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Η ΚΕ’ ΜΑΡΤΙΟΥ

Μέ πολλήν μεγαλοπρέπειαν ίπανηγυρίσύη ή έπέτειος τής ’Εθνικής ’Ανεξαρτησίας. Πλήν τής έν τώ Μητροπολιτικώ Ναώ δοξολογίας, είς τό Πεδίον τοΰ "Αρεως 
συνεκεντρώβη δλη ή έν Άβήναις στρατιωτική δύναμις, άποτελουμένη έκ τών 1, 7, 4 καί 34 πεζικών συνταγμάτων, τών δύω πυροβολικών συνταγμάτων, τής 
όρειβατικής μοίρας καί τής ταξιαρχίας τοΰ 'Ιππικού. Παρέστη ή Α. Μ. 6 Βασιλεύς, τό Υπουργικόν Συμβσύλιον, οί Βουλενταί, ή Γαλλική άποστολή καί δλοι 

οί έπίσημοι. Καί ό Βασιλεύς έπεθεώρησε τά σώματα, δτινα κατόπιν παρήλασαν πρό τής Α. Μ. μέ εύσταλές παράστημα.
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ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΔΥΟ ΜΗΝΑΣ

ΜΗΝΑΣ πολεμικός, δπως τοΰ ταιριάζει 
άλλως τε, ό Μάρτιος. Άρχισε μέ 
σαλπίσματα καί κλαγγήν όπλων καί κινή

σεις σωμάτων καί διέρρευσε ολόκληρος 
μέσα είς μίαν στρατιωτικήν ζύμωσιν. 
’Αλησμόνητος έξαφνα θά μείνη ή εις τά

Λιόσσια τελετή, καθ' ήν παρεδόθη έπισήμως ύπό τής κυβερνήσεως ή 
σημαία είς τό 34°ν πεζικόν σύνταγμα, τό όποιον, συσταθέν πρό ολίγου 
δέν είχε ίδικήν του σημαίαν. Ήτον, άλήθεια, διά τούς παρισταμένους 
ή τελετή αύτή μέ τήν επιβολήν της, μέ τήν λαμπρότητά της, καί μέ τό 
περιβάλλον της, ένα.μπάνιο πατριωτικό γιά τήν ψυχή.

*

Έκ παραλλήλου καί προσκοπική ζύμωσις, είς τήν οποίαν αφορμήν 
έδωκεν ή άφιξις είς Αθήνας τοϋ Δουκός τοΰ Κόννωτ. Ό υψηλός ξένος, 
αδελφός τοϋ Βασιλέως τής ’Αγγλίας, ήλθε κομίζων πρός τήν Α. Μ. τόν 
Βασιλέα ’Αλέξανδρον τά διάσημα τοϋ παρασήμου τοϋ Λουτροΰ, τό 
όποιον άπένειμεν είς Αύτόν ό Βασιλεύς Γεώργιος Ε'. Ή αποστολή αΰτη 
τοΰ Δουκός έχαιρετίσθη ώς νέον καί εξαιρετικόν δείγμα εύνοιας έκ 
μέρους τής Βρεττανικής Δυνάμεως, άποσκοποΰν είς μείζονα σύσφιγξιν 
τών μετά τής μικράς Ελλάδος δεσμών.

Διεδηλώθησαν λοιπόν είς τόν Υψηλόν ξένον μας διά παντός μέσου 
τά αισθήματα τής συμπάθειας καί ευγνωμοσύνης μας πρός τήν μεγάλην 
πατρίδα του, επειδή δέ ή A. Υ. είναι καί αρχηγός τοΰ υποδειγματικού 
σώματος τών "Αγγλων Προσκόπων, ώργανώθη καί έπιθεώρησις τοΰ 
σώματος τών ’Αθηναίων Προσκόπων πρός τιμήν Του. Καί πρέπει, πρός 
τιμήν τών 'Ελλήνων Προσκόπων, νά λεχθή δτι, ή A. Υ. έμεινε κυριολε- 
κτικώς ενθουσιασμένος καί κατ’ έπανάληψιν έξέφρασε τήν εύαρέσκειάν 
Του. Καί ό Δούξ, μετά καί μίαν έπιθεώρησιν στρατιωτικήν είς τό πεδίον 
τοΰ Άρεως, άπήλθεν άποκομίζων άρίστας έντυπώσεις άπό τόν τόπον μας._

Τί ήτον έκεΐνος ό πανηγυρισμός τής ΚΕ' Μαρτίου; Οΰτε οί γεροντό- 
τεροι δέν ένθυμοϋνται τόσης λαμπρότητος, άλλά καί τόσης φρενίτιδος, 
εορτασμόν. Μέ τά πρωινά κανόνια καί τό «’Εωθινόν» τής στρατιωτικής 
μπάντας ό κόσμος έξεχύθη είς τούς δρόμους διά νάκαταλάβη επίκαιρα 
σημεία καί νά ίδή. Καί είδε ό κόσμος καί ηύφράνθη καί έλθουσιάσθη 
άπό τήν δοξολογίαν τής Μητροπόλεως καί τάς άλλας τελετάς στέψεως 
ανδριάντων κλ. Άλλά δ ένθουσιασμός έκορυφώθη είς μίαν φρενίτιδα 
τό άπόγευμα μέ τήν έπιθεώρησιν τοΰ Πεδίου τοΰ Άρεως, καθ’ήν παρή- 
λασαν πρό τοΰ Βασιλέως, περιστοιχουμένου ύπό τοϋ 'Υπουργικού Συμ
βουλίου, τών ύπασπιστών Του, τής Γαλλικής άποστολής καί άλλων έπι- 
σήμων, τά άποτελοϋντα τήν έν Άθήναις φρουράν. Υπολογίζουν δτι 20 
χιλ. άνδρες παρήλασαν έν δλφ. Τέσσαρα πεζικά συντάγματα, μέ τά 
μεταγωγικά, πολυβόλα κλ. δύο πυροβολικά, ή ορειβατική μοίρα καί ή 
έν Άθήναις ταξιαρχία Ιππικού. Καί έπρεπε νά ίδή κανείς τό εύσταλές 
παράστημα τώνάνδρών μέ τό καμάρι καί τήν ύπερηφάνειαν στή μορφή, 
που θά φύγουν μετ’ δλίγον διά τον πόλεμον, διά νά καταλάβη άν είναι 
δυνατόν νά μή γυρίσουν αύτοί νικηταί. Μεγαλεϊον δέ έκείνη ή παρέλα- 
σις τοΰ ιππικού έν καλπασμφ.

Καί έπακολουθεΐ ή άναχώρησις τών σωμάτων διά τόν πόλεμον μέ 
φρενίτιδα καί ή πρωτεύουσα άντηχεϊ άπό πυροβολισμούς καί ό μήνας 
τοΰΘεοΰ τοΰ Πολέμου φαίνεται άξιος τοΰ ονόματος του. Aiea jacta est!

*
Άλλ’ εξακολουθεί καί δ πόλεμος είς τήν Εύρώπην. Ή προαγγελλο- 

μένη μεγάλη έπίθεσις τών Γερμανών αρχίζει. "Ογκοι καί μάζαι κολοσ- 
σιαΐαι ρίπτονται συσσωματωμέναι ύπό τών Γερμανών καί θραύονται 
έπί τών άνθρωπίνων τειχών ποΰ (όρθωσαν οί Σύμμαχοι έναντίον τοΰ 
έπιδρομέως. Άς κάμωμεν τόν σταυρόν μας καί άς παρακαλέσωμεν τόν 
Θεόν νά μας προστατεύση- ΟΙ μεγάλοι τής Γής παίζουν έκεΐ έπάνω τήν 
τύχην μας.

*
Καί διαδόσεις ί Καμίνι ξεφουρνΐζον είς χείμαρρον δ,τι ήμπορεΐ νά 

συλλάβη ή φαντασία τοΰ πάθους καί τοΰ πείσματος. Δέν διενεμήθη 
έγκαίρως^ τό εύρωπαϊκόν ταχυδρομεΐον; Κάτι τραγικόν συνέβη στό 
Παρίσι. Έφθασαν μέχρι τελείας καταστροφής τής κοσμοπόλεως. Ήλ
θαν χωρίς σελίδας αγγελιών τά ’Ιταλικά περιοδικά; Κατελήφθη ολό
κληρος ή Ιταλία μέχρι καί τής Σικελίας. "Ολα δέ αύτά είναι αποτελέ
σματα τών σατανικών τεχνασμάτων τών Μπός.

*
’Επειδή δέ δ λόγος περί τεχνασμάτων, καιρός είναι νά όμιλήσωμεν 

καί περί τού περίφημου κανονιού τών Γερμανών, τό όποιον είς τελειό
τητα καί βεληνεκές υπερέβαλε καί τό κανόνι τών..........  500 έκατομ. τής
Βεγκούμ, ποΰ περιγράφει δ Ιούλιος Βέρν είς τό σχετικόν μυθιστόρημά 
του. Άς άναφέρωμεν πρώτα τί έλεγε ή Κυρά-Διάδοσις. Έπρόκειτο λοι
πόν περί φοβερού καί τρομερού κανονιού, βάλλοντος άπό 150-1000 
χιλιομέτρων, βλήμα πελώριον, είσδύον είς τό έδαφος 44 μ. καί άνασκά- 
πτων τάς πόλεις έκ βάθρων. Τό Παρίσι έγινε χωράφια. Ό Σηκουάνας

έτρύπησε καί τό κατέκλυσε. Ό Μετρά πάει. Καί οί Παριζιάνοι.... διε- 
σκέδαζαν μέ τό κανόν - μόνστρ, δπως τό ώνόμασαν. 'Απλούστατα γάρ 
έπρόκειτο περί κανονιού μεγάλου βεληνεκούς, τό όποιον έπεσήμαναν οί 
άεροπορικοί στολίσκοι τών Συμμάχων καί τό έκαναν χερσαΐον.........
«Γκαϊμπεν». Καί ζήσανε οί Παρισινοί καλά καί αί διαδοσίαι καλύτερα.

*
Δόξα είς τόν Μεγάλον Θεόν! Άπό τοΰ λήξαντος Φεβρουάριου έχομεν 

προληπτικήν είς τόν Τύπον Λογοκρισίαν. Πρέπει νά όμολογηθή οτι ή 
'Απλή Λογοκρισία ήτον αστεία, δπως ήσκεϊτο. Έγραφε κανείς άθωό- 
τατα δυώ άστεΐα. Άλλά δ έπιφορτισμένος μέ τόν έλεγχον τοΰ Τύ
που, έπειδή είχε φυλλολογήσει κάποτε καμμιά φυλλάδα^ τό εΰρισκε 
προσκροϋον είς τόν Στρ. Νόμον. Βούτηγμα λοιπόν καί Στρατοδικεΐον. 
Τώρα έσυστηματοποιήθη είς ειδικήν υπηρεσίαν, συγκροτηθεϊσαν άπό 
τήν κρέμαν τών λογίων μας, οί όποιοι ξέρουν νά διακρίνουν τό έπιλή- 
ψιμον καί νά προλάβουν τό άπειλούμενον κακόν διά τά συμφέροντα 
τού Κράτους, έπιθεωρούντες πρό τής έκτυπώσεως έκάστου έντυπου τάς 
διορθώσεις. Είναι δέ δλοι, όχι μόνον λόγιοι, άλλά καί έμπειροι δημο
σιογράφοι, πού ξέρουν τί θά πή έφημερίς, περιοδικόν, τυπογραφεΐον, 
στοιχεία, άλλά πρό παντός ξέρουν δτι έκ παραλλήλου μέ τό καθήκον 
των, έχουν καί άλλο ένα καθήκον, νά διευκολύνουν εκείνους, ών τά συμ
φέροντα έξαρτώνται άπό τά χέρια τους, καί δχι νά τούς δυσχεραίνουν. 
Δένύπάρχει δευτέρα γνώμη αίφνης περί τοΰάτέγκτου καί τοΰ φιλοπόνου 
ένός Παπαντωνάκη, του έπί κεφαλής τής πολυσχιδούς αύτής ύπηρεσίας, 
καί ένός Βιρβίλη, καί ένός Ταγκοπούλου, οί όποιοι ένα μόνον θέλουν 
νά κάνουν: Τήν δουλειά τους καί τήν δουλειά τών έφημερίδων. Μπορεί 
κανείς νά πή δτι, μιά άπό τής, σπάνιες φορές ποΰ ή Πολιτεία έδιάλεξε, 
ποΰ έβαλε τόν καθένα έκεΐ ποΰ έπρεπε, είναι αύτή.

*
Επακολουθεί έπειτα μιά κάλμα κατά τόν Απρίλιον έκνευριστική, τήν 

οποίαν διακόπτει τό άγγελμα τής ύπό τών ήμετέρων στρατευμάτων 
άπελευθερώσεως έκ τοΰ Βουλγαρικοΰ ζυγού δέκα χωριών παρά τάς 
Σέρρας, διά νά ξαναπέσωμεν είς τήν γαλήνην τών 'Αγίων ημερών τοΰ 
Πάσχα.

Τί άφθονία τροφίμων ήτον εκείνη: Δέν θά εύρεθή κανείς νά πή δτι 
δέν είχε άπ’ δλα Καί βούτυρο καί λάδι, καί ζάχαρη, καί ρύζι καί φασό
λια καί μακαρόνια, καί ψωμί άσπρο καί τσουρέκια καί αυγά άπ’ δλα 
ευρήκαμε.Πρό πάντων δμως κρέας! Κρέας άφθονον, έκεΐ ποΰ έλεγαν 
πώς δέν θά ξαναφαμε τόν Απρίλη.

Καί άπεδείχθη, δτι δλαι αύται αί φήμαι περί ολοκληρωτικής έξαφα- 
νίσεως τοΰ κρέατος είς τόν τόπον μας ήσαν τερτίπια τών ζωεμπόρων 
διά νά φθάσουν τήν τιμήν είς 15 καί 20 δρ. τήν οκά.

Άλλ’ άπέναντι αύτής τής μπερμπαντιάς καί ή κυβέρνησις έφέρθηκε 
πειό μπερμπαντικα. Τούς παρέσχε δλα τά μέσα νά μεταφέρουν σφάγια 
καί έκουβάλησαν δεκάδες χιλιάδων αρνιά καί δταν έγέμισε ή Αθήνα, 
φράπ, τούς βάζει μιά διατίμησι 6,80 τό ζωντανό, 8,40 τό σφαγμένο καί 
έφαγε δ κοσμάκης καί ηύφράνθη καί εύγνωμονεΐ πρός τούς αρμοδίους.

Συνέβη μάλιστα καί κάτι άλλο μέ τό κρέας. Τής ημέρες τοΰ Πάσχα 
τά παγοποιεία έσταμάτησαν καί τά χασάπικα στερούμενα πάγου, κατήν- 
τησαν νά παρακαλοΰν τούς διαβάτας άπό τούς δρόμους διά νά πάρουν 
κρέας μέ 5 καί 4 δρ. τήν όκά.

*
Τί περίεργος τόπος! Διενεμήθη ύπό τοΰ Κράτους λίπος. Τό Κράτος 

μέ τήν έπιβαλλομένην εύσυνειδησίαν τό ώνόμασε λίπος. Άλλ’ ό κοσμά
κης έδυσπίστησε καί δέν ήθελε νά τό πάρη, φοβούμενος, έπειδή ήτο 
προελεύσεων Αμερικανικής, τίς οίδε ποιαν νοθείαν. Δέν ήξευρε δμως— 
αύτό είναι αλήθεια—καί τί θά πή άμερικανική άγορανομία καί αμερικα
νικός νόμος. Δέν είξευρε δηλαδή ότι δταν ό Αμερικανός λέγει «βούτυρο» 
είναι βούτυρο καί δταν λέγει «λίπος» είναι λίπος. Έάν ό Αμερικανός 
ήτον ρωμηός, τό λίπος αύτύ θά τό έλεγε βούτυρο, διότι περιέχει τά 
πλεΐστα συστατικά τοΰ βουτύρου μέ βάσιν τό λίπος βονάσσων καί βοών. 
Καί είναι τόσον άληθινό αύτό, ώστε πρέπει νά μάθη ό κόσμος, δτι δ 
ρωμηός μπακάλης, κομίζων τέτοιο λίπος, πρό τοΰ πολέμου, τό έπωλοΰσε 
αφελέστατα ώς «βούτυρον Ρωσσικόν». Καί τώρα πρέπει νά άποκαλύ- 
ψωμεν κάτι ποΰ μέ τήν δημοσιογραφικήν μας περιέργειαν κατωρθώσα- 
μεν νά άποοπάσωμεν άπό γνωστόν Άθηναϊον μπακάλην. Τό λίπος αύτό 
τής Αμερικής τό έφαγαν οί Κροθσοι τής πρωτευούσης καί τό άκριβω- 
πλήρωσαν μάλιστα, πολλές φορές ώς «βούτυρον γάλακτος» πρός 10 καί 
12 δρ. τήν όκάν, μεμιγμένον καί λυωμένον μέ τά γαλακτόχρωμα νερά 
τοΰ τουλουμοτυριού!
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τοΰ τουλουμοτυριού!

ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ
£ρατιώτες μου φαντάροι μου 

Τόση ζωή ποΰ φεύγεις 

Ωραίε μου Μάρτη, καί χαρά 

Ευλογημένου Απρίλη, 

Μαρμαρωμένη λεβεντιά 

Ποΰ σειέσαι καί λιγιέσαι, 

Κί αστράφτεις δθι περπατεϊς, 

Βροντάς δθι διαβαίνεις. 

Έκεΐ ποΰ πας γιά τήν Τιμή 

Μαζί με τή Σημαία 

Με τοϋ Χρίστου μας τήν τρανή 

Τήν πίστη τήν 'Αγία 

Ευλογημένη ή στράτα σου 

Βούλγαρος νά μή μείνη 

Κί 3).’ οί οχτροί τοΰ Γένους μας 

Στάχτη νά γείνουν ολοι. 

“Ωρα καλή σου αθάνατε 

Ελληνικέ Στρατέ μου 

Αόξαζε τήν Πατρίδα σου 

Καί σώσε τήν Τιμή της.

Ζ. ΜΛΤΖΟΥΚΑΖ
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είχεν άδικον, ήρκει νά τόν ηύνόει ή τύχη, δ δέ 

τής_τύχης κατεδικάζετο είς βαρυτάτας ποινάς.
ίΊΗ

? Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΟΜΑΧΙΑΣ

Τ Τ δικαστική μονομαχία ήτο ένοπλος άγών μεταξύ ί . J Π Τ®ν “ντ|δίκων, τόν όποιον διέτασσον τό πάλαι
fZt "ι τά δικαστήρια. Ό νικών ήθωοΰτο καί αν άκόμη

είχεν άδικον, ήρκει νά τόν ηύνόει ή τύχη, δ δέ 
J νικώμενός ήδύνατο μέν νά είχε δίκαιον, άλλά μή ευνοούμενος ύπό

· ~-|3 ”A'I7 ··*“*'*7  Γ" V w «·»»*·«**·
'ys Ώς πρός τήν προέλευσιν αύτής ύπάρχουσι διάφοροι γνώμαι 
έ τών συγγραφέων. "Αλλοι τήν άποδίδουσιν είς πάντας τούς λαούς 

Λ τής Γερμανικής φυλής, άλλοι δέ είς τούς Φράγκους, είς τούς 
Λ όποιους άπαντρ κατά τόν VI καί VII αιώνα (έν τούτοις δμως δ 
Η Montesquieu καί Faustin Helie λέγουσιν δτι οί Φράγκοι ούδέ- 
R ποτέ είσήγαγον αύτήν).

Άφ’ετέρου άλλαι ίστορικαί πηγαί άναφέρουσι, δτι ή δικαστική 
J μονομαχία ήτο έθιμον καθαρώς Χριστιανικόν, τό όποιον έπεκράτει 
|[ τών βαρβάρων τοΰ Βορρά καί (χρησιμοποιείτο ύπ’ αύτών ώς
Η μέσον διαλύσεως τών ιδιωτικών αύτών διαφορών. Άπό έκεΐ τό
Π έθιμον τούτο είσήχθη είς τήν Εύρώπην, δπου ευρέως έξηπλώθη 
II καί άναπτυχθέν κατά τάς άρχάς τοΰ μέσου αίώνος συμπεριελήφθη 

μεταξύ τών άποδεικτικών μέσων τής Ποιν. Δικονομίας τής επο
χής έκείνης καί έν μέρει τής πολιτικής.

Ή δικαστική μονομαχία, κατ’άλλους τέλος Ιστορικούς, ήτο άρχαιο- 
τέρα τοΰ Χριστιανισμού καί άνεφάνη τό πρώτον είς τούς κατοίκους τής 
Όμθρικής, άρχαίας πόλεως τής Ιταλίας. Οί ένασκοΰντες τότε τήν ποι
νικήν δικαιοδοσίαν ήσαν οί boni-hotnines, έχοντες ώς προέδρους τούς 
Grafens (κόμητος). Αί συνεδριάσεις έγίνοντο δημοσίρ καί ή ποινική 
καταδίωξις ένηργεΐτο ή αύ- 
τεπαγγέλτως ύπό τοΰ δικα- 
στοΰ ή ύπό τοΰ παθόντος. 
Κατόπιν προσκλήσεως τοΰ 
παθόντος, τάσσοντος επταή
μερον προθεσμίαν, ύπεχρε- 
οΰτο δ άδικήσας νά έμφανι- 
σθή ένώπιοντών Reichburg 
(είδους ένορκων) οί όποιοι 
ήσαν έντεταλμένοι νά γνω- 
μοδοτώσιν έπί τών καταγ
γελλόμενο»· εις τό δικαστή- 
ριον πράξεωνή άδικη μάτων.

