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ΤΗΝ ΚΗΔΕΙΑΝ

Η ΝΕΚΡΙΚΗ ΠΟΜΠΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΔΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

επερνε απάνω ό οί'ρανός, μά ή γή ποΰ σ’ άγαποΰοε 

και κάβε τοσο σ’ εχανε καί πάντα α' εποΟοΰοε, 

<!.τ’ τή οχληρή τή θάλασσα εζήτησε βοήθεια 

κ' έτσι τής είπε:

— Πάρε τον μέο’ στά πλατεία σου στήθια, 

κόψε τον τά γοργά φτερά ποΰ με λαγτάρ’ ανοίγει 

καί 8ός μον τον άφτέρονγο νά μή μοΰ ξαναφνγΐ).

ΙΩ. ΠΟΛΕΜΗΣ

ιό άεροπλάνο σου, 

ποΰ ζήλευαν ξεφτέρια, 

’κοιμήθηκες στής θάλασσας 

τό στρώμα τ άργυρό!!...

' Η τέχνη ο' έστεφάνωνε 

με τονρανοΰ τ αστέρια, 

καί τήν ψυχή σου 'πήρανε 

Νεράιδες μέ χορό!

ΑΝΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΡΑΣ
C\ ώρσϊος πλήν άτυχης άεροπό- 

ρος, τοΰ όποίου τήν ζωήν 
έδέχθη ή κυανή άγκάλη τοΰ Κοριν
θιακού, καί τήν τελευταίαν σκέψιν 
έλίκνισεν δ άφρός τών κυμάτων, 
δέν είχεν άκόμη συμπληρώσει τό 
25 έτος τής ήλικίας του. ’Ητο άλη- 
&ώς άπολλωνείου κάλλους άνήρ: 
ύψηλός, ευρύστερνος, μέ θαυμα- 
σίαν κεφαλήν μεγαλοσώμου άγάλ- 
ματος, τήν πυκνήν βοστρυχωτήν 
κόμην του, μέ χαρακτηριστικά άρ- 
μονικά, λευκός μέ τά ρόδα τής 
ύγείας καί τής νεότητος είς τό 
πρόσωπον, καί μίαν γλυκυτάτην 
έκφρασιν παιδικής θελκτικότητος 
είς τήν εύγενή μορφήν. Οΐα ή 
μορφή τοιαύτη καί ή ψυχή : πλή
ρης έπαλήθευσις τοΰ άρχαίου ρη
τού. ΟΙ φίλοι του κηρύσσουν 6tl 
δέν έθαύμασαν άγαθωτέραν καρ
διάν καί εύγενεστέραν φύσιν.

Ό ’Αλέξανδρος Καραμανλάκης 
έγεννήθη έν Κωνσταντινουπόλει 
δπου καί διήκουσε τά έγκύκλια 
αύτοΰ μαθήματα. Μετά τό πέρας 
τών γυμνασιακών αύτοΰ σπουδών 

μετέβη είς τήν Ιταλίαν, ένθα είσήλθεν είς τήν στρατιωτικήν σχολήν 
τής Μοδένης. ’Αλλ’ άνήσυχον πνεύμα, δπως ήτο, διέκοψε τάς σπουδάς 
του μετά διετή φοίτησιν καί μετέβη είς Παρισίους, καί είτα είς άλλας 
κύρωπαϊκάς πόλεις, έπιθυμών νά μορφωθή εύρύτερον, καί διαθετών 
άφθονα ύλικά μέσα διά τής πατρικής αύτοΰ περιουσίας ήτις ύπεραί- 
βαινε τό έν καί ήμισυ έκατομμύριον. Κατά τήν μακράν έν Εύρώπη 
διαμονήν του έξέμαθε τάς τέσσαρας κυριωτέρας ευρωπαϊκός γλώσσας, 
τήν γαλλικήν, τήν άγγλικήν, τήν γερμανικήν καί τήν Ιταλικήν, καί 
πρό διετίας περίπου κατήλθεν είς Ελλάδα καί προέβη είς τήν έκδοσιν 
τοΰ «Ανεξαρτήτου» εβδομαδιαίας έφημερίδος, έκτυπου μένης πολυτε- 
λώς καί ένδιατριβούσης ίδίφ είς θέματα ένδιαφέροντα τό έμπόριον καί 
τήν βιομηχανίαν. Πρό έτους διακόψας τήν έκδοσιν τοΰ «’Ανεξαρτήτου» 
άπήλθεν είς Γαλλίαν, ίνα σπουδάση τήν άεροπορίαν, ήτις μοιραίως 
τόν εϊλκυεν. Έμαθήτευσεν · έπί εν έτος είς τήν άεροπορικήν Σχολήν 
τοΰ Πώ, καί έπανελθών είς Άθήνος, διπλωματούχος άεροπόροε 
πλέον, ήρχισε τάς πτήσεις του. Ή άπαρχή του υπήρξε κακότυχος, 
διότι άποβιβασθείς είς Πάτρας, ήθέλησεν άμέσως νά έπιχειρήοη τό 
ταξείδιον μέχρις ’Αθηνών, δπερ ύπήρξεν δνειρον καί τάφος αύτοΰ. Καί 
άπέτυχε τότε, ούχί έξ άδεξιότητος, άλλ’ έκ τού συνωτισμοΰ τοΰ πλή
θους δπερ είχε πολιορκήση τό άεροόρόμιον, κινδυνεύσας καί νά φο- 
νευθή κατά τήν άπότομον κάθοδόν του. Τό δνειρον τοϋτο τής πτή- 
σεως ΓΙατρών - ’Αθηνών, τοΰ άφήρει πάσαν ήσυχίαν, Εως δτου, μοι
ραίος, τοϋ άφήρεσε καί τήν ώραίαν ζωήν.



ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1912 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ 147146 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1912

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ

ΩΣ σκιά τραγικού πένθους έπεσεν έπί τήν πρωτεύουσαν κατά πρώτον, 
έπί τήν ελληνικήν γήν κατόπιν, ή εΐδησις τοΰ θανάτου τοΰ τολμη

ρότερου καί δεξιωτέρου ίσως "Ελληνος αεροπόρου Άλεξ. Καραμαν- 
λάκη. Ήτο δύσκολον νά έπίστευε κανείς δτι ή άγρια μοίρα τοΰ πρώτου 
θύματος τής ελληνικής άεροπορίας θά συνέσφιγγε μέ τόσον δυνατόν 
πόνον τήν λαϊκήν ψυχήν καί θά ήπλωνε τόσον συμπαθή τήν συγκίνησιν 
είς δλας τάς καρδίας. Καθείς έκλαιε τόν ώραϊον νέον ώς ένα ίδικόν του 
προσφιλή νεκρόν, μέ τήν στοργήν τοΰ πόνου τήν οποίαν γεννφ δ δεσμός 
τού αίματος. Καί μαζή μέ τήν πανδυστυχή μητέρα καί τήν τρυφερόν 
σύζυγον, ή δποία διά μιάς χάνει ένα σύζυγον καί ένα ιδανικόν έρωτα, 
ολαι αί έλληνίδες, έτέθησαν διά μίαν στιγμήν είς τήν συμφοράν των καί 
έχυσαν κάποιο μυστικόν δάκρυ διά τόν χθεσινόν νεκρόν μέ άλγος μητέ
ρων καί συζύγων. ’Αληθώς ήτο θερμοτάτη ή συμπάθεια μέ τήν όποιαν 
δλοι έθαυμάζομεν τόν ώραϊον τούτον νικητήν τοϋ άέρος. Μέ τάς θαυ
μάσιας διά μέσου τοΰ κυανού όρίζοντος πτήσεις του, κατά τήν πρωινήν 
γαλήνην, μέ τάς όποιας αφύπνιζε τήν πόλιν είς έν θέαμα χαριεστάτης 
καί βαθύτατα έπηρεαζούσης έκπλήξεως, είχεν αίχμαλωτίση τήν συμπά
θειαν δλων, καί δταν υπερήφανος έπί τοΰ άετοΰ τής τέχνης διέσχιζε τούς 
άέρας, είς ύψη άπό τά όποια έφαίνετο ώς μία στιγμή ζωής καί ορμής 
μέσα είς τό άπειρον, χιλιάδες οφθαλμοί τοΰ έστελλον έκεϊ έπάνω, διά 
μακρυνών βλεμμάτων, τήν χαράν και τήν άγάπην δλων τών καρδιών αί 

όποΐαι έθαύ- 
μαζον είς τήν 
θέαν έκείνην 

ΥΠΕΡ ΤΩΝ
Η ΕΟΡΤΗ

ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΕΣ ΠΩΛΟΥΣΑΙ ΛΑΧΝΟΥΣ

ΘΕΑΤΡΟΝ

ΟΙ ΛΕΜΒΟΔΡΟΜΙΚΟΙ ΑΓΟΝΕΣ

ΚΥΡΙΑΙ ΠΩΑΟΥΣΑΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣ ΤΟ 

ΤΗΣ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ

μίαν λάμψιν τής άνθρωπίνης 
μεγαλοφυίας καί συνεκινοΰντο 
πατριωτικώς συλλογιζόμενοι αυ
ριανόν τό ίδιον όραμα έπάνω άπό 
τό στρατόπεδον έχθρών. Καί κα
θώς δ Καραμανλάκης ήτο ευγε
νική καί σφριγώσα νεότης, φύσις 
ιδανική τρυφερός καλωσύνης καί 
ώραίου αισθήματος, καί καθώς 
άκόμη δλους αύιούς τούς γεν
ναίους έργάτας τής άεροπορίας 
τούς θεωροΰμεν καταδίκους τής 
σκληροτέρας μοίρας, άναβαίνοντας είς τόν άέρα διά νά φθάσουν 
ταχύτερον πρός τόν θάνατον, ή στοργή τοΰ αισθήματος μας ηΰξανεν 
πρός αύτόν. "Επειτα ό μοιραίος αεροπόρος ύπήρξεν ή πρώτη ελληνική 
θυσία πρός τήν ύπέροχον φιλοδοξίαν τοΰ έναερίου άνθρώπου, συνδεο- 
μένη μέ έν λεπτότατον νήμα κλέους καί ελληνικής ύπερηφανείας πρός 
τό δράμα τής ώραίας μυθολογίας ίσως, τής τραγικής πραγματικότητάς 
ίσως, τό δποϊον ύμνεϊ καί άπαθανατίζει, άνά πάσαν στιγμήν, κυματό- 
βρεκτος βοή τοΰ Ίκαρίου ΙΙελάγους. Καί άς έπαναλάβωμεν διά τόν νεώ- 
τερον "Ικαρον τούς στίχους τοΰ Κάλβου:

"Αν επεσεν 6 πεερωθείς κι επνίγη 
Άφ υφηί,α δμως ίίπεοε.............

«
Άλλά, δπως συγκινητικά τό είπεν ό κ. πρωθυπουργός, «ό λυπηρός 

θάνατος δέν θά σταματήση τήν εύγενή ορμήν, άλλά θά σταθώμεν πρός 
στιγμήν νά χαιρετίσωμεν τόν θανόντα καί θά προχωρήσωμεν πρός τά 
εμπρός, μετά θάρρους άποβλέποντες πρός τό μέλλον». Ή ώραία θυσία 
τήν όποιαν έστεφάνωσεν ό άφρός τοΰ Κορινθιακού είναι ό πρώτος φόρος 
τής ελληνικής ζωής καί δρμής εις τόν παγκόσμιον άγώνα ύπέρ τάς ύψη- 
λοτέρας κατακτήσεως τοΰ άνθρώπου. Ή μοιραία πτήσις ή δποία έδωκε 

μαζή μέ τόν θάνατον τήν δόξαν εις τόν Καραμανλάκην, 
έχάραξε γύρω άπό τό μέτωπον τής ελληνικής φυλής φω
τοστέφανον δρατόν είς δλον τόν κόσμον. Είναι γεμάτος 
άκάνθας καί άπληστος αίματος. Άλλά ποτέ είς τήν ιστο
ρίαν ΐ) ελληνική ψυχή οέν έσταμάτησεν εμπρός είς τήν 
θυσίαν, διά νά ύπηρετήση μίαν υψηλήν Ιδέαν. Δέν θά 
σταματήση ούτε τώρα- νεότης καί καρδίαι έλληνικαί θά 
συνεχίσουν τόν δρόμον τής μακράς παραδόσεως τών εύγε- 
νών ελληνικών αγώνων, ύπέρ τής ’Επιστήμης καί ύπέρ 
τής πατριδος. Τό παρελθόν τούς ενθαρρύνει, τό μέλλον 
θά τούς εύλογή καί θά τούς δοξάζη.

«
Κολοσσιαία, ισχυρά, επιβλητική ύπήρξεν ή διαμαρτυ

ρία τοΰ ελληνικού λαού διά τήν αφόρηταν θέσιν τών ομοε
θνών μας είς τήν Τουρκίαν. Τά δυσμέτρητα πλήθη τά

όποια έδώ είς τάς ’Αθήνας έκάλυψαν τόν εύρύτατον χώρον 
τών Στύλων τοΰ ’Ολυμπίου Διός, είς δέ τάς επαρχίας συνή- 
γειραν τούς πληθυσμούς εις πανδήμους συγκεντρώσεις καί είς 
μίαν φωνήν έκάλεσαν τήν Κυβέρνησιν νά επαγρύπνηση διά 
τήν τύχην τών αλυτρώτων αδελφών μας. έδωκαν τήν εικόνα 
όχι συλλαλητηρίων, άλλ’ έξεγέρσεως σύσσωμου καί συμψύ- 
χου, θά έλεγε τις, άπαξάπαντος τοΰ λαοΰ. Μερικοί έλυπήβη- 
σαν διότι είς τάς εκδηλώσεις αύτάς δέν έκρότηοαν καί φιλο- —Α". ...,... Λ,,..-.,,..,..,..’ Λ I '

ΤΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΩΝ

·***υΚο»

......... .πολεμοι ανακραυγαί, όπως συνέβη είς τήν Βουλγαρίαν. Αλλ’ 'χ
άκριβώς αύτη ή ήρεμος, ή άξιοπρεπής, ή νηφαλία διαμαρτυρία 
τοΰ λαοΰ άποτελεϊ τήν άρίστην έγκαρδίωσιν διά τήν κρισιμότητα τών 
στιγμών αύτών. Οί πολΐται προσήλθον είς τό καθήκον τής έθνικής δια
μαρτυρίας όχι μέ οίνόπληκτον ενθουσιασμόν, έτοιμοι νά πέσουν εις τήν 
νάρκην, ώς παρέλθη ή μέθη, άλλά μέ τήν ψύχραιμου άποφασιστικότητα 
τοΰ άνθρώπου τοΰ συναισθανόμενου δλην τήν εκτασιν καί δλην τήν 
δύναμιν τής ύποχρεώοεως πρός τήν πατρίδα καί προθύμου νά τήν υπο
στήριξή διά τής θυσίας. Διά τούς λαούς ή ηρεμία της ψυχής πρό τών 
κινδύνων, είναι ή πηγή άπό τήν οποίαν άναβλύζει ό ηρωικός ένθουσια- 
σμός είς τήν στιγμήν τοΰ άγώνος.

«
Συνέβη ποτέ νά περάσετε πλησίον σταφιδαμπέλου είϊ έποχήν καθ’ ήν 

αί σταφυλαί άρχίζουν νά κοκκινίζουν: Σάς φαίνονται αύταί αί <μπιρ- 
μπιλαι» ραγές οτι είναι ισάριθμα μικρά σαρκαστικά στόματα τά οποία 
σάς φωνάζουν: «Έφθάσαμεν! Έτοιμασθήτε γιά νέες φασαρίες. Κάθε 
χρονο θά σάς ψήνουμε δπως μάς ψήνει ό ήλιος στό αλώνι. Νά σκάσετε, 
δέν τήν γλυττώνετε!» Καί πράγματι, άδελφοί, δέν τήν έγλυττώσαμεν 
ποτέ, καί ούτε υπάρχει ελπίς νά σωθώμεν άπό τήν βαμβακοπυρίτιδα 

αύτήν ποΰ λέγεται σταφίς.Ό μόνος τρόπος νά άπαλ- 
λαγώμεν θά ήτο νά τήν φάγωμεν.Άλλ’ήμεϊς έπιμένο- 
μεννά τήν φύγουν οί άλλοι, οίξένοι,οι κοινώς λεγό
μενοι «κουτόφραγκοι»· εκείνοι μάς παραπέμπουσιν 

εις τήν λατινικήν φιλολογίαν «de 
gustibus non est disputandum·, 
καί τό άποτέλεσμα είναι συλλαλη
τήρια, πυροβολισμοί, άναστάτωσις 
καί άρθρα άμέτρητα. Πρέπει νά τό 
πάρωμεν άπόφασιν δτι έφ’ δσον 
ζώμεν θά χορεύωμεν κάθε χρόνον είς 
τό ταψί τοΰ σταφιδικοΰ ζητήματος. 
Καί μάλιστα τόν πυργίχιον χορόν 1

Τρόγια, ό όποιος τφ

τών μικρών οί όποιοι είναι έμπιστευμένοι εις τάς χεϊράς των, ώς είς 
διδασκάλους καί πατέρας. Τά άποτελέσματα τών Συνεδρίων τούτων δέν 
είναι βεβαίως δυνατόν νά άναφανοΰν άπό τώρα. Άλλά τά μαντεύομεν 
δλοι εύκόλως, μεγάλα καί άγαθώτατα. Αύτή ή πανηγυρική έξαρσιτ μέ 
τήν οποίαν τονίζεται είς τά Συνέδρια ή υψηλή άποστολή τοΰ δημοδι-

ΑΠΟ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

’Εν τφ με
ταξύ τά δά
ση καίονται 
ώς καρδία 
περιπαθούς
έραστοϋ. ’Από τό Τατόϊον μέχρι τής Καλαμπάκας καί άπό τής Εύβοιας 
μέχρι τών Πατρών. Νομίζει τις δτι παντού δπου υπάρχει είς τήν'Ελλάδα 
δένδρον έπεσε σπίρτον τοΰ καμινέτου καί κάποια χειρ — άόρατος, άφ’ού 
οί έμπρησταί είναι, πάντοτε άγνωστοι, — έθεσε πΰρ. Ρωμαλέοι κορμοί 
πεύκων καί άγρια βλάστησις ελατών θερίζονται άπό τάς φλόγας, καί 
έκεϊ δπου ώργίαζε τό πράσινον έστρώθη ένας μαύρος τάπης τέφρας.... 
είς ένδειξιν πένθους. Ύποθέιομεν δτι δέν υπάρχουν πλέον άλλα δάση 
είς τήν Ελλάδα. Καί άπόδειξις είναι δτι τάς τελευταίας αύτάς ήμέρας 
τοΰ μηνός δέν άνηγγέλθη άλλη πυρκαϊά. Άλλά καί αν ύπάρχη πουθενά 
καμμία τούφα φυλλωμάτων θά καή καί αύτή καί τότε οί δασολόγοι τοΰ 
Κράτους θά περιορισθοΰν είς τά κηπουρικά καθήκοντα έν τφ γνωστφ 
περιβολίφ τοΰ προϋπολογισμοΰ.

*
Ή τελετή τής άνακομιδής τών λειψάνων τοϋ Γαριβαλδινόΰ Φιλίππου 

Τρόγια, δ όποιος τφ 1897 έφονεύθη έν Ζαβέρδη, έγένετο μέ έκδήλωσιν 
εύγνώμονος εύλαβείας τής 'Ελλάδος, άξίας τοΰ εύγενοΰς αισθήματος 
τών ανδρείων φιλελλήνων οί όποιοι έδωκαν τήν ζωήν εις τούς [δικούς 
μας άγώνας, ώς είς (δικούς των, διότι ήσαν αγώνες ύπέρ έλευθερίας. 
Τά λείψανα τοΰ πολεμισμοΰ μετεφέρθησαν, τιμής ένεκα, διά πολεμικού 
πλοίου έκ Ζαβέρδης είς Πάτρας, στέφανοι έκ δάφνης τά έστεφάνωσαν, 
καί τήν μνήμην τοΰ ανδρείου Έρυθροχίτωνος έχαιρέτισεν έν συγκινήσει 
ή ελληνική ευγνωμοσύνη δια θερμών λόγων. Δόξα είς τούς γενναίους 
οί όποιοι ποτίζουν διά τοΰ αγίου αίματος τό δένδρον τής ελευθερίας.

«
’Ιδού μία μεγάλΐ] κοινωνική καί έθνική έργασία ή όποια συνετελέσθη 

χωρίς θόρυβον: τά συνέδρια τών κατά τόπους δημοδιδασκάλων. Πρώ
την φοράν εφέτος οί οδηγοί αύτοί δχι μόνον τοΰ πνεύματος, άλλά καί 
τής καρδίας τών μικρών γενεών, συνήλθον κατά περιφέρειας, ώς έργά
ται τοΰ ίδιου καθήκοντος, διά νά συσφίγξουν έγκαρδιωτέραν τήν συνα- 
δελφότητα, καί νά θησαυρίσουν κάποιαν περισσοτέραν γνώσιν, χάριν

φύγουν τό επόμενον έτος; Οί "Ελληνες εϊμεθα δ κατ’ εξοχήν καθιστι
κός λαός. Καθήμεθα είς τό καφενεϊον, καί είμποροΰμεν νά κάνωμεν 
καυγάν άν θελήση κανείς νά μάς μετακίνηση έστω καί κατ’ έλάχιστον. 
Καί έν τούτοις ήμεϊς οί ίδιοι δέν διστάζομεν τήν 11ν Σεπτεμβρίου νά 
ύποστώμεν τήν φο βέράν αύτήν έπανάστασιν ή όποια λέγεται μετα

φορά έπίπλων, απλώς διά τήν περιέρ- 
Φ γειαν νά_ εύρεθώμεν είς άλλην οικίαν

δπου θά έχωμεν τήν ήδονικήν προσδοκίαν

ιτεκτονι-

ανακοι

των κάτω

των

,ενοι να ιιεν απο

και 
τού

Είμπορεϊ κανείς νά στοιχηματίση δτι αν 
οί φρενολόγοι επιχειρήσουν μίαν συστημα
τικήν έρευναν θά άνακαλύψουν δτι ί) λεγο- 
μένη «πρώτη Σεπτεμβρίου», δηλ. ή διά τής 

δέν

επαν- 
άπο·

Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ 
ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

έγκόσμια είναι μάταια 
καί φευγαλέα. Ποιος 
είξεύρει άν μέχρις δτου 
έλθη ή σειρά 
ικριωμάτων νά 
έλθουν είς τάς

θήκας, δέν εύρεθή άπαραίτητον δτι μερικοί έπισκευαί είς τήν άνω- 
τέραν πρόσοψιν είναι αναγκαίοι! Ή ιστορία τοΰ πολυπαθοΰς αύτοΰ 
κτιρίου μας άφήνει σχεδόν τήν πίστιν, δτι ή μοΐρά του είναι νά 
εύρίσκεται διαρκώς έν έπισκευή.

STAwJ Ό πόνος δ ανθρώπινος καί ή 
lly^'vll έθνική άλληλεγγύη ήδελφώθησαν 
|Γ"’ 'Γι--11 είς μίαν αγίαν καί συγκινητικήν 
προσπάθειαν κατά τήν εορτήν τοΰ Φαλήρου 
ύπέρ τών σεισμοπαθών τής, Προποντίδος. 
Ή πρωτεύουσα έδωκε τόν έκλεκτότερον κοι
νωνικόν της στρατόν είς τό ύπέροχον έργον. 
Καί δέσποιναι καί κόραι τής άριστοκρατίας, 
καί κύριοι πρώτοι έν καταγωγή καί κοινω
νική θέσει, έθεσαν δλην τήν ψυχήν των είς 
τόν ίερόν σκοπόν τής εορτής, συλλέγοντες 
τήν συμπάθειαν, ήν προθύμως προσέιρερεν 
ό λαός, είς άνακούφισιν τών άτυχων έκεί
νων άδελφών μας τών όποιων τό σώμα 
τήν ψυχήν έγέμισε μέ πληγάς ή φθορά 
σεισμού. Άν είναι θλιβεραί αί συμφοραί αί 
όποΐαι πλήττουν, τόσον συχνά φεΰ'. τήν φυλήν 
μας, μάς δίδουν δμως μεγαλειώδεις, λάμψεις 
τής ώραίας δυνά(ΐεως τής έθνικής ένότητος.

μετοικεσίας αναστατωσις των πάντων,, 
είναι απλώς κοινωνικόν φαινόμενου διά τάς 
Αθήνας, άλλά φρενολογική πάθησις. Πρέπει 
νά ύπάρχη κάποιον κύτταρον τοΰ έγκεφάλου 
μας τό δποϊον, δέν είναι φυσιολογικώς άρτιον, καί άπό τό όποιον έκπο- 
ρεύεται ή μανία τής μετοικεσίας. Διότι πώς νά έξηγηθή τό γεγονός δτι 
υπάρχουν άνθρωποι οί όποιοι άλλάσσουν οίκημα τακτικά κατ’ έτος, 
επανερχόμενοι μάλιστα ενίοτε είς τάς πρώτος κατοικίας των διά νά

Τό θαΰμα συντελεϊται. ΤόΆρσάκειον, τό 
στοιχειωμένολ’ αύτό κτίριον, τό δποϊον νο
μίζει κανείς δτι είναι άρχιτεκτονική χει
ρουργική κλινική, ήρχισε μετά τήν τελευ
ταίαν έγχείρησιν, νά άποβάλλη βαθμηδόν 
τούς ξυλίνους έπιδέσμους του. Τό άποκα- 
λυφθέν άνώτερον μέρος τής προσόψεως, 
μέ τήν λευκήν έπιχρισίν του, καί τήν απλήν 
έπιστέγασιν, τήν όποιαν έκαμαν όλίγον φι- 
λάρεσκον τά έπιτεθέντα μεγάλα ανθοδο
χεία, καί οί δύο άργυρόχρωμοι πελώριοι 
τρούλοι, δίδει εύχάριστον έντύπωσιν καί

νά κάμωμεν νέαν μετακόμιση· τόν προσεχή 
Σεπτέμβριον. Άν δέν είναι ή αιτία φρε
νολογική πάθησις τότε πρέπει νά παραδε- 
χθώμεν δτι ύποφέρομεν έκ κληρονομικό- 
τητος. Οί πρόγονοί μας ήσαν περίφημοι 
διά τό φιλαπόδημον αύτών. Καί ήμεϊς μή 
δυνάμενοι νά μεταφερθώμεν άπό πόλεως 
είς πόλιν, υποχρεωμένοι δμως δπωσδήποτε, 
ένεκα τής κληρονομικότητος νά μετακινη- 
θώμεν, μετατιθέμεθα άπό δδοΰ είί όδόν. 
Κάμνομεν τό κατά δύναμιν.

