπό τήν όποιαν αρχίζει δ άλύτρωτος Ελληνικός πόνος.

«
Τά γυμνάσια αύτά έχουν καί άλλην ιστορίαν, ή όποια είθε νά γείνη 

αύριανή δόξα. Είδαν τόν πρώτον "Ελληνα αεροπόρον, τόν ΰπολοχαγόν 
κ. Καμπέρον, νά σχίζη τόν παρθένον Ελληνικόν άέρα, μέ τό τεράστιον 
καί ώραϊον πτηνόν τής τέχνης. ’Από όλα τά Βαλκανικά Κράτη πρώτοι 
ή.αεϊς έστρατολογήσαμεν τό θαυμάσιου τοΰτο δπλον είς τήν υπηρεσίαν 
τοΰ πολέμου, τό όποιον είς τήν στιγμήν τής ανάγκης θά γείνη τό τερά
στιον μάτι ποΰ θά βλέπη μακράν πολύ μακράν τόν εχθρόν είς τάς κινή
σεις του, εΐς τάς προσπάθειας του, είς τά σχέδιά του. Καί ποΰ κάποτε 
θά τόν φιλοδωρή άπό ψηλά μέ κανέν άπό τά κουφέτα έκεΐνα τά καμω
μένα άπό δυναμίτιδα καί νιτρογλυκερίνην I Μέ τά αεροπλάνα κάτηρ- 
γήθη ή διεθνής άβρότης. Ό εχθρός δέν έχει πλέον μυστικά. Οί πτερω
τοί αύτοϊ αδιάκριτοι πηγαίνουν καί χώνουν τήν μύτην των είς τά οικο

γενειακά τοΰ άλλου καί δέν έννοοΰν νά γίνεται τίποτε χωρίς νά 
τό μανθάνουν. Τί περιέργεια· μά τί περιέργεια!

«
Προχθές τό άεροπλάνον ήτο έν. Χθές έγειναν τέσσαρα, καί τό βάπτι- 

σμά των άπό τόν κ. Πρωθυπουργόν ήτο μία άπό τάς συγκινητικωτέρας 
τελετάς. ΙΙρώτην φοράν εις τόν κόσμον νεογνά ώνομάσθησαν «Αετός», 
■ Γυψ·, «'Ιέραξ». Διότι δ «Δαίδαλος» άξιζε νά άπαθανατίση τό όνομα 
τοΰ "Ελληνος, ό όποιος, ίσως είς τήν πραγματικότητα, ίσως είς τήν 
μυθολογίαν, ύπήρξεν δ πρώτος άεροπόρος. Καί ό κ. Καμπέρος ήτο 
τοσον αφηρημένος κατά τήν ώραν τής βαπτίσεως, ώστε άν τόν ήρώτα 
ό ίερεύς -άπετάξω τφΣατανφ;» θά άπήντα 'έπεταξάμην Λοιπόν, 
έλέγομεν, δτι χθές ήσαν τέσσαρα. Σήμερον είναι οκτώ ή έννέα μέ τάς 
«Αθήνας» τάς όποιας προσφέρει ό Δήμος Αθηναίων, τόν «Μιτυλη- 
ναϊον», τόν όποιον έδώρησεν εΐς ομογενής έκ Μιτυλήνης, καί δύο - τρία 
άλλα, τά όποια έδωκεν ό οβολός περισσοτέρων. Αύριον, μέ τόν συγκινη
τικόν μαθητικόν έρανον, δ όποιος έγένετο έπί τή έπετείφ τής Άλώσεως, 
θά γείνουν ίσως είκοσι, καί καθώς έκδηλοΰται ενθουσιώδης ή γενναιο
δωρία δλων, πτωχών καί πλουσίων, μετά τινα καιρόν δ εναέριος στόλος 
μας θά είναι πλήρης. Καί καθώς είπεν ό κ. Πρωθυπουργός, κατά τήν 
τελετήν τής βαπτίσεως, «τά στρατιωτικά άεροπλάνα θά φέρουν ύψηλά 
τήν ’Εθνικήν ’Ιδέαν».

«
Ή επέτειος τής Άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως έτελέσθη εφέ

τος είς δλην τήν 'Ελλάδα μέ συγκινητικόν μεγαλεϊον θά έλεγε κανείς, 
μέ ένα παλμόν καί μέ ένα δάκρυ, ώς έάν δέν ήσαν οί κατά πόλεις καί 
κώμας "Ελληνες οί μνημονεύοντες τήν ήμέραν έκείνην, άπό τήν όποιαν 
άνεβλυσε τό μέγα πένθος καί βλαστάνει τώρα ή μεγάλη δόξα, άλλ’ αύτή 
ή Ελληνική ψυχή ενιαία. Ή καθιέρωσις αύτή τοΰ συγχρόνου καί τοΰ 
γενικού μνημοσύνου είναι τό καλλίτερον δίδαγμα διά τήν έξυπηρέτησιν 
τής τίμιας κληρονομιάς, τήν όποιαν μάς άφήκεν ή θυσία τοϋ τελευταίου 
"Ελληνος Αύτοκράτορος. Άπό μίαν τοιαύτην τελετήν φεύγει κανείς ισχυ

ρότερος, καί ευλαβέστερος πρός τάς ίεράς υποχρεώσεις τής Μεγάλης 
Πατρίδος καί παρασκευάζεται οΰτω ταχύτερος ό πανηγυρισμός τοΰ 
άφθαστου μεγαλείου τό όποιον όλοι όνειροπολοϋμεν.

«
ΊΙ άπόφασις τοΰ Ναυτοδικείου, ή δποία κατεδίκασε τούς στασιαστάς 

τοϋ «Άβέρωφ ·, ομοιάζει μέ τάς όδυνηράς εγχειρήσεις αί όποΐαι πονούν, 
άλλά σώζουν. “Ολοι έδοκιμάσαμεν άλγος διά τήν καταδίκην καλών 
ναυτών, οί όποιοι, κανείς δέν είχε καμμίαν αμφιβολίαν, ότι έξηγέρθη- 
σαν άπό υπερβολήν πατριωτικού καί εύγενοΰς αισθήματος. Άλλά, 
άλγος άδελφωμένον μέ τήν ίκανοποίησιν, καί δεσποζόμενον παρ’ αύτής. 
Διότι, άν τά άτομα είμποροϋν νά συγχωρούν τάς παρεκτροπάς τών άτό- 
μων, τό Κράτος δέν έχει δικαίωμα νά συγχωρή. Χωρίς πειθαρχίαν δέν 
είμπορεϊ νά ύπάρξη ναυτικόν, καί άν ή ναυτική δικαιοσύνη, εϊχεν άντί 
τής σκληροτητος τών νόμων, τήν εύσπλαγχνίαν τών ανθρώπων, θά 
έθετεν είς κίνδυνον δλους μας, καί τήν έλευθερίαν μας καί τήν τιμήν 
μας. Ό στρατιιότης έχει τόν νοΰν τοΰ άνωτέρου του, ό όποιος τόν δια
τάσσει, καί δέν τού αναγνωρίζεται άλλο αίσθημα άπό εκείνο, τό όποιον 
τόν όδηγεϊ είς τήν θυσίαν ύπέρ τοΰ καθήκοντος, όχι έναντίον τοΰ 
καθήκοντος δέ.

«
Δύο Συνέδρια έγένοντο τόν μήνα τούτον, τό έν διά τήν υγείαν τής 

Γής, τό γεωργικόν έν Καλάμαις, τό άλλο διά τήν υγείαν έκείνων, οΐτινες 
θέλουν νά ζήσουν είς τήν Γην, τό κατά τής Φυματιώσεως έν Βόλφ. 
Αύτή ή φρικτή μάστιξ μυκτηρίζει τήν δυστυχίαν τόσων άνΟρώπων καί 
σαρκάζει άκόμη τόν άγώνα τής ’Επιστήμης. Σημειοΰιιεν μέ εξαιρετικήν 
χαράν τό γεγονός διότι τά συνέδρια είναι μία άπο τάς βεβαιότερος 
άποδείξεις δτι, συσφίγγεται ή κοινωνική αλληλεγγύη καί πυκνοΰται ή 
προσπάθεια τών πολλών είς τήν υπηρεσίαν τών άγαθών σκοπών. 
Είναι σημεϊον Πολιτισμού καί Προόδου τά συνέδρια, καί έχουν τήν 
άξίαν δχι μόνον δτι δεικνύουν συστηματικωτέραν οργάνωση· καί 
αλληλοβοήθειαν υπέρ τοΰ κοινού καλοΰ, άλλά καί δτι παρα
σκευάζουν μεγαλειτέρα; νίκας είς δλα τά στάδια, δπου έκδηλοΰται τό 
αίσθημα καί ό νους τοΰ ανθρώπου.

Θά ύμνήσωμεν τήν Τύχην. Σας βεβαιοΰμεν δτι δέν τό κάμνομεν άπό 
υστεροβουλίαν, έπί τή προβλέψει τής προσεχούς κληρώσεως τού 
λαχείου. Θά τήν ύμνήσωμεν διότι τής άξίζει, διότι κατά τήν περασμέ
νη· κλήρωσιν τοΰ λαχείου τοΰ Στόλου έκαμε γενναίαν πραξιν: Πεζή ή 
έπί τοΰ τράμ, δέν έσκανδαλίσθη καθόλου άπό τόσα μέγαρα, πλούτη 
καί πολυτέλειαν, τά όποια συνήντησεν είς τόν δρόμον της, άλλ’ άποφα- 
σιστική έπήγε καί έχώθη είς μίαν κουζίναν, καί άναζητήσασα μεταξύ 
πλυνομένων πιάτων καί σκούπας μίαν πτωχήν κόρην τήν έκαμε πλού
σιον. «Μά, άφησέ με καλέ, θά καή τό φαί καί Οά φωνάζη ή κυρία!» 
«Τίποτα, θά έλθης έδώ νά σέ κάμω πλουσίαν». «Μά, άφησέ με, σοΰ 
λέω, θά μοΰ ρίξής τά πιάτα!» «Σπάστα, καί τά πληρώνομεν. Θά έλθης 
νά σέ κάμω πλουσίαν. Έρχομαι άπό τό Ζάππειον γυρεύοντας σε. 
Βγάλε τήν ποδιάν και έλα μαζύ μου». Καί ή συμπαθητική Νικολέττα, 
επέταξε τήν ποδιάν, άφήκε τό φαΐ νά καή διά νά φωνάζη ή κυρία καί 
λαβοΰσα τόν βραχίονα τής Τύχη; έξήλθεν είς περίπατον. Άλλ’ άν 
παρήτησε τήν κουζίναν καί τό σάρωθρον δέν έπεται δτι τώρα μένει 
ανευ άσχολίας. Μόλις τής έπαρκεϊ δλη ή ημέρα διά νά άποκρούη τάς 
αιτήσεις γάμου. Διότι τώρα δλοι τήν ευρίσκουν ώραίαν, τρυφερόν, 
καλήν, σπανίαν κόρην. Μία στροφή τής κληρωτίδος αύτήν μέν μετέβα- 
λεν είς ύπέροχον πλάσμα, εκατοντάδας δέ άνδρών είς έρπετά. Καί 
μερικούς είς ποιητάς :

Νικολέττα μου χρυσή, Λίέ λαχτάρα ή ψυχή μον
στήν κουζίνα μή μον οκάς- πάντα γύρω που πέτα·
είσ' άγάπη μου εσν θέλω 'σένα, στήν τιμή μον.
τής καρδιάς μον ό σεβδας. Τύφλα νάχουν τά λεπτά.'

« « «
ΟΗΝΑΙΚΗ ΖΩΗ 6)

Ήτο καιρός νά κηρύξουν απεργίαν οί άρτοποιοί· διότι μέ 
τήν ταχύτητα ποΰ ύψώνεται ή άκρίβεια τής ζωής θά τήν 
έκήρυσσον οί καταναλωταί. 'Υποθέσατε δτι έχουν δίκαιον 

οί άπεργοί. Λέγετε δτι θά τούς δικαιώση κανείς; Είναι παρά πολύ 
αμφίβολον, διότι έκαμαν τό λάθος νά συνδέσουν τό επάγγελμά των μέ 
είδος τό όποιον, παρ’ δλην τήν επιθυμίαν τήν όποιαν θά εϊχομεν νά 
!*ή τό χρησιμοποιούμεν, είναι τυραννικόν. Αποτελεί τήν βάσιν τής 
τυραννίας τοΰ στομάχου. Καί δι’ αύτό θά εύρεθή δτι είχον άδικον νά 
άπεργήσουν, ίσως δέ νά φθάσουν καί οί ίδιοι νά διαμαρτυρηθούν 
κατά τών έαυιών των, διότι — φεΰ ! — έχουν καί αύτοϊ κοιλίαν. Ένφ, άν 
έπί παραδείγματι, άπήργουν οί πλανόδιοι όργανοπαϊκται, ύποθέτετε δτι 
θά τούς ήδίκει κανείς ; Σας έρωτώμεν.

«
"Ηρχισαν αί έπιδημίαι τών αύτοκτονιών. Αύτόν 

τόν μήνα τρεις νεαραί υπάρξεις μετηνάστευσαν είς 
τόν άλλον κόσμον πρός εΰρεσιν καλλιτέρας ερωτι
κής τύχης, μεριμνήσασαι ίνα άφήσουν καί τήν 
σχετικήν είδοποίησιν πρός συγγραφήν τοΰ καταλ
λήλου άναγνώσματος είς τάς εφημερίδας. Άλλ’ έπί 
ματαίφ είς τόν άλλον κόσμον θά ερευνούν τά έξασέ- 
λιδα καί τά όκτασέλιδα φύλλα. 'Υπήρξαν άδέξιοι 
νά αΰτοκτονήσουν είς ήμέρας πληθώρας ΰλης καί 
εΐς έποχήν, καθ’ ήν ό Σκαρτσώρας μετέβαλε τάς 
σελίδας τών έφη μερίδων είς λημέρια ληστών. Προ- 
βλέπομεν δτι θά έχωμεν αΰξησιν τής Επιδημίας 
τών αύτοκτονιών. Αύτό δέ διότι καθώς ακριβαίνει 

τόσον ή ζωή, οί άνθρωποι, άδυνατούντες νά άσχοληθώσι μέ 
τήν κοιλίαν, Οά άφοσιωθούν είς τήν καρδίαν. Καί δλαι αύται 
αί αύτοκτονίαι θά είνε τό πολύ-πολύ δράματα, διότι εϊνε άδύ
νατον νά είνε τρωγωδίαι.

«
Ό κ. Ζυμβρακάκης γενόμενος. διακεκριμένος οφθαλμία

τρος. άπεφάσισε νά κάμη νά βλέπουν δλοι οί Αθηναίοι, οί 
όποιοι, ώς γνωστόν, δέν έβλεπον πριν, είς μέν τό θέατρον, 
διότι παρενεβάλλοντο τά τεράστια καπέλλα τών κυριών, είς δέ 
τά τράμ καί τού; δρόμους, διότι τά θηριώδη στηρίγματα 
τών αύτών καπέλλων έξιόρυσσον πάντα οφθαλμόν τόν όποιον 
δέν έπρόφθασαν νά έξορύξουν άλλα προηγούμενα. Πρό τών 
διαταγών τούτων τής αστυνομίας οί άνδρες ματαίως διεμαρ- 
τύροντο δτι, τά μάτια των ύπέφερον έκ τής σκληροτητος ταύ
της τής γυναικείας μόδας. Δηλαδή έματιοπόνουν.

«
Άλλά, παρά τήν απειλήν τών προστίμων καί τής φυλακίσεως αί 

κυρίαι δέν έννοοΰν νά συμμορφωθούν μέ τάς διαταγσς αύτάς. Είς τήν 
παράσταση· πηγαίνουν μέ καπέλλα, τά όποια σοΰ δίδουν τήν έντύπωσιν 
δτι εύρίσκεσαι είς έστεγασμένον θέατρον. αί δέ αίχμαί τιον στηριγμά
των αύτών μένουν δπως καί πριν ακά
λυπτοι. Είναι περίεργον ότι επιμένουν 
νά κάμνουν αύτό αί κυρίαι. "Οχι διότι 
νομίζομεν δτι πρέπει νά αισθανθούν 
στοιχειώδΐ] εύσπλαγχνίαν πρός τούς 
άνδρας. Γυναίκες, αί όποΐαι άγωνίζον- 
ιαι νά χειραφετηθούν διά νά μας φορ
τώσουν τήν κουζίναν καί τήν μπου- 
γάδαν, δέν είναι έκπληκτικόν δτι δέν 
μάς λυπούνται καθόλου είς τό θέα
τρον. Περίεργον είναι μόνον, διότι, 
ένώ αί κυρίαι δέν στολίζονται καί 
δέν επιδεικνύονται είμή μόνον διά νά 
τάς βλ,έπουν οί άνδρες. έν τούτοις 
θέτουν εΐς κίνδυνον τήν δρασιν αύτών.
"Υποθέτομεν δτι, άν καλ- 
λιεργηθη καλώς παρά τφ 
ώραίω φύλφ ή ιδέα αύτή, 
θά τεθούν ταχύτατα είς 
αχρηστίαν αί διαταγαί τοΰ 
κ. Ζυμβρακάκη.

«
Καί επειδή ό λόγος περί 

θεάτρου, ας έρωτήσωμεν 
τούς γηραιοτέρους, άν έν- 
θυμοΰνται ποτέ τόν αύτόν 
ανταγωνισμόν, ό όποιος 
διεξάγεται μεταξύ τών δύο 
πρωταγωνιστριών, τής δε- 
σποινίδος Μαρίκας Κοτο
πούλη καί τής Κυρίας 
Κυβέλης. Ό πόλεμος ήρ- 
χισε μέ τάς δύο «Νανά- 
δες». Οά έλεγε κανείς μέ 
τάς δύο «Μαινάδας», δηλ. 
τήν ταυτόχρονον παράστα
ση· είς τά δύο θέατρα τής 
«Νανάς» τοΰ Ζολά. Καί 
άπό τήν ήμέραν έκείνην 
συνεχίζεται εξοντωτικός. 
Έκάτερον τών θεάτρων 
έχει πλήρη υπηρεσίαν κα
τασκόπων, οΐτινες πληρο
φορούνται τί έργα παρα
σκευάζεται νά παίξη ό άλ
λος θίασος,διά νά προλάβη 
νά τά παραστήση ό ίδικός 
των, ή τούλάχιστον νά τά 
άναβιβάση συγχρόνως είς τήν σκηνήν. Καί συμβαίνουν έντός τής νυκτός 
τρεις, τέσσαρες, πέντε άλλαγαί προγράμματος. Τό έν θέατρον προσ
ποιείται δήθεν δτι θά παραοτήση τό Α έργον καί μόλις τό άλλο σπεύση 
νά τό άναγγείλη, άμέσως τό πρώτον άλλάσσει τό πρόγραμμα, τό δεύ
τερον σπεύδει νά τό μιμηθή, καί οΰτω καθεξής μέχρι του πέμπτου 
προγράμματος. Αύτό δέ λέγεται καλλιτεχνικός άνταγωνισμός. Κανείς 
δέν θά έκπλαγή, άν αΰριον τά προγράμματα καί τών δύο θεάτρων 
αναγγείλουν πυγμαχίαν μεταξύ τών δύο πρωταγωνιστριών

«
Εφέτος οί μαθηταί τών σχολείων θά κάμουν εξετάσεις, χωρίς νά 

πάθουν άποβλάκωσιν ή νευρασθένειαν. Έπειτα άπό τόσα έτη κατε- 
νοήθη έπί τέλους δτι, δ έγκέφαλος τών πτωχών αύτών μικρών δέν είναι 
κύλινδρος φωνογράφου, ώστε άπαύστως λειτουργών κατά τάς διακοπάς 
νά άποτυπώση δλην τήν διδαχθεΐσαν ύλην καί κατόπιν νά τήν άποδώση 
μέ μηχανικήν άκρίβειαν. Καί ώρίσθη άνθρώπινος τρόπος διακοπών καί 
ανθρώπινος τρόπος έξετάσεων. Μεθ’ έκαστον μάθημα θά γίνεται δια
κοπή, ώστε ό μαθητής νά αναπαύεται εκ τής πρώτης μελέτης καί νά 
παρασκευάζεται διά τήν νέαν έξέτασιν, ί; όποια πάλιν δέν θά είναι σχο
λαστική, ώστε δπως πρίν, ή λήθη μιάς χρονολογίας νά θεωρήται ώς 
άγνοια πάσης τής Ιστορίας. Διότι άν ό μαθητής δέν ένεθυμεϊτο τήν χρο
νολογίαν μιάς μάχης, ήρκει αύτό νά τόν μηδένιση δ εξεταστής, ώσεί 
καταλογίζων αύτφ’ πλήρη αμάθειαν τοΰ μαθήματος τής Ιστορίας. Οί

ΤΟ ΝΕΟΝ ΠΡΟΕΛΡΕΙΟΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Δ ΒΡΑΤΧΑΝΟΣ ΓΡΛΜΜΑΤΙΪΧ, I. ΤΧΙΡΙΜΟΚΟΧ ΠΡΟΙΔΡΟΙ Ν. ΞΗΡΟΣ ΓΙ

Η ΠΡΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΙΣ

μικροί πανηγυρίζουν τήν άπολύτρωσίν των αύτήν, οί δέ μεγάλοι στενο- 
χωροΰνται πού δέν είναι μικροί διά νά απολαύσουν αύτό τό^ ώραϊον 
σύστημα τών έξετάσεων! "Οχι δά, ό θαυμασμός των δέν φθάνει έως έκεΐ!

« « «
ΕΞΩ ΚΟΣΜΟΣ Q
Ό πόλεμος ! Νομίζει κανείς ότι είναι έπιπλέουσα τρρπίλλη, 

τριγυρίζουσα διά νά εύρη κάπου πρόσκρουση’ καί έκραγή. 
Διότι τώρα μένει στάσιμος. Οΰτε είς τό Λίγαιον οΰτε είς

τήν Αφρικήν ακούεται οσμή πυρίτιδας. Αλλα τί δέν κρύπτεται υπό 
τήν γαλήνην αύτήν! Λέγονται αποβάσεις είς Σμύρνην, είς Δαρδανέλλια, 
έπεμβάσεις Δυνάμεων, καί οσμήν αίματος ύσφραίνονται οί διπλώματα; 
πέραν τοΰ Αιγαίου καί πέραν τής Αφρικής. Οί δέ Τούρκοι απειλούν 
τήν τυφλήν σφαγήν, ή όποια είναι ό κατέρυθρος μανδύας τοΰ Περού 
Πολέμου. Καί δλοι ουδέτεροι καί έμπόλεμοι αναμένουν μέ τήν ψυχήν 
είς τό στόμα καί τήν χεϊρα είς τό ξίφος.

e
Δεινόν ατύχημα έρριψεν είς πένθος φίλην χώραν καί επληξε διά τοΰ 

δεινότερου άλγους τήν Βασιλικήν Οικογένειαν τής Ελλάδος. 'Ο Βασι
λεύς τής Δανίας Φρειδερίκος, αδελ
φός τοΰ ήμετέρου Βασιλέως, άπέ
θανεν αίφνιδίως έκ συγκοπής τής 
καρδίας, ένφ εύρίσκετο είς τό Άμ- 
βούργον, καί ήτοιμάζετο νά έπι- 
στρέψη εΐς τήν πρωτεύουσαν του, 
εύχαριστημένος δτι θά έπανήρχετο 
πλήρης υγείας. Ό θάνατός του 
ύπήρξεν ώσεί έν χρονικόν τοϋ αστυ
νομικού δελτίου. Διότι περιπατών 
μόνος καί μέ πολιτικήν ενδυμασίαν, 
εύρέθη είς τόν δρόμον ψυχορρα- 
γών άγνωστος, καί εΐς τήν αίθου
σαν τών άγνώστων έξετέθη πρός 
άναγνώρισιν έν τφ νοσοκομείφ,είςτό 

όποιον μετεφέρθη παρά 
τών άστυφυλάκων. Τραγι- 
καί στιγμαί αί όποΐαι δει
κνύουν πόσον δμοιάζουν 

', οί άνθρωποι πρός τούς 
ανθρώπους, άκόμη καί 
δταν γίνονται Βασιλείς. 
Έζησε τήν ζωήν Βασί
λειος καί άπέθανε τόν θά
νατον άνεστίου ανθρώπου 
τών δρόμων.

«
Εΐς λαός γενναίος, ό 

ί όποιος υπήρξε συναγωνι
στής μας κάποτε, καί είναι 

I άδελφός μέ ημάς είς τήν 
άγάπην τής ’Ελευθερίας, 

Κ καί είς κάποιας σελίδας 
τής ’Εθνολογίας, έξηγέρθη 

S καί παλαίει ύπέρ τής’Ελευ
θερίας του. Άκόμη δέν 
είξεύρει κανείς ποία δύνα
ται νά είναι ή έκβασις 
τοΰ άγώνος, διότι άκόμη 

I δέν έφάνη αν ή Αλβανική 
ι έπανάστασις θά είναι κί

νημα γενικόν ή θά έντο- 
πισΰή είς μερικά μόνον 
τμήματα, δπως συνέβη 
πέρυσιν μέ τούς Μαλισ- 
σόρους. Άλλ’ δπως καί άν 
είναι, οί Αλβανοί δέν θά

άφήσουν τά δπλα χωρίς νά κερδίσουν κάποιαν νίκην, έστω και μΐζ-Οαν 
ύπέρ τής έλευθερίας των. Παλαίουν μέ τήν πατροπαραδοτον των Αλβα
νών καρτερίαν καί μέ τήν δρμήν, τήν όποιαν έμπνέει ο άγων υπέρ της 
άπολυτρώσεως. Είς τήν προσπάθειάν των τούς παρακολουθεί η συμπά
θεια δλου τοΰ πεπολιτισμένου κόσμου καί πρό πάντων ημών, οΐτινες 
περισσότερον δλων ήγαπήσαμεντήν Έλευθερίαν 
καί ήγωνίσθημεν ύπέρ αύτής.

Καί εΐς άλλος λαός άκόμη πειράται νά πόλε- 
μήση διά τήν έλευθερίαν του. Είναι ό Μαροκινός 
λαός. Άλλά κανείς δέν τούς προσέχει αυτούς, 
καί κανείς δέν τούς συμπαθεί. Είναι τό άπο- 
λίτιστον τών Μαροκινών τόόποιονκαθιστρτόν .
άγώνα των άποκρουστικόν διά τούς Εύρω- 
παίους; Είναι ή διαφορά τής θρησκείας ; Είναι 
ή σύμπτωσις δτι έχουν αντιπάλους τους Ι’άλ- 
λους, λαόν κατ’ εξοχήν συμπαθή ; Δέν ήξεύρομεν. 
Γεγονός μόνον είναι δτι οί Μαροκινοί άγωνί- 
ζονται καί αυτοί ύπέρ τής ’Ελευθερίας των, 
παλαίοντες πρός άσυγκρίτως ισχυρότερου κυ- ( ||
ρίαρχον, καί ό κόσμος όλος δέν τούς ονομάζει |
έπαναστάτας, άλλά στασιαστάς.
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Ε
ΥΛΑΒΗΣ έ.μπνευσις, ή δποία προ πολλού έπρεπε νά είχε συγ- 
κινήση την ψυχήν όλων μας, συνήγειρεν δλην την 'Ελλάδα, 

κατά τήν μεγάλην αύτήν ήμέραν τής 29·μ Μαΐου, είς μίαν 
αγνήν καί μεγάλην λατρείαν πόνου, υπερηφάνειας και ελπί
δων πρός τήν άνάμνησιν τής αφθάστου εκείνης Θυσίας, ή δποία 
καλύπτει διά τής λαμπροτέρας δόξης τήν ιστορίαν τοΰ Χριστια
νισμού καί τήν Ιστορίαν τής Ελευθερίας. ' Ο τελευταίος "Ελλην 
Αυτοκρατωρ επεσεν, ως ωραίος μυθικός ήρως, έξ ίσον διά τήν 
Πίστιν τοΰ Χρίστου καί διά τήν 'Ελληνικήν Πατρίδα. Καί άπό 
τό αίμα έκεϊνο τό Βασιλικόν, τό τίμιον, έβλάστησεν ΰπέροχος 
καί ισχυρά ή ένότης τοΰ όλου 'Ελληνικού. Τό πένθος τοΰ ένδοξου 
θανάτου του έμεινε κοινή κληρονομιά είς δλους τους "Ελληνας, 
καί ή έκδίκησις τής Θείας Θυσίας του πάλιν κοινόν καθήκον είς 
δλους μας. Ό τελευταίος Έλλην Αύτοκράτωρ έπεσε με μεγα
λείου ήμιθέου. Τό ήρωϊκόν του παράδειγμα έπάνω είς τά τείχη 
τής ΚωνΙπόλεως, οί ΰψηλόφρονες λόγοι μεγαλόφρονος Χριστια
νικής καί 'Ελληνικής καρδίας, έφώτισαν τό Γένος είς τόν σκοτει
νόν δρόμον τής μακραίωνος δουλείας καί τό φωτίζουν στοργι- 
κώτερον καί θωπευτικώτερον τώρα είς τόν δρόμον τής Ελευθε
ρίας. Ή άνάμνησις τής Θυσίας έρχεται άπό τό βάθος τετρακοσίων 
πεντήκοντα έτών, πάντοτε νέα, πάντοτε σεβαστή- τήν αίσθανόμεθα 
ώς χθεσινήν καί γυρίζομεν πάλιν πρός τόν δρόμον του Μαρτυ
ρίου μέχρι τού τέρματος, δπου λάμπει ή Δόξα, υπό τήν ευλογίαν 
τοΰ Θεού καί ΰπό τήν ευλογίαν’Εκείνου....