Τά αποδεικτικά τότε μέσα 
ήσαν οί μάρτυρες, οί όποιοι 
ήσαν δύο ειδών : Οί testas. 
δσοι δηλαδή κατέθετον δσα 
είδολ· καί ήκουσαν, καί οί 
συνωμόται ή συνορκισταί, 
juratores, coujuratores, οΐ- 
τινες διά τοΰ δρκου των 
έβεβαίουν, δτι έκεΐνος τόν 
όποιον έπροστάτευον ήτο 
άνήρ φιλαλήθης καί τίμιος. 
Καί, άν μέν έπρόκειτο νά 
δικασθώσιν άσημοι καί ύπο- 
θέσεις συνήθεις, έπρεπεν οί 
μάρτυρες νά ήσαν τό όλι- 
γώτερον τρεις, προκειμένου 
δμως περί σοβαρών ύποθέ- 
σεων, δ Αριθμός τών μαρ
τύρων ήδύνατο νά άνέλθη 
άπό επτά έως είς έβδομήκοντα. Ό δρκος τοΰ κατηγορουμένου ήτο 
τό δεύτερον άποδεικτικόν μέσον περί τής μή ένοχης του καί έδί- 
δετο ούτος είς ώρισμένην ήμέραν, καί, άν μέν δ ύπό κατηγορίαν 
προσήγεν ώρισμένον άριθμόν συνορκιστών, ήθωοΰτο, έάν τουναντίον, 

κατεδικάζετο ανευ άλλης ’τίνος διατυπώσεως. Έν ή περιπτώσει δμως 
ελειπον οί συνορκισταί, τότε τό δικαστηρίων διέτασσε τάς βαρβάρους 
καί άπαισίας δοκιμασίας, α'ίτινες ήσαν α') ή διά πυράς δοκιμή, κατά τήν 
όποιαν δ κατηγορούμενος ύπεχρεοϋτο νά κρατή καθ’ δλην τήν διάρ
κειαν τής διαδικασίας τήν χεΐρα αυτού έπί τοΰ πυρός ή νά περιπατή 
ιιέ γυμνούς τούς πόδας έπί καιόντων ξύλων ή πεπυρακτωμένου σιδήρου. 
β·) Ή δί ΰδατος (inium) δοκιμασία, κατά τήν όποιαν δ κατηγορούμενος 
ώφειλε νά θέση τήν χεΐρα του είς ζέον ΰδωρ έντός λέβητος, έλάμβανε 
δέ χώραν αυτί) εις τούς ναούς καί περιεβάλλετο πανηγυρικόν χαρακτήρα, 
τού ίερέως άπαγγέλλοντος προσευχάς τινάς, δπως έξορκίση τό ΰδωρ 
καί έπικαλεσθή τήν Θείαν άντίληψιν! Καί έάν έπί τής έξερχομένης τοΰ 
ζέοντος ΰδατος χειρός τοΰ κατηγορουμένου ύπήρχον στίγματα τινά, 
ήτο ένοχος, έάν δμως δέν ύπήρχον τοιαΰτα, ήθωοΰτο. γ') Είδος δοκι
μασίας ήτο ή διά τοϋ σταυρού, κατά τήν όποιαν ύπεχρεοϋτο ό κατηγο
ρούμενος νά σταθή άκίνητος έπί ώρισμένον χρόνον, έχων τεταμένος 
τάς χείρας, καί έάν μέν έκουράζετο καί τάς άπέσυρε πρό τής παρελεύ- 
σεως τοΰ ταχθέντος χρόνου, έθεωρεϊτο ένοχος, έάν δμως άντεϊχε είς τό 
μαρτύριον αύτό, έκηρύσσετο άθφος.

Τήν τελευταίαν αύτήν δοκιμασίαν Λουδοβίκος ό Πρρος τήν κατήρ- 
γησεν, διότι έφρόνει δτι, έβεβήλου τόν Σταυρόν δ όποιος έδοξάσθη διά 
τοΰ θανάτου τού Χριστού.

Καί είς τούς Ρωμαίους άπαντώμεν τοιούτου είδους άπανθρώπους 
δοκιμασίας καί έπί Δημοκρατίας καί έπί τής έποχής τών Αύτοκρατόρων 
μέ τήν διαφοράν, δτι έπί τής τελευταίας έξηροΰντο οί προνομιούχοι 
(δηλαδή οί γερουσιασταί, οί clarissimi, οί decuriones, οί milites) άλλά 
κατόπιν ή Lex Julia ούδέ αύτών έφείσθη.

Οί Εβραίοι έπίσης έκαμον χρήσιν τών δοκιμασιών αύτών, δταν δέ 
έπρόκειτο νά δικασθή μοιχαλίς, τής έδιδον προηγουμένως νά πίνη 

Ο ΥΨΗΛΟΣ ΞΕΝΟΣ ΜΑΣ. — Κατά τά μέοα Μαρτίου ή πρωτεύουσα ίφιλοξένησε την A. Β. Υ. 
τϋν Δούκα τοΰ Κύνοτ, θειον της Α.Μ. τοϋ Βασιλέως τής ’Αγγλίας, ύ όποιος έκόμισε καί τά διάσημα 

τοΰ παρασήμου τοΰ λουτροΰ είς τόν Βασιλέα μας.

πικρόν τι λασπώδες ΰδωρ, έκ τοΰ όποιου έπρήσκετο ή κοιλία της, άν 
αληθώς είχε μοιχευθή.

Άλλά μήπως καί οί Αθηναίοι δέν ύπέΒαλλον τούς δούλους είς βασά- 
νους ένίοτε, προκειμένου νά μαρτυρήσωσιν οΰτοι ένώπιον τών δικαστη
ρίων; Κατά τό έτος 501 μ. χ. ό βασιλεύς τής Βουργονδίας Γονδιΰάλδος 
είσήγαγεν άλλο είδος δοκιμασίας, ή δποία υπερέβαλε κατά τήν σκλη
ρότητα τάς προηγουμένας. Ένεκεν τής έπικρατούσης τότε διαφθοράς, 
τά αποδεικτικά μέσα ήσαν σχεδόν έν άχρηστίρ καί έθεωροΰντο ώς μή 
υπάρχοντα, ή δέ ψευδομαρτυρία καί ψευδορκία ώργίαζον κυριολεκτικώς. 
Συνέπεια τής καταστάσεως αύτής ήτο νά τιμωρώνται πάντοτε άθφοι.

Άς ίδωμεν τώρα πώς έγίνετο ή δοκιμασία αΰτη καί ποιας έπέφερε 
διά τόν καταδικασθέντα συνέπειας. "Οταν οί δικαοταί διέτασσον τήν 
δικαστικήν αύτήν μονομαχίαν, δ κατηγορούμενος ετίθετο ύπό τήν φύ
λαξη· προσώπων, τά δποία ήσαν ύπεύθυνα διά τήν έγκαιρον ένώπιον 
τοΰ δικαστηρίου παρουσίαν του κατά τήν ημέραν τής δίκης ή μάχης. 
Έάν δμως δ μέλλων νά δικασθή κατηγορούμενος δέν έπαρουσιάζετο, 
είτε δραπετεύσας, είτε ένεκα διαφόρων άλλων λόγων, οί έντεταλμένοι 
τήν φύλαξίν του ήσαν ύποχρεωμένοι νά μονομαχήσωσι αύτοί άντί 
εκείνου.

Κατά τήν ημέραν τής μάχης οί άντίδικοι ώδηγοΰντο είς τόπον περί
φρακτον διά χονδρού σχοινιού, διά νά χωρίζονται οΰτοι άπό τό πλήθος 
καί έκάθηντο άμέσως έπί καθισμάτων, τά όποια ήσαν σκεπασμένα μέ 
μαΰρον πέπλον. Ό μέν παθών δεξιά, δ δέ άδικήσας αριστερά, καί 
περιέμενον τό λεγόμενον σύνθημα, τό όποιον έδίδετο ύπό κήρυκος. 
Μετά τό σύνθημα ώρκίζοντο, ό μέν έγκαλών περί τού βάσιμου τής 
κατηγορίας, δ δέ έγκαλούμενος περί τής άΟ<ρόττ]τος αύτοϋ. Μετά τοΰτο 
οί έντεταλμένοι τήν τάξιν στρατιώται άπεμάκρυνον τό παριστάμενον 
πλήθος καί τούς συγγενείς τοΰ κατηγορουμένου, φυλασσομένους καί 

αύτούς ύπό ενόπλων στρα
τιωτών. Έάν οί άντίδικοι 
ήσαν εύγενεΐς, έπρεπε νά 
μονομαχήσωσι μέ ξίφη ή 
λόγχας, έάν δέ κοινοί άστοί, 
μέ ράβδους καί άσπίδας. Ό 
άγόιν ήτο μακρός καί διήρ- 
κει, ώς οί ιστορικοί άναφέ
ρουσι, μέχρι τής έμφανίοεως 
έπί τοϋ στερεώματος τών αστέ

ρων, (ati moment ou les 
etoiles apparaissaient) καί 
έάν μέχρι τής στιγμής αύ
τής δέν έλάμβανεν πέρας 
ό άγιόν, ό έγκαλών έθεω- 
ρεΐτο πλέον νικητής. Έάν 
δμως ή πάλη έπερατοΰτο 
διά τής ήττης τοΰ ένός ή 
τοΰ άλλου τών διαμαχομέ- 
νων, ό νικητής έλάμβανε 
τά δπλα τοΰ νικηθέντος καί 
είσήρχετο θριαμβευτικώς 
εις τόν ναόν, διά νά εύχα- 
ριστήση τόν θεόν, δστις 
τόν έβοήθησε νά νικήση τόν 
αντίπαλόν του.

Ό νικηθείς, προκειμένου 
περί πολιτικής άπαιτήσεως, 
ύπεχρεοϋτο είς τήν άπόδο- 
σιν ή καταβολήν τής άπαι- 
τήσεως (καί Λν οΰτος έφο- 
νεύετο, οί συγγενείς αύτοϋ).

Έάν δμως έπρόκειτο περί ποινικής τοιαύτης, άπηγγέλλετο η τιμωρία 
τοΰ εγκλήματος διά τό όποιον έκατηγορεΐτο. Καταδικαζόμενος μέ 
τήν ποινήν τοΰ θανάτου διεπομπεύετο, τοποθετημένος έπί έλκύθρου 
καί φέρων μόνον χιτώνα μέχρι τοΰ τόπου τής έκτελέσεως, ή δέ Εκκλη
σία ήρνεϊτο είς τόν νεκρόν τήν ταφήν δι’ έκκλησιαστικής πομπής.

Αί γυναίκες, οί κληρικοί, οί μή συμπληρώσαντες τό 15 έτος τής ήλι- 
κίας των, οί έχοντες ηλικίαν άνωτέραν τών 60 έτών, οί άνάπηροι καί 
δσοι τέλος δέν ήδύναντο νά μεταχειρισθώσιν δπλα, έμονομάχουν δι’ 
άντιπροπώπων, αί γυναίκες δμως έπρεπε προηγουμένως νά λάβωσι τήν 
άδειαν τού βαρώνου των (συζύγου). Οί τοιοΰτοι άντιπρόσωποι άδρώς 
έπληρώνοντο. Έάν δμως συνέβαινε οΰτοι νά νικηθώσιν, έτιμωροΰντο 
δι’ άποκοπής τής χειρός, ίνα μή, δωροδοκούμενοι ύπό τών αντιπάλων, 
προδίδουσι τά συμφέροντα αύτών.

Ή δικαστική μονομαχία καί κατά τόν VII αίώνα^καί κατά τούς δύο 
επομένους VIII καί IX ήτο έπίσης τό μόνον άποδεικτικόν μέσον, 
έπειδή ή έπιορκία καί ή ψευδορκία, μεθ’ δλα τά δρακόντεια 
μέτρα τά όποια εϊχον ληφθή, δυστυχώς δέν κατωρθώθη νά 
περισταλώσιν αύται. Άπό τοΰ 14ου αίώνος ή δικαστική μονο
μαχία ήρχισε νά καταργήται καί άπαντώμεν αύτήν είς δλα 
τά έθνη, είς τά όποια είχεν είσαχθή, όχι πλέον ώς 
άποδεικτικόν μέσον, άλλ’ ώς άποκλειστικόν προ- 
νόμιον τών εύγενών πρός άτομικήν ίκανοποίησιν. 
Έν Άγγλίρ διετηρήθη τό έθιμον τής δικαστικής “Ιτ 
μονομαχίας ύπό τήν άρχικήν μορφήν αύτοϋ, δυνά- 
μεθα νά εϊπωμεν, μέχρι τοΰ ΙΘ" αίώνος, άΐ.λά κατηρ- 
γήθη ύπό τοΰ Parlement τφ 1819, τό όποιον προέθη 
είς τήν άπόφασιν ταύτην, ένεκα τής πολύκροτου 
τότε δίκης Thoronton καθ’ήν οίδικασταί, έπικαλε- 
σθέντες τήν παλαιόν νομοθεσίαν, έπέβαλον εις τόν 
κατηγορούμενον τήν δικαστικήν^ μονομαχίαν, ήτις 
δέν έλαβεν δμως χώραν, διότι δ έτερος τών άντιπά- 
λων, συναισθανόμενος τήν ήτταν του, ύπεχώρησε.



Πρώτος ό όποιος έζήτησε τήν κατάργησιν τής δικαστικής μονομα
χίας ήτο ό αρχιεπίσκοπος Βιέννης Avitus, μετά τούτον ό Άγοβάρδος, 
αρχιεπίσκοπος Λουγδούνου, έξορκίσας μάλιστα τόν Λουδοβίκον τόν 
Πράον νά τήν κατάργηση καί άντ’ αύτής νά είσαγάγη τόν Σαλικόν 
νόμον, δστις άπεκήρυττε τήν τοιαύτην μονομαχίαν. Έν Γαλλίρ. δμως 
καί ιδίως κατά τόν I' αιώνα οί έχοντες τότε διαφοράς, δέν κατέφευγον 
πλέον είς τά δικαστήρια, διά νά εϋρωσι δικαιοσύνην, άλλά τάς έλυεν 
διά τών όπλων. Καί αύτοί άκόμη οί έπίσκοποι καί οί καρδινάλιοι έμο- 
νομάχουν, ό δέ Πάπας Μαρτίνος ό Δ' άφώριζε πάντα μή δεχόμενον 
νά λύση τήν διαφοράν του διά τών όπλων.

"Οτε ό Λουδοβίκος ό θ’ ό έπονομασθείς "Αγιος, διωργάνωσε τόν 
δικαστικόν κλάδον έν Γαλλίρ, έν έτει 1245, έπανέφερε τήν Quarantaine 
le Roy διά νά έλαττώση τόν αριθμόν τών ιδιωτικών διαφορών καί νά 
καταργήση ταύτας κατά τό 1257, επειτα δέ άπηγόρευσε κατά τό 1260 
τήν δικαστικήν μονομαχίαν είς τά κτήματα τον στέμματος καί τήν άντικα- 
τέστησε Οαυμασίως διά τοϋ αποδεικτικού μέσου τών μαρτύρων.

Μεθ’ δλα δμως τά μέτρα αύτά καί τάς κατόπιν προσπάθειας τού 
έγγόνου αύτοΰ Φιλίππου τού 'Ωραίου δέν ήδυνήθησαν δυστυχώς νά 
καταργήσωσι τήν δικαστικήν μονομαχίαν ένεκεν περισάτσεων τινών αί 
όποϊαι έπέβαλλον αύτήν. Έπί τής βασιλείας Ίωάννου τοΰ Καλού (1360- 
1364) καί Καρόλου Ε' τοΰ Σοφοΰ (1364-1380) ένεκεν τής έξελίξεως τοΰ 
πολιτισμού καί τής ενεργητικής έπιδράσεως τής θρησκείας, τό βάρβαρον 
τοΰτο έθιμον έξέλιπεν έντελώς καί ή Άνθρωπότης άπηλλάγη τοιούτου 
δι’ αύτήν αίσχους.

ΝΙΚΟΣ ΣΑΐΤΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ« « «
ΑΠΟ ΤΑΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Ο ΔΡΟΥΓΓΑΡ1ΟΣ ΜΑΓΓΟΥΤΗΣ

Αν έρωτοΰσες τής γρηές — δέν είνε πολλά χρόνια — τί είνε αύτό τό 
ερειπωμένο έκκλησάκι πρός τούς βορεινούς βράχους τής Άκρο

πόλεως μεταξύ τών 'Αγίων "Αναργύρων καί τής όδοΰ Μνησικλέους; 
Θά σοΰ άπαντοΰσαν σταυροκοπούμεναι:

— Είνε, βοήθειά σου καί κάθε Χριστιανού, δ Άϊ-Γιάννης τοΰ Μαγ
γούτη.

Καί άν τής ξαναρωτοΰσες πάλι:
— Καί τί ήταν αύτός ό Μαγγούτης ;
θά σοΰ άπαντοΰσαν, άνοίγουσαι τήν άγκαλιά των πρός τό ’Απειρον :
— Ώ ! θεούλη μου, ποΰδειξες τό θαΰμά σου ! ... Αύτός, παιδί μου, 

ήταν ένας πλούσιος Κωνσταντινουπολίτης, ποΰ έρχότανε στήν "Αθήνα 
καί τό καράβι ποΰ τόν έφερνε, τά άγρια μεσάνυχτα, ποΰ τούς έπιασε 
μιά φοβερή φουρτούνα, χτύπησε στόν Κάβο τοΰ Κράκαρη καί βούλιαξε. 
Καί αύτός, κολυμπώντας, έφώναξε: Βοήθα με Άϊ-Γιάννη μου — Γιάννη 
τόν έλέγανε — νά γλυττώσω καί άμα ’βγώ στό Δράκο (Δράκο έλέγανε 
τόν Περαία τότες) καί φτάσω στήν "Αθήνα, νά σοΰ χτίσω μιά έκκλησιά 
στά πατρογονικά μου — γιατί κρατούσε άπ’ τήν "Αθήνα, ποΰ λες, δ 
Κωνσταντινουπολίτης. Έτσι λοιπόν, μέ τή βοήθεια τοΰ Άϊ-Γιάννη καί 
τοΰ Χριστού, καί τής Παναγιάς, γλύττωσε καί έχτισε τήν έκκλησιά, ποΰ 
τή βλέπεις τώρα χαλασμένη άπ’ τόν καιρό καί άπ’ τούς πολέμους, ως 
πού νά βρεθή κανένας Χριστιανός νά τήν φτιάξη. .. .

Καί αύτή μέν ήτο ή γνώμη τής γρηάς, τοΰ θεματοφύλακος τών τοπι
κών θρύλων. 'Η Βυζαντινή δμως επιγραφή τοΰ ναοΰ, ή δποία, περισω- 
θεϊσα, εύρίσκεται τώρα είς τό Μουσεϊον μας, τά λέγει διαφορετικά.

Λέγει δηλαδή: Κατά τό έτος 6379 άπό κτίσεως Κόσμου δηλ. τό 
871 μετά Χριστόν, δ Κωνσταντίνος καί ή ’Αναστασία, Μαγγοΰται 
βεβαίως, καί τό φίλτατον αύτών τέκνον ό "Ιωάννης, Δρουγγάριος τού 
Βυζαντινού στόλου (δηλ. "Αρχηγός ναυτικής μοίρας έπί τής βασιλείας 

Βασιλείου Α’. τού Μακεδόνος) έκ συμφώνου έκτισαν τόν πάνσεπτου 
αύτόν ναόν τοΰ 'Αγίου Ίωάννου τού Βαπτιστού, τόν δποϊον καί έπροι- 
κοδότησαν μέ τά υπάρχοντά των, ύπέρ ψυχικής των σωτηρίας καί εις 
μνήμην τών άποβιωσάντων άδελφών αύτών.

Τά εγκαίνια τοΰ ναοΰ, φαίνεται, δτι έγειναν τήν 4 Φεβρουάριου τοΰ 871.

*
Τά έρείπια τοΰ Μαγγούτη, τών όποιων περιεσώθη εύτυχώς ή είκών, 

έσώζοντο κατά τήν παρελθούσαν πενιηκονταετηρίδα. Ένθυμοΰμαι, 
δταν ήμουν παιδάκι, δτι μέσα εις αύτά έκαψαν ένα μεγάλο Σάββατον 
τόν ’Ιούδα.

Κατόπιν, κάποιος καταδιωγμένος, ποΰ εϊχεν εύρή άσυλον είς τό γει
τονικόν Άγιοταφίτικον μέ τήν προστασίαν τοΰ Πατριάρχου Ιεροσολύ
μων, ήθελε νά καταπονήση έαυτόν καί νά μή μένη καί άεργος. Εβάλ- 
θηκε λοιπόν νά άπογκρεμίση τόν έρειπωμένον ναόν τοΰ Άγιου Ίωάννου 
αύτοΰ καί τής πέτρες τής έκουβάλησε μόνος του εις τήν αύλήν τών 
Άγιων "Αναργύρων. Καί ήτο λόγιος καί επίσημος σχετικώς άνθρωπος, 
άνήκων είς τόν Λατινικόν κλήρον δ υποβληθείς εις αύτόν τόν κόπον.

Άπό τότε είχαν μείνη άσφαλώς εντοιχισμένα είς τήν αύλήν θαυμά
σια άνάγλυφα, Σταυροί τοϋ Μαγγούτη καί ή έπιγραφή, ή διηγουμένη 
τήν ιστορίαν του καί φέρουσα τήν χρονολογίαν τής ίδρύσεώς του.

Είς τό ύπέρθυρον δμως τοΰ ναοΰ ύπήρχε καί μάρμαρον φέρον άνά
γλυφα δύο βοϊδάκια.

Αύτά, κατά τάς παραδόσεις τών γειτόνων, ήσαν τά Στοιχειά τής 
Έκκλησίας. Πολλές φορές, οσάκις μάλιστα έπρόκειτο ν’ άποθάνη 
κάποιος ένορίτης, τά ήκουον οί γείτονες τά μεσάνυκτα νά μουγγρίζουν.

— Νά καί ή θέσι, πού μιά νύχτα δ πατέρας μου — μοΰ διηγείτο ένας 
φίλος μου — είδε ένα άπό αύτά τά βοϊδάκια νά κάθεται. Έμπρός 
σ’αύτό τό σπιτάκι ποΰ έμεναν τότε τά τρία κορίτσια, ή Ίωαννίδενες.