δασκάλου, καί ή εύρυν- 
σις τής μαθήσεως ήτις 
προκύπτει άπό τάς έν 
τοϊς συνεδρίοις 
νώσεις,έξαπτούσας συγ
χρόνως τήν φιλομάθειαν 
καί τών άνακοινούντων 
καί τών άκουόντων, είνε 
αδύνατοι' νά μή δώσουν 
αύριον καλλιτέρους μα- 
θητάς, δηλ. καλλιτέρους 
πολίτας καί στρατιώτας.

άφήνει νά μαντευθή, 
καί τό υπόλοιπον σάγ
μα, τοΰ όποίου αίπλη- 
γαί δέν έπουλώθη- 
οαν άκόμη, θέας κομ
ψής καίάπερίττου. Καί 
δσοι έχουν τήν άγά
πην τής άρχι 
κής θεαματικότητας, 
σπεύδουν έκ τοΰ μι
κρού άποκαλυφθέντος 
μέρους νά μαντεύσουν 
καί τό δλον. Διότι τά



Διονύσιος Λατας
[Συνέχεια άπό τό προηγούμενον τεύχος)

PIN άποχαιρετίση τάς’Αθήνας άνέβη έπί τον άμβωνος 
τής εκκλησίας τής άγιας Ειρήνης καί έξεφώνησε λόγον 
κατάλληλον τής ήμέρας. ’ Πτο ή Κυριακή τών Βαΐων. 

“Εκτοτε <5 Λάτας ήτο είς τό στόμα πόντιον. Καθ’ έκά
στην Κυριακήν έκήρυττεν. Εις πάσας τάς έορτάς έξεφώνει τόν 
πανηγυρικόν τής ήμέρας. ’ Ανεγνωρίσθη ώς δεινός Ιεροκήρυξ. 
Συνεπώς οι επίτροποι τής άγιας Ειρήνης φιλοτιμηθέντες τού 
ηΰξησαν καί τόν μισθόν. Ήτο συμφέρον των, διότι ή έκκλησία 
κατεπληροΰτο κοσμον, όπως άκροασθώσι του νέον ιεροκήρυκα. 
Μεταξύ τών θαυμαστών του τότε συμπεριελήφθη καί δ αεί
μνηστος Λουκάς Ράλλης, δήμαρχος τότε Πειραιώς, όστις έκ 
συνεννοήσεως μετά τοϋ έν Μιλάνφ αδελφού τον ’Ιακώβου, 
έπεμψε τον Λάταν είς τήν Ευρώπην πρός τελειοποίησιν τών 
σπουδών του. II έλληνική Κυβέρνησις προθυμίας έφάνη αρω
γός είς τήν άπόφασιν τοΰ Ράλλη.

Τό ιδεώδες τοϋ Λάτα όντως έπραγματοποιήθη. Ό πτωχός 
“ σκαφτιάς > συνεκαταλέγετο μεταξύ τών διαπρεπέστερων ’Ελλή
νων κληρικών καί έθεωρεΐτο δ έξοχος τών ιεροκηρύκων. Τό 
όνομά του άπό στόματος είς στόμα περιεφέρετο άνά τόν Ορθό
δοξον κόσμον.

Ο Λάτας λαβών εκ τοΰ ’ Εθνικού Πανεπιστημίου τριών ετών 
αποφοιτηρίου, μέ άφθονα υλικά μέσα μετέβη είς τήν Ευρώπην 
πρός τελειοποίησιν τών σπουδών του καί έκμάθησιν γλωσσών. 
Εφοιτησεν είς Πανεπιστήμια. Ήκουσε τους διασημοτέρους Ιερο
κήρυκας. Έπανελθών είς τήν ’Ελλάδα, άνέλαβεν, κατά τήν ύπό- 
σχεσιν αύτοΰ, τό έργον τοΰ ίεροκήρυκος τφ 1870. Διορίζεται 
ιεροκήρυξ τοΰ Κράτους, έπειτα, καθηγητής έν τοΐς γυμνασίοις 
έν Άθήναις. Τώ 1871 κατεδικάσθη ύπό τής ’Ιερός Συνόδου 
είς σωματικόν περιορισμόν έν τή Μονή τοϋ Μεγάλου Σπηλαίου 
ένεκα φράσεως περί νηστείας’ όμως άποδειχθείσης άδικου καί 
συκοφαντικής τής κατηγορίας, έλαβε τήν ελευθερίαν.

, Επί δεκατέσσαρα έτη έδρασεν ώς ιεροκήρυξ, κηρύττων όχι 
μόνον εις τάς Αθήνας, άλλά καί είς τάς επαρχίας τοΰ Κράτους. 
Πανταχοϋ έδρεπε δαφνας. Καί αυτοί οί άσπονδότεροι έγθροί 
του ώμολόγουν τήν δεινότητα τής ευγλωττίας του. Πρό τής 
άναχωρησεως του διά τήν Εύριόπην είχεν ύποσχεθή έπανερχό- 
μενος εις την Ελλάδα νά μή ζητήση ούτε τήν θέσιν τοΰ καθη- 
γητοΰ οΰτε έκείνην τον άρχιερέως.

Δυστυχώς έπειτα συνέλαβε τήν ιδέαν νά γίνη άρχιεπίσκοπος. 
Λέγομεν δυστυχώς, διότι ή φυσική θέσις του ήτο νά μείνη ίερο- 
κήρυξ τοΰ Κράτους, δια να είναι ωφέλιμος διά τοΰ εύφρα- 
δοΰς λόγον του καί διά τής γραφίδος τής ανεξαρτήτου είς τόν 
’Ελληνισμόν.

Τφ 1884 έχειροτονήθη άρχιεπίσκοπος Ζακύνθου. Δέν έπαυ- 
σεν όμως τιί κήρυγμα. II Μητρόπολις καθ’ έκάστην Κυρια
κήν ητο πλήρης ακροατών και κατά τάς έπισήμους έορτάς, 
διότι έκήρνττεν δ Λάτας. Τήν 
Κυριακήν οί λόγοι του ήσαν 
ως έπί τό πολύ πρακτικοί καί 
κατηχητικοί. Προσέτι προσε- 
κάλει τούς Ιερείς τήςτε πόλεως 
καί έξοχης έν τή αιθούση τοΰ 
Άρχιεπισκοπείου ή καί τόν 
μητροπολιτικόν ναόν διά νά 
διδάσκη τά καθήκοντα αύτών.

Διά νά παύσονν τά παρά
πονα καί αί μεμψιμοιρίαι τών 
Ιερέων, διέταξεν όπως είς τάς 
κηδείας καί μνημόσυνα κατά 
σειράν πάντες ανεξαιρέτως οί 
ίερέΐς λάβωσι μέρος.

Τόν μητροπολιτικόν ναόν 
λαμπρά έπεδιώρθωσε καί έκό- 
σμησεν. Ό Ιταλός Τσερώνης 
άνέλαβε τό καλλιτεχνικόν μέ
ρος. Ό Ιταλός ούτος ήτο μέν 

Ο ΛΑΤΑΣ ΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑ

λαμπρός κοσμηματογράφος καί σκηνογράφος, άλλ’ ούχί ζωγρά
φος. Καί όμως, δυστυχώς, διετάχθη άπό τόν Λάταν νά έπιδιορ- 
θώση καί τάς εικόνας τοΰ Κουτούζη! Τακτικά έπεθεώρει τούς 
ναούς διά νά άντιληφθή ίδίοις όμμασιν δν τά πάντα ήσαν έν τοΐς 
ναοϊς έν τάξει καί καθαρά. Κατά τάς λιτανείας τοΰ Άγ. Διονυσίου 
διέταξεν όπως πάντες οί ίερεΐς τής τε πόλεως καί έξοχής παρευ- 
ρισκωνται δια νά έχη περισσοτέραν μεγαλοπρέπειαν ή λιτανεία.

Άπηγόρευσεν είς τούς ίερεΐς τής έξοχής νά είσέρχωνται είς 
τήν πόλιν κατά τήν Ιορτήν τών Θεοφανείων καί άγιάσωσιν 
έργαστήρια, διότι όρθώς σκεπτόμενος δέν τό εϋρισκεν αξιοπρεπές. 
ΙΙαλαιά, πολύ παλαιό συνήθεια ύπήρχεν έν Ζακύνθφ, κατά τήν 
ήμέραν τών Θεοφανείων, είς πολλάς έκκλησίας, ιδίως τάς παρα
θαλασσίους, κατά τήν βάπτισιν, νά ρίπτη ό ίερεύς τόν Σταυρόν 
είς τήν θάλασσαν. Ούτως έγίνοντο μικραί λιτανεΐαι. Δυστυχώς ή 
λαϊκή συνήθεια ήτο νά ρίπτωνται είς τήν θάλασσαν καί άνθρω
ποι διά να λάβωσι τόν Σταυρόν. Συνεπώς έν τή θαλάσση έγί
νοντο έριδες, μάχαΐ’ ήκούοντο λέξεις άπρεπεΐς. Ή διαμάχη ήτο 
ιις να αρπαση πρώτος τον Σταυρόν, όπως έπί δίσκου περι- 
φέρη αυτόν είς τήν πόλιν έπί δύο ήμέρας καί συνάξη χρήματα 
πρός ίδιον όφελος. Ό Λάτας ήμπόδισεν αύστηρώς αύτά τά 
άτοπα καί καθιέρωσεν έπίσημον λιτανείαν πρός βάπτισιν τού 
Σταυρού, χωρίς νά έπιτραπή είς ούδένα νά παραλάβη αυτόν 
πρός κερδοσκοπίαν. Τήν μεγάλην Παρασκευήν τό απόγευμα 
ελιτανεύετο ό Σταυρός τοΰ άγιου Νικολάου τοΰ Μόλου καί 
έπειτα ελιτανεύετο ό έπιτάφιος τοΰ ναού τοΰ αγίου Διονυσίου 
μετά τοΰ ιερού λείψανου τοΰ Πολιούχου. ’Ο Λάτας κατήργησε 
τήν λιτανείαν τοΰ επιταφίου μετά τοΰ ϊεροΰ λειψάνου, καί τήν 
ανεπίσημον λιτανείαν τοΰ Σταυρού τού Μόλου, κατέστησεν έπί
σημον. Ό Λάτας καθιέρωσε νά γίνεται ή Άνάστασις κατά τό 
μεσονύκτιον τού Μ. Σαββάτου.

Ό αείμνηστος άρχιεπίσκοπος Κατραμής προσεπάθησε νά 
καθιέρωση τοΰτο, άλλά δέν ήδυνήθη. ΙΙαλαιά ήτο έν Ζακύνθφ 
ή συνήθεια κατά τήν τελετήν τής Άναστάσεως, κατά τήν ήμέ
ραν τού Πάσχα, νά μένη ή είκών τής Άναστάσεως έπί τετρα
πόδου έκτος τής έκκλησίας πρός προσκύνηση·. Τήν συνήθειαν 
ταύτην κατήργησεν δ Λάτας.

Ο Λατας έπεβαλλετο φοβερά είς τόν κλήρον, διότι αυστηρά 
έτιμώρει πάσαν παρεκτροπήν, καί μικρά άν ήτο. Θεάρεστος 
είναι ή ένέργεια τού Λάτα περί τής διασώσεοτς τοΰ κληροδο
τήματος Ψημάρη, καί οΰτω προικίζονται πτωχά κοράσια 
φέροντα τό όνομα Άθήναις.

«
Τό όνομα τοϋ Λάτα έγένετο παγκόσμιον όταν έπεχείρησε τόν 

περιπλουν τής γής. Έν τφ παγκοσμίφ θρησκευ,τίκφ συνεδρίου έν 
τή άμερικανική μεγαλοπόλει Σικάγφ δ μέν Λάτας έβοξάσθη 
ή δέ έλληνική έκκλησία άνυψώθη άντιπροσωπευομένη ύπό 

τοιούτου άρχιερέως. ΙΙρό τής 
άφίξεως είς Σικάγον, μεγά
λων τιμών καί περιποιήσεων 
έτυχε παρά τοϋ επισκόπου 
τής Νέας ’Υόρκης Πότερ. 
Πρός τιμήν τοΰ Λάτα ό επί
σκοπος ούτος διωργάνωσεν 
έκδρομήν άπό Νέας ’ Υόρκης 
είς Σαρατόγαν, τής όποιας ό 
Λάτας έκαμε τήν περιγραφήν, 
έκ τής όποιας άποσπώμεν 
τινά : «... ’ ίίδηγήθημεν είς 
τήν έν Σαρατόγα έπισκοπικήν 
έκκλησίαν ένθα ό επίσκοπος 
Πότερ διέταξε τόν μουσικόν 
νά παιανίση μεθ’ όλης τής 
μουσικής δυνάμεώς τοΰ δρ- 
γάνου έκλεκτά τεμάχια έκκλη- 
σιαστικής μουσικής. Ό ναός 
έπληροΰτο έκ τών ήχων τής

Ο ΛΑΤΑΣ ΟΜΙΛΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΤΟΥ ΣΙΚΑΓΟΥ

αρμονίας καί ή συγκίνησις ήμών κατά τήν ώραν έκείνην ύπήρ
ξεν ιδιαζόντως μεγάλη. Τούτο δέ προήλθε καί έκ τών μεγάλων 
περιποιήσεων τού έπισκόπου τής Νέας’Υόρκης Πότερ. Ο 
σεμνός καί εύγενής τούς τρόπους έπίσκοπος άφοϋ άνέβημεν 
έπί τοϋ ιερού βήματος καί έστημεν ένώπιον τής Άγιας Τρα- 
πέζης, έπί τής όποιας μεγάλη καί καλλιτεχνική είκών τού 
’Εσταυρωμένου ΐστατο μεταξύ λαμπάδων άνημμένων, ότε καί 
έκλινα τήν κεφαλήν ποιήσας τρις τό οημεϊον τού Σταυρού, 
έλαβεν ήμάς έκ τής χειρός καί δεικνύων τόν έν τφ Άγίφ 
Βήματι έπισκοπικόν θρόνον είπεν είς ήμάς ελληνιστί: < Θρό
νος τού έπισκόπουι· καί έξηκολούθησεν άγγλιστί: «σας παρα
καλώ πολύ νά καθήσητε έπί τοΰ θρόνου τούτου», καί οδηγεί 
ήμάς αύτός ούτος μέχρι τοϋ καθίσματος, όπου καί έκαθήσαμεν 
παιανιζούσης συγκινητικώτατα τής μουσικής καί ίσταμένου τοΰ 
έπισκόπου Πότερ έν τοΐς δεξιοΐς τοϋ έπισκοπικοϋ θρόνου. Μετά 
τό τέλος τής μουσικής άνέστημεν καί κατέβημεν έκ τοϋ θρόνου 
ότε ό έπίσκοπος Πότερ συνεκίνησεν ήμάς πολύ περισσότερον τής 
μουσικής διά τών εξής λόγων: «Εύλογώ τώ’ Θεόν καί εύχαρι- 
στώ αύτόν, ότι μέ ήξίωσε νά ΐδω έπί τοϋ έπισκοπικοϋ θρό
νου τής έπισκοπικής έκκλησίας, είς ήν άνήκω, καθήμενον έπί- 
σκοπον τής πρώτης Χριστιανικής έκκλησίας, τής μητρός ήμών 
καί μητρός πασών τών χριστιανικών έκκλησιών ...».

Παρεκλήθη ό Λάτας ύπό τής συζύγου τοΰ ύπουργοΰ τών 
Ναυτικών Τράκ ΐνα εύλογήση τήν οικογένειαν αύτής οΰτω πως : 
«Παρακαλώ'τήν A. II. νά εύδοκήση ΐνα πληροιση έπιθυμίαν 
μου. “Εχω είς τό άνω μέρος τής οικίας μου μικράν αίθουσαν 
προσευχής. “Ηθελον θεώρηση έμαυτήν είς άκρον εύτυχή έάν 
ήξιούμην έν τή θέσει εκείνη νά λάβω τήν εύλογίαν ύμών». 
’Ο Λάτας φυσικά εύγαρίστως έξεπλήρωσε τήν έπιθυμίαν της. 
Ή οικοδέσποινα μετά τής οικογένειας καί άλλων παρευρισκο- 
μένων έγονυπέτησαν. ’ Ο Λάτας τότε ύψώσας τάς χεΐρας έξε- 
φώνησε τήν παράκληση· πρός τόν Ύψιστον καί ακολούθως 
τούς ηύλόγησεν.

’Εν τή μικρά πόλει Κίνστον τής Αμερικής ό έπισκοπιανός 
ίερεύς Λουδοβίκος Ούόντσων έδέχθη τόν Λάταν φιλοφρόνως 
καί τόν παρεκάλεσε νά μεταβώσιν είς έπίσκεψιν τών έν τή πόλει 
έκείνη ένοριακοη· αύτοΰ ναών. Μετέβησαν, τοΰ έπισκόπου ΓΙότερ 
μεταβάντος καί άναμένοντος έν τφ σταθμφ. Καί έν τώ πρώτφ 
ναφ, τώ έπ’ όνόματι τοΰ άγιου ’Ιωάννου τοϋ Θεολόγου, δ 
ίερεύς παρεκάλεσε τόν Λάταν προσεγγίσαντα είς τήν ’Αγίαν 
Τράπεζαν νά ψάλη ύμνον έλληνιστί έκ τής ελληνικής έκκλη
σίας. Ό Λάτας μετά τοϋ διακόνου αύτοΰ κ. Όμηρου Περάτη, 
τώρα έφημερίου τής Μητροπόλεως, έψαλεν άρμονικώς καί 
μεγαλοφώνως τόν έιγγελικόν ύμνον: «"Αγιος, άγιος άγιος 

Κύριος Σαβαώθ κλπ.». Ό ίερεύς κατά τό διάστημα τής ψαλ- 
μφδίας έκλινε τά γόνατα έχων καί τήν κεφαλήν κεκλιμένην 
κάτω, καί τάς χεΐρας έπί τοΰ στήθους έσταυρωμένας Μετά τό 
τέλος τοΰ ύμνου, ύψωσε τήν κεφαλήν είπών : «Αρχιεπίσκοπε 
έπίθες τάς χεΐράς σου έπί τής κεφαλής μου καί δός μοι την 
εύχήν σου έν όνόματι Θεοϋ τοϋ Ευαγγελίου». Μετά τήν εύλογίαν 
δ ίερεύς ήσπάσατο τήν χεΐρα τοϋ Λάτα είπών: « Ασπιίζομαι 
τήν χεΐρα τοϋ εύλογήσαντός με, τοΰ έκ Θεοϋ εύλογημένου».

’Εν Σικάγφ διεκρίθη δ Λάτας μεταξύ τόσων σοφών τού 
θρησκευτικού εκείνου Συνεδρίου. ’Ωμίλησε τρις άγγλιστί ένώ
πιον είκοσι τεσσάρων χιλιάδων άνθρώπων, παρόντα»· τών αντι
προσώπων όλων τών θρησκειών τής γής. Όμιλών είπε πρός 
τούς σοφούς έκείνους ότι ό Χριστιανισμός συνδέεται στενωτατα 
μετά τής άρχαίας ’Ελλάδος, διότι ή ’Ελλάς και παρεσκευασε 
τόν Χριστιανισμόν καί κατέστησε μετά ταΰτα ομαλήν τήν διά- 
δοσιν αύτοΰ είς τόν Κόσμον, ότι τά πρόσωπα τοΰ ’Ιησού Χρι
στού καί τών ’Αποστόλων δέν δύνανται νά χωρισθώσιν έκ τών 
γραμμάτων τής άρχαίας ’Ελλάδος και τοΰ ελληνικού πολιτι
σμού, ότι ή Έλληνική Χριστιανική ’Εκκλησία, διαδεχθεΐσα τήν 
εΐδωλολατρείαν καί ούσα ή Έκκλησία τής Ελλάδος ευθύς μετά 
τήν πτώσιν τής είδωλολατρείας, είναι ή Έκκλησία αυτών άπ’ 
εύθείας τών προσώπων τοϋ Χριστού και τών Αποστολών και 
συνεπώς έν αύτή τή Έλληνική Χριστιανική ’Εκκλησία άποτα- 
μιεύονται ι’ιγναί αί πρώται διδασκαλίαι καί αί θεμελιώδεις Χρι
στιανικοί άλήθειαι.

Καί έν τή ’Ιαπωνίφ δ Λάτας δέν έλειψε νά άναφανή. Έν Τόκιφ 
ώμίλησε περί τών θεοτήτων αύτών, πανταχοϋ ώμίλει, πανταχοϋ 
έθαυμάζετο. Ό Λάτας περιέγραψε τά τοϋ ταξειδίου άνά τόν 
περιπλουν τής γής, και ή περιγραφή ώς καί οί λόγοι καί αί προσ
φωνήσεις, θά δημοσιευθοϋν είς ένα τών τόμων τών άπάντων του, 
ού ή τύπωσις ήρξατο.

Έν βλέμμα καί έπί τοϋ φιλολογικού βίου του. Έδημοσϊευσε :
Λόγος εισαγωγικός είς τήν διδασκαλίαν τών ιερΰίν μαθημά

των έν τοΐς γυμνασίοις Αθηνών περί τής καταστάσεως τού 
θρησκεύματος. Άθήναι 1872.— Λόγοι παιδαγωγικοί πρός τούς 
μαθητάς τοΰ γυμνασίου. Άθήναι 1876.— Πραγματεία περί τών 
κατά τούς χρόνους ήμών άθεϊστικών ιδεών. Άθήναι 1880.— Χρι
στιανική αρχαιολογία. Τόμος Ά Άθήναι 1883. Ό Β τόμος 
δέν έξεδόθη. Τό έργον τούτο ούδεμίαν έπιστημονικήν άξίαν έχει. 
—Ή θεία λειτουργία τοϋ άγιου ένδοξου άποστόλου ’Ιακώβου, 
τοϋ άδελφοθέου καί πρώτου ’ιεράρχου τιον ’Ιεροσολύμων, έκδο- 
θεΐσα μετά διατάξεως καί σημειώσεων. Έν Ζακύνθφ 1886. 
Καί ή έκδοσις αΰτη δέν έχει άξίαν έπιστημονικήν.—Επίσημα
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έ;';·ραφα άφορώντα είς τόν ίν Ζακύνθφ ναόν τής Μητροπόλεως 
και τήν αύτφ παρακειμένην γυναικείαν μονήν πρός διαλεύκαν
ση· τής άρχής και τοΰ τέλους τοΰ έπί 24 έτη υφισταμένου έν 
τή νήσοι ζητήματος. ΆΟήναι 1891.— Τά άφορώντα είς τό κλη
ροδότημα τής Άθηναΐδος Ψημάρη.Έν Ζακύνθφ 1894.

■ Τό έργον έκείνο, διά τον όποιου ό Λάτας άπέκτησε δικαίαν 
δημοτικότητα ήτο ή Σιώντ, λαμπρά εκκλησιαστική έφημερίς, 
ήτις ήρχισε τώ 1881 και έπαυσε τώ 1889' ήτο παγκόσμιος σχεδόν 

κα'ι είς πολλάς χιλιάδας ίξεδίδετο.'Η ίφημερίς αύτη ήτο ωφέλι
μος καί είς κληρικούς καί λαϊκούς.—’ Εδημοσίευσε καί άλ,λα φυλ
λάδια, μνείας δέ άξιου είναι τό ύπό τόν τίτλον : ’Έκθεσις τών 
ορών ύπό τους όποιους άνεγερθήσεται τό άρχιεπιοκοπεϊον Ζακύν
θου Ο Λάτας ήθελε νά άνεγείρη λαμπρόν άρχιεπιοκοπεϊον επί 
τής θέσεως τοΰ Κελιού, κειμένου έναντι τής Μητροπόλεως, τό 
οποίον κατέρριψεν ό σεισμός τοΰ 1893. Δυστυχώς οί έχθροί του 
άντενήργησαν καί ούτως ή Ζάκυνθος έστερήθη μεγαλοπρεπούς 
άρχιεπιοκοπεϊον.' Επί τώ σκοπφ τούτφ ό Λάτας εϊχεν άγορά- 
σει καί τήν πλησίον τοΰ κελιού ισόγειον οικίαν.

