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έργα τού Von Hess. Είκονίζονται ό Ζαίμης, ό Λόντος, 
ό ΙΙετμεζάς, ό Χαραλάμπης καί ό σημαιοφόρος Γρηγ. 
Ντόκος, διάκονος τής Μονής].
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Ο'ΓΑΝ άπό τοϋ 1!>2<> καί εντεύθεν 

ήρχισαν νά σωρεύωνται έπί τής rΕλλη
νικής Πατρίδος αί συμφορά!, ήρχισε νά 
κλονίζεται και ή «Εικονογραφημένη». 
"Ηδη είχον καταρρεύσει εις ερείπια τά 
περισσότερα έν τώ έξωτερικψ κέντρα 
τον Ελληνισμόν, άπό τά όποια ήντλει 
τήν οικονομικήν της εύρωστίαν. Οί εν 
Κανκάσφ, Ρουμανίφ καί Βουλγαρίμ 
πολυπληθείς φίλοι της είχον σαρωθεί, 
καί σκορπισθεϊ. Καί ή « Εικονογραφη
μένη» έστεκε ορθή έν τώ μέσοι τοϋ 
ολέθρου καί τής συμφοράς, εκτεθειμένη 
είς την λύσσαν τής κακοκαιρίας, παρ ού- 
δενός άναμένονσα βοήθειαν.

"Εως δτου κατέρρευσεν, έξερριζώθη 
πρόρριζα, καί ό ’Ελληνισμός τής Τουρ
κίας. Τότε ή «Εικονογραφημένη» έκυψε 
είς τό πλήγμα τής άτεγκτου Μοίρας.

Ή αιθρία τιάρα ήρχισε ν άπλοϋται 
έπί τοϋ πατρίου εδάφους καί ή ι Εικο
νογραφημένη , χειμασθεϊσα υπό τήν 
άγρίαν λαίλαπα, ολόκληρα δέκα χρόνια, 

αναθάλλει, άναβλαστάνει, Σύμβολο? Άπόκαταστάσεως, Σύμ
βολου 'Αναγεννήσεως.

Είναι βαθύτατη ή συγκΐνησις, ή όποια μάς κατέχει με 
τάς πανταχόθεν εκδηλώσεις στοργής πρός αύτήν. Άπό που 
τάχα πρέπει ν' άρχίσωμεν ; Άπό τούς Σοφούς μας Ακαδη
μαϊκούς, τόν Αημ. Γρ. Καμπούρογλουν, τόν εμβριθή ιστο
ριοδίφην καί γλαφυρόν Λογοτέχνην, τόν Έμ. 'Εμμανουήλ, 
τόν ισάξιον τοΰ Δαμβέργη διάδοχον, τόν Άλ. Βουρνάζον, 
τόν δεινόν Φυσιοδίφην, οί οποίοι τήν ίτίμησαν άπό τον 
πρώτου, τον άνά χείρας, τεύχους της διά τής επίλεκτου συνερ
γασίας των ; Από τονς κορυφαίους τών Διανοουμένων, τόν 
Λ. I. Λάσκαριν, τόν γνωστόν Θεατρικόν Συγγραφέα καί 
Πρόεδρον τής ομωνύμου ’Εταιρίας, τόν'Άγγελον Τανάγραν; 
"Η άπό τάς μεγάλος τοΰ ’Ιερού Άγώνος τοΰ 1821 οικογέ
νειας, τών Μαυρομιχαλαίων, Ρούφα»·, Χατζηκνριάκων, κτλ.
αί όποϊαι παρέσχον προθυμότατα ήμϊν τήν πολύτιμον άλη
θώς συμβολήν των, θέσασαι είς τήν διάθεσιν ημών τό είς 
σημειώματα, αύτόγραφα καί εικόνας άναγκάιοϋν ήμϊν υλικόν;

Πώς δέ νά λησμονήσωμεν τους παλαιούς φίλους της, τής 
πρώτης δεκαεπταετίας, οί όποιοι στοργικά καί πάλιν ήνοιξαν 
τους κόλπους των διά νά τήν δεχθούν; Ποΰ νά παρατάξω- 
μεν έ'ν προς έν τά όνόματά των, ονόματα κατά χιλιάδας, 
όνόματα μεγαλεμπόροτν καί μεγαλοβιομηχάνων καί οικονο
μικών παραγόντων καί ύπερόχων επιστημόνων τού έσωτε- 
ρικοΰ καί εξωτερικού και άνωτάτιον λειτουργών τού Κράτους, 
άπό τοΰ ’Υπάτου τής Πολιτείας Αρχηγού, τού Έξοχωτάτου 
Προέδρου τής Δηιιοκρατίας, τοΰ Δαφνοστεφούς Ναυάρχου 
Κουντουριώτου καί τών ) ’πουργών καί τών διακεκριμένων 
’Ιεραρχών, τοϋ Μ. ΙΙατριάρχου Αλεξάνδρειάς κ. Μελετίου 
καί τοΰ Μ. Πατριάρχου ’Ιεροσολύμων κ. Δαμιανού καί τοΰ 
Αρχηγού τής ’Ελληνικής 'Εκκλησίας κ. Χρυσοστόμου καί 
τοϋ Δημητριάδος κ. Γερμανοΰ και τού " Υδρας κ. Προκοπίου 
καί τοΰ Μονεμβασίας-Σπάρτης κ. Γερμανοΰ καί τών Μητρο
πολιτών Κύπρου, Άξώμης καί Κρήτης καί τοΰ Γεν. Διοικη- 
του στρατηγού κ. II. Καλλιδοπούλου καί τών Νομαρχών 
κ.κ. Α. Μαρκέλλαν, Ρεθύμνης, Α. Λουλακάκη, Καβάλλας καί 
Λ. Νοταρά,'Αχαϊοήλιδος, μέχρι τοΰ τελευταίου διανοουμένου;

Καί οί νέοι; Οί αναρίθμητοι νέοι φίλοι της; Οί Ιήμαρ- 
χοι καί οί Πρόεδροι τών κυριωτέρων Δήμων καί Κοινοτήτων 
τοΰ Κράτους, ώς ό νεωτεριστής τοΰ Πειραιώς κ. Τάκης 
Παναγιωτόπουλος, καί ό έμπνευσμένος τής Λαμίας άλτρουϊ- 
στης κ· I. Μακρόπουλος καί ό τών Πατρών κ. Βλάχος καί 
ό τής Καβάλλας, κ. Εύγ· Ίορδάνου καί ό τής Δράμας κ. Ν. 
Παρμενίδης καί οί επιστήμονες, ιατροί, φαρμακοποιοί, δικη
γόροι καί έμποροι καί διευθννταί υποκαταστημάτων τής

eic ce
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'Εθνικής Τραπέζης, 'Αθηνών καί Ανατολής, τών Θηβών, τής 
Χαλκίδος, τής Κύμης, τοΰ Μιόλου, τών Καλαμών, τοΰ Ναυ
πλίου, τής Καβάλλας, τής Ζακύνθου, τής Λαμίας, τής Κέρ
κυρας, τής Κεφαλληνίας καί αί Στρατιωτικοί Λέσχαι καί ή 
Λέσχη τής εκλεκτής τάξεως ’Αθηνών καί τών επαρχιών καί 
αί βιβλιοθήκαι τών σωματείων καί οργανώσεων.

Μωσαϊκόν άπό ο,τι έπίλεκτον καί εύγενές έχει νά επίδειξη 
ή Φυλή, τό Μητριρον τής «Εικονογραφημένης» κατά δεκά
δας, καθ' εκατοντάδας, κατά χιλιάδας, πέντε καί πλέον χιλιά
δας έν συνόλφ.

Πώς δέ ν ι'ιπαντήσωμεν καί πώς ν' άνταποκριθώμεν 
είς τάς χιλιάδας συγχαρητηρίων, τά όποια έλαβεν ό εκδό
της της καί πρός έκείνους, οί όποιοι, λαβόντες αγγελίαν, δέν 
ήρκέσθησαν νά εγγράφουν εαυτούς μόνους, άλλά τάς υπερε- 
κάλνψαν μέ τάς ύπογραφάς φίλων των, διά νά δυνηθή ουτω 
νά έξορμήση καί πάλιν ή «Εικονογραφημένη» έξ ’Αθηνών 
καί νά σφενδονισθή και διασπαρή άνά τά τέσσαρα τής 
’Ελλάδος άκρα καί άνά τάς εσχατιάς τής υπό τόν ’Ήλιον, 
διεισδύουσα, οπού Αντηχεί ή Έλληνίς φωνή, καί διαλαλοΰσα 
τήν Πρόοδον τής Χώρας καί έγκαρδιώνουσα καί διδάσκουσα 
καί φωτίζουσα καί συμβάλλουσα εις τόν Μεγάλοι· 'Αγώνα 
τής 'Αποκαταστάσεως καί Άναπλάσεως, είς δν έπιτακτικώς 
καλούμεθα πιίντες ν' άποδυθώμεν ;