— Μά στ’ άλήθεια! Τό είδε δ πατέρας σου;
— Καλέ μέ τά μάτια του τό είδε καί, καθώς έζύγωνε, μούγγρισε τό 

βοϊδάκι κι’ αύτός άπ’ τό φόβο του ήρθε καί χώθηκε στό σπίτι μας μέ 
τή γλώσσα του έδώ κάτω.

Καί έκαμε τόν Σταυρόν του δ διηγούμενος τρις φορές. Άλλες τρις 
τόν έκαμα καί έγώ.

Δ. ΓΡ. ΚΑΜΤΤΟΥΡΟΓΛΟΥΣ« « «
ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑ ©ΑΛΑΣΣΑΝ ΠΟΛΕΜΟΝ

(Έπί&εσις κατά γερμανικόν υποβρυχίου τοΰ άντιτορπιλλικοϋ ·Νίκη· 

τήν 10 Νοεμβρίου 1917 έν τφ στενφ Κάσσου-Κρήτης έν συντομία).

ν^ΥΝΩΔΕΥΑ είς Αλεξάνδρειαν τό έμπορικόν «Χϊος>, έφ’ ού πλήν 
Α-ίι άλλων έπέβαινον ό Picot, διορισθείς Πολιτικός Διοικητής τής 
Παλαιστίνης, καί εις έτερος άνώτερος ύπάλληλος Άγγλος, φέροντες 
καί έμπισιευτικούς φακέλλους.

■Ήταν τέσσαρες παρά δέκα τό πρωΐ— νύξ σκοτεινή, θάλασσα ήρεμος
— δτε διεκρίνομεν 3000 μέτρα περίπου έμπρός καί όλίγον άριστερά 
σιλουέταν πλοίου. Ή «Νίκη» έπλεε έμπρός καί300 μέτρα δπίσω ταύτης 
ήρχετο ή «Χίος».

"Αδύνατον νά διακρίνωμεν άμέσως τό είδος τοϋ πλοίου. Άλλ’ ή θέσις
— έξαιρετικώς επικίνδυνος, ώς άποτελοΰσα ύποχρεωτικήν δίοδον είς τάς 
μετά τής Αίγύπτου συγκοινωνίας — καίτοι έφαίνετο έν μόνον πλοϊον, 
μάς έδωκεν εύθύς άμέσως ύπονοίας.

Παρηκολουθοΰμεν τοΰτο δλως μέ προσοχήν.
Ή πορεία μας καί ή ίδική του — έπροχώρει καθέτως σχεδόν πρός 

τήν πορείαν μας μέ προφανή τόν σκοπόν νά έλθη άριστερά, δπως μάς 

τορπιλλίση, μόλις θά έπροχωροΰμεν περισσότερον — μάς έφερνε διαρ
κώς πλησιέστερον.

Ταχύτης 7 μιλιά
Χίος

Νίκη

Μετ’ όλίγα λεπτά εϊμεθα εις άπόστασιν 500 μέτρων καί τό έβλέπο- 
μεν ελαφρώς δεξιά. Τότε έφάνη καθαρά.

Διέταξα άμέσως πΰρ κατ’ αύτοΰ, άμεσον έξοπλισμόν δλων τών πυρο
βόλων καί σημάνας είς τήν μηχανήν 20 μίλ. έστρεψα τό πλοΐόν μου 
έναντίον του μέ τήν πρόθεσιν νά τό εμβολίσω.

Άμέσως ήρχισε βυθιζόμενον.
Τό πρώτον βλήμα — πυροβόλου πρωραίου τών 76 χιλιοστών — έπεσε 

όλίγον άπωτέρω, ύψώσαν στήλην ΰδατος· τό δεύτερον έξερράγη έπ’αύτοΰ, 
τό τρίτον έπεσε πρό αύτοΰ.

Πλέοντες μέ 20 μίλια, έντός ένός λεπτοΰ τδ έφθάσαμεν. Αύτό, προ
χωρούν, άπεμακρύνετο άριστερά, άλλ’ έγώ διαρκώς στρέφων, έκράτουν 
έπ’ αύτοΰ τήν πρφραν τής «Νίκης».

80 μέτρα πρώραθεν ημών έβλέπομεν άκόμη τά υψηλότερα μέρη του.
Έτσι ένόμιζα πώς θά τό έκτυπων καί άνέμενον άπό στιγμής εις στιγ

μήν τήν σύγκρουσιν. Άτυχώς έπρόλαβε νά βυθίση.
Φαίνεται δμως, δτι τά δφαλα τής «Νίκης» εύρον έπί σημείου τινός— 

τοΰ περισκοπίου ϊσως ή τοΰ πυργίσκου— διότι είς τήν δεξαμενήν άργό- 
τερα εΰρομεν εις αύτό γραμμήν εύδιάκριτον πολλών μέτρων, τήν δποίαν 
μόνον δργανον σκληρόν καί αιχμηρόν μπορούσε νά κάμη.

Περνώντες άνωθέντου έρρίψαμεν κατ’αύτοΰ βόμβαν έκραγεΐσαν ύπό 
τό ΰδωρ, καί έχω λόγους σοβαρούς νά ύποθέτω, δτι τό υποβρύχιον 
κατεστράφη.

Πλησιάσας εύθίις άμέσως τήν «Χίον, καί δώσας δδηγίας, έπανήλθον, 
ολοταχώς πάντοτε πλέων, πρός τό μέρος, δπου συνήντησα τό υποβρύχιον 
καί έξηκολούθησα έπί ώραν σχεδόν κυκλικάς διαδρομάς.

Άλλ’ έκτοτε δέν άνεφάνη.
Τό σκότος άλλως τε δέν έπέτρεψε νά ίδωμεν, άν τυχόν ύπήρχον έπί 

τής θαλάσσης έλαια, ώς έπρεπε νά ύπήρχον, άν έβυθίζετο.
, Δέν ήδυνάμην νά μείνω περισσότερον. Έστρεψα καί διηυθύνθην πρός 

συνάντησιν τής «Χίου», μέ τήν δποίαν έξηκολούθησα τόν πλοΰν μέχρις 
Αλεξάνδρειάς. ι. δομεςτιχας« « «

ΜΑΡ0ΥΣ8 Η ΨΑΡΙΑΝ, Η ΚΑΡΑΒΟΠΗΑΗΧΤΡΑΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΝ
3Υίέσα είς έν βιβλίον έκδεδομένον είς δύο τομίδια έν ’ Αϊδελβέργη ττρ 

1828, έπιγραφόμενον: • Beitrage zur Geschichte des Griechtschen Volkes 

alterez und neuerez Έείί», μεταξύ άλλων κολλών εύρον καί διατριβήν 

έπιγραφομένην: «Αί άρχάϊαι καί νέαι ' Ελληνίδες». Έν τή διατριβή 

ταύτη τοΰ άνωνύμως γράφοντας, άφ ον δί ολίγων περιγραφή ή θέσις καί δ 
χαρακτήρ τής Έλληνίδος τό πάλαι, παρουσιάζεται ή θέσις τής νεωτέρας 

'Ελληνίδος έν τφ Άγώνι ύπέρ τής ’Ανεξαρτησίας τον Εθνους! Εκεί κοντά είς 
τάς ’ Ηπειρώτιδας, τάς μετά τον Σκενδέρμπεη άγωνισθείσας, παρά τάς γυναί

κας τοϋ Σκουτάρεως, τάς άγωνισθείσας κατά τον Μωάμεθ II, καί τάς γυναί

κας τής Μάνης καί τής Σουλιώτισσαις καί τήν Μπουμπουλίναν τών Σπετσών, 

αναφέρει αυτός καί πρώτος καί μόνος καί κάποιαν Ψαριανήν Μαροΰλλαν, 

ήτις, ώς λέγει, τεθωρακισμένη, ύπερήσπιζε τήν ανεξαρτησίαν τής πατρίδος της.

Τις εινε ή Ψαριανή αύτη, είνε έντελώς άγνωστον είς έμέ. Φαίνεται δμως 

δτι κάποιο λάθος εινε εις τό δνομα. "Αλλο ήκουσεν δ ξένος καί άλλο έγραφεν, 

δπως συνέβη είς πολλούς ξένους τοΰτο. Είς τά Ψαρά δέν εινε σύνηθες τό 

δνομα Μαροΰλλα. Έπιχωριάζουσιν έκεϊ τά ονόματα Καλή, Τριανταφυλλιά), 

Γαρουφαλλιά καί Μαροΰ ή Μαρουσώ ή καί Μαροΰσα. “Ηχούσε λοιπόν Μα- 

ροΰσα ή Μαρουσώ άσφαλώς καί έγραφε Μαροΰλλα. Τις δμως πάλιν εινε ή

Μαρουσώ αΰτη; Τοΰτο δέν ήδυνήθην νά εξακριβώσω, καίτοι φίλος μουσο

τραφής Ψαριανός ειπέ μοι δτι, "σως είνε τής οίκογενείας Τσακάλη. Έκεΐνο τό 

όποιον είνε άληθές δμως , είνε, δτι έν Ψαροϊς δέν ύπήρχε μία θέλουσα νά 

προάσπιση τήν άνεξαρτηοίαν τής πατρίδος της. Κάθε σπίτι, κάθε καράβι είχε 

καί τήν Μαρουσώ του, ή όποια ένόει νά μετάσχη τής τύχης τοΰ συζύγου της 

ή τοΰ παιδιού της, παρακολουθούσα αύτούς, δπου έπλεον, μέσα στό καράβι.

Εντεύθεν ή ονομασία Καραβοπηδήχτραις μόνον καί μονάχα είς τά Ψαρά. 

Έάν δηλ. καμμία άπό τής καπετάννισσαις αύταίς, ή Καλή τοϋ Τσαπή π. χ. 

τής οίκογενείας Νικολάρα, ή ή Μαρουσώ τοϋ Ποδάρα, ή άλλη οίαδήποτε, δέν 

έπρολάμβανε νά άκολουθήση τόν σύζυγον είς το πλοΐόν του, είσήρχετο είς άλλο 

πλοϊον πρός άναζήτησιν αυτού. Κατά τόν πλοΰν, οίονδήποτε πλοϊον συνήντων, 

έπρεπε νά τό έρωτήσωοι διά τής τρομπαμαρίνας: « Τί καράβι τίιιιι....II» 

καϊ έάν ήτο μέσα δ ζητούμενος σύζυγος. Έν αρνητική Απαντήσει θρήνος καί 

κλαυθμός παρά τής συζύγου. Τοΰτο έπανελαμβάνετο, μέχρις ού έλάμβανον 

καταφατικήν άπάντησιν, δπότε, πληοιαζόντων τών πλοίων, μετεπήδα άπό τοΰ 

ένός είς άλλο, έξ ού καί Καραβοπηδήχτρα έκαλεΐτο. Τοιαύτη τις λοιπόν 

Καραβοπηδήχτρα θά ήτο μία άπό τάς πολλάς καί ή άναφερομένη ύπό τοϋ 

ξένου Μαρουσώ καί δχι Μαροΰλλα.

Τίς ή δράσις τών πλοίων τούτων τών Ψαριανών καί πρό τοΰ άγώνος καί 

κατά τούτον, τό έδίδαξεν ή ’Ιστορία, τό ύφωσεν ώς μετέωρον ή έκδίκησις ή 

στραφεΐσα κατά τής νήσου των, ήτις τήν έστεφάνωσε μέτό στεφάνι τής Αόξης. 

Αέν κρίνω δμως άπό σκοπού νά σημειώσω ενταύθα, δτι οί Ψαριανοί στή 

θάλασσα ήσαν ο! άρματωλοί καί κλέφταις τής στερεός. Άλλοίμονον είς 

τούς Τούρκους ή καί άλλους άλλων εθνών, τούς Οπωσδήποτε παρενοχλοΰντας 

τους δμοφύλους καί δμοδόξους. Αύτοί έκυριάρχονν τών παραλίων τής Μ. 

’Ασίας καί τών νήσων, αύτοί άνεχαίτιζον τούς Μπαρμπερίνους κουρσάρους 

μέ τά ρεσάλτα των έπί τών πλοίων αύτών, έκ τής λείας τών όποιων έλάμ

βανον πάντες οί έν τφ πλοίφ ·πρέζαν». Είνε δέ γνωστότατον, δτι δσάκις 

τοιοϋτοι κουρσάροι διέκρινον πλοϊον μέ τήν σημαίαν τών Ψαρών έλεγον: 

« ψαριανό ν’ τό καράβι; Αέν πασάρει », καί άπεσύροντο. Τόσον τρόμον 

είχον έμβάλ.η είς αύτούς οί Ψαριανοί.

Έκ τής δράσεως αύτών ταύτης καί έμπειροπολ-εμώτατοι έγειναν καί εύμά- 

ρειαν πολλήν καί είς τήν ιδιαιτέραν πατρίδα καί είς έαυτούς παρέσχον, άλλά 

καί είς τόν Άγώνα τόσα προσήνεγκον καί μετά τήν άποκατάστασιν τοϋ"Εθνους 

διά μεγάλων δωρεών τήν Μεγάλην Πατρίδα ώφέλησαν.Έν τών πολλών παρα

δειγμάτων έστω δ ’Ιωάννης Άνδ. Βαρβάκης, δ δποΐος ίδρυσε τό Βαρβάκειον, 

προορίζων αύτό διά ναυτικήν σχολήν, πρός δν σκοπόν άπέβλεπε καί δ δπι- 

σθεν τετραγωνικός πύργος δι’ άστρονομικάς καί μετεωρολογικές παρατηρή

σεις. Τοΰ Βαρβακείου τά θεμέλια έτέθησαν έν Πειραιεϊ, έκεϊ δπου τά σκαλά

κια τής Τερφιθέας τφ 1855, έπειτα, ούκ οίδ’ δπως, άπεφασίσθη νά έγερθή 

τό κτίριον έν Άθήναις. Σώζεται μάλιστα παρ’ έμοί καί τό χειρόγραφον πρό

γραμμα τής θεμελιώοεως τής σχολής τοΰ μεγάλου Ψαριανού, κατά ιδιόρρυθ
μον διατύπωσιν έχον ώς έξής :

« Πρόγραμμα τελετής 

γενησομένης τήν Κυριακήν 4ην Δεκεμβρίου 1855 ώραν 11ην π. μ.

1) Εύλογητός

2) Εύχή ύπό τών ιερέων

3) 'Ομιλία Δημάρχου

4) "Υμνος τοΰ Βασιλέως

5) Κατάθεσις θεμελίου λίθου

6) 'Αγιασμός

7) "Υμνος χαρίεις 

Έπιφώνησις: Ζήτω ό Βασιλεύς.

Τέλος»

Δέν γνωρίζω δμως πώς, έν φ κανένα άλλον ομοεθνή καί δμόδοξον δέν 

παρηνώχλουν οί Ψαριανοί, τά είχον μέ τούς Χίους, ώς έμφαίνεται έκ χιακοΰ 

δίστιχου, αποτεινομένου προς αυτους :

« Ψαριανοί, μπαντίδοι *,  κλέφτες καί σκυλλ.ία 

Τά χιώτικα καΐκια νά μήν τά πειράζετενε πεία».

Έκτος αν είνε έκ τών πειραγμάτων τών μεταξύ νησιωτών, ών πλεϊστα 

ύπάρχουσιν. ΙΑΚ. X. ΔΡΑΓΑΤΣΗΣ

• -Λέξις άναλόγον σημασίας προς ro σημερινόν « μό ρ τ η ς >.
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ΚΟΣΜΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΓΑΝ

ΤΟ ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥ - Ο ΠΕΡΙΦΗΜΟΣ ΤΖΑΝΕΣ

.. . . Άκουμβών έπί τοϋ διαζώματος τής πρύμνης

Ο ΙΖ' ΑΙΩΝ ΚΑΙ

.... Άκουμβών έπί τοϋ διαζώματος τής πρύμνης καί θεωρών τό 
άπέραντον ύγρόν στοιχείου παρεδόθην εις γλυκύν ρεμβασμόν. Τό νυκτε
ρινόν φύσημα τοΰ Δυτικού άνεμου, ό όποιος ήγειρε τά κύματα τοΰ 
Άδρία καί τοΰ Ίονίου, άποτομώτερον ήδη διεπέρα τόν χειμερινόν μαν
δύαν. Έν τούτοις δμως ό φόβος τών τορπιλλών μάς είχε καθηλώσει είς 
τό έπίστρωμα τής πρύμνης. Έπλέομεν μέ έσβεσμένους τούς φανούς 
καί τά φώτα, καί έν πλήρει ταχύτητι τών 16 μιλιών, πράγμα σπάνιον 
διά παλαιόν εμπορικόν πλοϊον. Εϊχομεν πρό πολλοΰ καταλίπει όπισθεν 
ήμών τό ανοικτόν πέλαγος τών Παξών καί εΐσεχωροΰμεν ήδη είς τήν 
ΰπήνεμον θάλασσαν τής Κερκυράίκής πενταχώρου κατά τό νότιον άκρον 
τής νήσου, έκεΐ δπου οί άφροί τής άνοικτής θαλάσσης στεφανοΰσι τήν 
χθαμαλήν γήν! Μακράν ήδη αί νησίδες τών λευκών οίκίσκων, οί Παξοί, 
έφαίνοντο ώς σκιεροί όγκοι, καί πρό ήμών ύψοΰντο αί κορυφαί τής 
Ίστώνης καί τοΰ Παντοκράτορος.

'Ολόκληρον έκεϊνο τό περιβάλλον μέ εϊλκυσε πολύ καί άφέθην είς τόν 
βαθϋν ρεμβασμόν... Κόσμοι ολόκληροι παλαιών έποχών άνέθορον, καί 
αναμνήσεις φανταστικοί διήλθον πρό έμοΰ. Δέν θά επιχειρήσω, δπως ό 
Γρηγορόβιος είς τό είδύλλιόν του, νά περιγράφω τόν παλαιόν εκείνον 
'Ομηρικόν κόσμον, ούδέ νά ερευνήσω τόν μαγικόν τόπον, έν τώ όποίφ 
ό Όδυσσεύς έγνώρισε τήν Ναυσικάν. . . Δέν θά περιγράφω τάς ναυμα
χίας τών δύο άντιμαχων πόλεων, ούδέ θά ζητήσω τούς τόπους εις ούς 
έστησαν τά τρόπαιά των οί τήν νίκην άμφισβητοΰντες ναυμάχοι. . . 
Δέν θά θελήσω άκόμη ν’ άκολουθήσω τόν δρόμον τών Ρωμαϊκών τριή- 
ρεών, ούδέ καί τόν πλοΰν τών δύο εύαγγελιστών τοΰ Ίάσωνος καί τοΰ 
Σωσιπάτρου....

Εγγύς πρό έμοΰ ήδη ύψοΰται μέλας τις όγκος, δν ή μηνοειδής δύουσα 
όπισθεν σελήνη καθιστά μελανότερον ήδη. Είναι οί δίδυμοι βράχοι τών 
«Κορυφών», άπό τών όποιων ώνομάσθη βόαδύτερον ούτω άπασα ή 
νήσος, άντί τής «Δρεπάνης» καί τής «Κορκύρας». Τά 'ισχυρά αύτής 
Ένετικά τείχη καί οί θολωτοί πύργοι μοί ένεθύμισαν τάς τρομεράς 
ναυμαχίας τοΰ Σουλεϊμάν, καί τόν ηρωισμόν τοΰ Σουλεμθούργου, μοί 
άνεπόλησαν τήν τρομεράν πυρκαϊάν τοΰ 1718, καί Απασαν τήν σύγχρο
νον έκείνην έποχήν. Ή Κέρκυρα ή περίφημος νήσος, τό καύχημα τοΰ 
Άγιου Μάρκου, ή πατρίς τοΰ Μπούα, τοΰ Κόκκινη καί τοΰ Χαλκιοπού- 
λου, ή έδρα τοΰ Σαγρέδου, καί τοϋ Γριμάνη, τό καταφύγιον τών 
Παλαιολόγων καί τοΰ Φραντζή, ή φιλόξενος προστάτις τών δύσμοιρων 
Κρητών τοϋ ΙΖ’ αίώνος. ή νήσος τέλος τοΰ πνεύματος καί τής άγάπης, 
διήλθε πρό τών οφθαλμών μου. Σκιεραί αί μορφαί τών ανθρώπων 
έκείνων καί τών ηρώων παρήλαυνον σιγηλαί καί μεγαλοπρεπείς. Τίνα 
πρώτον τούτων νά σταματήσω ; Καί έν τφ νυκτερινό» έκείνφ όραματι- 
σμφ άπήλαυον δλων έκείνων τοΰ μυστικοΰ τοΰ παρελθόντος χρόνου τά 
όποια έν πρός έν άπωλέσθησαν. Ή ΙΙοίησις, ή Μουσική, ή Ζωγραφική, 
ή 'Ιστορία, τά πάντα, όσα ή σκωρία τοΰ χρόνου ήμαύρωσεν, λάμποντα 
ηδη καί στίλβοντά μοι έπανήχθησαν μόλις. Έν μέσω τής μακράς έκεί- 
νης λειτανίας άκούω τόν ψαλμόν τών Κρητικών ρσμάτων, καί διακρίνω 
τήν λάμπουσαν είκόνα τοΰ Χριστοΰ, ήν έζωγράφισεν ό περίφημος Τζά
νες. Τό όνομά του έν τή σιγή τής νυκτός έκείνης διέφυγε τών χειλέων 
μου άκουσθέν ύπό τοΰ έγγύς φίλου μου.