Τό μνημόσυνου έφέτος υπήρξε συγκινητικώτερον καί ωραιό
τερου, μέ τήν σύγχρονον τελετήν είς δλας τάς πόλεις καί τας 
κώμος τής 'Ελλάδος και μέ τήν συμμετοχήν είς αυτό τών σχο
λείων. Κάθε χρόνον τήν ημέραν αύτήν οί τρυφεροί βλαστοί τής 
Ελλάδος, συγκεντρωμένοι μέ τούς διδασκάλους των γύρω άπό 
τήν ίεράν αυτήν στιγμήν θά ένθυμούνται μέ ποιαν μεγαλειώδη 
υπερηφάνειαν τ ούς ΰψώνει ή 'Ιστορία, καί μέ ποιον μέγα καθή
κον τους ηύλόγησεν ή κληρονομιά τού Παλαιολόγου. Καί θά 
άνδροΰνται είς τόν πόθον τής έκδικήσεως έπάνω άπό τήν Αγά
πην τής ζωής.

«

Ίο δράμα τής Αλωσεως, ntv δι’ ή μας τούς Έλληνας είναι 
πηγή ΰπερηφανείας καί θάρρους, έχει διά τήν Ιστορίαν τών 
πολέμιον τό μεγαλείου τής ήρωϊκιοτέρας περιπέτειας. Είναι, έπο- 
ποίια ή δποία μένει είς τόν θαυμασμόν τής Ανθρωπότητας, δσον 
ή Άνθρωπότης έχει μνήμην Ή περιγραφή του δίδει πάντοτε 
νέας συγκινήσεις, νέας ωραιότητας παλμών είς τό αίσθημα καί 
τΦ' ψνχ;ήν. Είναι Αριστούργημα είς τάς εικόνας τοΰ πολέμου, 
και δπως πάντοτε νέαν έντύπωσιν δίδει κάθε φορά ποΰ βλέπει 
κανείς ένα άριοτουργηματικόν ζωγραφικόν πίνακα, ουτω νέα 
είναι ή συγκίνησις μεθ’ έκάστην άνάγνωσιν τής έξιστορήσεως 
τοϋ κοσμοϊστορικού τούτου γεγονότος.

Και αληθώς λυπουμεθα, δτι <5 χώρος τής «.Εικονογραφημέ
νης» δεν επιτρεπει νά δώσωμεν είς τους άναγνώστας μας τόν 
ώραϊον δραματικόν κλονισμόν ολοκλήρου τής περιγραφής, δπως 
τήν διέσωσε μέχρις ήμών τό «Χρονικόν» τοΰ Γεωργίου Φραν
τζή· τού Πρωτοδεστιαρίου, φίλου έπιστηθίσυ τοΰ Παλαιολόγου 
καί συμμαχητού αυτού, καί αί Ιστορικοί σημειώσεις τοΰ Δούκα 
Μιχαήλ Δούκα, τοΰ Λαονίκου Χαλκοκονδύλη, τοΰ Λεονάρδου 
τοΰ Χίου, τοΰ Ηγουμένου τών Φραγκισκανών, παρόντος κατά 
τήν "Αλωσιν, τοΰ ’Αγγέλου ’Ιωάνναν Ζακχαρίου, Δημάρχου Γα
λατά, καί τών άλλων, όσοι κατέλιπον έξ αυτοψίας ή προσφάτου 
άφηγήσεως μαρτυρίας περί τοΰ δράματος τής Άλώσεως. Ή 

στενότης τού χοίρου θά μάς περωρίση κυρίως είς τά έγγύς τής 
Άλώσεως καί τόν θάνατον τού Παλαιολόγου.

Τή πρωία τής εικοστής όγδοης Μαΐου τού 1453 ό Σουλτάνος 
Μωάμεθ Β'. διέταξε τόν ναύαρχον Χαμουζαν ίνα περιπλεύση 
τά άφρούρητα τείχη τής πόλεως καί προσβάλη τούς έπί τών 
πύργων Έλληνας μαχητάς. Ό Ζαγανός διετάχθη μετά τοΰ 
πλήθους τών Τούρκων στρατιωτών νά προσβάλη τά περί τό 
παλάτιον τών Βλαχερνών τείχη. Τό απόγευμα τής αύτής ήμέ
ρας ό Μωάμεθ έπεθειόρησεν ό ίδιος άπαντα τά χερσαία τείχη 
άπό τού Έπταπυργώυ μέχρι τών Βλαχερνών καί πάσας τάς 
γενομένας παρασκευάς διά τήν έφοδον τής επαύριον. Ό Απέ
ναντι τών χερσαίων τειχών παρατεταγμένος στρατός τοΰ Σουλ
τάνου διηρέθη είς τρεις μοίρας, έκάστης συγκείμενης έκ πεντή
κοντα χιλιάδων άνδρών. ’’Οπισθεν τής τρίτης κατά παράταξιν 
μοίρας, άποτελουμένης έκ Γιαννιτσάρων, ίστατο δ νεαρός Μωά
μεθ μεθ’ δλοκλήρου τοΰ έπιτελεώυ του. .-!< μυριάδες ανται τών 
στρατιωτών ήτοιμάζοντο νά προσβάλωσιν 4973 Έλληνας στρα- 
τιώτας καί δισχιλίους ξένους συμπολεμιστάς αύτών, κατά τήν 
μαρτυρίαν τοΰ Φραντζή, ή τό πολύ όκτακισχιλίους, κατά τήν 
μαρτυρίαν του Δούκα: «Πας τών ένοπλων στρατός ούχ ΰπερβαί 
νει τούς δκτακισχιλίους».

Πρός τήν έσπέραν δ Παλαιολόγος μεθ’ όλων τών συμμαχη
τών αύτοΰ είσήλθεν είς τήν 'Αγίαν Σοφίαν καί μετέλαβε τών 
Άχράντων Μυστηρίων. Έκ τοϋ ναού μετέβη είς τό Άνάκτορον 
τών Βλαχερνών, σταθείς δέ έπ’ ολίγα»· έκ πάντων τών συγγε
νών καί Αρχόντων συγχώρησιν έζήτησεν, καλώς γινώσκων δτι 
εμελλεν έν τώ Ανίσφ πλήν ένδόξω τής έπαύριον άγώνι τήν ζωήν 
αύτοΰ νά προσφέρη πρός τοσούτους Ανταγωνιζόμένος έχθρούς. 
«Έν τήδε τή ώρα, γράφει δ αύτόπτης Φραντζής, μετά τού 
Αύτοκράτορος έν τώ παλατίφ διαιτώμενος, τις διηγήσεται τούς 
τότε κλαυθμούς καί θρήνους, τούς έν τώ παλατίω; Εί καί άπό 
ςυλ.ον άνθρωπος η έκ πέτρας ήν. ούκ ήδύνατο μή θρηνήσαι». 
Αίαν πρωί ο Βασιλεύς μετά τοΰ Φραντζή έφιππος περιήλθε τα 
τ«'χζ/ ένθαρρύνων τούς πολεμιστάς. Έξωθεν ήκούετο δ θόρυβος 
τής προπαρασκευής τών Τούρκων, πλησιαζόντων πρός τά τείχη 
τάς πολιορκητικός αύτών μηχανάς. Ή έπίθεσις τών ’Οθωμανών 
ήρξατο περί τήν δευτέραν αλεκτροφωνίαν, μίαν καί ήμώειαν 
ώραν πρό τής ανατολής τοΰ Ήλιου. "Ιπας <5 έπίλεκτος στρατός 
τού Σουλτάνου, έξόχως δέ οί Γιαννίτσαροι, ήσαν πρό τής Πύλης 
τού 'Αγίου Ρωμανού, ένθα είχε στηθή καί τό μέγα τηλεβόλον. 
Καί δ λοιπός στρατός έκύκλωσε πάντοθεν τά χερσαία τείχη, καί 
έξ δλων τών σημείων ήρξατο ή έφοδος. Μικρόν πρό τής άνα
τολής τοΰ Ήλιου, έν φ ή μάχη διεξήγετο καθ’ δλον τό μήκος 
τών τειχών, δεινόν ατύχημα συνέβη είς τούς Έλληνας, Ιστορού
μενοι' ΰπό τοΰ Δούκα. 'II μικρά πύλη, ή ένούσα τό έσωτερικόν 
Θεοδοσιακόν μετά τοΰ 'Ηρακλείου τείχους, Κερκόπορτα καλού
μενη, είχεν Αφεθή ανοικτή καί οί Τούρκοι καταρρίψαντες τό 
έξωτερικόν τείχος ήδυνήθησαν νά είσέλθωσιν διά τής μικρας 
ταύτης πύλης έντός τοΰ περιβόλου καί νά στήσωσιν έπί τών 
έπάλξεων τάς σημαίας αύτών. Ή θέα τών σημαιών πάντοθεν 
δρωμένων ένέβαλον άλαλαγμόν είς τούς ’Οθωμανούς καί κατε- 
πτοησε τούς Έλληνας. Καί ήκούσθη μεταξύ αύτών ή άπαισία 
φωνή: Έάλω τό φρούριον καί τά στρατήγια καί τάς σημαίας 
άνωθεν έν τοϊς πύργοις έστησαν». Έν τή πύλη τοΰ 'Αγίου 
Ρωμανού, δπου άκόμη δέν είχε φθάση ή φήμη τής εισβολής καί 
δπόθεν αί 'Γουρκικαί σημαϊαι δέν ήσαν δραταί, δ άγων έξηκό-

λούζει δεινός καί αιματηρός. Διότι πρός τήν 
ΙΙύλην ταύτην, άλλως, κατηυθύνετο ή κυρία έφο
δος. Οί ευάριθμοι "Ελληνες καί ’ Ιταλοί ΰπό τοΰ 
Παλαιολόγου καί τοΰ Ίουστινιάνη ένθαρρυνό- 
μενοι, άπεκρήμνιζον έκ τών τειχών τούς άνερ- 
χομένους ’Οθωμανούς, καταθραύοντες τά πολε
μικά αύτών δπλα διά λίθων καί ΰγροΰ πυράς, 
τό μέγα δέ τηλεβόλον συνεκλόνιζε τά τείχη έξε- 
ρευγόμενον τόν θάνατον. Δύο ώρας περίπου έκρά- 
τει ή φρικαλέα καί αιματηρά αϋτη μάχη. Κατά 
εκατοντάδας έπιπτον οί Τούρκοι, αλλά καί δλοέν 
πλείονες όπισθεν τών νεκρών ένεφανίζοντο. ’Απει
ρον τό πλήθος αύτών. Οί πολιορκούμενοι βρο
χηδόν έρριπτον κατά τών έφορμώντων τούς λί
θους, τούς όποιους έκόμιζον γυναίκες καί παιδιά, 
καί διετήρουν λαμπρτος νικηφόρον τόν άγοινα. 
«’Αδελφοί, χαίρετε! Άνέκραξεν δ Παλαιολόγος, 
ένθαρρύνων τούς νικώντας. Χαίρετε δτι δ πολύ
τιμος στέφανος ΰμϊν έσεται, ούχί μόνον φθαρ
τός καί γήινος, άλλά καί έπουράνιος. Ό Θεός 
υπέρ ήμών πολεμεϊ' δειλία κατέχει τό πλήθος τών 
άσεβών».’Ολίγον έπειτα τραυματίζεται ΰπό σφαί

ρας τηλεβόλον είς τό στήθος ό Ίουστινιάνη, καί λιπόψυχων 
απομακρύνεται τής μάχης, παρά τήν παρότρυνση· τοΰ ΙΙαλαιο- 
λόγου. «Αδελφέ, ή πληγή αϋτη ολίγον τι έστυ στρέψον δτι τά 
νΰν ή πλείων Ανάγκη έστίν, ή πόλις είς χέϊράς σου κρέμαται 
ίνα λύτρωσης αυτήν». 'Π άποχώρησις τοϋ στρατηγού τούτου 
ένέβαλε τήν άποθάρρυνσιν, ιδία είς τούς ’Ιταλούς ών ήτο αρχη
γός. Άντιθέτως έξω ή έπίθεσις τών Τούρκων καθίστατο λυσ- 
σωδεστέρα. ’Αναρριχώμενοι, οί μέν έπί το>ν ιυμων τών δέ, οί 
πολιορκηταί πηδώσιν είς τά τείχη καί πρώτον δ Φραντζής Ανα
φέρει είσπηδήσαντα Γίαννίτσαρόν τινα, όνόματι Χασάνην, δν ήκο- 
λούθησαν καί άλλοι πολλοί. Καί δεινή έντός τών τειχών ή σφαγή 
τελείται, όλίγων 'Ελλήνων καί ’Ιταλών μαχομένων έκ τοΰ συστά- 
δην πρός πλήθος εχθρών σωρηδόν θανατουμένων, πρώτου φο- 
νευθέντος τού Χασάνη. Άλλ’ ΰπήρξε τόσος μέγας δ Αριθμός 
τών είσβαλόντων όίστε, οί Έλληνες έδιάιχθησαν παρ’αύτών πρός 
τήν ΙΙύλην, ής τόν περίβολον έφραξαν Αναρίθμητα πτώματα.

Ό Παλαιολόγος, βλέπων τούς "Ελληνας είς φυγήν τ ρεπό μέ
νους καί. τούς ’Οθωμανούς παμπληθείς εισβάλλοντας, έφθασεν 
έφιππος έν μέσω τιόν άντιμαχομένων καί δακρύων παρεκάλει 
τούς ευαρίθμους στρατιώτας ίνα μετά θάρρους άντιστώσιν είς 
τούς έχθρούς. Άλλ’ ή όρμή καί δ όγκος τατν Τούρκων είναι 
αδάμαστος, καί πάσα ελπίς σωτηρίας φαίνεται άπολεσθεϊσα. Έν 
τή κρισίμφ ταύτη ώρα κεντήσας τόν ίππον αύτοΰ δ μεγάθυμος 
Βασιλεύς ώρμησεν έν μέσω τών ’ Οθωμανών, οΐτινες ήδη είχον 
κυριεύσει άπαντα τόν περίβολον, καί κτυπών μετά μανίας διά 
τού ξίφους αύτοΰ θανατώνει πολλούς έχθρούς. Τετραυματισμέ- 
νος καί αίμόφυρτος δέν έπαυσεν Αγατνιζόμενος. Ό δέ τόν ίππον 
κεντήσας δραμών έφθασεν, ένθα τό πλήθος τών ασεβιόν ήρχετο, 
καί ώσπερ δ Σαμψών έπί τοϊς άλλοφύλοις έποίει, καί τούς Ασε
βείς έν τή πρώτη συμπλοκή έκ τών τειχών Απεκρήμνισεν, ώς 
ίδεϊν θαύμα ξένον τούς έντυχόντας καί βλέποντας- βρυχώμενος 
ώς λέων καί τήν ρομφαίαν έσπασμένην έχων έν τή δεξιά πολ
λούς τών πολεμίοτν Απέσφαξεν καί τό αίμα ποταμηδόν έκ τών 
ποδών καί τών χειρών αύτοΰ έρρεεν», γράφει <5 Φραντζής.

Ό Θεόφιλος Παλαιολόγος βλέπων τόν Βασιλέα ουτω ήρωϊ- 
κώς μαχόμενον μεγαλοφώνως άνέκραξεν : « Θέλω θανεΐν μάλλον 
ή ζην» καί δρμήσας έν μέσω τών έχθρών αφόβως ήγωνίσθη 
μέχρι θανάτου. Οί περί τόν Αύτοκράτορα πάντες έπεσαν ΰπό 
τό πλήθος τών έχθρικών κτυπημάτων καί δ Παλαιολόγος έμεινε 
μόνος, μονώτατος, γενναίως αντίμαχό μένος, και βλέπων μετά 
πόνου τήν μόνωσιν αύτοΰ Ανέκραξεν : «Ούκ έστι τις τών Χρι
στιανών τοΰ λαβεϊν τήν κεφαλήν μου άπ’ έμοΰ; Τότε Τούρ
κος έπληξε τόν Βασιλέα κατά πρόσωπον, καί άλλος όπισθεν 
κατήνεγκεν έτέραν πληγήν. Κατέπεσεν δ Γίγας έκ τον ίππου καί 
έξέπνευσεν έπί τών πτωμάτων φίλα>ν καί έχθρών.

Τοιαύτη ήτο ή μάχη έν τιϊ) βορείφ στενώ περιβόλια τής 
Πύλης τοΰ Άγιου Ρωμανού, καί οί μετά τοΰ Βασιλέως συμπο- 
λεμοΰντες έν τή συμπλοκή ταύτη οί πλεϊστοι έθανατώθησαν. 
Έπί τών συσσωρευμένων πτωμάτων Ελλήνων, ’Ιταλών καί 
’ Οθωμανών, διέβησαν οί δρμιοντες ’ Οθωμανοί καί είσεχυθη- 
σαν έντός τής πόλεως, τινές μέν διά τής Πύλης τοΰ ’Ιουστινια
νού, οί πλείονες δέ διά τών ρηγμάτων τών έσω τειχών καί ολί
γοι διά τής Πύλης τον Άγιον Ρωμανού, πεφραγμένης ΰπό τών 

τραυματιών καί τεθνεώτων. Εις τά άλλα σημεία τιον τειχών οί 
"Ελληνες γενναίως ήγωνίζοντο, έως ού δ Τουρκικός χείμαρρος 
κατέκλυοεν δλόκληρον τόν περίβολον.

Κατά τήν μαρτυρίαν τού Φραντζή, Κρήτές τινες έπί τών 
πύργων Βασιλείου, Δέοντος καί Αλεξίου, τοσοΰτον κρατερώς 
ήγωνίζοντο, ώστε δ Μωάμεθ πληροφορηθείς τήν Α.πό(;ασιν 
αύτών νά άποθάνωσι πάντες ή νά παραδοθώσι., τοϊς προέτεινε 
να έξέλθωσι μετά τών τιμών τοΰ πολέμου καί νά απέλθωσιν 
έπί πλοίου ιίποκομίζοντες τά έφόδια καί τάς αποσκευάς των.

Οί Τούρκοι βραδέως έπροχιόρουν έντός τής πόλεως, η υβού- 
'μενοι έπιθέσεις έξ ένέδρας, διότι ουδέποτε έφαντάζοντο ότι. ήσαν 
τόσον έλάχιστοι οί πολιορκούμενοι. ' Υπελόιγιζον αυτούς τουλά
χιστον είς πεντηκοντακισχιλίους. Ή γενική εισβολή έγέι·ετο όλί- 
γον μετά τήν ανατολήν τού Ήλιου, οί προπορευό/ιενοι δέ μέχρι 
τής μεσημβρίας έσφαζον πάντας τούς Χριστιανούς ους συνήν- 
των Οί αιμοχαρείς Γιαννίτσαροι είσήρχοντο είς τάς οικίας και 
κατέσφαζον Αδιακρίτως ανδρας, γυναίκας καί παιδία, «&ρπά- 
ζοντες, σκυλεύοντες καί άπάγοντες αιχμαλώτους ανδρας, γυναί
κας, παΐδας, πάσαν ήλικίαν καί πάσαν τάξιν Απλώς». Κατέσφα
ξαν κατά τήν ήμέραν τής εισόδου περίπου δύο χιλιάδας Ελλή
νων, ισαρίθμους δέ τά πληρώματα τοΰ Τουρκικού στόλου, άτινα 
μετά τήν αλωσιν τής Πόλεως, κατανικήσαντα τούς έπί τών 
θαλασσίων τειχών Έλληνας, τεθέντας μεταξύ δύο έχθρικών έπι- 
θέσεων, είσέβαλον είς τήν πόλιν πρός λαφυραγωγίαν. Άκριβώς 
δέ ή βουλιμία αϋτη πρός τήν λεηλασίαν έσωσε πλείστους φεύ
γοντας "Ελληνας, διότι τά έν τφ λιμένΓ Ιταλικά πλοία, μή ένο- 
χλούμενα ΰπό τοΰ Τουρκικού στόλου, άποτελουμένου έκ τριακο- 
σίων σκαφών, ήδυνήθησαν νά παραλάβωσι τούς φεύγοντας τήν 
σφαγήν Χριστιανούς καί νά δδηγήσουν αυτούς έν τόπω άσφαλεϊ.

’ Εν τώ μεταξύ οί έν τή λοιπή πόλει "Ελληνες, μανθάνοντες 
τήν συμφοράν έσπευδαν δρομαίοι καί έντρομοι εις τόν ναόν 
τής 'Αγίας Σοφίας. Αιτία τής συρροής τών Χριστιανών είς τόν 
ναόν, Αντί τής φυγής, ήτο θρησκευτική προφητεία γενικώς 
πιστευομένη έν Κωνσταντινουπόλει, κατά τήν όποιαν οί Τούρ
κοι ήθελαν κατακτήσει τήν Κωνσταντινούπολη· καί εισερχόμε
νοι έντός αυτής θά κατέκοπτον πάντας τούς "Ελληνας τούς 
μέχρι τού κώνος τού Μεγάλου Κωνσταντίνου εΰρισκομένους. 
Τότε άγγελος καταβαίνων έξ ουρανού καί φέρων ρομφαίαν 
θέλει παραδα'ισει ταύτην είς άνδρα έπί τοΰ κώνος τούτου ίστά- 
μενον λέγων αύτφ: «Αάβε τήν ρομφαίαν ταύτην καί έκδίκη- 
σον τόν λαόν Κυρίου». Διά τής ρομφαίας ταύτης θέλουσι τραπή 
είς φυγήν, οί έχθροί άχρι Περσίας. Αϋτη, κατά τόν Δούκαν ήτο 
κοινή πίστις τών Ελλήνων, λεγόντων: «Εί καταλείψω μεν τόν 
κίονα τού σταυρού έξόπισθεν ήμών φευξόμεθα τής μελλούσης 
οργής». "Ενεκα τής ψευδομαντείας ταύτης άπαντες συνέρρεον 
πρός τήν 'Αγίαν Σοφίαν ϊνα σωθώσιν άπό τήν έπικειμένην 
φθοράν. Έν μιά (όρα δ ΰπερμεγέθης ναός έπληρώθη Ανδρα»·, 
γυναικών καί παίδων, άνω, κάτω, είς τούς νάρθηκας καί τά 
προαύλια. Καί αί θύραι τοΰ ναού έκλείσθησαν έν άγωνιώδει 
προσδοκία τοΰ Αναμενομένου σωτήρος. Οί ’ Οθωμανοί έκ τών 
τειχών καί τών λιμένων τρέχοντες, βουλιμιώντες πρός λεηλα
σίαν καί λείαν, καί θανατώνοντες πάντας τούς 
τυχόντας ανδρας είσήρχοντο χάριν λαφυραγω
γίας είς τάς έκκλησίας καί τάς ίδιωτικάς οικίας 
καί έφθασαν τέλος καί εις τόν Ναόν περί τήν 
9ην πρωινήν ώραν. Τάς κεκλεισμένας θύρας 
τοΰ έσω καί έξω νάρθηκος κατέρριψαν διά 
πελέκεως καί ξιφήρεις έχύθησαν έντός, τού 
αναρίθμητου λαού όλολύζοντος καί όδυρομέ- 
νου. ’Εν τοιαύτη συγχύσει διεχωρίζοντο συγ
γενείς, μητέρες άποτλεσαν τά τέκνα, τέκνα τάς 
μητέρας, καί όί περιτρομώτεροι προσεπάθουν 
νά κρυβοΰν είς τάς γωνίας ζητοΰντες σωτη
ρίαν. Σφαγή έν τφ Ναφ δέν έγένετο πολλή, 
διότι είδον οί ’ Οθωμανοί ότι δέν ΰπήρχον έν 
αύτφ ένοπλοι άνδρες. "Απαντες παρεδόθησαν 
ώς πρόβατα περίφοβα, διότι έπί κεφαλής 
αυτών έσείοντο τά αίματοβαφή τών έχθρών 
ξίφη.’Εκ τών αίγμιαλωτισθέντοιν πρώται ησαν 
αί ευειδείς γυναίκες, αί τρυφερά) παρθένοι καί 
αί νεάζουσαι μοναχαί. Κύριοι συνωδεύοντο 
μετά τών οίκετών, δέσποιναι μετά τών ΰπη- 
ρετριών. Δι’ ώραν τινά είσήρχοντο καί έξήρ- 
χοντο οί ’ Οθωμανοί, δτέ μέν ώθοΰντες πρός 
τά πρόσω, δτέ δέ ραβδίζοντες τούς αίχμαλώ-
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τους καί τούτους θέτοντες εν τόπω ενθέτω, 
επανήρχοντο συνάγοντες ετέρους αιχμαλώτους 
κλαΐοντας και δδυρομένους. Μετά την σύνα- 
ξιν των αιχμαλώτων ήρχισαν οΐ Τούρκοι 
συλοΰντες τά πολύτιμα τοΰ Ναοΰ κοσμήματα, 
κατακόπτοντες τάς εικόνας καϊ άφαιροΰντες 
πάντα κόσμον αυτών.’ Λφήρεσαν οϋτω πάντα 
τά χρυσά καϊ αργυρά σκεύη καϊ ίν ριπή 
οφθαλμού εξεγύμνωσαν άπαντα τόν Ναόν, κα- 
ταλιπόντες αυτόν έρημον καϊ γυμνόν παντός 
κοσμήματος. Τήν αύτήν δήωσιν υπέστησαν 
πάσαι αΐ άλλαι εκκλησία/, αι μοναϊ καϊ τά 
Ανάκτορα. Ή λεηλασία τής πόλεως έξηκο- 

λούθησεν ολόκληρον τήν ήμέραν τής Άλώσεως μέχρι τής δει
λής. Ή πλούσια λεία μετά τών αιχμαλώτων έκομίζετο είς τό 
στρατοπέδου, έξω τών τειχών, καϊ είς τά κενά τού λιμένας πλοία. 
Τοσοΰτον δέ ήρημώθη ή μεγαλούπολις αυτή — αριθμούσα τότε 
πληθυσμόν 180,000 κατοίκους, κατά τους πιθανωτέρους υπο
λογισμούς— (άστε, εφαίνετο ώς νά μή υπήρχε)· άλλοτε ίν αυτή 
πλούτος καϊ περιουσία. Μόνον αΐ οΐκίαι ίναπελείφθησαν, οΰτω 
δέ ό Κριτόθουλος ιστορεί τήν ίρήμωσιν: «II πολλών γενών 
ύπάρξασα πρότυπον μετά τιμής καϊ δόξης καϊ πλούτου καϊ 
περιφανείας λαμπράς νΰν ύφ’ ετέρων άρχεται μετά πενίας καϊ 
άδοξίας καϊ ατιμίας καί δουλείας αίσχίστης, καϊ παράδειγμα 
πάντων ουσα καλών, καϊ 
λαμπράς ευδαιμονίας εί- 
κών, νΰν είκιίιν έστι συμ
φορών ύπόμνημα καϊ στή
λη κακοδαιμονίας καϊ μύ
θος έν τώ βίφν.’Επί τινα 
ώραν μετά τήν" Αλωσιν ό 
Μωάμεθ διέμεινι παρά τά 
τείχη επιβλέπω)· τήν λεη- 
λατουμένην πόλιν. Τήν με
σημβρίαν είσελθών είς τήν 
πόλιν μετά τού επιτελείου 
αυτού, διά τής Πύλης τοΰ 
'Αγίου Ρωμανού, έκθαμ
βος εθεάτο τό μέγεθος καί 
τήν λαμπρότητα αυτής, τό 
πλήθος καϊ τό κάλλος τών 
οικοδομών, τά νεώρια καϊ 
τόν λιμένα, θαυμάζων τήν 
πόλιν ταύτην. Οίκτος όμως 
πάραυτα κατέλαβε)’ αυτόν, 
θεώμενον τήν φθοράν καϊ 
τόν γενόμενον ήδη όλε
θρόν υπό τών δρμώντων 
καϊ λεηλατούντο»· αυτήν στρατιωτών. Λέγεται δέ δτι με·εμε- 
λήθη διά τήν τόσην φθοράν τής περικαλλούς ταύτης πόλεως 
καϊ δακρύσας είπεν: «Ο'ίαν πόλιν είς διαρπαγήν καί άπώ- 
λειαν δεδώκαμεν.'» Ή λεηλασία διήρκεσε τρεις ήμέρας καί 
τοιαύτη ήτο ή φρικτη είκών τής πόλεως, ώστε δ Δούκας λέγει: 

ΙΙν γάρ ή πάσα άοικος, ούτε άνθρωπος, ούτε κτήνος, ούτε 
ορνέου κραυγάζει ή λαλεί έντός' μόνον τινές τών μή δυνηθέν- 
τοτν σκυλεΰσαί τι διά τό άνίσχυρον αύτών, διότι καί πολλοί 
άπ’ άλλήλων έφονεύθησαν, έλκων δ είς ίξ έτέρου τά λάφυρα».