Ό Λάτας ήτο φαινόμενου σπάνιον. Τό μνημονικόν του, άσύ- 
λητον ύπό τής λήθης καί στεγανόν, ήτο θαυμαστόν. Άπεστήθιζευ 
ολοκλήρους σελίδας καί άρχαίων κειμένων χωρίς νά ληαμονή 
ουδέ λέξη·. Νους ευφυής καί πρός πάσας τάς μαθήσεις προσ- 
κλινής. Ευκολίαν εϊχεν είς τήν ίκμάθησιν γλωσσών. Από μικράς 
ήλικίας άνεπτύχθη ίν τή ζωηρά φαντασία τον πάθος πρός ανώ
τερα πράγματα καί τάσις ίν τή ψυχή πρός μεγαλεΐτερα τής 
θέσεώς του. Φύσις μεγαλομαυής, ίπιδεικτική, ίπιβλητική. Δέυ 
ήτο φιλάργυρος. Έπεθύμει νά έχη χρήματα διά νά ζήση μεγα- 
λοπρεπώς, άρχοντικά' διά νά έχη δλα τά confortable καί τήν 
αξιοπρέπειαν άρχιερέως. Διό καί άμάξας κατείχε καί λαμπρός 
οικοδομάς εκτισεν είς τήν μαγευτικήν Μπόχαλευ. ζΐί άρεταί αύται

τόν άνύψωσαυ.Άλλά δέν είχε τήν δύναμιν νά κράτηση τήν οργήν 
του, τόν θυμόν του, ουδέ τήν άρετήν διά ν άδιαφορή διά τούς 
ίχθρούς του καί συκοφάντας, οΐτινες προσεπάθουν νά διασύρουν 
τήν ύπόληψίν καί τήν φήμην δι' ίλάχιστα. Βεβαίως τό νά περι- 
φρονή τις δέν είναι αρετή, άρετή είναι ή άδιαφορία. Άλλ' ενίοτε 
πρέπει τις νά περιφρονή τούς εχθρούς, φθονερούς καί μοχθη
ρούς διά τής σιωπής, άναφωνών μετά τοΰ μεγάλου τών νέων 
χρόνων ποιητοΰ: Non ragionar di lor ma guar da e passa.· 

'Ο Λάτας έγεννήθη διά τό κήρυγμα. Είς τόν άμβωνα ήτο 
μέγας' βασιλεύς τοΰ λόγου. Ή εύροια τοϋ λόγου ήτο θαυμαστή. 
Ύψος, δύναμις, σχήματα, φωνή βροντώδης, γλώσσα άπρόσκο- 
πτος καί κατάλληλος πάντοτε πρός τό ακροατήριου, τό όποιον 
εϊχεν. Είς τό κήρυγμά του πολλάκις ήκούοντο ελευθεριάζουσαι 
ίδέαι. Δέν ίχάνετο είς τύπους, είς θεωρίας' ήτο πρακτικός. Δέν 
επεθύμει νά προσβάλη ούτε ετεροδόξους, ούτε έτεροθρήσκους. 
Οϊ λόγοι του είχον τήν δύναμιν νά προσελκύσουν τόν άκροα- 
τήν είς τόν θαυμασμόν, άλλά πολύ οπανίως »·ά τόν συγκινήσουν 
καί να τοΰ άποσπάσουν τά δάκρυα. Ή ψύχωσίς του τοΰ νά 
γίνη μέγας ίπραγματοποιήθη. Ούδεμία περίστασις άφινε νά 
ίκφύγη δπως ίπωφεληθή, άναδειχθή. “Αν ό θάνατος δέν τόν 
ήρπαζε τόν Αύγουστον τοΰ 1894 έτους, είς τήν άκμήν τής 
δράσεώς του, πολλά άλλα θά κατοιρθωνε, θά έβλέπομεν αυτόν 
καί έπί τοΰ Πατριαρχικού θρόνου. Πάντοτε ίθήρευε τά μεγάλα, 
έπεθύμει νά γίνηται περί αυτόν θόρυβος. ’Πτο πνεΰμα άνήσυ- 
χον, ήτο γεμάτος ζωής, δράσεως, θελήοεως.

Καταπονηθείς άπό τό άνά τόν κόσμον ταξείδιόν του, ήσθένησε 
καί άπέθανεν, έγκαταλείπων ημιτελές τό έργον του, άνέκδοτα 
συγγράμματα καί πολυτίμους σημειώσεις πρός συγγραφήν.

Άλλ' δ,τι έπραξε κατά τήν σταδιοδρομίαν τοΰ βίου είναι άρκε- 
τόν, διά νά ζήση έν τή ελληνική Ιστορία. σπ. δε βιαζης

Ο ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ♦ ♦ ·
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ΤΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Ξ
ιλια διακόσια παιδιά, πτωχά, ιά όποια θά υπέ- 
φερον τοΰς θερινούς καύσωνας κλεισμένα μέσα 
είς υπόγεια ή εϊς τρώγλας, χωρίς δίαιταν καλήν,- 
μέσα είς ατμόσφαιραν θερμήν καί γεμάτην μι

κρόβια, χίλια διακόσια παιδιά έπέρασαν τό περυσινόν και 
τό εφετεινόν καλοκαίρι είς τόν παιδικόν έκεϊνον Παράδει
σον δ όποιος λέγεται «Παιδικαϊ έξοχαι τής Βουλιαγμένης» 
μέ τήν χαράν τής πρασινάδας καί τής θαλάσσης, είς τό άπλετον 
φώς, μέ τόν καθαρόν και ριομαλέον αέρα καί δλην έκείνην τήν 
έλευθερίαν τών τρελ/.ών κινήσεων τοΰ υπαίθρου, αί όποΐαι αν 
είναι προσφιλείς εις τούς ηλικιωμένους, αποτελούν ίλιγγον 
ηδονής διά τά μικρά πλάσματα. Έάν δέν μεταβή κανείς μίαν 
ήμέραν εΐς τήν Βουλιαγμένην νά συγκινηθή μέ τήν τρελλήν 
χαράν τών μικρών παιδιών, νά τά ϊδη παίζοντα εΰδαίμονα εϊς 
—Λ., ί*.. .. ••vi-rf.x

ΤΟ ΜΕΓΑΡΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΝ

Το Ελληνικόν πνεΰμα κρα
τεί στερεώς τήν περιωπήν 

του. Εϊμεθα οϊ πρώτοι οΐτινες, 
μεταξύ τών μικρών κρατών πα- 
ρακολουΰοϋμεν τήν πρόοδον 
τής επιστήμης, καί άπό καιρού 
είς καιρόν τήν ύπηρετοϋμεν καί 
ημείς μέ κάποιαν νέαν λάμψιν 
τοΰ ελληνικού νού.

Διά τής Εικονογραφημένης» 
κατά πρώτον αναγγέλλεται μία 
ελληνική έπινόησις. Δέν είναι 
βεβαίως κλασική έφεύρεσις, διά 
τόν επιστημονικόν κλάδον δμως 
είς τόν όποιον άνήκει έχει ση
μαντικήν τήν άξίαν της, καί 
τά πλεονεκτήματα αΰτής έν τή 
εφαρμογή είναι έπίσης σημαν
τικά. Βλέπετε τήν έπινόησιν 
είς τήν ένταΰβα παρατιΟεμένην 
άπεικόνισιν τής συσκευής. Είνε 
άεριόμετρον, πρός προσδιορι
σμόν τών άερίων. τών δξέων κ.λ. 
έπινοηβέν παρά τού έκ Ζακύν
θου δυνατού χημικού έπιστήμο- 
νος κ. Γ. Κωνσταντακοπούλου. 
Διαφέρει δέ τών γνωστών τύπων 
άεριομέτρων όχι μόνον κατά

1. Β. ΛύκηΟος Δίστομος, τοΰ ένός στομίου συνδεόμενου μετά τής προχοιδος, τοΰ δέ έτερον
μετά σωληνοβιδοΰςδγκομετρικοΰ έσμυρισμένου πώματος.—2. Ί’. IΙροχο'ΐς, μετά ύολίνης βάσεως 
καί ράμφους οχήματος ΰοβιδοΰς Ανεστραμμένου, οΰ τό ΰμισυ έξ έλαστνκοΰ κόμβο?, φέρουσα 
««οδιαιοέσβις καί βαθμούς όξΰτητος. Δεξώβεν Αναγιγνωσκομεν τόν όγκον .τών. εΰρεΟεντ.υν 
Αερίων 'είς κυβικά ήμιεκατοατόμετρα- Αριστερόθεν δέ εΰρίσκομεν τήν εις γραμμάρια Ανα 
έκαστον Κίτρον περιεκτικότητα τών όξέων εΐς 19'- θερμοκρασίαν καί 'β'· χ μ Ατμοσφαιρικήν 
πίεσιν.—3. Η. Μικρόν θερμόμετρον ευρέως εισχωρούν έν τφ άνω όριζοντίφ μέρει τής προχοιδος.

I. V. Δοχεΐον στάθμης. — 5. "Γ. Συγκριτικός πίναξ.

βαθμόν θερμοκρασίας άνωτέρας τών 19 ', άφαιροόμεν 0,00371 
γραμ. δι' έκάστην περιεκτικότητα ένός γραμμαρίου· προσθέτομεν 
δέ ϊσην ποσότητα, δΓ έκαστον βαθμόν θερμοκρασίας κατωτέρας 
τών 19·' διά πάν ωσαύτως γραμμάριου. Ό υπολογισμός τού έν 
τοίς διαλύμασι παραμένοντος διαλυτού άνθρακικοΰ άερίου, δέν 
είναι άξιος προσοχής, δσον άφορφ τό γλεϋκος, διότι ώς έκ τής 
ζυμώσεως είναι τούτο κεκορεσμένοι· ώς έπί τό πολύ τοιούτου 
άερίου. Ό έφευρέτης, μολονότι σεβόμενος τάς αντιθέτους γνώ- 
μας τών φρονούντων καί ίσχυριζομένων έν ένίαις μεθόδοις οινο
ποιίας. σχετικώς μέ τόν κανονισμόν διαφόρων οξυμέτρων, δτι: 
• διορθούνται παραβολικώς, άπαντα τά τυχόν σφάλματα, διά προη- 
γουμένης δοκιμής μετά κανονικής διαλύσεως τρυγικοϋ οξέος», 
υποστηρίζει ούχ ήττον δτι μεγάλως θά πλανώνται οδτοι έφ’ δσον 

δέν καταπαύουσι προηγουμένως 
καί τήν ζύμωσιν διότι δέν πρέ
πει νά λησμονήται δτι τό ϋδωρ 
τής κανονικής διαλύσεως, δύ
ναται εύχερώς καί Ισον σχεδόν 
όγκον νά διαλύση άνθρακικοΰ 
άερίου, καί κατ’ άκολουθίαν 
έπαισθητώς νά έπιδράση καί νά 
μεταβάλη τάς συνθήκας.Όπως 
προσδιορισθή ψά τού άεριομέ- 
τρου καί πάν έτερον δξυνον διά
λυμα έκτός τού γλεύκους, όμοια 
είναι ή ενέργεια, άρκεΐ μόνον 
νά διαιρεθή ή διά τό γλεϋκος

εύρεθεΐσα περιεκτικότης, διά τοΰ άριθμοϋ 75, άφοΰ πολλαπλασιασθή μέ 
τό ισοδύναμον τοΰ πρός διάγνωσιν οξέος, χωρίς συγχρόνως νά παραλει- 
φθή ό υπολογισμός θερμοκρασίας, υδρατμών, άτμοσφαιρικής πιέσεως, 
καί διαλυτότητος. Τά ουσιώδη πλεονεκτήματα τού ελληνικού τούτου 
άεριομέτρου δύνανται νά ουνοψισθώσιν οΰτω : Κανονίζεται καί ή ποιό- 
της τού διττανθρακικού άλατος, δηλ. ύπολογιζομένου καί τοΰ τύπου τοΰ 
έν αύτφ άνθρακικοΰ άερίου, πρός δν έπί τή ευκαιρίφ ταύτη, έπιρρίπτον- 
ται άπαντα τά τυχόν σφάλματα καί οί υπολογισμοί διαλυτότητος, θερμο
κρασίας, άτμοσφαιρικής πιέσεως, υδρατμών κλπ.· είναι δυνατόν κατά 
δύο διαφόρους τρόπους, διά προηγουμένης δοκιμής, ύπό τάς αύτάς συν- 
θήκας έκτελεσθείσης, νά προσδιορισθή καί άπ’εύθείας, ήτοι άνευ 
υπολογισμού καί άναγωγής, μετ’άκριβείας, ή περιεκτικότης οξέος 
τινός, είτε έν τφ γλεύκει, είτε έν οίφδήποτε άλλφ διαλύματι καί 
καθ’ήν περίπτωσιν δέν θά ύπήρχον πρόχειρα τά άπαιτούμενα μέσα 
τών λοιπών μάλλον έν χρήσει μεθόδων.’Επί παραδείγματι δ άπει
ρος ύπολογισμών κσί πρακτικών χημικών άσκήσεων οίνοπαραγω- 
Ϊός, δέν θέλει εύρεθεϊ πλέον έν άμηχανίφ, δπως διάγνωση τήν
ξύτητα τοΰ γλεύκους αύτοΰ. ’Εξ άλλου τό σχήμα τής ληκύθου, άναπλη- 

ρούσης διά τοΰ πώματος αύτής, οίανδήποτε στρόφιγγα ύαλίνην, θέλει 
ούκ όλίγον συντελέσει είς τό ευωνον τής συσκευής. Προσθέτως ή δλη 
συσκευή ένφ αποδίδει τήν διάγνωσιν άκριβή,έχει άπλουστάτην τήν χρή
σιν, ώστε καί άνθρωποι ήκιστα έντριβεις περί τούς τοιούτους προσδιορι
σμούς, νά έπωφελώνται αύτής, έπιτυγχάνοντες τάς έπιθυμητάς ενδείξεις*

τήν άμμον καί κάτω άπό 
τά δένδρα, κυλίοντα τά 
τρυφερά των σώματα είς 
τά φιλήματα τών κυμά
των, διασκεδάζοντα μέ 
τάς παιδιάς των, γυμνα
ζόμενα, διδασκόμενα, νά 
θαυμάση τήν δρεξίν των 
είς τό έκλεκτόν καί άφθο
νον συσσίτιον, νά τά πα- 
ρατηρήοη εΐς τήν μακα
ριότητα τοϋ γλυκυτάτου 
ΰπνου των εΐς τόν ελεύ
θερον άέρα, είνε άδύνα
τον νά φαντασθή πόσον 
μεγάλη είνε ή ευεργεσία 
τήν όποιαν τό φιλάν
θρωπον, τό στοργικόν 
τοΰτο ίδρυμα χαρίζει εΐς 
τήν παιδικήν ήλικίαν καί 
ποία ευγνωμοσύνη καί 
θαυμασμός δφείλεται εϊς 
τήν ευγενή δέσποιναν, τήν —Τ
τήν ύπέροχον αύτήν έμπνευσιν καί τήν έθεσεν εΐς έφαρμογήν 
μέ μίαν άφοσίωσιν καί μίαν άγάπην πρός τά μικρά άθώα 
πλάσματα, ή όποια είναι άνωτέρα καί άπό τήν λαχτάραν τής 
στοργικωτέρας μητρός.Μίαν άπό τάς τελευταίας ταύτας ήμέρας εν άτμόπλοιον άπε- 
βίβασεν εΐς τό Νέον Φάληρον διακόσια παιδάκια, ήλιοκαή, 
ζωηρότατα, εύδαίμονα δσον εΐμποροΰν νά δείξουν ευδαιμονίαν

οί μικροί. Ήσαν οί μαθηταί και αί μαθήτριαι τών Δημοτικών 
Σχολείων τών ’Αθηνών καί ήρχοντο άπό τήν Βουλιαγμένην 
μετά είκοσιπενθήμερον μακαρίαν διαμονήν εις τό προάστειον 
εκείνο δπου τό άρωμα καί ή δροσιά τών πεύκων εναρμονίζε
ται μέ τό ίώδιον τής θαλάσσης εις μίαν πανήγυριν υγείας, ένώ 
τό δραμα τής κυανής θαλάσσης καί τό χάρμα τής πρασινάδας 
πανηγυρίζουν μίαν χαράν τών οφθαλμών. Είκοσι πέντε ημε

ρών διαμονή έκεΐ ΰπό 
τάς πλέον ύγιεινάς, τερ- 
πνάς, καί παιδαγωγικός 
συνθήκας. Μέ μητρικήν 
περίθαλψιν καί ηθικήν 
παιδαγωγίαν, μέ τροφήν 
έξαίρετον κατά ποσόν 
καί ποιότητα, μέ κοιτώ
νας καθαρωτάτους καί 
άπό δλους τούς ανέμους 
άεριζομένους, μέ λουτρά 
τακτικά καί διδασκαλίαν 
πρακτικήν καί χρήσιι.ιον, 
χωρίς κόποτ· καί κόρον.

’Εφέτος καί πέρυσιν 
άνήλθον, ώς εΐπομεν, είς 
χιλίους διακοσίους οί ξέ
νοι τοΰ παιδικοΰ εκείνου 
παραδείσου. Τό προσε
χές θέρος υπάρχουν δλαι 
αί ελπίδες δτι ό αριθμός 
αύτός θά αύξηθή. Μία

Κυρίαν Σοφίαν Σλήμαν, ήτις εσχε

, , ... τό σχήμα, άλλά καί κατά τήν μεγίστην
εύχέρειαν καί άκρίβειαν χρήσεως ήν παρέχει. Διά νά ένεργήσωμεν διά 
τοΰ ελληνικού άεριομέτρου θέτομ,εν εΐς τό έν τής ληκύθου μέρος τό 
πρός έρευναν ύγρόν ή σώμα, εΐς δέ τό έτερον τό άντιδραστήριον καί 
φέρομεν εύχερώς ταΰτα εΐς έπαφήν διά κλίσεως καί άναταράξειος· άνα- 
γινώσκομεν δέ, άφοΰ φέρωμεν είς ϊσην επιφάνειαν τό ΰδωρ τής στάθ
μης μετά τοΰ μηνίσκου τής προχοιδος, τόν δι’ έκλύσεως εύρεθέντα 
όγκον τών άερίων εις γνωστήν θερμοκρασίαν, λόγου χάριν, τό έν τή 
ούρίρ. άζωτον, τό όξυγόνον, τό άνθρακικόν άσβέστιον είς τάς διαφόρους 
τής βιομηχανίας άνάγκας κ.τ.λ., ττ|ροΰντες τόν γνωστόν τύπον ύπολογι- 
σμοΰ διορθώσεων καί προσέχοντες όπως μή διά τής χειρός ύψώσωμεν τήν 
θερμοκρασίαν. Ύποθέσωμεν δτι θέλομεν νά προσδιορίσωμεν τό έν τφ 
γλεύκει τρυγικόν όξύ. Φέρομεν τόν μηνίσκον τοΰ έντός τής προχοιδος 
ϋδατος είς τό μηδέν· χέομεν 15 κ.ε. γλεύκους έν τή ληκύθφ Β, καί 5 κ.ε. 
πυκνού διαλύματος άνθρακικοΰ νατρίου έν τφ όγκομετρικφ πω μάτι χωρι
στά καί πωματίζομεν. Κλίνομεν τήν φιάλην Β δπως άναμίξωμθν τά δύο 
κεχωρισμένα ύγρά, καί άναγινώσκομεν έπί τής αριστερός κλίμακος, διά 
τής στάθμης πάντοτε, τό είς γραμμάρια έμπεριεχόμενον ποσόν τρυγικοΰ 
οξέος άνά έκαστον λίτρον γλεύκους, ταράσσοντες όλίγον τήν λήκυθον. 
Ό οινοπαραγωγής δέν έχει άνάγκην μείζονος μαθηματικής άκριβείας. 
Έν τούτοις σημειοΰμεν τάς έπενεχθησομένας διορθώσεις θερμοκρασίας, 
παραλείποντες τήν τής διαλυτότητος, άτμοσφαιρικής πιέσεως καί ύδρα- 
τμών, άνευρισκομένων εύχερώς είς έπί τούτφ πίνακα. Είς έκαστον

ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΕΙΣ TO ΑΟΥΤΡΟΝ

ΩΡΑ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ~ , 'αυτός θα αυξηθη. Μια 
πανίσχυρος συνδρομή εΐς τό συγκινητικόν ύπέρ τών μικρών 
τούτων έ'ργον είναι πρωτίστως ή τοΰ Δημάρχου μας κ. Μερ- 
κούρη, ή δποία δλοέν, έφ’ δσον επιτρέπουν καί αί τόσαι άλλαι 
άνάγκαι τοΰ Δήμου, αύξάνεται.Έπειτα ή ύποστήριξις τής άθη- 
ναϊκής κοινωνίας πρός τόσον άγαθήν καί εύγενή προσπάθειαν 
γίνεται διαρκής καί γενναιοτέρα. Τοϋ χρόνου θά είναι περισ
σότεροι καί αδρότεροι οί δωρηταί καί τόσον τό καλλίτερον διά 
περισσότερα παιδιά τά όποια θά δυνηθώσι νά διέλθωσιν εΐς 

τήν χαρμονήν έκείνην τοΰ σώματος, τών αισθήσεων 
καί τής ψυχής, έν μέρος άπό τήν σκληράν αύτήν διά 
τάς πόλεις έποχήν τοΰ θέρους, ή οποία αν είναι ένο- 
χλητική διά τούς εύπορους είναι μαρτύρων διά τούς 
πτωχούς.

Δέν είναι δέ μόνον ή τερψίθυμος θερινή διαμονή 
μερικώλ' ήμερών τό μεγαλήτερον κέρδος τής ώραίας 
αύτής δημιουργίας τής Βουλιαγμένης· τό πολυτιμώτε- 
ρον άγαθόν είναι δτι ή άνεσις τήν όποιαν λαμβάνουν 
σήμερον οί μικροί θά τούς χρησιμεύση διά νά άνα- 
πτυχθή αΰριον ΐσχυρότερον τό σώμα, γενναιότερον τό 
φρόνημα, ώραιοτέρα ή ψυχή.

Ή Βουλιαγμένη μάς δίδει καλούς αύριανούς πολί- 
τας, καλούς στρατιώτας, καί δυνατάς μητέρας. Αύτούς 
τούς δλίγους ποΰ μάς δίδει. Συμφέρον καί καθήκον 
δλων μας νά τούς αύξήσωμεν, μέ τήν κοινήν συνδρο
μήν εϊς τόν μεγαλείτερον δυνατόν άριθμόν.

« « «
* Οί κοινοί άνθρωποι αναμένουν τήν κατάλληλον οτιγμήν, οί 

ευφυέστεροι τήν δημιουργούν μόνοι των.
* Ή φύσις χαρίζει τήν μεγαλοφυίαν, ή συναναστροφή τό πνεύμα, 

ή μελέτη τήν καλαισθησίαν.
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ΙΔΟΥ μία θαυμασία εορτή, πρωτότυπος, έλλη- οματα τοίχων. Έθαυμάσθησαν είς τήν Κηφισίαν τουαλέτται όλόκληροι 
νική, καλλιτεχνική, ποιητική, πρακτική : ή θαυμασίως κεντημένοι, επανωφόρια κυριών χειμερινά, μπλούζαι χαριέ-.

έορτή τής Κηφισιάς τής 5 Αύγουστου. Ή έορτή 
αύτή έπλαισίωσε μέ τήν φυσικήν ώραιότητα τής 

Κηφισιάς, μέ τήν 
αϊγλην τήν πριγ- 
κηπικήν — έτέλει 
ύπό τήν προστα
σίαν τής πριγκη- 
πίσσης Αλίκης— 
μέ τήν λαμπρό
τητα τού έκλε- 
κτού άριστοκρα- 
τικού κόσμου τών 

μέ τήν χαριτωμέ- |f “3‘Αθηνών, καί | 
νην καί τερ.τνοτάτην ποικιλίαν τών 
ατραξιόν, έπλαισίωσε μεγαλόπρε
ποι; τήν Πρώτην Έκθεσιν τών 
'Ελληνικών Χειροτεχνημάτων. Τό 
γεγονός δέν είναι μικρός άξίας. 
Αύτή ή εξαίρετος πρωτοβουλία καϊ 
ή εΰγενής όρμή έρχεται νά άναγεν- 
νήση ένα ώραϊον καλλιτεχνικόν 
κόσμον, φιλοτεχνηαένον άπό τήν 
άγςοτικήν ψυχήν, ο όποιος έοβυνε 
ήμέρα τή ήμέρφ, καί μίαν βιοτε
χνίαν κομψήν καί επικερδή εις 
τήν λιτήν καί επίμοχθον ζωήν τών 
αγροτών. Συλλογισθήτε ότι τό έλ- 
ληνικόν χειροτέχνημα, τό γνήσιον 
ελληνικόν χειροτέχνημα, μέ τόν 
ίδικόν του τοπικόν χαρακτήρα, μέ 
τά θελκτικά γνωρίσματα του τοΰ 
παλαιού καιρού, χάνεται άπό παν
τού, καί άραιά - άραιά είς τά χω
ρία, τά δάκτυλα κάποιας χωρικής 
κουράζονται είς τήν λεπτοτάτην 
εργασίαν ή όποια έγεινεν αχάρι
στος, διότι δέν άποφέρει τίποτε. 
Δέν κάμνει μάλιστα ούτε διά τάς 
ίδιας άγρότιδας πλέον. Διότι, βλέ
πετε, μάς έπνιξεν ή ξενοτροπία. 
Τά είσάγομεν πλέον δλα άπό τό 
εξωτερικόν. Δαντέλλες, κεντήματα, 
εργόχειρα έτοιμα, μπάντες, πετσε
τάκια, δλα τά παντοειδή αύτά ποι
κίλματα τής άμφιέσεως καί τού 
σπιτιού, έρχονται σωρηδόν άπό 
τήν Ευρώπην, μηχανοτεχνήματα 
πλέον καί όχι χειροτεχνήματα καϊ 
άντικατέστησαν σιγά - σιγά δλα τά 
ώραϊα παλαιά έλληνικά έργόχειρα. 
Διότι είναι καλλίτερα ή διότι είναι 
εύθηνότερα; Ή εορτή τής Κηφι
σιάς άπέδειξεν δτι δέν είναι ούτε 
καλλίτερα ούτε εύθηνότερα, καί δτι 
δέν τά άγαπώμεν παρά μόνον άπό 
ξενομανίαν καί άπό συρμομανίαν.

Τι είναι τά έλληνικά αύτά κεν
τήματα καί έργόχειρα; Θά ένό- 
μιζε κανείς, μάλιστα ύστερα άπό 
τόσον μακράν διακοπήν γνωρι
μίας μέ αύτά, δτι είναι τίποτε 
βελονιές άπρόσεκτες καί άκαλαί-

ΠΩΛΗΣΙΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΝ 
ΜΙΑ ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ

σταται, καί άμπαζούρ καί παραβάν καί ο,τι ό νεώτερος κοινωνικός βίος, 
Μέ όλίγας λέξεις πάν χειροτέχνημα τό 

όποιον είσήχθη άπό τήν Εύρώπην 
είχεν έκεϊ τό ομοιόν του έλληνι- 
κόν. Καί ήπλώθη μαγευτικός είς 
τά μάτια τών άναριθμήτων επι
σκεπτών, ό θαυμάσιος ούτος καλ
λιτεχνικός καϊ βιοτεχνικός κόσμος 
δ όποιος άνεστήθη είς μίαν ήμέ
ραν άπό έπάνω άπό τούς άγρούς 
καί έβλάστησεν ώς άγρια άνθη 
τών κάμπων.