• Καί ποιος είναι όήρως σου οδτος, μοί λέγει, δν σύ έπικαλεϊσαι έν τφ 
μέσφ τής νυκτός; Είναι οδτος άγνωστός τις άγιος ή ερωτύλος Ενετός 
αποπειρώμενος ν’ άπαγάγη ώς άλλην ώραίαν Τζούλιαν Γοντζάγαν έπί 
τής ταχυτάτης Γαλέρας του Κερκυραίαν περγοδέσποιναν άπό τούς βρά
χους τοϋ Άγ. Στεφάνου; Μήπως ό φίλος σου οΰτος γνωρίζει άπό μνή
μης τόν Έρωτόκριτον, καί 
τήν Έρυφίλην, ή τά τρα
γούδια τοΰ γασμούλου τοΰ 
Διγενή Άκριτα;»

— ’Όχι! Άπό τά κύματα 
τοΰ Ίονίου καί τοϋ Αιγαίου 
προήλθεν καί έ μεγάλωσε είς 
τήν γήν τής μεγάλο νήσου. 
Ή Κρήτη, ή νήσος τών 
ήριόων, καί τών ποιητών, ή 
νήσος τών ζωγράφων και 
τών ψαλτών, ή νήσος τών 
μοναχών καί τών ιερέων, ή 
νήσος αΰτη τόν έγέννησεν. 
Καί τοϋ έχάρισε δ.τι καί δν 
είχε. Καί Ιερέα τόν έκαμε 
καί ψάλτην συγχρόνως, καί 
ζωγράφον, καί ποιητήν καί 
ιστορικόν. Ό Τζάνες, ό καί 
περίφημος Μπουνιαλής, ό 
φανατικός άντιλατΐνος γα
σμούλος, τό περίφημον τέ- 
κνον τής Ρεθύμνου, δπερ 
διήλθε τήν Ένετικήν έπι- 
κράτειαν άπό τής Κρήτης 
[ΐέχρι Ένετίας, αύτός είναι 
ό ήρως μου. Δέν είναι έρω- 
τύλος ώραίων ’Ιουλιών, δέν 
είναι κυβερνήτης αρμάδας, 
οΰτε ζενεράλης, οΰτε προ

Η ΣΗΜΑΙΑ.— Τό 34 πεζ. σύνταγμα δέν είχε σημαίαν, διότι είχε συστηίΐεΐ τελευταίως, δταν μετά 
τόν πόλεμον είχεν αύξηόεί ή δύναμις τοϋ στρατού μας. Μίαν ήμέραν λοιπόν τοΰ Μαρτίου, έν 
μέσω σπανίας λαμπρότητος καί έπιβολής στρατιωτικής τελετής, έγινεν ή παράδοσις τής σημαίας, 

παρουσία τοΰ Προέδρου τής Κυβερνήσεως καί πολλών άλλων έπισήμων.

βλεπτής! Δέν αναπαύεται έπί τοΰ έπιστέγου τής «Φιλοθέης·, οΰτε 
καί ακούει τούς άργουζίνους, καί τούς κατεργαραίους νά κτυπώνται! 
Κύπτων έπί τής τραπέζης ώς άλλος τής Χριστιανωσύνης Φάουστ 
μελετρ, ούχί τά μυστήρια τών άλχημιστών καί τήν σοφίαν έκείνων, 
άλλά τήν ποίηοιν τοϋ Δαμασκηνού, καί τόν βίον τής Αύγούστης Θεο
δώρας. Έν μέσφ δέ θυμιαμάτων καί τοΰ λιβάνου έν θρησκευτική) όρα- 
ματισμφ, δέν διακρίνει τά όργια τής βαλπουργιανής νυκτός, ούδέ τούς 
γυμνούς κόσμους τοΰ πόθου άλλά τήν γλυκεϊαν μορφήν τοΰ λάμποντος 
νεανίου, δν έζωγράφισεν, καί τήν θείαν μορφήν τής Θεοτόκου! Δέν 
ψιθυρίζει τό ρσμα τοΰ Βάκχου, ούδέ τόν ύμνον τής ’Αφροδίτης, άλλά 
έν μυστική κατανύξει μέλπει γλυκύ άσμα τής Κρητικής ψαλμφδίας, είς 
τούς άγιους Δέκα τής Κρήτης άναφερόμενον! Καί ύπό τόν μελιχρόν 
τής τριφώτου έλαιοφόρου κανδύλας φώς, φερούσης άνω ώς σύμβολον 
τόν Σταυρόν τοϋ Σωτήρος, δπως αί πήλινοι τοΰ υπογείου τοΰ Καλλίστου 
καί τής Δομιτίλλης έν Ρώμη λυχνίαι, αί άναρτώμεναι έν ταΐς κρύπταις 
καί τοϊς άρκοσολίοις τοΰ πολυδαιδάλου Χριστιανικού κατακομβιακού 
λαβυρίνθου συνθέτει τόν ύμνον τής Θεοτόκου καί τού Ι'οβδελαά, καί 
σχεδιάζει τήν είκόνα, περίφημου άλλως τε. τού Μεθοδίου καί τοΰ 
Κυρίλλου ! Πεντήκοντα, ναί, ολόκληρα έτη ό ήρως μου οδτος καί έν τή 
Κρήτη καί τή Ζακύνθφ, καί τή Κερκύρρ καί Βενετίρ καί ζωγραφίζει, 
καί ψάλλει, καί λειτουργεί καί γράφει ΰμνους εις στίχους, καί Ιστορίαν 
ίσως ολόκληρον Κρητικήν! Δέν σοί άρέσει;

— Εκπλήσσομαι! 'Ακούω ϋμνον ολόκληρον είς αυτόν, άκούω πράγ
ματα τόσον παράδοξα, άκούω τέλος δι’ άγνωστον όνομα τόσα καί τόσα 
σημαντικά. Ποιος λοιπόν οΰτος;

. . . Σιγή μικρά διεδέχθη τήν νυκτερινήν εκείνην ομιλίαν. ’Εκείνος 
μέν, περιμένων, προσέβλεπεν ύπό τό ύποσκάζον λυκόφως πρός με άτε- 
νώς, έγώ δέ, άναπολών άπασαν τήν εποχήν έκείνην νοερώς, προσεπάθουν 
νά διαγράψω σύντομον μέν, άλλ' ολόκληρον τήν ιστορίαν τοϋ περιφή- 
μου άνδρός, δν ονομάζω ήδη, τού περιπύστου ’Εμμανουήλ, τοΰ Τζάνε, 
τού Μπουνιαλή.

Άλλ’ αίφνης τήν σιγήν έκείνην διέκοψεν άπότομος ναυτική ανάγκη. 
Ήγγίζομεν ήδη τά πλέγματα τών συρμάτων καί εδει νά άναμένωμεν, 
ού μόνον τό πλοηγόν, άλλά καί τήν ώραν τής διαβάσεως τοΰ άνοικτοΰ 
πόρου. Φωτεινόν σήμα άπό τίνος τορπιλλικοΰ έσήμανεν Απότομον στά
σιν. Τόν ρυθμικόν τής έλικος κρότον, καί τόν θόρυβον τών ύπό τοΰ 
ποδοστήματος τής πρώρας σχιζομένων κυμάτων διεδέχθη ό άραιός 
κρότος καί ύστερον ή σιγή. Αίφνης πρό ήμών διήλθε ταχύτατον τορ- 
πιλλοφόρον καλυπτόμενον κατά τό πλεϊστον ύπό κυμάτων καί έτέθη 
κατά τήν πρύμναν, κλεϊον ούτω τόν δρόμον κατά τήν πρόσω πλεΰσιν. 
Ήρέμα χειρίζοντες διήλθομεν τριπλοΰν συρμάτινον δίκτυον, είσχω- 
ρούντες πρός τόν εύρύν τής νήσου λιμένα έν μέσφ τών χαλύβδινων 
κολοσσών. Είχεν ήδη σημαντικώς τό φώς διαπλωθή, καί άπό τών απέ
ναντι ηπειρωτικών κορυφών προέδαλλον αί πρώται έρυθραί άνταύγειαι. 
Ήδυνήθημεν ούτω έν μέσφ τοΰ φωτός τούτου νά διακρίνωμεν τόν 
σύγχρονον θαλάσσιον πολεμικόν οργασμόν. Κατά μέν τό άριστερόν τοΰ 
χειρίζοντος μέρος οί όγκοι τών ένετικών προπυργίων, τοΰ μανδρακίου 
καί τής προστατευιικής τάφρου μετά τών παλαιών βενετικών λειψά
νων, κατά δέ τό δεξιόν πρό τής νησίδος τοΰ Βίδου (Πτυχίας-Άγιου 
Στεφάνου) οί μελανοί κολοσσοί τών νεωτάτων Γαλλικών ύπερδρέδνωτ 
τής «Προβηγκίας» καί τής · Βρεττάνης». ΟΙ δίδυμοι πρωραίοι πύργοι 
καί ή μεγίστη ναυαρχική γέφυρα ύψοΰντο ικανούς πόδας ύπέρ άνω τών 
κεφαλών μας, σκιάζοντα διά τής άνακλάσεως τά ΰδατα τοΰ λιμένος τών 

«Κορυφών».
Καί ήδη μετά τοσαύτας 

τοΰ ταξειδίου έντυπώσεις 
κατήλθομεν είς τήν εύρεϊαν 
τοΰ άτμοπλοίου αίθουσαν, 
ϊνα ένήσυχίρ άσχοληθώμεν 
περί τόν προσφιλή ήμών, 
ήρωα τόν Τζάνεν. Καί άφοΰ 
άφήκα έπί τής πράσινης με
γάλης τραπέζης δέμα σχε
δίων καί φωτογραφικών 
άντιτύπων, παρεκάλεσα τόν 
μεθ’οΰ συνωμίλουν νάπαρα
κολούθηση τήν σύντομον 
ταύτην άφήγησιν.

Ή έποχή καθ’ ήν ταΰτα 
ύπάρχουσιν είναι ή τοΰ 17ου 
αίώνος. Ή γή δέ, ήν νΰν 
μετά μικρόν θά πατήσωμεν, 
τής Κερκύρας, καί άπασα 
ή Επτάνησος καί ή Κρήτη 
άνήκουσι κρατικώς, ώς γνω
ρίζεις, είς τήν Δημοκρατίαν 
τοΰ Άγ. Μάρκου καί τών 
Δογών. Ή δυστυχής ήμών 
πατρίς, ή 'Ελλάς, είναι υπό
δουλος είς τούς Τούρκους, 
οί όποιοι διάγουσιν έν διαρ- 
κεϊ πολέμφ πρός τήν Βενε
τίαν, άποσπώντες μίαν πρός 

μίαν τάς ίσχυράς αύτής νήσους. Πρό μικροΰ μόλις προσέθαλον τήν Κέρ
κυραν άνωφελώς. Πρό πλειοτέρου χρόνου τήν νήσον τής Κύπρου καί τήν 
Σαλαμίνα. Ό άγριος έκεϊνος Μουσταφάς άπό τοΰ Μαΐου τοΰ 1571. τοΰ 
ίστορικοΰ έκείνου έτους τής Ναυπάκτου, μέχρι τοΰ Αύγούστου πολιορ
κεί τήν πρωτεύουσαν πόλιν, ήν τέλος λαμβάνει διά πονηρός συνθήκης, 
φονεύσας τόν Βαλλιώνην τόν Κουϊρίνην, άκρωτηριάσας τόν Μαρτινέγ- 
κον καί φρικωδώς βασανίσας δι’ εκδοράς τόν μάρτυρα Βραγαδϊνον. 
Δεκάδας τινάς έτών βραδύτερον άρχεται ύ περίφημος Κρητικός πόλεμος 
ό καταλήξας είς τήν κατάληψιν τής νήσου τώ 1669. Τήν άνήκουστον 
ταύτην πάλην, ήν μετ’ αγωνίας ήκολούθησαν οί μάρτυρες Κρήτες, περι
γράφει ό ίδιος πιθανώς οδτος ό Τζάνες! Οί Κρήτες φεύγοντες τήν έρη- 
μίαν καί τά έρείπια κατέφυγον είς τήν Ζάκυνθον, τήν Κέρκυραν καί τήν 
Ένετίαν, άποκομίζοντες τό λείψανον τοΰ άγιου αύτών ’Ιωσήφ τοϋ Σου- 
μάκου καί τάς αγίας εικόνας. ΊΙ θηριωδία τών Τούρκων κατά τών 
δυστυχών Ελλήνων ύπερέδαινε άπαν τό δριον τοΰ ανθρωπίνου λογι
σμού. 'Η Βενετία δι’ αύτούς έφαίνετο ώς τό μόνον καταφύγιον έν μέσφ 
τής λαίλαπος ταύτης. Άλλά δυστυχώς καί ή θετή αΰτη Μητρόπολις 
τών δυστυχούντων Ελλήνων δέν ήτο κατώτερα είς δολοπλοκίας καί 
μίση φανατικά. Ίδίςι δέ ή Λατινική έκκλησία αείποτε έπεζήτει τήν 
ταπείνωσιν καί τόν έξετευλισμόν τών Χριστιανών, ύποβάλλουσα αύτοϊς 
μαρτύρια καί άθλιότητας μυρίας. Άπό τοΰ καιροΰ άκόμη τών όψιμων 
Βυζαντινών χρόνων οί έγωπαθεϊς οΰτοι καλόγηροι τής Δύσεως μετά 
άπεχθείας έδιωκον πάν δ,τι Ελληνικόν, δι’ έκδίκησιν τών στερρών 
αύτών φρονημάτων κατά τής Ούνίας. Μήπως πολλάκις δέν έμόλυναν 
τάς ίεράς αύτών έκκλησίας, καί δέν ήμπόδισαν τήν θείαν Ελληνικήν 
λειτουργίαν; Έν Βενετία δέν κατεδιώχθησαν οί Μιχαήλ Κοσμάς έξ 
Εύβοιας (1412) καί ό Άσάνης (1416) νομισθέντες ώς αιρετικοί; Μήπως 
καί οί λογιότεροι άκόμη τών έν Βενετίρ καθολικών έπισκόπων, δπως δ

οι ΓΕΝΝΑΙΟΙ ΑΕΡΟΠΟΡΟΙ. — (α σειρά όπισθεν έξ Αριστερών προς τά δεξιά). 1) Νικολαΐδης, 2) Χαλκιάς, φονευΟεις εις τόν βομβαρδισμόν της Κωνατανιινουπόλεως,
3) Έφρος, αίχμαλωτισδεις είς Φιλιππούπολιν, 4) Ίγχιάμ, αιχμαλωτιστείς είς Δράμαν, 5) Παναγιώτου, 6) ΓΙέ.τετη, 7) Μελετόπουλος, 9) Π. Ψύχας. — (β" σειρά πάντοτε έξ 

Αριστερών πρός τά δεξιά) I) Κωνσταντίνου, 2) Σμ14> Πίχος, 3) Μωραϊτίνης, 4) Γχιόλαρ, 5) Μπραόξιν, φονευτείς έν Άγγλίρ.— (γ* σειρά) 3) Σλάπικ, 4) Τάσχουν.

Ιερώνυμος Κουερίνης, δέν κατεδίωξαν; Τί δέ νά εΐπω περί τών έν 
Κερκύρρ; Ή δίωξις τού Άρχιθύτου τής νήσου ταύτης καί ή άντ’αύτοϋ 
καθιέρωσις τοΰ τίτλου τοΰ ΙΙρωτοπαπά, κατωτέρου καί αύτοϋ τοΰ χωριε- 
πισκόπου, δέν ήτο πράξις υβριστική καί μοχθηρά; 'Η δέ έπιχειρηθεΐσα 
πολλάκις άνίδρυσις άλταρίων έν έκκλησίαις ορθοδόξων καί ή ματαίωσις 
τών ιερών θυσιών δέν είναι άρκοΰσα πληγή; Αί δέ άπαιτήσεις καί οί 
άφορισμοί έν τφ ζητήματι τοϋ γάμου, καί ή προσπάθεια τής εισαγωγής 
τοϋ Λατινικού ημερολογίου δένέγένοντο κατά προτροπήν τών Ρωμαίων 
έπισκόπων; Καταλείπω τήν Κρήτην, τήν φανατικώς μισούσαν τούς 
Λατίνους καί θεωρούσαν τούτους θανάσιμους έχθρούς πλειότερον καί 
τών Τούρκων. Αί άλυτοι άκόμοι άφορμαί τοΰ Κρητικού πολέμου, ών 
αιτία φέρεται τό άντιλατινικόν μίσος τών κομήτων Τσαγγαρολών, καί 
αί ποικϊλαι άκόμη δημώδεις παροιμίαι. Πρβλ. :

Κάλλιο μακελλιό στόν Τούρκο 
η κρηας στόν Βενετσιάνο-
Κάλλιο Τούρκου μαχαιριά, 
παρά βενετσάνου κριοί

’ Επήγ' ό Μάρκο; (Ένετιά) ατά Χανιά 
καί άλλαξε καπότα κλπ.

μαρτυροϋσιν περί τής άκορέστου καί άχαλινώτου τών Λατίνων μανίας. 
Μήπως καί αύτός ό λατινόφρων Κρής Αρσένιος ό ’Αποστολής, δ προ
χειριστείς βραδύτερον είς αρχιεπίσκοπον Μονεμβασίας δέν κατακρίνει 
δριμύτατα τήν ληστείαν καί τάς διαρπαγάς τών λατίνων εΐς Κρήτην, 
έν επιστολή πρός Παΰλον τόν Γ; Άλλά παρά πάντα ταΰτα οί δύσμοιροι 
"Ελληνες προτιμώσι νά μεταβαίνωσι είς τήν Βενετικήν Επικράτειαν, 
ένεκα πολλών άλλων λόγων, ών οί σημαντικιότεροι ή αύτόθι άκμάζουσα 
παιδεία καί ή πλούσια καί άρχαιοτάτη Ελληνική άποικία έν Βενετίςι 
κλπ. ώς προστατεύουσα τούς έρχομένους νεωστί "Ελληνας καί περί 
αύτών φροντίζουσα ώς μήτηρ έν μέσφ έχθρών. Ποΰ άλλως τε ήδύναντο 
νά καταφύγωσιν οί δυστυχείς ημέτεροι; Άπό τού χρόνου άκόμη τών 
Σταυροφοριών, δτε έπυκνώθη ή συγκοινωνία διά θαλάσσης καί ΰψώθη 

τό γόητρον τοΰ Ένετικοΰ Λέοντος, καί κατέστη τό έμπόριον σημαντι
κότατου, άπό τότε ήρξατο ή είς Βενετίαν άποδήμησις πολλών έκ τών 
ήμετέρων. Ού μόνον δέ Βυζαντινοί, άλλά καί Σιναϊται καί Κύπριοι καί 
Κρήτες καί Έπτανήσιοι, μετέβαινον είς τήν νύμφην τοΰ Άδρία. Τά δέ 
βενετικά κάτεργα ήσαν πλήρη Ελλήνων ναυτών κατά τόν χρόνον τού
τον, δτε ήπλώθη ή Ένετική ναυτιλία. Πόσον δέ έκ πάντων τών μερών 
συνέρρεον οί ’Έλληνες είς τήν πρωτεύουσαν ταύτην μαρτυρεί ού μόνον 
ό κατάλογος τών Ελλήνων ιερέων τοΰ ναοΰ τοΰ Άγ. Γεωργίου άπό 
τοΰ 1527 καί έντεΰθεν, είς δν περιλαμβάνονται καί Κεφαλλήνες καί 
Κωρωναϊοι καί Ναυπλιεϊς καί Ζακύνθιοι καί Πατρινοί, 
ιδία δέ Κρήτες καί άλλοι. Ό Μουστοξύδης καί Σάθας, 
καί δ Βελοΰδος, έκτος τοΰ Χιώτου, τοΰ Θεοτόκη καϊ 
άλλων,έν τοϊς βιβλίοις αύτών, μνημονεύουσι παμπόλλων 
Κρητών, καί ιερέων καί μοναχών καί διδασκάλων καί
μαθητών καί άλλων. Οί Τζανφουρνάροι, καί Τζαγκαρόλοι, καί οί Τζάνε, 
καί Βλάχοι καί Βλαστοί τό πλεϊστον τής άκμής αύτών έν Βενετίρ διήγα- 
γον. Άλλά μετά τόν πόλεμον κυρίως οί απανταχού διασπαρέντες Κρή
τες, παρά τό μίσος αύτών, άπφκισαν έν Βενετίρ, εύδοκιμήσαντες καί 
άναδειχθέντες. Οΰτω καί δ περίφημος ήρως ημών, ό Τζάνες, ό καί περί
φημος Μπουνιαλής—έκ τού Μπούνιο —ό διά τήν δεινότητα τοΰ εγχει
ριδίου οΰτω έπικληθείς, φεύγων έκ Κρήτης, ήλθεν είς Βενετίαν, γενόμε
νος αυτόθι ίερεύς τοϋ περιφήμου ναοΰ τών Ρωμαίων, κατακοσμήσας 
καί τόν ναόν διά τών εικονογραφιών τοΰ Αβραάμ, τοΰ Μελχισεδέκ καί 
τών άλλων. Άλλά περί αύτοϋ πρόσεχε τόρα νά σοί εκθέσω άπό τής 
άρχής τόν βίον, καί πάντα τά κατ’ αύτόν. Έν μέσφ δέ τοΰ θορύβου 
πολεμικού λιμένος καί τριγμού τών πολυσπάστων καί τών βαρούλκων 
έπί τής μεγάλης τραπέζης τφ διηγήθην τά έξής.

("Επεται τό τέλος) Αρ. Ν. Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, Καθηγητής

απ© τον ©ςςιανο: Η ΑΡΠΑΓΗ ΤΗΣ ΟΥΑΤΟΝΑΣ

Τα σκοτάδια σκεπάζουν τά έρημα παλάτια τοΰ Ντώλατμον. Τό φεγ
γάρι μισοκρυμμένο μές στά σύνεφα γέρνει πίσω άπό τό λόφο, θάλε- 
γες πώς στρέφει άλλοΰ τά μάτια του, πώς αισθάνεται τή λύπη ποΰ θά 

βασιλέψη μέσα σ’αύτά τά τείχη.
Στόν κάμπο κάτω ό γυιός τοΰ Μόρνη τρέχει μέ βήματα βιαστικά’ 

μά τί σιωπή ποΰ βασιλεύει στό σκήνωμα τής πολυαγαπημένης του! Ή 
νΰχτα αύτή άστρα δέν έχει, καί ό φονιάς αύτήν τήν ώρα άγρυπνάει καί 
πνίγει τής κραυγές τών θυμάτων του στό μακρυνό μούγκρισμα τών χει- 
μάρρων.