Μέχρι τής εισόδου τοΰ Μωάμεθ άγνωστος ήτο δ θάνατος 
τοΰ Αύτοκράτορος Κωνσταντίνου ΙΙαλαιολόγου. Ό Σουλτάνος 
προσέταξεν άμέσως άμα είσελθών νά ίρευνήσωσιν άν ζή ή άπέ- 
θανε. Τινές μέν έλεγον δτι ίτελεύτησεν ίν τή μάχη, τινές δέ δτι 
έφυγε)·, άλλοι δτι διέμενεν ίν τή πόλει ζών. ' Ο Μωάμεθ έπεμψεν 
άνδρας ΐνα ίρευνήσωσι τά πτώματα τών ίν τώ περιβόλω σωρη
δόν κατακειμένων Χριστιανών και ’Οθωμανών, καί μετά μα- 
κράς έρευνας, εύρέθη άκέφαλον τό σώμα τοΰ ΙΙαλαιολόγου 
άναγνωρισθέν εκ τών βασιλικών ενδυμάτων καί πέδιλων, επί 
τών όποιων ήσαν γεγραμμένοι χρυσοί άετοί, κατά τό έθος τών 
Βυζαντινών Βασιλέων. Κατά διαταγήν δέ τον Σουλτάνου δ Βα
σιλικός Νεκρός ίτάφη μετά βασιλικών τιμών. Αϋτη είναι ή άκρι- 
βεστέρα εκδοσις περί τής άνευρέσεως τοΰ Νεκρού τοΰ Αύτοκρά
τορος, έλεγχομένης φάί’τασιώδους εκείνης, καθ’ ήν ή κεφαλή 
αύτοΰ άπεκόπη καί τεθεΐσα επί κοντού περιήγετο είς θρίαμβον 
τών νικητών.

‘ Η τραγική μετά τήν "Αλωσιν σφαγή καί συμφορά συνεπλη- 
ρώθη διά τής θηριώδους δργής τοϋ Μωάμεθ κατά τοΰ μεγάλου 

Δουκός Λουκά Νοταρά, δστις γενναίως καί καρτερικής ήγωνί- 
σατο Αμυνόμενος τής βασιλικής πύλης. Διατί δέν συνεβούλευ- 
σες τόν βασιλέα ΐνα παραδώση τήν πόλιν μετ’ αγάπης καί ειρή
νης καί ΐνα μή γένωνται τοσοΰτοι φόνοι άναμέοον ήμών;» 
ήριότησεν δ Μωάμεθ. Χωρίς δέ νά προσέξη ούδεμίαν άπάντησιν 
τοΰ Νοταρά διέταξε καί συνελήφθη αύτός καί οί δύο υιοί του. Καί 
άπαχθέντες είς τήν άγοράν τοΰ Ξηρολόφου, νΰν Άβράτ Παζάρ 
απεκεφαλίσθησαν πρώτον οί υιοί αύτοΰ καϊ έπειτα ό ίδιος, ζητή- 
σας ώς χάριν τούτο ΐνα μή οί υιοί του πτοηθέντες ίκ τοΰ Αποκε
φαλισμού τοΰ πατρός αρνηθώσι τήν πίστιν τών πατέρων αύτών.

Τοιοΰτον εν βραχεία περιγραφή τό μέγα δράμα τής Άλώσεως 
τής Κωνσταντινουπόλεως υπό τών Τούρκων.

«

Πολύτιμον καϊ άγιον κειμήλιου αισθήματος καί λόγου ύπήρ- 
ξεν ή προσλαλιά τοΰ Κωνσταντίνου ΙΙαλαιολόγου, κατά τήν 
προτεραίαν τής Άλώσεως. Όποια ευγένεια ορμής, δποία δδύνη 
ψυχικού πόνου, δποία λατρεία ιερά τοΰ καθήκοντος, όποια γεν- 
ναιοψυχία, δποϊον μεγαλείον θυσίας ή προσλαλιά αύτη ! Ουδέ
ποτε βασιλεύς καί στρατηγός, Απέτεινε εύγενεστέρους καί μεγα- 
λοφρονεστέρους λόγους.

Καί δποία άντίθεσις πρός τήν προσλαλιάν τοΰ Μωάμεθ. Ό 
Παλαιολόγος απευθύνεται είς τήν ψυχήν καί είς τήν καρδίαν 
τών στρατιωτών του' τούς υπενθυμίζει τήν τιμήν και τό καθή

κον ζητεί τήν θυσίαν αύ
τών διά τήν Πίστιν καί 
τήν Πατρίδα πρώτον, διά 
τόν Βασιλέα καί τήν οικο
γένειαν έπειτα. Καί δέν 
τοΐς υπόσχεται ώς άλλην 
βράβευσιν, εϊμή τήν γαλή
νην τής συνειδήσεοις καί 
τήν ένδοξον υστεροφημίαν. 
Ό Μωάμεθ απευθύνεται 
είς τήν σαρκικήν βδελυρό- 
τητα καί άρπακτικότητα 
τών ορδών του' τάϊς υπεν
θυμίζει τάς ώραίας αιχμα
λώτους παρθένους καί τά 
πολύτιμα λάφυρα τής πλού
σιας πόλεως' ζητεί τόν θά
νατον τών στρατιωτών του 
χάριν αρπαγής καί κτηνώ
δους βουλιμίας. Καί τοΐς 
υπόσχεται ώς αμοιβήν τοΰ 
θανάτου των Ακόλαστον 
ευμάρειαν είς τόν παρά
δεισον τού Κορανίου καί 

τριήμερον λεηλασίαν τών εμψύχων καί τιον αψύχων θησαυρών 
τής Κωνσταντινουπόλεως. Φρικιαστική άντίθεσις τής εύγενεστέ- 
ρας έκδηλώσεως τής ’Ιδέας, πρός τήν μνσαρωτέραν έκδήλωσιν 
τής "Υλης, τού Χριστιανικού πολιτισμού πρός τήν θηριώδη βαρ
βαρότητα ! ' Ο Φραντζής διέσωσε διά τού πολυτίμου συγγράμ
ματος του τάς προσλαλιάς ταύτας, καί Αναδημοσιεύομεν κατω
τέρω αύτάς. Ή σύγκρισίς των θά δώση είς τούς Αναγνώστας 
μας συγκίνησιν καί υπερηφάνειαν.

Πρώτη έγένετο ή προσλαλιά τοΰ Μωάμεθ. Τήν πρωίαν τής 
Δευτέρας συνήθροισεν δ Σουλτάνος τούς στρατηγούς αύτοΰ καί 
πολύν στρατόν καί παρώτρυνε πάντας ΐνα παρασκευασθώσι διά 
τήν έφοδον τής έπαύριον. ’Εξιστόρησε τάς νικάς τοΰ ’ Οθωμα
νικού στρατού καϊ έπιλέγει:

«Καί εάν τινες εξ ήμών άποκτανΟώσιν, ώς έθος έατίν 
έν τοΐς πολέμοις, γεγραμμένον έπί τής κεφαλής αυτών, 
καλώς οί'δατε διά τοΰ ήμετέρου Κόράν, τί φηοιν δ Προφή
της, δτι ό άποΟανών έν καιρφ τοιούτρι ολόσωμος έν τφ 
παραδείσιο μετά τον Μωάμεθ άριοτήοει, καί πιει, καί 
μετά παίδων καί μετά γυναικών ωραίων καί παρθένων 
έν τόπω χλοερφ καί μεμυρισμένι» άνθεοιν άναπαυθή, καί 
έν λωυτροϊς ιόραιοτάτοις λονσθή, καί έν έκείναι τώ τόπφ 
έκ Θεοϋ έ'ξει ταΰτα' ένταΰθα δέ πάλιν έξ έμοΰ π&ς ό έμος 
στρατός καί άρχοντες τής αυλής μου, έάν νικήσωμεν, δ 
μισθός δν έξουσι παρ’ έμοΰ, κατά τήν άναλογίαν έκάστου 
διπλάσιων εσται ού τά νΰν εχοισιν, δς άπό τοΰ νΰν αρξηται 
εως τέλους τής ζωής αύτών καί ήμέραις τρισίν ή πόλις 
πάσα υμών εσται, καί είτι δ’ άν σκυλεύσητε καί εΰρητε 
χρυσίου καϊ αργυρίου σκεύος καί ιματισμόν, αϊχμα).ώτονς 
τε ανδρας καί γυναίκας, μικρούς τε καί μεγάλους, ούδείς 
δυνηθείη αύτούς νμΐν αίτήσαι ή τι ένοχλήσαι εΐς ούδέν».

Μετά τήν προσλαλιάν τοΰ Σουλτάνου οί Αλαλαγμοί τού άπο- 
χωροΰντος στρατού, κατεπτόησαν τούς έν τή πόλει Έλληνας καί 
’Ιταλούς μαχητάς, οΐτινες έβεβαιοΰντο ήδη όριστικώς πέρϊ έκεί- 
νου δπερ Από ημερών ήδη έγνώριζον, δτι δηλαδή είχεν δρισθή 
διά τήν έπαύριον ή έφοδος. "Ενεκα τούτου ό ΙΊαλαισλογος διέ

ταξε τούς ίερεΐς, αρχιερείς καί μοναχούς, ΐνα μετά 
τών "Αγίων Εικόνων περιερχόμενοι τήν πόλιν καϊ τά 
τείχη, ίκετεύσοισι τόν Θεόν ΐνα μή παραδώση τους 
λάτρεις αύτοΰ είς χεΐρας ανόμων. Συγχρόνως καλέ- 

— σας παρ’ αύτώ τούς στρατηγούς τούς άρχοντας και 
πάντας τούς στρατιώτας, "Ελληνας καί ξένους οΰτω

> πρός αύτούς έλάλησεν.
«' Υμείς εύγενέοτατοι άρχοντες, καί εκλαμπρότατοι δήμαρχοι καί σρατηγοί, 

καί γενναιότατοι συστρατιώται, καί πας ό πιοτός καί τίμιος λαός '. ’Ηξεύρετε 
δτι ‘έφθασεν ή ίόρα, καί δ εχθρός τής ΤΙίοτεώς μας θέλει ΐνα μετά πάσης 
τέχνης καί μηχανής στενοχωρήοιι ήμάς, καί μετά πάσης δυνάμεώς καί τέχνης 
ιιάς διίισιι πόλεμον σφοδρόν διά συμπλοκής καί σνρράξεοις μεγάλης εκ τί/ς 

χέρσου καί θαλάσσι/ς, δπως εί δυνατόν, ώς δφις, έκχύσιι τό φαρμάκιον, και 
ώς λέων ανήμερος καταπίη ήμάς. :1ιά τοΰτο σάς λ.έγο> καί σάς παρακαλιο, 
ΐνα στήτε άνδρείως καί μετά γεν>·αίας ψυχής, ώς πάντοτε, εως δτου νΰν 
έποιήοατε, κατά τών έχθρών τής Πίοτεως ήμών. ’Ιδού σάς παραδίδω την 
έκλαμπρατάτιμ· xal περίφημου ταύτην Πόλιν καί πατρίδα ήμών, καί βασι
λεύουσαν τών πόλεων '. Γνωρίζετε, καλώς, αδελφοί, δτι διά τέσσαρας λόγους 
όφείλομεν έκ συμφώνου πάντες νά προιιμήσωμεν τόν θάνατον ή τήν ζωήν' 
πρώτον μέν ύπέρ τής Πίοτεως καί τής εύσεβείας μας' δεύτερον δε υπέρ 
τής Πατρίδας' τρίτον μέν, ύπέρ του Βασιλέως σας ώς χρηστού Κυρίου' 
τέταρτον δέ, υπέρ τών συγγενών καί φίλων. ■ · ·ι -

Λοιπόν, άδελ.η’οί, ύπέρ οίουδήποτε τών τεσσάρων τούτων, όφειλομεν εως 
θανάτου ν’ άγωνιοθώμεν- καί τόσω μάλλον, καθ’ δσον, ώς έναργώς βλέπετε, 
μέλλομεν έκ. πάντων νά ζημιωθώμεν, έάν διά τάς ίδικάς μου αμαρτίας παρα- 
γωρήσιΐ <> Θεός τήν νίκην εΐς τούς ασεβείς, καί ώς έκ τούτου κινδυνευση η 
" Αγία ήμών Πίστις, >)>’ δ Χριστός τφ οικείοι αύτοΰ αϊμαιι έδωρησατο ημίν, 
αύτη ή' πίστις, ήτις δί ήμάς εΐνε πάντων κεφάλαιον. 'Επειδή έάν τόν 
κόσμον δλον κερδίοη τις καί τήν ψυχήν ζημιω&ή, τι τό οφελος 
Δεύτεοον δέ, ύστερούμεθα τοιουτοτρόπως Πατρίδος περίφημου και Β/.ευθε- 
οίας, 'καί έποιιέι-ως βασιλείας, τής ποτέ περιφανούς, νΰν δέ ταπεινωμένης. 
Τέλος πάηων ύστερούμεθα φιλτάτων συμβίων και συγγενών.,

Αυτός δέ ό άλ.ιτήριος ό’Αμηράς πεντήκοηα καί επτά ήμέρας άγει σήμε
ρον άφοΰ, έλθών, μάς απέκλεισε, καί δέν επαυσε πολιορκών ήμάς ήμέραν 
καί νύκτα μετά πάσης μηχανής καί δυνάμεώς, «>· καί Χάριτι τοΰ Παντεπο- 
πτου Χριστού Κυρίου ήμών πολλάκις αίσχρώς καί μετά αισχύνης αχρι του 
νΰν έκ τών τειχών άπεπέμφθη. Τώρα δέ, αδελφοί, μή δειλιάοητε δτι επεσεν 
ολίγον τείχος ι'ιέοοθεν έκ τών κρότων καί τών κρουσμάτων^ τών εεεβο/.εων, 
διότι, ώς 'βλέπετ'ε, κατά τό δυνατόν έδιωσθώοαμεν πάλιν αύτό. Ημείς γαρ 
πάσαν ελπίδα εΐς τήν άμαχον δόξαν άνεθέμεθα, εκείνοι δέ είς τα οπ/.α, ημείς 
έν όνόματι τοΰ Κυρίου Θεού καί Σωτήρος ήμών, έκεΐνοι δε εις ίππους και 
δύναμιν, καί πλήθος. ’Αλλά προσέτι έλπίζομεν καί είς τάς χεΐράς μας, και εις 
τήν ρωμαλεότητα, ήν ή Θεία Δύναμις ήμιν δωρεΐται.

Γνωρίζω δτι αύτη ή μυριαρίθμητος αγέλη τών ασεβών, κατα την συνή
θειάν των θέλουσιν έλθει κατεπάνω μας μετά χυδαίας καί υπερήφανου τόλ
μης, μετά θάοοους πολλοΰ καί βίας, ΐνα μάς θλίψωσι και στενοχωρησωσι 
διά μιάς, όλίγων ήμών όντων, καί μάς φοβίσωσι μετά φωνών μεγάλων και 
Αλαλαγμών άναοιθιιήτων. Τάς τοιαύτας αύτών φλυαρίας καλώς ηξεύρετε, 
δθεν περιττός ύ'λόγος· άναριθμήτους δέ πέτρας, και έτερα βέλη, και εΛεοόο- 
λίοκους ώς άιιμον θαλάσσης θέλουσι μάς ρίψει, τά όποια ελπίζω δεν έχουσι 
νά μάς βλάψωσι. Διότι θεωρώ καί χαίρω καί εύελπίζομαι ότι, αν και εϊμεθα 
όλίγοι, άζζά πάντες είσθε δεξιοί καί έππήδειοι, καί ρωμαλέοι, και ισχυροί, 
καί ιιεγαλήτοοες, καί καλώς ήτοιμασμένοι. Σκεπάσατε καλώς την κεφαλήν 
μέ τάς ασπίδας κατά τήν συμπλοκήν.' Ή δεξιά σας τήν ρομφαίαν εχουσα, 
μακρά έστοι πάντοτε.' Αί περικεφαλαία! σας καί οί θώρακες καί οι σίδηροί 
Ιματισμοί εΐνε ΐκανιύτατοι όμοΰ μέ τά λοιπά δπλα, τά όποια οι ενάντιοι δεν 
έχουσι καί δέν απέκτησαν ταΰτα δέ θέλουσιν άποβή ωφελιιιωτατα εν τή 
συμπλοκή. Στήτε κυρίως σκεπασμένοι έσωθεν τών τειχών, οί δέ άσκεπείς 

σπανίως ας έρχωνται .'
Διό, ώ συστοατιώται, γίνεοθε έτοιμοι καί στερεοί και μεγαλόψυχοι δια τους 

οίκτιρμούς τοΰ θεού! Μιμηθήτε τους ποτέ των Καρχηδονίων ελέφαντας, 
οΐτινες τοσοΰτον πλήθος Ιππων Ρωμαίων μέ τήν θέαν καί τήν φωνήν έδιω
ξαν! Καί έάν ζώον άλογον έδιωξε, πόσον μάλλον ημείς οί τών ζώων και 
αλόγων υπάρχοντες κύριοι, ημείς οΐτινες άντιπαραταοοόμεΟα εις ενάντιους, 
όντας χείρονας τών αλόγων ζώων; Αί πέλται σας καϊ ρομφαΐαί σας και τα 
τόξα καί ακόντια’ ας πεμφθώσι κατ' αυτών, όχι ώς κατά ανθρώπων, αλλα 
ώς ε.ιί άγοίων χοίρων κυνηγών, γνώοωοιν οί άοεβεϊς, δτι οχι μετά 
ζώων.άλύγων, ως αυτοί, παράταξιν έχουσιν, ά/.λά μετά τών κυρίων καί 
ανθεντών αύτών, μετά άπογόνων ‘Ελλήνων καί Ρωμαίων !

Δέν Αγνοείτε δτι αύτός ό Άμηράς, ό έχθρός τής’ Αγίας ήμών Πίοτεως, 
έλυσε τήν αγάπην, ήν εΐχομεν, χωρίς εύλογου τινός αιτίας, και τους όρκους 
του τούς πολλούς κατ’ ούδέν έλογίσατο- καί έλθών αιφνιδιως 
έκτισε φρούριον έπί τό στενόν τοΰ Άσωμάτου, ΐνα καθ ήμέ
ραν μάς β/Απτιγ τους δέ αγρούς μας καί κήπους καί παρα
δείσους καί οίκους κατέκαυσε- τούς δέ αδελφούς ήμών Χρι
στιανούς, όσους εύρεν, έθανάτωσε καί ήχμαλώτισε· τήν φιλίαν 
υμών έλυσε τούς δέ Γαλάτας έφιλίωσε, καϊ αύτο! χαίρονται' 
μή ενθυμούμενοι και αυτοί οί-ταλαίπωροι τόν μΰθον του παι- 
δός τοΰ γεωργοΰ, τοΰ θεωρήσαντος τους κοχλίας και ειποντος : 
Ώ Ανόητα ζ'ώα... καί τά εξής. Έλθών, λοιπόν, αδελφοί, μάς 
Απέκλεισε, καί καθ' ήμέραν μέ αχανές στόμα χάσκω· ζητεί 
πώς νά εύρη καιρόν έπιτήδειον, ΐνα καταπίη καί ήμάς και 
τήν πόλιν ταύτην, ήν Ανήγειρεν ό τρισμακάριστος^ καί μέγας 
έκεϊνος βασιλεύς ό Κωνοταιπϊνος, ό άφιερώοας αύτήν εΐς τήν 
Πανυπέραγνον Δέσποιναν ήμών καί Αειπάρθενο)· Μαρίαν, ήτις ~

Γίνε κυρία καί βοηθός καί σκέπη τής Πατρίδος μας, καί καταφύγιου τών 
Χριστιανών, ελπίς καί χαρά πάντων τών Ελλήνων, τό καύχημα πάνπων 
οοοι ζώων ύπό τήν τοΰ ’Ηλιου ανατολήν. Ζητεί πώς νά εύρή καιρόν νά 
άφανίοη ώς ρόδον τοΰ άγροΰ τήν ποτέ περιφανή καί άνθιζουσαν ταύτην 
τών πόλεων βασιλεύουσαν, ήτις έδούλωοε σχεδόν, δύναμαι ειπεΐν, πάσαν 
τήν’Υφήλιον, ήτις ύπέταξεν ύπό τούς πόδας αύτής Πόντον καί’Αρμενίαν, 
Περσίαν καί Παφλαγονίαν, ’Αμαζόνας καί Καππαδοκίαν, Γαλατίαν καί 
Μηδίαν, Κοχλοίς, "Ιβηρας, Βοσφοριανούς, καί 'Αλβανούς, Συρίαν καί 
Κιλικίαν καί Μεσοποταμίαν. Φοινικην καί Παλαιστίνην, ’Αραβίαν τε καί 
Ίονδαίαν, Βακτριανούς καί Σκύθας, Μακεδονίαν καί Θετταλίαν, ’ Ελλάδα, 
Βοιωτίαν, Λοκρούς, Αίτωλούς, ’Ακαρνανίαν, Άχαΐαν καί Πελοπόννησον, 
"Ηπειρον καί τό'Ιλλυρικόν, Ληχνίτας κατά τό Άδριατικόν, 'Ιταλίαν, Τοσκά- 
νους, 'κέλτας, καί Κελτογαλάτας, ’ Ιβηρίαν τε καί έως τών Ιαδείρων, Λιβύαν 

.καί Μαρακίαν, καί Μαυρουσίαν, Αιθιοπίαν, Βαλέδες Χωδιν, Νουμιδίαν και 
'Αφρικήν καί Αίγυπτον. Αύτός τά νΰν βούλεται νά δουλώση ημάς, και νά 
βάλη ύπό ζυγόν καί δουλείαν τήν κυριεύονσαν τών πόλεων καί έκ τών 
Άγιων μας τούτων'Εκκλησιών, ένθα προσκυνεΐται ή Αγία ’Γριάς καί δοξολο
γείται τό Πανάγιον, καί όπου άγγελοι ίίδουσι ιόν ύμνον τόν θειον καί τήν 
ένσαρκον Οικονομίαν τοΰ Θεοΰ Λόγου, άλλας μέν θέλει ι·ά κάμη προσκύνημα 
τής βλασφημίας του, καί τοΰ Αγύρτου του η·ευδοπροφήτου Μοιάμεθ, άλλας 
δέ κατοικητήριον αλόγα»· καί καμήλα»·. , .

Λοιπόν, Αδελφοί καί συστρατιώται, ένθυμήθητε’ οτι πρέπει νά παραδώσητε 
εις τήν αιωνιότητα τήν ήμετέραν μνήμην, και φήμην, καϊ έλευθερίαν

Καϊ στραφείς προς τους ’Ενετούς ίν τοΐς δεξιούς μέρεοιν 
ίαταμέι·ουςΤ λίγειό

Ενετοί εύγενεΐς, αδελφοί ήγαπημένοι έν Χριστώ τώ θεφ, άνδρες Ισχυροί 
καϊ στρατιώται δυνατοί, καί έν πολέμοις δοκιμώτατοι.' Σείς οΐτινες διά των 
έστιλβοιμένων σας ρομφαιών καί διά τής χάριτός σας πολλάκις πλήθος Αγα
ρηνών έθανατώοατε, καί τό αίμα αυτών ποταμηδόν, έκ τών χειρών σας 
έρρευσε .' Τήν σήμερον σάς παρακαλώ νά γένητε όλοψύχως, έκ μέσου ψυχής 
ύπερασπισταί τής πόλεως ταύτης, ήτις εύρίσκεται εις τοιαύτην ακμήν πολέ
μου, καλ.ώς γνωρίζοντες ότι δευτέραν πατρίδα καί μητέρα ατελ.ευτήτως εχετε 
αύτήν- διό καί πάλιν λέγω καί παρακα/.ώ έν τή ιόρφ ταύτη νά πράξητε ώς 

αδελφοί φιλόπιστοί τε καί όμόπιστοι

Είτα, στραφείς ίν τοΐς άριστεροΐς μέρεσι, λέγει προς τους 
Λιγονρίτας:

Ή Λιγουρΐται, εντιμότατοι αδελφοί, άνδρες πολεμισταί καί μεγαλοκάρδιοι, 
καί φημιστοί, καλώς ηξεύρετε καί γινώσκετε ότι ή δυστυχής αύτη Πόλις 
δέν όφείλ.ει μόνον εις έμέ τήν χάριν, άλλά καί εΐς σάς διά πολλάς τινα' 
σείς μέν πολλάκις μετά προθυμίας ττ/ν έβοηθήοατε, καί μέ ϊδικήν σας 
συνδρομήν τήν έλυτρώσατε άπό τούς 'Αγαρηνούς τούς εχθρούς της' 
σήμερον πιϊΐ.ιν ό καιρός εΐνε αρμόδιος, ΐνα δείξητε εις βοήθειαν αυτής 
τήν έν Χριστώ αγάπην σας. τήν ανδρείαν σας, τήν γενναιότητά σας X

Και στραφείς γενικώς πρός πά>·τας ε'ιπεν :
■ Καιρόν δεν έχω νά σάς εΐπω περισσότερα- μόνον τό τεταπεινωμένον μου 

τοΰτο σκήπτρον, Ιδού είς τάς χεΐρας όλων υμών Ανατίθημι! Φυλάξετε το 
μετ’ εύνοιας ! "Ομως τούτο παρακαλώ καί ικετεύω άπό τήν αγάπην σας : "Οτι 
νά δώσητε τήν πρέπουσα)· τιμήν καί υποταγήν εΐς τούς στρατηγούς καί 
δημάρχους σας, έκαστος κατά τήν τάξιν τον, καί τό τάγμα, καί τήν υπηρε
σίαν του. Προσέξατε δέ καλώς είς τοΰτο διότι, έάν έκ καρδιάς φ’νλάξητε τά 
όσα σάς παρήγγειλον, έλπίξω είς θεόν ότι θέλομεν λυτρωθή τής ένεοτώσης 
αύτοΰ δικαίας απειλής. "Ιδού στέφανος αδαμάντινος έν Ουρανούς έναπόκειται 
ύμϊν, μνήμην δέ αξίαν καί αίαινίαν καταλείψετε έν τφ κόσμιρ τούτα)

Ταΰτα, είπών, καϊ μετά δακρύων καϊ στεναγμών τόν Θεόν 
ηνχαρίστησεν, οί πάντες δέ, ώς έξ ένός στόματος, άπεκρίθησαν 
μετά κλαθμοΰ λέγοντες :

"Ετοιμοι νά αποθάνωμε)· διά τήν πίστιν τοΰ Χριστού καί τήν Πατρίδα μας!» 

’τίκουσας δέ τήν φωνήν δ Κωσταντΐνος, ηνχαρίστησε τους 
συναΟλητάς του, καί άπηγγείλατο αύτοΐς πλείστας επαγγελίας' 
έπί τέλους δέ λέγει :

«Λοιπόν, αδελφοί καί συστρατιώται, έστέ έτοιμοι τό πρωί! Μέ τήν χάριτα 
καί τήν δύναμιν τοΰ Θεοΰ, καί συνεργούσης τής ' Αγίας Τριάδος, εν ή τήν 
έλπίδα πάσαν αναθέμεθα, θέλομεν απ' εντεύθεν καταδιώξει τούς έναν- 

τίους μας !»