Αί κυρίαι αί όποΐαι έλαβον τήν 
πρωτοβουλίαν τής όργανώσεως τής 
έορτής καί αί όποΐαι έκοπίαοαν 
μέ μίαν φιλοπονίαν καί μέ μίαν 
άγάπην πρός τήν ελληνικήν τέχνην 
άξιοθαύμαστον, συλλέγουσαι μετ’ 
έπιμελείας άπό τριών μηνών τά 
χειροτεχνήματα άπό τά διάφορα 
χωρία τής Ελλάδος, — αί Κυρίαι 
Μπενάκη, Εύκλείδου, Βαλαωρίτου, 
Λάμπρου καί Δαγκλή — έσχον καί 
μίαν άλλην εύιυχή έμπνευσιν- διά 
νά μή νοσταλγήσουν τά κεντήματα 
τήν άφελή αγροτικήν φωλεάν των, 
προοεπάθησαν νά δώσουν είς τήν 
εορτήν τύπον έντελώς λαϊκόν μέ 
έορταοτικήν χαρωπήν μορφήν χω
ρικής πανηγύρεως. Καί τά ώραϊα 
χειροτεχνήματα έλθόντα άπό πρά
σινες γωνίες λειμώνων καί άπό 
πενιχρός χωρικός καλύβας δέν ένο- 
στάλγησαν ούτε τήν κνϊσσαν τοΰ 
κοκορετσιού, τό δποϊον προσέφε- 
ρον αί λεπταϊ ροδόλευκοι χεϊρες 
κομψών άτθίδων, ούτε τό γνήσιον 
ρετσινάτο, οΰτε τά κουλούρια καί 
τυρί, καί τά λουκούμια μέ νερό, 
καϊ τό πασσατέμπο καί τά φρούτα 
τά φορτωμένα έπάνω είς τό μι
κρόν γαϊδουράκι, οΰτε δλα τά άλλα 
«λιχούδικα» τών χωρικών πανηγύ- 
ρεων τά όποια διά πρώτην φοράν 
έδοκίμασαν τήν θωπείαν κρινοει
δών δακτύλων μέ έστιλβωμένους 
όνυχας. Καί μαζή μέ αύτά διά νά 
σκορπισθή ή τέρψις πλατυτέρα καί 
χαριεστέρα είς όλους ποικίλοι άλ
λαι νεωτερίζουσαι ατραξιόν έπε- 
στρατεύθησαν, διά νά δώσουν είς 
τό θέαμα καί κάποιαν εικόνα τής 
διακοσμήοεως τοΰ σημερινού πολι
τισμού δ δποϊος δπως είς δλον τόν 
κόσμον καί είς τήν Ελλάδα δέν 

1 έφθασε μέ δλα τά έπιπλά του μέχρι 
I τών γραφικών χωρίων.

Τραπεζάκια καί παραπήγματα, 
κομψοστολισμένα μέ άνθη, ση
μαίας, πρασινάδαν καί πρό παν-

θεωρεί χρήσιμον καϊ εύάρεστον.

Η Δ'1 ΤΟΜΠΑΖΗ ΨΗΝΟΥΣΛ ΚΑΙ ΠΟΑΟΥΣΑ ΑΡΑΠΟΣΤΑΡΑ

άνάρασίδες τής πριγκηπίσσης Αλίκης, γυρίζουν δεξιφ καϊ άριστερρ, άνά 
μέσον τών έπισκεπτών πωλοϋσαι ύπέρ τής έορτής τά άνθη των τά 
όποια φέρουν μέσα είς μικρά κάνιστρα. Αί Κυρίαι Ε. Μεταξά, Κ. Πάλλη, 
καί αί Δ“« Ν. Μελά καϊ Ε. Παπαδοπούλου βοηθούν τήν πριγκήπισσαν 
Άλίκην είς τήν πώλησιν τών εκθεμάτων. Έπάνω είς τήν πλατείαν τήν 
δεσπόζουσαν τού άλσους δροσίζει τούς έπισκέπτας τό κυλικεΐον τής 
Κ“5 Μπενάκη, μέ σερβι,ρούσας τάς Κυρίας Ζερβουδάκη, Κοκκώνη, 
Σαρίκα καί Σ. Κοντουριώτη. Τσάϊ καί αύγά τά προσφέρουν αί Κυρίαι 
Ν. Θεοχάρη, Λ. Μελά, Γ. Μακκά, Κούτση καί Λ. Σαλβάγου. Μπάραν δέ 
είς κομψόν παρά τό κυλικεΐον κισσοσκεπές χώρισμα, αί Δ^ς Πεσμαζό- 
γλου, Νικολαΐδη, Ζερβουδάκη, Σκάσση καί Μπένση. Εϊς άλλα παραπήγ
ματα εκθεμάτων ή Κ“ Εύκλείδου μετά τών θυγατέρων της, αί Κ«ι Μαυ- 
ρομιχάλη, Λ. Μεταξά, Δημητρακοπούλου,’Ανδρομάχη Μελά,Άθανασιάδη, 

αί Δ'? Πάλλη καί Άλμέϊδα. Είς τό
Η ΜΙΚΡΑ Δ·« ΔΑΓΚΛΗ 

ΠΩΛΟΥΧΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΜΟΝΗΤΙΚΟΝ ΤΗΧ 
ΤΕΤΡΑΠΟΑΟΝ ΧΤΑΦΥΛΑΧ ΚΑΙ ΟΠΟΡΑΧ

κιτρινοστόλιστον μέ ήλιους παράπηγμα 
τής Κ“5 Σκουζέ χειροτεχνήματα τής 
Τήνου μέ πωλητρίας τάς Κυρίας Άν- 
δριτζάκη, Τζίνη, Βριζάκη, Καλογερο- 
πούλου καί τήν άτυχή Κυρίαν Καλαν- 
τίδου ήτις μίαν ήμέραν κατόπιν ηύτο- 
κτόνησεν. Ή Κυρία Βικτ. Μελά πωλεϊ 
έκθέματα οίκοκυρικής καί διά τούτο έβά- 
πτισε τό παράρτημά της «οίκοκυρική». Αί 
Κυρίαι Καποδίστρια καί Καραπάνου κάτω 
άπό μίαν ερυθρόν όμβρέλλαν πωλούν έκθέ
ματα κερκυραϊκής χειροτεχνίας. Καί αί 
κυρίαι Γ. Λεβίδη, Γ. Πασπάτη, Ε. Ζυμβρα- 
κάκη κάτω άπό όμβρέλλαν έκθέτουν τά χει

στολισμένη μέ κλημαματαριές, καϊ άντΐ τραπεζών έχη ορθά βαρέλια. Είς 
τό τραπεζάκι της ή κ. Ζυγομαλά έχει δλόκληρον συνδυασμόν έργοχεί- 
ρων Άτιικοβοιωτίας. Καί τής ’Ιθάκης τά κεντήματα είς άλλο παρά
πηγμα, εποπτεύουν αί κυρίαι Μαρούλη καί Λ. καϊ Κ. Σταθάτου. Καϊ 
πόσα άκόμη πράγματα καϊ ονόματα έλησμονήσαμεν. Παρ’ όλίγον νά 
έλησμονούμεν καϊ τόν πρίγκηπα Άνδρέαν καί τόν Πρωθυπουργόν καϊ 
τούς ύπουργοΰς οί όποιοι έπεσκέφθησαν καί ένεθάρρυναν την εορτήν.

Ή δέ έπιτυχία τής έορτής; Άρίστη, θαυμασία, ύπό πάσαν έποψιν. 
Όχι μόνον ύπό τήν θεαματικήν κα’ι τήν κοσμικήν, άλλά κα’ι ύπό τήν 
πρακτικήν καί τήν εθνικήν, δυνάμεθα νά εΐπωμεν. Διότι αν αύτή ή 
πρώτη έκθεσις διωργανώθη μέ τόσην έπιτυχίαν, φαντάζεσθε τί θά είνε 
ή επομένη δπου θά ύπάρχη καιρός νά κομισθοΰν έκθέματα άπό δλας 
τάς έλληνικάς γωνίας καϊ ιίπό τήν άλύτρωτον Ελλάδα, καϊ δπου αί νεα
ροί έλληνίδες τής άγροτικής χώρας Οά έχουν ζήλον νά κάμουν περισσό
τερα καί ωραιότερα εργόχειρα. Δέν είνε μόνον δτι θά αναστηθή μία 
χαριεστάτη έλληνική τέχνη, άλλά καί δτι θά μείνη είς τόν τόπον άφθο
νου χρήμα τό όποιον τώρα άπορροφφ ή ξένη βιομηχανία. ’Ιδού διατί τό 
έργον έχει καί τήν πρακτικήν του καί τήν έθνικήν του σπουδαιότητα.

ΑΙ ΤΟΜΠΑΖΗ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΥ ΚΑΙ Η Κ* ΨΥΑΑΑ

σθητες, χωρίς χάριν, χωρίς αρμονίαν χρωμάτων, χωρίς ώραιότητα σχημά
των καί σχεδίων. Διότι τί καλαισθησίαν καί λεπτότητα τέχνης είμπορεϊ 
νά έχη μία χωρική, ή δποία το πρωί είναι είς τό χωράφι της καί τό 
απόγευμα, κουρασμένη άπό τήν έργασίαν τού ΰπαίθρου, πέρνει είς τό 
χέρι της τό κέντημα; Καί πράγματι οί περισσότεροι έπήγαν εϊς τήν 
Κηφισιάν μέ τήν έντύπωσιν δτι θά έβλεπον τίποτε χονδροκοπήματα 
κατ’ εύφημισμόν λεγάμενα χειροτεχνήματα. Άλλ’ δποία γοητευτική 
κατάπληξις δέν τούς άνέμενενί Εύρέθησαν είς μίαν άληθινήν, ώραίαν 
πρωτότυπον έκθεσιν λεπτοτάτης τέχνης. Ή μεγαλητέρα άρετή τών χει
ροτεχνημάτων τά δποία είχον έκτεθή έκεϊ είς απειρίαν χρωμάτων, 
σχεδίων καί σχημάτων ήτο δτι είχον φυσιογνωμίαν έλληνικήν. Δέν ήσαν 
ούτε ευρωπαϊκά ούτε ιαπωνικά. *Η τεχνοτροπία των ήτο καθαρά ελλη
νική, θελκτική διά τήν πρωτοτυπίαν της καί διά τήν ιδιαιτέραν της 
μορφήν. Έπειτα ή άλλη θαυμασία έκπληξις: Δέν ήσαν περιωρισμένης 
χρήσεως, άλλά ήδύναντο νά χρησιμοποιηθούν τά περίτεχνα αύτά εργό
χειρα καί κεντήματα είς δλας τάς νεωτέρας ιδιοτροπίας καί καλαισθη
τικάς άντιλήψεις τάς δποίας έδημιούργησεν ή μόδα διά τά φορέματα 
τών κυριών καί διά τήν διακόσμηοιν τής οικίας. Διότι δέν έξετέθησαν 
έκεϊ μόνον μανδήλια, ζώναι, τραπεζομάνδηλα, μαξιλάρια, παραπετά
σματα, σκεπάσματα καθισμάτων καί καναπέδων, τάπητες, καί στολί-

τός μέ τήν ώραιό
τητα τών εκθεμά
των, έχουν σκορ- 
πισθή είς πλήθος 
άνά τό δροσερόν 
άλσος τής Κηφι
σιάς. Τό τραπε
ζάκι τής πριγκη- 
πίσσης ’Αλίκης, 
τής Υψηλής προ-
στάτιδος τής έο(>- 
τής, έχει τόν α-
πλούν διάκοσμον 
τών έθνικών μας
χρωμάτων, στολι- 
σμένον μέ κυανό
λευκα ύφάσματα.
Καί αί δύο μικραί 
χαριτωμένοι πρι- 
γκήπισσαι. αί κο- ΕΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ ΑΤΘΙΔΩΝ ΜΕ ΧΩΡΙΚΑΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ

ροτεχνήματα τής Κηφισιάς. Χρώιιατα ρόζ καί 
λευκόν στολισμένοι- μέ κλάδους ελάτης. Ή Κ“ 
Γ. Γεωργαντά πωλεϊ περιστέρια, ή Δ’ι5 Ε. Δαγκλή 
όπωρικά τά όποια φέρει κομψώς στολισμένου 
μικρόν υπομονητικόν ζφον, ή κ. Παπαδιαμαν- 
τοπούλου εχει ύπό τήν έποπτείαν της τά στιγ
μιότυπα. ή κ. 'Ραγκαβή, ή κ. ‘Ρωσσέτη λέγουν 
τήν τύχην, ή Δ1? Τριανταφυλλάκου πωλεϊ κου
λούρια καί τυρί. Αί κυρίαι Λάμπρου, Κάσδαγλη, 
Κυριακίδη, Καλλιφρονά,Τριανταφυλλάκου έχουν 
τήν χωρικήν ταβέρναν. Κοκορέτσι, ρετσίνα, μα
στίχα. «'Όλα είκοσι» φωνάζει μία έπιγραφή. 
Έκεϊ κοντά είνε καί τό γιάτσο. Κομψοτάτη ή 
ταβέρνα μέ καθαρώς τοπικόν χρωματισμόν είνε

Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΤΗΣ Κ«· ΣΚΟΥΖΕ
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εβλςτος πρεσβύτης, συμπολίτης τον ήμετέ- 
ρου Διευθυντοΰ, παρέδωκε προς δημοσίευση· 

είς την Εικονογραφημένη)·» χειρόγραφον τον 
παλαιμάχου Αξιωματικού τοΰ Β. Ναυτικού Γε
ρασίμου Ζωχιοϋ, Πλωτάρχου, χρονολογούμενου 
Από της 20 'Ιουνίου 1851.

'Ο Ζωχιος εις τόν πρόλογον τοΰ χειρογρά
φου του βέβαιοί δτι < άπό στόματος τοϋ Ιδιου 
Κανάρη* ήκουσεν όσα γράφει καί ή βεβαίωσις 
εΐνε Αναμφισβήτητος. Τό χειρόγραφον Αρχίζει Από 
τοΰ τολμήματος τής κατά τής Αλεξάνδρειάς έκ
στρατείας τοΰ Κανάρη, παράβολον τολμήματος, 
αποτυχόντος, Αλλ' Απαραδειγμάτιστου είς Απο
φασιστικότητα.

'II έξιστύρησις τον ήρωϊκοΰ τούτου εγχειρήμα
τος έρχεται έπικαίρως με τό άληθώς ύπέροχον 
κατόρθωμα τών πέντε ιταλικών τορπιλλοβόλα»· 
τά όποια είσεχώρησαν έντός τών Δαρδανελλίων 
επί είκοσι χιλιόμετρα, πλέοντα έπί έτοιμον είς 
έκρηξιν ήφαιστείου τορπιλλώιν, καί βαλλόμενα 
άπό τό διασταυρούμενον πΰρ έξακοσίων τηλεβό
λων. Καί όμως έξηλθον Αλώβητα άπό τών τρο
μακτικών τούτων δοκιμασιών τοΰ πυράς ώσεί ή 
καταστροφή να έμεινεν έμβρόντητος πρό τοΰ 
ήρωϊσμού τών γενναίων ναυτών καί νά μή ήδυ- 
θίξη. 'Αλλά καί αί ίταλικαί έφη μερίδες. όταν μέ
- - . ( . - — - - ι—! Ί —νήθη νά τους θίξη. Άλλά καί αί ίταλικαί έφημερίδες, όταν μέ 

δικαίαν υπερηφάνειαν έπανηγύριζον τό λαμπρόν τρόπαιου συνώ- 
ψισαν τό κορύφωμα τοΰ θαυμασμόν των είς τήν ανάμνησιν 
τής δόξης τοΰ μεγάλου Κανάρη. «Ο αθλος τών πέντε τορπιλ- 
λοβόλων μας, έγραψαν αί ίταλικαί εφημερίδες, Αμιλλάται πρός 
τά Ατίμητα τρόπαια τοΰ Κανάρη»."Ας συγκινήση λοιπόν, τήν 
ψυχήν μας έν άπό τά Ατίμητα τρόπαια τοΰ Κανάρη, τό όλιγώ- 
τερον γνωστόν είς τάς μεγαλειώδεις λεπτομέρειας του.

«

νήθη νά

Έν Αρχή τοΰ χειρογράφου του ωραιότατα έξηγεΐ ό Ζωχιος 
τήν Ανήκουστου τόλμην, αύτό τό πνεύμα τής έποχής :

«Πρέπει, γράφει, νά ύποθέση τις τόν Κανάρην νεανίαν, καί 
τόν Κριεζήν αγένειου' πρέπει νά Αναπόληση τήν 'Ελληνικήν 
επανάσταση·, τάς ιδέας της, τόν πατριωτισμόν της, τά σχέδια, 
τά όνειρά της' πρέπει, έν συνάψει, νά φαντασθή τήν ένθου- 
σιώδη έκείνην εποχήν, καθ' ήν πας "Ελλην έπαναστατών έμε- 
λέτα νά καταπνίξη έν τή Αγκάλη του τόν έν Βυζάντιοι εύνά- 
ζοντα λέοντα, ν' Αναστήση τόν πεπτωκότα τών αύτοκρατόρων 
του θρόνον, καί νά έκκλησιασθή είς τό Ιερόν καί περιώνυμον 
καί μέγα τής Σοφίας τέμενος. Κατά τόν χρυσοΰν έκείνον αιώνα, 
ελπίδες πολλαί καί μεγάλαι άνεπτέρουν σόμπαν τό 'Ελληνικόν 
"Εθνος' ή θρησκεία δέ τό ηλέκτριζε, τό δέ Ιστορικόν τοΰ Φεραίου 
ασμα έξώπλιζε στρατούς καί κατήρτιζε στόλους».Καί έξακολουθεΐ:

’Απ’ Αρχής δέ τής έπαναστάσεως καί πρό αύτής μάλιστα, 
ύπελαμβάνετο ώς δυνατός καί κατορθωτός ό έν τοΐς ίδίοις 
αύτοΰ ναυστάθμοις έμπρησμός τοΰ τουρκικού στόλου. Μεταξύ 
δέ τιον άλλων έφρόνει τοΰτο καί ό Κανάρης, όστις, άπό τής 
ιδέας του ταύτης όρμώμενος, καί μέγα τοΰ Ελλησπόντου μέρος 
δια νυκτός Ανέβη, τόν τουρκικόν στόλον θηρεύων, και είς τήν 
Χίον θαρήώυ κατέπλευσε)·. 'Ιδίως δέ ήσχολεΐτο καί ύπελόγιζε 
τόν τρόπον καί τά μέσα τής συγχρόνου καταστροφής μεγάλου 
τινάς μέρους τών πολεμίων ναυτικά»· δυνάμεων. Είς τό Αγα
πητόν δ’ αύτό ονειροπόλημά του παρωτρύνετο καί ύπό τής 
στωΐκής Απαθείας τού θείου του 'Εμμανουήλ. Γιαννίτση τοΰ 
όποιου, δτε ή γραία σύζυγος έκραύγαζε, «Γέρο καί Αλλο δίκροτο 
έκαψε ό Ανεψιός μας Κωνσταντής» αύτός Απήντα «ό Σουλτά
νος έχει πολλά» όπως καί αύτοΰ τοΰ Κριεζή τό φιλοπόλεμου 
ήρέθισεν ύπερβαλόντως, ή πρό τής έπαναστάσεως συχνή καμπού
ρη μοσύνη ένός, όστις τό μυστήριον τής φιλικής εταιρίας γνωρί- 
ζων, πρός αύτόν έλεγεν: ι Εντός δλίγου ή δόξα μου θέλει 
Αμαυρώσει τήν τού Θεμιστοκλέους καί τήν τοΰ Κίμωνος».

Μετά τήν πτώσιν τών Ψαρών, μεγάλην Αντεκδίκηση· ό Κανά
ρης πνέων, διενοεΐτο νά καύση, ή τόν έν Κωνσταντινουπόλει στό
λον ή τόν έν Αλεξάνδρειά. 'Επειδή δέ ό είς 'Αλεξάνδρειαν κατά
πλους, καίτοι δύσκολος, εΐνε πολύ εύκολώτερος τοΰ Ανάπλου τού 
Ελλησπόντου, προύτίμησε τοΰ πρώτου τό δεύτερον τόλμημα.

Ο Ο Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Άλλ’ είχεν Ανάγκην καί συμβούλου καί βοηθού' συμβούλου 
μέν, διότι δέν ένεπιστεύετο εις μάνας τάς ίδιας αύτοΰ κρίσεις' 
βοηθού δέ, διότι πατρίδα πλέον δέν είχε. Συνεβουλεύθη λοιπόν 
τόν πλοίαρχον Άμιλτώνα, όστις ήρχε τότε τοΰ κατά τήν Ανα
τολήν αγγλικού στολίσκου' δέν Απεκάλυψεν όμως πρός αύτόν 
τόν κύριον σκοπόν του, άλλ’ είπεν, ότι διανοείται νά καύση τόν 
έν Κωνσταντινουπόλει στόλον ό δέ "Αμιλτων τόν απέτρεψε, 
λέγων, ότι αδύνατα διοικεί. Ό Κανάρης όμως, νομίζων ότι ό 
"Αγγλος αύτός τόν άποτ ρέπει, φοβούμενος μήπως συγκατα- 
καώσι καί τά είς τόν μεγάλον καί ευρύχωρο)· τής τουρκικής 
πρωτευούσης λιμένα ναυλοχοΰντα Αγγλικά πλοία «Μ’ εμποδί
ζεις, Απεκρίθη, νά έκτελέσω δ,τι από πολλοί: κατά νοΰν έχω, 
διά νά μή συναπολεσθώσι καί πλοία τής πατρίδος σου». ' "Οχι, 
άπήντησεν ό "Αμιλτων είθε νά έκαιες τής Κωνσταντινουπόλεως 
τόν στόλον, καί άς συνεκαίοντο τά πλοία τών δμοφύλων μου' ή 
Αγγλία δέν έζημιούτο κατ' ούδέν διότι ή 'Ελλάς, άπελευθε- 
ρουμένη θ' Αποζημιώση τούς "Αγγλους ίδιοκτήτας τών πλοίων. 
Άλλά δέν σ' έμποδίζω διά τούτο' σ’ Αποτρέπω δέ μόνον, διότι 
βλέπω τό έπιχείρημα Ακατόρθωτο)·».

"Ισως ει'ς τινας φανώσιν οί λόγοι ούτοι Απίθανοι, ήμεΐς δμως 
έγγυώμεθα τήν Ακρίβειαν των. Λέγομεν δέ πρός τούτοις, ότι 
κατ’ έκείνους τούς καιρούς πολλοί τώνΆγγλων έμαίνοντο ύπέρ 
τής ’Ελλάδος' ύπό τοΰ οίστρου των δέ τούτου φερόμενοι, ώλι- 
γώρουν καί τών συμφερόντων τής ιδίας αύτών πατρίδος. Πρός 
Απόδειξη· δέ φέρομεν τόν Γεώργιον Κάνιγγα, δστις, λόγου περί 
τής προσκλήσεαις τού Κόχραν προκειμένου, είπε πρός τόν έν 
Λονδίνω τότε διαμένοντα Δ. Μιαούλην. < Καί ό Κόχραν άχρη
στος σας είναι, καί ό έν Αγγλία παρασκευαζόμενος στολίσκος 
περιττός. Άν θέλετε νά σωθήτε, έξοπλίσατε δσα πλειότερα δυνη- 
θήτε πειρατικά, καί καταδιώξατε δι’ αύτώ)· τά ευρωπαϊκά πλοία, 
καί βλάψατε τό έμπορων τής Εύρώπης καί τό τής Αγγλίας' 
καί ή Εύρα'ιπη καί ή Αγγλία, διά νά σώσωσιν άπό τούς όνυ
χας σας τήν ναυτιλίαν των, θέλουσι σπεύσει νά σάς κηρύξωσιν 
ανεξαρτήτους. Σοί λέγω δέ ταΰτα, όχι ώς ύπουργός τής 'Αγγλίας, 
άλλ’ ώς φιλέλλην. Ώς "Αγγλος υπουργός θέλω διατάξη νά κατα- 
ποντίσωσι τά πειρατικά σας σκάφη' ώς φιλέλλην δμως σοί έπα- 
ναλέγω δ,τι σοί προέϊπον».

Ίδών ό Κανάρης τοΰ Αγγλου πλοιάρχου τήν ειλικρίνεια,, 
έξέθεσε πρός αύτόν δσα πραγματικώς καί έφρόνει καί έμελέτα· 
ό δέ "Αμιλτων έλαβεν άμέσως τήν δεξιάν τού πυρπολητού, κα'[ 
σφιγγών αύπήν τόν ένεθάρβυνεν καί άνεδέχθη είς εαυτόν 
πείση τούς τότε παμμάγους 'Υδραίους νά έπιχειρήσωσι τήν 
κατα τής Αλεξάνδρειάς Αποστολήν. Αμ έπος αμ έργον, μετεβη 
πάραυτα είς "Υδραν, καί συνδιαλεχθείς μετά ταιν Κουντουριω. 
τών καί τών άλλων τής νήσου προκρίτων, τήν πρώτην έδωκεν 
ώθησιν είς τήν τολμηρόν αύτήν, άλλ’ ατυχή έκστρατείαν. Τό 
κοινόν δέ τών 'Υδραίων χωρίς Αναβολής προσεκάλεσε τόν Κανά
ρην καί διέταξε νά παρασκενασθώσι τήν ταχίστην δύο πλοία 
πολεμικά καί τρία πυρπολικά. Κύριος δέ τής έκστρατείας σκο
πός ήτον ή διά πυράς καταστροφή όλόκλήρου τοΰ έν Αλεξάν
δρειά ναυλοχοΰντος στόλου, καί όχι ένός ή μόνου πλοίου, ή 
καί δύο <5 έμπρησμός. "Ητοι τό έργον ήτο μέγα καί τό τόλμημα 
παράβολον έπί τούτω δέ έξελέχθησαν οί αριστοι καί τών πολε
μικών καί τών πυρπολικών πλοίων άρχοντες.