— Ποΰ είσαι, λοιπόν, ώραία Οΰατόνα; Ό άδελφός σου σ’άφησε γιά 
νά πάη στόν πόλεμο. Μά μοΰ είχες ύποσχεθή νά μείνης στό παλάτι 
τοΰ πατέρα σου- μοΰχες ύποσχεθή νά περιμένης τήν έπιστροφή τοΰ 
γυιοΰ τοΰ Μόρνη. Σάν έφευγα, είδα τά ώμορφά σου μάγουλα νά μου
σκεύουν άπό δάκρυα καί τά στήθια σου ν’ άναπάλλουν άπό άναστε- 
ναγμούς! Γιατί δέν έρχεσαι νά καλωσορίσης τόν πολυαγαπημένο σου 
καί νά σμίξης τά χαρωπά τραγούδια σου μέ τήν αρμονία τής άρπας;

Έτσι άναστέναζε ό Γκώλ, δσφ πλησίαζε στους πύργους τοΰ Ντώ
λατμον. Ή πόρτες ήσαν άνοιχτές καί λάμψι καμμιά δέ φώτιζε τό πα
λάτι. Τό μουγκρητό τοΰ άνέμου άντηχοϋσε μές στές σάλες. Τά φύλλα 
τών δένδρων είχαν κάνει παχύ στρώμα στό κατώφλι καί μόνο τής 
νύχτας τά μουρμουρίσματα άκουώνταν έξω.

Θλιμμένος καί όνειριασμένος, ό γυιός τοΰ Μόρνη κάθεται άπάνω σέ 
μιά πέτρα. Ή ψυχή του ταράζεται. Τρέμει γιά τήν τύχη τής ,πολυαγα
πημένης του. Δέν ξέρει ποΰ νά διευθύνη τά βήματά του. Ό Μόρλο, ποΰ 
τόν είχε συντροφέψει, στέκεται λίγο παρά πέρα. Μάρτυρας τής βαθειάς 
θλίψεως τοϋ φίλου του, δέν τολμά νά τοΰ κουβεντιάση.

Ό ΰπνος πέφτει άπάνω στούς δύο ήρωες καί μαζύ του τής νύχτας τά 
οράματα. Ή Ούατόνα παρουσιάζεται στό γυιό τοϋ Μόρνη. Τά μαΰρα 
της μαλλιά κυματίζουν ξέπλεκα, τά γλυκά της μάτια είνε πλημμυρι
σμένα στά δάκρυα, τό αίμα τρέχει στό χιονάτο της χέρι, τό φόρεμά της
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μισοκρύβει τήν πληγή τοϋ πάγκαλου 
στήθους της.

— Κοιμάται ό γυιός τοϋ Μάρνη, 
αυτός, ποΰ μέ τόση άγάπη μιά φορά 
κυτούσανε τά μάτια μου! Ό Γκώλ 
ησυχάζει άπά σ' αύτό τό βράχο, μα
κρυά άπό έκείνη ποΰ παράτησε ! "Ενα 
πέλαγος άπέραντο σκεπάζει τό νησί 
τοΰ Τρόματον. Έκεϊ κάθουμαν, στά 

δάκρυα βουτηγμένη, στό βάθος σκοτεινής σπηλιάς. 
Καί δέν είμαι μόνη ώ Μόρνη. Ό φρικιαστικός 
Ντουρομάτ είνε μαζύ μου έκεϊ. Μέ φοβερίζει μέ 
δλες τής τρέλλες τής άγάπης. Τί μπορεί νά τοΰ 
κάνη ή δυστυχισμένη Ούατόνα;

Φύσημα άγέρα λιγύζει ξάφνου τήν κορυφή τών 
βαλανιδιών και ή οπτασία χάνεται. Ό Γκιολ ξυπνάει 
ξαφνιασμένος, αρπάζει τό κοντάρι του καί σηκώνε
ται μανισμένος. Στρέφει άδιάκοπα τά μάτια του 

πρός τήν άνατολή καϊ καταριέται τό άργητο τής μέρας. 
Τέλος φαίνεται ή Αυγή. Ανοίγει τά πανιά του. Φυσούν οί άνεμοι καϊ 

τό καράβι του πηδάει άπάνω άπό τήν άβυσσο. Τήν τρίτη μέρα τό νησί 
τοϋ Τρόματον παρουσιάζεται στά μάτια, ξεπροβάλλοντας άπ' τοΰ Ωκεα
νού τό στήθος. Σάν μιάν άσπίδα φαίνεται γαλαζωπή στή μέση τοΰ 
νερού καϊ τό άφρισμένο κΰμα ξεσπάει στούς βράχους του άπάνω.

Άπάνω στήν ακρογιαλιά, μέ τά μάτια προσηλωμένα πέρα στά κύματα, 
κάθεται ή Ούατόνα, θλιμμένη καί θρηνεί. Έξαφνα άντικρύζει τόν Γκωλ 
ποΰ έρχεται ώπλισμένος γιά νά έκδικήση. Κλονίζεται άπό τήν ντροπή 
καί γυρίζει άλλοΰ τά μάτια. Γέρνει τό κεφάλι πρός τή γή, ή ντροπή 
κοκκινίζει τά χλωμά της μάγουλα καϊ μέ τά τρεμουλιαστά της χέρια σκε
πάζει τά πάλλευκα καϊ πανώρηα στήθια της. Τρεις φορές κάνει νά φύγη. 
μά τά γόνατά της λιγύζουν καϊ μένει σάν καρφωμένη στή θέσι της.

— Ούατόνα! φωνάζει ό γυιός τοΰ Μόρνη. Γιατί μέ αποφεύγεις; 
Εϊνε ό θάνατος, λοιπόν, μέσα στά μάτια μου, ή μές στήν καρδιά μου

νοιώθεις τό μίσος; Γλυκειά αχτίνα τής Αύγής, ποΰ έρχεσαι νά μέ φωτί
σης στήν άγνωστη αύτή γή, γιατί, δταν μέ βλέπης, ή λύπη ταράζει τήν 
■ψυχή σου ; Ποΰ είνε αύτός ποΰ σέ άρπαξε; Φλέγομαι άπ’ τόν πόθο νά 
τόν συναντήσω. Τό ξίφος μου, ανυπόμονο γιά νά τόν τιμωρήση, τρέμει 
στό πλευρό μου. Μίλα, κόρη τοΰ Νουάτ ! Μίλα, άπάντησέ μου! Δέ βλέ
πεις τά δάκρυά μου, στήν άφοσίωσί μου δέν πιστεύεις;

— "Ηρώα εύγενικέ, αποκρίνεται μέ στεναγμούς έκείνη, γιατί έρχεσαι 
πέρα άπό τής θάλασσες, γιά ν’άναζητήσης τήν δύστυχη Ούατόνα; Γιατ'ι 
δέν ήτανε νά πεθάνω άγνωστη κα'ι νά περάσω άπό τόν κόσμο τοΰτο σάν 
τό λουλούδι, ποΰ άπάνω οτό βράχο γεννιέται καί μαραίνεται άπαρατή- 
ρητο; Γιατί έρχεσαι ν’ άκούσης τόν τελευταίο μου στεναγμό: Ξεψυχώ 
στήν Αύγήν, άκόμα, τής ζωής μου καϊ τό όνομά μου γρήγορα θά λησμο
νηθώ ή μόνο μέ λύπη θά τό προφέρουνε, καί ό πατέρας μου θά χύνη 
ανώφελα δάκρυα. Καϊ σύ, άκόμα, τοΰ Μόρνη γυιέ, θά κλάψης γιά τό 
χαμό τής Ούατόνας, μά ή Ούατόνα θά κοιμηθή βαθειά στόν τάφο καϊ 
δέ θ’ άκούη πιά τή φωνή καί τούς στεναγμούς έκεινοΰ ποΰ άγαποΰσε. 
"Αχ! Γιατί ήρθες στό ολέθριο αύτό νησί;

— Κόρη τοΰ Νουάτ, έρχομαι νά ζητήσω τόν έχθρό σου, νά σ’ελευ
θερώσω η νά χαθώ. . .. Άν νικηθώ, κάμε μου τόν τάφο σ’ αύτόν τό 
βράχο άπάνω, καί δταν ίδής κανένα πλοίο άπό πέρα ν’ άρμενίζη, φώναξε 
στούς γυιούς τοϋ Ωκεανού, φώναξέ τους καϊ δώσε τους αύτό τό ξίφος: 
νά τό πάνε στό γενναίο καϊ μεγαλόκαρδο Μόρνη, γιά νά πάψη ό άμοι
ρος γέρος νά γυρίζη τής ματιές του πρός τήν έρημο, μέ τήν έλπίδα 
νά δή τό γυιό του νά έπιστρέψη.

— Καϊ πιστεύεις, άποκρίθη ή Ούατόνα, μ’ ένα βαθύ άναστεναγμό, 
πιστεύεις πώς θά ζήσφ στό καταραμένο αύτό νησί, δταν δ γυιός τοΰ 
Μόρνη στή ζωή δέ θάνε πιά; Ή καρδιά μσυ δέν εϊνε καμωμένη άπ’αύ- 
τόν τόν βράχο. Ή ψυχή μου δέν εϊνε αναίσθητη σάν τή θάλασσα αύτή, 
ποΰ σηκώνει τά κύματά της πρός δλους τούς ανέμους, καϊ κυλάει τά 
ίδια νερά καί στή γαλήνη καϊ στήν τρικυμία. Τό ίδιο χτύπημα, που θά 
άναποδογυρίση έσένα, θά ξαπλώση καϊ μένα μές στόν τάφο. Μαζύ, γυιέ 
τοΰ Μόρνη, νά πεθάνωμε ! Ναί! Αύτός ό θάνατος μοΰ εϊνε ό πιό άγα- 
πητός, καϊ τό μνήμα θά μούνε γλυκό κοντά σου. Νησί μοιραίο άπαίσιο, 
τούς βράχους σου δέ θά τούς άφήσω ! . . .

• Ό Λάτμαν είχε πιά φύγει γιά τόν πόλεμο· πήγαινε νά πολεμήση 
στό πλευρό τοΰ πατέρα του, στούς βράχους τής Ντουτόρμης. Ή νύχτα 
ήρθε. "Ημουν καθισμένη μές στόν πύργο μας, μπρος στή φεγγοβολιά 
μιας βελανιδιάς, ποΰ καίγουνταν στό τζάκι. Οί άνεμοι σφύριζαν σάν τής 
λεπτές φωνές τών φαντασμάτων μέσα άπ’ τών δένδρων τά κλαδιά. 
Κλαγγήν όπλων ξάφνου ακούω. Πηδώ άπό χαρά. Νόμισα πώς ήτανε ό 
Γκώλ, γυρίζοντας άπό τή χώρα τοΰ Μόλβεν.Αλλοίμονο! Ήταν δ άγριος 
Ντουρομάτ. Μπαίνει μέ άστραποβόλα μάτια, μέ τό ξίφος του, ποΰ άχνι- 
ζεν άκόμα άπό τών φίλων μου τό αϊμα. Ό σκληρός δλους εϊχε σκοτώ- 
τώσει, δσοι μποροΰσαν νά υπερασπίσουν τή δύστυχη Ούατόνα.

«Τί μπορούσα νά κάνω; Τό άδύνατό μου χέρι ήταν ανίκανο ν’ άγω- 
νισθή μέ τόν αρπαγά μου. Μέ αρπάζει καί μέ πέρνει όλοφυρομένη στό 
καράβι του, κουφός στούς θρήνους μου, στά κλάματά μου. Φοβώτανε 
τήν έπιστροφή τοΰ δυνατού Λάτμαν, τοΰ άδερφοΰ τής λυπημένης Ούα
τόνας καϊ βιαζότανε... Μά, κύττα!... Αύτός εϊνε!... Νάτος, όέχθρός 
μου, ποΰ σχίζει τοΰ Ωκεανού τά κύματα. Έρχεται περιστοιχισμένος άπό 
τούς πολεμιστάδες του! Εϊνε άναρίθμητοι! Γυιέ τού Μόρτη, ποΰ θά πάς;

— Νά πολεμήσω! Ό ήρωας φωνάζει καί βγάζει τό σπαθί του. Έγώ 
ποτέ δέν έφυγα μπρος τόν έχθρό, καϊ θ’ άρχίσω τώρα νά γνωρίζω τό 
φόβο; Τράβα, Ούατόνα, ώς μέσα έκεϊ σ'έκείνη τή σπηλιά, ώς ποΰ 
τελειώση ή μάχη.. . Μόρλο ! Φέρε μου τά τόξα τών προγόνων μας καί 
τή φαρέτρα τοΰ πατέρα μου. Άς ρίξουν ή τρεις πολεμιστάδες ποΰ μάς 
συντροφεύουν τά βέλη καί μεϊς ας πολεμήσωμε μέ τό κοντάρι. Τί 
κοπάδι πολεμιστάδων στό βράχο άπάνω! 'Ολόκληρος στρατός! Μά ή 
ψυχές μας δέ θά φοβηθούν.

Ή Ούατόνα έτρεξε τότε μέσα στή σπηλιά. Όπως ή άστραπή χαράζει 

ένα πύρινο αυλάκι στό ζοφερό ούρανό συνεφιασμένης νύχτας, έτσι ένα 
φώς έλπίδος λάμπει μές στήν ταραχή τής ψυχής της. Ή καρδιά της 
κάνει ένα σχέδιο μυστικό. Τό άγριεμμένο μάτι της δάκρυα πιά δέ 
στάζει.

Μόλις βλέπει τό γυιό τοΰ Μόρνη, ό Ντουρομάτ προχωρεί |ΐέ βήματα 
άργά. Ή περιφρόνησις εϊνε απλωμένη στό τρομερό του πρόσωπο. Τό 
υβριστικό χαμόγελο εϊνε στά χείλη του. Τό ξανθωπό του μάτι σπιθο- 
βολάει κάτου άπ’ τά πυκνά άσπροκόκκινά του φρύδια.

— Άπό ποΰ οί ξένοι αύτοί έρχονται; φωνάζει. Τάχα ναυάγιο σείς 
έρριξε στού Τρόματον τούς βράχους, ή τήν ώραία μου Ούατόνα έρχε
στε νά μ’αρπάξετε; Δυστυχία, συμφορά σέ κείνους πού συναντφ τοΰ 
Ντουρομάτ τό χέρι! ... Έγω τόν αδύνατο δέν τόν λυπούμαι. Μοΰ αρέ
σει, ευφραίνομαι, νά κολυμβώ στοΰ ξένου τό αϊμα. Στόν ούρανό μου ή 
Ούατόνα εϊνε μοναδικό άστέρι. Τήν ώμορφιά της μόνος έγώ τήν άπο- 
λαβαίνω. Πολεμιστή άδύνατε, λές πώς Οά πείραζες τόχτήμα μου; ΚΓδν 
τό τολμάς, ελπίζεις πώς θέ νά ίδής ποτέ ξανά τών πατεράδων σου τόν 
πύργο ;

— Δέ γνωρίζεις, λοιπόν, τό γυιό τού Μόρνη ; τού φώναξε δ Γκώλ, 
τραντάζοντας τά δπλα του. Λησμόνησες, λοιπόν, τή μέρα, ποΰ φοβισμέ
νος, έφευγες μπροστά μου, δταν τοΰ Λάτμαν τό στρατό θέριζε τό σπαθί 
μου, άπάνω στοΰ Μόρβεν τούς λόφους; Ντουρομάτ, μοΰ μιλάς μέ περη- 
φάνεια, γιατί νοιώθεις τούς πολεμιστάδες σου Ορθούς έμπρός σου. Μά 
πιστεύεις πώς μέ φοβίζει τό μπουλούκι τους; Δέν είμαι άπό τό γένος 
τών δειλών.

Εϊπε αύτά τά λόγια καί πετιέται άπάνω σαν τόν κεραυνό. Ό Ντουρο
μάτ ξαφνιασμένος ζητάει μιά σκέπη ανάμεσα στούς άνδρες του, μά δ 
Γκιολ τόν φθάνει μέ τό κοντάρι του, τού τρυπάει τό πλευρό καϊ μ’ ένα 
χτύπημα τής πλατείας του σπάθας τού κόβει τό κεφάλι, πού τό ξεψυχι- 
σμένο μάτι τόνε κυττάει άκόμα μέ τρομάρα.

Τρεις φορές ό γυιός τοΰ Μόρνη αρπάζει άπ’ τά μαλλιά και σειεί τό 
ματωμένο αύτό κεφάλι. Οί πολεμιστάδες τοΰ Ντορομάτ άρχίζουν τό 
φευγιό. Τού Μόρβεν τά βέλη πέφτουν πάνω τους σά βροχή θανατη
φόρα. Πέφτουν δπως στά έλάφια στών κυνηγών τά βέλη. "Οσοι προ- 
φθάνουν πηδοΰνε στά καράβια καϊ άφανίζονται στής άνοιχτές θάλασσες.

Ό Γκιόλ τρέχει άμέσως, τότε, στή σπηλιά ποΰ έχει καταφύγει ή Ούα
τόνα. Κυττάζει ένα νέο παλληκάρι ποΰ στηρίζεται άπάνω σ’ ένα βράχο. 

Ένα βέλος εϊνε μπηγμένο μές τά στήθια του καί τά σβυσμένα μάτια 
του στριφογυρίζουν ακόμα κάτου άπό τό κράνος του. Ή καρδιά τού- 
γυιοΰ τοΰ Μόρνη τρέμει άπό σπλαχνιά. Πλησιάζει καί λέει στό νιό 
πολεμιστή τά γλυκά αύτά λόγια :

— Δυστυχισμένο παιδί! Τάχα τοΰ Γκώλ τό χέρι δέ θά μπορούσε νά 
σέ γιατρέψη ; Γνωρίζω δλα τοΰ βουνού τά βότανα, κι’δσα βλασταίνουν 
στής έρημες ακροποταμιές ξέρω νά τά μαζεύω. Συχνά τό χέρι μον 
έκλεισε τών ηρώων τής πληγές καϊ ή φωνή τους μ’ εύγνωμοσύνη ευλό
γησε τό γυιό τοΰ Μόρνη. Ποιά χώρα κατοικούσαν οί πρόγονοί σου; 
Δίχως άλλο, Οασαν άνθρωποι λαμπροί, άμοιρε νέε! Τί πένθος στήν 
πατρίδα σου! Χάθηκες άπάνω στόν άνθό τής νιότη; σου!.. .

— Ναί, άποκρίνεται δ άγνωστος νέος, οί γονείς μου εϊνε άνθρωποι 
λαμπροί, μά τό θάνατό μου δέ θά τόνε κλάψουν, γιατί ή δόξα μου άφα- 
νίστηκε σάν τόν καπνό τού πουρναριού. Ένα παλάτι υψώνεται στις 
όχθες τοΰ Ντουβράνα καϊ βλέπει τούς πύργους του νά καθρεφτίζονται 
μές στά νερά του. Πιό άπάνω στέκεται ένας βράχος σκεπασμένος άπό 
γέρικα έλατα. Πέρα έκεϊ στή μακρυνή αύτή χώρα μπορείς νά τώβρης- 
Έκεϊ κάθεται δ άδερφός μου, φημισμένος στής μάχες. Δώσε του τό 
λαμπερό αύτό κράνος.

Τό κράνος πέφτει άπ' τά χέρια τοΰ Γκώλ, σαν βλέπει έμπρός του 
τήν ίδια τήν Ούατόνα. Πληγωμένη κ’ ετοιμοθάνατη είχε πάρει μέσα 
στή σπηλιά τήν αρματωσιά ένός νέου πολεμιστή, γιά νά πάη νά ζητήση 
τό θάνατο άνάμεσα στούς πολεμιστάδες. Μόλις άνοίγει τά βαρυμένα 
της μάτια. Τό αϊμα τρέχει άκόμα άπ’ τήν πληγή της.

— Γυιέ τοΰ Μόρνη, — λέει πάλι, τώρα πιό λιπόψυχα καί μουρμουρι- 
στά, — έτοίμασε τόν τάφο μου. Τοΰ θανάτου δ ύπνος αρπάζει τήν ψυχή 
μου καί τά μάτια μου σύννεφο πυκνό, μαϋρο, τά σκεπάζει. Ά! Γιατί 
δέν μπόρεσα νά μείνω στή Ντουβράνα; θ’ απολάβαινα τή δόξα μου. 
Ή μέρες μου θά ρέανε μέσα στή χαρά καί οί νέοι μου σύντροφοι θά 
βλογούσανε τά βήματά μου. Μά, άλλοίμονο, πολυαγαπημένε μου! 
Χάνομαι άπάνω στόν άνθό τής νιότης μου κι’ ό πατέρας μου στό έρη
μο παλάτι του θά κοκκινίζη άπό ντροπή γιά τήν κόρη του, ποΰ τήν 
έσυρε ζωντανή ένας δειλός καί άνανδρος άρπαγας!

Ή φωνή της έσβυσε. Ή νέα παρθένα σωριάστηκε χάμου χλωμή καί 
άψυχη, στοΰ Τρόματον τό βράχο άπάνω, Ό ήρωας περίλυπος έως θανά
του μέ τά χέρια του έσκαψε τόν τάφο της. "Ύστερα γύρισε πάλι στήν 
πατρίδα του. Μά ή βαθειά του μελαγχολία έθλιβε 
δλες τής ψυχές. *

Οί κοινοί εννοούν την ζωήν 

μέσα είς τάς πράξεις. Πάρα πέρα 

Λεν υπάρχει γί αυτούς ζωή.

Ή θέλησις επηρεάζει τήν τύχην.

"Ολη μας ή ζωή είναι μία ελ

πίς, μία προσδοκία. Διαρκώς τό 

παρόν μας στενεύει καί τό μέλ

λον πλαταίνει.