Ή δημώδης μοΰσα έψαλε τήν "Αλωσιν μέ ψυχήν γεμάτην 
πόνον, υπερηφάνειαν καϊ έλπίδας συγχρόνως. Είς τά τετρακόσια 
πεντήκοντα ίννέα έτη τά όποια παρήλθον έκτοτε ή μνήμη ελη- 
σμόνησεν έκείνονς, οί όποιοι έδωκαν είς στίχους τήν έκφρασιν 
τής Ελληνικής ψυχής διά τήν συμφοράν τής Άλώσεως. Άλλά 
διεφύλαξεν ώς κειμήλια τους στίχους :

ΠΑΛΕ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ . . .
Σημαίνει ό θεός, σημαίνει ή γή σημαίνουν τά έπουράνια, 
σημαίνει κΓ ή 'Αγία Σοφία τό μέγα Μοναστήρι, 
πώχει τριακόσιες καλογριές καί χίλιους καλ.ογέρους 
καί τετρακόσια σήμαντρα καί εξήντα δυό καμπάνες— 
Κάθε καμπάνα καί παπά, κάθε παπάς καί διάκο,— 
νά μπούνε στο Χερονβικό, νά βγή ό «Βασιλέας· 
Ψέλνει ζερβιά ό Βασιλιάς, δεξιά <5 Πατριάρχης, 
κι' απάνω στο Χερονβικό, π'^ίγεν’ ό βασιλέας, 
περιστερά κατέβηκεν από τά μεοουρά) ια 
καί λέει μ’ ανθρώπινη φωνή σαν απ' αγγέλου στόμα ζ 

ΙΙάψτε ψαλτάδες τούς ψαλμούς κΓ άς χαμηλώσουν τ’ Άγια, 
παππάδες βγάλτε τά ιερά, καί διάκοι ξεντνθήτε,
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καί οβύσεχ’ ολα τά κεριά καί τά καντήλια ολα, 
γιατ’ είνε θέλημα θεόν ή ΓΙό/.χ νά τουρχά/ρ; ■' 

Στείλτε κι ’ αμέσως στή Φραγκιά νάρθονν τρία καράβια' 
χόνα νά ·~τάρη τό Σχανρό καί τ' άλλο τό Βαγγέλιο, 
τό τρίτο τό τρανώτερο τήν "Αγια Τράπεζα μας, 
μή μάς τά πάρουν τά σκνλλιά καί μάς τά μαγαρίσουν». 

Έπατμε εύ&ύς ή Λειτονργιά, σωπάσαν ο! ψαλτάδες, 
ή ’ Εκκλησία αναστέναζε, οβνστήκαν τά καντήλια, 
ή εικόνες άρχισαν νά κλιιϊν, νά χύνουν μαΰρα δάκρυα, 
κι’ ό Βασιλιάς μετάλαβε μέ τό φουσάτο τον ολο, 
καί στ’ άλογό του ρίχτηκε νά πάη νά πολεμήση, 
λέγοντας πρός τήν Παναγιά καί στους Άγιους όλους : 

«Σώπασε Κυρά- Δέσποινα καί σείς 'κάνες μήν κλάίτε, 
πάλε με χρόνους, με καιρούς, πάλε δικά μας Οάναι».

«
ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗΑ

Ψηλά, οτοΰ Όλυμπου τήν κορφή, στον "Αϊ ’ Ηλιά τή ράχι, 
χρυσός Δικέφαλος Αητός καθόνταν στό προσήλιο, 
κρατώντας μεσ’ στά νύχια του κεφάλι άντρειωμένου.
Κ' έκεΐ ποΰ μυριολόγαγε καί τό γλυκοφιλοΰσε, 
άλλος αητός έδιάβαινε καί τόν ρωτάει μέ πόνο :

• Καλή σου μέρα, μπράτιμε.’ — Καλώς μου τον τόν βλάμη.
— Μπράτιμε, τίνος είν’ αύτό τό μαύρο τό κεφάλι, 

όπου κρατής οτά νύχια σου, σά νά ήταν άγια κάρα, 
καί τό κυττφς περίλυπα καί χύνεις μαΰρα δάκρυα ;

—«Βλάμη μου, σά μ’ ερώτησες, νά σοΰ τό μολογήσιο.
Αντιπροχτές έδιάβαινα τής Πόλης τά λιμάνια 
κ’ είδα τήν Πόλη Τούρκικη, ιήν Πόλη σκλαβωμένη, 
καί τήν Άγιά Σόφιά Τζαμί, καί τούς Άϊ 'Αποστόλους, 
καί τοΰ δικοΰ μας βασιληά κομμένο τό κεφάλι, 
απιθωμένο καί έρημο σέ μιά κολώνα απάνω 
κ’ οί Τούρκοι πέρναγαν μπροστά καί τό περιγελούσαν. 
Σταμάτησα στό δρόμο μου, καί σκύβω καί τ ’ αρπάζω, 
νά μή μάς τώχουν τά σκυλιά καί μας τό μαρτυρεύουν' 
θά τΰ φυλάγω σάν αυγό στή μαύρη τή φωληά μου, 
κι όταν περάσουν οί καιροί καί σώσουνε τά χρόνια 
καί λάμψη ή ημέρα ή ποθητή νά χριστιανέψη ή Πόλη, 
στήν θύρα τής Αγια - Σόφιάς θα πάγιο νά τό βάλω 
νά ζιοντανέψιι φοβερό καί τήν Τουρκιά νά διώξη».

«
ΤΑ ΨΑΡΙΑ

"Ωρηα - πανώρηα καλογρηά τηγάνιζε ψαράκια, 
νά φάη ό Αύτοκράτορος, νιί φάη ό Πατριάρχης, 
κ έκεΐ ποϋ τά τηγάνιζε καί τή φωτιά σνμποΰσε, 
κρατώντας μέ ·,ό -χέρι της τηγάνι χρυσαφένιο 
φωνή τής ήρθε άπό ψηλά σάν άπ’ άγγελον στόμα:

— Πάψε κυρά τό μαγειριό κι’ ή Πόλη Οά τουρκέψη ·.
— Οταν τά ψάρια μου τά ΐδώ νά ξαναζωντανέψουν 

καί πεταχτοϋνε σάν πουλιά απ’ τό τηγάνι μέσα, 
τότε ό δικός μας Βασιληάς Οά πέοη σκοτισμένος 
καί θά ’μπη μέσα ό Άμηρας κι’ ή Πόλη θά τουρκέψη». 
Τό λόγο δεν απόσωσε, τό λ.όγο δέν ιίπόειπε.
Τά ψάρια ζωντανέψανε μισοτηγανιομένα, 
καί σαν πουλιά πετάχτηκαν άπ’ τό τηγάνι μέσα. 
Σκοτώθηκεν ό Βασιληάς, σαν άξιο παλληκάρι, 
κι' ό Άμηρας είσέβηκε στήν Πόλη καβαλάρης.

«
Ο ΜΑΡΜΑΡΩΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΑΣ

"Οταν ήρθε ή ώρα >'ά τουρκέψη ή Πάλι, καί 
μπήκαν μέσα οί Τούρκοι, ετρε'ξε ό βασιληάς 
μας καβάλλα στάλογό του νά τούς έμποδίοη. 
Ίίταν πλήθος άρίφνητο ή Τουρκία. Χιλιάδες τόν 
έβαλαν στή μέση, κ’ έκεϊνος χτυπούσε κ' έκοβε 
αδιάκοπα μέ τό σπαθί του. Τότε σκοτώθη τά- 
λογό του κ έπεσε κι ’ αύτός. Κ’ έκεΐ ποΰ ένας 
Αριιπης σήκωσε το σπαθί του νά χτυπήση τό 

Βαοιληα, ήρθε άγγελος Κυρίου καί τόν άρπαξε, 
καί τόν πήγε σέ μιά σπηλιά, βαθιά στή γή κάτω, κοντά στή Χρυσόπορτα.

Έκεΐ μένει μαρμαρωμένος ό Βασιληάς, καί καρτερεί τήν ώρα νάρθΐ] πάλι 
ό άγγελος νά τόν σηκώοη. Οί Τούρκοι τό ξεύρουν αύτό, μά δέν μπορούν νά 
βρούν τή σπηλιά ποΰ είναι ό Βασιληάς. Γι ’ αύτό έχτισαν τήν πόρτα ποΰ ξεύ
ρουν πώς άπ’ αύτή θά έμπη ό Βασιληάς, γιά νά τούς πάρη πίσω τήν Πάλι. 
Μά δταν είναι τό θέλημα τού Θεού, θά κατεβή ιί άγγελος στή σπηλιά καί θά 
τόν ξεμαρμαρώοη καί θά τοΰ δώση στό χέρι πάλι τό σπαθί ποΰ είχε στή 
μάχη. Καί θά σηκωθή ό Βασιληάς, καί θά μπή στήν Πόλι άπό τή Χρυσό
πορτα, καί κυνηγώντας με τά φουοοάχα του τούς Τούρκους, θά τούς διώξη 
ώς τήν Κόκκινη Μηλιά. Καί θά γίνη μεγάλος σκοτωμός, ποΰ θά κολυμπήση 
τό μουσκάρι ατό αίμα

«
Ο ΠΑΠΠΑΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑ-ΣΟΦΙΑΣ

Τήν ώρα πού μπήκαν οί Τούρκοι στήν Άγιά - Σόφιά δέν είχε τελειώσει 
ακόμα ή λειτουργία. Ό παππάς ποΰ έκανε τή λειτουργία, πήρε άμέσως τό 
άγιο δισκοπότηρο, ανέβηκε στά κατηχούμενα, έμπήκε σέ μιά θύρα, καί ή 
θύρα έκλεισε άμέσως. Οί Τούρκοι, πού τόν έκυνήγηοαν, είδαν νά γίνη άφαν

τος καί βρήκαν μπροστά τους τόν τοίχο. Πολέμησαν νά τόν χαλάσουν μέ τά 
όπλα τους καί δέν μπόρεσαν. Έφεραν υστέρα χτίστες, κι’ εκείνοι δέν έκαναν 
τίποτα Προσκάλεσαν κατόπι ολους τούς χτίστες τής Πόλης, έβαλαν κάθε τι 
σέ πράξη, νά γκρεμίσουν εκείνον τόν τοίχο, δμως κι’ αύτών οί κόποι έπήγαν 
χαμένοι. Οΰτε μέ λιαστούς, οΰτε μέ δλα τά σύνεργα, δέν μπόρεσαν νά χαλά
σουν τόν τοίχο. Γιατί είναι θέλημα Θεού, ν' άνοιξη ή Ούρα μόνη της, δταν 
έλ.θη ή ώρα, καί νά βγή άπό κεΐ ό παππάς, νά τελείωση τή λειτουργία στήν 
Άγιά - Σόφιά, δταν θά πάρουμε πίσω τήν Πόλη.

Ο ΧΡΥΣΑΕΤΟΣ
Ό πληγωμένος χρυσαετός 
σέ μιά κορφοΰλ.α έστάθη 
καί θλίβεται μέ μιά φωνή 
ανθρώπινη καί λέγει :

• Τά νύχια μον τά δυνατά 
καί τά πλατειά φτερά μου 
άλ.λ.οί σ' έμέ ποΰ τά κρατώ 
καί στάζουν μαύρο αίμα !
Κι ’ άκόμα άλλοι οτά μάτια μου 
ποΰ σκίζουν τόν αγέρα 
καί βλέπουν μακρυά πολύ 
καί βλέπουν πέρα ώς πέρα.'- 

Ώ Χρυσαετέ Δικέφαλε, 
πάντα μπροστά μου στέκεις 
αδύνατος καί μέ φτερά 
καί νύχια κουρσεμένα,

μά πάντα ό ανιστόρητος 
ό Χρυσαετός εκείνος, 
πού 'κράτει τον στή δοξαστή 
θανή του ό Κωνσταντίνος !

ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ 
«

Ίδοΰ καϊ η επιμνημόσυνος δέησις όπερ τών κατά τήν Άλωσιν 
πεσόντων, ήτις, είδικώς διά τήν ήμέραν ταύτην συνταχθεΐσα, 
ίψάλη τήν 29η< Μαΐου είς απαντας τους ναούς ίν Έλλάδι.

Κύριε Ιησού Χριστέ ό θεός ημών, έπίβλεψον έπί τόν λαόν Σου καί έπί 
τήν κληρονομιάν Σου, καί έπάκουσον ήμών δεόμενων Σου, κατά τήν ήμέραν 
ταύτην, επέτειον δακρύων, ταπεινώσεως, κα'ι Εθνικού Πένθους ήμών, ήμέ
ραν τιμωρίας καί έκδικήσεως τής Δικαιοσύνης Σου. Οί πατέρες ήμών έδό- 
ξασαν τό όνομά Σου έπί τής Γής, έκήρυξαν τό Εύαγγιλιον τής Βασιλείας Σου, 
έπορφύρωσαν διά τοΰ αίματος αύτών τήν όδόν τής έν τφ κόσμοι προόδου 
τού Σταυρού Σου, καί έγένετο λαός Σου καί Σύ Θεός αύτών καί Κύριος. 
Άλλ’ έπελάθοντο τών εντολών Σου, καί άπέβαλον τό πνεύμα Σου, καί >; 
Ελευθερία έγκατέλιπεν αυτούς καί ήμάς. ΊΙ κιβωτός τής Διαθήκης Σου, ή 
Βύζαντος καί Κωνσταντίνου πόλις, ένέπεσεν είς χεϊρας έχθριον Σου, καί τήν 
βασιλείαν ήμών έκείνην, ήν έκλέϊζεν ό Σταυρός Σου, καί έλάμπρυνε τό όνομα 
'Ελλάς καί έφώτιζεν άκτινοβόλος ό ήλιος τής πίοτεώς Σου, έξετόπιοεν ή βασι- 
λις τής νυκτΰς καί κυρίαρχος τον σκότους, τής μοιρολατρείας τό πιστόν έμ

βλημα. Αλγών, δακρύων, στενάζων ό "Ελλην λαός Σου άναμιμνήσκεται τής 
πτώσεως έκείνης σήμερον· άλί.ά καί πιστεύει εΐς Σέ. Έλπίζων έπί Σέ άπεκδέ- 

χεται τό έλεος Σου. Κατάστηοον αύτόν αξιον τών αγιασμάτων Σου, διεκδικητήν 
τής κληρονομιάς αύτοΰ. ’ Εμφϋοησον εΐς τήν ψυχήν αύτοΰ πνοήν ζωής πρός 
μόρφωοιν ήθους καί καρδίας εθνικής, ήθους καί καρδίας Χριστιανικής. Δός 
αύτφ ϊνα πολιτευσάμενος άξίως τής Δόξης, ήν πίπτοντες ύπέρ Πίστεως καί 
Πατρίδος έκτώντο οίπατέρες αυτού, άνακτήσηται τήν δόξαν αύτοΰ, άνακτήση- 
ται τήν Πόλιν καί τάς χώρας αύτοΰ, τάς χώρας τάς φυλαττούσας τά οστά 
Έκείνων, δ»· μέμνηται σήμερον. Καί δός αύτφ ϊνα, πορευόμενος ύπό τήν σκέ- 
πην Σου, γένηται δργανον καί έκτελεστής τής θελήσεώς Σου, καί άνεγείρη τήν 
Βασιλείαν, τό Έθνος καί τήν Πίστιν αύτοΰ. Σύ Κύριε έδέξω τάς η’υχάς, αίτινες 
άνυψούμεναι έπί τού ανέμου, τοΰ ριπιζομένου ύπό τών σημαιών τοΰ Σταυρού 
Σου καί περιβεβλημένου μαρτυρικήν αϊγλην άνήρχοντο κατά τήν φοβερόν 
ήμέραν έκείνην εΐς ουρανούς. Σύ Κύριε πρόοδεξαι καί τήν θυσίαν ανττϋν, 
καί τοΰς στεναγμούς ήμών, οΰς έπϊ αιώνας ήδη ετησίως έπι τή μνήμη έκεί

νων απας ό Χριστεπδτνυμος "Ελλην λαός Σου, δακρύοηες, άναφέρομεν Σοί τώ 
Θεώ ήμόιν. Καί ευμενής καί ϊλπως ήμϊν τε καί έκείνοις γενόμενος άνάτειλον 
τάχιστα τήν ποθητήν ήμέραν, καθ’ ήν ήλιος 
φωτεινός, ό Σταυρός Σου, φωτίσει τήνΈλί.η- 
νικήν Βασιλείαν, και άπό τής ' Επταλόφου 
πόλεως φιοτεινάς προβάλλων άκτΐνας Χριστε- 
πωνύμου ' Ελληνικού άνθροτπισμοΰ καί προό
δου πληρώσει πίστεως, έ/πτίδος καί αγάπης 
τόν κόσμον σύμπαντα καί άποκαταστήσει πραγ
ματικόν τό ίνδαλμα τής Μεγάλης Πατρίδος. 
Τό αίσθημα τοΰτο διεγείρουσιν έν ήμϊν ακ
μαίου αί συζώσαι έν ταΐς καρδίαις ήμών 
ψυχαί ευσεβούς "Ελληνος Αύτοκράτορος καί 
τών σύν αύτιρ πεσόντων γενναίων, τής Πίατεαις 
καί Πατρίδος Προμάχων. Ύπέρ ειρτ/νης καί 
άναπαύσεως τούτων τά μνημόσυνα τελοΰντες 
βάθους βαρυπενθοΰς ψυχής άναφωνοΰντες :

Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, τοΰ εύσεβεστάτου "Ελληνος Χριστιανού Αύτο
κράτορος τοΰ Βυζαντίου, άνδρείως ύπέρ Πίστεως καί Πατρίδος άγωνισαμένου 

καί πεσόντος έπί τών τειχών τής Πόλεως, καί τών συν αύτώ κατά τήν 
ήμέραν έκείνην σφαγιαοθέντοίν καί πεσόντων, Αιώνια ή μνήμη !

σήμερον δεόμεθά Σου έκ

ΛΗΣΜΟΝΗΘΕΙΣ ΣΟΦΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΥΡΟΒΟΛΑΡΧΙΑ ΒΑΛΛΟΥΣΑ

ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ

ΕΝΑΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΑΣ

ΣΥΣΣΙΤΙΟΝ

Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ EYDOUX ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΔΙΟΝ

ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΕΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟ ΤΗΣ A. Υ. ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ

[Συνέχεια άπό τό προηγονμενον τεύχος καί τέλος]

* ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

εικόνας τών

Παράθεοις τώνΈλληνικών νόμων 
πρός τον πολιτικόν Ίόνιον κώδικα 
μετά παραρτήματος περί τής δοτι
κής καϊ κληρονομικής άμοιβαιό- 
τητος ώς πρός τονς άλλοδαποΰς, 
Κέρκυρα 18ββ.— Περί τής άστι-

τφ καταλόγφ τών φοιτητών 
τή 25 Μαΐου τοϋ έτους 1765, 

Ίεγνερου, έγράφη

κής, εμπορικής καϊ ποινικής τών Ενετών νομοθεσίας υπό Δανιήλ 
Μανίν, μετάφρασις έκ τοΰ’Ιταλικού μετά σημειώσεων και παρα
πομπών, Κερκύρα 1889. — ΙΙερϊ μικτών γάμων ίν 'Έλλάδι, 
Άθήναις 1891. — Αιτία τής διακοπής τών μετά τής 'Ρουμανίας 
διπλωματικών σχέσεων καϊ δίκαια τής Ελλάδος, Αθήναις 1894.

Έκ τά»· λόγων δέ τοΰ Ίδρωμένου σημειοΰμεν τόν επϊ τή 
πεντηκονταετήρίδι τής Εθνικής ΓΙαλιγγενεσίας εκφωνηθέντα τή

περιστασιν,
Εθνικής γλώσσης 

πτανήσιοι ώς "Ελληνες ετήρησαν καϊ 
’Εθνικότητα καϊ Θρησκείαν κατά 
τους αίώνος τής ξενοκρατίας.— 
Λεξικόν τών Λ'ο/ιοτεγνικών ορών 
άπό τον ’Ιταλικού εξελληνισθέν- 
των κατά τήν είσαγωγήν τής ’Εθνι
κής γλιόσσης εΐς τά δικαστήρια 
τής Έπτανήσον, Κερκύρτ} 1852. 
—Σύνταγμα τοΰ ’Ιονίου Κράτους 

1817 μετά τών ίν ετει 1844. 
1848 καϊ 1849 μεταρρυθμίσεων, 
καϊ ή ίν ΙΙαρισίοις Συνθήκη τοΰ 
1815. Μετάφρασις ίκ τοϋ’Ιταλικοΰ 
μετά πίνακος τών περιεχομένων 
ίν τώ συντάγματι, Κερκύρα 1855.

Φιλολογικά ’ Ανάλεκτα Ζακύνθου», δήλα δή οκτώ ετη μετά 
τήν άνακάλ.υφιν τοΰ Δημητρακοποΰλου, οτι αύτός δ ίδιος Βοΰλ- 
γαρης δηλοϊ ίπισήμοις δτι είναι Κερκυράΐος, επανέρχεται — ό 
Κατραμής — εις τό προσφιλές αυτώ θέμα υπομιμνήσκων τά 
τής προτέρας αΰτοΰ εκτενούς πραγματείας τοΰ 1854 επιχειρή
ματα δτι, δ Βούλγαρης είναι Ζακύνθιος. Άλλά καϊ μετά τόν 
μάταιον άγώνα του αειμνήστου ιεράρχου Ζακύνθου, δ Ευγένιος 
Βούλγαρης διέμεινεν ώς ήτο άπό γενετής Κερκυράΐος καϊ ή ίν 
λόγω πραγματεία τοΰ Ίδρωμένου αναφέρει δλους τους λόγους' 
διό συνιστώμεν αυτήν είς πάντα βιογράφον τοΰ Βουλγάρεως.

Άς ϊδοτμεν τώρα καϊ τά έργα τοΰ Ίδρωμένου, τα δποία είς 
βιβλία έδημοσίευσεν.

Ή ’Εθνική γλώσσα είς τήν Επτάνησον, ίν Κερκύρα 1849. 
’Αριθμεί μόλις δώδεκα σελίδας, με τδ ρητόν ‘Point de langue, 
point de Patrie» άλλά πολύτιμος διά τήν περιστασιν, διότι 
συνηγορεί υπέρ τής αμέσου εισαγωγής τής 
καϊ δηλώνει δτι οϊ Έ:

ίξοχωτέρων 
ρητόρων τής βουλής τής Γαλλίας 
τοΰ Κορμενίνου (Φυλ. 10- 12).

’Εκτός τών έργων τούτων ποΰ 
έδημοσίευσεν ίν τοϊς Κερκυραϊ- 
κοϊς περιοδικούς, ίν τή <- Νέα 
Πανδώρα» (’Απριλίου - Μαΐου 
1858) εδημοσίευσε Διάγραμμα 
τοΰ 'Εβραϊκού Δικαίου ίκ τών 
πηγών τής Ίεράς Γραφής καϊ 
ίν τώ «Παρνασσώ» (Μαρτίου 
1881) περί τής πατρίδος τοΰ 
Ευγενίου Βουλγάρεως.

"Ισως δ Αναγνώστης τής Εικο
νογραφημένης», δικαίως θά εϊπη 
πρός τοΰτο, άφοΰ δ ’Ανδρόνικος 
Δημητρακόπουλος ίν τή <’Ορ- 
θοδόξω Έλλάδι», ήτις ίδημο- 
σιεύθη τώ 1872 ίν Λειψίφ, γρά
φει τά έξής εν σελ. 189: «Τινες 
λέγουσι τόν Ευγένιον Ζάκυν
θο»·, άλλ’ αύτός ίγγραφεϊς ίν 
τοΰ Πανεπιστημίου τής Χάλκης 
όπως άκροασθή τοΰ μαθηματικά διδάσκοντος 
Corcyraesis, ώς έτι καϊ νΰν φαίνεται εν τώ καταλόγω».

Λογική ή παρατήρησις. Άλλ’ δ Ίδρωμένος ήναγκάσθη νά 
δημοσίευση τήν εμβριθή πραγματείαν του, διότι, δ Αρχιεπίσκο
πος Ζακύνθου Νικόλαος Κατραμής δημοσιεύσας τώ 1880 τά

W7IN τώ «Φοινίκι» εδημοσίευσε καϊ ανέκδοτον περί τής Ί'αυ- 
Χί ρικής χερσονήσου (Κριμαίας) γεωγραφικήν καϊ Ιστορικήν 
έκδοσιν Ευγενίου τοϋ Βουλγάρεως. Έν τφ « Ερανιστή» ίδημο- 
σίευσε μετάφραση· τής μελέτης περϊ τής βουλευτικής ευγλωττίας

του I
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11 'Απριλίου 1871 παρά τόν τάφον τοΰ Κυβερνήτου Ίωάννου 
Καποδίστρια. 'Ο λαμπρός οΰτος λόγος προεκάλεσε γενικήν έπι- 
δοκιμασίαν. Περί αύτοΰ ό ’Αλέξανδρος Ρ. 'Ραγκαβής έγραφε: 
• Σπανίως γενναιότεροι, ίδέαι καταλληλότεροι και ωραιότεροι 
έξεφράσθη σαν.»

Λόγους επικήδειους έξεφώνησεν είς τόν Μητροπολίτην Κερ
κίδας ’Αθανάσιον (1870), είς Στέφανον Παδοβαν, πρόεδρον 
τής ’ Ιονίου Βουλής, τής φηφισάσης τήν "Ενωσιν τής Επτάνη
σου μετά τής έλευθέρας 'Ελλάδος (1873), είς Σπυρίδωνα Κου- 
ρήν (1873), είς Γεώργιον Μαρκοραν (1878).

Μετά πολλής φιλοπονίας έπ! τή βάσει τών αρχαίων πηγών 
είργάσθη είς συγγραφήν τοΰ ’Εκκλησιαστικού Δικαίου τής ’Ορ
θοδόξου ’Εκκλησίας. Άτυχώς τό έργον έμεινεν άτελές, καθόσον 
καί τοι έντριβέστατος ό Ιδρωμένος τοΰ ’Εκκλησιαστικού Δικαίου, 
δέν ήδυνήθη νά συμπεριλάβη, ώς έπεθΰμει, τά έν ταϊς απαντα
χού δρθοδόξοις πολιτείαις και κοινότησι κατ’ έθος νϋν ίσχύοντα.

Ό Χιώτης είς τά τ'Ιστορικά ’Απομνημονεύματα Επτάνη
σου» (τόμος έκτος σελ. 451) αφιερώνει μόνον δέκα κα'ι τέσσα
ρας γραμμάς διά τόν Ίδρωμένον καί αναφέρει μόνον τά έξής 

πάππου ΙΙαπα Άνδρέουώς έργα αντοΰ: «1. Βιογραφία τοΰ 
Ίδρωμένον. 2. Φιλολογικά άρθρα έν 
τφ περιοδικφ τΦοινίκι». 3. Λεξικόν 
ονοματολογίας δικαστικής έν Έλλάδι 
(sic). 4. Λόγοι έπικήδειοι πρός Μάν
τζαρον, Μαρκοραν κα! άλλους».

Ό Ιδρωμένος δέν έγραφε τήν 
βιογραφίαν τοΰ ίερέως ’Ανδρ.Ίδρω- 
μένου. Ή εΐδησις αυτή τον Χιώτη 
άφορα τήν βιογραφίαν τήν ύπό τοΰ 
’Ιωάννου 'Ρωμανόν έν τή «Πανδώ- 
ριρ (15 Φεβρουάριον 1871) δημο- 
σιευθεϊσαν. Ουδέ ό 'Ιδρωμένος έξε
φώνησεν έπικήδειον είς τόν μέγαν 
μουσικοδιδάσκαλον Μάντζαρον.

Ό Μιχαήλ Ιδρωμένος απίθανε 
τή 4 Σεπτεμβρίου τοΰ 1895 έτους έν 
μέσφ γενικής τών συμπολιτών αύτοΰ 
συμπάθειας.

Ώς ό ευμενής ήμών αναγνώστης 
είδεν, ό Ιδρωμένος βαθεϊαν έχων τήν 
συνείδησιν τής ιδίας άποστολής άφιέ- 
ρωσεν δλον τόν βίον αύτοΰ είς τήν 
ακριβή έκπλήρωσιν τών καθηκόντων 
τον φιλοπάτριδος και άληθοΰς έπι- 
στήμονος κα! έπραξε τοϋτο ήρέμα, 
άφήσας έργα, τών όποιων ή έλλειφις 
ήτο έπαισθητή.