Καί ήγούμετ’ος μέν τής έκστρατείας έτάχθη 
ό Εμμανουήλ Τομπάζης, Αρχών δέ τού άλλου 
πολεμικού πλοίου ήτον ό Κριεζής. Οί τρεις δέ 
πυρποληταί ήσαν ό Κανάρης, ό Μπούτης, καί 
ρ Άντοινιος Βώκος. Τά πληρώματα δέ τών 
πλοίων, τών συνιστώντων τήν έκστρατείαν,
συνεπληροϋντο έκ ναυτών Υδραίων, έξαιρουμέ- 
νου τού πληρώματος τοΰ Κανάρη, τό όποιον 
άπετέλουν οί συνήθεις αυτού Ακόλουθοι, Ψαρια
νοί τε καί ξένοι, καί σύν αύτοΐς δύο ' Υδραίοι ναΰ
ται' ξένον δέ οί Ψαριανοί λέγοντες, ήννόουν τόν 
μή Ψαριανόν ώσαύτως δέ και οί 'Υδραίοι τόν μή 
'Υδραΐον, καί οί Σπετσιώται τόν μή Σπετσιώτην.

Πολύ διαφέρει, έλεγεν ό μέγας τής Στρατιω
τικής τέχνης διδάσκαλος Ξένοφα»·, ξενικός καί 
διαπόντιος πόλεμος, έμφυλίου ταραχής καί οι
κείου πολέμου. Είς τοΰτο δέ κυρίως συνίσταται

Άλλ’ <5 Κανάρης έτόλμησε καί όλίγον πρό τής δύσεως τοΰ 
ήλιου, /β μετά μεσημβρίαν) είσέπλευσε μόνος είς τόν λιμένα 
Αλεξάνδρειάς, έκ τοΰ μεγάλου εΐσπλου αύτοΰ διαβάς. Προεχιό- 
ρει δέ καταδιωκόμένος ύπό τού λιμενάρχου, δστις τόν άνέμενετ· 
είς τά τενάγη, διά νά τόν ποδηγετήση, ένορμίζων αύτόν διά 
τοΰ δυσεκπλώτου στομίου τοΰ λιμένος.

Άπό τής στιγμής δέ ταύτης Αρχεται ό κίνδυνος’ διότι πρό 
τών ποδώιν ούτως είπεΐν, τών πολέμιο.»· έπρεπε ν’ άφανισθή 
έκ τοΰ μέσου ό λιμενάρχης, χωρίς κρότου, χωρίς πατάγου, όιά 
νά μή δοθή ούδ’ ή έλαχίστη περί τού συμβαίνοντος υποψία. 
Έπί τούτω δέ ό Κανάρης διέταξε καί ήτοίμασαν τρεις μεγάλας 
σιδηράς βόμβας, προτιθέμενος νά καταπόντιση δι’ αύτώ»· τήν 
λέμβον τοΰ λιμενάρ-χου, ά>· οί έν αύτή ταραχθώσιν. ή φωνάξωσιν. 
Διενοεΐτο προσέτι νά συλλάβη τόν λιμενάρχην, τήν δέ φέρουσαν 
αύτόν λέμβον ν’ άφήση Ακέφαλον. Τούτο δέ καί έπραξε. Διότι 
θ έχθρική αύτή λέμβος, ύπερβασα τά τενάγη, διεσταύρωσε τόν 
δρόμον τοΰ πυρπολικού, καί όλίγον ένδοθεν τοΰ στομίου τού 
λιμέ)·ος πλησιάσασα εις αύτό προσεκολλήθη' ό δ’ έ)· αύτή λιμε
νάρχες έπήδησε πάραυτα έπ’ αύτοΰ, κατανοήσας δέ τό πράγμα 
έφώναξεν' «’Εχθροί.'»

Δέν ήδυνήθη δμως Αλλην >·ά προφέρη λέξιν, διότι έν τώ 
αμα συνελήφθη ύπ’ αύτοΰ τοΰ Κανάρη' συγχρόνως δέ εΐς ναύ
της "Ελλην διαταχθείς άπέκοψε τό σχοινίον, τό συνέχον τήν 
πολεμίαν λέμβον, καί τό μέν πυρπολικόν προυχιόρησεν, αύτή δέ. 
έμεινεν είς τά όπίσω, καί έφυγε ταχυναυτοΰσα πρός τήν πλη- 
σιεστέραν τής ξηράς ακραν.

’Αποφυγών δέ τοιουτοτρόπως ό Κανάρης τό κακόν αύτό 
συναπάντημα, έτι μάλλον πρός τό έργον του έσπευδε)·, ύπ’ Ανέ
μου ούριου διωκόμε)·ος. ’ Εχώρει δέ πρός τά Αριστερά τοΰ 
λιμέΐ'ος, δπου ήσαν προσωρμισμένα τά πλεΐστα καί μέγιστα τώιν 
έχθρικών πλοία»·' πρός τοΐς Αλλοις δέ καί αύτή ή ναυαρχίς. 
Διέβη δέ τοσοΰτον πλησίον τώ»· πολεμίων δικρότων, ώστε οί 
φρουροΰντες αύτά ήναγκάσθησαν νά προσελκύσωσι τάς λέμβους 
των, διά νά μή τάς συντρίψη τό παραπλέον πυρπολικόν. 
Άλλ’ ένώ έπλησίαζεν ή ποθουμένη τοΰ θριάμβου στιγμή, 
αίφνης καί παρ’ ελπίδα ό Ανεμος μετεβλήθη. Μεταβληθέντος 
δέ τοΰ Ανέμου, εκών Ακων ό Κανάρης ήναγκάσθη νά παραι- 
τήση τό πλήθος τών μεγάλων έχθρικών πλοίων, διότι Απ’ αύτών 
ό έξώστης Ανεμος ήρχετο. Διά νά μή φύγη δέ όλοτελώς Απρα
κτος, διηυθύνθη πρός τά δεξιά τοΰ λιμένος, δπου έν τουρκικόν 
δίκροτον έπεσκευάζετο. Έν τούτοις δμως ό Ανεμος έτι μάλλον 
μετεβάλλετο καί απ’ έναντίας έπνεε, τό δέ πράγμα έφανεροΰτο, 
διότι καί οί Τούρκοι Από τών πλοίων κατενόησαν τοΰ πυρπο
λικού τήν πρόθεση·, καί οί ξένοι, οί έν τώ λιμένι όρμοΰντες' 
πρό παντός Αλλου δ’ ένόησε τόν επικείμενον κοινόν κίνδυνον 
πολεμικόν τι βρίκιον γαλλικόν, πρός τό μέσον τού μυχού τοϋ 
λυμένος όρμοΰν ήρχισαν δέ δλοι ντί παρασκευάζονται αις ιίς 
πόλεμον. ’Εν ω δέ ταΰτα έγίνοντο, ό Κανάρης έπλησίασεν είς 
τό έπισκευάζομενον έχθρικόν δίκροτον, καί έγγύς αύτοΰ, δσον 
ό Ανεμος έπέτρεπεν, Αινέφλεξε τό πυρπολικόν του, τό όποιον 
ούδέν έφερε)· Αποτέλεσμα, διότι δλα τά περιορμούντα πλοΐα 
άπεμακρύνθησαν Απ' αυτού, τάς άγκυρας των έγκαταλείποντα.

Τοσοΰτος δμως κατέλαβε)· ι'ίπαντας φόβος, ά'ιστε οί μέν έπι- 
σκευάζοντες τό δίκροτον έπεσον είς τήν θάλασσαν πολλοί δέ 
τών Αλλων έφευγον δπως κάλλιον έκαστος ήδύνατο' είς δέ τήν 
πόλιν έκπληξις συνάμα καί τρόμος ένέσκηψαν.

Ταΰτα δέ πάντα συνέβησαν, δύοντος τοΰ ήλιου, έν ω καιρώ 
ό μέν Βώικος έντός τοΰ λιμένος εύρέθη, ό δέ Μπούτης έκτος 
αύτοΰ έτι έμενε. Φεύγοντος δέ τού Κανάρη διά τής λέμβου τοΰ 
πυρπολικού, επτά απέκλεισαν τήν έξοδον αύτοΰ λέμβοι τουρκι
κοί, τρις δέ έπυροβόλησε κατ' αύτοΰ τό γαλλικόν βρίκιον.

Καί αί μέ)· γαλλικοί σφαΐραι έπεσον πρός τήν πρύμνην τής 
Ελληνικής λέμβον αί δέ λέμβοι αί τουρκικοί ύπεχώρησαν τόν 
Κανάρην ρύμη πολλή έναντίον των έπερχόμενον βλέπουσαι. 
Συγχρόνως δέ <5 Βώικος άνεπέτασε τήν Ελληνικήν σημαίαν, 
καταβαλοιν τήν Αγγλικήν, την όποιαν πρότερον Αιναπεπταμένην 
έφερε, διότι κατα προηγουμένην συνθήκην, πρός ασφάλειαν καί 
έπιτυχίαν τής έκστρατείας, τό μέν πυρπολικόν τοΰ Κανάρη 
αυστριακήν Ανεπετάννυε σημαίαν, τό δέ τοΰ Βώκου Αγγλικήν, 
τό δέ τοΰ Μπούτη ρωσσικήν. ’ Εσώθη δέ ό Κανάρης καταφυ- 
γά»· κατά πρώτον είς τοΰ Βώκου τό πυρπολικόν, έως ού έξήλθε 
τού λιμένος, μετά δέ ταΰτα είς τοϋ Τομπάζη τό τριάρμενον 
πλοϊον, τό έξωθεν τής Αλεξάνδρειάς μετά τοΰ Κριεζή παραπλέον.

Τοιοΰτον δέ πέρας έλαβε τό παραβολώτερον Ελληνικόν έπι
χείρημα, τό όποιον Απέτυχεν.

τό μέγα τής ναυτικής δυνάμεώς προτέρημα, διότι μεταφέρει 
τόν πόλεμον καί τά συνοδεύοντα αύτόν δεινά Από τής φιλίας 
χωράς είς τήν τών πολεμίων. Τό λαμπρότερο)· δέ τούτου παρά
δειγμα είναι ή τού Αφρικανού Σκηπίωνος κατά τής Καρχηδό- 
νος έκστρατεία, καίτοι έν’Ιταλία τοΰ φοβερού Αννίβα μένοντος' 
έκστρατεία, ήτις έπέτυχε καθ’ όλα, διότι καί τόν 'Αννίβαν Από 
τής ’Ιταλίας τ’ινίστησι, καί τήν Καρχηδόνα κατέβαλε, τοΰ μεγά
λου αύτής στρατηγού πρό τών ιδίων αύτής πυλών κατατροπω- 
θέντος. Είς τοιοΰτον δέ τινα σκοπόν Απέβλεπε καί ή κατά τής 
Αλεξάνδρειάς έκστρατεία, ήτις βεβαίως ήθελεν έπιτύχει, πολλών 
δεινών τήν Ελλάδα άπαλλάττουσα, έάν ή ειμαρμένη δέν άντέ- 
κειτο. ’Ιδού δέ ποιον έλαβε τέλος ή τολμηροτέρα τών Ελληνι
κών έκστρατειών.

Τά τόν προσδιορισθέντα μικρόν στολίσκον άπαρτίζοντα πέντε 
πλοία, απέπλευσαν έξ "Υδρας τήν 23 Ιουλίου τοΰ 1825 έτους' 
τήν δέ 2!) τοΰ αύτοΰ, περί τήν αύγήν, είδον τήν Αίγυπτον, 
έπτά περίπου μίλια Από τον Άράπ- Κουλέ, ήτοι Από τού πύρ
γου τών Μαύρων Απέχοντα. "Οπου καί άνεκιόχευσαν, διά νά 
συμβουλευθιυσιν οί πλοιαρχοϋ)·τες περί τοΰ πρακτέου.

Συμβουλίου δέ γενο/ιένου, ολίγον μετά τήν ανατολήν τού 
ήλιου, τά μέν τρία πυρπολικά διηυθύνθησαν πρός τήν Αλεξάν
δρειαν, τά δέ δύο πολεμικά πλοΐα παρηκολούθουν μακρόθε)·, 
έπισκοποΰντα τα συμβαίνοντα. Καθ’ όσον όμως τά πυρπολικά 
προεχώρουν, τοσοΰτον άπεχωρίζοντο άλλήλων διότι ό μέν Κα
νάρης έσπευδε προπορευό/ιενος' ό δέ Βώκος βραδυπορο»· μα- 
κρόθεν ήκολούθει' ό δέ Μπούτης μόλις ήρχετο. Διά τοΰτο, πριν 
ή πλησιάσωσιν είς τόν λιμένα τής Αλεξάνδρειάς, ικανόν παρήλ- 
θεν τής ήιιέρας μέρος. Άφ’ ον δέ έπλησίασαν. έπαλινδρύμησεν 
ό Κανάρης πολλάκις, διά νά συμπέση μετά τώ»· δύο συμπλω- 
τήρων τον αλλ’ έπαλινδρόμουν καί αύτοί' ένεκα δέ τούτου ή 
σύμπτωσις κατέστη Αδύνατος. ’Επειδή δέ ή ή μέρα παρήρχετο, 
πασα δέ περαιτέρω βραδύτης ήδύνατο πολλάς νά διόση είς τούς 
έχθρούς υποψίας, διότι καί ή πόλις τής Αλεξάνδρειάς καί ό 
λιμήν αύτής εύκρινώς κατεφαίνοντο, καί ό λιμενιίρ-χης έγγύς 
τώ»· πυρπολικών παρά, τό στόμα τοΰ λ,ιμένος παρέπλεε, διά νά 
γίνη τού κατάπλου ήγεμών καί οδηγός, ό Κανάρης, Λμηχανών 
καί ούδεμίαν άπό τιον Αλλων άναμένων βοήθειαν έπανέστρεψε 
πρός τήν Αλεξάνδρειαν, κατάγων πρός τόν λιμένα' έπανέστρε- 
ψαν δέ καί τά Αλλα δύο πυρπολικά, τήν αύτήν ώς καί πρότε- 
ρον τηρούντα τάξιν καί άπόστασιν.

Ώς γνωστόν δέ, τόν λιμένα τής 'Αλεξάνδρειάς, Αποτελοΰσι τά 
τετ'άγη, τά όλίγον άπωτέρω τής πόλεως άπό τής ξηρός πρός 
τήν θάλασσαν εκτεινόμενα, Ατινα δύο έχουσιν εΐσπλους, τόν μέν 
πρός δυσμάς εύπορώτερον. τόν δέ πρός Αρκτον σκολιόν καί 
δυσδιάβατον. "Οθεν καί έξωθεν τού λιμένος δύναται τις καλώις 
νά κατοπτεύση τά έντός αύτοΰ, καί Από τής πόλεως εύκόλως τις 
βλέπει τά έκτος τοΰ λιμένος συμβαίνοντα. 'Ο Κανάρης λοιπόν, 
καί πριν είσπλεύση, κατεΐδε τώ»· έχθρικώ»· πλοίων τήν στάσιν 
καί διάταξιν, καί άπεφάσισε ποιαν έπρεπε ν’ Ακολουθήση οδόν. 
Κατενόησε δέ συγχρόνως καί τοΰ κινδύνου τό μέγεθος, διά 
μίαν δέ μόνην στιγμήν, συνήλθεν έν έαυτώ καί μικρός τόν 
κατέλαβε δισταγμός. 'Υπό τοιαύτης δέ μελλήσεως κατεσχέθη 
καί ό Καΐσαρ, ότε τόν περιώνυμον ποταμόν διαβαίνω)·, τόν 
ύπέρ τώιν δλων έρριψε κύβον. Κοινώς δέ, μικρόν πρό τής 
μάχτμς, πας μαχητής συνέρχεται έν έαυτώ καί έν μιμ οφθαλμού 
ριπή τόν παρελθόντα βίον του άναμετρά, καί τά φίλτατα είς 
τήν μνήμην του Ανακαλεί, καί τοΰ πολέμου τό Αβέβαιου ανα
σταθμίζει. Τόση δέ κατά τήν ώραν ταύτην γίνεται καθ’ δλας 
τάς τάξεις σιωπή, ι'όστε καί αυτούς τών καρδιών τούς παλμούς 
δύναται τις ν’ άκούση, Ή στάσις δέ τοΰ Κανάρη ήτο δεινή, 
διότι γυμνός από πάσης Ανθρώπινης βοήθειας, μίαν δέ μόνην 
λέμβον καταφύγιο)· έχων, έπρόκειτο νά έλθη εις χεΐρας ιιετά 
θηρίου φοβερού, εύνάζοντος έν τή ίδάι αύτοΰ κοίτη. Όλίγας δέ 
παρεΐχον οί εταίροι του έλπίδας, διότι ό βραδύς αύτών καί 
Αμφίβολος πλούς ύπεδείκνυε τό μέν πνεύμα πρόθυμον, τήν δέ 
σάρκα ασθενή.

' 0 δισταγμός δμως τού Κανάρη παρήλθεν ώς Αστραπή, Αλλο 
δέ τόν διεδέχθη αίσθημα χαροποιόν. Διότι άναλογιζόμενος ό 
πυρπολητής αύτός τά μετ’ όλίγον συμβησόμενα, τήν παντελή τών 
έχθρών Αγνοιαν, τήν δεξιότητα καί τήν Ασφάλειαν τοΰ π)·έοντος 
ανέμου, τήν έγγύτητα τώ»· πολεμίων, τής έπιτυχίας τ’ Αποτελέ
σματα, τής νίκης τό μέγεθος, καί τό έκ ταύτης προσκτώμενον 
κλέος, έχάρη καί έμειδίασεν, ώς τετελεσμένα τά πά,ντα νομίζων. 
Ούδ’ έγώρει καν ή κεφαλή του, δτι μία μικρά τοΰ ανέμου μετα
βολή ήδύνατο νά διασκεδάση τούς τερπνούς αύτούς ι’ινείρους του.
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— ΔΙΗΓΗΜΑ _

Ο. θερμιντόρ μήν έπλησίαζεν.Ό 
Ροβεσπιέρος έσπευδε νά στε- 

ρεώση ίσχυρώς τήν δικτατορίαν 
του. "Ολα τά κόμματα είχον συν
τριβή περί αύτόν: οί έβερτισταί, 
οί δαντωνισταί, οί κινδυνωδέστε- 

ροι ορεινοί δέν τόν έστενοχώρουν πλέον. Έν τούτοις δέν ήσθάνετο τόν 
δικτατορικόν θρόνον άρκετά ασφαλή* τού έχρειάζοντο άκόμη θύματα 
διά νά τόν ένισχύση. Καί αί έκτελέσεις έγίνοντο άθρόαι είς τήν πλα
τείαν Λουδοβίκου ΙΕ', τότε πλατείαν τής Έπαναστάσεως, σήμερον πλα
τείαν τής Όμονοίας. Εύγενεΐς, άρχαΐοι υπάλληλοι τής βασιλείας, ιερείς 
άντίφρονες ή καί απλώς ύποπτοι δέν άφηνον καθόλου άνάπαυσιν είς 
τήν περίφημον μηχανήν τού δόκτορος Γκιγιοτίν.

Είς τήν Κονσιερζερί. δπως καί είς τάς άλλας φυλακάς, δλην τήν ημέ
ρα'’ άτελείωτον πλήθος θυμάτων συνεσωρεύετο έπί τοΰ οχήματος δπερ 
ώδήγει είς τόν τόπον τοΰ μαρτυρίου, μέσφ τών προπηλακισμών καί 
καί τών χλευασμών τών διαβατών.

Ή κόμησσα Μονβαλιέ καί δ υιός της, παϊς δέκα τριών έτών, είχον 
φυλακισθή άπό πέντε έβδομάδων. Διά χρημάτων ή κόμησσα εϊχε κατορ- 
θώση νά τή παραχωρηθή μικρόν κελλίον, άπό δπου έφαίνετο ή Πόν 
Νέφ, διά μέσου μικρού σιδηροπλέκτου παραθύρου· γλυκυτάτη φύσις 
έκέρδισεν ευθύς άμέσως τήν συμπάθειαν τής 
Κ«ς Γκραντιέρ, συζύγου τοΰ δεσμοφύλακος, ή 
όποια δίς τής ήμέρας έφερε τήν τροφήν είς 
τούς καταδίκους.

Ό Κάρολος Μονβαλιέ, μέ τήν έξυπνον φυσιο
γνωμίαν, του, φαιδρός παρά τάς δυστυχίας τής 
οικογένειας του, συνεκίνησε τήν άγαθόκαρδον 
Κ«ν Γκραντιέρ, ώστε μετά γνωριμίαν δύο μόλις 
ημερών, έφερεν είς τό κελλίον, τής κομήσσης 
τήν μικράν κόρην της Ραχήλ, ώραίαν ένθεκαέ- 
τιδα παιδίσκην, θαυμασίως ξανθήν καί λεπτο
φυή. Ή κορασίς ήγάπησε τόσον τούς νέους της 
φίλους, ώστε ταχέως άφήκε τά παιδία τής συνοι
κίας ϊνα διέρχεται δλην της τήν ήμέραν είς 
τήν φυλακήν.

Ή κόμησσα ήγάπησε πολύ τήν μικράν Ραχήλ 
καί ήθέλησε νά τήν μάθη άνάγνωσιν. Ή μήτηρ 
της, ή δποία ήτο αγράμματος, εύτυχής έσπευσε 
νά φέρη χάρτην, πείνας καί μελάνην. Ώς πρός 
τόν σύζυγόν της, μόλις ήδύνατο νά γράφη καί 
νά άναγινώσκη, πράγμα δπερ ήτο πολύ δΓ άν
θρωπον τοΰ λαοΰ τήν έποχήν έκείνην.

Μετά πάροδον ένός μηνός ή Ραχήλ, εύφυέ- 
στατον παιδίον, άνεγίνωσκε σχεδόν εύχερώς καί 
ήρχισε νά γράφη. 'Η δεσμοφύλαξ ήιο περιχαρής 
διά τάς προόδους τοΰ τέκνου της, άλ.λ’ άπέκρυ- 
ψεν έπιμελώς τό πράγμα άπό τόν σύζυγόν της, 
άνθρωπον κτηνώδη, διερχόμενον τάς ώρας τής 
σχολής του είς τό καπηλεΐον.

Ή Κυρία Γκραντιέρ έσκέφθη πλέον ή άπαξ 
νά φυγαδεύση τούς προστατευομένους της· άλλ’ 
ή φυλακή έφρουρεϊτο καλώς, καί δλα τά μέσα 
δσα έφαντάσθη άπέβαινόν άνωφελή. ’Ανεκοί- 
νωσε περί τών σχεδίων, της είς τήν κόμησσαν, 
άλλ’ αΰτη, έν γενναίφ έγκαρτερήσει, άνέμενεν 
ύπομονητικώς τήν ήμέραν καθ’ήν θά ένεφανί- 
ζετο πρό τών δικαστών της τών έξ ίσου άδικων 
καί άνηλεών.,Δέν είχε, νά έλπίζη καμμίαν βοή
θειαν άπό τούς άνθρώπους τούτους τούς στε
ρούμενους αισθήματος καί οΐτινες έπεζήτουν νά 
καταδικάσουν προκαταβολικώς διά νά κολακεύ
σουν περισσότερον τόν κύριόν των, καί ένθυλα-

είς εΰθυμον διάθεσιν καί είς χαράν τής ζωής. Μή ,λησμονήτε δέ ότι 
μόνον μετά τής ύγείας έρχεται ή καλλονή, ή καλλονή ήτις είνε κεφάλαιον 
κοινωνικόν, μία δύναμις τού κόσμου, τό στήριγμα καί ή χαρά αύτοΰ».

Ή νεάνις τής γ&ες και τής σήμερον.

Μία χαριεστάτη εϊκών τής νεάνιδος τής, χθές καί τής ,νεάνιδος τής 
σήμερον, ειλημμένη άπό τό περιοδικόν ή «Έφημερίς τοΰ Κάλλους», καί 
ήτις εφαρμόζεται άριστα έν Άθήναις δπως καί έν Παρισίοις:

Ή νεάνις τής χ&ές. Χθές — δηλαδή είς τό 1890 άκόμη — ή νεάνις 
«καλής οικογένειας» ήτο μία 'Αγνή, μικρά περιστερά, άθώα καί άγνή, 
ή όποια δέν έκαμνεν οΰτε έν βήμα είς τήν οδόν χωρίς νά 
συνοδεύεται άπό τούς γονείς της ή άπό καμμίαν σοβαρόν 
δέσποιναν σχεδόν δέν έπήγαινεν είς τό θέατρον ή τό πολύ - 
πολύ μίαν ή δύο φοράς τόν μήνα καί πάντοτε είς τά σοβαρά 
έργα. Είς τόν χορόν δέν ήδύνατο νά χορεύση δύο φοράς κατά 71 τ.
συνέχειαν μέ τόν ίδιον καβαλιέρον. Ώφειλε νά είναι σεμνή, 
μεμετρημένη, ολιγόλογος άν μή σιγηλή, οΰτε νά άναγινώσκη έφημερί- 
δας καί μυθιστορήματα είς τά όποια ή άσεμνότης έτόλμησε νά θέση 
λέξεις έρωτος καί πάθους. Ή μεταμόρφωσις έγεινε κατ’ άρχάς βρα
δέως καί έπέρασεν άπαρατήρητος. Αί άθλητικαι ασκήσεις, πολύ τής 
μόδας, έδωκαν κατά πρώτον είς τήν νεάνιδα ποιάν τινα έλευθερίαν. 
“Επειτα, ήρχισεν άκολουθδύμενον τό παράδειγμα τών άγγλικών και 
άμερικανικών οικογενειών, αί όποΐαι δέν άσκοΰν καθόλου έπί τών μις 
των τήν στενήν έπιτήρησιν, τήν πιεστικήν καί άνωφελή ή όποια τότε 
έξησκεϊτο είς τάς νέανιδας είς δλα τά άλλα μέρη.