Καί είναι μεταξύ αυτών οί Ροϋφοι, οί Χατζηκυριάκοι 
καί οί Μαυρομιχάλαι και οί Καποδίστριαι καί οί ’.Ίρχυρό- 
πουλοι, άλλά καί οί Χαρίλαοι καί οί Πουρήδες καί οί Μετα- 
ξάδες, οί μεγαλοβιομήχανοι, καί οί Φιλήνηδες τής «Ανατο
λής» καί οί Πετρακόπονλοι καί οί έπιστήμονές μας, ώς ό 
διακεκριμένος όφθαλμολόγος κ. Σπ ήλιος Χαραιιής καί οί 
Σαββίδαι καί οί χρηματισταί μας, ώς οί κ. κ. Χρ. Περσάκης 
καί Τάκης Βεάκης καί ό μεγάλης φήμης δερματολόγος κ. 
Κ. Χατζής καί ό υπέροχος φίλος τοΰ περιοδικού κ. Σόλων 
Συρμόπουλος, τοΰ Λογιστηρίου τής 'Εκδοτικής ό Γεν. Διευ
θυντής καί ό κ. Τϊμος Βρατσάνος, τοΰ Γάλακτος «Τροφός», 
ό αντιπρόσωπος καί δ τραπεζιτικός κ. ’ Λνδρ. Γερασίμου καί 
ό τής ΙΙάουερ κ. Χρ. Διαμαντόπουλος καί ό κ. Ήλ. ΙΙαπα- 
παύλου καί άπό τήν ’Αράχωβαν ύ κ. Μέγας Κόνιτσας καί 
άπό τόν Πύργον οί δικηγόροι κ.κ. Γ. Παπασχοινας, X. ΙΙαπα- 
δημητρακύπουλος, Β. Στεφανόπουλος, II. Μαρινόπουλος καί 
άπό τήν Άμφισσαν ό Πρόεδρος τής Κοινότητος κ. Ι· Γιδό- 
γιαννος καί ό καπνοβιομήχανος κ. Ν. Ταλαμάγκας καί 
άπό την Αλεξανδρούπουλιν ό διακεκριμένος οδοντίατρος 
κ. Π. Κυριακούλης καί οί έν τ<7> έξοιτερικτρ αντιπρόσωποι 
τής Δημοκρατίας κ.κ. Εύγ. Καβαλλιεράτος, Πρόσεδρος’Υπουρ
γός, Β. Δενδραμής, Πρεσβευτής έν Σόφια καί Δεπιίστας 
καί Δρίτσας, Πρόξενοι έν Σικάγτρ, καί οί Κροϊσοι τής Αίγύ- 
κ.κ. Καζούλης, Θεοδωράκης καί οί έκεΐ στυλοβάται τοΰ 
εμπορίου κ· κ. Κ. Άγγελόπουλος, I. Καλαμβοκίδης, ,1. 
Καλαμβοκίδης καί τά ’Ελληνικά ’Εμπορικά ’Επιμελητήρια 
'Αλεξάνδρειάς καί Κάιρου καί οί στοργικοί άρχαΐοι φίλοι 
τοϋ περιοδικού κ. κ. ’ Οδ. Ήλιόπονλος, II. Βαρουξάκης, Β. 
Μόσχας, Άλ. Κάσδαγλης, Άλ. Βαβάγκας, Άπ. Λάμπρος.

Άλλ' είναι και ό ’Ελληνικός Τύπος άκόμη, αί έφημερίδες 
τών Αθηνών καί τών επαρχιών, καθημερινοί καί έβδομα- 
διαϊαι, αί έφημερίδες τής Κύπρου καί τής Αλεξάνδρειάς καί 
τοΰ Κάιρου καί αί έφημερίδες τής Ν. Ύόρκης και τής 
Ούασιγκτώνος καί τής Αυστραλίας καί τής' Αβυσινίας άκόιιη, 
αί όποϊαι έν συναυλία διεσάλπισαν εύφήμως καί έχαιρέτησαν 
μετ' άδολου, ειλικρινούς, ένθουσιασμοΰ τήν έκ νέου έμφάνισιν 
τής «Εικονογραφημένης».

ΙΙρός ολους, 'Άρχοντας καί. Κυβερνήτας, ’ Ιεράρχας καί 
Τύπον καί Στρατηγούς καί Χαυάρχους καί Διπλωμάτας καί 
Διανοουμένους, ’Επιστήμονας, παράγοντας τής Βιομηχανίας 
καί τοΰ Εμπορίου, σκαπανείς τής ’Ελληνικής Προόδου 
— έπιφυλασσόμεθα είς προσεχή τεύχη νά κάμωμεν τοΰτο 
έμπεριστατωμέ.νως — οργανώσεις, ίδιιότας κτλ. ή «Εικονο
γραφημένη» με ζωηροτάτην συγκίνησιν διαδηλοΐ τήν βαθν- 
τάτην ευγνωμοσύνην αυτής διά τάς στοργικός υπέρ αύτής 

προσπάθειας των, αί όποϊαι. ώς θέλει νά πιπτει'η, είναι ή 
ακριβοδίκαια έκτίμησις πρός τό κατά τε τό παρελθόν καί 
τό μέλλον έργον της.

Είς όλας αύτάς τάς εκδηλώσεις ή «Εικονογραφημένη» 
άπαντρ. μέ τό άνά χείρας τεύχος. Είς τάς πανταχόθεν έκδη- 
λιόσεις, είς τήν έκάστοτε ύποδηλουμένην υποστήριξη· πρός 
αύτήν εφεξής, ή «Εικονογραφημένη» θά άπαντά λαλίστατα 
μέ τά τεύχη της, τό ’έν καλύτερον τού άλλου.

"Οπως καί · ή τήρησις τοϋ Συντάγματος, κατά τό άκρο- 
τελεύτιον άρθρον τού Καταστατικού τής Χιόρας χάρτου, άφ>ίε- 
ται είς τόν πατριωτισμόν τώνΕλλήνων», οΰτω καί ή ΰπαρξις

ΤΑ πάντα αετεβλήβησαν γύρω μας. Μόνον ή σύνθεσις τής «Εικο
νογραφημένης» δέν μετεβλήΟη. 'Όλα περιεσώΟησαν, άπό τών 

βιβλίων της καί τών μητρώων της μέχρι τοϋ διεκπεραιωτοΰ της.
Καί έπεστρατεύόη ό διεκπεραιωτης της πάλιν. Καί ήνοιξε πάλιν 

τήν «Διεκπεραίωσίν» του. Άλλά δέν ήδύνατο ό πτωχός νά προοανα- 
τολισίΐή. Μάτην κατέφυγε καί είς τήν παλαιόν διεκπεραίωσίν. Λεν 
έγινε σοφότερος. Εύρήκε τά «Βοδενά», τό «Σουφλί», τό «Σαρη- 
σαμπάν» τό «Ντεμίρ Ίσσάρ·. τήν «Γιουμουλτζίνα», τό «Ντεντεα- 
γάτς», άλλά δέν τά εΰρισκε. ούτε είς τήν νέαν διεκπεραίωσίν, 
ούτε είς τόν χάρτην. "Εβλεπε Έδεσσαν, έβλεπε Σιδηρόκαστρον, 
έβλεπε Αλεξανδρούπολη·, Όρεστιάδα. Κομοτινήν, άλλά.... «Μάλτα 
γιόκ». Ή νέα διεκπαιραίωσις αναφέρει τά μέρη αύτά μέ τά νέα 
όνόματά των.

Ένόμιζε κανείς, οτι είχε πέσει άπό τήν Σελήνην. Είχε ζυμωθεί, 
είχε ζήσει, μέ τά όνόματα ό καϋμένος αύτά δεκαεπτά έτη καί τά 
είχε μελετήσει καί άπό στήθους έγνώριζε άκόμη καί τάς εΐς χιλιό
μετρα άποστάσεις των, τόν πληθυσμόν των κλπ·

Άσχολεϊται τώρα είς νέας μελετάς. ’Ασυγχρόνιστος, βλέπετε, 
καί αύτός. Τά πάντα μετεβλήάησαν γύρω του. Τιάρα πρέπει καί 
αύτός νά μεταβληθή.

*

ΒΑΡΥΧΕΙΜΩΝΙΑ έφέτος ! Ούτε οί γεροντότεροι. δπως έγραφον 
άλλοτε αί έφημερίδες, ενθυμούνται αύτό τό κακόν. Ή έφετεινή 

κακοκαιρία ήτο αληθής «θεομηνία».
"Αλλοτε οί χρονογράφοι τών καθημερινών έφημερίδων, μόλις 

έβλεπον λευκόν έπίπασμα είς τάς στέγας τών οικιών καί τούς δρό
μους, έψαλλον τήν έμφάνισιν τής χιόνος, τήν όποιαν άπεκάλουν 
• λευκήν νύμφην τοΰ Βορρά».

Τότε ή νύμφη τοϋ Βορρά μάς έπεσκέπτετο άραιότατα καί ήτο 
πάντοτε φειδωλή είς διαχύσεις, αίδήμων καί σεμνή παρθένος. ’Εφέ
τος δμως ήτο άναιδεστάτη, σωστή «παςιμάδα», δπως λέγουν κοινώς, 
πληροίς συγχρονισμένη πρός τό μεταπολεμικόν περιβάλλον.

Άλλοτε μάς έπεσκέπτετο μέ στροβίλους. Τότε χορός τοΰ συρμού 
ήτο τό Βάλς. Αύτήν τήν φοράν μάς έπεσκέφίΐη μέ..... κυκλώνας.
Έπτά έν δλφ.

— Μά καταντούν ατιμία οί κυκλώνες αύτοί! παρετηρησε κάποιος 
τής γερουσίας τού Ζαχαράτου.

— Κυ(κ)λώνειον άγος' διώρΟωσε κάποιος άδιόρθωτος καλα- 
μπουριστής.

ΧΤΕ Ρ EOT Υ Π «»X Α. ΜΓ Λ 0X1 S

ΕΛΑΒΟΜΕΝ έπιστολάς φίλων τής «Εικονογραφημένης», έρωτών- 
των διατί καθυστέρησε τό άνά χείρας τεΰχος τοΰ Μαρτίου. Καί 

έξηγοΰμεν : Ή ·Εικονογραφημένη» ένπρώτοις δέν είναι έφημερις 
άπό τήν όποιαν έναγωνίως άναμένουν νά μάθουν τάς ειδήσεις τοΰ 
εικοσιτετραώρου. Είναι περιοδικόν παρακολουθούν τά γεγονότα 
δι’ άρθρων έπικαίρων καί εικόνων, είναι δ καθρέπτης τής συγχρό
νου 'Ιστορίας, καί έπειδή έκαστος μήν εΐναι δωδεκατημόριο'· μίας 
περί τόν 'Ήλιον περιστροφής τής Γής, τού άστρονομικού έτους, 
έκαστον τεύχος της άντιστοιχεΐ είς μίαν τών δώδεκα αύτϋιν χρονο
λογικών υποδιαιρέσεων. Συνεπώς τό φύλλον έκαστου μηνάς δέον νά 
περιλαμβάνη είς εικόνας τά κατά τήν διάρκειαν τού μηνός αύτού 
λαβόντα χώραν γεγονότα. Άρα πρέπει νά έκπνεύση ό μήν αύτός, 
τοΰ όποίου τό όνομα φέρει ώς χρονολογίαν εΐς τήν προμετωπίδα 
του τό είς αύτόν αντιστοιχούν φύλλον μας, διά νά τό Οέσωμεν ύπό 
τό πιεστήριον. Τήν τακτικήν αύτήν έτηρήσαμεν, καθιερωθεϊσαν 
άπό τού 1904, δτε τό πρώτον είδε τό φώς ή «Εικονογραφημένη», 
άπαρεγκλίτως. Κατά ταΰτα τό άνά χείρας τεΰχος ύπ’ άριθ. 197 
τοΰ Μαρτίου έδει νά τεθή ύπό τό πιεστήριον τήν 2 Απριλίου. 