Πήρα τήν άρπα κ’ έψαλα τής Ούατόνας τά παι
νέματα. Ή χαρά ξαναφάνηκε σά μιά λάμψι περα
στική στό πρόσωπο τοΰ Γκώλ. Μά αναστέναζε 
συχνά μές στής γιορτές τών φίλων του. Έτσι σάν 
πάψη τό άνεμόβροχο, οί κομένοι άνέμοι ταράζουν 
άκόμα κάθε λίγο τή σιγαλιά τοΰ άγέρα ...

Κ. ΤΡΙΚΟΓΛΙΔΗΣ 
Ψ * *

ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΝΟΣ ΕΛΛΗΝΟΣ ΠΡΟΣ ΟΡΘΟΤΕΡΑΝ ΚΑΙ ΕΠΙΕΙΚΕΣΤΕΡΑΝ ΚΡΙΣΙΝ
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ1

.[Τήν έπιγραφήν ταύτην φέρει διατριβή γεγραμμένη γερμανιστϊ εϊς δύο τεύχη περιοδικού έκδιδομένον έν ’Αϊδελβέργη τώ 1828 υπό τήν έπιγραφήν 'Beritrage zur 
Geschichte des griechischen Volkes iilterer und neuerer Zeit>. Αϋτη εϊνε γεγραμμένη κατ’αϊτηαιν της διειι&ύνσεως τοϋ περιοδικού ύπό τοΰ πρός μητρός πάππου μου 
Νικολάου Μαρ. ζ,ανβοΰ, τοϋ καταγομένου έξ Άνωπόλεως τών ΣφακΙων, διαμείνάντος δ' ώς Ιατροΰ έν "Υδρα καί κατόπιν έν ΣΙφνφ, ένθα και άπεβίωοε τώ 1850. 
Ούτος έμεινεν έπί μακράν έν ’Αϊδελβέργη μετά τήν Γοτίγγην παρά τφ τότε πρυτάνει τοϋ Πανεπιστημίου Φός, τφ μεταφραστή τοΰ Όμηρου, έβάπτισε τήν κόρην του, 
όνομάσας Ξανθήν, ής σώζονται πολλαι έπιστολα! προς αύτόν είς Σίφνον, σχετικαϊ μέ τήν Ελλάδα. Έλΰών έδώ καί διαμείνας έν 'Ύδρα έσυγγένευσε πρός τους 
διαπρεπεστάτους τών οίκων αύτής, ήτο δ’ είς τών διαπρεπεστάτων Ιατρών τών χρόνων έκείνων. Εϊργάσΰη ούκ όλίγον έπιστημονικώς. Είς τάς τό 1887 δημοσιενϋείσας 
Γαλλικός σημειώσεις τοΰ Κοραή είς τό ·ΙΙι,Λ άρχαίας ϊαερικρί» τοϋ 'Ιπποκράτους άναφέρεται μεταξύ άλλων : On pent cmuulter snr re point les Observations (έπί τοϋ 
περί Λυσσών) rfe .1/. Xanthos, midecin grec, inserts dans la Revue medical franfaise et ctrang^re. (Paris 1824) tome III, page 145-119-, ΉσχολήΟη είς τά τής 
πανώλους έν Έλλάδι καί ίδίρ έν "Υδρα, γράψας περί αύτής, έντολή Κυβερνητική, ώς δεικνύεται έξ έπιστολής αύτοΰ σωζομένης πρός τόν Βιάρον Α. Καποδίστριαν έξ" "Υδρας 
εϊς Αίγιναν, έκτακτον έφορον τών δυτικών Σποραδών καί διοικητήν τής "Υδρας, γραφείσης δέ τή 12 Νοεμβρίου 1828. Τήν διατριβήν ταύτην μεταφράσας έκ τοΰ γερμανικού, 
βτε πολλά τά διαφέροντα περιέχουσαν διά τήν άνάπτυξιν κα'ι έξέλιξιν τής παιδείας Ιδία έν Έλλάδι, έπειτα διά τάς Αντιδράσεις καί τά’βασανιστήρια, άτινα ύπέσιη ό 
Ελληνικός λαόςπαρά τών τυράννων του, παραδίδωμι τή Εικονογραφημένη, διά τήν Εθνικήν της Πινακοθήκην, καί είς τήν μνήμην τοΰ πάππου φόρον εύλαβείας τελών].

ΝΙΚΟΛΑΟΣ MAP. ΞΑΝΘΟΣ
γεννηθείς >ν Άνωπόλει Σφακίων τφ 1798 καί άποΰανών 

έν Σίφνφ τη 15 Αύγούστου 1850.

ΜΟΥ έζητήσατε κατά τάς δυνάμεις μου νά παράσχω ύμϊν κα'ι μόνον 
γενικήν έπισκόπησιν τής αρχής καί προόδου τών επιστημών 

κατά τήν σκληράν έν Έλλάδι δουλείαν. Τοΰτο άπαιτεϊ καί χρόνον 
πολύν κα’ι μέσα ούκ όλίγα, ΐνα κατορθωθή νά συνεισφέρω τί άξιον 
τής συμπάθειας, ήν έδείξατε, ύπέρ τοΰ άτυχούς ημών έθνους.

Πολλοί, παρασυρόμενοι ύπό τής πλάνης 
τής ώμότητος, άγριότητος καϊ άμαθείας, 
τής διαδοθείσης έκ κακών πληροφοριών 
περί τοΰ νύν Ελληνικού "Εθνους, έκριναν 
σκαι,ώς περί αύτοΰ. θά κρίνη τις δμως 
πραότερον καί έπιεικέστερον, άνθρωπινώ- 
τερον καί όρθότερον τόν άτυχή τοΰτον λαόν, 
έάν άναλογισθή τίνα πολύτιμον μέν, επι
κίνδυνον δμως κα'ι κοπιώδη δδόν ολίγοι 
μόνον διήνυσαν έν Επιστήμη καϊ τή άλλη 
μορφώσει, καϊ πώς δ λαός ούτος ύπό τούς 
τυράννους αύτοΰ, τούς δυσμενώς διακει- 
μένους πρός πάσαν παίδευσιν, έφαίνετο 
καταδικασθεϊς είς πάσαν σκληρότητα καϊ 
αμάθειαν. Εύτυχείς οί λαοί οί διά σχολών 
καϊ ιδρυμάτων παντός είδους ύψωθέντες 
τόσον, ώστε εύκόλως νά διακρίνωσι ποΰ 
τά αίτια τής άμαθείας, σκαιότητος καϊ 
ώμότητος Έθνους τόσον σκληρώς δοκι- 
μασθέντος.

Όσον αφορά είς τόν χρόνον, πρέπει νά 
παρατηρήσω, δτι αί σπουδαί μου μοΰ άφί- 
νουν ολίγον- ΐνα άσχοληθφ είς τήν μελέτην 
ταύτην, μετεχειρίσθην πάντα τόν χρόνον, 
δν διέθετον. Όσον άφορρ είς τά μέσα, 
συνεκέντρωσα δ,τι άπέμενεν έν τή μνήμη 
μου καί δ,τι μόνος εϊδον.

*
Ή σκληρά δουλεία, ύπό τήν δποίαν ή 

πρότερον λαμπρά, τώρα δμως πτωχή και 
παρά πάντων έγκαταλελειμμένη Ελλάς, 
έστέναζεν, έταξεν αύτήν ύπό ζυγόν άφόρη- 
τον, μετέθηκεν άπό ένδοξου είς άδοξον 
κατάστασιν, κατέρριψε τήνπροτέραν πολι
τικήν αύτής ύπαρξιν, έβύθισε δ’ αύτήν είς
τό πέλαγος βαθυτάτης άπαιδευσίας, δέν άπεσβέσθη δμως έντελώς ό 
έρως πρός τήν μάθησιν, καίτοι ό τύραννος ήγρύπνει ώς Άργος, ΐνα 
απόσβεση καϊ τόν μικρόν σπινθήρα, τόν ύπό τήν τέφραν ύποκαίοντα.

Εύθύς ώς παρήλθον200 έτη, άνεφάνησαν όλίγα φώτα έντή Επιστήμη 
καϊ άνεδείχθησαν πολλοί έν σχέσει πρός τήν κατάστασιν περιφανείς 
άνδρες. Εϊς τών πρώτων ύπήρξεν ό Θεόφιλος Κορυδαλλούς, γεννηθείς 
έν Άθήναις κατά τό μέσον τής 16η? Έκατονταετηρίδος. Άφ’ ού έξέμα- 
θεν έν Άθήναις τά Ελληνικά γράμματα άπήλθεν είς'Ρώμην καϊ Πάδο- 
βαν, ένθα έδόθη είς τήν Φιλοσοφίαν. Έπανελθών είς τήν καταπιεζομέ- 
νην πατρίδα του, προσεπάθησε νά μεταδώση είς τούς συμπολίτας του, 
δ,τι εϊχε μάθη. Επειδή δέ δέν ύπήρχον σχολεία, έγίνοντο αδται αί άνα- 
κοινώσεις έν κρυπτφ. Έγραψε παρατηρήσεις είς Άριστοτέλην, τά φιλο
σοφήματα, ρητορικήν και άλλα πολλά βιβλία, Σύγχρονοι αύτοΰ ήσαν ό 
Γεώργιος Κορέσιος έκ Χίου καί Γεράσιμος Βλάχος έκ Κρήτης, κατα- 
λιπόντες ομοίως διάφορα συγγράμματα. Μετά βραχύν χρόνον άνεφάνη 
Χρύσανθος δ Νσταρας έκ Πελοποννήσου, Πατριάρχης Κωνσταντινου
πόλεως. Εύθύς ώς δ διαπρεπής ούτος ίεράρχης άνέβη τόν Πατριαρχι
κόν Θρόνον, προσεπάθησε νά ίδρύση σχολειά τινα, κατέλιπε δέ Γεω
γραφίαν καϊ άλλα συγγράμματα.

Έν τέλει τής 16η« Έκατονταετηρίδος ύπήρξεν δ Αλέξανδρος Μαυρο- 
κορδάτος, δ Μέγας Διερμηνεύς τής Ύψ. Πύλης2. Τοΰτον διεδέχθη ό

1 Παρέχομεν τήν συμβολήν ταύτην έντελώς Αμετάβλητον. Έάν μετεβάλλετό 
πως, Οά άπεβαλε καί κατά τό πνεΰμα καί κατά τήν μορφήν τόν χαρακτηριστικόν 
καί έβνικόν αύτής τύπον.

2 Ό ’Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος έγραψε σχόλια είς ’Αριστοτέλην. Ιουδαϊκά, 
περαιτέρω περί τών καθηκόντων τοΰ άνθρώπου καί πολλά άλλα συγγράμματα, 

φιλοσοφικού, Ιατρικού καί Ιστορικού περιεχομένου. 

υίός Νικόλαος Μαυροκορδάτος. "Οτε ή οικογένεια αΰτη είσήλθεν είς 
τήν πολιτικήν τοΰ ’Οθωμανικού Κράτους, δέν έλησμόνηοε τήν γενικήν 
άτυχίαν τού Έθνους, προσεπάθησε δέ νά έλαφράιση τόν ζυγόν αύτού, 
πολλά σχολεία ίδρύσασα. Τά τελευταία ταΰτα ήσαν άσημα καϊ μικρά, 
άλλ’ήσαν πρόδρομοι εύτυχεστέρας κα'ι καλλίτεροςκαταστάσεως· τοιαΰτα 

εϊνε τά έν Κων/πόλει καϊ Βουκουρεστίω. 
Κατά · τήν-.περίοδον -ταύτην -νπήρξαν-:- οί 
Μελέτιος, αρχιεπίσκοπος Αθηνών, ’Αντώ

νιος Καττίφορος έκ Ζακύνθου, Σουρδουρής 

καϊ μετά τούτο Νικηφόρος Βλεμιτης, άμ- 
φότεροι έξ Ίωαννίνων. Οί άνδρες οΰτοι 
εϊχον πολύν ζήλον είς τάς Έπιστήμας καϊ 
ύπέρ τοΰ Έθνους, κατέλιπον δέ πλεϊστα 
συγγράμματα.

"Λλλως ή κατάστασις τών Επιστημών 
καί τών σχολείων ήτο πολύ περιωρισμένη 
έν Έλλάδι. Περιωρίζοντο μόνον είς σχόλια 
είς Άριστοτέλην, είς τήν Λογικήν, ήτις 
ήτο άναμεμιγμένη μετά θεολογικών καί 
έκκλησιαστικών Θεμάτων· τοιαΰτα εϊνε τά 
συγγράμματα τοΰ Γεωργίου Κορεσίου έκ 
Χίου καί τών συγχρόνων αύτοΰ, μέχρι τών 
άρχών τής 18ης έκατονταετηρίδος.

Έν άρχή τής 18is έκατονταετηρίδος 
τόσον έπιέζετο ή Ελλάς ύπό τόν άφόρη- 
τον τής δουλείας ζυγόν καϊ ύπό τών φόρων, 
ώστε πολλοί τών Ελλήνων, έπιθυμοΰντες 
νά άνακουφισθώσιν, έφευγον είς διάφορα 
μέρη τής Ευρώπης. Εύτυχείς περιστάσεις 
κατώρθωσαν νά έπιφέρωσιν έμπορικήν έπι- 
κοινωνίαν μεταξύ Βενετίας καϊ τών περί
φημων Ίωαννίνων, ήν τελευναίαν πόλιν 
πάς "Ελλην κοινήν μητέρα καϊ κοιτίδα τής 
Ελλάδος όφείλει νά όνομάζη, διότι αΰτη 
διέδωκε τά πρώτα σπέρματα τής Επιστή
μης είς τήν Ελλάδα. Ή περίστασις αΰτη 
πρέπει νά σημειωθή καλώς έν τή νεωτέρφ 
ίστορίρ. τής Ελλάδος. Ό Μεθόδιος Αν

θρακίτης έφερε τά Μαθηματικά τφ 1718 
έξ Ιταλίας είς ταύτην τήν πόλιν, ήτοι τήν 
Επιστήμην, ήτις ήδύνατο νά έξεγείρη τήν 

έμφυτον φιλομάθειαν τών Ελλήνων. ’Ονομάζω αύτήν έμφυτον, διότι 
πολλοί άποροι, ούδέ τόν έπιούσιον έχοντες, συνέρρεον άπό δλα τά 
μέρη διά νά γείνωσιν άνθρωποι. Κατά γενικήν δηλ. συνήθειαν έν χρή- 
σει μέχρις ημών σήμερον, λέγεται: ^πηγαίνω νά σπουδάσω, διά νά 

γείνω άνθρωπος*  ' διότι ύπάρχει τό αξίωμα, δτι μόνον ή μάθησις 
τόν άνθρωπον κάμνει άνθρωπον, δτι διακρίνει τόν άνθρωπον άπό τά 
ζφα καί δτι καθιστρ. αύτόν δμοιον τφ Προτύπφ αύτού. Έκ ταύτης 
τής πόλεως έν βραχεί χρόνφ ,προήλθον τόσον πολλαι πηγαί, ώστε 
σύμπασα ή Ελλάς ήδύνατο νά δροσισθή καί ζωογονηθή.

Μαθητής τοΰ άνω όνομασθέντος Ανθρακίτου καϊ διάδοχος ήτο ό 
Μπαλάνος Βασιλόπουλος, ό όποιος, δπως ό διδάσκαλος καϊ προκάτο- 
χος αύτοΰ, κατέλιπε τήν Αριστοτελικήν φιλοσοφίαν, κατά τά συγγράμ
ματα τού Κορυδαλλέως, τήν Γεωμετρίαν κατά Εύκλείδην, δπως καί 
τήν Αριθμητικήν καί τήν Θεωρίαν τής Σφαίρας. "Ενεκα τής πρός τήν 
Βενετίαν έμπορικής επικοινωνίας τών Ίωαννίνων, πολλοί τών μαθητών 
αύτών έπορεύθησαν είς Ιταλίαν, καί ένθουσιώδεις διά τήν άγάπην τών 
Επιστημών συνεισέφερον πολύ είς τήν πρόοδον, ήτοι διά τήν ΐδρυσιν 
τυπογραφείων, μέχρι σήμερον έτι ΰπαρχόντων έν Βενετίφ, διά τήν έκδο- 
σιν βιβλίων, διά τήν μετάφρασιν ωφελίμων τοιούτων έκ διαφόρων 
ξένων γλωσσών. Πλήν τούτου πολλάς άλλας συμβολάς προσήνεγκον, 
ας έπέτρεπεν ή τότε τής Ελλάδος κατάστασις.

Ενταύθα εϊνε καιρός νά παρατηρήσωμεν δτι οί "Ελληνες οί μετα- 
βάντες είς τά ξένα καί εύιυχήσαντες νά άποκτήσωσι πλούτον, προσή
νεγκον είς τήν πατρίδα αύτών, έν <Τ> κατά τήν είς τήν Ελλάδα έπάνο- 
δον έπρεπεν ή τήν ζωήν καί τήν περιουσίαν νά άπολέσωσιν, ή μακράν

1 «Μανάάνω γράμματα διά νά γείνω άνθρωπος».
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συγγενών καί φίλων νά ζώσι. Τοιοΰτοι είνε οί Μαροϋτσοι έν Βενετίρ 
καί οί Ζωσιμαδαι έν Μόσχα καί άλλοι πολλοί*.

Τώ 1715 έγεννήθη έν Κερκύρρ. ό περίφημος Ευγένιος. Ούτος, άφ’ ού 
έσπούδασεν έκεΐ τά Ελληνικά γράμματα, μετέβη είς Πάδοβαν, ένθα 
τότε ήκμαζον αί Έπιστήμαι. Κατά τόν χρόνον τούτον ήκμαζεν έτι έν 

Βενετία ό οίκος Μαρούτση. Ή αγάπη τών Μαρούτση υπέρ τοΰ Έθνους 
καί ή ενθουσιώδης τοϋ Ευγενίου καρδιά συνεδέθησαν υπέρ τής μορφώ- 
σεως τοϋ Έθνους καί οί πρώτοι δι’ Ιδίων δαπανών ίδρυσαν δευτέραν 
σχολήν έν Ίωαννίνοις. Ευθύς ώς ό Εύγένιος ήλθεν είς τήν 'Ελλάδα 
έγένετο γνωστόν πανταχοΰ τό όνομα αύτοϋ. Πανταχόθεν συνηθροίξοντο 
Έλληνες είς τά ’Ιωάννινα. Πολλαί δμως έσωτερικαί ταραχαί ήνάγκα- 
σαν τόν χρηστόν Ευγένιον νά καταλίπη τά Ιωάννινα καί νά μεταβή είς 
τήν μικράν πόλιν Κοζάνην έν Μακεδονίρ. Έκεϊθεν μετέβη είς Άθωνα 
καί έκεϊθεν είς Κων πολιν είς τήν όνομαστήν Πατριαρχικήν σχολήν. 
Άλλά τό μέν ό Μωαμεθανισμός, τό δέ ή Παποκρατία ήνάγκασαν αυτόν 
νά μεταβή έκ Κων,πόλεως είς ’Ρωσίαν. Ό χρόνος τής διαμονής αύτοϋ 
έν Έλλάδι περιέλαβεν έτη δέκα, ικανόν δηλ. χρονικόν διάστημα, ώστε 
νά έξεγείρη τό πνεύμα τό 'Ελληνικόν· τά διδάγματα αύτοϋ απέκτησαν 
άξιόλογον έπίδρασιν έπί τοΰ πνεύματος τών Ελλήνων. Ό άνήρ ούτος 
έφήρμοσε τήν Ευρωπαϊκήν διδακτικήν μέθοδον εϊς τήν Ελλάδα· κατέ- 
λιπε δ’ είς τό Έθνος πληθύν ωφελιμότατων συγγραμμάτων.

Κατά τήν περίοδον ταύτην. καθ’ ήν οί Ήπειρώται έξεϊχον ύπερ πάν- 
τας έν ταϊς Έπιστήμαις, καί οί νησιώται δέν έπεθύμουν νά μένουν είς 
τό σκότος. Οί Πάτμιοι ίδρυσαν σχολήν, έξ ής προήλθεν ή σχολή τής 
Σίφνου. Πανταχόθεν έσπευδον έκεΐ οί "Ελληνες. Πανταχόθεν δπου 
είχον καταφύγη "Ελληνες, έπεμπον έκεΐ τά τέκνα αύτών, έξ Αίγύπτου, 
Συρίας, Μ. ’Ασίας, Βλαχίας κλπ. Άπό ταύτας τάς δύο νήσους (Πάτμον 
καί Σίφνον) άπεκόμισαν οί "Ελληνες αφθονίαν γνώσεων, ούτως, ώστε 
εκκλησιαστικός καί πολιτικός θέσεις καί αξιώματα νά άποκτήσωσιν. 
Οΰτω συνέβη ώστε κατά τό μέσον τής 18’15 έκατονταετηρίδος οί περισ
σότεροι άρχιεπίσκοποι τής 'Ιερός Συνόδου τής Κων πόλεως ή έν Σίφνο» 
έγεννήθησαν ή έν Σίφνω έξεπαιδεύθησαν. Οί γραμματείς τών Αρχιεπι
σκόπων, οί Όσποδάροι καί οί Διερμηνείς ήσαν έκ τής νήσου ταύτης.

Δέν είνε ένταϋθα ό τόπος νά διηγηθή τις τάς αντιδράσεις τών Τούρ
κων, τάς άντιτιθεμένας είς τάς προόδους τών 'Ελλήνων. Καίτοι αί 
μικραί αύταί σχολαί ήσαν μεμακρυσμέναι τοΰ κέντρου της τυραννίας, 
ώφειλον οί δυστυχείς Έλληνες νά έξαγοράζωσι τάς προόδους αύτών 
έτι βαρύτερον. "Ινα δέ οί συχνά άλλάσσοντες Πασάδες μή ήναντιοΰντο, 

έπρεπεν οί "Ελληνες νά 
τάσσονται πρός τό μέ
ρος αύτών, άμα δέ καί 
νά δεκάζονται. Τούτου 
δέ θά διηγηθώ παρά
δειγμά τι περαιτέρω.