Ή νεάνις τής σήμερον. Δέν θά περιγράψωμεν δλας τάς φάσεις τής 
μικρός έπαναστάσεως ή όποια μετέβαλε ριζικώς τήν νεάνιδα. Σήμερον 
έχειραφετήθη δριστικώς. ’Εξέρχεται μόνη, δέν χαμηλώνει τά μάτια, δέν 
έρυθριφ πλέον, άλλ’ άπαι-τά, μάλιστα θαρραλέως καί εύθύμως δταν τής 
όμιλοΰν διά πράγματα ελευθέρια. Δέν άγνοεϊ πλέον τίποτε άπό τήν ζωήν, 
οΰτε άπό τά μυστήρια τοΰ έρωτος, τοΰ γάμου, τού διαζυγίου. Άναγινώ- 
σκει κάθε πρωΐ τάς ήμερησίας έφημερίδας αί όποΐαι περιγράφουν τά 
κατορθώματα τών άπάχηδων καί τών σατύρων. Πηγαίνει καί εΐς τά 
σοβαρά καί είς τά εύθυμότερα θέατρα, είς τό ΙΙαλαί Ρουαγιάλ. καί τό 
Φολί Μπερζέρ. .. Ευρίσκει δτι ή μαμά έχει πολύ μουχλιασμένες ιδέες, δ 
μπαμπάς άρχάς φρικωδώς όπισθοδρομικάς, καί δέν δυσκολεύεται καθόλου 
νά τοίς δώση νά έννοήσουν δτι άπηλευθερώθη πλέον άπό τήν ήθικήν καί 
φυσικήν κηδεμονίαν των. Αύτή ή συμπεριφορά μάς πειράζει ένίοτε καί 
μάς κάμνει νά νοσταλγοΰμεν τήν έξαφάνισιν τής σεμνότητος, τής συστο
λής, τής άθώας άφελειας καί πρό πάντων, τής αίδοΰς. Διότι αύται αί 
μικραί άναίσχυντοι δέν .έχουν πλέον οΰτε μιάς πεντάρας αιδώ. Είς τήν 
θαλασσαν λούονται μέ στενά μαγιό» τά όποια προβάλλουν πάσαν στρογ- 
γυλότητα τοΰ σώματος, είς τόν χορόν είναι πλατύτατα έξωμοι, δπως καί 
αί γηραιαί δέσποιναι, καί φέρουν κάλτσας τρανσπαράν καί κολλητά είς 
τό σώμα φορέματα. Δεικνύουν τάς κνήμας των, άφήνουν νά μαντευθή 
τό έπίλοιπον .... "Αλήθεια, αύτό δέν είναι καί τρομερόν........

Οί χρωματισμοί τοΰ φθινοπώρου.

Θέλετε δέν θέλετε, Κυρίαι μου,'είναι πολύ πιθανόν δτι τό φθινόπω
ρου τούτο θά ένδυθήτε μέ βαθειά χρώματα. Οΰτω γάρ, έθέσπισαν αί 
παρισινοί κυρίαι αί κυρίαρχοι τής μόδας, αί όποΐαι κουρασθεϊσαι μέ 
τά λευκά καί τά άνοικτά.χρώματα, άπεφάσισαν αύτό τό φθινόπωρο'· νά 
προτιμήσωσι τά βαθέα χρώματα καί δή τό πράσινον, τό κόκκινον, τό 
κίτρινον καί τό πορτόκαλλί. Είναι δέ τά χρώματα ταΰτα, τά θεμελιώδη 
τοΰ ήλιακοΰ φάσματος, καί τοΰτο ίσως είμπορεϊ νά έξηγηθή άπό τό 
γεγονός δτι μεταξύ τών βασιλίδων τής παρισινής μόδας ςίναι καί η 
σύζυγος ένός διαπρεπούς φυσικού. Τουλάχιστον οΰτω ισχυρίζεται ή 
άκριτοθυμία είς τά κομψά αριστοκρατικά σαλόνια τών Παρισίων

Φοϋσται ■ ■ ■ ■ μέ τιράντας. Γ

Αί γυναίκες έννοοΰν νά πλησιάσόυν τήν άμφίεσίν των πρός τ>μ άνδρι
κήν. Καί άφ’ οΰ άπέτυχον είς τάς jupes culottes τώρα έπήραν άπό τούς 
άνδρας τάς τιράντας. Πράγματι ή πρώτη τοιαύτη, τουαλέττα ένεφανίσθη 
τόν μήνα τοΰτον είς Παρισίους, καί έτοιμάζεται, ώς. λέγουν 
νά κάμη τήν περιοδείαν τοΰ κόσμου. Ή φούστα κρατείται 
είς τήν θέσιν της μέ τιράντας αί όποΐαι περνούν είς τούς 
ιομους περίπου δπως καί αί άνδρικαί τιράνται. Ίδέτε είς 
τήν εικόνα. Είς τήν όσφύν μία δερμάτινη ζώνη, έπί τής 
όποιας ύπάρχουν όκτώ κοκκάλινα κομβία, άντί τών εξ τών 
άνδρικών περισκελίδων. Έκάστη τιράντα χωριστή, κουμ- 
βώνεται εΐς τά τέσσαρα Αντίστοιχα κομβία, καί διά νά μή 
φαίνεται σκεπάζεται μέ ταινίαν έκ λευκοΰ μαρμαίροντος 
υφάσματος, ήτις καταλήγει είς έκαστον άκρον καί είς δύο 
λωρίδας έκ καουτσούκ, προσαρμοζομένας είς τά κομβία. 
Άλλά είς πολλάς τουαλέττας είνε πολυτελέστεροι αί πραγ
ματικοί τιράνται καί δέν χρειάζεται τό κάλυμμά των, τούλά
χιστον μέχρις δτου παληώσουν. ’Από τάς τιράντας εύκολα 
ήμποροΰμεν νά φθάσωμεν είς τάς άνδρικάς περισκελίδας...

Φρύδια κα 'ι βλέφαρα.

Είς γαλλικόν περιοδικόν κυριών εύρίσκομεν περίφημον 
συνταγήν διά νά μεγαλώνουν τά φρύδια καί τά βλέφαρα.

’Ιδού αύτι'ι: είς όλίγον κίκινον έλαιον (ρετσινόλαδου) 
θέτετε μίαν πρέζαν θειάφι, καί κάθε βράδυ, μέ εν λεπτόν 
πινέλο, θέτετε όλίγον άπό τό μίγμα τοΰτο είς τά φρύδια 
σας καί τά βλέφαρα. Τό πρωΐ δέ πιλύνετέ τα μέ χλιαρόν 
χαμομήλιον. Διά τήν ωραιότητα δέ τών φρυδιών καί τών 
βλεφάρων, τά μέν φρύδια νά τά ισάζετε έπιμελώς κάθε 
πρωΐ μέ τά δάκτυλα, τά δέ βλέφαρα νά τά άνασηκώ- 
νετε άπό καιρού- είς καιρόν μέ τό άκρον τοΰ δακτύλου, 
έμβαπτιζόμενον είς όλίγον ροδόνερον.

Ή κόμηοσα, κάπως συνελθοϋσα έκ τοΰ τρόμου, καί ή πολΐτις ήσαν 
άλαλοι έκ. τής καταπλήξεως. Καί δμως ή δεσμοφύλαξ ήτο βεβαιοτάτη 
διι ήκουσε τό όνομα τής κομήσσης μεταξύ τών,θυμάτων. 1 ήν στιγμήν 
ταύτην μόνον ή κορασίς έφάνη άνακτώσα τάς αισθήσεις της. ’Απεσπά- 
σθη έκ τής περιπτύξεως τής μητρός της καί έπλησίασε τήν κόμησσαν.

— Βλέπετε, κυρία, δέν πρέπει ποτέ νά άπελπιζώμεθα. ’Ιδού ότι εσω-
θητε, τούλάχιστον. διά μερικόν καιρόν. "Ηκουσα τόν πατέρα μου και 
τούς άλλους δεσμοφύλακος νά λέγουν δτι ή τρομοκρατία δέν είμπορεϊ 
νά διαρκέση πολύ τώρα .... ,

—Πώς, έσώθην! άνέκραξενή κόμησσα. Δέν σέ έννοώ, μικρά μου Ραχήλ.
— Ήκούσατε, έπανέλαβεν ή παιδίσκη, δτι ό πολίτης έθύμωσε διά μίαν 

γραμμήν λευκήν;
— Ναί, λοιπόν; , , . . ;
— Λοιπόν, άπεκρίθη τό παιδίον, μέ τούς οφθαλμούς λαμποντας εκ 

χαράς, ήτο ή γραμμή τοΰ ονόματος σας. Πρό ολίγων στιγμών τό έξυσα. 
Δέν ήξευρα πώς νά σάς εύχαριστήσω ποΰ μέ έμάθατε νά διαβάζω. 
Εύρήκα τόν τρόπον. Ό πατέρας έπαιζε χαρτιά καί έπινε μέ άλλους. 
Έγώ εύρήκα τότε τήν εύκαιρίαν, καί ό πατέρας, καθώς ήτο ζαλισμένος 
άπό τό κρασί δέν έθυμήθηκε τό όνομά σας· έσώθητε, καλή μου κυρία..

— Έσώθην !... έσώθην ! ... χάρις εΐς έσέ, άγαπητή μου μικρούλα, 
άνέκραξεν ή κόμησσα, σφίγγουσά τήν Ραχήλ είς τήν άγκάλην της καί 
καλύπτουσα αύτήν διά φιλημάτων καί θωπειών.

Ή μήτηρ τής κόρης έκλαιεν άκόμη, άλλ’ άπό εύτυχίαν τώρα... Ί Ι Κ“ 
Μονβαλιέ έφερε τόν Κάρολον είς τό πλευρόν τής Ραχήλ και τούς ωνό- 
μασεν άγαπητά της παιδιά. Αί δυό μητέρες ένηγκαλίσθησαν ώς άδελφαί.

Δύο ήμέρας κατόπιν ήτο ή 9ι τοΰ μηνός Θερ|ΐιντόρ. Ό Ροβεσπιέρος 
άνετρέπετο μέ τήν τρομερόν του θυγατέρα τήν «Τρομοκρατίαν», αί 
φυλακαί ήνοίγοντο· ή κόμησσα καί ό υίός της ήσαν έλεύθεροι.

Ό συμβολαιογράφος τής οικογένειας Μονβαλιέ, άγαθός καί τίμιος 
άνθρωπος, παρέδωκεν άκεραίαν τήν περιουσίαν της, καί ή κόμησσα 
ήδυνήθη νά έξαγοράση τήν έπαυλίν της καί τά κτήματά της τά όποια 
είχον πωληθή ώς δημόσιον κτήμα. Προσέφερεν εΐς τήν Καν Γκραντιέρ 
κομψόν περίπτερον συνεχόμενον μέ τήν κυρίαν οικοδομήν, μετά τού 
υποστατικού καί τών αγρών οΐτινες ήσαν έξάρ- 
τημα αύτοΰ. Ό πρώην δεσμοφύλαξ έδίστασεν 
όλίγον, άλλά συνήνεσε τέλος νά άποδεχθή τήν 
γενναιοδωρίαν ταύτην, έξ αγάπης πρός τήν 
κόρην του.

Όκτώ έτη βραδύτερον, ή 
Ραχήλ, εύπαίδευτος καί έκλε- 
κτής άνατροφής, έγίνετο κό- 
μησσα Καρόλου Μονβαλιέ.

αύτή, καθυβρίζετο εΐς τήν αξιοπρέπειαν τής γυναικός, καί είς τήν οδύνην 
τή? ΖΊΟ,*ς> παρά τών χυδαίων τούτων δντων, γεννήματος κοινωνίας έν 
αποσυνθέσει.

Συγκροτούσα τήν αναπνοήν της, ανέλυε τόν θόρυβον, τόν κρότον τών 
βημάτων, καί μόνον όταν ή βοή έσβύνετο ή άπεμακρύνετο, έκάθητο 
πάλιν πλησίον τοΰ παραθύρου καί άφηνε νά πλανάται τό βλέμμα της 
έπί τών βορβορωδών κυμάτων τοΰ Σηκουάνα, ελευθέρου εΐς τήν κακώς 
φρασσομένην κοίτην, ζώσης εΐκόνος τοΰ έπαναστατικοΰ χειμάρρου. 
Όλίγον κατ’ όλίγον συνήρχετο, αί όπτασίαι διελύοντο ή μία’ μετά τήν 
άλλην, καί ηύχαριστεΐτο νά θαυμάζη τούς τοίχους τής φυλακής της μέ 
απείρως περισσοτέραν ευδαιμονίαν καί γαλήνην, παρ’ δ,τι τό έκαμνεν 
άλλοτε, εΐς τάς μεγαλοπρεπείς αίθούσας τοΰ μεγάρου της μέ τοΰς τοί
χους τοΰς καλυπτόμενους διά θαυμασίας διακοσμήσεως καί πολυτίμων 
ζωγραφικών πινάκων. Τότε ήννόει πόσον δλα ήσαν σχετικά, καί ηυχα- 
ρίστει τόν Θεόν δτι τής άφήκε τόν πολυαγάπητοι’ υιόν της. καί όλίγον 
καιρόν διά νά τόν άγαπφ άκόμη.

Ό μικρός Κάρολος ήσθάνετο τήν βαρεϊαν θλίψιν τής μητρός του, καί 
προσεπάθει νά τήν πραΰνη διά τών θωπειών του, χωρίς, έν’ τούτοις, 
νά τής εϊπη δτι ήννόει τήν αιτίαν τών δακρύων της.

Μίαν ήμέραν, καθ’ ήν ί] κόμησσα συνετρίβετο έν τή άπελπισίφ της ή 
Ραχήλ είσήλθεν αίφνιδίως:

— Διατί είσθε λυπημένη, Κυρία, καί ύποφέρετε τόσον; τή είπεν.
—"A! παιδί μου, ή μήτηρ σου είνε πολύ εύτυχής, απήντησεν.Άλλ’έγώ; ...
— Ποιος είξεύρει, Κυρία,έπανέλαβε τό παιδίον ό Θεότ είνε τόσον καλός! 
—Ό Θεός δέν έλυπήθη τήν βασιλικήν οικογένειαν! διατί θά έλυπεΐτο

ημάς ; είπεν ώσεί μονολογούσα μάλλον ή άπαν- 
τώσα είς τήν αγαθήν ελπίδα τής παιδίσκης.

Ή Ραχήλ εύρίσκετο έκεΐ άπό μιάς ώρας καί 
ήκουε μετά προσοχής τόν Κάρολον δστις τή 
έδίδασκε τά στοιχεία τής γραμματικής, δταν 
είσήλθεν ή κυρία Γκραντιέρ μέ έκφρασιν ύπερ- 
τάτης άπογνώσεως :

—"Α ! κυρία κόμησσα!
Ή κόμησσα συνεκλονίσθη, δ μικρός Κάρο

λος ώχρίασεν, ή Ραχήλ άνεταράχθη.
— Διά σήμερον; είπεν ή κόμησσα τρέμουσα.
Ή δεσμοφύλαξ δέν άπήντησεν, άλλ’ έπεσεν 

αδρανής έπί τίνος καθίσματος. Ή κατάδικος 
δέν ήθελε νά άπολέση πάσαν έλπίδα.

— Είσθε βέβαια, είσθε βέβαια;
—,’··'’·°ή,ονον! δ σύζυγός μου άνέγνωσε τόν 

κατάλογον τών θυμάτων διά σήμερον τό άπό- 
γευμα-__

Η κόμησσα τρέμουσα μόλις ήδυνήθη νά άρ
θρωση αύτάς τάς λέξεις.

— Είμαι καί έγώ;
— Είσθε καί σεϊς„ . είπεν ή δεσμοφύλαξ καί 

προσεπάθησε νά εύρη λόγους παρηγοριάς.
Αίφνιδίως ή Ραχήλ έφυγεν έκ τοΰ κελλίου, 

καί μετά πάροδον ολίγων λεπτών έπανηλθεν 
αγωνιώδης, κατέρυθρος έκ τοΰ τρεξίματος, καί 
φοβισμένη, ώς παιδίον συλληφθέν έπ’αύτοφώρφ 
άτακτήσαν καί φεΰγον τήν τιμωρίαν. Συνεσπει- 
ριόθη είς τήν άγκάλην τής μητρός του. Ήτο 
τοιαύτη ή άπόγνωσις τών δύο γυναικών καί τοΰ 
μικρού Καρόλου ώστε δέν παρετήρησαν τήν 
άπομάκρυνσιν τής κορασίδος ούτε τό περίτρο
μου ΰφος της κατά τήν έπάνοδόν της.’Αντιθέτως 
πρός τήν συνήθειάν της ή Κ« Γκραντιέρ δέν 
έσφιγξεν εΐς τό στήθος της τήν κόρην της.Έσυλ- 
λογίζετο τήν ταλαίπωρον ταύτην μητέρα, ήτις, 
εις τό πλευράν της, συνετρίβετο είς τήν οδύνην 
ένός άφεύκτου χωρισμού. Αίφνιδίως έφαντάσθη 
δτι ήτο, αύτή ή ιδία ή δυστυχής τήν όποιαν άπέ- 
σπων άπό τό τέκνον της· τότε ήρπασε τήν κό
ρην της, τήν έσφιγξεν είς τό στήθος της καί 
τήν κατεφίλει.

Ήμίσεια ώρα παρήλθεν έν άγωνίφ. Κρότος βαρέων βημάτων έν τφ 
διαδρόμφ, φωναί άνθρώπων ήμιμεθυσμένων ήκούσθησαν θά έκάλουν 
τώρα τούς καταδίκους οΐτινες είχον στοιβαχθή φύρδην - μίγδην είς 
παράπλευρον μεγάλην αίθουσαν.

Είς τήν έκφώνησιν έκάστου ονόματος, Αντηχούσαν ύπό τούς θόλους, 
κραυγαί ήκούοντο, πόδες διατακτικοί ή νευρικοί έπληττον τό πλακόστρω
του, καί ώς έπφδός έκρότουυ δ γέλως καί αί χυδαιολογίαι τών αβράκω
των καί οί όλολυγμοί έκείνων οΐτινες έμενον.

Μετά τήν έκφώνησιν αριθμού τίνος ονομά
των ό άναγινώσκων τόν κατάλογον έσταμάτη- 
σεν καί είπε χολωθείς:

— Πολϊτα Γκραντιέρ ... ή δεσμοφύλαξ συνε- 
ταράχθη, ή Ραχήλ ήρχισε νά τρέμη . .'. έκεϊ
νος έξηκολούθησεν:

—Ή Συνέλευσις δέν έχει τά μέσα νά χάνη τό χαρτί 
οΰτω. Διατί, άφήκες τόσον μέγα διάστημα μεταξύ τών 
δύο αύτών ονομάτων;
, Ή παιδίσκη έγεινε πελιδνή, καί άφέθη βαθύτερον 

είς τήν άγκάλην τής μητρός της.
— Δέν έπρόσεξα, άπήντησεν δ Γκραντιέρ, μέ φωνήν 

άσταθή.
— Διάβολε! παρετήρησεν είς άλλος- αύτό δέν μέ 

έκπλήττει· τό έτράβηξε γιά καλά σήμερον τό πρωΐ!
Χονδρός γέλως άνετάραξε τό στήθος τού μικρού πλή

θους τών θεσμοφυλάκων καί τών άβρακώτων. Ή έκφώ- 
νησις έπανελήφθη, νέαι κραυγαί, έπειτα σιγή άπόλυτος.

[Ή Ι’αλλΙς λογία Δν’ις Μαργαρίτα Φλορί, μία χαριε- 
στάτη παρισινή νεάνις, έκλεκτής μορφώσεως καί 
σπινβηροβόλου πνεύματος γυνή, ήτις άπό τίνος 
χρόνου παρεπιδημεί έν Άθήναις, εϊχε τήν καλωσΰ· 
νην νάγράψη είδικώς διά τήν · ΕΙκονογραφημένην- 
τό παρατιθέμενον διήγημα, είλημμένον έκ τής Γαλ
λικής Έπαναστάσεως. Ή Δίς Φλορί έχει τάλαντον 
ποιητρίας καί φιλολόγου λεπτότατου, τό όποιον 
άνεγνωρίσβη παρά κορυφαίων Γάλλων φιλολόγων, 
μεταξύ τών όποίων καί ot Ακαδημαϊκοί Ζάν Ρισπέν 
καί Ρενέ Δουμίκ, πανηγυρικώς δέ παρά διακοσίων 
Γάλλων λογίων καί ποιητών οΐτινες, πρωτοβουλίφ 
τοΰ κ. Λουδοβίκου Σαίντ Μαρί, Γραμματέως τής 
περίφημου φιλολολογικής Έπιθεωρήσεως, «Mercure 
de France, τήν έξέλεξαν ·Πριγκήπισσαν τών Ποιη
τών», κατά τό πρακτικόν τό δημοσιευΰέν είς τήν 
παρισινήν καλλιτεχνικήν έφημερίδα «Comoedia» ής 
είναι συνεργάτιςή συμπαθεστάτη λογία, συνεργαζο- 
μένη έπίσης καί είς την έφημερίδα «Paris-Journal» 
και είς ίίλλας φιλολογικός έπιθεωρήσεις, ’Άλλως 
Ιδέαν τοϋ ταλάντου τής «Πριγκηπίσοης τών Ποιη
τών» δίδει τΰ συγκινητικόν τοΰτο διήγημα τό όποιον 
είναι έλάχιστον μέρος τοΰ φιλολογικού έργου τής 
Δος Φλορί—ποιήματα, διηγήματα, μυθιστορήματα, 

κωμωδίαι καί δράματα πεζά καί έμμετρα;.

Χώσουν μερικά χρήματα περισσότερου. "Αλλως ή κόμησσα, τής όποιας
C -- ’ » · » · . . . .
θάνη δπως καί έκεϊνος.
, Διά τήν γυναίκα αύτήν τής ανώτατης άριστοκρατίας, συνειθισιιένην 

είς τήν κοσμικήν ζωήν οίκείαν είς τήν αύλήν τής Μαρίας Άντωανεττας, 
η φυλακή ήτο κατάπτωσις ήθική καί υλική ανυπόφορος. Τά έξαίρετά, 
άλλά λιτά φαγητά,τά,όποια ή δεσμοφύλαξ τής παρεσκεύαζε μυστικώς, 
πόρρω άπεϊχον τών έξαισίων έδεσμάτων τής παλαιάς αρχοντικής της 
τραπέζης, καί ή έλευθερία αύτή ή τόσον προσφιλής είς δλους, νά πηγαί
νουν όπου θέλουν, νά έξέρχωνται κατ’ άρέσκειαν, πρό πάντων αύτή, 
διότι έλειπε, τήν έθλιβε περισσότερον. Έν τούτοις, όλα αύτά έξηφα- 
νίζοντο, πρό μιάς οδύνης *(><> μιάς χαράς: τής όδύνης ότι άπώλεσε 
σύζυγον τρυφερώςάγαπώμενον, καί τής χαράς δτι είχε τόν υίόν του 
μαζή της. Ιό,παιδίον ήτο παρά πολύ μικρόν διά νά καταδικασθή είς 
θάνατον, καί ή Κ“ Μονβαλιέ ήσθάνετο είς τήν ιδέαν ταύτην άνακούφισιν 
ήτις, τήν έκαμνε νά ύποφέρη τήν ζωήν ταύτην τής διηνεκούς ανησυχίας. 

Είς κάθε κρότον έν τοίς, διαδρόμοις ένόμιζεν δτι ήκουε τόν θεσμοφύ
λακα ερχόμενον ϊνα τήν άναζητήση· ή καρδία της ήρχιζε νά κτυπφ ώς 
μάζα ορειχάλκου, ήτις θέλει νά σιιντρίψη τά τοιχώματα τοΰ κώδωνος 
οστις τήν περικλείει. Έκκωφαντική βοή έκραδαίνετο είς τά ώτά της. 
Είς μίαν στιγμήν ή φαντασία της έπλασσε τήν αίθουσαν τοΰ δικαστη
ρίου, τάς ειδεχθείς σαρκαστικός μορφάς τών δικαστών· ήκουε πάσαν 
υβριν κατά τοΰ Βασιλέως καί τής Βασιλίσσης, είς ένα τρομακτικόν 
πάταγον, τό όνομα αύτό τού Θεοΰ βλασφημούμενον άσεβώς, ένφ αύτή, 
πτωχή γυνή, χαμένη έν μέσφ τών άνθρώπων τούτων τών εξημμένων έκ 
τοΰ οίνου, τών παρασυρομένων είς τό κΰμα τής έπαναστατικής μανίας,

ο ,συζυγος εϊχεν, απολεσθή είς τό Ικρίωμα, έφαίνετο εύτυχής νά άπο-

« « «

ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΑΣ, ΚΥΡΙΑ! MOYq

Ή υγιεινή τής γνναιχός.