Τό άριστονργημά τον είναι όμως 
δ αγαπητός νίός του Άνδρέας, διακε
κριμένος δικηγόρος καί ενσυνείδη
τος ιστορικός, δστις μέχρι τοΰδε έδη
μοσίευσε τα έξής λαμπρά έργα :

Περί τής έν τοϊς Ίονίοις Νήσοις έκπαιδεΰσεως κ.λ. έν τφ 
«Άττικφ Ήμερολογίφ» τοΰ Άσωπίον 1874. — Κόσμος-νεότης, 
τουτέστι οί θεοί καί οί άνθρωποι τής ήρωϊκής έποχής ύπό Γ. 
Ε. Γλάδστωνος. Μετάφρασις. Κέρκυρα 1879- 83' — Περί τής 
έν Έπτανήσφ άφομοιώσεο>ς πρός τούς νόμους τον Ελληνικόν 
βασιλείου καί περί τών πηγών τοΰ Ίονίον δικαίου. Κερκνρρ. 
1879.—Ή δίκη τών έν ’Αργινονσαις στρατηγών. Κέρκυρα 
1883.—Ό ύπερ τής ’Εθνικής άποκαταστάσεως άγων τών Έπτα- 
νησίων 1815-1864. Πολιτική ιστορία τής Επτάνησον έπί τής 
’Αγγλικής προστασίας. Κερκύρφ 1889. — Ή πρώτη έν Κερκνρφ. 
δημοσία σχολή, 1805-1824. Κέρκυρα 1890. ’ Ανατύπωσις έκ 

τοΰ « Παρνασσού ».—Συνοπτική ίστορία τής Κέρ
κυρας. Κέρκυρα. 1895.—Ιωάννης Καποδίοτριας, 
Κυβερνήτης τής Ελλάδος. ’ Αθήναις 1900. — 
Βιβλιοθήκη Μαρασλή. ΣΠ. δε βιαζης

« « «

Παραπονούμεθα συχνά ότι, ή ζωή είναι βραχεία καί δταν έπιθυμοδμεν 
κάτι παραπονούμεβα πάλιν ότι, δέν περνφ γρήγορα δ καιρός. Αύτό σημαί
νει ότι, οι άνθρωποι επιθυμούν νά μηκύνουν τήν ζωήν των χονδρικώς καί 
νά τήν βραχύνουν λιανικώς. steele

Ό ’Αννίβας Καράς έλεγεν: «Οί ποιηταί ζωγραφίζουν διά τού λόγου καί 
οί ζωγράφοι δμιλοΰν διά τού χρωστήρος.

νεϊτο μόνον ολίγον δΓ έκεϊνο, δπερ έκάλει τσιγκουνιάν τοΰ βασιλέως. 
Έλεγεν: «Ήτο πρίγκ<ψ, τόν έκαμα άνθρωπον. Ητο βαρυς, τον έκαμα 
έπιδέξιον. Ήτο ανιαρός, τόν έκαμα διασκεδαστικον. Ητο δειλός, τον 
έκαμα γενναϊον. Ήτο τσιγκούνης, δέν ήδυνηθην να τον κάμω γενναιο- 
δωρον. Ελευθέριος δσον θέλετε· γενναιόδωρος, οχι. __________

τάς έξ τό πρωί, χειμώνος καί θέρους, και έτρεφομεθα με γαλα, κρέας 
ψητόν καί άρτον. Ούδέποτε κάποιαν λαιμαργίαν, ουδέποτε κανέν γλύ
κισμα. ΙΙολλήν έργασίαν· καθόλου τέρψιν. Λυτή με συνήθισε να κοιμω- 
μαι1 έπάνω είς τάς σανίδας. Μέ έδίδαξε πλήθος πραγμάτων χειροτε
χνίας. Γνωρίζω, χάρις είς αύτήν, ολίγον απο ολα τα επαγγέλματα, συμ- 
περιλαμβανομένης καί τής έμπειρικής χειρουργικής. Κ“μνω «ραιμα^εις, 
δπως ο Φιγαρώ. Είμαι λεπτουργός, ίπποκομος, κτιστρς, σιδηρουργό,. 
Ήτο συστηματική καί αύστηρά. Όταν ήμην μικρός εφοβουμην’ ημην 
παιδίον άσθενές, όκνηρόν καί δειλόν. Εφοβουμην τους ποντικούς . Και 
μέ έκαμεν άιθρωπον άρκετά τολμηρόν και με καρδιαν. 
αντελήφθην δτι ήτο ώραία. Δεν ηξευρα τι είχον, δίαν ημην π/.ησιοι 
αύτής. Ήμην Ερωτευμένος μαζύ της, και δεν αμφέβαλλα ποσώς περί 
τούτου. Αύτή, ή δποία έγνώριζεν άπό αύτα τα *“.·1’
έμάντευσεν άμέσως. Καί μέ μετεχειρισθη πο/.υ ««Χηθ» ’°" η
έπογή τής στενής φιλίας της με τον Μιραμπω. Μου ελεγε κάθε στιγ Χΐ'.Άλλά. κύριε "ντέ Σ.ίρτρ, τί έχετε λο.πόν κώχώνεσθε διαςκως 
είς τά φορέματά μου ;» Ήτο τριάκοντα εξ ετών και ημην δέκα έπτα_

Ό βασιλεύς, δστις είδεν δτι ή άφηγησις του μου διηγειρε το ενδια
φέρον, έξηκολούθησεν: , , ,

— 'Ομίλησαν πολύ διά τήν κυρίαν Ζανλίς, τη ν έγνωρισαν ολίγον, η 
άπέδωκαν τέκνα, τά όποια ούδέποτε είχεν- την Παμελαν, και τον Καζι- 
μίρ. ’Ιδού: Ήγάπα ο,τι ήτο ώραϊον, και ηρεσκετο να εχη περί αυτήν 
χαρίεντα πρόσωπα.Ή ΙΙαμέλα ήτο ορφανή 
τήν οποίαν έλαβε μαζύ της ή κυρία Ζανλίς, 
ένεκα τοϋ κάλλους της. Ό Καζιμιρ ήτο 
υιός τοΰ θυρωροϋ της. Εΰρισκε το παιδιον 
τοϋτο θελκτικόν. Ό πατήρ έκτυπα τον υιόν 
του: «Δώσατέ τόν μου», τφ είπε μίαν ημέ
ραν. Ό θυρωρός συνή'εσεν. Εϊς ολίγον 
καιρόν ό Καζιμιρ έγεινεν ό κύριος τής οι
κίας. Ή κυρία Ζανλίς έλάτρευε την Παμε
λαν. "Οταν έχρειάσθη νά έκπατρισθώμεν, 
ή κυρία Ζανλίς άνεχώρησε διά τό Λονδϊνον 
μετά τής άδελφής μου καί εκατόν λουδο
βίκειων. Έφερε μαζύ της τήν Παμελαν εις 
τό Λονδϊνον. Ήσαν πτωχαί και εζων πενι
χρότατα είς έν έπιπλωμένον δωμάτιον.Ήτο 
χειμών. Αληθώς, κύριε Ούγκώ, δέν εδει- 
πνων δλας τάς έσπέρας. Αί καλαί μερίδες 
ήσαν διά τήν Παμελαν. Ή πτωχή μου

Ο ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΟΣ κ. ΚΑΜΠΕΡΟΧ ΚΑΙ Ο ΓΑΛΛΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
Κ. A. CHAUVEAU ΕΠΙΘΕΟΡΟΥΝΤΕΧ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΟΥ “ΔΑΙΔΑΛΟΥ,, 

[Φωτ. Γ. Γρηγοροπούλον]
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’Ιδού θέμα έπίκαιρον. Άλλά ποιος θά δυνηθή νά δώση 
τήν άπάντησιν; Κατά τόν αιώνα τούτον τοΰ χάλυβος καί τοϋ 
πυρός ό υπολογισμός τών καταστροφών τοΰ πολέμου, έστω 

καί κατά προσέγγισιν, είναι σχεδόν αδύνατος. Διότι, άν δέν είναι δυνατόν
νά άποτιμηθώσιν είς χρήματα τά πένθη καί αί συμφοραί μέ τάς οποίας 
σπαράσσει τήν ανθρωπότητα ό πόλεμος, ούτε δ^ιως καί ευχερής είναι 
ή έξακρίβωσις τών οικονομικών ζημιών, τάς οποίας ύφίστανται καί , 
τά ουδέτερα κράτη, καί αύτά τά έμπόλεμα ώς έκ 
τής στασιμότατος τής παραγωγικής δράσεως, ήτις 
άναποφεύκτως έκδηλοΰται μετά τόν πόλεμον καί 
κατ’ αυτόν.

Έν τούτοις αί στατιστικοί, μέ τήν βοήθειαν τής 
σκέψεως ήτις χρειάζεται μάλλον νά άτενίση τό 
θέμα μέ δμμα φαντασίας, είμποροΰν νά δώσουν μίαν άμυδράν ιδέαν 
τής οικονομικής πανωλεθρίας, τήν όποιαν ύφίστανται δίκαιοι καί άδικοι, 
νικηταί καί ήττημένοι. Αί στατιστικοί αύταί μάς πληροφορούν ότι, ό 
Ρωσσοϊαπωνικός πόλεμος έστοίχισε 13 δισεκατομμύρια καί 275 εκατομ
μύρια έκ τών οποίων οκτώ δισεκατομμύρια καί 200 εκατομμύρια έδα- 
πανήθησαν παρά τής Ρωσσίας καί πέντε δισεκατομμύρια καί 75 εκα
τομμύρια παρά τής ’Ιαπωνίας. Ό Ίοπανοαμερικανικός πόλεμος έστοίχι- 
σεν εϊς τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας 1750 εκατομμύρια, ύπερδιπλάσιον δέ 
ποσόν έχρειάσθη νά δαπανήσουν οί Αμερικανοί, μέχρις δτου καταβάλουν 
καί τήν ιθαγενή άντίστασιν είς τάς Φιλιππίνας. Ό Γαλλογερμανικος 

πόλεμος, διαρκέσας μόνον έξ μήνας καί 
10 ήμέρας, έστοίχισεν εις τήν Γαλλίαν 
έξ δισεκατομμύρια καί 500 εκατομμύρια. 
Οί Γερμανοί έδαπάνησαν 1300 εκατομ
μύρια καί έλαβαν πολεμικήν άποζημίω- 
σιν πέντε δισεκατομμυρίων. Κατ’ ουσίαν 
δμως καί οΰτοι ύπέστησαν οικονομικός 
θυσίας, διότι άναμφισβητήτως υπήρξαν 
μεγαλείτεραι αί ζημίαι, ας ύπέστη ή δλη 
χώρα έκ τού πολέμου. Ό Κριμαϊκός πό
λεμος δέν άπερρόφησεν όλιγιότερα τών 
οκτώ δισεκατομμυρίων, έξ ών τέσσαρα 
έβάρυνον τήν Ρωσσίαν καί δύο τήν Αγ
γλίαν. Ό πόλεμος τών Άγγλων κατά τών 
Βόερς, μολονότι έντοπισθείς είς μικρόν 
σχετικώς έκτασιν καί μή διεξαχθείς κατά 
θάλασσαν, κατέπιεν επτά δισεκατομμύρια 
έκ τοΰ Άγγλικοΰ προϋπολογισμού. Ή δέ 
Τουρκία κατά τόν Ρωσσοτουρκικόν πόλε
μον δέν ύπέστη δαπάνην μικροτέραν τών 
δύο δισεκατομμυρίων.

Οί ιστορικοί καί οί στατιστικοί συμ
φωνούν τέλος δτι, άπό τοΰ 1855 μέχρι 
τοΰ 1910 οί γενόμενοι πόλεμοι διήρπασαν 
έκ τοΰ πλούτου τής ειρηνικής Άνθρωπό- 
τητος πεντήκοντα ολόκληρα δισεκατομ
μύρια. Άλλ’ ή άναλογία αύτη είναι έλα- 
χίστη έν σχέσει μέ τούς νεωτέρους πολέ
μους, είς τούς όποιους ή σύγκρουσις γίνε
ται διά πάσης καταστρεπτικής ορμής, 
άλλά καί διά πάσης σπατάλης. Μόνον ή 
καταβύθισις ένός μεγάλου θωρηκτοΰ ση
μαίνει χρηματικήν ζημίαν ύπερεβδομή- 
κοντα έκατομμυρίων. Καί οί στατιστικοί 
προϋπολογίζουν δτι, πόλεμος, δστις θά 
συνήπτετο μεταξύ δύο μεγάλων Δυνά
μεων, τής Γαλλίας καί τής Γερμανίας 
έπί παραδειγματι, θά ήτο αδύνατον νά 
στοιχίση όλιγώτερα τών τριάκοντα δισε
κατομμυρίων, εις διάρκειαν ένός έτους, 

ιιος παρέχει πενιχρότατον μέτρον συγκρίσεως

ΑΙ ΠΑΝ0ΥΡΓΙΑ1 ΤΟΥ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ
[Έκ τών Απομνημονευμάτων τοϋ στρατηγού 
τοϋ Να-τολέοντος Α , βαρόνου Δε Μαρμχο[.

ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ

■r i
ί

Ό Ίταλοτουρκικός πόλεμ.» . „ .... . . 4 _ _ .
πρός τούς πολέμους τοΰ μέλλοντος, διότι κατά θάλασσαν μέν ή δράσις 
είναι ελάχιστη, κατά ξηράν δέ αί πολεμικοί έπιχειρήσεις περιωρίσθη- 
σαν είς ολιγάριθμα σημεία, καί δέν ένεργοΰνται άλλως κατά έχίίροΰ 
ούτε πολυαρίθμου, ούτε διαθέτοντος τά καταστρεπτικά μέσα τών νέων 
στρατών. Έν τούτοις μερικοί αριθμοί είναι καί έδώ χαρακτηριστικοί. 
Κατά τήν επίσημον Ιταλικήν στατιστικήν, ήτις άναμφισβητήτως δέν απο
κρύπτει ολίγα, είχον δαπανηθη διά τόν πόλεμον τούτον μέχρι τέλους 
Φεβρουάριου 232 εκατομμύρια φράγκων. Ή αναλογία δέ είναι περίπου 
δύο εκατομμύρια φράγκα ήμερησίως. Ό πόλεμος οΰτος, ώς βαίνει, φαί
νεται δτι δέν θά διαρκέση όλιγώτερον τοΰ Πελοποννησιακοΰ πολέμου, 
δηλ. όλιγώτερον τών τριάκοντα έτών. Φαντάζεσθε πόσον θά στοιχιση. 
Έλπίζομεν δέ δτι τήν έποχήν έκείνην θά ζήσουν πολλοί έκ τών αναγνω
στών μας καϊ θά έπαληθεύσουν τούς προφητικούς τούτους υπολογισμούς.

ΚΥΡΙΑ ΖΑΝΛΙΣ (|844> G)

« β «

Ό Βασιλεύς Λουδοβίκος Φίλιππος μοΰ έλεγε πρό ήμερών:
— Δέν· υπήρξα ποτέ έρωτευμένος, παρά μόνον μίαν φοράν 

είς τήν ζωήν μου.
— Καί μέ ποιαν, Μεγαλειότατε;
— Μέ τήν κυρίαν Ζανλίς.
-— Μπά! Άλλ’ ήτο ή παιδαγωγός σας.
Ό βασιλεύς έγέλασε καί έπανέλαβεν :
— Όπως λέγετε. Καί σκληρά παιδαγωγός, σάς ορκίζομαι. Μάς είχεν 

αναθρέψει μετ’ άγριότητος, τήν αδελφήν μου καί έμέ. Ήγειρόμεθα είς

(Φωτ. Γ. Γρηγορο
πούλου]

Ο ΕΛΛΗΝ ΑΕΡΟΠΟΡΟΣ Κ. ΚΑΜΠΕΡΟΣ, ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ, Κ.ΒΕΡΝΩΝ ΤΟΝ "ΔΑΙΔΑΛΟΝ,,

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΓΟΣ 
ΒΑΠΤΙΖΩΝ 

ΤΑ ΣΤΡ. ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

άδελφή άνεστέναζε, καί ύπέφερεν ολα. Είναι όπως σας το Η
αδελφή μου καί ή Παμέλα, δια να οίκονομηθωσιν αυτα τα αθλια 
έκατόν λουδοβίκεια, έκοιμώντο είς τό αυτό δωμάτιον.

Ύπήρχον δύο κλϊναι, άλλά μονον εν (ιαλλινον σκέπασμα. Κατ αρχα, 
τό είχεν ή άδελφή μου· άλλά μίαν εσπέραν ή Κυρία 
«ΕΙσΟε εύρωστος καί καλής υγείας. Η Παμελα κρυώνει πολύ. Εθε 
σκέπασμα ε’ις τήν κλίνην της». Ή αδελφή μου προσεβληθη, αλλα δεν 
έτόλμησε νά^ξιίναστή. Άλλως ή άδελφή μου και εγω ηγαπωμεν την 

Κ Ή^υρία^ανλίς άπέθανε τρεις μήνας μετά τήν έπανάστασιν του 
Ιουλίου. Μόλις προέλαβε νά ίδη τόν μαθητήν της βασιλέα. Ο Λουδο 
βίκος Φίλιππος ήτο, πράγματι, ολίγον τι το εργον της. Είχεν επιμεληθη 
Κ άγω^ς του. 'ώς άνήρ καί όχι ώς γυνή. Δένήθέλησεν ™
συμπλήρωσή τό έργον της διά τής υπέρτατης διδασκαλίας του έρωτος. 
ΌιανΗδε τόν δούκα τοΰ Όρλεάν βασιλέα περιωρισθη να ευη) . «LI- 
ιιαι πολύ εύχαριστημένη». Τά τελευταία της έτη υπήρξαν πτωχά κα 
σχεδόν άθλια. Είναι άληθές δτι δέν είχε καμμίαν ταξιν και 
χρή,ιατα είς τά πεζοδρόμια. Ό βασιλεύς ήρχετο συχνά να την β^πη 
ΐήν έπεσκέπτετο μέχρι τών τελευταίων ήμερων της ζωη, 11 
του, ή Κυρία Άδελαις, και αυτός δεν έπαυσαν ν" δε,κ'''°^ 
Κυρίαν Ζανλίς πάντα σεβασμόν και ευλαβειαν. Η κ. Ζανλίς παρεπο

ό Ναπολέων ήπατάτο ένίοτε, κατεφευγε συχνακις εις την \Hk 

Ε πανουργίαν διά νά βοηθήση τα σχέδια του. όπως το αποδει- 
Μ?ή &ματικο-στρατ.ωτική κωμφδια, την οποίαν θα αφηγηθώ και 
Ek τήν όποιαν· έλαβα μέρος. Διά νά έννοησετε καλλιτερον τούτο, οπερ θα

- SA™ τόν έ-ύνησιν τών ραδιουργιών, αίτιας, κατα το επόμενόν έτος.
□ Soil μετάξύ τοΰ Ναπολέοντος,καί τοΰ Βασιλέως τής Πρωσσιας 
ποέπεθ νά άνατρέξωμεν δύο μήνας οπισω, εις την στιγμήν καθ ην τα 
Γαλλικά στρατεύιιατα ήτοιμάζοντο νά βαδισιοσι προς τον Δουναβιν. Δια 
νά ιι^αβή έκ τοΰ Άννοβέρου είς τόν Άνω Δουναβιν-το πρώτον στρα- 
να μεταρπ ε τιωτικον σώμα, διοικουμενον παρα

τοΰ Μπερναδόττη, δέν είχε συντο- 
μώτερον δρόμον είμή νά διέλθη 
έκ τοΰ Άνσπαχ. Ή μικρά αϋτη 
χώρα άνήκεν είς τήν Πρωσσίαν. 
Άλλ’ έπειδή ήτο πολύ μεμακρυ- 
σμένη έκ τοΰ εδάφους της, άπό 
τοΰ όποιου τήν έχώριζον πολλά 
πριγικπάτα τρίτης τάξεως, έθεω- 
ρήθη πάντοτε είς τούς παλαιοτέ- 
ρους πολέμους ώς έδαφος ουδέτε
ρον, διά τοϋ οποίου έκάτερος έμπό- 
λεμος στρατός ήδύνατο νά διαβή, 
πληρώνων, δ,τι έλάμβα,νεν καί άπέ- 
χων πάσης έχθροπραξίας.

Ό Ναπολέων, έπωφελούμενος 
τοΰ διεθνούς τούτου έθίμου, διέ
ταξε τόν στρατάρχην Μπερναδότ- 
την νά διέλθη έκ τοΰ Άνσπαχ. 
Οΰτος ύπήκουσεν· άλλά πληρο- 
φορηθεϊσα περί τής πορείας τοΰ 
γαλλικού τούτου σώματος ή. Βασί
λισσα τής Πρωσσιας καί ή αύλή 
της, αΐτινες έβδελύσσοντο τόν Να- 
πολέοντα, διεμαρτυρήθησαν άνα- 
κραυγάζουσαι δτι τό Πρωσσικόν 
έδαφος παρεβιάζετο,, καί έπωφε- 
λήθησαν τούτου ίνα έρεθίσωσι τό 
έθνος καί ζητήση τήν άμεσον κή- 
ρυξιν τού πολέμου. Ό Βασιλεύς 
τής ΙΙρωσσίας καί δ υπουργός του 
Χάουγκβιτς άντέστησαν μόνοι είς 

τήν γενικήν έξέγερσιν. Έγίνοντο ταΰτα τόν’Οκτώβριον 
τοΰ 1805, καθ’ ήν στιγμήν αί έχθροπραξίαι έπροκειτο 
νά άρχίσωσι μεταξύ Αύστρίας καί Γαλλίας και τα 1 ωσ- 
σικά στρατεύματα κατήρχοντο ίνα ένισχυσωσι τα Αυ
στριακά. Ή Βασίλισσα τής Πρωσσιας, και ο_ νεαρός 
πρίγκιψ Λουδοβίκος, άνεψιός τοΰ Βασιλέως, ινα πει- 
σωσιν αύτόν καϊ συμπράξη μετά τής Ρωσσίας και της 
Αύστρίας, έκάλεσαν τόν Αύτοκράτορα ’Αλέξανδρον να 
έλθη είς Βερολϊνον, έπί τή έλπίδι δτι ή παρουσία του 
θά κατενίκα τήν άντίστασιν τού Φρειδερίκου Γουλιελμου.

Ό ’Αλέξανδρος μετέβη τφ δντι είς τήν Πρωσσικήν 
Πρωτεύουσαν τήν 25 ’Οκτωβρίου. Έγένετο δεκτός 
μετ' ένθουσιασμοΰ παρά τής Βασιλισσης, τοΰ πριγκη- 
πος Λουδοβίκου καί τών οπαδών τοΰ πολέμου κατα 
τής Γαλλίας. Ό ίδιος ό Βασιλεύς τϋς Πρωσσιας παν- 
τοθεν πιεζόμενος, παρεσύρθη τέλος καί αυτός, θεσας 
δμως τόν δρον—κατά τάς συμβουλάς τοΰ γηραιοϋ πριγ- 
κιπος τής Βρουνσβίκης καί τοΰ κόμητος_Χαουγκβιτς- 

δτι ό στρατός του δέν θά είσήρχετο είς τήν δράσιν, πριν η φανη οποίαν 
τροπήν θά έλάμβανεν ό άγων είς τόν Δούναβιν [ΐεταςυ του Καπώχον- 
τος και τών Αύστρορρώσσων. Ή υποχωρησις αυτή δεν ίκανοποιησεν 
οΰτε τήν Βασίλισσαν τής Πρωσσιας, ούτε τον Αυτοκρατπρα Αλεξατ 
δρον- άλλά δέν ήδυνήθησαν, διά τήν στιγμήν, να έπιτυχωσι πλειοτερα. 
Σκηνή μελοδραματική έπαίχθη τότε είςΠοτσδαμ, 
δπου δ Βασιλεύς τής Πρωσσιας και Ο Αυ τοκρατωρ .
τής Ρωσσίας, κατελθόντες ύπό το φώς των λαμπα- , Λ
δων ύπό τούς θόλους τών τάφων τών Ανάκτορων·, /VC
ώρκίσθησαν έπί παρουσίφ τής Αυλής, και επι του 
τάφου τοΰ Μεγάλου Φοειδερίκου, αιωνιαν φιλίαν. 
Πράγμα δπερ δέν ήμπόδισε τον Αλέξανδρον, δέκα οκτώ 
μήνας βραδύτερον, νά άποδεχθή και να περιλαβη εις τήν Ε-χκ
Ρωσσικήν αυτοκρατορίαν μίαν των Πρωσσικων επαρχιών, 
τήν όποιαν δ Ναπολέων τφ έδωκε δια της συνθήκης του 
Τίλσιττ, καί μάλιστα έπί παρούσα; τοΰ άτυχους φίλου του 
Φρειδερίκου Γουλιέλμου. Ό Αυτοκρατωρ της Ρωσσίας _ 
iie%3n κατόπιν είς Μοραβιάν ίνα τεθή επι κεφαλής των στρατιών του, 
διότι ηδη ό Ναπολέων προεχώρει δι’ αλμάτων προς την πρωτεύουσαν 
τής Αύστρίας, ήν καί έκυρίευσε μετ’ ολίγον. ,

ΜαΟών τούς δισταγμούς τοΰ Βασιλέως της Πρωσσιας και τα περί
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τής συνθήκης τοΰ Πότσδαμ ό Ναπολέων, καί έπιθυμών νά έκκαβαρίση 
τούς λογαριασμούς του μετά τών Ρώσσων, πριν ή οί Πρώσσοι άπεφά- 
σιζον νά συμμετάσχωσιν είς τόν πόλεμον, έσπευσεν είς συνάντησιν τών 
Ρώσσων μέχρι τοΰ Μπρύν, δπου τιάρα εύρισκόμεθα.

Είναι παλαιά καϊ λογική ή ρήσις δτι, οί πρεσβευταί είναι προνομιού
χοι κατάσκοποι. Ό Βασιλεύς τής Πρωσσίας, δστις έμάνθανεν έκάστην 
ημέραν τάς νέας νικάς τοϋ Ναπολέοντος. θέλων νά γνωρίζη όποια ήτο 
ή θέσις τών εμπολέμων, ΐνα κανονίση τήν στάσιν αύτοΰ, έκρινε σκόπι
μοι· νά άποστείλη τόν υπουργόν του Χάουγκβιτς εΐς τό Γαλλικόν στρα- 
ταρχεϊον, ΐνα έξ ιδίας άντιλήψεως κρίνη περί τής καταστάσεως. 'Επειδή 
δέ έχρειάζετο πρόσχημα πρός τοΰτο, τόν έπεφόρτισε νά φέρη τήν απάν
τηση· είς επιστολήν, τήν όποιαν τφ είχεν άπευθύνη δ Ναπολέων, ΐνα 
παραπονεθή διά τήν έν Πότσδαμ συνομολογηθεϊσαν συνθήκην μεταξύ 
τής Ρωσσίας καί τής Πρωσσίας. Ό Χάουγκβιτς έφθασεν είς Μπρύν 
ήμέρας τινάς πρό τής μάχης τής Άουστερλίτσης, καί είχε τήν πρόθεση· 
νά προσπαθήση νά παραμείνη μέχρι τής έκβάσεως τής μεγάλης ταύτης 
μάχης, ΐνα συμβουλεύση τόν Βασιλέα του νά μή κινηθή, έάν εϊμεθα 
νικηταί, η νά μάς προσβάλη, είς τήν περίπτωση· καθ’ ήν θά ήττώμεθα.

Χωρίς νά είσθε στρατιωτικός δύνασθε νά κρίνετε έπί τοϋ χάρτου, 
οπόσον κακόν ήδύνατο νά μάς προξενήση Πριοσσική στρατιά έκκινοϋσα 
έκ Μπρεσλάου καί έπιτιθεμένη κατά τών νώτων μας, διά τής Βοημίας. 
Ό Ναπολέων, γνωρίζων δτι ό Χάουγκβιτς άπέστελλεν έκάστην εσπέραν 
ταχυδρόμον εις Βερολϊνον, ήθέλησεν ΐνα δι’ αύτοΰ γνωσθή έν Πρωσ- 
σίφ ή ήττα καί ή αιχμαλωσία τοϋ στρατιωτικού σώματος τοΰ στρατάρ
χου Γέλαχιτς, ήτις δέν θά ήτο άκόμη γνωστή έν Βερολίνφ, τόσον τά 
γεγονότα ήσαν ταχύτατα τήν έποχήν εκείνην. ’Ιδού πώς ένήργησεν ό 
Αύτοκράτωρ διά νά τό έπιτύχη.