Έν τέλει τής 18 έκα
τονταετηρίδος ηρχισαν 
αί Έπιστήμαι νά έπεκ- 
τείνωσιν έν Έλλάδι εύ- 
ρύτερον τά δρια αύτών. 
Τά Γράμματα δέν ήρ- 
κ.οϋντο μένοντα περιο
ρισμένα ένταϊς παλαιαϊς 
αύτών κατοικίαις, άλλ’ 
ήπλοΰντο έπί τής παρα
λίας τής Μ. Ασίας, ήτοι 
τό πρώτον έν Κυδωνίαις, 
αΐτινες είχον ίδρυθή έπί 
τών έρειπίων τής άρ- 
χαίας Έλέας. Αί Κυδω- 
νίαι αύται πρό 40 έτών 
ήτο πτωχόν χωρίον, ύπό 
Ελλήνων καί Τούρκων 
κατοικούμενον, έριζόν- 
των αιωνίως πρός άλλή- 
λους. Διά τοϋ Ία». Οικο
νόμου, έξόχως διαυγούς 
πνεύματος, αίφνης άνε- 
δείχθησαν αί άλλως πε
νιχροί Κυδωνίαι. Έξετέ- 
λεσε περιοδείας, καί διά 
παντοίων τεχνασμάτων 
άπέκτησεν έν Κυδωνίαις 
τά πρώτα άξιώματα, 
πλήν τής δυνάμεως νά 
άπομακρύνη άπό τόν τό
πον αύτοϋ πάντας τούς 
Τούρκους. Έπέστρεψεν 
είς Κυδωνιάς. Μόνον έχ- 
θροί πολλοί παρη μπόδι
σαν αυτόν· πάντοτε δμως 
ήτο νικητής. Προσεκά- 
λεσε τούς δυστυχείς Έλ- 
λη.ας τούς κατοικοΰντας 
περί τάς Κυδωνιάς νά 
έγκατασταθώσιν αύτοϋ

καί παρέσχεν αύτοϊς οικήματα καί άγρούς. Έκ Πελοποννήσου καί 
πάντων τών μερών συνέρρεον ένταΰθα οί τυραννούμενοι "Ελληνες καί 
έν βραχεί έγένετο ή μικρά κώμη μεγάλη πόλις. Δέν ήρκει τοΰτο. 
Έφρόντισεν ϊνα είσαχθώσιν αί έπιστήμαι παρά τοϊς συμπολίταις αύτοϋ. 
Έν αυτή» ώρίμασεν ή τολμηρά Ιδέα νά ίδρύση σχολήν. Άλλά πώς;

ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ. — Ή Ελλάς έγείρεται. έκ τοΰ τάφου 
έναγκαλιζομένη τόν Σταυρόν, τοϋ Ήλιου άνατέλλον- 
τος. ΠβρΙ αϋτήν έν ΰπνω είς νο'μο&έτης, εις φιλό
σοφος, είς πολεμιστής και εϊς άοίδός. 'Ο άοιδός, ώς 
έν πρωΐνφ όνείρφ, ψαύει τάς χορδάς τής λύρας. Ό 
πολεμιστής, όμοίώς άφυπνισθείς, στρέφων τό πρόσω
πον πρός τόν ήλιον ψαύει τό ξίφος.

(Εϊκών ΚηφΊΜσα ΐκ τον Εγκολπίου ϊν <(> ή διατριβή)

1 ΟΙ Ζωσιμαδαι έδαπάνησαν πολλά πρός τό καλόν τοϋ "Ε-ϋνους. Ή άγάπη 
αύτών πρός αύτό συνηνώύη μετά τοΰ ζήλου τοϋ περίφημου Κοραή, ό όποιος έπε- 
μελήβη έκδόσεως Ελλήνων συγγραφέων δαπάνη αύτών καί διενειμεν είς τό Έθνος. 
'Η έξοχος γνώμη τοϋ Κοραή ένήργησεν είς τόν λαόν ώς ηλεκτρικός σπινθηρ.

Έπειδή καί οί Τούρκοι άκόμη ήδύναντο πως νά μορφώνωνται, οί 
Έλληνες δέν έπρεπε καθ’ ολοκληρίαν περί τούτου νά σκέπτονται! Ό 
τύραννος άκολουθεϊ έπακριβώς τήν αρχήν τοΰ νομοθέτου καί τής 
πίστεως αύτοϋ. Ό τύραννος γνωρίζει τόσον καλώς τήν ωφέλειαν, ήν 
έκ τούτου εξάγει· έάν ό λαός αύτοϋ ζή έν ήλιθιότητι καί κτηνωδει 
σκαιότητι καί έάν ή ιεροκρατία ύπό τήν αύτήν στέγην μετ’ αύτοϋ έκρύ- 
πτετο, τοΰτο δέν θέλομεν τώρα νά έξετάσωμεν.

"Ινα μή ό Οικονόμου προεκάλει τόν φθόνον τών Τούρκων καθ’ εαυ
τού, τί επραξεν ; Ού μακράν τών Κυδωνιών έκειτο κώμη τις, Άλλαμ- 
πλάρ καλούμενη, ήτις δέν είχε τζαμί. Έδωκεν έντολήν νά οίκοδομή- 
σωσιν έκεΐ δαπάνη του τοιοΰτον, Έν τώ μεταξύ τούτφ φκοδόμει εκεί
νος έν Κυδωνίαις σχολήν. Οί βάρβαροι, άποτυφλωθέντες άπό την πράξιν 
αύτοϋ, έστρεψαν τά βλέμματα αύτών πρός τό τζαμί, ούχί πρός τήν 
σχολήν.— Ό θάνατος κατέλαβεν αύτόν αίφνης τφ έτει 1791. — Οί διά
δοχοι αύτοϋ είχον τήν 
άρίστην διάθεση· καί 
έπραξαν πολλά υπέρ τής 
σχολής. Έθεμελίωσαν 
αύτήν άσφαλέστερον καί 
προσεκάλεσαν πεπαιδευ
μένους. ούτως ώστε ή 
πόλις έγένετο έδρα τών 
Μουσών. Τόν περίφη
μοι· Βενιαμίν, τόν έκ 
Λέσβου, άπέστειλαν ίδί- 
αις δαπάναις είς Παρι- 
σίους καί Αγγλίαν.

Μετά τόν θάνατον τοΰ 
Οικονόμου άφυπνίσθη ό 
Τύραννος ώς άπό βα- 
θέος ύπνου καί διέταξε 
νά καστρέψωσι τήν σχο
λήν. Ή σχολή έκλείσθη, 
καθηγηταί καί σπουδα- 
σταί κατεδιώχθησαν καί 
μετά εξαμηνίαν έδόθη 
άδεια νά άνοιχθή καί 
πάλιν διά καταβολής 
400,000 τουρκικών γρο- 
σίων. Τοΰτο δμως δέν 
διήρκεσε πολύ. Μετά 
βραχύν χρόνον ήλθε καί 
πάλιν ή εντολή νά κλεί- 
σωσι τήν σχολήν ύπό τό 
πρόσχημα οτι έν τούτη 
υπήρχε καί ναός. Έστοί- 
χισεν δμως επανειλημ
μένος 200,000 γροσίων 
ώστε νά δοθή ή άδεια 
καί πάλιν νά άνοιχθή. 
Ή διαταγή ήλθετοιαύτη 
ώστε εκείνος ό ι'ιποΐος 
έπεθύμει νά σπουδάση 
έκεΐ, έπρεπε νά πλήρωσή 
κεφαλικόν φόρον. Τόσον 
έστοίχιζον αί μικραί 
πρόοδοι τών Ελλήνων 
είς τά γράμματα! Τόσα 
έμπόδια παρενετίθεντο 
είς αύτούς.

Τάς προόδους τών
Ελλήνων τών νήσων είς τήν ναυτιλίαν καί τά αποτελέσματα τού
των άναβάλλω ές άλλοτε νά δείξω ύμΐν.

Πώς καί τίνι τρόπφ έλήφθη φρονείς έκτοτε, δσον άφορρ. είς τάς 
δυνάμεις καί τά μέοα πρός εξακολούθηση· τής ένισχύσεως τής μαθή- 
σεως καί τής μορφοισεως έν Έλλάδι, πώς διά τής δυνατής γενομένης 
συχνοτέρας έπισκέψεως τών Πανεπιστημίων έν Ίταλίρ, Αύστρίρ και 

Γαλλίρ, ίδίρ δμως τών εξαίσιων άνωτερων σχολών έν Γερμανίρ, _ό 
κύκλος τής επιστημονικής μορφώσεως, ονομάσει δέ διά τών ιατρικών 
σπουδών, ηύρύνετο πάντοτε περισσότερον, καί κατά τό δυνατόν ήρχισε 
νά σκορπίζη είς τά πλήθη φώς καί αλήθειαν, επιφυλάσσομαι ομοίως 
νά προσθέσω είς ταύτην τήν μικράν συμβολήν. Διατί οί "Ελληνες, ως 
ψέγονται, τόσον έκτιμώσι τό χρήμα. 0ά γείνη σαφές καί καθαρόν, 
άφ’ ού άποδεικνύεται, δτι μόνον διά πολλών χρημάτων ήδύναντο νά 
κερδαίνωσι παρά τών Τούρκων άδειας τινάς δι’έπιστημονικά ιδρύματα 
καί ένεκα τούτου κατά πάντα τρόπον έπρεπε νά έκζητήσωσι κατ’ άρχάς 
ταΰτα τά μέσα.

Τί έν συνδυασμό» πρός τούς έπιστημονικώς δρώντας άνδρας προς 
τοΰτο είς μεγάλα ποσά συνεισέφερον οί εμπορευόμενοι κάτοικοι τών 
νήσων Ύδρας, Σπετσών κλπ. καί ’ιδία οί έμποροι, θά πρόκυψη έπειτα 
έν τή έξελίξει τής περιγραφής μου.

Έν Ά'ίδελβέργη τή In Δεκεμβρίου 1822.

ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ.—Τό μέλλον τής Ελλάδος έπί -βρόνου. 
Στέμμα, σκήπτρον, πελέκεις καί τό πιλίδιον τής ’Ελευ
θερία; είκονίξουσι κυριαρχίαν, πολιτικήν τάξιν καί 
ελευθερίαν. Είς τό πρόσΰεν είς πολεμιστής έτοιμος 
είς πρώτον νεύμα. Γεωργός τούς καρπούς τής γής 
έκχέει είς τούς πόδας τοϋ θρόνου. Δύο παϊδες μέ τό 
άλψαβητάριον άλληλοδιδάσκονται.
(Εϊκών ληφέλεΐσα ΐκ τον'Εγκολπίου ίν <ο ή διατριβή)

("Επεται συνέχεια)

Έν Ά&ήναις tjj 12 Απριλίου 1918

« « «

ΞΑΝΘΟΣ

ΙΑΚ. X. ΔΡΑΓΑΤΣΗΣ

ΣΕ ΜΙΑ ΤΖΑΓΚΡΟΥΝΙΣΤΡΑ
—*Ω, μή πρός κακοφανισμόν 

καί βάρος σας, κυρά μου .' 

Νά παίζης πιάνο σ’ ακόυσα. 

’ Εβούλωσα τ αυτιά μου,

καϊ είπα, άπό μέσα μου, 

βλέπων τά δάκτυλά σου. 

*Δ'εν ξέρει ή αριστερά,

τί πράττει ή δεξιά σου; ·

ΑΝΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΡΑΣ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΑΪΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ: Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ
Συνέχεια άπό τό πηοηγούμενον τεϋχος

Και τέλος Β’ άποτολμήσω νά 
παραβάλω τόν Καραγκιόζην 
πρός ένα άλλον έπιφανέστατον 

τύπον τοϋ παγκοσμίου θεάτρου, 
πρός τόν άθάνατον Φίγκαρο τοΰ 
Μπωμαρσαί. "Οπως δ υπέροχος 
εκείνος κουρεύς τής Σεβίλλης, 
καί ό Καραγκιόζης είνε έξυπνος, 
αύθάδης καί ασυνείδητος.

— Τί σέ κάνει καί είσαι πάν
τοτε έτσι εύθυμος ; έρωτά ό κό
μης Άλμαβίβα τόν υπηρέτην του.

— Ή συνήθεια τής δυστυχίας· 
■άπαντα φιλοσοφικώς ό Φίγκαρο.

Κάποτε ό Καραγκιόζης, απο
πειραθείς νά κλέψη, συλλαμβά-
νεται καί δέρνεται ανηλεώς. Κρατών τήν μέσην του, ή όποία πονεϊ, 
γελζι ταυτοχρόνως.

— Μωρέ, τής έφαγες καί γελάς; τοΰ λέγει δ Μπαρμπαγεώργος.
Καί δ Καραγκιόζης δίδει μίαν άπάντησιν, ή όποια συνοψίζει ολόκλη

ρον τήν φιλοσοφίαν τής δυστυχίας.
— "Αμα κλαίω, μπάρμπα, πονώ πιό πολύ.
Μία άλλη του ίδιότης τόν φέρει άκόμη πλησιέστερα πρός τόν άδύ- 

νατον ήρωα τοΰ Μ.ταμαρσαί. Κάποτε τοΰ δίδεται ί] εύκαιρία νά δικαιο- 
λογήση κάποιους έρωτας καί νά πάρη ώς πληρωμήν ένα χαρτονόμισμα. 
Ό Μπαρμπαγεώργος, δ ήθικός ορεινός, τό μανθάνει, γίνεται έξω φρε- 
νών καί σπεύδει νά εύρη τό άσυνείδητον άνειψεϊδι.

— Μωρέ δέν ντράπηκες νά κάνεις τό μεσίτη γιά νά πάρης ένα τάλληρο; 
θά μοΰ έπιτρέψετε νά μήν άναφέρω αύτούσιον τήν άπάντησιν τοΰ 

Καραγκιόζη διότι είναι υπερβολικά ωμή. Άλλά μέ άλλα λόγια δ Κα
ραγκιόζης άπαντά.

— Γιά ίδές μπάρμπα τό τάλληρο. Έχει πουθενά άπάνω του τά .... 
σύμβολα τής συζυγικής απιστίας ;

"Ολη ή φιλοσοφία τής ανωνύμου, τής άκαθορίστου προελεύσεως τοΰ 
χρήματος, μοΰ φαίνεται δτι υπάρχει μέσα είς αύτήν τήν άπάντησιν. 
Πρέπει δμως νά δμολογήσω δτι αύτός δ διάλογος είναι άπό τούς έλα- 
χίστους κάπως ώμούς διαλόγους, οί δποϊοι υπάρχουν είς τό θέατρον τοΰ 
Ελληνικού Καραγκιόζη. "Αν καί ό πλησιέστερος πρόγονός του είναι ό 
Τουρκικός καί ό Αραβικός, έν τούτοις δέν έχει τήν άναισχυντείαν καί 
ωμότητα τών έκφράσεων έκείνων. Διά νά έλθη άπό τήν Αίγυπτον καί 

άπό τήν Τουρκίαν ό Καραγκιόζης έπέρασε τό Λιβυκόν καί τό 
ι Αίγαϊον Πέλαγος, καί έκαμε άβαρίαν. Έδώ ήλθεν σεμνός, προ- 

I σεκτικός, έπιφυλακτικός. Σκανδαλώδεις υποθέσεις δέν έχουν τά 
1 έργα ποϋ παίζει, τό άσεμνον τό άποφεύγει, καί είς καμμίαν άπό 
’ τάς κωμφδίας του δέν προστίθεται ή γνωστή σημείωσις «Ακα

τάλληλος διά δεσποινίδας». Δέν λησμονεί δτι δ άρχικός προορι
σμός του είναι τά παιδιά καί σέβεται τήν αγνότητά των. Τό φαι
δρόν του άντλεϊ άπό άλλην πηγήν καί κατορθώνει νά τό έχη 
άφθονον. Μέ τήν διαίσθησιν δέ δτι έρχεται μία στιγμή, ποΰ δλοι 
γινόμεθα μικρά παιδιά, είναι βέβαιος δτι μαζή μέ τά γέλια τών 
μικρών παιδιών θ’ άκούση καί τά γέλια τών μεγάλων παιδιών.

I θά ήθελα ν’άναφέρω τά λογοπαίγνιά του, τάς έτοιμους άπαν-
ι τήσεις του, τά έξυπνότατα κάποτε σχόλιά του, τάς μικράς παρεν

θέσεις, ποΰ παρεμβάλλει είς τάς ομιλίας τών άλλων, δλα αύτα 
τά δείγματα τοϋ λαϊκοΰ πνεύματος, άφρώδους, έλαφροϋ, ζωηρού, 
άπαραμίλλου. Άλλ’ αύτά, μεταφερόμενα άπό τό θέατρον του είς 

μίαν δμιλίαν, χάνουν, δπως χάνει ί) σαμπάνια, ή δποία ανοίγεται σήμε
ρον διά νά χρησιμοποιηθώ αΰριον.

Ό Καραγκιόζης είναι ή συμπύκνωσις τοΰ λαϊκοΰ πνεύματος, αύτοϋ 
τοΰ πνεύματος, ποΰ τρέχει αύθόρμητον καί άκράτητον είς τούς δρό
μους, τοΰ πνεύματος, ποΰ τινάζεται έξαφνα άπό τό στόμα ένός χαμι
νιού, τοΰ πνεύματος, ποΰ εκσφενδονίζουν μεταξύ των τά μορτάκια, 
ανώνυμα καί ταπεινά, λουλούδια τοϋ λαϊκοΰ άγροΰ. Αυτά τά πράγματα 
βέβαια δέν άντέχουν είς τήν κριτικήν καί είναι παραδοξολογίαι προωρι- 
σμέναι νά λάμψουν μίαν στιγμήν καί νά σβυσουν άμέσως. Είναι έν τού- 
τοις συχνότατα κάτι παραπάνω άπό άπλά πυροτεχνήματα, καί υπάρ
χουν χαρακτηρισμοί, ποΰ φθάνουν κάποτε είς τό ύψος ένός επιγράμμα
τος, σκαλισμένου είς μάρμαρον άθάνατον. Ό Καραγκιόζης δανείζεται 
τήν εύφυΐαν του άπό τούς δρόμους, ή οί δρόμοι επαναλαμβάνουν τόν 
Καραγκιόζην: Άγνωστον. "Οπως δήποτε, μεταξύ τοΰ Καραγκιόζη καί 
τοΰ δρόμου υπάρχει ή μυστηριώδης πνευματική συγγένεια, ή δποία 
ύπάρχει είς δλας τάς εκδηλώσεις, τάς σκέψεις καί τήν φιλοσοφίαν τοΰ 
λαοΰ, είς τά διάφορα δείγματά της.

Άφοΰ είχα τό θάρρος νά ριψοκινδυνεύσω εϊς τάς ομοιότητας τοΰ 
λαϊκοΰ μας θεάτρου, πρός τούς ήρωας μεγάλων φιλολογικών δημιουρ
γημάτων τής παγκοσμίου φιλολογίας, θά τελειώσω μέ τό ιδιαίτερον, τό 
εντελώς Ελληνικόν χαρακτηριστικόν του, έκεϊνο τό όποιον τόν άπομα- 
κρύνει άπό δλον τό άλλο λαϊκόν θέατρον τοϋ κόσμου. Καί τό ιδιαίτε
ρον αύτό χαρακτηριστικόν είναι δτι ό "Ελλην Καραγκιόζης πεινά διαρ
κώς. Ή έντύπωσις, τήν όποιαν κάμνει αύτή ή διαρκής του πείνα είς τό 
άκροατήριον, ή φαιδρότης, τήν όποιαν προκαλεϊ, είναι μία άλάνθαστος 
άπόδειξις, δτι άνταποκρίνεται είς κοινόν Ελληνικόν αίσθημα. Ό Ελλη
νικός λαός είς τήν πείναν τοΰ Καραγκιόζη αναγνωρίζει τήν ίδικήν 
του πείναν.

Διότι δ 'Ελληνικός λαός τρέφεται άνεπαρκώς. "Ολα συνετέλεσαν πρός 
τοΰτο· ή Εκκλησία, ή όποία έσταμάτησε είς τούς αιώνας τοΰ ασκητισμού 
καί άπό τάς τριακοσίας έξήντα πέντε ήμέρας τοΰ έτους ώρισε τάς εκα
τόν έννενήντα περίπου ώς ήμέρας νηστείας, τό Κράτος, τό όποιον ούδέ
ποτε έβοήθησε τήν έγχώριον παραγωγήν καί έφορολόγησεν άγρίως τήν 
ξένην, τό κλίμα, τό όποιον δέν έπιτρέπει ύπερβολικήν έργασίαν, ή έλλει- 
ψις ιδιωτικής πρωτοβουλίοις, ή όποία δέν έστρεψε ποτέ τά Ελληνικά κε
φάλαια πρός τήν παραγωγήν τής γής, καί ή παγκόσμιος καί προαιώνιος

παράδοσις περί τής λιτότητος τοΰ 
"Ελληνος. Ό Ελληνικός λαός, 
ύπερήφανος καί άξιοπρεπής δπως 
είναι, έπήρε τήν φήμην αύτήν 
τής λιτότητος καί τήν έτυλίχθη 
ώς μανδίαν διά νά κρύψη τά 
πλευρά του, τά όποια ήμποροΰν 
νά μετρηθούν. Κάποτε είς ένα 
άτμόπλοιον, τό όποιον μαζύ μέ 
ξένον στρατόν μετέφερε καί με
ρικούς εύζώνους μας είς τήν 
Θεσσαλονίκην, οί ξένοι στρατιω
τικοί καί πρό πάντων οί αξιω
ματικοί, βλέποντες δτι οί εύζωνοί 
μας ήρκοΰντο είς τό λιτόν έσπε- 
ρινόν συσσίτιόν των άπό κουρα

μάναν καί έληές, έσπευσαν νά τούς προσφέρουν δ,τι έτρωγαν καί αύτοί. 
Οί εΰζωνοι ήρνήθησαν άξιοπρεπώς τό κρέας καί τό ζαμπόν, καί τά 
γλυκύσματα, δταν δέ έβιάσθησαν έπιμόνως άπό τούς ξένους μόλις 
ήγγισαν κάτι μέ τά άκρα τών δακτύλων. Καί οί ξένοι έμειναν έκπληκτοι 
διά τήν ύπερηφάνειαν αυτήν καί τήν διηγούντο ώς κάτι έξαιρετικούς.