Ό καθηγητής Λουκιανός Ζακέ έκαμε προσφά- 
τως μίαν διάλεξιν περί τής υγιεινής τής γυναικός 

δημοοιευθεϊσαν εϊς τήν «Υγιεινήν», ή όποια υπήρξε τόσον ώραια 
καί σοφή ώστε έκαμε τόν γΰρον τοΰ κόσμου δΓ δλων τών ειδικών 
έφημερίδων καί περιοδικών. Είς τήν Ελλάδα έρχεται κατά πρώτην 
φοράν'τώρα διά τής «Εικονογραφημένης». Ιδού πώς ό καθηγη
τής Ζακέ καταστρώνει τό πρόγραμμα τής ήμέρας διά τήν γυναίκα : 

Έγερσις είς τάς όκτώ τό πρωί.
Μόλις πηδήσετε άπό τήν κλίνην, άνοιγμα τών παραθύρων δια 

τόν αερισμόν, καί φυσική άσκησις ήμισείας ώρας διά γυμναστι
κής μυϊκής καί αναπνευστικής, πρό πάντων δέ προτίμησις τών 
άσκήσεων αί όποΐαι άναπτύσσουσι τό στερνόν, καί είναι πολύτι
μοι διά τήν διατήρησιν εύρώστου στήθους, τόσον χρησί|ΐου είς 
τάς γυναίκας καί εις τάς μητέρας. Εί δυνατόν, ή γυμναστική αΰτη 
άς γίνεται μέ γυμνόν τό σώμα, είς άέρα άνοικτόν καί ηλιόλουστου, 
έντός τού δωματίου. Έπειτα βραχύτατου θερμόν ποδόλουτρον, 
πλύσις βιαστική τοΰ σώματος καί πρόχειρος έντριψις.

Ε’ις τάς όκτώ καί ήμίσειαν μικρόν πρόγευμα μέ στερεάς τροφάς. Ό
συνδυασμός τοΰ γεύματος τούτου μέ τήν προηγουμένην γυμναστικήν 
ενισχύει θαυμασίως τάς πεπτικάς λειτουργίας. . . ..

Κατόπιν ή τουαλέττα τοΰ προσώπου καί τής κεφαλής και ύστερον αι 
οίκιακαί έργασίαι, ή έργασία γενικώς, σωματική, πνευματική, καλλιτε
χνική. Είναι τό σωτηριωδέστερον θεμέλιον τής υγείας.

Είς τάς δώδεκα καί ήμίσειαν. πάντοτε άκριβώς τήν αύτήν ώραν, 
γεΰμα. μέ έδέσματα έξ ίσου κρεωφαγικά- φυτοφαγικά. Μάσσησις τών 
τροφών έπίμονος, διότι τίποτε δέν συντελεί καλλίτερον είς τήν καλήν 
χώνευσιν καί άφομοίωσιν τών τροφών άπό τήν μάσσησιν. 'Ολίγος οίνος 
έ'ι-τός περισσοτέρου ϋδατος. Καί μετά τό γεΰμα άνάπαυσις, ύπό τύπον 
εύχαρίστου συνομιλίας ή ελαφρού ΰπνου: καμμία έργασία, άπολύτως 
καμμία οΰτε κάν άνάγνωσις.

’Άπό τάς δύο έως είς τάς πέντε: έργασία, κοσμικαί υποχρεώσεις, περί
πατος. Πέντε έως πέντε καί ήμίσεια έλαφρόν πρόδειπνον. Είς τάς επτά 
καί ήμίσειαν δεΐπνον, έλαφρότερον άπό τό γεύμα, καϊ σχεδόν άκρεωφα- 
γικόν. Περί τό μεσονύκτιον έτοιμασθήτε πρός ΰπνον. θά προηγηθή 
πάλιν μικρά μυϊκή καί άναπνευστική άσκησις. Ό ΰπνος έντός περιβάλ
λοντος δροσερού καί άεριζομένου, εί δυνατόν. Τό ιδεώδες^ τού ύπνου 
είναι νά καυσώνετε είς τόν δροσερόν άερα. Μέ σκέπασμα κάπως βαρύ
τερου τό ιδεώδες αύτό είναι πραγματοποιήσιμο'’.

«Πρό παι-τός, καταλήγει ό καθηγητής Ζακέ, καμμία κυρία άς μή εϊπη 
ότι τό πρόγραμμα αύτό άπαιτεΐ χρόνον πολύν καί είναι άνιαρον. Σάς 
βεβαιώ δτι αν έίνοήσετε καλώς τήν σπουδαιότητα τής φυσικής,ασκη- 
σεως διά τόν ρυθμόν τής ζωής, καί εαν επιτελερετε καλώς τα υγιεινά 
ταύτα γυμνάσια, θά κερδίσετε είς ένεργητικότητα, δπως έπίσης είς υγείαν,
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πρός τάς νέας ιδέας, φιλόφρονος

*------------1Λ1ΓΑ1 γραμμαί, είς τήν ιστορίαν τοϋ Παύλου Α’ τής Ρωσ
σίας, τήν γραφεϊσαν είς προηγούμενοι* τεΰχος, ήρκεσαν νά 
δώσουν ιδέαν τινά τής τραγικής προσωπικότητος τής Αικα
τερίνης τής Β' τής Ρωσσίας. Θά συμπλήρωσή θαυμασίως τήν 

---- εικόνα ή κατωτέρω άριστουργηματική σκιαγραφία, μέ τήν 
όποιαν ό γόης γάλλος ιστοριογράφος Παύλος Σαίν Βικτόρ, μάς παρου
σιάζει τήν Σεμιράμιδα τοΰ Βορρά». Ή σελίς αύτή είναι αληθώς άπό 
τά έξοχώτερα φιλολογικά, αριστουργήματα τής ιστορίας. Άλλά έχει καί 
τήν σπανίαν αξίαν δτι ή έρευνα τοΰ 'ιστορικού άπομακρύνουσα τάς εύγενι- 
κάς ύπερβολάς, αιτινες πλάσσονται πάντοτε περί τό βασιλικόν μεγαλεϊον, 
αποκαλύπτει τήν αλήθειαν, μέ δλας τάς τραχυτάτας αύτής ωμότητας.

«
Αικατερίνη ή Μεγάλη, γράφει ό Σαίν Βικτόρ : Ή Ρωσσία θά τήν 

πανηγυρίση ίσως μέ τό ένδοξον τούτο δνομα. Άλλ’ ή λοιπή άνθρωπό
της, μετά στενοχώριας Οά τό έπιβεβαιώση. Ύπό τήν επίφαση* αύτής 
ώς νεωτεριζούσης άνάσσης, προθύμου 
καί εύγενοΰς, κατάφορτου ύπερνεάζον- 
τος πολιτισμού, ή Αικατερίνη Β' μένει, 
κατά βάθος, έκ τ,ής/γραμμής τών ασια
τικών Βασιλισσών, περισσότερον γι- 
γαντώδης ή μεγάλη, σχεδόν τερατώ
δης, άπό τινων άπόψεων.

ΤΙ δολοφονία τοΰ Πέτρου Γ' άτιμά- 
ζει τήν είς τόν θρόνον άνάρρησίν της. 
Οί ύμνηταί αύτής έπειράθησαν νά τήν 
άποπλύνωσιν έκ τής κηλΐδος ταύτης 
τοΰ αίματος* ή κηλίς παρέμεινε καί 
δέν Οά έξαλειφθή. Δέχομαι δλα τά 
έλαφρυντικά περιστατικά τών πρώτων 
πράξεων τής τραγφδίας ταύτης. Ή 
έκθρόνισις τοΰ Πέτρου Γ' δύναμαι νά 
διζαιολογηθή έκ τής άγριας ήλιθιό- 
ιητος τού ήγεμόνος τούτου, γεννηθέν- 
τ<>ς μάλλον διά τήν σωματοφυλακήν 
παρά διά τόν θρόνον* έξηγεϊται άκόμη 
διά τοΰ κινδύνου δν διέτρεχεν ή Αικα
τερίνη, άφήνουσα νά βασιλεύη τόν 
σύζυγον δστις τήν έμίσει. Ή έκδίωξις 
αύτής ήτο έπικειμένη καί ώφειλε νά 
έκλέξη μεταξύ τής ανατροπής τοΰ 
Τσάρου καί τής ιδίας της πτώσεως. 
Δέν έδίστασε ποσώς: ή άποφασις αύτής 
έλήφθη, έτέθη είς ενέργειαν, έξετελέ- 
σθη, μετά κεραυνοβόλου ταχύτητος.

Ή ρωμαντική έπανάστασις τής 8 
'Ιουλίου τοΰ 1762 είναι έν έκ τών 
Οαυμασιωτέρων μυθιστορημάτων τής 
ιστορίας. Ή νεαρά αΰτη γυνή, δρα- 
πετεύσασα, τήν νύκτα, έκ τών Ανα
κτόρων, δπου κοιμάται δ σύζυγος τόν 
όποιον μέλλει νά έκθρονίση, ήτις ρί- 
πτεται είς μίαν άμαξαν μεταξύ τοΰ 
κομμωτοϋ της καί τής θαλαμηπόλου 
της, έμφανίζεται πρό ένός στρατώνος, 
άπάγει τούς στρατιώτας του, άποπλανφ 
τόν στρατόν, ηλεκτρίζει τόν λαόν, άνα- 
κηρύσσεται αύτοκράτειρα μεταξύ δύο στρατιωτικών έπιθεωρήσεων, βαδί
ζει είς μάχην κατά τοΰ Τσάρου, δστις έξυπνφ αιχμάλωτος, καί ανέρχεται 
είς τόν θρόνον ώς έξ έφόδου, χωρίς ένα πυροβολισμόν, χωρίς μίαν στα
γόνα αίματος, ύπενθυμίζει τάς πολεμικός γοήσσας τοΰ Άριόστου. Είναι 
τό - Όνειρον μιάς θερινής νυκτός», ένδύσαν έν πολιτικόν πραξικόπημα.

Άλλά μετά τήν μάγον φαντασμαγορίαν έπεται ή σφαγή. Αί δολοφο- 
νίαι τών Ρωμαίων αύτοκρατόρων φαίνονται σεμναί, παρά τόν φόνον 
τοΰ Πέτρου Γ'. Ή νεωτέρα μιμήτρια τής Λοκούστης, τής τρομερός 
φαρμακευτρίας ήν έχειρίζετο θαυμάσιον δργανον τών δολοφονικών της 
άποφάσεων ή Άγριππίνα, ή νεωτέρα Λοκούστη, έγένετο κάπηλος, διά 
νά τόν φονεύση. Τόν έδηλητηρίασαν κατά πρώτον, διά δηλητηρίου 
έντός ποτηριού ρακής. Έπειτα, έπειδή έβράδυνε πολύ νά άποθάνη, τόν 
έπνιξαν μέ έν προσόψιον, ένφ ό Αλέξιος Όρλώφ τοΰ συνέτριβε τό στή
θος ύπό τά δύο γόνατά του. Έάν ή Αικατερίνη δέν διέταξεν άκριβώς 
ουτω τήν θηριώδη ταύτην κακουργίαν. τήν ένέπνευσε διά τής σιωπής 
της, καί τήν έπεδοκίμασε διά τών εύνοιών άς έπεδαψίλευσεν είς τούς 
δολοφόνους. Τήν επαύριον, κατά τό γεύμα, έφάνη είσελθών ό Όρλώφ, 
ό στραγγαλιστής, μέ τήν κόμην αύτοΰ έν άταξιφ, κονιορτοβριθής, μέ τά 
ενδύματα έσχισμένα, αιμοσταγής, πελιδνός έκ τοΰ έγκλήματός του. Οί 
μανιώδεις αύτοΰ οφθαλμοί συνηντήθησαν μέ τούς οφθαλμούς τής Αικα
τερίνης είς μίαν άπαισίαν αστραπήν. ΉγέρΟη ή Αικατερίνη σιωπηλή, 
είσήλθεν είς συνεχομένην αίθουσαν δπου έκεϊνος τήν ήκολούθησεν* 
όλίγας στιγμάς ύστερον έπανήλθεν ήρεμος, μειδιώσα καί έκάθησε φαι- 
δρώς είς τήν τράπεζαν. Post breve srlentium, repetita convivii laetitia 
(μετά βραχεΐαν σιγήν έπανελήφθησαν τά εύθυμα συμπόσια), λέγει δ 
Τάκιτος αφηγούμενος τόν θάνατον τοΰ Βρεττανικοΰ.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΑΣ

Δέν είναι δέ τοϋτο τό μόνον οικογενειακόν έγκλημα διά τό όποιον 
δύναται νά κατηγορηβή ί] Αικατερίνη Β’. Αί στυγνοί παραδόσεις τής 
οικογένειας τών ’Ατρειδών, φαίνεται ωσάν νά μετεπήδησαν έκ τοΰ ’Ανα
κτόρου τών Μυκηνών εις τά 'Ανάκτορα τών Τσάρων. Ό νεαρός Ίβάν 
Τ', έκθρονισθείς παρά τής Έλισσάβετ, ήδη άπό τοϋ λίκνου του, έφθι- 
νεν έπί εϊκοσιν έτη εγκάθειρκτος έντός φρουρίου. ΤΙ σκιά αΰτη τοΰ 
μνηστήρος τοΰ θρόνου ήμπόδιζε τήν Αικατερίνην νά βασιλεύη ήσυχος. 
Τήν άπήλλαξε τής ανησυχίας άγρια παγίς. Είσεχώρησαν εις τήν φυλα
κήν του, ίνα τόν ελευθερώσουν δήθεν, ουνωμόται τινές, ύπό τήν προσ
τασίαν της αστυνομίας, καί οί δύο δεσμοφύλακές του. κατά τήν οδηγίαν 
ήν είχον, τόν έφόνευσαν δι' άμετρήτων πληγμάτων τοϋ έγχειρίδιον. 
Βραδύτερου ή Αικατερίνη άνήρπαζεν έκ Ρώμης, διά τοΰ ’Αλεξίου 
Όρλώφ, τοΰ συνήθους έκτελεστοΰ τών μεγάλων της έργων, μίαν κόρην 
τής Τσαρίνας Έλισσάβετ, γεννηθεϊσαν έκ κρυφίου γάμου, διά τόν 
φόβον μήπως καί αΰτη έπωφΟαλμία τόν θρόνον. ΤΙ νεαρά πριγκή- 
πισοα. προσελκυσβεΐσα έπί ρωσσικού πλοίου, μετεφέρΟη άλυσίδετος 
εις τό βάθος μιάς φυλακής τής Πετρουπόλεως. Μήνας τινας ύστερον, ό 

Νέβας ποταμός όπερεξεχείλιζε κατά 
διαταγήν καί τήν έπνιγεν έντός τής 
φυλακής της.

Αί τραγφδίαι αΰται, μελανά φρικα
λέα στίγματα τής βασιλείας τής ΑΙκα- 
τερίνης, καλύπτονται άπό πρόσοψη* 
τής όποιας δ ανατολικός διάκοσμος, 
θαμβοί μακρόθεν τήν φαντασίαν. Πό
λεμοι εύτυχείς, κατακτήσεις απέραν
τοι, προσαρτήσεις άτέρμονες* ή Ρωσ- 
σία όφείλει είς τήν ΛΙκατερίνην τόν 
κολοσσιαίου όγκον της, &ν μ ή τό με- 
γαλεϊόντης. Θεωρούμεναι έκ τοΰ πλη
σίον αί μεγαλειώδεις αΰται έπιτυχίαι, 
φαίνονται συχνά ύπό μορφήν εγκλη
μάτων. Ή σοφή διάλυσις τής Πολω
νίας, ένεργηθεϊσα ώσεί διά πολιτικής 
δηλητηριάσεως, ή σφαγή τής Βαρσο
βίας. οί άθρόοι δεκατισμοί τού Σου- 
βάρωφ, έν Τουρκίφ, κάμνουν νά έξανί- 
σταται ή συνείδησις καί νά έξεγείρεται 
ή καρδία τής τιμίας Ιστορίας. Υπήρξε 
δέ μία τών τραγικότερων εκδηλώσεων 
τής αμείλικτου καρδίας της τό κίνημα 
έκεϊνο τής σαρκαστικής μεγαλοφροσύ- 
νης, δταν είς τόν ήττηθέντα καί δέ- 
σμιον καί ανίσχυροι* Δικτάτορα τής 
Πολωνίας Κοσιοΰσκο προσέφερε μεγα- 
λοθύμως τό ξϊφός του ϊνα άγωνιοθή 
ύπέρ τής άτυχούς πατρίδος του.

Ό περίφημος, κώδιξ δστις συνετά- 
χθη διά τών χειρών της, καί προεκά- 
λει τούς ενθουσιασμούς τοΰ Βολταίρου 
καί τάς τρυφερότητας τού Διδερό, είναι 
άνευ άξίας. Οί νόμοι οδτοι οΐτινες έξή- 
γειρον τούς θαυμασμούς τής εύπιστου 
Ευρώπης έμειναν γράμμα νεκρόν. Ή 
θανατική ποινή κατηργήθη, άλλά τό 
κνούτον αντικατέστησε τόν πέλεκυν, 
καί έξετέλει τά έργα αύτοΰ κατά μικράς 

δόσεις. Τφ 1764, έκραγείσης στρατιωτικής στάσεως, οί στασιασταί δέν 
άπεκεφαλίσθησαν, άλλ’ άφέθησαν νά άποθάνωσι τής πείνης είς τήν 
φυλακήν. Τά πάντα υπήρξαν ψεύδος ή αυταπάτη είς τήν τοσοΰτον 
ύμνηΟεΐσαν , νομοθεσίαν ταύτην. Τό πρόγραμμα ύπέσχετο τήν δικαιο
σύνην, τόν ανθρωπισμόν, τήν ανεξικακίαν, τό πρόγραμμα τού αίώνος* 
άλλά τό παλαιόν μοσχοβιτικόν δράμα, πλήρες κακουργίας καί ραβδι- 
σμών, έξηκολούθει πάντοτε τήν έξέλιξίν του, έν τφ έσωτερικφ τής 
Αύτοκρατορίας. Οί βουλευταί τών Σαμογετών, κληθέντες είς τήν συνέ
λευση* τήν οποίαν ή Τσαρίνα συνεκάλεσεν είς Πετρούπολη*, άπεκάλυ- 
ψαν μετά τραχείας ειλικρίνειας τήν υποκρισίαν τών ψευδών τούτων 
μεταρρυθμίσεων : ■ Εϊμεθα. είπον, άπλοι άνθρωποι* δέν εχομεν ανάγκην 
κωδίκων. ’Αλλά κάμετε διά τούς διοικητάς, τούς όποιους μάς δίδετε, 
νόμους οί όποιοι νά τούς εμποδίζουν νά μάς καταδυναστεύουν. Θά 
ήμεθα εύχαριστημένοι* δέν θέλομεν τίποτε άλλο περισσότερον».

Τό πομπώδες έμβλημα τής βασιλείας τής Αικατερίνης υπήρξε τό φαν
τασμαγορικόν ταξείδιον της, τής Κριμαίας, όπερα έξ οκτακόσιων λευ
γών, σκηνοθετηθεϊσα παρά τοΰ Ποτέμκιν, μέ τέχνην θαυματουργού καί 
παντοδυνάμου μηχανικοΰ. Εκατόν πεντήκοντα έλκηθρα έσύροντο έπί 
τών χιόνων* δταν ήρχιζεν ή νύξ, πυραί τρισμέγιστοι έφώτιζον μαγικούς 
τήν οδόν. Άνάκτορον αύτοσχέδιον άνεφύετο ώς άνθος είς κάθε σταθ
μόν, ώσεί ύπό τήν μαγικήν ράβδον θαυματοποιού. Πρεσβεΐαι γραφικοί 
έξ δλων τών λαών τής Αύτοκρατορίας, συνωστίζοντο είς τάς πύλας τών 
πόλεων, ίνα επευφημήσουν τήν Αύτοκράτειραν. Ή φαντασμαγορία έδι- 
πλασιάσθη κατά τήν μεγαλοπρέπειαν, καί ηΰξησεν ή μαγευτική αύτής 
θεαματικότης, όταν ή Αικατερίνη έπεβιβάσθη έπί τού Βορυσθένους. 
Θά ένόμιζέ τις δτι έβλεπε τήν Κλεοπάτραν καταβαίνουσαν τόν Νείλον.

Η ΜΕΓΑΛΗ

Ή κατάχρυσος αύτής θαλαμηγός έστρωμένη διά μετάξινων ταπήτων, 
έκυλίετο άκτινοβόλος έπί τών γαληνιαίων ύδάτων. Όγδοήκοντα άί.λα 
πλοία τήν ήκολούθουν, φέροντα ορχήστρας αιτινες δι’ αρμονίας συνώ- 
δευον τόν φλοίσβον τοΰ βασιλικού πλοίου. Καί σμήνος άκατίων έπτερό- 
γιζον περί αύτήν, ένφ γύρω είς τάς δχθας θαυμάσιοι βουκολικοί εικό
νες είχον παρασκευασθή μέ τούς συγκεντρουμένους άπό άποστάσεως 
είς άπύστασιν ποιμένας. Άπό καιρού δέ είς καιρόν εις βασιλεύς ή εις 
αύτοκράτωρ, ό Ιωσήφ Β' ή δ Στανίσλαος, έξήρχετο έκ τίνος πόλεως. 
ώσεί έκ τίνος παρασκηνίου, καί ήνούτο μέ τήν πομπήν. Δύο έκλεκτοί 
γάλλοι εύπατρίδαι, ό κόμης ντέ Σεγκύρ καί ό πρίγκιψ Λίν, έμέθυσκον 
τήν Αύτοκράτειραν μέ τάς σπινθηροβόλους κολακείας των. Δέν ήτο 
περιοδεία βασιλισσης, άλλά πομπή νηρηΐδος, βαινούσης μέσφ τής 
άφθαστου μαγείας.

Άλλά τό θέαμα είχε καί τήν δυστυχίαν 
άνθρωποι άπωλέσθησαν είς τά πυρετώδη 
έμφανίαουν εύτυχοΰσαν τήν Κριμαίαν. 
Έπανελθοΰσα είς Μόσχαν ή Αικατερίνη 
έξήλθεν έκ τοΰ μαγικού κύκλου καί εύ
ρέθη Αντιμέτωπος πρός φρικιόδη σιτο
δείαν ήτις έλυμαίνετο τό ημισυ τής Αύτο
κρατορίας .... Ή έκδρομή της εις τήν 
χώραν τών ονείρων είχε στοιχίσει τριά
κοντα έκατομμύρια εις τήν λιμοκτονού
σαν Ρωσσίαν.

Έξβταζομένη μόνον άπό τής πολιτικής 
άπόψεως ή Αικατερίνη ή Μεγάλη, ύπήρ
ξεν ασφαλώς μεγάλη έπιχειρηματική γυνή. 
Ακούραστος είς τήν εργασίαν, ήσχολεϊτο 
σοβαρώς μέ τάς ύποθέσεις τοΰ Κράτους. 
Άπό τής έκτης πρωινής ήδη είχεν έγερθή 
τής κλίνης «ϊνα διευθετήση τό μικρόν 
της οίκοκυρειόν». Ήγάπα τήν έκφρασιν 
ταύτην τής ύπερηφάνου μετριοφροσύνης, 
ήτις έξωμοίου πρός τήν διευθέτηση* ένός 
δωματίου τήν διακυβέρνηση* μιάς άπε- 
ράντου αύτοκρατορίας. Νοΰς στερεός καί 
ισχυρός τήν διεφύλαττεν άπό τούς παρο
ξυσμούς τής μεγαλομανίας, τούς ιδιάζον
τας εις τούς απολυταρχικούς μονάρχας. 
Τά σχέδιά της ήσαν πάντοτε μεγαλεπή- 
βολα, άλλ’ ήδύνατο νά 1

του. Πεντήκοντα χιλιάδες 
έλη τοΰ Κέρσον, διά νά

Η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΙΟΥΣΚΟ 

ιντοτε μεγαΛεπη- 
βολα, άλλ’ ήδύνατο νά τά συγκρατή έντός τών ορίων τοΰ δυνατού. Ό 
γιγάντιος διαβήτης, δστις, είς τό πνεΰμά της έξέτεινε τήν Ρωσσίαν 
άπό τοΰ Βοσπόρου μέχρι τών ιαπωνικών θαλασσών, συνεστέλλετο καί 
μάλιστα έκλειεν εντελώς, άν ήτο ανάγκη. Ό χαρακτήρ της, ώς βρά
χος πελώριος, ήτο ακάματος* ούδ’ ή μεγίστη καταστροφή ήδύνατο 
νά τής παραλύση τήν ενέργειαν* άντιμετώπιζεν άδιατάρακτος σχεδόν 
τάς μέγιστος συμφοράς. Τίποτε δέν τήν έκολάκευε περισσότερον άπό 
τήν λέξιν αύτήν τοΰ πρίγκηπος Λίν, δστις τήν έκάλει «άτάραχον». 
Έπανελάμβανε συχνάκις τήν λέξιν ταύτην μέ έντονον καί μεγαλοπρεπή 
φιλαρέσκειαν,συλλαβίζουσα αύτήν: «Έχω λοιπόν, έλεγεν, ά-τα-ρα-ξί-αν». 
Πράγματι έσχεν αταραξίαν ύπέρ πάν μέτρον θεμιτόν.

Ό κατάλογος τών εύνοουμένων της ήτο μακρότερος παρ’ δσον δ 
κατάλογος τών εύνοουμένων γυναικών τοΰ Δόν Ζουάν: Σολτίκωφ Πο- 
νιατόβσκυ, Στρογκάνωφ, Όρλώφ, Βισσότσκυ, Βολιτσίκωφ, Ζαβαδόβ- 
σκυ, Ζόριας, Κορσάκωφ, Λόνδσκοϋ, Ποτέμκιν, Γερμόλωφ, Μομόνωφ, 
Ζουμπόφ, δέν ήσαν είμή οί αρχηγοί τής λεγεώνος ταύτης τοΰ κοιτώ- 
νος της. Όπισθεν αύτών, είς τό σκότος, διαφαίνεται στρατιά σιγηλή 
ήτις μέ τήν χείρα είς τό στρατιωτικόν πηλίκιον παρελαύνει πρός τήν

ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ
Τά Γραφεία τής Εικονογραφημένης·. — Άπό τής 1 Σεπτεμβρίου τά 

Γραφεία τής εΕίχονογραφημένης· μεταφέοονται είς τήν παλαιόν αύτής θέσιν, 
επι τής όύοΰ Καούτοη, άοιβ. 4.