καί συντήρησις τής «Εικονογραφημένης» άπόκειται είς τήν 
αγάπην τής ’Ελληνικής Οικογένειας.

Καί κατά τό παρελθόν της ή «Εικονογραφημένη» έστη- 
ρίχθη είς μόνην τήν αγάπην αύτήν. Ή «Εικονογραφημένη» 
δέν υπήρξε, ούδέ θά υπάρξη 
ποτέ, έπιχείρησις χρηματισμοϋ. 
’ Υπήρξε παράδοσις καί θά 
υπάρξη παράδοσις τής Ελλη
νικής Πατρίδος, είς τά συμφέ
ροντα τής οποίας ό έκδοτης της 
τήν άφιερώνει εξ ολοκλήρου

ΚΑΙ μήπως τάχα περιωρίσύη μόνον είς τάς κανιβαλικός της 
έπιδρομάς ή λευκή -παξιμάδα» τοΰ Βορρά; Άφοΰ έπέπεσε 

όργιαστικιότατα κατά τής ελληνικής γής, άφοΰ έκάλυηιε μέ τό άσπρο 
της σάβανον τά πάντα, άπό τά όρη καί τάς πεδιάδας έστράφη πρός 
τούς ποταμούς, ποΰ έκυλοΰσαν ήσυχοι νά νερά των καϊ τούς έξελό- 
γιασε καί αύτούς. Εΐσέδυσε μέσα είς τάς φλέβας των. ιίνεμίχδη μέ 
τό ήρέμα, ολοκλήρους αιώνας τώρα, ρέον αΐμά των, έπέφερε υπεραι
μίαν. πληθωρικήν κατάστασιν, πυρετικόν οργασμόν. Τούς έξετρέλ- 
λανε τούς γεροποταμούς μας ή έκδοτος παξιμάδα. Καί έπαβαν.....
συμφόρηση·.

Καί αί άρτηρίαι αύται τού έδαφικοϋ μας οργανισμού, ποΰ τρέ
φουν τούς ιστούς τής χώρας. έπαΟον δ,τι καί τά αιμοφόρα άγγεϊα. 
Ρήξιν. Έξεχείλισαν καί αύτοί καί έξεχύύησαν είς τάς πεδιάδας καί 
έσάρωσαν τήν παραγωγήν, καί κατέκλιισαν χωρία, καί έπνιξαν ζώα, 
άλλ’ έπνιξαν καί άνβρώπους.

ΊΙ Μακεδονία καί ή Θράκη ύπέστησαν, ώς μή ώφειλε, αφοϋ 
έχει παρέλΟει ολόκληρος δεκαεπταετίσ, άφ’ ής άπηλευβερώΰησαν, 
τήν μεγαλητέραν λύσσαν τών στοιχείων καί τάς μεγαλητέρας ζημίας. 
Τό Κράτος βά τάς ένδυμηβή, δταν στεγανωδοΰν τά έδάφη καϊ άπο- 
κατασταδοΰν, θείφ Εύδοκίςη αί συγκοινωνίαι, διά ν’ ώποστείλη τά 
όργανά του πρός εϊσπραξιν τών φόρων. Καί τότε θά συγκομίση 
προίκας ορφανών, «τεντζερέδες» καί «παληοσιδερικά».

ΕΝ τφ μεταξύ χορεύομεν καί, δπως τά «τζιτζίκια» τοΰ Λαφονταίν, 
•ψάλλομεν. Χορεύουν παντοΰ. Είς τάς αΐθούσας, είς τά μαγει

ρεία εΐς τά «πλυσταρειά».
Ού μήν άλλά άνακηρύσσομεν καί κατά τόπους'βασίλισσας τής 

Καλλονής ή «Μίς». Ή Ελλάς έγέμισε άπό «μΰς» καί... κατσαρίδες. 
Άλλά καί άπό άθλητρίας. Προσφάτως είς τάς εφημερίδας εϊδομεν 
καί αθλητικούς μΰς. Τελευταίως δέ καί... «Μΰς Ηρακλείου».

Άλλά χοερύουν. Χορεύουν δλα γύρω μας. Μαγειρικά καί οικιακά 
σκεύη, «τσόκαρα», «σκάφες», καλύβια. Είς τήν φρενίτιδα αύτήν τοΰ 
χοροΰ παρεσύρθη καί ή γραία Γή μας. Καί χορεύει χορόν μακάβριον, 
σωρεύουσα έρείπια γύρω μας.

Σεισμοί, λιμοί, λοιμοί, καταποντισμοί! Συντέλεια τού αίώνος. 
Γρηγορώμεν αδελφοί μου καί προσευχιόμεθα, ού μήν άλλά καί.....
νηστεύσωμεν. Μεγάλη σαρακοστή γάρ καί κατάλυσις μαύρου χαβια
ριού, αύγοταράχου τής Λαγαρούς, άστακών φρέσκων κλπ., όλων όμού 
300.000 λιρών ’Αγγλίας . . . σταθεροποιημένων!

Ό όπερατέρ.

Άπό τής στιγμής δμως καθ’ ήν άρχίζει ή έκτύπωσις χρειάζονται 
όκτιοήμέραι διά νά ατεγνώση, σατιναριαθή, ραφή, διεκπεραιωθή 
κ.λ.π. Ταΰτα έφ’ δσον πρόκειται περί συνήθους φύλλου των ύπε- 
σχημένων 16 σελίδων, μέ 20-30 εικόνας, ήτοι δύο τυπογραφικών 
φύλλων καί τών συνήθων έξωφύλλων των έκ 4 έτι σελίδων. Άλλά τό 
άνά χείρας τεΰχος συνίσταται έκ 32 σελίδων, διπλάσιων δηληδή, 
τεσσάρων άκριβώς τυπογραφικών φύλλων, μέ εκατόν περίπου εικό
νας. Αληθής δημιουργία. Νά μή λησμονήται τούτο.

Αύτήν τήν τακτικήν, έπαναλαμβάνομεν, καθιερώσαμεν άπ’αρχής 
τής έκδόσεως. Εύκολον ήτο καί τήν φοράν αύτήν εΐς τό άνά χείρας 
φύλλον νά Οέσωμεν ώς χρονολογίαν έκδόσεως «’Απρίλιος 1929» 
καί νά κυκλοφορήση έν φύλλον τού περιοδικού πρό τοΰ τέλους 
’Απριλίου. Άλλά είς τό φύλλον αύτό τοΰ Απριλίου δέν θά εύρι- 
σκεν δ αναγνώστης τίποτα έκ τών γεγονότων τοΰ μηνός αύτοϋ.

Αύτό έκαμαν καί κάμνουνϊσως άκόμη μερικοί «φυλλάδες». Άλλ’ 
ή «Εικονογραφημένη», διέστη πρός τήν νοοτροπίαν αύτήν. Ούτω 
έκαστον φύλλον της, φέρον τήν χρονολογίαν ένός μηνός, θά κυκλο- 
φορή πάντοτε έντός τοΰ πρώτου δεκαημέρου τοΰ έπομένου.
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τοΰ 'Ιερού Άγώνος τοΰ 1821 πανηγυρικών 

φύλλων της, άναοκόπηοιν τής Εθνικής εκεί

νης' Εποποιίας.Δ ιίι τον επιτύμβιου ιϊινΓιγάντων 

άπετάν&η είς τον 'Ακαδημαϊκόν Λογοτέχνην 

καί Ιστοριοδίφην κ. Δημ. Γρ. Καμπούρογλουν 

καί ό σοφός φίλος της, άποσπασΟείς άπό τό 

σπονδαοιήριόν τον, μάς έγραψε τά κατωτέρω 

όλίγα, άλλ’ εμπνευσμένα λόγια, συνοδεύσας 

αντα με το παρατι&έμενον αύτόγραφόν του/.

['II ^Εικονογραφη

μένη · αρχίζει από 
τον άνά χεϊρας τεύ

χους. πρώτου τής 

ύενιέρας ζωής της, 

απαρχής δέ των ίπί 

τή ’ Εκατονταετηρΐδι
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XexxcMeNoi Νβκροι;

:rP;'' 'Ελληνικόν Κράτος έδολοφονήθη, άλΧ Επέζησεν ή Φυλή. 
Φ ε^'αι ™ Κράτος και ψυχή η Φυλή. Καί ή ψυχή
V είναι αθάνατος. Κατεκόψατε καί κατεκαύσατε βάρβαροι 

τά πανάρχαια, βαθύσκια καί ύψικάρηνα δένδρα. Άλλ’ ή 
ρίζα Εμεινε. Καί ή ρίζα άνεβλάστησεν ευθυτενείς κλώνους, 

καί δύο πλάγια κλωνάρια: Είς το εί 
λύρα του ό πρώτος τραγουδιστής καί είς 
του ό πρώτος άρματωλός τής Ελληνικής' 
τδ θαΰμα κατέπληξε τον Κόσμον καί Εβω 1η ή άντίδρασις 
τών μυστικών γραφείων, καί Εξύπνησα οί λαοί είς τήν 
φωνήν τής Ποιήσεως. Ή αγκάλη τής παγκοσμίου στοργής 
διάπλατη περιέθαλψε τά ορφανά τότε καί δέν εμεινεν ευγε

Ο

ιρέμασε την 
.ο την πάλλα 

εννήσεως. Καί

ntcdcic ■;
'■Ύΐ'ΓΓΙΙ 29 Μαίου 1453 ! 'Ημέρα όλεθρον ! Ήμερα 
Φ Έθνικοΰ Χαμού !
V "Ολην τήν νύκτα τδ στρατόπεδον τοΰ Κατακτητοΰ ήγρύ- 

πνησε ύπό τά τείχη τής Βασιλευούσης. Μωάμεθ δ Β' είχε 
ζητήσει άπδ τδν Κωνσταντίνον Παλαιολόγον τήν παράδοση· 
τής Πόλεως, τελευταίου προπυργίου κατά τής πρδς τήν 
Δύσιν προελάσεως τοΰ Ασιανού επιδρομέως. Καί δ τραγικός 
Αύτοκράτωρ, εγκαταλελειμμένος άπδ δλους, κατόπιν δολοπλο
κιών τών άλλων Εστεμμένων καί υστερόβουλων Ενεργειών 
τοϋ πανσθενοΰς τότε Βατικανού, άπεφάσισε μετά τών γύρω 
του μεγιστάνων καί δρακδς γενναίων 'Ελλήνων νά άντιστή 
και να πέση «Επί Τάς», άφοΰ άπέστειλεν άπδ τής προτεραίας 
είς τδν πολιορκητήν τό περίφημον Εκείνο «Τδ δέ τήν Πόλιν 
σοι δούναι ουτ Εμδν Εστί.... * τό δποϊον δέν είνε τίποτε άλλο,
παρά μία πλατειαστική παράφρασις τοΰ πρδς τδν Ξέρξην 
μηνύματος τού Λεωνίδα «Μολών λαβέ!» 