Ό αυλάρχης Δουρόκ, άφ’ ού μάς προειδοποίησε περί δσων ώφείλο- 
μεν νά κάμωμεν, έπανέθεσε κρύφα είς τό διαμέρισμα τό όποιον κατεί- 
χομεν δ Μασσύ καϊ έγώ, δλας τάς Αυστριακός σημαίας τάς όποιας εϊχο- 
μεν κυριεύσει είς Μπρεγκέντσαν. "Επειτα, ώρας τινάς βραδύτερον, ένφ 
ό Αύτοκράτωρ είς τό ιδιαίτερον γραφεΐόν του συνωμίλει μετά τοΰ 
Χάουγκβιτς, έπανελάβομεν τήν τελετήν τής παραδόσεως τών σημαιών, 
απολύτως κατά τόν αύτόν τρόπον καθ’ δν έγένετο τήν πρώτην φοράν. 
Ό Αύτοκράτωρ, άκούων τήν μουσικήν έν τφ προαυλίφ τοϋ ’Ανακτόρου 
του, προσεποιήθη έκπληξιν, έπροχώρησε πρός τά παράθυρα, άκολου- 
θούμενος παρά τοϋ πρεσβευτοΰ, καί βλέπων τά τρόπαια φερόμενα παρά 
τών ύπαξιωματικών, έκάλεσε τόν ύπασπιστήν τής υπηρεσίας καί τόν 
ήρώτησε τί ταΰτα έσήμαινον. Είς τήν άπάντησιν τοϋ ύπασπιστού δτι 
ήσαν δύο ύπασπισταί τοΰ στρατάρχου Ώζερώ, έρχόμενοι ΐνα κομίσωσι 
τάς σημαίας τοΰ Αύστριακοϋ σώματος τοϋ Γέλαχιτς, κυριευθείσας είς 
τήν Μπρεγκέντσαν, ό Αύτοκράτωρ διέταξε νά είσέλθουν, καϊ τότε, χω
ρίς νά συνοφρυωθή. καϊ ώς έάν δέν μάς είχεν ϊδη άκόμη, έλαβε τήν 
επιστολήν τοϋ στρατάρχου Ώζερώ, τήν όποιαν εΐχον έπανασφραγίση, 
καί τήν άνέγνωσε, καίτοι έγνώριζε τό περιεχόμενον αύτής άπό τεσσά
ρων ήμερων. Κατόπιν μάς άπηύθυνε πλήθος ερωτήσεων, άναζητών μέ
χρι _τών έλαχίστων λεπτομερειών. Ό Δουρόκ μάς είχε προειδοποίηση 
δτι έπρεπε νά δμιλώμεν μεγαλοφώνως, διότι δ Πρώσσος απεσταλμένος 
ήτο ολίγον βαρυήκοος. Τοΰτο ήτο άσχημότατον διά τόν συνάδελφόν 
μου Μασσύ, αρχηγόν τής άποστολής, διότι έλαττωματικότης γλωσσική, 
μόλις τώ έπέτρεπε νά όμιλή εύκρινώς. Άπήντησα, λοιπόν, έγώ είς τόν 
Αύτοκράτορα, καί είσελθών είς τήν σκέψιν του, περιέγραψα διά τών 
ζωηροτέρων χρωμάτων τήν ήτταν τών Αυστριακών, τόν πανικόν των, 
καί τόν ενθουσιασμόν τών Γαλλικών στρατευμάτων. "Επειτα, παρουσιά- 
ζων τά τρόπαια, τό εν μετά τό άλλο, (ονόμασα δλα τά έχθρικά συντάγ
ματα άφ’ ών έκυριεύθησαν. ’Ιδιαιτέρως ύψωσα τήν φωνήν μου λυρικώ- 
τερον έπί δύο έξ αύτών, διότι ή κυρίευσίς των θά παρήγε ζωηροτέραν 
έντύπωσιν είς τόν Πρώσσον υπουργόν. «’Ιδού, εΐπον, ή σημαία τοϋ 
συντάγματος τοϋ πεζικοϋ τής Α. Μ. τοϋ Αύτοκράτορος τής Αύστρίας, 
καί ιδού ή σημαία τών ούλάνων τοϋ άρχιδουκός Καρόλου, άδελφοϋ 
του». Οί οφθαλμοί τοΰ Ναπολέοντος ήκτινοβόλουν καί έφαίνοντο ώς 
νά μοί έλεγον: «Εύγε, εύγε, νεανία!» Τέλος άπήλθομεν, καί άποσυρό- 
μενοι ήκούσαμεν τόν Αύτοκράτορα νά λέγη είς τόν Χάουγκβιτς. «Τό 
βλεπετε, κύριε κόμη, ό στρατός μου θριαμβεύει είς δλα τά σημεία... ό 
Αυστριακός στρατός έξεμηδενίσθη, καί μετ’ού πολύ τό αύτό θά ύποστή 
καί ο Ρωσσικός στρατός·. Ό Χάουγκβιτς έφαίνετο κεραυνόπληκτος καί 
δ Δουρόκ μάς είπεν, δταν εύρέθημεν έξω τής σκηνής τής κωμωδίας: «Ό 
διπλωμάτης αύτός θά γράψη άπόψε είς τό Βερολϊνον, ΐνα άναγγείλη είς 
τήν κυβέρνησή· του τήν καταστροφήν τής στρατιάς τοϋ Γέλαχιτς. Αύτό 
θά κατευνάση κάπως τό φιλοπόλεμοι· μένος τών Πρώσσων, καί θά δώση 
είς τόν Βασιλέα τής Πρωσσίας νέας προφάσεις άναβλητικότητος· καϊ 
τοΰτο άκριβώς ποθεί διακαώς ό Αύτοκράτωρ».

Παιχθείσης τής κωμφδίας, ό Αύτοκράτωρ, ΐνα απαλλαγή μάρτυρος 
επικινδύνου, δστις ήδύνατο νά άντιληφθή τήν θέσιν 
τών Γαλλικών στρατευμάτων, ύπέβαλεν εΐς τόν 
υπουργόν δτι θά ήτο ήκιστα άσφαλές δΓ αύτόν 
νά . μείνη , μεταξύ δύο στρατών έτοιμων νά έλθω- 
οιν είς χεΐρας καί τόν παρώτρυνε νά μεταβή είς 
Βιέννην, παρά τφ Ταλλεϋράνδφ, πράγμα δπερ δ 
Χάουγκβιτς έπραξε τήν ιδίαν εσπέραν. Τήν έπαύ
ριον ό Αύτοκράτωρ δέν μάς είπεν ούδέ λέξιν 
σχετικήν μέ τήν σκηνήν, τήν όποιαν εϊχομεν παί

ξει τήν προτεραίαν, άλλά θέ
λων, άναμφιβόλως, νά δείξη 
τήν εύαρέσκειάν του διά τόν 
τρόπον μέ τόν δποϊον ένοή- 
σαμεν τήν σκέψιν του, ήρώ
τησε μετά στοργής τόν Μασσύ, 
πώς έπήγαινε τό κρυολόγημά 
του. καί είς έμέ έτράβηξε τό 
αύτί, πράγμα δπερ, δΓ αύτόν, 
ήτο θωπεία».

ΒΑΡΟΝΟΣ ΔΕ ΜΑΡΜΠΟ

ΤΟ “ΕΓΩ,, ΤΟΥ * * *
* * * ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ ΙΑ

Τό Κράτος είμαι έγώ !» είπεν 
δ Λουδοβίκος ΙΑ'. Τό περιβόη
τοι· τούτο «έγώ», δπερ έκυριάρ- 
χησεν έπί ένα ολόκληρον αιώνα, 
ήτο έκφρασις χυδαίου εγωισμού 
η τής υπερηφάνειας ήν εμπνέει 
ή ακάθεκτος ισχύς : Ούτε τό έν,
ούτε τό άλλο. Ό Γάλλος άκαδημαϊκός Έρνέστος 
Λαβίς, είς μακροτάτην 'ιστορικήν, φιλοσοφικήν καί 
ψυχολογικήν μελέτην, ευρίσκει τό «έγώ» έκεΐνο τού
• Μεγάλου Βασιλέως» φυσικήν απόρροιαν τών κατα
πληκτικών συνθηκών, μέσω ιών οποίων άνετράφη καί 
έβασίλευοεν ό ώσεϊ μυθικός εκείνος μονάρχης τής 
Γαλλίας. Καί ή άνάλυσις δι’ής ό Γάλλος ακαδημαϊκός
φθάνει είς τό συμπέρασμα τούτο έχει δλην τήν έξαίρετον λεπτότητα 
τής φιλοσοφικής πνοής καϊ τήν συναρπάζουσαν δύναμιν τής ισχύος 
τών πραγματικών περιστατικών.

Ό Λουδοβίκος ΙΑ’, ύπήρξε τό ύστατον άνθος, υπέροχοι’ καί εύγενές, 
δύο δυναστειών. Ήτο ό έγγονος τοΰ ’Ερρίκου Δ’, καί τοΰ Φιλίππου Β', 
άλλ’ έπίσης δ δυσέγγονος τοϋ ’Αντωνίου τών Βουρβιδνων καί τοΰ Καρό
λου Κουΐντου. Κατήγετο έκ Γαλλίας, άλλ’ ομοίως καί έξ Ισπανίας, καί 
μάλιστα περισσότερον έξ αύτής. Δέν ώμοίαζε τόν πατέρα του, Γάλλον 
ευπατρίδην, λεπτόν καί ευλύγιστοι·· ήτο δπως ή μήτηρ του, παχύς, σοβα
ρός, βαρύς. ΤΙ πρώτη του άκριβής αϊσθησις τής ζωής ηρχισε διά γεγο
νότος, τό όποιον ώφειλε νά πλημμυρίση δΓ υπερηφάνειας τόν εγωισμόν 
του. Τίτο ή στιγμή, καθ’ ήν είς τόν "Αγιον Γερμανόν, ή μήτηρ του, 
άφήσασα τήν νεκρικήν κλίνην τοΰ Λουδοβίκου ΙΓ', μετέβη είς τόν 
θάλαμόν του καί έγονυπέτησε πρό αύτοΰ «ΐνα χαιρετίοη τόν υιόν της 
καί Βασιλέα της». Δύο ήμέρας βραδύτερον, συνεπλήρωσε τό θάμβος 
τό ταξείδιον είς Παρισίους, ύπό τήν λαμπροστόλιστον συνοδείαν τής 
φρουράς τών βασιλικών σωματοφυλάκων και τών έφιππων εύγενών, ή 
άποθέωσις είς τήν Πύλην Σάντ - Όνορέ, μέ τάς άρχάς τής πόλεως γονυ
πετείς, καϊ ένα μυριοπληθή λαόν, είς τάς δδούς καί έπί τών στεγών 
κραυγάζοντα: «Ζήτω δ Βασιλεύς», μέ τήν κραυγήν τών γυναικών: «Τί 
ωραίος ποΰ είναι!» Δύο ήμέρας ύστερον, τό μειράκιου, φερόμενον είς 
τήν αγκάλην τοΰ άρχηγοΰ τής βασιλικής σωματοφυλακής, εισέρχεται 
είς τό Κοινοβούλιον. ’Αποτίθεται έπί τοΰ θρόνου. Μία θέσις κενή, 
μεταξύ τής μητρός του καί αύτοΰ, σημειοϊ τήν άπόστασιν. Πρό αύτοΰ 
οί πάντες μένουν γονυκλινείς. Διά τόν Λουδοβίκον ΙΑ' είς τήν ήλικίαν, 
καθ’ ήν τά παιδία θαυμάζουν τά άνδρείκελλα, ή σκηνοθεσία αύτη. 
ύπήρξεν ή άρσις τής αυλαίας πρός τήν ζωήν. Τοΰ έμέμφθησαν δτι 
ύπήρξε πάντοτε βασιλεύς, ούδέποτε δέ άνθρωπος. ’Αλλά δέν ήτο δυνατόν 
νά διακρίνη είς τόν εαυτόν του τόν άνθρωπον καί τόν βασιλέα αύτός, 
δστις ύπήρξε πάντοτε βασιλεύς. Ή βασιλεία ύπήρξεν αύτί) αύτη ή 
φύσις του.

Τό πρώτον αύτόγραφόν του δπερ διεσώθη είναι άντίγραφον δείγμα
τος γραφής, ταύτης: «Σέβας οφείλεται είς τούς Βασιλείς- πράττουσι 
πάν δ,τι τοΐς άρέσκει». Ούτε ήκουσε νά τοΰ εϊπουν άλλο τι κατά τήν 
διάρκειαν τής ανατροφής του. Διήλθε διά τών δοκιμασιών τοΰ εμφυλίου 
πολέμου τής Σφενδόνης, άλλ' οί έπαναστάται έκραύγαζον : «Ζήτω ό 
Βασιλεύς, μόνος αύτός!» Τάς ύβρεις μερικών συγγραφέων ούδέποτε 
τάς έμαθε. Παντού δπου ένεφανίζετο, ήτο αύτός ούτος ό θρίαμβος.

Μετά τήν Σφενδόνην ή μοναρχική πίστις, ήτις είχε σκιασθή έκ τών 
προσφάτων άναμνήσεων καϊ έκ τής κακοδιοικήσεως τοΰ Μαζαρινου, 
έπανέλαμψε μέ άνυπέρβλητον έντασιν. Ή Γαλλία ήτο δ Βασιλεύς. 
"Οσον μεγαλήτερος μεταξύ τών μεγάλων βασιλέων καϊ πλέον παντοδύ
ναμος μεταξύ τών παντοδυνάμων, τόσον τό καλλίτερον διά τήν Γαλ
λίαν. Έκαυχώντο οί Γάλλοι τής εποχής έκείνης δτι, ό βασιλεύς «ήτο 
άληθώς κυρίαρχος έν τή χώρφ του, άφ’ ού δέν ύπήκουσεν είς κανένα 
άλλον νόμον, εϊμή μόνον είς τόν νόμον τών ιδίων διαταγών». Σχεδόν 
έπανήλθεν έν πλήρει όριιή τό θεοκρατικόν σύστημα καί έταυτίσθη είς 
τό πρόσωπον τοϋ Βασιλέως ή άντιπροσωπεία τοϋ "Εθνους και τοϋ 
Θεοΰ. Ό Βασιλεύς ήτο ή είκών τοϋ Θεοϋ. Άκόμη έφθασαν νά διερω- 
τώνται, άν δέν ήτο μάλλον ό Θεός είκών τοϋ Βασιλέως!

«Ό Θεός τοϋ 17<"· αιώνος, γράφει δ Ταίν, ύπήρξεν έν είδος Λουδο
βίκου ΙΔ’...» Αί δύο λατρεΐαι. τοϋ Θεοΰ καί τοΰ Βασιλέως, συνάπτον- 
ται ατενώς, καί ύποτυποΰσιν άπλοΰν κανόνα τής ζωής : Ζοΰν ειρηνικώς 
ύπό τήν δύναμιν τοϋ Θεοΰ καί τήν δύναμιν τοΰ Βασιλέως, δστις είναι ή 
είκών του. Ό Βασιλεύς ήτο ό ύπεράνθρωπος. Ούτω τόν ήθελεν ή Γαλ
λία τότε. Έπί πλέον, κατά τά μέσα τοΰ 17ου αιώνος, ό έρως τής δόξης 
είχε κυριεύση ολόκληρον τήν Γαλλίαν. Έπανηγυρίζετο διά στίχων Γαλ
λικών καί Λατινικών, οΐτινες έπροφήτευον μεγάλην καί ένδοξον βασι
λείαν. Καί ό Λουδοβίκος ΙΔ' ύπήρξεν διάπυρος έραστής τής δόξης. Τό 
έδήλωσεν είς πάσαν περίσταση·: «Ό έρως τής δόξης ύπερισχύει παντός 
άλλου έν τή ψυχή μου...· Τόν παραβάλλει είς τά άπομνημονεύματά 
του πρός τόν άληθή έρωτα :

«...Ή θερμότης τής ηλικίας μου καί ό σφοδρός πόθος, δν εΐχον νά 
αύξήσω τήν φήμην μου, μοΰ έδιδον ισχυρότατου πάθος ένεργείας. 
Άλλ’ έδοκίμαζα άπό τής στιγμής ταύτης δτι, ό έρως τής δόξης έχει τάς 
αύτάς λεπτότητας, καί, έάν Οά έτόλιιων νά εΐπω, τάς αύτάς δειλίας, 
δπως καί τά τρυφερώτερα πάθη, διότι δσφ περισσότερον εΐχον τόν 
πόθον νά άναδειχθώ. τόσφ περισσότερον έφοβούμην μήπως σφαλώ. Και 
θεωρών ώς μεγάλην δυστυχίαν τήν αισχύνην, ήτις άκολουθεϊ και τα 
μικρότερα σφάλματα, ήθελον νά οπλίζω τήν ενέργειάν μου μέ τάς 
λεπτότερος προφυλάξεις. Μοΰ ουνέβαινε νά καθυστερώ καί νά σπεύδω 
σχεδόν έξ ίσου άπό τόν ένα καί τόν αύτόν πόθον τής δόξης».

Ήθέλησεν έν τή λαγνείφ ταύτη τής δόξης, ίσχυράν έν αύτώ έξ ίσου 
μέ τήν τής σαρκός, νά είναι ένδοξος δπως ό Αύγουστος, προστάτης τών 
γραμμάτων, δπως ό Κωνσταντίνος καί ό Θεοδόσιος οί προστάται τής 

’Εκκλησίας, δπως ό ’Ιουστινιανός ύ νομοθέτης. «Χρειάζεται, έσκέπτετο, 
ποικιλία έν τή δόξη». Άλλ’ είχε, νεώτατος άκόμη, «περιπαθή άγάπην 
πρός τά όπλα · τήν οποίαν έθρήνησε διά τής ύστατης έξομολογήσεώς 
του: «Ήγάπησα ύπεράγαν τόν πόλεμον». ΔΓ αύτόν, καϊ τούς συγχρό
νους του έπίσης, ή δόξα τών όπλων, είναι ή ώραιοτέρα, ή ήγεμονικω- 
τέρα πασών. Δόγμα: Ό Βασιλεύς κάμνει πόλεμον έκ καθήκοντος, έκ 
προορισμού... Καί δταν ό Λουδοβίκος ΙΔ' συνωμολόγησε τήγ ειρήνην, 
έκαυχήθη δτι «ή πατρική του στοργή», πρός τόν λαόν του ύπερίσχυσε 
τής ίδικής του δόξης». Τήν όλεθρίαν ταύτην ύπερηφάνειαν καί τό 
πάθος τοΰτο τής δόξης μία μόνη δύναμις θά ήδύνατο νά συγκρατήση : 
Ή θρησκεία. ’Αλλά διά τής θρησκείας, ώς τήν ένόει ό Λουδοβίκος, ή 
ύπερηφάνειά του έπεδεινοΰτο. Ή πρώτη θρησκευτική έμφάνισις είς ήν 
παρέστη, ύπήρξεν ή άμυθήτου αίγλης και πλούτου έορτή τής «Μαγευ- 
μένης Νήσου ·, έννεαημέρου διάρκειας, ήν έδωκε πρός χάριν τής ερωμέ
νης του Λά Βαλλιέρ, τώ 1664. Είς τήν εορτήν ταύτην ό Μολιέρος 
έπαιξε κύριον πρόσωπον παριστών έπί άλληγορικοϋ άρματος τόν Πάνα, 
τόν πλέον ειδωλολάτρην μεταξύ τών Θεών καί ψάλλων τό δικαίωμα 
τοϋ άνεξελέγκτου έρωτος:

Είς την ώραίαν ήλικίαν
τίποτε καλλίτερον άπό τόν έρωτα.

Ή προσέγγισις τοϋ Θεοϋ ούδαμώς έστενοχώρει τόν Λουδοβίκον ΙΔ'. 
Οί ιερείς τφ έλεγον δτι ήτο άνθρωπος καϊ χοΰς, άλλά δέν τούς έπί- 
στευε. Τό έπίστευον, άρά γε, οί ‘ίδιοι; Τοΐς ύπεδήλου δτι ήτο ή είκών 
τής Θεότητος: ·Ώ βασιλείς, είσθε δπως οί Θεοί·. Τά δόγματά του 
περί τών ύποχρεώσειόν του πρός τόν Θεόν ήσαν παράδοξα. «Ό Θεός, 
έ/χγεν, είναι άπείρως ζηλότυπος διά τήν δόξαν του. "Ισιος δέν μάς 
έκαμε τόσον μεγάλους, παρά διά νά τόν τιμά περισσότερον ή εύλάβειά 
μας !» Πισιεύει ότι ό Θεός έχει ανάγκην αύτοΰ έν τινι μέτριο καί μεγα
λοφώνως κηρύσσει δτι «ήκολούθησε πεζή μετά τής άκολουθίας του 
μίαν λιτανείαν» ώσεί σημειών είς τό παθητικόν τών λογαριασμών μετά 
τοϋ Θεοΰ, τόν κόπον τής πεζοπορίας ταύτης.

Γεννηθείς Βασιλεύς, άνατραφείς Βασιλεύς, δοξαζόμενος παρά πάν
των ώς ισόθεος, ούδέποτε λαβών ύπόμνησιν παρ’ οίουδήποτε ότι ήτο 
άνθρωπος, δέν συνεκρατήθη εϊμή άπό τήν δύναμιν τών ξένων Κρατών 
διά νά κηρύξη άντί τοΰ <Έγϊο είμί τό Κράτος», «Έγώ είιιί ό κόσμος».

ί « «

ΓΑΜΟΣ ΦΡΕΝΗΤΙΩΔΗΣ
(ΔΙΗΓΗΜΑ)

ΚΟΡΗ μου, είπεν ή ηγούμενη τών Βερναρδίνων, άπομακρύνουσα τά 
παραπετάσματα τοΰ δικτυωτοΰ, κύτταξε καλά τόν έπτσκέπτην μας, 

δ όποιος εύρίσκεται τώρα είς τήν αίθουσαν τής άναμονής μέ τήν άδελ- 
φήν Αγνήν. Κύτταξέ τον καί είπέ μου είλικρινώς πώς τόν ευρίσκεις.

— Θεία μου ! Τί άσχημος ποΰ είναι!
— Ανόητη, μικρά άνόητη ! Είναι δ δούξ τοΰ Φρουλά, ό μέλλων σύζυ

γός σου!
— Έγό» νά νυμφευθώ αύτόν τόν γελοΐον νάνον !
— Θά γείνης δούκισσα, μικρά μου !
— Προτιμώ νά μείνω δπως είμαι.
— Θά έχης πλούτον, τιμάς, μέγαρα, δ,τι θέλεις. Καί θά είσαι δούκισσα.
— Άλλά θεία μου είναι μονόφθαλμος!
— Τόσον τό καλλίτερον διά σέ. Θά βλέπη μόνον τά μισά, άπό δσα 

θά κάνης.. .
— Άλλά είναι καμπούρης !
— "Εχει εκατόν είκοσι χιλιάδας λίρας εισόδημα τό έτος, καί σύ δέν 

έχεις ούτε λεπτόν, διότι έκαμες τήν ανοησίαν νά γεννηθής ύστερότοκος.
— Ά ! θεία μου! Πώς νά λησμονήσω τόν έξάδελφον μου Μονβιλλιέ, 

τόσον ροδινόν καί τόσον τρυφερόν, ποΰ θά τόν ένόμιζε κανείς διά τόν 
Άγιον Ίωάννην τής εκκλησίας μας.. . ^

— Ό έξάδελφός σου θά μείνη είς τήν εκκλησίαν, καί σύ, ή δποία 
ξεύρεις νά λογικεύεσαι, θά φθίνης όπίσω άπό τά δικτυωτά αύτά, έάν 
περιφρονήσης τήν άνέίπιστον τύχην ή δποία σέ σώζει άπό τό ράσσον.

— Άλλά, θεία μου, θά είναι τούλάχιστον εκατόν ετών.
— "Οχι μικρούλα μου. Μόλις είναι ένενήντα.
— ’Ενενήντα έτών I Θεία μου συμβαίνει πολλοί δούκες νά υπερβαί

νουν τήν ήλικίαν αύτήν, δταν νυμφεύονται;
— Ποτέ, ώραία μου.
— Καλά, έκαμεν ή Κλημεντίνη Σατωζιρόν, πνίγουσα διά τών ήνωμέ- 

νων χειρών της επάνω είς τό ένδυμα τής νεοφύτου τά παραπονετικά 
αισθήματα καϊ τούς νεαρούς πόθους τής καρδίας της. Καλά! Δέχομαι 
καί χωρίς χρονοτριβήν.

Έκ φόβου μήπως ή Κλημεντίνη ιιεταγνώση, δ γάμος ώρίσθη διά τό 
τέλος τοϋ μηνός. Πρός μεγάλην κατάπληξη· τής θείας της, πρός άμύ- 
θητον άπελπισίαν τού έξαδέλφου της, ή δροσερά καί θελκτική νίάνις 
έφαίνετο περιχαρής καί τρυφερωτάτη πρός τόν γέροντα μνηστήρά της. 

Τόν κατεπλημμύριζε μέ θωπείας καί τρυφεροτη- 
- τας. Έκολάκευε μέ συγκινητικόν ζήλον τήν γνώμην 

του. Τουαλέτται, δαντέλλαι, καπέλλα, πτερά, κοσμή
ματα, χρώματα, ύφάσματα, δι’ δλα συνεβουλεύετο 
τόν μέλλοντα κύριον τής καρδίας της καϊ τής ζωής 
της. Διά πάν ζήτημα άφηνε τήν τελευταίαν λέξιν 
είς αύτόν. Καί ή γλυκεία μνηστή ήκολούθει είς δλα 
τάς προτιμήσεις του, τάς ύποδείξεις του. Διά νά τιήν 
εύχαριστή δ πτωχός δούξ, ύπέργηρως, έτρεχεν ήμέ
ραν καί νύκτα, χωμένος είς τήν άμαξάν του, εγειρό
μενος κάποτε όδυνηρώς, φθόνων μέχρι τής μεγάλης 
πόλεως. Τό πρωί ήτο έν νέον φόρεμα, τοΰ όποιου 
τό χρώμα έπρεπε νά έκλέξη αύτός, τό άπόγευμα έν 
κυτίον πούδρας άλά μαρεσάλ. μία φιάλη άρώματος, 
αύριον μία σάρπα. ΔΓ δλα έχρειάζετο ή καλαισθη

σία του. Καϊ ήτο έπεϊγον νά γείνουν, έντός είκοσι 
τεσσάρων ώρών ! Πώς μία αύριανή δούκισσα θά 
έστερεϊτο στοιχειωδών πραγμάτων ; Καί έπειτα, 
μετά μακράν φρενητιώδη άρματοδρομίαν, εΐς 
τήν όποιαν έσκασαν τέσσαρα άλογα, δταν δ 
δούξ έκλελυμένος έπλημμυρεϊτο άπό τήν ήδο-
νικότητα τής μεταμεσημβρινής ύπνηλίας, ή Κλημεν
τίνη, άφελώς, χαριτωμένα, μέ γοητείαν άκατανίκητον 
προέτεινε τάς πλέον παραδόξους ψυχαγωγίας τών με
γάλων εύγενών.

— Τί εύγενέστερον, αγαπητέ μου δούξ, άπό έν κυνή- 
γιον έλάφων ύπό φλέγοντα ήλιον, ή άπό ψάρευμα 
βατράχων, δταν έξαπλοΰται. ή βραδυνή γαλήνη ;

Εκείνος χωμένος είς τά έκ ταφετα ένδύματά του. 
έψηλάφει μέ βαρυκίνητα βήματα τήν ύγράν χλόην, 
Ϊ”κουε τάς πλέον άνοστους σερενάτας, προσεποιεϊτο 

γάπην πρός λυρισμούς μεταμεσονυκτίους. 'Υπό τό
πρόσχημα δτι τού έδείκνυε τάς λεπτοτέρας όρχηστικάς κινήσεις ή συν
ήθως, τούς ίλιγγιωδεστέρους γερμανικούς χορούς, τόν έκαμνε νά ΐστα- 
ται έπί τοΰ ένός ποδός, δύο ώρας ή νά στριφογυρίζη μέχρις Ιλίγγου ώς 
γερμανική σβούρα. Μέ φωνήν διαπεραστικήν, ή οποία υπενθύμιζε ραγι- 
σμένην ουρίκτραν, έκνευριστικήν, άνεστέναζεν

Άπό τότε ποΰ ο’ αντόν 
ή καρδιά μου ΙδόΟη, 
πότε θλιμμένη είμαι, 
πότε πολύ χαρούμενη.
Έτσ’ ή αγάπη μου περνρ. 
κι ’ ετοι στον χρόνον χύνονται 
ή τρυφερές μου ημέρες!