Ό Καραγκιόζης, ό όποιος δέν έχει καί ύποχρέωσιν νά είναι αξιοπρε
πής, τήν διαλαλεϊ τήν πείνα του στεντορείως. Καί ένθαρρύνεται άπό τήν 
φαιδρότητα τήν όποιαν προκαλεϊ. Θά ή μπορούσα ν’ άναφέρω άπειρίαν 
σκηνών, είς τάς όποιας ή πείνα αύτή έκτίθεται ζωντανή, άλλ’ ούδέποτε 
τραγική, πάντοτε είς τόν εύχάριστον τόνον, τόν όποιον δίδει ό λαϊκός 
αύτός ήρως είς τά τραγικώτερα παθήματά του. θ’ άρκεσθώ μόνον είς 
δύο τρεις κλασσικωτέρας.

Περνά κάποτε άπ’ έξω άπό ένα φούρνον — συνήθως άλλως τε τριγυ
ρίζει έξω άπό φούρνους προσπαθών κάτι νά κλέψη — βλέπει τά ψωμιά 
παρατεταγμένα είς τόν μπάγκον καί ρωτά τόν φούρναρην :

— Δικά σου είναι τά ψωμιά, μπάρμπα;
— Δικά ιιου.
— "Ολα; 
-"Ολα.
— Καί δέν τά τρώς ;
Τοΰ είναι, βλέπετε, άπολύτως αδύνατον νά φαντασθη δτι ύπάρχει 

άνθρωπος ό οποίος έχει είς τήν κατοχήν του τόσα ψωμιά καί δέν τά 
τρώγει.

Άλλοτε πάλιν σιόζει τήν κάραν τοΰ Σουλτάνου άπό ένα ναυάγιον. Ό 
Σουλτάνος τόν ανακαλύπτει καί στέλνει νά τοΰ τόν φέρουν είς τό πα
λάτι διά νά τόν κάμη βεζύρην.

Καί ό αιώνιος αύτός πεινασμένος έρωτά τόν άπεσταλμένον τοΰ Σουλ
τάνου :

— Δέν μοΰ λές ; Τρώνε οί βεζυράδες, τρώνε ;
Διά τά έκλεκτώτερα φαγητά αισθάνεται ένα είδος σεβασμού πλέον. 

Επωφελούμενος κάποτε τής απουσίας τοΰ φούρναρη, κλέβει μίαν 
χήναν ψητήν. Καί διά νά τήν άποσύρη έξω άπό τόν φοϋρνον, δίδει είς 
τήν φωνήν του δλους τούς τόνους τής εύγενείας καί ύποκλινόμενος τής 
λεγει:

— 'Ορίστε έξω, παρακαλώ, δεσποινίς !
Λέγουν δτι διά τόν Πέντς τόν ήρωα τοϋ Άγγλικοΰ λαϊκοΰ θεάτρου 

έχουν γραφή τόσα πολλά βιβλία, ώστε άν τά φύλλα των έτοποθετοΰντο 
είς τήν γραμμήν θά έσκεπάζετο ή επιφάνεια τής Αγγλίας, τής Σκωτίας 
καί τής ’Ιρλανδίας. Διά τόν "Ελληνα, τόν "Ελληνα οχι τόν Τούρκον καί 
τόν Αιγύπτιον Καραγκιόζην, δέν ήσχολήθη κανείς άκόμη συστηματικώς. 
Εκτός ένός ώραίου χρονογραφήματος τοΰ φίλου μας κ. Ζαχ. Παπαν- 
τωνίου, δέν γνωρίζω άλλον Έλληνα, ό όποιος νά κατεδέχθη νά μελε- 
τήση τό τόσον ένδιαφέρον αύτό θέατρον. θά είμαι πολύ εύτυχής άν ή 
σύντομος καί άτελεστάτη αύτή μελέτη έλκύση τό ένδιαφέρον άλλου έκ 
των λογίων μας, ό όποιος νά διάθεση περισσότερον καιρόν καϊ νά μάς 
τό έκτυλίξη είς τελειωτέραν άνάλυσιν.

* * *
Γ. ΤΣΟΚΟΤΤΟΥΛΟΣ

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΜΝΟΥΣ ΤΟΥ ΠΕΡΣΟΥ ΓΚΑΛΑΛ-ΕΝ-ΝΤΙΝ

"Υμνος στήν Άγάπη
2)όξα σέ Σένα, ώ Αγάπη, γλυκό ξελόγιασμα !

Ποΰ γιατρεύεις όλες μας τής άρρώστιες !

Ποΰ είσαι ό γιατρός τής περηφάνειας μας καϊ τής αλαζονείας μας, ό Πλά
των μας κι' δ Γαληνός μας ■'

Ή Άγάπη άνυψώνει τά γήινα κορμιά μας ώς στόν έβδομο ουρανό.

Κάνει κι αύτα τα βουνά να σκιρτούν από χαρά.

Ώ ερωτευμένε 1 Μάθε Π ’ Αγάπη ήταν ποΰ έδωσε ζωή στό όρος Σινά, 

τότε ποΰ έτρεμε δλο άπό τή ρίζα, κί ό Μωϋσής έπεσε χάμου προύμουτα, 
λιποθυμισμένος.

Μόνο λιγάκι νά μ’ άγγιζε δ Πολυαγαπημένος μου μέ τά γλυκά του χείλη, 

καϊ σά φλογέρα θά ξεσπουσα σέ ουράνιες μελωδίες ! Κ τρικογλιδης

* * *ΑΝΟΙΞΙΣ
σπέρνει ό κισσός τά φύλλα του σέ μυγδαλιάς κλωνάρια 

κί αύτή, μέ τά λουλούδια της, σπέρνει τήν πρασινάδα. 

’ Η σαύρα ήλιοποτίζεται στοΰ μενεξέ τή ρίζα 

κ' ή λεύκα άργυροπράσινη σειέται μ' ανατριχίλα.

Καί λέει, σιγά, στό Ζέφυρο, ποϋ παίζει στά κλαδιά της, 

στεφανωμένο έρωτα νά στείλη στά πλευρά της.

Μά κείνος, μέ παγαποντιά, σάν νά Όελε νά παίξη, 

τήν πεταλούδα έστειλε, φιλί γιά νά τής κλέψη. . . .
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XI ΙΟ I ΓΧΜ'ΓΟγ
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΩ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Els τούς έν taii έπαρχίαις καί τώ έξωτερικφ, είς τούς κατά πάσαν γω
νίαν, άκόμη καί εις τά κέρατα τον Κόσμον, δπου φθάνει ή τΕίκονογραφη- 

μένη· εγκατεστημένους στοργικούς φίλους τοΰ Περιοδικού, νπενθυμίζομεν 
καί πάλιν δτι είς τά γραφεία μας λειτουργεί άπό μακράς σειράς έτών ειδική 

υπηρεσία έτοιμη νά τους έξυκηρετήση είς δ,τι θά είχον ανάγκην. “Ο,τι χρεία- 

σθοϋν νά τονς στείλωμεν, αντικείμενα, βιβλία, εικόνας, χρειώδη του βίου, 

πληροφορίας περί συγγενών των, δέν έχουν παρά νά άπευθύνωνται ελεύθερα 

πρός ημάς καί νά μάς διαβιβάζουν οίανδήποτε εντολήν των. Άκόμη καί 

δταν άκοφαβίζουν νά έλθουν έδώ, ή ειδική αύτή υπηρεσία μας δύναται νά 

τούς φανη χρήσιμος είς τήν έξεύρεσιν διαμονής καταλλήλου καί νά τούς 

παρέχιι δλα τά μέσα διά νά έπιοκεφθοϋν τά αξιοθέατα μέρη, μνημεία, Τέχνης, 

έξοχός κτλ. Οί παλαιοί φίλοι τοΰ Περιοδικού διατηρούν άκόμη είς τήν μνή

μην των τάς άλησμονήτους έκδρομάς τής τ Εικονογραφημένης·, ών εικόνας 

έχομεν δημοσιεύσει πολλάκις, μέ τά κομψότατα θαλ.αμηγά ή ώτομομκίλ, που 

ή ειδική αύτή υπηρεσία μας έθετε εις τήν διάθεσίν των. 'Επαναλαμβάνομε·· 

δτι προθύμως θά άναδεχθώμεν πάσαν εντολήν τών φίλων τής ’.Εικονογρα

φημένης· , δπως άπό τόσων ετών άναδεχόμεθα τοιαύτας καί διά τών όποιων 

έσφίξαμεν όλονέν περισσότερον τούς μεταξύ αύτών καί τοΰ Περιοδικού στορ

γικούς δεσμούς. Άλλά πρέπει νά τονίσωμεν καί τοΰτο: ΔΤ αύτάς τάς υπη

ρεσίας τό Περιοδικόν δέν περιμένει κανέν κέρδος. Τοΰ φθάνει τό δτι εξυπη

ρετεί τούς φίλους του.

*

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΥΣ ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ

Μεταξύ τών στοργικών φίλων τής «Εικονογραφημένης», έχουν ύπολει- 
φθή, καί έκ τών έπαρχιών, ίδίφ δμως έκ τοΰ έξωτερικοΰ, αρκετοί, οϊτινες, 
λόγφ τών έκ τής καταστάσεως Ανωμαλιών, καθυστέρησαν περί τάς ύπο- 
χρεώσεις των απέναντι τοϋ Περιοδικού. Αύτούς τούς παρακαλούμεν νά 
άναμετρήσουν είς ποιας θυσίας ύποβαλλόμεθα διά νά έκδίβωμεν τό Περιο
δικόν ποδ ήγάπησαν, καί νά εΰρουν τρόπον νά μάς έμβάσουν τά δικαιώματα 
μας. Ή παράκλησίς μας αύτή απευθύνεται πρός τούς αρχαίους φίλους τής 
«Εικονογραφημένης», οί όποιοι έζυμώθησαν μαζή μας τόσα χρόνια τώρα 
καί οί όποιοι μόνον ώς έκ τών σημερινών συνθηκών καθυστερούν. Τών 
άλλων, οί δποίοι δυστροποΰν καί έκ κακής προθέσεως καθυστερούν, έπι- 
φυλασσόμεθα νά περιλάβωμεν τά όνόματα είς τήν προσεχώς δημοσιευθη- 
σομένην μαόρην στήλην.

*
ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΪΚΟΠΟΥΛΟΥ

Είς βαθύ γήρας έξεμέτρησε τό ζήν ενάρετος δέσποινα, ή 'Ελένη Σταϊκο- 
πούλου, χήρα του έγγόνου τοΰ πορθητοΰ τοδ Παλαμηδίου χιλίαρχου Σταί- 
κου Σταϊκοπούλου, θυγάτηρ τοδ έκ τών πρώτων ύποτρόφων τής έν Αίγίνη 
Καποδιστριακής Σχολής τών Εύελπίδων, Ίωάννου Ταμπακοπούλου, συν

ταγματάρχου τοδ πυροβο- 
λικοδ καί έκ μητρός έγγονή 
τού εύγενοδς Κεφαλλήνος 
X. Κάντε Μίχαλο.Ή μακα- 
ρΐτις ήτο μήτηρ τής Κας 
Άλεξ. Δ. Βρατσάνου,τοΰ έκ 
τών Διευθυντών τοΰ περιο
δικού ήμών. Ή «Εικονο
γραφημένη» συμμερίζεται 
βίλικρινώς τήν οδύνην τών 
οικείων.

*
ΙΩ. Δ. ΝΙΚΟΛΑΡΑΣ

Μέσα σέ μιά άκμή δρά- 
σεως καί σ’ ένα σφρίγος 
κοινωνικόν, γεμάτος άπό 
ζωή, έσδυσε σάν τό καν- 
βύλι ποΰ τοδ σώνεται τό 
λάδι, σέ λίγες ώρες μέσα, 
δ ’Ιωάννης Δ. Νικολάρας. 
Νομικός σπάνιάς καταρτί- 
σεως, Κροίσος είς έγκυκλο- 
παιδικήν μόρφωσιν, συνθέ
της έμπνευσμένος, συγγρα
φεύς βοκιμώτατος, πολίτης 
άρτιος, άδελφός ύποδειγμα- 
τικός δ ’Ιωάννης Νικολά- 
ρας ήτο υιός τοΰ κατά τόν 
αγώνα ψαριανού καραβο
κύρη Δημητρίου Νικολάρα, 
τοΰ μετέπειτα πλοιάρχου 
τοδ Πολ.Ναυτικοδ, Ανεψιός 
δέ τοδ θρυλικού καλογή- 
ρου’Ιωάσαφ Νικολάρα, τοΰ 

γνωστού Γιάσοφου, δ όποιος ήτο τό πρωτοπαλλήκαρο μέσα είς τό 
μπουρλότο τοδ Κωνσταντή τοδ Κανάρη καί έβαζε τή φωτιά εις τά 
Τουρκικά δίκροτα καί άδελφός τοΰ πρό έτών άποθανόντος νομοδιδα
σκάλου Παύλου Νικολάρα καί τοΰ γνωστοΰ ποιητοΰ καί συγγραφέως 
Άνδρέου Νικολάρα. Ή «Εικονογραφημένη» συμμερίζεται είλικρινώς τήν 
όδύνην τών άδελφών καί τοΰ άδελφοΰ του συνεργάτου της καί εύχεται 
είς αύτούς έγκαρτέρησιν καί παραμυθίαν.

ΚΧΙ XII’ ΟΧΧ
ΕΝΑΣ ΝΕΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

Ό κ. Ξανθοπουλίδης είναι ένας νεαρός καλλιτέχνης γεμάτος προτερή
ματα’ είναι αληθής μουσικός. Μάς έδωκε μίαν συναυλίαν είς τήν αίθουσαν 
τοδ ’Ωδείου, κατά τήν δποίαν κυριολεκτικώς έξέπληξε τό δύσκολον ’Αθη
ναϊκόν κοινόν.

Ό κ. Ξανθοπουλίδης παίζει πολύ δρμητικά καί έχει αξιοπαρατήρητου 
«φούμον» εις τήν έκτέλεσιν. Έχειροκροτήθη ζωηρότατα είς τήν «Νοκτόρν» 
τού Σοπέν καί εις τό « Καρναβάλι · 
τού Σοϋμαν.

Ό κ. Ξανθοπουλίδης έχει ισχυρόν 
τάλαντο καί ή Τέχνη θά περιμένη 
πολλά άπό τόν νεαρόν καλλιτέχνην, 
δ όποιος έχει τόσον σοβαράς βάσεις 
σπουδών άπό τό κονσερβατουάρ τής 
Γενεύης.

Έλπίζομεν δτι τό έπιόν έτος θά 
έχωμεν τήν εύχαρίστησιν νά άκού- 
σωμεν τόν νεαρόν καλλιτέχνην καί 
είς τά κονσέρ τής ορχήστρας τού 
’Ωδείου μας.

’Αλλά δέν είχε ανάγκην δ κ.Ξαν
θοπουλίδης τής συμμετοχής εις τήν 
συναυλίαν του τής Δος Κοτσάλη. 
Τό ταλέντο τοδ κ. Ξανθοπουλίδη 
έφθανε. Ή Δνίς Κοτσάλη δέν προαέ-
θηκε τίποτε άπαγγείλασα άνευ ούδε- ο κ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΙΔΗΣ
μιάς έξαιρετικής τέχνης καί μέ 
μεγάλα σφάλματα χρωματισμού ένα ποίημα τού Πολέμη καί ένα τής 
κ. Ροστάν. Λυπούμαι βλέπων δτι αί ελπίδες ποδ είχαμε είς τήν δεσποινίδα 
Κοτσάλη, ώς καλής καλλιτέχνιδος, άπέπτησαν. p. αλκηχ-ρ.

* 
ΦΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ

Τί γίνεται εφέτος μέ τά εξοχικά σπίτια δέν περιγράφεται. Ό κόσμος 
ποΰ άλλοτε έπήγαινε είς τήν Εύρώπην ή καί είς τάς ίδικάς μας λουτρο- 
πόλεις, θά άναγκασθή νά περιορισθή είς μίαν άπλήν εξοχήν. Καί είναι οήρι 
ολίγος δ κόομος αύτός. Φαντασθήτε λοιπόν δτι βέν έμεινε ούτε χελιδονο
φωλιά έξω τών ’Αθηνών άνοίκιαστη. Πρώτη - πρώτη έκλεισε ή Κηφισσιά, 
έπειτα τά Φάληρα, έπειτα τά Πατήσια, οί ’Αμπελόκηποι, Σεπόλια, Κολο- 
κυθού, Καλλιθέα κλπ. Δυσθεώρητα δέ τά ένοίκια. Τρία δωμάτια, είς ένός 
τετάρτου άπόστασιν άπό τήν πόλιν, διά τήν σαιζόν μόνον, δύω χιλιάδες 
δραχμές. Οί ιδιοκτήται έτριβαν τά χέρια τους δλον τόν χειμώνα περιμένον- 
τες τό καλοκαίρι

* . .>« 
ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ

Είναι ή τετάρτη φορά αύτή, πάντως δέ δχι ή τελευταία, πού παρακα- 
λοΰμεν τόν γνωστόν λυκειάρχην τής λεωφόρου ’Αλεξάνδρας κ. Ήλίαν 
Κωνσταντινίδην νά πέραση άπό τό λογιστήριον τής «Εικονογραφημένης» 
διά νά κανονίση τήν έκ συνδρομών καί ρεκλαμών τοΰ Πρωτοτύπου Έκπαι- 
τηρίου όφειλήν του, εκτός δν βέλη νά μάς τά......... κανονίση δλα μαζή,
πρωτοτυπότατα.

ΑΙ ΒΡΑΧΕΙΑΙ ΜΑΣ.—Άπό τής 1 μέχρι τής 31 Μαρτίου, ή Α.Μ. 
δ Βασιλεύς Αλέξανδρος, οί κ.κ. Π· Οίκονομίδης, Μαρκαντωνάκης, Λ-Γεωρ- 
γιάβης, Γ. Στρατούλης, Α. Κουβελάς, Σκιαδαρέσης, Β. Κασδόνης, Σκουλα- 
ρόπουλος, Αϊμ. Βαγιάννης, θ. Σακελλαριάδης,Λ.Έμπειρίκος,Άθανασιάβης, 
Γ. Γβωργαντόπουλος, 1. Κουτσαλέξης, Στεφ. Γουλόπουλος, Κωνστ. Άθανα- 
σιάδης, Στ. Λυκούβης, Γεωργ. Βηθλεμίδης, Κιτάντης, Γ. Σφήκας, Κ. Σαπή- 
ρας, Α. Τροχάνης, Φαρμάκης, Παπαδημητρίου, Σωτηρ. Ζερβουδάκης, Διον. 
Μοντεσάντος, Κ. Δαμιανός, Διαμαντίδης, Τσάκωνας, Ίω. Άθανασάκης, 
Εύστ. Λυκούδης, Γ. Παλαιολογόπουλος, Βαγιάννης, I. Ραδινός, Δ. Κατσου- 
ρόπουλος, Α. Κοσμής, Παπαλεονάρβος, Κ. Άναστααόπουλος, Λεονάρδος, 
θ. Άφθονίδης, Ιωάννης Ζυγομαλάς, Γαίτης, Ίάκ. Δραγάτσης, Σωτήριος 
Ζαχαρίας, Σ. Μωραίτης, Π. Όριγώνης, Κόλλας, Γ. Γλίταος, είχον τήν 
καλωσύνην νά πληρώσουν είς τόν είσπράκτορά μας έτήσια δικαιώματα τοΰ 
περιοδικού.Εύχαριστοΰμεν άπείρως. —Κύριον A. Ε. Καβαδίαν, Addis Abeba 
Άβυσσινίας. "Εμβασμά σας έπί Ίονικής Τραπέζης έκ φρ. χρ. 306 έλήφθη. 
Αί εύχαριστίαι πρός τόσον πολυτίμους φίλους παρέλκει.—Κον Σαλόπουλον 
Σικάγον, έμβασμα Δολλαρ. 5 έλήφθη.—Τράπεζαν Κουλουκουντή Πειραιά, 
έλήφθη.—Κον Μάνδραν Μιτυλήνην, έμβασμα κ. Βαμβούρη βρ. 40 έλήφθη. 
Διεύθυνσίν Αρσάκειου Κερκύρας, Λαρίσσης, Πατρών, άποδείξεις σας έπλη- 
ρώθησαν ύπό Κεντρικού.—Κον Πέντζον βεσσαλονίκην, έμβασμά σας δρ. 64 
έγένετο βύχαρίστως δεκτόν, άναμένωμεν έπιστολήν.—Κλινικήν Χατζηγιάννη, 
Λέσχην Επιστημόνων, Ύπουργεϊον Εξωτερικών, δικαιώματα έλήφθησαν.

*
Κυρία υψηλής τάξεως ή δποία είχε, είς ηλικίαν εξήκοντα έτών, ώς εραστήν 

νεώτατον άνθρωπον, άλλ' άσημάντου καταγωγής, έλεγε είς μίαν φίλην της:

— Μία δούκισσα δέν έχει ποτέ παρά ηλικίαν τριάντα έτών δι' ενα αστόν.

"Εν μέλος τής Βουλής τών Κοινοτήτων, πατήρ επτά τέκνων, ήτοιμάζετο νά 

άνέλθη έπί τοϋ βήματος, διά νά δμιλήση υπέρ τής Κυβερνήσεως.

Είς έκ τών φίλων του, έχων άντίθετον γνώμην, τόν τραβά άπό τό σακάκι 

του καί ζητεί νά τόν σταματήση μέ τάς ακολούθους λέξεις :

— Ε! φίλε μου, καί τά επτά παιδιά σας έχουν θέσεις. . .

— Είναι αληθές, τοϋ άπαντα έκεΐνος, αλλά ή γυναίκα μου είναι έγκυος.
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