νική .ψυχή, που νά μή.σπεύση νά άπ,οθάνη πλησίον τοΰ" Ελλη- 
νος ναυμάχου καί τοΰ παλληκαριοΰ. Καί τδ"Ερεβος τής Δου
λείας τδ κατηύγασεν δ πυρσδς τοΰ Πυρπολητοΰ.

Καί Άν εορτάζεται τώρα Επισήμως ή άνάμνησις τοΰ μεγά
λου όραματισμοΰ, δέν σημαίνει, οτι ή ανεπίσημος 'Ελλάς 
επαυσεν Εκτοτε νά μνημονεύη τάς μεγάλας Εκείνος ψυχάς.

Καί οι εύγενεί; ξένοι, οί οποίοι θά προσέλθουν τώρα είς 
τδ Πανελλήνιον Προσκύνημα, γνωρίζουν πολύ καλά, οτι 
πάσα ή ' Ελληνίς γή είναι βωμός καί θά έχουν εναυλον τήν 
ιστορικήν φράσιν :

Sisfe, viator, he.roa calces!: Στήθι, διαβάτα, ηρώα 
πατεις . & ΓΡ ΚΑΜπΟΥΡΟΓΛΟΥΣ

NKCTXCIC

"Ολην τήν νύκτα τό στρατόπεδον τοΰ Κατακτητοΰ ήγρύ- 
πνησεν υπό τά τείχη τής Βασιλευούσης. Άλλά ολην τήν 
νύκτα ήγρύπνησε καί ή Βασιλεύουσα. 'Ο λαός, δλος δ λαός, 
εκατόν πεντήκοντα χιλιάδες ψυχών, είς τάς Εκκλησίας ύπό 
τά εικονίσματα. Καί δ στρατός, 4973 "Ελληνες καί δισχίλιοι 
ξένοι, είς τάς Επάλξεις τών χερσαίων καί θαλασσίων άπορθή- 
των τειχών της.

Πεντήκοντα καί έπτά ήμέραι διέρρευσαν, άφ ής ήρχισεν 
ή πολιορκία. Τήν προτεραίαν, 28 Μαίου, Δευτέραν, Μωάμεθ 
δ Β' διέταξε τδν Ναύαρχον Χαμουζα νά περιπλεύση καί 
προσβάλη τά πρός τήν θάλασσαν άφρούρητά τείχη. Τόν Ζαγα- 
νδν Πασσάν διέταξε νά προσβάλη τά περί τδ Παλάτιον τών 
Βλαχερνών τείχη. Αύτοπροσώπως δ Πολιορκητής Επεθεώρησε 
τά χερσαία τείχη άπδ τοΰ ' Επταπυργίου μέχρι τών Βλαχερ
νών καί Εκανόνισε πάσαν λεπτομέρειαν τής έπιθέσεως, ήν 
είχε βρίσει διά τήν έπομένην.

Ό Αύτοκράτωρ. μετά μακράν σύσκεψιν άφ έσπέρας Εν 
τοϊς άνακτόροις, Ελειτουργήθη είς τδν Ναόν τής τοΰ Θεοΰ 
Σοφίας, μεταλαβών τών Άχράντων Μυστηρίων καί ζητήσας 
συγχώρησιν παρά τών συγγενών του καί τών μεγιστάνων 
του, ήτοιμάσθη διά νάάνέλθη τδν'Ανήφορον τοΰ Γολγοθά Του.

Ό Φραντζής, πρωτοβεστιάριος τοΰ Αύτοκράτορος καί 
προσωπικός φίλος του, διασωθείς, μάς περιέσωσε έν λεπτο
μέρεια τήν περιγραφήν τής τραγικής Άλώσεως.

Ή Επίθεσις εϊχεν δρισθεϊ να άρχίση μέ τδ δεύτερον άλε- 
κτορολάλημα. Μέχρι μιλλίου άπδ τών τειχών είχε προωθήσει 
δ Μωάμεθ τάς προφυλακάς του. Εϊχεν Εμφανισθεΐ, έκκινή- 
σας άπδ τήν Άδριανούπολιν τήν 23 Μαρτίου, Επί κεφαλής 
στίφους Εκ 258.000 άγριων πολεμιστών, κατά τδν Φραντζήν. 
■100,000 δέ κατά τδν Χαλκοκονδύλην, προ τής Βασιλευού- 
σης τήν 7 πρωινήν ώραν τής 5 ’Απριλίου καί Εστρατοπέδευσε 
είς άπόστασιν 2 1/2 μιλλίων, στήσας τήν σκηνήν του έπί τοΰ 
λόφου Μαλτεπέ, μέ σωματοφυλακήν γύρω του Εκ 15 χιλ. 
γιαννιτσάρων.

Ό Μωάμεθ είχε ύποσχεθεϊ είς τους πολεμιστάς του, δτι θά 
επιτρέψη τριήμερον διαρπαγήν τής Πόλεως καί οί Δερβίσσαι 
περιέτρεχον τάς τάξεις των, υποσχόμενοι θησαυρούς καί γεν
ναίας άμοιβάς.

Μεσάνυκτα! Ό Αύτοκράτωρ καί ό πρωτοβεστιάριος του 
Φραντζής Επιθεωρούν τάς φρουράς καί τά φυλάκια. ' Υπό 
τά τείχη αντιλαμβάνονται τούς πολιορκητάς, προσκομίζοντας 
κλίμακας καί Εργαλεία διά τήν έκπόρθησιν.

Καί λαλούν τδ πρώτον οί άλέκτορες. Καί λαλούν τδ δεύ
τερον. Καί αρχίζει ή επίθεσις, λυσσαλέα Επίθεσις! Στίφη 
Επέρχονται κατά τών τειχών, ύπό ραγδαίας τυμπανοκρου
σίας εις τρεις φάλαγγας, άλλ’ αποκρούονται, άνατρέπονται, 
κρημνίζονται, κατακαίονται ύπό σιφώνων υγρού πυράς.

Καί ιδού ακούεται τδ « Κρουσικίνδυνον». Τά σήμαντρα 
τών ναών κτυποΰν. Τά γυναικόπαιδα πληρούν άσφυκτικώς 
τάς Εκκλησίας καί δεήσεις άναπέμπονται πρός τδν "Υψιστον, 
ΐνα ενίσχυση τά 'Ελληνικά δπλα είς τδν ύπέρ τών δλων άγώνα. 
Καί ή Πόλις άντηχεΐ άπδ τυμπανοκρουσίας καί άπδ ψαλμούς, 
άλλά καί άπδ τους βρόντους τοΰ πολιορκητικού πυροβόλου 
καί τάς συμπυροκροτήσεις καί πνίγεται είς πέλαγος καπνών, 
καπνού τού λιβανωτού καί καπνού τής μάχης.

"Αγριος άγών διεξάγεται, εξοντωτικός, γύρω τής Βασι- 
λευούσης. Μάχονται λυσσαλέως. Μάχονται κατά ξηράν καί 
θάλασσαν. Οί γιαννίτσαροι έφορμοΰν κατά τών τειχών άγρίως. 
"Εν ρήγμα διανοίγεται είς τδ εως τότε άπόρθητον τείχος καί 
οί πολιορκηταί εισρέουν δί αύτών Εσωθεν τοϋ Εξωτερικού 
τείχους. Οί Βενετοί τούς άπωθοΰν εξω.

Παρά τό Φανάρι συνάπτεται θαλασσομαχία. Σταθμεύει 
Εκεί ύπό τόν Μέγαν Δρουγγάριον Λουκάν Νοταραν ό Αύτο- 
κρατορικδς στόλος. ’Επέρχεται κατ' αύτοΰ ό Τουρκικός ύπό 
τδν Ζαγανδν πασσάν. Οί "Ελληνες τούς Αποκρούουν έρρω- 
μένως.

Ό Μωάμεθ, κρατών σιδηρούν ρόπαλον, κτυπα λυσσών 
τούς πολεμιστάς του. Ό Αύτοκράτωρ μάχεται έφιππος, εμψυ- 
χώνοτν καί αύτός τούς τελευταίους προμάχους τού Γένους'

Δεύτερον ρήγμα διανοίγεται καί εισβάλλουν πάλιν οί 
"Απιστοι. Πύρινοι ποταμοί άπδ τοΰ δευτέρου τείχους τους 
κατακλύζουν. ΆλΤ εισβάλλουν όλονέν. 'Επτά χιλιάδες πατούν 
Επί πτωμάτων διά νά φθάσουν τδ στηθαϊον. Ή φρουρά τής 
Πύλης τοϋ ’Αγίου Ρωμανού κλονίζεται καί άρχίζει νά ύπο- 
χωρή. Ό Θεόφιλος Παλαιολόγος καί δ Δημητριος Κατα- 
κουζηνδς σπεύδουν Εκεί μετ’ Εφεδρειών. Ό Ίουστινιάνης 
τραυματίζεται ύπό βέλους καί αποχωρεί. Σπεύδει καί ό Αύτο
κράτωρ Επί τόπου. Άθυμία καί σύγχυσις.”Ωσπερ λέων μάχε
ται ό μάρτυς Κωνσταντίνος. Στίφος ύπό τινα Χασσάν κατορ
θώνει νά είσδύση, άλλ’ άπωθεϊται.