Κλαίει καί ύποφέρει 
καί πάσχει οποίος άγαπρ.

Άλλά ποια ζωή α/.λη 
φαιδρότερα περνρ ;
Μια ηδονή ποΰ φεύγει, 
σαν γλνκυτάτη αύρα, 
οβύνει οτό πέρασμά της 
τήν πειό βαθειά τή λύπη. 

’Έστ’ ή αγάπη μου περνρ 
κι* έτσι στον χρόνον χύνονται 
ή τρυφερές μου ημέρες!

λυρική καί τραγική, είς τήν στιγ-Τώρα νωχελής καί τρυφερά, τώρα . . .... . .
μήν τρομερά, ή άκούραστος Κλημεντίνη κεντρίζει τήν ψυχήν τοΰ γέρον
τας μέ δλην τήν αιματηρόν άστασίαν τών συγκινήσεων. Άπαγγελίαι, 
τραγφδίαι, μονόλογοι κωμικοί, άποστροφαί, λυρισμοί, δλα μαίνονται ώς 
μία δαιμονισμένη δίνη γύρω άπό τήν ησυχίαν τής νυκτός ή τήν γαλή
νην τής έρημίας. Πόσον φθονεί δ γέρων τήν τύχην τών δούλων τών 
γαλερών, οί όποιοι, έπάνω είς τούς πάγκους των κωπηλατούν ύπό τό 
μαστίγιον καί ύπό τόν ήλιον.. .

Τήν ήμέραν τών γάμων θόρυβος μέγας είς τό φέουδον τοϋ Φρουλά· 
πρό τής εκκλησίας άληθινή πανήγυρις. Έδώ οί μεγάλοι καλλιεργηταϊ 
είς τό φέουδον, κόκκινοι καί παχεϊς, μέ τάς γεμάτος χρώματα γυναϊκάς 
των, καί τά έορτοστόλιστα παιδιά των. Παρέκει τό πλήθος τών χον
δρών καί ήλιοκαών άγροτών, καί παντοΰ, γύρω σμήνος άλητών, αναπή
ρων, ρακών ζωής μέσα είς ράκη ενδυμάτων. "Ολοι περιμένουν τήν 
γαμήλιον πομπήν, ή δποία δέν έρχεσαι.

Αίφνης δ πάταγος αύξάνει, τά ζακχαρωτά σκορπίζονται βροχή, αί 
ροκέται συρίζουν καί κροτούν. Ζήτω ή νύμφη ^Θριαμβευτική καί άνθο- 
στόλιστος ή Κλημεντίνη κατέρχεται άπό τήν ώραίαν κατάχρυσον άμα
ξαν. Άλλά ποιος είναι αύτός δ φορτωμένος χρώματα καί στολίδια 
πίθηκος, ό όποιος πηδά μέ μικρά-μικρά βήματα όπίσω άπό τά αγνά 
άνθη τού υμεναίου της;

— Έ! Ποΰ θά φθάσωμεν, άγαπητή μου, έάν αί δούκισσαι σύρουν 
τούς πιθήκους των είς τήν εκκλησίαν!

— Δέν ένοήσατε! Αύτός δ πίθηκος είναι ό καλός της- είναι ό δούξ 
τοϋ Φρουλά.

Κρεμασμένος είς τόν βραχίονα τής ώραίας του καί άνθηράς μνηστής 
ό δούξ κινεί τόν οίκτον.

Μόλις δύναται μέ τήν βοήθειαν δύο θεραπόντων νά άνέλθη τάς βαθ
μίδας τοϋ προνάου καί νά λάβη τήν θέσιν του είς τόν κύκλον, δπου η 
ζωή εύλογεϊται πρός τήν άγάπην τής αίωνιότητος. Καί, είναι φωνή 
ψυχορραγοΰντος αύτή, ή όποια άπαντφ τό «ναι» είς τήν ερώτηση· τού 
μυστηρίου.

Είς τό τέλος τής Ιεροτελεστίας δ δούξ τοϋ Φρουλά προεδρεύει του 
μεγάλου γεύματος, είς τό όποιον ή μακρά σειρά τών υποτελών του θά 
δοξάση τήν νέαν δούκισσαν καί θά μακαρίση τήν ευτυχίαν, τοΰ κυρ ίου 
δλων τών καρδιών, δσαι δίδουν τήν ζωήν είς τό φέουδον. ΤΙ νέα δού
κισσα έιτοεί δλαι αί πατροπαράδοτοι συνήθειαι τών εύγενών οίκων νά 
έκτελεσθοϋν κατά γράμμα καί έν λεπτομερείς.

— Θάρρος, δούξ! Δέν απαντάτε είς τάς εύχάς, τάς όποιας σάς προσ
φέρουν. Αύτό δέν είναι εύγενές!

Καί δ δυστυχής πίνει είς υγείαν τοϋ βασιλέως, είς υγείαν^ τής βασι- 
λίσσης, είς υγείαν τού δελφίνος, είς υγείαν τής δελφίνος. Τό έθος θέλει 
νά καταναλωθή έν άφθονίς άλας καί πιπέρι καί ή δούκισσα προσεκτική 
νά τηρηθή ή' εθιμοτυπία τόν καθογηγεϊ: Άκόμη ολίγον! ’Ακόμη 
ολίγον!» Καί ό καμπανίτης καί οί εκλεκτοί οίνοι βρέχουν άκατάπαυστα 
τά γεροντικά χείλη, τά όποια άπαντοϋν, άπαντοϋν είς τάς προπόσεις 
καί τάς εύχάς.

Μετά τά έπιδόρπια, πρέπει κατά τήν συνήθειαν, νά άρχίση πρώτος 
τόν χορόν, μέ τήν «κυρίαν Δούκισσαν . Φαίνεται πτώμα διαφυγόν άπό 
τόν μακάβριοι· χορόν.

Είς τήν τρίτην στροφήν ό δούξ τοΰ Φρουλά καταρρέει είς τό δάπε- 
δον. Καί τόν οδηγούν διά νά άποθάνη έπάνω είς τήν μεγάλην νυμφικήν 
παστάδα, τήν παρθένον. ..

Οί μήνες τοΰ πένθους τής χηρείας έπέρασαν γρήγορα, καί ό 
Μονβιλλιέ, δ όποιος ώμοίαζεν άπαράλλακτα μέ τόν "Αγιον ’Ιωάν- 
νην τής έκκλησίας, δέν έμεινε πλέον όπίσω άπό τά δικτυωτά τοΰ 
μοναστηριού.

HENRI DE REGNIER, τής Γαλλ. ’Ακαδημίας.
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ΛχΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΑΣ, ΚΥΡΙΑ! ΜΟΥ
■-»--- a

Ή δίαιτα τών παιδιών σας.

χ5ί'·’’ Ή κρεωφαγία, μάλιστα ή συχνή κρεωφα-
γία, είναι κακή καί διά τούς ωρίμου ήλικίας 

\ ανθρώπους· άκόμη περισσότερον διά τά παιδιά τών 
j όποιων ό οργανισμός είναι λεπτότατος. Μερικαί μητέ- 

ρες νομίζουν ότι τό κρέας είναι τό πάν εϊς τήν τρο
φήν καί προσπαθούν νά φορτώνουν όσον είμποροΰν 
περισσότερον τόν στόμαχον τών τέκνων των μέ κοτο
λέτες καί μπιφτέκια. Μεγάλη πλάνη ή όποια ήμπορεϊ 
νά άποβή καί ολέθρια. Τό κρέας όχι μόνον φθείρει τό 

πεπτικόν σύστημα, άλλά καί ερεθίζει, πρός τήν άγριό- 
τητα μάλιστα, τό νευρικόν σύστημα, ιδία τών παιδιών. 
’Ιταλός παιδίατρος έκ τών έγκριτωτέρων κηρύσσει ότι ή 
βάσις τής τροφής τών παιδιών πρέπει νά είναι τά χορ
ταρικά καί ό καφές. ’Ολίγον, έλάχιστον κρέας, καί. πρό 
πόντιον διά τά μικρά παιδιά πλήρης αποχή άπό τά 
οινοπνευματώδη ποτά, μεταξύ τών όποιων δ οίνος καί ό 
ζύθος. Τά μικρά παιδία δέν πρέπει νά γνωρίζουν τόν 
οίνον. Άλλως καί πειράματα απέδειξαν τοΰτο. Παιδιά 
τρεφόμενα μέ πολλά χορταρικά, γάλα καί έλάχιστον 
κρέας άπεδείχθη ότι άνεπτύχθησαν καλλίτερον καί ηθι
κώς καί φυσικώς.

Άς μή λησμονούν αί μητέρες ότι μετά τής τροφής 
ϊσην καί ίσως ΰπερτέραν σπουδαιότητα διά τήν σωμα
τικήν καί διανοητικήν υγείαν τών παιδιών έχει ό ΰπνος. 
Τά παιδιά πρέπει νά κοιμώνται έπαρκώς. Ποιος είναι ό 

e έπαρκής χρόνος τού ΰπνου; Αύτό είναι δύσκολον νά καθο-
ρισθή, διότι έξαρτάται άπό τήν ιδιοσυγκρασίαν τού ανθρώπου καί άπό 
τήν σωματικήν καί διανοητικήν καταπόνησιν, τήν όποιαν υπέστη διαρ- 
κούσης τής ήμέρας. Οί όλιγώτερον κουραζόμενοι έχουν ανάγκην όλιγω- 
τέρου ΰπνου. Άλλ’ υπάρχει τρόπος νά γνωρίζωμεν πότε ό ΰπνος είναι 
επαρκής· μάς τόν έδωκεν αύτή ή Φύσις: Δέν έξυπνφ κανείς μόνος παρά 
μόνον δταν χόρταση τόν ύπνον. Συνεπώς μή έξυπνάτε τά παιδιά σας 
πριν έξυπνήσουν μονά των. Άν τυχόν πρέπει νά σηκωθούν ώρισμένην 
ώραν τής πρωίας, καί αύτήν τήν ώραν δέν έξυπνοΰν μόνα των, αύτό 
σημαίνει ότι πρέπει νά τά συνηθίσετε νά κοιμώνται ένωρίτερον.
Απαλή καί λευκή έπιδερμίς.

Άπό τά καλλίτερα καλλυντικά, τά όποια διατηρούν τρυφερόν καί 
λευκήν τήν έπιδερμίδα, είναι τό λεγόμενον γάλα τών αμυγδάλων >. 
Τούλάχιστον ό άβρότερος γυναικείος κόσμος τής Εύρώπης προτιμφ 
αύτό άπό πλεϊστα άλλα καλλυντικά. Είναι δέ εύκολωτάτη ή συνταγή μέ 
τήν όποιαν είμπορεϊ νά τό έχη κάθε κυρία. Ιδού αύτή: Γάλα (χυμός) 
γλυκαμυγδάλων -15 γραμμάρια, γάλα πικραμυγδάλων 12 γραμμάρια, 
ροδόνερου 300 γραμμάρια. ΊΙ άνάμιξις τών υλικών αύτών σάς δίδει 
υγρόν λεπτότατου, μέ τό όποιον έπαλείφετε τό πρόσωπόν δίς τής ήμέ
ρας, πρωίαν καί έσπέραν, μετά τήν συνήθη πλύσιν διά χλιαρού ϋδατος. 
Καλλίτερα δέ είναι νά μή σπογγίζετε τό πρόσωπόν κατόπιν, άλλά νά 
άφίνετε ώστε τό άμυγδαλόγαλον νά ξηρανθή μόνον του. Άλλη σύστα- 
σις : Πρέπει κάθε δύο μήνας νά άνανεοΰται τό υγρόν αύτό καί νά 
προτιμώνται τά αμύγδαλα, τά όποια δέν είναι πολύ παλαιά.

Ώς άρίστη συνίσταται έπίσης και μία άλλη μέθοδος διά τήν διατήρη- 
σιν τής άπαλότητος τής έπιδερμίδος. Αύτή είναι ή άνάμιξις τοΰ τετάρ
του μέρους τοΰ χυμού ένός ολοκλήρου λεμονιού μέ δύο κοχλιάρια σού
πας γάλακτος ζωικού νωποτάτου, μόλις άμελχθέντος. Μέ τήν γαλακτοΰ- 
χον αύτήν λεμονάδαν — χωρίς ζάχαρη· - πλύνετε τό πρόσωπόν έκά
στην έσπέραν, τήν ώραν καθ’ ήν έτοιμάζεσθε νά κατακλιθήτε.

Πρώτον άπό τά χέρια.

Σχετικώς μέ τά καλλυντικά τοΰ προσώπου πρέπει νά σάς δώσωμεν 
μίαν συμβουλήν, τήν οποίαν αξίζει νά τήν προσέξετε καί είναι εΰκολον 
νά τήν τηρήσετε. Συνήθως οί έφευρέται τών υλικών αύτών, μέ τά όποια 
κολακεύεται ή καί υπηρετείται ή φιλαρέσκεια τών κυριών, δέν είναι 
κακοί άνθρωποι, ώστε νά παρασκευάζουν ύγρά ή άλοιφάς, άπό τάς 
όποιας κινδυνεύει τό πρόσωπόν. ’Εν τούτοις καμμίαν φοράν είμπορεϊ 
νά συμβή αύτό άπό πλάνην ή απροσεξίαν. Διά τοΰτο είναι συνετόν, 
όταν πρόκειται περί νέου, αδοκίμαστου καλλυντικού, νά άρχίζετε τό 
πείραμα όχι είς τό πρόσωπόν, άλλά είς τά χέρια πρώτον. "Οταν μετά 
τινας ήμέρας ϊδητε ότι τό καλλυντικόν ωφελεί, ή ότι καί απλώς δέν 
βλάπτει, τότε άφόβως τό μεταχειρίζεσθε καί εϊς τό πρόσωπόν. Τήν συμ
βουλήν αύτήν σάς τήν δίδει ή κυρία Πάνγα Κέρσιτς, αύθεντία έπί 
τοιούτων ζητημάτων. Συνεπώς δέν είναι άμελητέα.
Αί μπλοϋζαι τών νεανΐδων.

Ό νεώτερος συρμός, άν άγαπφ τά πολλά φανταστικά στολίσματα διά 
της ντάμες καί τάς «μεγάλας δεσποινίδας·, τά άπεχθάνεται διά τήν τρυ
φερόν ήλικίαν τών κορασίδων. Αί μπλοϋζαι τών νεανΐδων είναι τώρα 
λιτόταται καί άπλούσταται χωρίς καθόλου σχεδόν φόρτον. Είς τούς Παρι
σίους έγεινε ζήτημα δτι, μία δεκαοκταέτις άριστοκράτις ένεφανίοθη είς 
συγκέντρωση·, όχι έπισημότητος, μέ άμφίεσιν πληθοστόλιστον.Ήτο αύτό 
νέα μόδα, τήν όποιαν έπρεπε νά άκολουθήσουν καί αί άλλαι ή γκάφα 
συρμική j Ό κομψός κόσμος τής Παρισινής άριστοκρατίας παρεδέχθη πα- 
νηγυρικώς τό δεύτερον.Άπλούστατα λοιπόν τά φορέματα τών νεανΐδων.
Τά αν&η σας.

Συμβαίνει ίσως νά έχετε κήπους ή ταράτσας βορεινός, δηλαδή είς 
μέρη οπού τά δώρα τοΰ ήλιακοΰ φωτός έρχονται πενιχρά. Αύτό σημαί-
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νει ότι πρέπει νά στερηθήτε τήν ώραίαν ενασχόληση· νά διατηρήτε 
άνθη καί φυτά; Όχι. Αύτό σημαίνει δτι πρέπει νά εκλέγετε τά άνθη 
καί τά φυτά, τά όποια αναπτύσσονται άριστα χωρίς πολύ ηλιακόν φώς. 
Διότι ύπάρχουν είδη τοΰ φυτικού κόσμου, τά όποια δέν αγαπούν πολύ 
τό ήλιακόν φώς καί τά όποια είναι άρκετά διά νά ικανοποιήσουν τό 
φιλανθές ένδιαφέρον τών κυριών. 'Ημείς θά σάς ένδείξωμεν μερικά. 
Τό λεγόμενον Αμερικανικόν κλήμα, διά τούς κήπους είναι καταλληλό
τατοι·. Ευδοκιμεί είς οίανδήποτε έδαφος καί είς οίανδήποτε θέσιν, 
φωτιζόμενοι· πολύ ή όλίγον άπό τόν ήλιον. Όσον διά τά άνθη, έκεΐνα 
τά όποια αντέχουν περισσότερον είς τήν σκιάν είναι τά πελαργόνια, αί 
όρτανσίαι, καί αί φούσιαι. Αύτά τά άνθη, δταν έχουν καλήν καί προσε
κτικήν περιποίηση·, ανθούν όλόκληρον τόν χειμώνα καί είναι θαυμά
σιοι· στόλισμα τής οικίας.

Τά χειμερινά σας.

Διά νά προφυλάξετε τιι γουναρικά σας καί τά μάλλινά σας ένδύματα, 
τιόρα ποΰ τό θέρος τά έθεσεν είς τό βάθος τών ιματιοθηκών, είμπορεϊτε 
νά μή μεταχειρίζεσθε τήν ναφθαλίνην, μέ τήν τόσον δυσάρεστοι· οσμήν 
της. Άριστον προφυλαχτικόν είναι τό Θυμόλ είς κόνιν. Δέν φονεύει 
μόνον δλα τά μικρόβια, άλλά έχει καί τό πλεονέκτημα δτι. άφαιρεϊ άπό 
τιι ένδύματα τήν ενοχλητικήν έκείνην οσμήν, ή οποία οφείλεται είς τήν 
μακράν χρήσιν. Άλλά πρέπει, άφ’ ου τιι ραντίσετε μέ κόνιν Θυμόλ, νά 
τά διπλώσετε άμέσως κατόπιν μέ χάρτην καί νά τά άφήσετε οϋτω 
καλώς διπλωμένα μέχρι τής νέας χρήσεως.

Τά σκεύη έξ Άλλουμινίου.

Διά τήν καθαριότητα τών έξ Άλλουμινίου σκευών καί αντικειμένων 
ή καλλιτέρα μέθοδος είναι νά έμβαπτίζωνται έντός βενζίνης, καί έπειτα 
νά σπογγίζωνται καλώς διά μαλακού δέρματος.

Έάν θέλετε τά άντικείμενα ταΰτα νά λάβουν λευκωτάτην δψιν, νά 
άφήνετε έπί τινα λεπτά βυθισμένα είς διάλυσιν έκ δύο μερών καθαρού 
νιτρικού οξέος καί ένός μέρους ϋδατος. "Επειτα τά ρίπτετε είς διάλυσιν 
ίσων μερών ϋδατος καί δξους καί τελευταϊον τά πλύνετε έπανειλημμέ- 
νως διά καθαροΰ ϋδατος καί τά άφήνετε νιί ξηρανθοΰν είς πριονίσματα 
ξύλου θερμανθέντα προηγουμένως. Διά νά γείνουν δέ λευκά καί στίλ- 
βοντα συγχρόνως τά σκεύη ταΰτα, άρκεΐ νά τά βυθίσετε είς μίγμα ίσων 
μερών έλαίου καί ρουμίου ίσχυρώς μαζύ άνακινηθέντων, ώστε νά άπο· 
τελέσουν μίαν μάζαν. Κατόπιν τά σπογγίζετε.

ΙΙώς πλύνονται αί κουβέρται.

Θέλετε νά πλύνετε τάς μαλλίνας κουβέρτας σας, ώστε μετά τήν πλύ- 
σιν νά είναι καθαραί καί νά έχουν τήν δψιν τοΰ καινουργούς; ’Ιδού ή 
καλλίτερα μέθοδος: Κόπτετε είς μικρά τεμάχια ικανήν ποσότητα σάπω- 
νος — 100 δράμια περίπου διά κουβέρταν συνήθους μεγέθους — καί 
αναλύετε είς χλιαρόν ΰδωρ, προσθέτοντες έν κοχλιάριον σούπας Αμμω
νίαν. Χύνετε τήν διάλυσιν ταύτην έπί τής κουβέρτας, έν τή σκάφη), καί 
χτυπάτε συχνά διά τών γρόνθων σας, φροντίζοντες, μετά τρία η τέσ
σαρα κτυπήματα, νά διακόπτετε όλίγον, ώστε νά άφήνετε καιρόν εΐς 
τήν κουβέρταν νά εμποτίζεται. Κατόπιν τήν στίβετε καλά καί τήν εμβα
πτίζετε είς νέαν σαπουνάδαν, πολύ έλαφροτέραν τής πρώτης, έπαναλα|ΐ- 
βάνοντες τήν ιδίαν μέθοδον. Τήν στίβετε μίαν φοράν άκόμη καί την 
ξηραίνετε είς τόν άέρα καί δταν στεγνώση τήν τινάσσετε ίσχυρώς.

Κατά τών έντόμων.

Όλαι αί συνομοταξίαι τών ζωυφίων μετά τού καύσωνος συνωμοτούν, 
διά νά ταράσσουν τήν γαλήνην τού καλοκαιρινού ΰπνου. Διά τον καύ
σωνα δέν υπάρχει άλλο φάρμακον άπό τήν έφεύρεσιν τοΰ μακαρίτου 
Μιριανθούση, ό όποιος έκράτει είς τό δωμάτιον έν χαλασμένου θερμό
μετρον, δεικνύον θερμοκρασίαν μόνον 10 βαθμών ύπέρ τό μηδέν, καί 
οΰτω δέν έζεσταίνετο ! Διά τούς ψίλλους και τά άλλα παράσιτα υπάρχει 
μέσον αποτελεσματικόν : Βορικόν όξύ, ριπτόμενον είς κόνιν είς τήν κλί
νην, τά σινδόνια, τά σκεπάσματα, τό πάτωμα, έξολοθρεύει τά ζωύφια 
αύτά. Ή κόνις αΰτη είναι άοσμος καί υγιεινή συγχρόνως, διότι είναι 
αντισηπτική. Καλλίτερα δέ σκορπίζεται μέ μικρόν φυσητήρα τόν όποιον 
ήμπορεϊτε ν<1 προμηθευθήτε άπό έν φαρμακεϊον.

Γνώμαι διά τάς γυναίκας.

Ή καλλονή είναι συστατική επιστολή,\ήν 
όποιαν δίδει ή Φύσις πρός τάς ευνοούμε
νος της. voiture

Αί πλεϊσται γυναίκες προτιμούν νά κακο- 
λογήται ή άρετή των παρά ή καλλονή των.
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Θά πιστεύσω έάν μοΰ εϊπουν δτι μία γυνή 
άνευ γλώσσης όμιλεϊ καί μάλιστα φλυαρεί. 
Άλλ’ ούδέποτε θά πιστεύσω δτι γυνή έχουσα 
γλώσσαν έοιώπησεν.

MADAME GROCNAR

Ό Διογένης ίδών ποτέ γυναίκα κρεμαμένην 
άπό δένδρου είπε μειδιών: «Πόσον θά ήτο 
ώραϊον. έάν δλα τά δένδρα έφερον τοιούτους 
καρπούς!»

Έμέμφοντο ένα Σπαρτιάτην διότι, ένυιιφεύθη 
γυναίκα λίαν βραχύσωμου. Καί οΰτος απήντη- 
σεν : Έξ δλων τών κακών έξέλεξα τό μικρότερου.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ ΜΑΣ

Επιχειρούμε·/ καί έφέτος, χάριν εύκολίας τών 
συνδρομητών μας, τήν άποστολήν ειδικού ύπαλ- 

λήλου μας, τού κ. Παν. Χαϊδοπούλου, Διαχειριστού τής «Εικο
νογραφημένης», εξουσιοδοτημένου νά είσπραξη τά δικαιώματα 
τού Περιοδικού παρά τών κ. κ. συνδρομητών μας καί νά ένερ- 
γήση έγγραφάς νέων. ’Ο κ. Χαϊβόπουλος έξουσιοδοτηθείς, μόνος 
αύτός μέ τήν εντολήν ταύτην, άπήλθεν ήδη διά Βουλγαρίαν, 
Ρουμανίαν, Ρωσσίαν, Παραπόντιον Τουρκίαν καί Μικράν ’Ασίαν. 
ΙΙαρακαλούμεν ιδιαιτέρως τούς άρχαίους συνδρομητάς μας νά 
τόν συντρέξουν δσον δύνανται εΐς τό έργον του αύτό καί ιδία 
περί τήν εγγραφήν νέων συνδρομητών, ίνα οϋτω καταστή εύρυ- 
τέρα ή διάδοσις τού Περιοδικού. Παρέχεται μία εύκαιρία τώρα 
εϊς τούς άρχαίους καί καλούς φίλους τής - Εικονογραφημένης·, 
τούς εκτιμώντας τήν άποστολήν της, νά δείξουν πρός αύτήν 
τήν στοργήν των.

Διά τοΰς έν ’Αμερική.— Οϊ έν ’Αμερική συνδρομηταί μας, 
δσοι επιθυμούν νά άνανεώσουν τάς συνδρομάς 

νά έμβάσουν άπ’ εύθείας τό έκ 4,50 δολλα-
των, παρακα-

λούνται νά έμβάσουν απ’ εύθείας τό έκ 4,00 δολλα- 
ρίων ισότιμον, εϊτε διά ταχυδρομικής έπιταγής, είτε 
διά τραπεζικής, πρός τόν ’Ιδιοκτήτην τής «Εικονογρα
φημένης- κ. Δ. Βρατσάνον, Βουλευτήν Ταρών, όδός 
Σταδίου 16,Αθήνας, είς ούδένα δέ άλλον νά έμπιστευ- 
θώσι χρήματα προωρισμένα διά τό Περιοδικόν μας. 
Μόνον οί έγγραφόμενοι ώς νέοι δύνανται νά έμπιστεύ- 
ωνται τοιαύτα εΐς τούς κατά τόπους, δι’ειδικών δια
πιστευτηρίων έφωδιασμένους αντιπροσώπους ήμών.

«
ΑΠΕΡΓΙΑ . . . ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Μίαν φοράν τόν μήνα πρέπει νά όμιλώμεν διά τά 
τράμ. Αί καθημεριναι έφημερίδες φωνάζουν σχεδόν 
κάθε ήμέραν. Άλλ’ έντελώς άνωφελώς, τούλάχιστον 
μέχρις ώρας. Διότι ή κατάστασις όλοέν καϊ χειροτε
ρεύει. Άν τόν παρελθόντα μήνα έγλυτώσαμεν, χάρις 
εϊς τήν μεσολάβηση τού κ. Ρέπουλη, άπό τήν άπερ- 
γίαν τών ύπαλλήλων, αύτόν τόν μήνα κανείς δέν 
κατώρθωσε νά μάς σώση άπό τάς άπεργίας τοϋ .. - 
ρεύματος ! Κάθε τόσον καϊ τά οχήματα έσταματού- 
σαν. Τ! συμβαίνει; Τί συμβαίνει; Έκόπη τό ρεύμα'. 
Διαρκώς τό ρεύμα κόπτεται. Καϊ άν δέν συμόή αύτό, 
πάντοτε θά γίνεται κάτι άλλο ασχημον: Γραμμαί χαλούν άνά πάσαν στιγ
μήν, τά φρένα δέν λειτουργούν ποτέ καλά, αί καθυστερήσεις είναι αδιά
κοποι, τά όχήματα ήρχισαν νά ρυπαίνωνται. Καί αύτά ολα διατί: Άπλού-
στατα διότι είνε ανίκανος ό Διευθυντής τής 
Εταιρίας νά διευθύνς έπιχείρησιν, ή δποία θέ
λει όργανωτικόν νούν, τόν όποιον αύτός δέν 
έχει, διοικητικήν ικανότητα, τής όποιας στερεί
ται, ζήλον τόν δποϊον διαθέτει δλον είς τάς 
ψυχαγωγίας του, πρακτικήν αντίληψη, περί 
ής αγνοεί παντάπασιν. Βλέπετε τί κακόν εϊμ- 
πορεί νά κάμη ένας μόνον κακός άνθρωπος : 
Έξ αιτίας του ύποφέρουν οί υπάλληλοι, ή συγ
κοινωνία, όλος δ κόσμος, άκόμη καί τό ήλε- 
κτρικόν ρεύμα! Καί δμως δέν τόν αντικαθι
στούν, άλλά τόν αφήνουν διά νά χειροτερεύη 
τά πράγματα. Βεβαίως θά τόν αντικαταστή
σουν αΰριον, μεθαύριον, άλλ’ ίσως τότε θά είνε 
άργά και θά χρειασθή πολύ περισσοτέρα εργα
σία διά νά ανορθωθούν δλα τά έρείπια. Έν 
πάση περιπτώσει έδώ εφαρμόζεται έξόχως ή 
ρήσις : «Κάλλιον άργά, παρά ποτέ».