«
Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ

Μερικοί οί δποϊοι συνήθως κάμνουν τόν μισοχαχόμοιρον προοεπάθησαν 
νά έκδηλώσουν θορυβώδη έκπληξιν, καί μάλιστα διαμαρτυρίαν, δταν τήν 
τελευταίαν φοράν, τό Δημοτικόν Συμβούλων 
Αθηναίων έψήφισεν δπως έξακολουθήση 
είσπραττόμενος δ δημοτικός φόρος παρά 
τοΰ Δήμου, άντΐ παρά ένοικιαστοΰ. θά ίδω
μεν κατωτέρω δτι οί άνθρωποι είχον δίκαιον 
νά διαμαρτύρωνται. Άλλ’ άς ρίψωμεν πρώ
τον έν βλέμμα είς τούς αριθμούς. Τφ 1899, 
δτε δ Δήμος παρέλαβε τόν φόρον τοΰτον 
καί τόν διατηρεί έκτοτε, αί εισπράξεις 
άνήρχοντο είς 1.576.636 δραχμάς. Τό τε
λευταίου έτος αί εισπράξεις έφθασαν τά 
2.620.000 δραχμάς. Δηλαδή εχομεν διαφο
ράν έπί πλέον 955.636 δραχμάς τό δποϊον 
μάς κάμνει μέσον δρον αϋξήσεως 73.500 
δραχμάς κατ’ έτος. *3ατε δ κόσμος είχε 
λόγον ποΰ έπεκρότησε μετ’ ενθουσιασμού 
τήν άπόφασιν τού Δημ. Συμβουλίου. Καί 
είχε λόγον δχι μόνον διά τήν διαφοράν τών 
εισπράξεων, άλλά καί διότι άφ’ δτου ή 
εϊσπραξις ένεργεϊται παρά τοϋ Δήμου, οί 
είσπράκτορες είναι άνθρωποι, καί έλειψαν 
πλέον τά μυθολογικά έκεϊνα άρπακτικά ΜΙΑ ΑΠΟΨΙΙ (TOV ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΥΛΟΥΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠ. ΑΙΟΣ

εύνοιαν τής Τσαρίνας. Τό σεράγιόν της ήτο στρατών* καί δύναται νά 
λεχθή, χωρίς υπερβολήν, δτι ήτο ή έρωμένη ένός στρατοΰ.

Τό κοινόν τούτο σκάνδαλον έγεινε μετ’ ού πολύ έπίσημον. Διότι ή 
εθιμοτυπία καθώριζε τόν τρόπον τών έρωτικών της οργίων. Ό άνήρ 
δστις τή ήρεσκεν εκαλείτο είς γεύμα παρά τινι γηραιρ κυρίφ έμπίστφ 
αύτής. Ή Τσαρίνα έφθανεν έκεϊ κατά τό μέσον τοΰ γεύματος, καί έξή- 
ταζε πάλιν τόν υποψήφιον. Έάν ή έπιθεώρησις ήτο ικανοποιητική ή 
Σουλτάνα έρριπτε τό μανδήλιόν της είς τήν μέγαιραν, μαζή μέ έν 
βλέμμα, καί τήν επαύριον ό εύτυχής .εκλεκτός, άφ’οΰ ύφίστατο πλήρ>| 
έξέτασιν παρά τοΰ ιατρού τής Αύλής, διωρίζετο ύπασπιστής, καί έγκα- 
θίστατο έντός τών Ανακτόρων, είς διαμέρισμα υποκάτω τοΰ ίδικοΰ της. 
Τήν πρώτην ήμέραν έλάμβανε δώρον εκατόν χιλιάδων ρουβλίων, καί 
τακτικά έκαστον μήνα εΰρισκεν έπί τής τραπέζης του δώδεκα χιλιάδας 
ρούβλια. Έπί πλέον ό αύλάρχης ήτο ύποχρεωμένος νά τώ χορηγή πάσας 
τάς δαπάνας αϊτοΰ, καί νά έχη καθ’ ήμέραν είς τήν διάθεσή* του γεΰμα 

διά 2*1 άτομα. Τό αλλόκοτοι* ,τοΰτο άξί-
ωμα είχε τάς ενοχλήσεις του καί τούς 
έξευτελισμούς του. Ό υπασπιστής τοΰ 
έρωτος, δέν ήδύνατο άπό τής στιγμής τοΰ 
διορισμού του, νά άπομακρυνθή ούδέ κατά 
έν βήμα τής Κυρίας του, τφ άπηγορεύετο 
δέ απολύτως νά εξέρχεται τοΰ Ανακτόρου 
άνευ τής άδειας της. Όταν δέ έν τέλει 
άπεπέμπετο έλάμβανεν αποζημίωση* με- 
Ϊαλοπρεπή. "Αν ή εύνοιά της παρετείνετο 
ιτί πλέον, άμύθητος ήτο δ πλούτος ό 

έπισωρευόμενος έπί τόν ευνοούμενοι*. Ή 
Αικατερίνη ήτο διά τούς έραστάς αύτής 
ή Δανάη, καλύπτουσα αυτούς διά χρυσής 
βρθχήί, «αί είναι μέτριος δ υπολογισμός 
δτι ημισυ δισεκατομμυρίου έπεδαψιλεύθη 
είς πλήθος αρρενωπών άνδρών μαζή μέ 
τήν υψηλήν εύνοιαν τής Μ. Αικατερίνης.

Λαμπρός πέπλος άξιοπρεπείας καί κο- 
σμιότητος έκάλυπτε τήν έκλυτον ταύτην 
ζωήν. Ήννόει ή έρωτοτρόπος γυνή νά 
μένη πάντοτε άνασσα, πάς δέ ύπεράγαν 
εύπιστος έρριψοκινδύνευε καί τήν ζωήν 
μετά μιάς λέξεως έγγιζούοης τήν απρέ
πειαν, ήτις θά έθ ιγε τά βασιλικά ώτα. Κατά 

ό κόμης Σεγκύρ, παρακληθείς παρ’ αύτής 
ένεθυμήθη καί μερικούς όλίγον τι έλευθε- 

' ιφρασις τής φυσιογνωμίας τής αύτο- ■ ' '>■' « ' __  « > »----- '

τό ταξείδιον τής Κριμαίας 
νά άπαγγείλη στίχους τινάς, ένεθυμήθη και μερικούς ΟΛιγον τι εΛευοε- 
ρίους. Καί αίφνιδίως ή εύθυμος έκφρασις τής φυσιογνωμίας τής αύτο- 
κρατείρας ήλλοιώθη είς βαρεΐαν αύστηρότητα. Τόν διέκοψε δι’ έρωτή- 
σεως αποτόμου καί ήλλαξε θέμα συνομιλίας.

Διά νά είμαι δίκαιος πρέπει νά εϊπω δτι αί ίδιοτροπίαι της ούδέποτε 
επηρέασαν τήν πολιτικήν της. Έδάμασε πάντοτε τό πάθος διά τής 
ορμής τοΰ εγκεφάλου. Ούδέποτε άφήκεν δ οίνος τών οργίων νά άνέλθη 
μέχρι τοΰ εγκεφάλου της. Ήτο άπό τήν φυλήν έκείνην τών μυθικών 
αμαζόνων αί όποΐαι διά νά βάλλωσιν εύστοχώτερον διά τοΰ τόξου των, 
άπέκοπτον τόν δεξιόν μαστόν, δπου έστηρίζετο τό βέλος. Ούτω, είς 
αύτήν, ή έδρα τής θελήσεως, τής ένεργητικότητος καί τοΰ νοΰ τοΰ κρά
τους, έμεινε πάντοτε άδιάσειοτος καί ανευ αίσθήσεως. Εις εννοούμενος 
δέν ήτο είς τούς οφθαλμούς της, είμή δργανον τέρψεως, καί ένίοτε, 
δπως ό Ποτέμκιν, δργανον πολιτικών σκοπών άλλ’ δργανον δπερ πάν
τοτε ήθέλησε καί ήδυνήθη νά κρατή ύποχείριον. Ό ιδιωτικός βίος τής 
Αικατερίνης Β' θά ήδύνατο νά φονεύση τριάκοντα εταίρας* άλλά δέν 
άφήρεσεν άπό αύτήν ουδέ εν μόριον τής καταπληκτικής δυνάμεως ψυχής.

ΚΑΙ ΑΠ’ ΟΛΑ

τών αναγκών τής πόλεως

τέρατα τά δποϊα έλέγοντο τότε υπάλληλοι τοΰ δημοτικοδ φόρου. Άλλά 
ίιατί εϊπομεν άνωτέρω ότι οί ίιαμαρτυρόμενοι είχον δίκαιον: Άπλούστατα 
διότι τάς 73.500 δραχμάς τό έτος τάς οποίας άπό τό 1899 κερδίζει δ 
Δήμος, θά τάς έκέρδιζον αύτοί, οί ένοικιασταί.

Άλλά είμπορεϊ νά είπή κανείς ότι καί δ κ. Μερκούρης δέν είχε δίκαιον 
έπιμείνας νά έξασφαλίση τό κέρδος τούτο ύπέρ τοΰ Δήμου, δηλαδή ΰπέρ 
τών άναγκών τής πόλεως ; Μά άκριδώς δ·.’ αύτό δ κ. Μερκούρης είναι 

δ λαοφιλής, δ λατρευτός Δήμαρχος.
«

ΕΥΤΥΧΕΙΣ ΓΑΜΟΙ

Ή « Εικονογραφημένη > μέ ιδιαιτέρως 
θερμήν χαράν χαιρετίζει τούς γάμους ένός 
έκ τών έκλεκτοτέρων φίλων της, τοΰ έν 
Άλεξανδρείφ μεγαλοεπιχειρηματίου κ. Πά
νου Σαδβίδου μετά τής Δ°5 Χρυσάνθης X. 
Λοόέρδου, αδελφής τών φίλων Διευθυντοΰ 
τής Λαϊκής Τραπέζης κα1. Έπιθεωρητοΰ 
τής Εθνικής Τραπέζης άδελφών Λο6έρ- 
δων. Ό κ. Σαδδίδης, παλαιός καί κρατερός 
μαχητής έν τή δημοσιογραφίφ, φύσις εύγε- 
νεστάτη καί άγαθωτάτη, άνθρωπος τοΰ 
όςυτάτου νοΰ καί τής μεγάλης δράσεως, 
τόσον θαυμασίως βαίνων έν Αϊγύπτφ πρός 
λαμπράν σταδιοδρομίαν, ϋπήρξεν άληθώς 
εύτυχής ότι έςέλεςε σύντροφον τοΰ βίου 
αύτοΰ κόρην ήτις εϊς τήν ώραίαν παράβο- 
σιν τών πατριαρχικών οικογενειακών άρε- 
τών καί εϊς τόν θησαυρόν τοΰ αισθήματος
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καί τών ψυχικών χαρισμάτων, συνενοΐ μίαν μόρφωσιν βαθεΐαν, λεπτήν καί 
καλλιτεχνικήν.

Χαρά αρμονίας χαρακτήρων καί ψυχικών ώραιοτήτων, ή ένωσις αύτη, 
δημιουργούσα μίαν άπαράμιλλον οικογενειακήν ευτυχίαν, χαιρετίζεται μέ 
τάς είλικρινεστέρας εύχάς άπό δλους τούς πολλούς καί έκλεκτούς φίλους 
τών νεόνυμφων.

«
Ο ΤΥΡΑΝΝΟΚΤΟΝΟΣ

Ιδού το ωραίο παλληκάρι τό όποιον έδωκε τήν εύγενή νεότητά του 
θυσίαν είς τήν ελευθερίαν τής Σάμου. Είναι δ 'Αρμόδιος καί ό Αριστογεί
των τής νεωτέρας εποχής. Ή Σάμος έδυναστεύετο καί έμαστιγώνετο άπό 
τήν άτιμον κακουργίαν ένός προδότου καί ένός τυράννου, τοΰ κακή τή 
μοίρφ Ήγεμόνος Άνδρέου Κοπάση. Ή θελκτική νήσος τοΰ Αιγαίου, δπου 
είδε τό φώς δ Πυθαγόρας, καί, ύπό τήν γλυκεΐαν μέθην τών εκλεκτών 

Σαμίων οίνων έψαλλε τόν 
έρωτα καί τήν χαράν δ ’Ανα
κρέων, δέν ήτο δυνατόν νά 
άνεχθή έπί πλέον τοσοΰτον 
μισητήν τυραννίαν. Ό τυραν
νοκτόνος θά ένεφανίζετο σή
μερον ή αύριον.

Ό αίσθηματίας νέος προέ- 
τρεξε τών άλλων είς ενθου
σιασμόν καί αυτοθυσίαν, καί 
μίαν ήμέραν ώς άλαλαγμός 
άγαλλιάσεως διέτρεξε τήν 
νήσον καί τό έλληνικόν δλον 
τό άγγελμα τής άπολυτρώ- 
σεως: «Ό βδελυρός τύραννος 
Κοπάσης έδολοφονήθη».

Ιδού δ τυραννοκτόνος: 
είναι δ Σταΰρο; Δημητρίσο 
Μπαρίτης, έκ τοΰ χωρίου 
Μπαλάφτσα τής Μακεδονίας. 
Ή πρώτη ύπηρεσία πρός τήν 
πατρίδα ήτο ή ήρωϊκή του 
δράσις εΐς τόν ιερόν μακεδο
νικόν άγώνα. Ή δευτέρα καί 
τελευταία φεΰ! δ φόνος τοϋ 
τυράννου. Ηραία ζωή ή δποία 
έδωκε φώς εΐς τήν ελευθερίανΣΤΑΥΡΟΣ Δ. ΜΠΑΡΕΤΗΣ

είναι τό πρώτον. Ό Μόργκαν ευρισκόμενος εσχάτως εΐς Φλωρεντίαν έθεώ- 
ρησεν έαυτόν έξαιρετικώς εύτυχή, διότι άντί μικρού σχετικώς τιμήματος 
— μερικών δεκάδων χιλιάδων φράγκων — ήδυνήθη νά άγοράση ένα πίνακα, 
παριστάνοντα Υδρόμυλον, τοΰ Μπενότσο Γκοτσόλι, Φλωρεντιανοΰ 
φου τοΰ 15ου αιώνος. Μετά τινας ήμέρας δ ’Αμερικανός 
Κροΐσος έδέχθη τήν έπίσκεψιν σοβαρού κυρίου, αύτοκα- 
λουμένου συλλέκτου πινάκων, δστις προσεφέρθη νά τφ 
πωλήση έκτακτον έργον ζωγραφικής Τέχνης τοΰ 15ου 
αιώνος. Καί άμέσως τφ καθώρισεν δτι έπρόκειτο περί 
τοΰ πίνακος τοΰ Γκοτσόλι τοΰ παριστώντος τόν περί
φημον Υδρόμυλον τής Μπάτσια. Φαντάζεσθε τήν έκπληξιν

—Ή μέ έγέλασαν ή θέλετε νά μέ γελάσετε' είπεν είς τόν έπισκέπτην 
του. Διότι δέν είναι δυνατόν νά υπάρχουν δύο γνήσιοι πίνακες τοϋ Γκοτσόλι.

Καί ήτοιμάζετο νά καταβιβάση τόν άγορααθέντα πίνακα, ΐνα κάμη τήν 
σύγκρισιν μέ τόν προσφερόμενον.

— Περιττόν' είπεν δ συλλέκτης, δστις έν τφ μεταξύ είδε τόν πρώτον 
πίνακα. Έπρόφθασεν άλλος καί σάς έγέλασε ..

Καί έξηφανίσθη ταχύτατος μετά καγχασμού, δ όποιος πρέπει νά άντηχή 
άκόμη εΐς τά ώτα τοΰ Μόργκαν ...

«

ζωγρά-

τοΰ Μόργκαν.

ΠΡΟ ΕΝΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΥ

καί έπήρε φώς δόξης άπό τήν 
ελευθερίαν. Τό δνομά του Οά μείνη έσαεί είς τήν εύλάβειαν τών 'Ελλήνων, 
ώς όνομα ήρωος καί μάρτυρος ύπέρ τής ελευθερίας καί δπέρ τών Ελληνι
κών δικαίων. Καί σύμβολου θυσίας.

Είναι παροιμιώδης ή ακαμψία τών "Αγγλων εΐς τήν έθιμοτυπίαν τών 
προσωπικών γνωριμιών. Έάν δέν σάς παρουσίασαν εΐς τόν Άγγλον 
καθ’ δλους τούς τύπους τής κοινωνικής λεπτότητος, είναι ώσάν νά μή 
υπάρχετε δΓ αύτόν. Ή «Έφημερίς τής Κολωνίας» άνέφερε προσφάτως 
περίπτωσιν ή δποία άποτελεΐ έπιγραμματικόν χαρακτηρισμόν τής άκαμ- 
ψίας ταύτης.

Άγγλος τις καθήμενος είς τό καφενεΐον παρετηρήθη δτι έκάλει μέ 
νευρικήν ανυπομονησίαν τό γκαρσόνι. Έπί τέλους, μετά ώραν, τό γκαρσόνι 
ένεφανίσθη.

— Σάς παρακαλώ νά μέ παρουσιάσητε πρός τόν κύριον — και έδειξε 
παρακαθήμενον κύριον.

— Ό κ. 'Γάδε. — Ό κ. Δείνα.
— Κύριε, είπε τότε δ Άγγλος, ή βελάδα σας καίεται πρό ένός τετάρτου 

τής ώρας. ...
β

ΧΩΡΙΣ ΤΙΤΛΟΝ

Είς άμαξηλάτης είναι άπελπις μαθών δτι δ εύπορος θεϊός του άπέθανε 
χωρίς νά τού κληροδοτήση τίποτε:

' — Κρίμα! Έλπιζα νά μοΰ άφήση μερικές χιλιάδες νά γείνω άνθρωπος 
κ’ έγώ, καί νά μή πηγαίνω διαρκώς μέ τό άμάξι!

ΤΟ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΩΝ ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ

Είς τούς γονείς οί όποιοι έπιθυμοΰν νά λάβωσιν αί θυγατέρες των στε- 
ρεάν, πρακτικήν καί οίκοκυρικήν έκπαίδευσιν, έχουσαν συγχρόνως τήν 
στοργήν καί τήν λεπτήν μέριμναν μητρός, συνιστώμεν έκθΰμως τό έπί τής 
δδοϋ Πειραιώς πλήρες Παρθεναγωγεΐον καί Γυμνάσιον τής Κα» ’Ολυμπίας 
Νικολαίδου. ΊΙ ιδία ή Διευθύντρια είναι πρότυπον διδασκαλίσσης καί στορ
γικής προστατευτικής έφόρου τών μαθητριών άπαράμιλλον. Τό άλλο διδα
κτικόν προσωπικόν, υπό τήν αύστηράν καί έπιμεμελημένην έκλογήν της 
είναι άςιον αύτής. Εις τό σχολεΐον τοΰτο δέν διδάσκονται μόνον μέ μέθοδον 
καί σύστημα τά γράμματα καί αί έπιστήμαι, ή πρακτική τής καλής οικο
κυράς, συζύγου καί μητρός, ή ισχύς τής θελήσεως είς τό επίπονον καί 
κάποτε πλήρες εναντιοτήτων στάδιον τή; ζωής. Εΐς τό σχολεΐον τοΰτο 
διαπλάσσονται οί χαρακτήρες, ένισχύεται εΐς τό άγαθόν ή καρδία, ύψοϋται 
τό φρόνημα καί ή Υπερηφάνεια τής αποστολής τής γυναικός. Πιστεϋσατε 
δτι δέν δύνασθε νά έμπιστευθήτε εΐς καλλιτέρας χεΐρας τάς θυγατέρας σας.

«
Η ΜΑΓΕΜΕΝΗ ΛΥΡΑ

Ό φίλος ποιητής κ. I. Μ. Βουγιουκλάκης (Δόγης) έξέδωκεν είς ένα 
τόμον μερικά άπό τά ποιήματά του. Είς τήν άνθοδέσμην αύτήν τών τρυφε
ρών ποιητικών άνθέων έδωκε τό όνομα «Μαγεμένη Λύρα». Είναι ψάλτης 
τρυφερός τοΰ αισθήματος καί τών ώραίων ιδανικών, καί δπως τό λέγει είς 
τόν έμμετρον πρόλογόν του, «ή μαγεμένη λύρα του, δταν τήν χορδίζη» 
άξίζει κάτι περισσότερον άπό τό Υλικόν μεγαλεΐον δλων τών Κροίσων. 
Πράγματι εύγενής ψυχή, μέ έρωτα διάθερμον πρός τά εύγενή καί τά 
υψηλά, σκορπίζει μικρούς - μικρούς θησαυρούς μέ τούς λαξευτούς στίχους 
του, καί δέν Οά διαβάση κανείς ούτε έν άπό τά ώραΐα κομμάτια τής 
«Μαγεμένης Αύρας’ χωρίς κάποια ώραία άπαλότης νά τοΰ θωπεύση τήν 
ψυχήν. Τά ποιήματα τοϋ Δόγη έχουν ένα χρωματισμόν καλωσύνης καί τρυ- 
φερότητος, ποΰ μόνον δι’ αύτό φθάνουν μίαν ξεχωριστήν ποιητικήν πρωτο
τυπίαν, μέ έντελώς ΐδικά της χαρακτηριστικά. Πρέπει νά διαβάσετε τήν 
"Μαγεμένην Λύραν».

«
ΕΠΡΟΦΘΑΣΕΝ Ο ΑΛΛΟΣ. . .

Μεταξύ τών Αμερικανών έκατομμυριούχων, οΐτινες συσσωρεύουσιν είς τά 
μέγαρά των τούς θησαυρούς τής Τέχνης, τούς όποιους ή γηραιά Εύρώπη 

άνταλλάσσει προθύμως μέ δολλάρια, δ φανατικώτερος καί 
μεγαλοπρεπέστατος συγχρόνως συλλέκτης είναι δ Πιερπόν 
Μόργκαν, τοϋ δποίου τήν μύτην, ούχί έξαιρετικώς άσυνή- 

Γ" θους άσχημίας μύτην, κατέστησαν περίφημον τά δυσεκα- 
τομμύριά του. Ό Μόργκαν άγοράζει άδρότατα παντοειδή 
κειμήλια Τέχνης, πάσης εποχής' καί σχολής, καί, δύναται νά 

λεχθή, πάσης γνησιότητος καί νοθείας! Διά τούς έπιτηδείους άγύρτας, 
οΐτινες γνωρίζουν νά έκμεταλλεύωνται τήν φιλότεχνον ψύχωσιν τών έκα
τομμυριούχων κειμηλιοσυλλεκτών δ Μόργκαν είναι μεταλλεΐον πολύτιμον.

θά σάς διηγηθώμεν τό τελευταΐόν του πάθημα, τό δποϊον βεβαίως δέν

«
ΕΔΩ, ΚΥΡΙΟΙ, ΒΛΕΠΕΤΕ...

Ιδού ή συγκοινωνία τών Τράμ έπί τής σοφής καί περινουστάτης διευ- 
θύνσεως τοΰ κ. Μάτσα, τής Α. Κλασικής 'Ανικανότητες. Ή είκών μας δίδει 
ιδέαν μιάς έκ τών 
άναριθμήτωνάπόψεων 
τής άθλιότητος μεθ’ 
ής διεξάγεται ή συγ- 
κοινωνίαδιά τών τράμ. 
Δέν πρόκειται έδώ οΰτε 
διά τάς άπαύστους 
βλάβας τών γραμμών, 
οΰτε διά τάς θραύσεις 
τών ήλεκτροφόρων ά- 
γωγών, οί όποιοι σπά
ζουν ώσάν μακαρόνια, 
οΰτε διά τά δρομολό
για τά δποία έχουν 
τήνκανονικότηταδρο- 
μολογίων Ιστιοφόρων, 
οΰτε, οΰτε, οΰτε διά 
τόσα άλλα. Έδώ, βλέ
πετε, κύριοι, τόν συ
νωστισμόν, καί νά εί
σθε ευτυχείς δτι τόν 
βλέπετε μόνον καί δέν 
τόν ύφίστασθε. Συνω- 
στιμόν δέ δχι λόγφ 
έκτάκτων έορτών, άλ
λά καθημερινόν' καί 
διατί,νομίζετε; άπλού- 
στατα διότι δέν ύπάρ- 
χουσιν επαρκή οχή
ματα, ή διότι, δι' οικο
νομίαν ρεύματος δέν
τίθενται είς κυκλοφορίαν περισσότερα, ή διότι λόγφ τής ταχτικής καθυστε- 
ρήσεως τών δρομολογίων — ιδού καί έν πράγμα εΐς τό όποιον διεξάγεται 
μέ τάξιν ή ύπηρεσία! — συσσωρεύονται έν άναμονή οί έπιβάται. Καί τά 
πράγματα βαίνουν πρός τό χειρότερον. Καί είναι αδύνατον νά γείνη άλλως 
έφ’ δσον δέν καλείται νά διευθΰνη τήν άληθώς μεγάλην ταύτην Υπηρεσίαν 
καί τόσον χρήσιμον είς τήν κοινωνίαν, άνθρωπος έχων δυνατόν πρακτικόν 
νοΰν, καί στοιχειώδη συναίσθησιν τών Υποχρεώσεων τής θέσεως ήν, διά 
τήν άτυχίαν τών 'Αθηναίων, κατέχει δ άντίπους τοΰ τοιούτου άνθρώπου.

«

ΕΙΣ ΤΑ ΠΑΤΗΣΙΑ, ΠΑΤΕΙΣ ΜΕ ΠΑΤΟ ΣΕ...

ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΑ

— Σήκω, λοιπόν, Υπναρά. Είναι έπτά. Άνοιξε τά μάτια σου. Έγώ έχω 
σηκωθή άπό μίαν ώραν τώρα.

Καί δ Γιάννης ώθε» τόν φίλον του, ό όποιος νυσταλέος τοδ λέγει ■
— Τί μοΰ τό λές δτι ξυπνάς προτήτερα άπό έμέ! Βέβαια πρέπει νά 

ξυπνάς. Έγώ έχω νά άνοίξω δυό μάτια καί σύ ένα μόνον !
Πράγματι δ άτυχής Γιάννης ήτο μονόφθαλμος !

Έν Άθήναις, Τυπογραφεϊον «Εστία* Κ. Μιίϊσνερ καϊ Ν. Καργαδούρη— ill66.