Καί αίφνης μία φωνή κυριαρχεί άπ’ άκρου είς ακρον. 
Οί Τούρκοι είναι εντός τής Πόλεως! Πράγματι είχε λησμο
νηθεί άνοικτή ή πύλη Ξυλόκερκος τοΰ δευτέρου τείχους. Καί 
επακολουθεί ό πανικός.

Είς τό Άγιασμα τοΰ Μπαλουκλή τΚαλόγρηα μαγείρευε 
ψαράκια στό τηγάνι», παρά τήν ήγιασμένην σιτέρναν. 
Τής λέγουν άλλόφρονες αί πανικόβλητοι γυναίκες, δτι επεσεν 
ή Πόλις καί δέν τό πιστεύει. Μόνον Εάν τά τηγανισμένα 

ψαράκια πηδήσουν άπό τδ τηγάνι είς τδ ύδωρ, θά πιστεύση 
Καί τά ψαράκια πηδούν είς τό νερό καί σήμερον <5 προσκυ
νητής τοΰ Μπαλουκλή τά βλέπει νηχόμενα μακαρίως είς τδ 
ί'όωρ «μισοτηγατισμένα».

Η Πόλις έάλω ! Στίφη 'Ασιανών πολεμιστών κατακλύ
ζουν τούς δρόμους καί λεηλατούν καί παραδίδουν είς πΰρ 
καί σίδηρον τδ πάν, καί Ατιμάζουν καί εξανδραποδίζουν. 
Ό ναός τής τοΰ Θεοΰ Σοφίας είνε άσφυκτικώς κατακεκλυ- 
σμένος. Αί θύραι του είνε κλειστοί Ερμητικώς καί δλοι γονυ
πετείς ικετεύουν τήν «'Οδηγήτριαν». Ή λειτουργία εξακο
λουθεί. Ή Θεοτόκος δακρύει.

— Σώπασε Κυρά Δέσποινα καί σείς ’κάνες μήν κλαϊτε.....
Τό στίφος Επέρχεται και κατά τής μητροπόλεως καί 

Εκβιάζει τάς θύρας της. Ή Θεία Λειτουργία διακόπτεται, οί 
ίερεϊς χάνονται όπισθεν μιάς θύρας καί ο «Βασιληάς μαρμα
ρώνεται». Πράγματι. Ό τελευταίος "Ελλην Αύτοκράτωρ 
εύρέθη « μα ρμαρ ο>μ έν ο ς » μεταξύ απειρίας πτωμάτων 
παρά τήν Πύλην τοΰ Άγιου Ρωμανού, δπου έμάχετο άπεγνω- 
σμένως, άναγνωρισθείς άπδ τά χρυσά μέ τούς αύτοκρατορι- 
κούς αετούς πέδιλά του.

Φοβερά ή Εντός τοΰ ναοΰ επακολουθήσασα σφαγή.
— Κι’ ό Άμηράς εισέβηκε άτός του καβαλάρης !

Έφιππος είσήλθεν Εντός τού ’Εθνικού ΙΙαλαδίου ό Κατα- 
κτητής καί κουρασμένος Επέθηκε τήν καθημαγμένην άπό 
τήν σφαγήν χεϊρά του Επί τοΰ πρός τό 'Ιερόν δεξιού κίονος 
τού γυναικωνίτου. Καί σώζεται άκόμη έπ’ αύτοΰ τδ Απο
τύπωμα.

— Πήραν τήν Πάλι, πήραν την, πήραν τή Σαλονίκη, 
θρηνωδεί ή λαϊκή Μούσα, πήραν καί τήν Άγια Σόφιά τό 
Μέγα Μοναστήρι, πούχε σαράντα σήμαντρα κι' έξήντα-δυό 
καμπάνες, κάθε καμπάνα καί παπάς κάθε παπάς καί διάκος 

Τριακόσια Εξήκοντα όκτο> Ετη εσφάδαζε ύπό τδ βαρύ 
πέλμα τοΰ Κατακτητοΰ τδ 'Ελληνικόν Γένος. Τριακόσια εξή
κοντα οκτώ Ετη άφανείας, στερήσεοτν, κακουχιών, μυκτηρι
σμών, Ατιμώσεων, διαρπαγής, βασανιστηρίων, βίας. Απαγ
χονισμών.

Άλλ’ ή Εθνική συνείδησίς ήγρύπνει. 'Η πίστις — πάλι μέ 
χρόνια μέ καιρούς πάλι δικά μας θάναι — καί ή γλώσσα 
— τδ Κρυφό Σχολειό —, οί ίερεϊς καί οί λογάδες, οί «δάσκα-

ς καλοί πατριώται.' Ο Τσακάλωφ, <5 Άνα- 
άνθος, ό Θέμελης, ό Σκουφάς. ' Ο πόθος 
ύς συγκεντρώνει. Συσκέπτονται, άνακοι- 
των είς Εξέχοντα πρόσωπα τής Ρωσσικής 
ύονται. Καί ιδού οί Ύψηλάνται άναφαί-
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λοι» ύπό θεματοφύλακα τοΰ Γένους τόν Πατριάρχην, άπε- 
τέλεσαν τούς συνεκτικούς κρίκους πρδς μίαν,Άνάστασιν τοΰ 
Γένους. Καί οί Άρματωλοί! Καί ό Ρήγας !

Είς Εν μικρόν καί Άσημον γραφεϊον εν Όδησσφ συνέρ
χονται τρεις ι 
γνωστόπουλι 
τής Αυτρώσεα. 
νοΰν τούς σκοπέ 
Αύλής, άλλ’ άπο> 
νονται. Τδ «Σχοινί τοΰ Πατριάρχη» πρδς στιγμήν εμπλέκεται 
είς τό άναληφθέν κίνημα. Ό Γρηγόριος Ε' άπαγχονίζεται, 
καταδοθείς είς τήν Πύλην υπό διακόνου του. Καί σύρεται 
τό πτώμά του, τό τιμημένον, μέχρι τής θαλάσσης διά >·ά 
άνασυρθή υπό ι'ιλιέων είς τήν θάλασσαν τοΰ Μαρμαρά.Άλλ’οί 
Ύψηλάνται χωρούν ευθέως πρδς τδν Μέγαν Σκοπόν, μέ 
πυρήνα τήν δράκα τών καλών εκείνων πατριωτών τής’Οδησ
σού καί αναλαμβάνουν είς τούς στιβαρούς ιομους των τόν 
Τιτάνειον Άγώια. Μία μυστική δργάνωσις, ή Φιλική 'Εται
ρία, βλέπει τό φώς. Σκορπίζονται άνά τήν υπόδουλον γήν 
Απόστολοί της οί πρώτοι ίδρυταί της καί μυούν είς τόν 
' Υψηλόν Σκοπόν, δλους τούς δυναμένους νά συμπράξουν. 
Καί άποφασίζεται τδ κίνημα.

Σπεύδει άπδ τας Παλαιάς Πάτρας ό Γερμανός είς τήν 
Μονήν τής Άγ. Λαύρας. Οί γίγαντες, οί Ζαΐμηδες, οί ΓΙετ- 
μεζάδες, οί Χαραλάμπηδες, οί Λόντοι καί οί μοναχοί συγ- 
κεντροΰνται γύρω του. Νύκτα συναγείρουν δι’ απεσταλμένων 
άπό τά γύρω χωρία τούς οπλοφόρους των. Καί μέσα είς 
τδν ναόν τής Άγιας Σωτείρας ό Γερμανός ευλογεί τά δπλα 
των, άνυψών τήν σημαίαν τής ’Επαναστάσεως Εν μέσω άσπα- 
σμών. Κλαίουν δλοι είς Εκείνο τό «ξημέρωμα καί ορκίζον
ται είς τό Σύμβολον τοΰ Άγώνος. Καί ό Βασίλης ΙΙετμεζάς 
κενώνει πρώτος τήν πιστόλαν του.



Ή άλυσσόδετος Φυλή έξυπνα. Έξυπνα, θραύει τά δεσμά 
της και άνορθοΰται Ρίγας κατά τοΰ Κατακτητοΰ. Προωθούν 
οί πολεμάρχοι τάς φάλαγγάς των /ι’ ενα άθλητικώτατον 
διάκονον σημαιοφόρον έπί κεφαλής και με τήν συνοδείαν 
τών κληρικών τής Άγ. Λαύρας και καταλαμβάνουν τά γει
τονικά φρούρια καί ελευθερώνουν τά Καλάβρυτα και προε
λαύνουν νικηφόροι πάντοτε καί τά αίματοβρεγμένα χώματα 
άνασηκώνονται όπισθεν των διά νά βάφουν τους Άπιστους.

Καί τό πΰρ άπλοΰται άπ’ άκρου είς άκρον. Καί μάχονται 
οί Μαυρομιχαλάϊοι, αλλού οί Ροΰφοι, παρέκει οί Κουμανιώ- 
ται, έπάνω οί Άνδρουτσαΐοι καί οί Τζαβελαίοι καί οί Γρι- 
βάΐοι καί κατά θάλασσαν οί Κουντουριώται καί οί Μιαούλη- 
δες. Μία δράξ είς τόν δμφαλόν τοΰ Αιγαίου φωτίζει τά 
σκότη τοϋ Παλαιού Κόσμου με τάς φλόγας τών πυρπολιτι- 
κών δαυλών της. 'Ο Κανάρης, ό Παπανικολής, οί Βρατσάνοι 
καίουν τάς μονάδας τής εχθρικής αρμάδας. 'Ο πεπολιτι- 
σμένος κόσμος μένει κατάπληκτος πρό τοΰ κοσμοϊστορικοΰ 
δράματος. ‘Ελκύει τήν γενικήν συμπάθειαν τώρα ό άγών 
μας. Έρανοι συλλέγονται είς πείσμα τής άρτηριοσκληρω- 
τικής Διπλωματίας, σώματα φιλελλήνων Άγγλων, Γάλλων, 
Ελβετών, Γερμανών, έρχονται καί πολεμούν παρά τό 
πλευράν μας.