«

Ώστε τό πολύ - πολύ πρόκειται περί ιστορίας ben Irovata, ma non 
vera. Έπειτα ol αδελφοί Ιταλοί δέν αντισταθμίζουν τήν άμυναν τής Ρόδου 
παρά τού Άμεδαίου, άν δχι μέ τήν άρχαίαν Μεγάλην Ελλάδα, τουλάχιστον 
μέ τήν νεωτέραν νικηφόρον υπεράσπιση τής Σικελίας κατά τής Αφρικα
νικής έπιδρομής παρά τού Βασιλέως Πύρρου;

*
ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΣ

ΟΙ Αμερικανοί, κατ’ έξοχήν πρακτικοί άνθρωποι, έννοούν νά έπεκτείνουν 
τήν διδασκαλίαν παντού δπου δύναται νά ώφελήση τόν άνθρωπον εϊς τήν 
πρακτικήν ζωήν, δπως έκδηλοΰται αΰτη μέ τούς κανόνας της καϊ τάς 
παρεκτροπάς της. Έπί παραδείγματι, γεγονός είναι δτι οϊ άνθρωποι σήμε- 

’ ρον δέν περιμένουν νά σταματήση τό τράμ διά νά άνέλθουν ή νά κατέλθουν, 
άλλά πηδούν είς αύτό έν κινήσει εύρισκόμενον. Καϊ δσον καϊ άν τό άπαγο- 
ρεύουν οί κανονισμοί, αύτό θά γίνεται διότι οϊ άνθρωποι εϊμεθα άνυπόμονοι 
και διότι «ό χρόνος είναι χρήμα» καϊ κερδίζομεν χρήμα πηδώντες εΐς τό 
φεϋγον τράμ, άντί νά περιμένωμεν μετά έν τέταρτον τό άλλο. 01 Αμερικα
νοί, λοιπόν, οϊ όποιοι, έπαναλαμβάνομεν, είναι μέν εκκεντρικοί, άλλά καϊ 
πρακτικοί, άντϊ νά κατατρίβωνται εϊς θεωρίας καϊ θρηνολογίας, κάμνουν 
κάτι άπλούστερον καί ώραιότερον : Διδάσκουν άπό μικρούς τούς ανθρώ
πους πώς εύχερέστερον καί άκινδυνότερον θά Ικανοποιούν τήν ανυπομονη
σίαν των. Εϊς τά προαύλια τών Δημοτικών Σχολείων τής Νέας Ύόρκης 
κατεσκευάσθησαν όμοιώματα ήλεκτροκινήτων τράμ, καϊ κατά τήν ώραν 

τού διαλείμματος οί μαθηταί διδάσκονται καϊ άσκούν- 
ται, πώς νά άναβαίνουν καϊ νά καταβαίνουν ασφαλώς. 
Ό νεωτερισμός έπεκτείνεται τώρα καϊ είς τάς άλλας 
Άμερικανικάς πόλεις, άναμφισβητήτως δέ θά δια- 
πλεύση καί τόν ’Ωκεανόν διά νά έπισκεφθή τήν γηραιάν 
Εύρώπην. Διότι έχει τήν μικράν του ωφέλειαν.

« 

Η ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Ή μουσική έχει αγαθή· καϊ πραϋντικήν έπίδρασιν 
έπϊ τού άνθρώπου. Άλλ’ δπως δλα τά φάρμακα δέν 
είναι διά πάσαν άοθένειαν, ούτω καί ιδιαίτερα τεμά
χια μουσικής ώφελούν εϊς τάς διαφόρους περιστάσεις. 

Ό Γερμανός δόκτωρ Σιάουφερ βέβαιοί δτι μετά μα- 
κρούς πειραματισμούς ήδυνήθη νά καθορίαη τήν μου
σικήν φαρμακολογίαν.’Γπό τήν εύθύνην τού κ. Σιάου
φερ σάς παραθέτομεν τάς συνταγάς.

Κατά τής ήθικής καϊ φυσικής καταπτώσεως είναι 
ώφελιμωτάτη ή «Άποκρηάτικη προανάκρουσις» τού 
Δβοράκ- Τό «Ήλιακόν φώς» τού Γκρίγκ καί ή «Μολ- 
δαυία» τού Σουετάνα ένδείκνυντα·. δραστικώτατα κατά 
τής νευρικής έξάντλήσεως, συνεπείφ καμάτου σωμα
τικού ή ήθικού. Διά τάς μεγάλας όδύνας συνιστώνται

Ο ΑΠΟΘΑΝΠΝ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ 

ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ Η'

F. Ε. R. Τ.

Ή κατάληψις τής Ρόδου παρά τών ’Ιταλών 
ένεθουσίασε τόσον περισσότερον τούς έν έλατ- 
τώμασι καϊ άρεταίς γνησίους τούτους άδελφούς 
τών Ελλήνων, τόσον περισσότερον, δσον ήτο
/"•ι··- ---/-ι---- r------------------ «-·■--- . .έκαμε τόσον βακχικόν τόν ένθουσιασμόν των, ώστε νά άρχίσουν νά πανηγυρί-

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΑΝΙΑΣ

Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ Ι

Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ Ο ΠΡΙΓΚΙΨ ΚΝΟΥΔ

—____ ,_____ Γ_,__ . ή πρώτη έν τφ Αϊγαίφ άξια
λόγου ένέργεια μετά πολύμηνο·/ πολεμικήν άδράνειαν. Καί αύτό άκριβώς 

-------:..........*---------  
ζουν παλαιάς ενδόξους παραδόσεις μέ τήν Ρόδον, έπικαλούμενοι τά τέσσαρα 
αύτά μυστηριώδη στοιχεία, τά όποια έθέσαμεν έν τίτλφ καί τά όποια είναι 
χαραγμένα ε’.ς τά οικόσημα τής βασιλικής οικογένειας τής Ιταλίας. Διότι 
εύρήκαν καί άνακηρύσσουν δτι, τά τέσσαρα αύτά γράμματα F. Ε. R. Τ. 
είναι τά αρχικά στοιχεία, τών λέξεων «Fortitudo Ejus Rodum Tenuit» 
=Διετή ρήσε τήν Ρόδον χάρις εϊς τήν ανδρείαν του. Ήτο δέ. κατά τήν ιδίαν 
έφεύρεσιν, ό δούξ Άμεδαϊος Τ' τής Σαβοΐας δστις εξέλεξε τό έμβλημα 
τούτο, μετά τήν «καρτερικήν» έν τή νήσφ παραμονήν του καϊ άντίστασιν 
κατά τών στρατευμάτων τού Όσμάν, τφ 1308. Άλλά—Φεύ! — ή Ιστορία, ή 
δποία, καί άν μεθύσκεται κάποτε έξ ένθουσιασμού, έχει δμως τόν καιρόν νά 
έπανέλθη ε’.ς τήν νηφαλιότητα της, διαψεύδει φαιδρώς τούς πανηγυρι
σμούς τούτους:

1ον Διότι άπό τού 1308 μέχρι τού 1310 δ Άμεδαϊος Τ' τής Σαβοΐας 
διέμεινε διαρκώς έν Άγγλίφ καϊ Γαλλίφ, μακράν τού θεάτρου τού φαντα
στικού θριάμβου του. 2»ν Διψτε τά γράμματα F. Ε. R. Τ. ύπήρχον ήδη είς 
τά νομίσματα τών Δουκών τής Σαβοΐας άρκετά έτη πρό τής άμύνης τής 
Ρόδου καϊ τής αποτυχίας τού Όσμάν.

αύτά μυστηριώδη στοιχεία, τά όποια έθέσαμεν έν τίτλφ καϊ τά όποια είναι

ώς θαυμάσια ή «Σπουδή ε’.ς σόλ μείζον» τού Σωπέν καί ή «Παθητική 
σονάτα» τού Μπετόβεν. Ό «Ύμνος πρός τήν χαράν» τού Μπετόβεν διαλύει 
τήν μελαγχολίαν, ήτις είναι προϊόν δεινής άπογοητεύσεως. 'Όσοι είναι 

καταβεβλημένοι έκ πνευματικής νάρκης, ένεκα 
ύπερμέτρου έγκεφαλικής καταπονήσεως, ευρί
σκουν θεραπείαν εΐς τάς «Φυγάς» τού Μπάχ. 
Μελωδία·, βραδεία·, καϊ ύψηλής έμπνεύσεως, 
δπως ό «Χορός τών προσκυνητών» τού Βάγνερ, 
κατευνάζουν τήν οργήν καί τήν περιφρόνηση. 
Ή κρίσις τής έρωτικής ζηλοτυπίας καϊ αί έξά- 
ψεις αί αϊσθηματικαί εύρίσκουν λαμπρόν φάρ
μακον εϊς τούς «Μαέστρι Καντόρι» τού Βάγνερ. 
Έχετε λοιπόν πλήρη τήν θεραπευτικήν τών 
ψυχικών παθήσεων, καϊ προφυλάσσεσθε μόνον 
άπό τήν μουσικήν τών κλειδοκύμβαλων τής 
γείτονος ή τού έπάνω ορόφου, ή όποια κατα
στρέφει δλην τήν αγαθήν προσπάθειαν τού 
δόκτορος Σιάουφερ.

Ο ΕΜΠ. ΝΟΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝΕΖΩΝ

Κανείς έμπορικός νόμος δέν είναι λακωνι- 
κώτερος καϊ φοβερώτερος άπό τόν Κινεζικόν. 
Άποτελεϊται μόνον άπό τέσσαρα άρθρα :

α’) Άποκεφαλισθήτωσαν, δσοι διαπραγμα
τεύονται διά τρόπου άτιμου. 6") Άποκεφαλι- 
σθήτωσαν, δσοι διακόπτουν τήν κίνηση τοϋ 

εμπορίου, γ’) Άποκεφαλισθήτωσαν, δσοι άποπειρώνται νά κλείσωσι τάς 
έμπορικάς άγοράς. δ') Βραβευθήτωσαν καί άμειφθήτωσαν δλοι, δσοι αύξά- 
νουν τήν πρόοδον τοϋ έμπορίου.

Δέν υπάρχει άλλος τρόπος: Εϊς τήν Κίναν πρέπει νάγίνωνται έμποροι δσοι, 
δέν έχουν κειράλ.ι, ώστε νά μή διατρέχουν τόν κίνδυνον νά άποκεφαλισθοϋν.

«
ΟΛΟΤΑΧΩΣ

Τό ρεκόρ τής οικοδομικής ταχύτητος τό κατέχουν οί 
Αμερικανοί καί άκριβέστερον ή πόλις Λανσδάουν, πλησίον 
τού Αγίου Λουδοβίκου. Είς τήν πόλιν αύτήν έγεινε τό έξής 
οικοδομικόν θαύμα: Μία οικία διώροφος, μέ πάσας τάς έγ- 
καταστάσεις αύτής, ήλεκτρικόν καί άεριόφως, κατεσκευάσθη 
έντός 24 ωρών. 01 έξωτερικοί καί έαωτερικοί τοίχοι κατε- 
σκευάσθησαν έκ σκελετού σιδηρού, περιβληθέντος διά στρώ
ματος πλίνθων καϊ όπτής γής, άρμόζονται δέ εϊς τάς γωνίας 
δι’ άσφαλούς ένθέσεως τών μέν εϊς τούς δέ. Τά θεμέλια 
έγένοντο έκ σιδηροπαγούς τσιμέντου καϊ ή στέγη κατε
σκευάσθη έξ ελαφρού ξύλου. Ή έργασία έξετελέσθη παρά 25 
έργατών. Είς τρεϊς ώρας έτέθη ή στέγη’ τέσσαρες ώραι
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έχρειάσθησαν διά τήν έγκατάστασιν τών Υδροσωλήνων, τοΰ. αεριόφωτος καί 
τοΰ ηλεκτρικοί). Καϊ εϊκοσιτέσσαρας ώρας μετά τήν έναρξιν τής έργασία; 
δ ευτυχής ιδιοκτήτης εΐσήρχετο εϊς τήν καινουργή οικίαν του, επιπλωμέ
νη·? καϊ καθ’ δλα έτοίμην.

ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΛΟΓΙΩΝ

Μέ τάν πρό τίνος θάνατον τού Ίωάννου Σταύρου Πατούσα έξέλιπεν 
ένας γνήσιος αύτόχθων ’Αθηναίος καϊ ένας γόνος μιας τών κατ’ εξοχήν 
φιλολογικών οικογενειών τών ’Αθηνών. Πρόγονος αυτού ύπήρξεν δ Ιωάν- 
νης Πατούσας, δ γνωστός συγγραφεύς τής έν έτει 1710 έκϊοθείση; φιλολο
γικής εγκυκλοπαίδειας, καϊ διαπρεπής συγχρόνως 
Παταβίφ Πανεπιστημίου, μετέπειτα

ΚΑΤΙΝΑ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ, ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΤΟΥΣΑ

διδάσκαλος τοϋ έν 
δέ γενόμενος Ιερεύς τοϋ έν Βενετίφ 

ναού τοϋ Άγ. Γεωργίου. 
'Αδελφός αύτοΰ ύπήρξεν 
δ λόγιος ’Εμμανουήλ Γ. 
Πατούσας, μέλος τοϋ έν 
Βενετίφ Συλλόγου τών 
«άβλαβων» καϊ έπίσης 
εφημέριος τοϋ Άγ. Γεωρ
γίου καί Σχολάρχης τοϋ 
Έλληνομουσείου, δπως 
εί; τήν τελευταίαν ταύ
την θέσιν άνεδέίχΟη καϊ δ 
αδελφός του Ιωάννης. 
Συγγενής δμοίω; αύτοΰ 
ύπήρξεν δ Λεονάρδος Πα
τούσα;, δστις μετέφρασε 
πρώτος εϊς τήν 'Ελληνι
κήν μεγάλην ξενόγλωσ- 
σον ’Ανατομίαν, δημιουρ- 
γήσας ϊοκιμωτάτους έπι- 
στημονικούς δρους ή 
θησαύρισα; τούς εϊς τά 
αρχαία Ελληνικά συγ
γράμματα εγκατεσπαρμέ
νους. Ή ’Ανατομία αϋτη 

έξεδόθη ύπό τοΰ ιατροφιλοσόφου Δαμασκηνοϋ Πετράκη σώζεται δέ μέχρι 
τής σήμερον έν χειρογράφφ εϊς τήν ’Εθνικήν Βιβλιοθήκην.

Εϊς τήν μεγάλην ταύτην γηγενή ’Αθηναϊκήν οικογένειαν άνήκεν καϊ ή 
Κατίνα Γιακουμάκη, τό γένος Πατούσα, ή ένάρετος καί χρηστή δέσποινα, 
τής δποίας τόν θάνατον έκλαύσαμεν μετά τοΰ συζύγου της. τοΰ καλοΰ 
φίλου Διευθυντοΰ τοϋ μεγάλου Ζυθοπωλείου «Ήβη» τοϋ κ. Ν. Γιακουμάκη.

«
ΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ ΠΟΥΡΑ

Ποιος καπνίζει τά καλλίτερα πούρα τής ’Αβάνας ; θά ύποθέσετε ίσως 
δτι είναι οί βασιλείς.Όχι. θά συμπεράνετε λοιπόν δτι είναι οί ’Αμερικανοί 
έκατομμυριοΰχοι ; Ούτε. Τά καλλίτερα ποΰρα τής ’Αβάνας τά καπνίζου/ 
οί κύριοι φοιτηταί τοΰ Πανεπιστημίου τής Άϊδελβέργης. Τοϋτο είναι κα
τηγορηματική βεβαίωσις τοϋ διευθυντοΰ ένός τών μεγαλητέρων εργοστα
σίων τής ’Αβάνας. Τά έκλεκτότερα ποΰρα τά στέλλει εϊς τήν Άϊδελβέρ- 
γην, άποκλειστικώς πρός χρήσιν τών κυρίων φοιτητών. Τιμάται δέ, παρα- 
καλοϋμεν, έκαστον τών πούρων τούτων δύο δολλάρια, ήγουν δέκα φράγκα. 
Άλλ’ οί πτωχοί φοιτηταϊ πώς κατορθώνουν τοϋτο : Άπλούστατα’ διά 
συνεταιρισμού. Κατασκευάζονται είδικώς δΓ οίύτοΰς τεράστια πούρα, αρε
στής πάντοτε ποιότητος, μήκους ένός μέτρου περίπου. Τό ποΰρον τοϋτο 
τίθεται εϊς ειδικόν Υποστήριγμα, είς δέ τό πρός ρόφησιν άκρον αύτοΰ τίθε
ται μετάλλινος σωλήν, κλειστός κατά τό άλλο άκρον, έπί τοϋ όποιου, εϊς 
εΐδικάς όπάς, έκαστος φοιτητής κοχλιώνει τήν πίπαν του. Καί ούτω ροφοϋν 
δλοι διά μιας τό θαυμάσιου άρωμα καϊ τήν ήδονικήν γευστικότητα πούρου 
ένός μέτρου μήκους καί άξίας εΐκοσιν έως τριάκοντα μάρκων. ’Ιδού, λοι
πόν, τί καπνόν φουμάρουν οί Γερμανοί φοιτηταί.

«
ΤΟ ΨΑΡΙ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Όταν δ 'Αντώνιος εύρίσκετο είς τήν Αίγυπτον, ή Κλεοπάτρα ύπέφερεν 
έκ πείσματος καί στενοχώριας, διότι δ ισχυρός της φίλος, αντί νά άπολαμ- 
βάνη πάντοτε πλησίον της τήν χαράν τής αγάπης τής ώραιοτέρα; γυναι- 
κός τής έποχής, άφιέρωνεν ώρας δλοκλήρους εϊς τήν μανίαν τοϋ ψαρεύμα- 
τος. Αί παροτρύνσεις της, δπως καί αί παρακλήσεις της, έσπαταλώντο εϊς 
μάτην καϊ τότε ή Κλεοπάτρα έσοφίσθη τέχνασμα παράδοξον διά νά διορ- 
θώση τόν εραστήν τη; άπό τήν ψύχωσίν του έκείνην. Κατ’ εντολήν της, 
είς δεινός Αιγύπτιος δύτης έκολύμβησεν ύπό τό ύδωρ, μέχρι τοΰ μέρους 
δπου ήλίευεν δ ’Αντώνιος καί έθεσεν εϊς τό άγκιστρό·? του ένα ψάρι. Ό 
Αντώνιος ήκουσε τό τσίμπημα καί, άνύποπτος διά τό τέχνασμα καί περι
χαρής διά τήν επιτυχίαν, άνέσυρε τό άγκιστρόν του καί είδεν δτι έφερεν 
έξω τής θαλάσσης ένα ψάρι... . άλίπαστον ! Ή Κλεοπάτρα τόν έδέχθη 
μετ’ ολίγον καγχάζουσα εϊς τά Ανάκτορά της καί τοΰ είπε:

— Τά ψάρια είναι διά νά τά συλλαμβάνουν οί Αιγύπτιοι’ οί Ρωμαίοι 
συλλαμβάνουν Βασιλείς καί κυριεύουν πόλεις καί αΰτοκρατορίας.

’ , «
, ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΝ ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ Ή ΘΕΑΤΗΣ

Ό Βασιλεύς τής Άραγωνίας Άλφόνσος, θαυμαστός διά τήν μεγα
λοψυχίαν του, έγένετο αύτόπτης μάρτυς ναυαγίου γαλέρας τινός ής 
έπέβαινον καί στρατιώται. Παρώτρυνε τούς παρισταμένους νά σπεύσω- 
σιν εϊς βοήθειαν τών πνιγομένων. Άλλά πάντες έδίσταζον, τρέμοντες 
πρό τής μανίας τών κυμάτων. Ό Άλφόνσος τότε έπήδησε πρώτος είς 

μίαν λέμβον, λέγων πρός τούς περί αύτόν: «Προτιμώ νά είμαι σύντροφος, 
παρά θεατής τοΰ θανάτου των».

«
ΟΙ ΟΦΘΑΛΜΟΙ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

Λοιπόν, τά φυτά βλέπουν. Δέν τό λέγομεν ήμεϊς’ τό βέβαιοι δ καθηγητής 
τοΰ Πανεπιστημίου τοϋ Γκράτς κ. Χάμπελαντ, καί μάλιστα τό βέβαιοί

μετά, μακράς σπουίάς καί πειράματα, τά δποία τόν έπεισαν δτι καί τά 
φυτά είναι προικισμένα δΓ οπτικών οργάνων, κυριολεκτικώς δΓ δράσεως.

Κατά τόν επιστήμονα τοϋτον, δστις είναι άπό τούς διαπρεπεστέρους βο- 
τανολόγους τοϋ κόσμου, τά επιδερμικά κύτταρα τών φυτών είναι ισάριθμοι 
μικροσκοπικοϊ κοίλοι φακοί, τέλειοι δέ καί δμοιοι πρός τούς άναριθμήτους 
φακούς, οΐτινες συναπαρτίζουν τόν οφθαλμόν τών εντόμων, θ', φακοί αύτοί 
άριθμοϋντα: εις τετρακιοχιλίους είς τόν οφθαλμόν τής κοινής μυίας καί ώς ς 
δέκα οκτώ χιλιάδας είς τόν οφθαλμόν τής χρυσαλλίδος- Είς τά φυτά b 
αριθμός αύτών είναι ανάλογος μέ τό μέγεθος τών φύλλων. Άλλά — καί 
τούτο είναι τό Οαυμάσιον — έκαστος φακός διευθύνεται εϊς εν οπτικόν κέν
τρο·/, τό δποϊον ούτω δέχεται έξωθεν άναριθμήτους εικόνας, ϊσας μέ τούς · 
φακούς τούτους Τά φυτά δμως βέν έχουν συνείδησιν— τούλάχιστον 
μέχρις ώρας δέν άπεδείχθη τό έναντίον — καί συνεπώς δέν αισθάνονται τήν 
δρασιν. Ούχ ήττον, τοϋτο δέν τά εμποδίζει νά δέχωνται όπτικάς εντυπώσεις 
έξωθεν, καί τήν περί τούτου άπόδειξιν δ καθηγητής Χάμπερλαντ εύρε 
βεβαίαν είς τάς μικροσκοπικάς φωτογραφίας ελάχιστων μερών τής φυτικής 
έπιδερμίδος. Αί φωτογραφία; αΰται άπεκάλυψαν είς έκαστον επιδερμικόν 
κύτταρον, καθαρά; καί εύκρινεϊς τάς εικόνας αντικειμένων ευρισκομένων 
μακράν, προσώπων και πραγμάτων. Ή παρατήρησις αϋτη τοΰ Αυστριακού 
καθηγητοϋ έχει καί άλλην αξίαν, έξ ής μάλιστα καί αντλεί κύρος: Τήν 
Αξίαν δτι ένισχύει τήν θεωρίαν τής δμογενείας τής ζωής είς τάς διαφόρους 
έκδηλώσεις τή; Φύσεως.

Έν τέλε: σημειωτέο·/, δτι τό ήλιοτρόπιον, δπερ ώς γνωστόν στρέφεται 
πάντοτε πρός τό ήλιακόν φώς, άποδεικνύει ίσως δτι τώ φυτά καί, άν δέν 
έχουν συνείδησιν τή; δράσεως. δμως ύφίστανται τάς συνέπειας αύτής.

«
ΤΙΜΗ ΔΙΑ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Μία κλινική, οί Άγιοι ’Ανάργυροι . ίδρυθεϊσα πρό όλίγων έτών κατήν- 
τησεν αληθινόν τέμενος Ασκληπιού, είς τό δποϊον εύρίσκουν θεραπείαν 
δλοι, φδήποτε νοσήματι κατέχονται». ΙΙράγματι μέ τήν εύάρεστον καί 
θαυμάσιο·/ θέσιν τη; —διασταύρωσ.ς Πατησίων καί Λεωφόρου Αλεξάνδρας— 
δπως είναι περίκομψος καί ευάερος, άνετος, άπαστράπτουσα μέσα, μέ δλας 
τάς νεωτέρας μεθόδους τής ’Επιστήμης, μέ πλουσιωτάτη·/ συλλογήν οργά
νων, συσκευών Ρέντγκεν, ύψιπυκνων ρευμάτων κλπ. καϊ μέ ένα Ν. Κοντο- 
λέοντα, διευθυντήν τοΰ Χειρουργικού καί Γυναικολογικοϋ τμήματος, είναι 
έν άπό τά πρώτα, άν μή τό πρώτον, έπιστημονικά ιδρύματα, ποΰ τιμά τάς 
’Αθήνας. Άριθ. τηλεφώνου 324.

«
ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Είς τό Κακουργιοδ'.κείον. Ό Πρόεδρος.
— Ώστε, κατηγορούμενε, παρά τάς αποδείξεις αί όποΐαι άποδεικνύουν 

τήν ενοχήν σου, επιμένεις νά άρνήσαι;
— Κύριε Πρόεδρε, έγώ είμαι αξιοπρεπής άνθρωπος. Ό αξιοπρεπής 

άνθρωπος έχει ένα μόνον λόγον. Ήρνήθην εϊ; τήν άνάκρισιν, οφείλω 
νά άρνηθώ καί τώρα.

ΛΥΚΟΣΚΥΛΟΣ

Ιδού γνήσιος καί καθαρός τύπος τής σπανιωτάτη; διασταυρώσει»; 
κυνός καί λύκου. Τέλειος λνκόοκνλος. Γέννημα δύο κόσμων, οί δποίοι 
άπ’ένστίκτου καί έξ 
έπαγγέλματος είναι 
άσπονδο: εχθροί.

Μεταξύ τών λύ
κων είναι παρείσα- 
κτος καί άποδιο- 
πομπαίος, μολονότι 
κατάγεται έξ αύτών. 
Μεταξύ τών κυνών, 
είναι έπίφοβος καί 
ύποπτος, μολονότι 
είναι άπό τήν φυλήν 
των. Οί μιγάβες αύ
τοί είναι μετέωροι, 
μεταξύ δύο κόσμων. 
Ό θαυμάσιος αύτός 
λυκόσκυλο; είναι 
κτήμα καί αδυναμία 
τοϋ άγαπητοΰ φίλου 
κ. Κώστα Κοτζιά, 
δστις κατέχει καί 
τά πιστοποιητικά τά 
βεβαιοΰντα τήν προ- 
έλευσιν, τοΰ χαϊδε
μένου του, άπό δύο 
φυλάς.Άλλά χρειά
ζονται πιστοποιητι
κά; Ή παρουσία του 
έχει δύναμιν έκατόν 
χιλιάδων πιστοποιη
τικών γνησιότητος. Δέν τόν βλέπετε είς τήν εικόνα μας; Τέλειος λύκος, 
καί τέλειος σκύλος! Ένα μόνον δέν έχει άπό τούς λύκους’ τήν λυκοφιλίαν. 
Είναι πιστός είς τόν κύριόν του, δπως οί πιστότερο: σκύλοι, οί δποίοι 
είναι μόνον σκύλοι.

«

Ο ΘΑΥΜΑΣΙΟΣ ΛΥΚΟΣΚΥΛΟΣ ΤΟΥ Κ. Κ. ΚΟΤΖΙΑ

ΔΕΝ ΕΓΝΩΡΙΖΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΝ

Μία κυρία, ήτις είχε νυμφευθή άπό έτών μετά διάσημου μαθηματικού, 
καί ήτις είχε μείνη άτεκνος, έδέχθη ήμέραν τινά τήν έπίσκεψιν οικογενεια
κού φίλου, δστις έπλεξε μετ’ ενθουσιασμού τό έγκώμιον τοΰ συζύγου της 
καί τή προσέθεσεν :

— Είναι δ μεγαλήτερος μαθηματικός τής Εύρώπης.
— Ίσως, άπήντησεν ή κυρία, άλλ’ εύρίσκω δτι έννοεί κάκιστα τόν 

πολλαπλασιασμόν.

Έν Άβήναις, Τυπογραφεϊον .'Εστία, Κ. Μάϊσνερ καϊ Ν. Καργαδούρη — 9041,