Καί ιδού ή Εκατόμβη τών Ψαρών, τό δλοκαύτωμα τής 
δράκος εκείνης τοΰ Αιγαίου είς τόν Μεγάλον Βωμόν ! Κρα- 
δαίνεται ή Μεσόγειος καί τά γειτονικά εδάφη ώς άπό υπο

ΟΙ Μλ^ι yOMIXXXXI

Μια έκ τών σπουδαιότερων καί ένδοξωτέρων οικογενειών, 
ή όποία προσέφερε μέγιστος υπηρεσίας είς τό Έλλη- 
νικόν ’Έθνος καί πρό καί κατά τήν Έπανάστασιν της 

Ανεξαρτησίας τοϋ 1821, συνεχώς δ’ έκτοτε μέχρι σήμε
ρον, πρός τό Ελληνικόν Κράτος, είνε ή οικογένεια τών 
Μ αυρομιχαλαίων.

'Η καταγωγή τούτων παραμένει αρκετά σκοτεινή, χανο- 
μένη εϊς τόν Μεσαίωνα, μάνας δέ περί αύτής πληροφορίας 
εχομεν έκ τής κατωτέρω άφηγήσεως τοϋ ’Αντωνίου Α. Π. 
Μαυρομιχάλη, περιγράφοντος ώς ακολούθως τά τής οικογέ
νειας τών Μαυρομιχαλαίων·

«Έκ τής πόλεως Καρδίας τής Θράκης τφ 1340 μ. X. 
άπεβιβάσθησαν είς Άλυκα αί οικογένειαι Καρδιανών καί 
οί Τσελεπίδες ή Τσελεπιάνοι. Έκεΐ οί Καρδιανοί ίδρυσαν 
τόν Ναόν τών Ταξιαρχών, τοΰ οποίου έρείπια σώζονται 
καί τόν Ναόν τοΰ ’Αγίου Νικολάου οί Τσελεπιάνοι, δστις 
έπίσης σώζεται και, λειτουργεϊται άκόμη.

’Από τά ’Άλυκα ήναγκάσθησαν, λόγω τών εμφυλίων 
Αγώνων καί ιδία άπό τήν φατρίαν, τής όποίας άρχηγός ήτο 
ό Ντουζέπης. νά μετοικήσουν οί Καρδιανοί είς τήν Χαροΰ- 
σαν, ένθα σώζεται ναός Βυζαντινός, λειτουργούμενος εϊσέτι, 

Ο ΠΡΟΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΑΙΩΝ ΕΝ ΛΙΜΕΝΙΩι

χθόνιον σεισμόν. Τά Ψαρά σβύνουν. Άλΐ ό άγών συνεχί
ζεται. Πάσα γωνία Ελληνική είναι καί έν ήφαίστειον.

'Ο Κατακτητής κλονίζεται καί επικαλείται τήν βοήθειαν 
δλου τοΰ Ίσλάμ. Είς τήν μικράν αύτήν γωνίαν διεξάγεται 
δεινός πλέον, λυσσαλέος, έξοντωτικός άγιον μετάξι· Σταύρον 
και ‘Ημισελήνου.

Καί ιδού μετά έπταετίαν έν Ναυαρίνω τά πυροβόλα τών 
συμμαχικών στόλων Γαλλίας, Αγγλίας καί Ρωσσίας, βυθί- 
ζοντα μέχρις ένός τήν αρμάδαν τοΰ ιταμού καί αιμοχαρούς 
Αιγυπτίου ’Ιμπραήμ, θέτουν τέρμα είς τήν Γιγαντομαχίαν. 
Καί έν μέσω τών άνακυκωμένιον καπνών των ανατέλλει ή 
Αυγή τής Ελευθερίας.

Ό Χαίκελ έχαρακτήρισε τήν Γαλλικήν Έπανάστασιν ώς 
«Έργον Σκέψεως1'. ' II Ελληνική Έπανάστασις ύπήρξεν 
«Εργον Δικαιοσύνης* .

’Άλλα έκατόν έτη διέρρευσαν έκτοτε. < Σέϊ λίμπερα, σίϊ 
γκράντα*  είπε δ ’Ιταλός Καβούρ είς τήν πατρίδα του. Είσαι 
έλευθέρα, γενοΰ μεγάλη. Είναι καί ή Ελλάς μεγάλη σήμερον. 
Τό αίμα τών ηρώων έκείνων έχρησίμευσεν ώς «φύραμα*,  
ώς «μαγιά*  καί έδιπλασιάσθη ή Ελλάς καί έμεγεθύνθη.

Ξυπνήστε, μεγάλοι, ξυπνήστε ξεχασμένοι Νεκροί! Ή 
Ελλάς Σας, μεγάλη, Σάς ένθυμεϊται διά νά τίμηση τήν 
Μνήμην Σας !

ονομαζόμενος δέ «Ταξιάρχαι» φέρων έπιγραφήν, δτι ό ναός 
άνηγέρθη ύπό Μιχαή?. Καρδιανοΰ καί τής άδελφής αύτοϋ 
Μαριγώς. Ένεκα συγκρούσεων δμως μέ τούς έγχωρίους 
μετώκησαν είς τό Οιτυλον.

Είς τό Οιτυλον ύπανδρεύθησαν πολλοί έξ αύτών καί 
κάποτε τό Πάσχα κατά τήν τελετήν τής Άγάπης παρετηρήθη 
δτι 40 γυναίκες Καρδιανών έφεραν παιδιά νεογέννητα μέ 
τό ερυθρόν σημεΐον είς τόν σκούφον, δηλωτικόν δτι τά 
τέκνα είνε άρρενα. Φοβηθέντες τότε οί παλαιοί κάτοικοι τοΰ 
Οίτύλου, δτι κατ’αύτόν τόν τρόπον πληθυνόμενοι οί Καρ- 
διανοί θά τούς υποσκελίσουν, συνεσκέφθησαν, νά τούς εξον
τώσουν, στραγγαλίζοντες τά νεογνά. Άλλά τή έπεμβάσει τών 
συμπεθέρων, οΐτινες είχον δώσει γυναίκας είς αύτούς, έπέτυ- 
χον τήν έκτόπισίν των. Τότε Καρδιανοί καί Τσελεπιάνοι 
κατέλαβον τήν Άρεόπολιν, ή όποια ήτο δάσος καί χειμαδιό 
τών Πυργιανών και Βλαχιωτών. Είς τήν σύγκρουσιν, ή 
όποία έγένετο, έφονεύθησαν 11 Πύργιοι καί 3-4 Οίτυλιώται. 
Έκεΐ έκτισαν τάς 4 πρώτας οικίας κλπ.

Κλάδος Καρδιανών άφ’ ετέρου μετιρκησεν είς Ζάκυνθον, 
δπου σώζονται άκόμη, διατηροΰντες έκ παραδόσεως τήν 
Μανιάτικην καταγωγήν των καί φέροντες τό παρεπώνυμον 

Μπουκαΐοι- 'II οικογένεια έφερε τό 
έπίθετον Καρδιανοί μέχρι τής έμφα- 
νίσεως τοΰ Μαύρου Μιχάλη, οπότε 
ή αίγλη ή κοσμήσασα τό Μαυρομι- 
χάλης, παρέδωκε τό έπιδνυμον < Καρ- 
διανός» εϊς τήν λησμοσύνην.

Έξ άλλης πηγής άφ’ετέρου πλη- 
ροφορούμεθα, δτι οί Μαυρομιχάλαι 
ένεφανίσθησαν τό πρώτον εϊς’’Αλυκα 
τό 1340 μ. X- μετοίκησαν περί τό 
1400 μ.Χ. εϊς Χαροΰσι, περί τό 1500 
εϊς Οιτυλον καί περί τό 1600 εϊς 
Άρεόπολιν - Λιμένων.

Έξ άλλων έπίσης έρευνών περί 
τής καταγωγής, προελεύσεως καί δρά- 
σεως τών Μαυρομιχαλαίων εις τάς 
μέχρις ήμών σωζομένας περί αύτών 
παραδόσεις καί τήν ιστορίαν, προστί
θενται καί τά άκόλουθα:

Μετά τήν κατάκτησιν ύπό τών 
Τούρκων τής Θράκης κατά τό 1340 

οϊκογένειά τις. έκ τής έκεΐ πόλεως 
Καρδίας, κατέφυγεν εϊς τήν Μά
νην, έξ αύτής δέ τής οικογένειας 
έλκει τό γένος ή οικογένεια Μαυ
ρομιχάλη, τής όποίας ό ιδρυτής 
άπεβιβάσθη εϊς τά Άλυκα παρά 
τό Ταίναρον.

Άπό τά ’Άλυκα, μετά συνεχείς 
πρός τούς γηγενείς προστριβάς, 
παιδίον, ορφανόν γονέων, Μιχαήλ 
δνόματι, τό δποϊον άπεκαλεΐτο 
«Μαύρο» έπειδή εϊς τήν Μάνην 
έπικρατεϊ έθιμον νά καλούνται τά 
ορφανά καί «μαΰρα», κατέφυγεν 
εις τήν Τσίμοβαν τήν άρχαίαν 
Χιμάνα-Άρεόπολιν, καί έκεϊθεν 
έγκατεστάθη εις τό έρημον Λιμένι, 
ϊνα κλαύση έκεΐ τήν όρφανίαν 
του. Ταΰτα συνέβησαν κατά τό 
1600 μ.Χ. Έκεΐ ό Μαύρος Μιχά- 
λης άπέζη έκ τής άλιείας καί τής 
μικράςκαλλιέργειας. Ζωηρός δμως 
ώς ήτο, καί άνήσυχον πνεύμα, συν 
τφ χρόνιο συνεκέντρωσε καί τούς 
πρώτους οϊκιστάς τοϋ Λιμενίου, 
διά τών όποιων κατεσκευάσθησαν 
προχείρως οί πρώτοι πύργοι διά 
τήν άσφάλειάν των, πρός άμυναν 
δέ κατά τών κρατούντων τότε τής 
Μεσογείου Αφρικανών πειρατών 
έξώπλισαν καί τά πρώτα άμυντικά 
πλοία των.

Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΝΕΡΑΙΔΑΣ

Εξαιρετικόν τό κάλλος τών 
Μαυρομιχαλαίων μέχρι σήμερον. 
'Υπάρχουν αί εξής παραδόσεις 
περί τούτου:

'Ημέραν τινά, δτε ό Μαύρος 
Μιχάλης έκοιμάτο, Νηρηΐδες ή 
Άνεράϊδες, έξελθοΰσαι τής θα
λάσσης, έστησαν χορόν πέριξ του, 
καμαρώνουσαι τήν άρρενωπήν 
καλλονήν του. Ό Μιχάλης έξύ" 
πνησε, άλλά γενναίος καί λογΓ 
κός, ώς ήτο, δέν έτρόμαξε καί 
ύπεκρίθη, δτι έξηκολούθει νά κοι
μάται, άναλογισθείς τήν κρατού
σαν λαϊκήν παράδοσιν, δτι, έάν μέν 
παρουσιάζετο αιφνιδίως, αί Νηρηΐδες, θά έγίνοντο άφαντοι, 
έάν δμως είχε τήν ψυχραιμίαν καί τήν τύχην νά ήρπαζε τόν 
πέπλον μιάς έξ αύτών, τότε θά παρέμενεν αΰτη έπί τής 
ξηράς, ώς δούλη του πλέον καί θά τοϋ έφερεν πάσαν 
ευτυχίαν. Συνεκρατήθη λοιπόν, καίτοι ολίγον τρομαγμένος, 
διότι αί Άνεράϊδες ήσαν έξωτικά έμφανιζόμενα διά κακόν, 

αν στροφήν τοΰ χοροΰ ή πλέον 
χαριτωμένη καί ξανθόκομος 
νεράϊδα έφερε τόν πέπλον της 
έπί τής κεφαλής του, νά κρά
τηση αύτόν στερεώς. Τότε μέ 
τρομακτικήν φωνήν αί άλλαι 
έξηφανίσθησαν άπό τοΰ προ
σώπου τής γής, ή δέ άνευ πέ
πλου καί συνεπώς άκάλυπτος 
Νηρηΐς προσέπεσε καί καλύ- 
πτουσα διά τών χειρών τό 
πρόσωπον της έκλαιε.

Ό Μαύρος Μιχάλης τήν 
έπλησίασε καί τής άπέτεινε τόν 
λόγον, άλλ’αΰτη διά νευμάτων 
τοΰ κατέστησε γνωστόν, ■ δτι

Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΥΛΟΓιΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΕΞΕΓΕΙΡΩΝ ΤΗΝ ΛΑΚΩΝΙΑΝ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΤΟΥ ΟΡΛΩΦ

δέν όμιλεϊ. Παρά ταΰτα ό Μαΰρος Μιχάλης τήν παρέλαβεν 
εϊς τήν καλύβην του καί τήν κατέστησε σύζυγόν του. 'Η 
νεράϊδα δμως, περίλυπος διά τήν σκληράν τύχην της, δέν 
ώμίλει. Μετά πάροδον χρόνου έφερεν εϊς φώς τόν πρώτον 
υιόν της. 'Ημέρα τινά, καθ’ ήν είχον ζυμώσει καί άνάψει τόν 
κλίβανον, ό Μαΰρος Μιχάλης ήρπασε τό μικρόν τέκνον των 
καί προσεποιήθη, δτι θά τό έρριπτεν έντός τοΰ κλιβάνου. 'Η 
Νεράϊδα, μόλις άντελήφθη τοΰτο, έξέβαλε κραυγήν καί διά 
λόγων καί νευμάτων προσεπάθησε νά τόν άποτρέψη. ’Έκτοτε 
δέ ώμίλησε καί ήρχισε νά έξοικειοΰται μέ τάς άλλας γυναίκας.

Είνε μύθος ή παράδοσις αυτή ή ύπ’ αύτήν ύποκρύπτεται 
άλλο τί; Άγνωστον.

Υπάρχει δμως καί μία άλλη παράδοσις, μάλλον άληθο- 
φανής, περί τοΰ κάλλους τών Μαυρομιχαλαίων- Είνε δέ αυτή 
ή άκόλουθος :

ΙΙλοΐόν τι προσέπλεε πρός τό Λιμένε Ό Μαύρος Μιχά
λης καί οί περί αύτόν, φοβούμενοι τήν άκμάζουσαν τότε 
πειρατείαν, ήσφαλίσθησαν εϊς τούς ύπέρ τό Λιμένι άπροσβλή- 
τους βράχους. Ό πλοίαρχος τοϋ καταπλεύσαντος πλοίου 
έρριψε τήν άγκυραν καί μετ’ ολίγον άπεβίβασεν έπί τής 
έρημου άκτής μίαν νέαν μέ αρκετά έφόδια καί τρόφιμα, 
άκολόύθως δέ άπέπλευσεν. Τήν ξανθόκομον κόρην ή αύτή



Ο ΣΙΟΥΚΙΟΥΡ ΜΠΕΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ
Αρχηγός τών Μανιατών κατά τήν έπανάοτααιν τοϋ 17Κ9 (Όρλώφ) ’Έητσεν 
ήρωικώς μαχόμενος είς Μυλόπυργον τής Μεσσηνίας τόν ’Ιούνιον τοΰ 1770.

παράδοσις μάς λέγει, οτι κατέστησε σύζυγόν του ό Μαΰρος 
Μιχάλης.Ή ώραιότης της, ή ξανθή κόμη της, ή ξενική κατα
γωγή της και ό σχετικός πλούτος τής νέας ταύτης, έγέννησαν 
τάς εικασίας, δτι ήτο αυτή ευγενής τις έξ Ένετίας, ΰποπε- 
σοΰσα εϊς άνομον έρωτα και δτι παρεδόθη ΰπό τής οικογέ
νειας της εϊς τόν πλοίαρχον, δπως τήν ρίψη εϊς τήν θάλασσα)· 
κα’ι άποθάνη οΰτω διά πνιγμού. Ό πλοίαρχος δμως, φαί
νεται, εύσπλαγχνισθεϊς τήν νεαράν κόρην, έγκατέλειψεν αύτήν 
εϊς τήν έρημον άκτήν τοΰ Ταινάρου μετά τινων προμηθειών. 
'Υπάρχει δμως βεβαιωμένου άπό τήν παράδοσιν, δτι κατ’ έπα- 
νάληψιν πλοϊον ένετικόν προσηγγισεν εϊς τό Λιμένι καί 
άπεβίβαζε προμήθειας διά τήν εύγενή Ένετήν κόρην, τήν 
έγκαταλειφθεϊσαν έκεΐ, τήν καί, πιθανώς, Νεράιδαν.

Έκ τών προμηθειών τούτων ό Μαύρος Μιχάλης κατέστη 
εύπορος πλέον, έκτισε τόν έν Λιμενίφ και νΰν άκόμη σωζό- 
μενον πύργον, τόν γνωστόν ΰπό τό όνομα «Παλάτι», (οχύ
ρωσε τό Λιμένι και συνέπηξε και πειρατικόν στόλον, μέ βάσιν 
τό Λιμένι, τό όποιον ήτο εφεξής καταφύγιον τών πλεόντων, 
οΐτινες ευρισκον έκεΐ άσυλον, καταβάλλοντες εννοείται τά 
απαραίτητα φύλακτρα-

Ο ΕΞΑΡΧΟΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ

Λόγφ τής ευπορίας ταύτης, διά τήν πολυτεκνίαν, τό άρρε- 
νωπόν καϊ ώραϊον τών τέκνων του, ό Μαύρος Μιχάλης έκυ- 
ριάρχησε δλης τής επαρχίας, ηγούμενος τοΰ ϊσχυροτέρου οίκου 
τής Μάνης. Είς τούτο συνετέλεσαν δχι μόνον οί πολλοί υιοί 
του, άλλά καϊ οί δεσμοί τούς οποίους συνήψε, νυμφεύσας τά 
τέκνα του με άλλους επιφανείς οίκους τής Μάνης.

Είς έκ τών υιών του, ό Γεώργιος, κατά πάσαν πιθανό
τητα δ πρώτος, διότι κατά τά Βυζαντινά έθιμα, καϊ ώς εϊνε 
γνωστόν, ό Μιχάλης ήτο γόνος ευκλεούς οικογένειας τής 
Θράκης, έλάμβανε τό ιερατικόν σχήμα, μετά τόν γάμον του 
συνεμορφώθη πρός τό έθιμον τοΰτο καϊ έλαβε τό ιερατικόν 
σχήμα. Εύπορος δέ, ωραίος καϊ σημαίνων αρχών τοΰ τόπου, 
ώς ήτο, προεχειρίσθη ΰπό τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου 
’Έξαρχος αυτού πάσης Πελοπόννησου- Ό Έξαρχος ούτος 
άπέκτησε πολλούς υιούς, πολεμιστάς γενναίους, άνδρας ώραίους, 
και ικανούς δημιουργούς πλούτου καϊ δυνάμεως.

'Ο Γεωργάκης Μαυρομιχάλης πλέον, καϊ ούχί Καρδιανός 
ή Μαύρος Μιχάλης ονομαζόμενος, ό γνωστός έκ τής ιστο
ρίας ΰπό τό όνομα ’Έξαρχος, παρά τάς ΰλικάς διά τήν υπερο
χήν του δυνάμεις, εϊχε καί επιρροήν λόγο.) τοΰ εκκλησιαστικού 
αύτού άξιώματος. Εϊνε γνωστότατου, δτι κατά τούς χρό
νους εκείνους τής δουλείας τοΰ Γένους ΰπό τόν Τουρκικόν 
ζυγόν ή Εκκλησία εϊχε προσλάβει εϊς τούς κόλπους της πάντα 
ηθικόν καί μέ δύναμιν τινά δοΰλον "Ελληνα. 'II Εκκλησία 
ήτο τότε αί'τή ή Πατρίς.

Γεωργάκης ό ’Έξαρχος εϊχε μεταβή κάποτε εϊς τήν 
Κορώνην δι’ εκκλησιαστικός υποθέσεις, συνεδέθη δέ έκεΐ διά 
στενής φιλίας μετά τίνος τών επισήμων ’Οθωμανών, τόν 
όποιον ή Τύχη, ολίγον βραδύτερον, μεταβάντα εϊς Κωνσταν- 
τινούπολιν, προήγαγεν εις τό "Υπατον ’Αξίωμα τής ’Οθωμα
νικής Αυτοκρατορίας, τό τοΰ Μεγάλου Βεζύρου, Πρωθυ
πουργού.

Ό Μέγας οΰτος Βεζύρης δέν έλησμόνησε τόν φίλον του 
τής Κορώνης Έξαρχον Γεωργάκην, καλέσας δέ τούτον εις 
τήν Τουρκικήν πρωτεύουσαν, τόν περιέβαλε μέ πολλάς τιμάς, 
τόν έφιλοφρόνησε μέ χρήματα καϊ τόν προήγαγεν εις τό 
αξίωμα τοΰ Καπετάνοί' τής Μάνης. Έπέτρεψεν έπίσης εϊς 
αύτόν νά έξοπλίζη καί πλοία εϊς τούς κατά τών λυμαινομένων 
τότε τά ΰδατα τής Μεσογείου πειρατών τής Μπαρμπαριάς, 
πολέμους.*

Τό άξίωμα τοΰτο τοΰ Καπετάνοί' ηΰξησε σημαντικώς 
καϊ τήν καθ’ άπασαν τήν Πελοπόννησον έπιρροήν τού 
Γεωργάκη, όχι μόνον παρά τοϊς Χριστιανοϊς, οΐτινες εΰρον 
έν αύτφ ισχυρόν προστάτην, άλλά καί παρά τοϊς Όθωμανόΐς, 
οι όποιοι είχον έν τφ προσιόπφ του επίφοβοι’ ελεγκτήν τών 
πράξεών των και τιμωρόν άκόμη αύτών, λόγφ τής φιλίας 
καϊ τής επιρροής του πλησίον τοΰ Μεγάλου Βεζύρου.

’Από τού Γεωργάκη Μαυρομιχάλη, τοΰ Έξάρχου, έμφα-

’■ Τοιουτοτρόπως δηλαδή ένομιμοποιήΟη καί τό εργον, τό δποϊον 
ό Έξαρχος Γεωργάκης παρέλαβε παρά τοΰ πατρός του Μαύρου 
Μιχάλη,'ίσως δ’έντεΰΟενκαί ή παροιμία 'Εχει μπάρμπα ατήν Κορώνη·, 

όφειλομένη προφανώς είς τήν έκκολαφϋεϊσαν έν Κορώνη φιλίαν 
τοϋ Έξάρχου Γεωργάκη μετά τοΰ Τούρκου, τοϋ μετέπειτα Μεγάλου 
Βεζύρου, ήτις τόσον ηγεμονικά»; έπληρώθη. 

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ
Έπεσεν ήρωϊκώ; μαχόμενος είς Σπλάντοαν, τού Φαναριού ’Ηπείρου, 

τήν 4 Ιουλίου 1822.

νίζεται πλέον καί ή οικογένεια τών Μαυρομιχαλαίων έν τή 
ίστορίφ κατά τό 1700 μ. X. έχουσα φήμην, ϊσχύν καϊ πλού
τον, τά όποϊα διά νά άποκτήση έπρεπε νά έχη σταδιοδρο
μίαν άρκούντως μακράν.

Πρώτη μνεία ιστορική τών Μαυρομιχαλαίων γίνεται έν 
επιστολή τοΰ Γενικού Προβλέπτου τής Ένετικής Πολιτείας 
Βενιέρι, τού άποσταλέντος κατά τά τέλη τής ΙΖ'. έκατονταε
τηρίδος, δπως διοίκηση τό τότε κατακτηθέν ΰπό τής Ένετίας 
Βασίλειον τοΰ Μωρέως (Regno di Morea). Έν τή επιστολή 
ταύτη, γραφείση έκ ΙΙατρών τήν 
27ην Απριλίου τού 1690, άνα- 
φέρεται τό όνομα τής οικογένειας 
Μαυρομιχάλη μεταξύ τών προε- 
χουσών οικογενειών τής Μάνης, 
τών ΰπό τής Ένετικής Διοική- 
σεως συνοικισθεισών έν τώ φρου- 
ρίφ Κελεφά. Έκ τούτου δέ εξά
γεται αναμφισβήτητος καϊ τό 
γεγονός, δτι πρό πολλού ήδη 
υπήρχε διακεκριμένη ή οικογένεια 
τών Μαυρομιχαλαίων.

'Ο Γεωργάκης Μαυρομιχάλης 
μετά τών υιών του Ίωάννου, τού 
κα’ι Σκυλογιάννη επικαλούμενου, 
καϊ τού Στεφάνου, υπήρξαν οι 
πρώτοι έλθόντες εϊς έπαφήν τφ 
1765 μετά τοΰ Αντιπροσώπου τής 
Αΰτοκρατείρας τής Ρωσσίας Αικα
τερίνης τής Β' Γεωργίου Παπά- 
ζωλη, Παπάζογλου, τοΰ μυστικώς 
κατελθόντος έξ ’Ηπείρου εϊς τήν 
’Ακαρνανίαν καί Πελοπόννησον, 
ϊνα προπαρασκευάση τήν έπανά- 
στασιν Όρλώφ (Σάθα, Τουρκο
κρατούμενη Ελλάς, σελ. 460-462).

Ο ΔΙΑΚΛΑΔΙΣΜΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Ό Γεώργιος Μαυρομιχάλης 
άπέκτησε πολλούς υιούς, δέκα ίσως 
καϊ πλέον. Γνωστοί δμως εϊνε:

Ό ’Ιωάννης, ό έπικληθεϊς 
Σκυλογιάννης, δ Πιέρρος, ό Δη- 
μήτριος, ό Κωνσταντίνος ό Βοϊδής 
καί ό Στέφανος.

Έκ τών τεσσάρων πρώτων 
έλκουν τήν επωνυμίαν οί τέσσα- 
ρες κλάδοι τής οικογένειας, οί 
έχοντες τό προνόμιον τοΰ νά κρα- 
τώσι τον Σταυρόν κατά τήν Δευ
τέραν Άνάστασιν καϊ τόν όποιον 
κατ’ έτος έκράτουν δύο έξ έκάστης 
γενεάς. Εϊνε δέ οΰτοι:

Οί Γιαννιάνοι έκ τοΰ πρω
τοτόκου Ίωάννου, οί Πιερράκοι 
έκ τοΰ δευτερότοκου II ιέρρου *,  
έκ τού τριτοτόκου Δη μητριού οί 
Δημητριανοϊ ή Δημητρακιάνοι 
καϊ οί Κωσταντιάνοι, οί όποιοι έκτοτε έπωνομάσθησαν καϊ 
Βοϊδήδες, έκ τοΰ τεταρτοτόκου Κωνσταντίνου**.

* Ό υιός τοΰ Πιέρρου Γεώργιος εινε δ εξισλαμιστείς Σιουκιοΰρ- 
Μπέης, δ γνωστός Τούρκος Ναύαρχος (Βλέπε Γερασίμου Δ. Δρακίδου 
Ό Σιουκιοΰρ-Μπέης ή Ροδιακά 'Ιστορικά Θρύμματα καί “Ανέκδοτα 
τοΰ 1821, διασωθέντα έκ παραδόσεων, έκδοσις 1921 «Άγκυρας».

** Οί Γιαννιάνοι ΰποδιηρέθησαν έκ τίνος Νικολάου, γιγαντοσώ- 
μου και γενναιότατου άνδρός, εις δύο παρακλάδους: Είς Μαυρομι- 
χάλας καί είς Νικολαραίους Μαυρομιχάλας.

Οί Πιερράκοι ΰποδιηρέθησαν είς τούς Βεηζαδέδες, Κυριακουλά- 
νους καί Κατσάκους.

Οί Δημητριάνοι ΰποδιηρέθησαν εις Πιερράκους, Ροδίτας, Καπε- 
τανάκους, οί δέ Κωνσταντιάνοι διετήρησαν τό έπώνυμον Βοϊδής.

I Ιερϊ τού Σιουκιούρ Μπέη διεσώθησαν τά έξής έκ παρα
δόσεων, δημοσιευθεντα εϊς τό ΰπό τού Γερασ. Δ. Δρακίδου 
έκδοδέν τφ 1921 τομίδιον ό «Σιουκιούρ-Μπέης» ή «Ροδιακά 
ιστορικά θρύμματα καϊ ανέκδοτα τοΰ 1821 διασωθέντα έκ 
παραδόσεων».

Κατά τήν μεταξύ Ελλήνων καί Τούρκων μάχην τό 1769 
εις τόν Αλμυρόν τής Μάνης, διεσώθησαν δύο μόνον. Ό 
Πιέρρος Μαυρομιχάλης καϊ δ ανήλικος υιός του Γεώργιος.

ΟΙ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΛΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΝ ΜΑΝΙΑΤΩΝ ΕΙΣ ΒΕΡΓΑΝ, ΟΠΟΥ ΕΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΗ Ο ΚΩΝΣΤ. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ

Καϊ ό μέν Πιέρρος έσώθη κολυμβών, αν καϊ τό αίμα έτρεχε 
κρουνηδόν άπό τάς πληγάς του, τό δέ ανήλικον τέκνον του 
συνελήφθΐ] ΰπό τών Τούρκων. Ό μικρός Μαυρομιχάλης 
εΰρέθη οΰτω αιχμάλωτος τού Καπετάν Πασσά, ό όποιος έπι- 
στρέψας είς Κων/πολιν, έφερε μεταξύ τών λαφύρων του καί 
τόν καλλίτερου Έρμήν τής Μάνης.

Ό Γεώργιος Μαυρομιχάλης έγένετο ταχέως τό άντικεί- 
μενον τής λατρείας τών συζύγων τών ’Οθωμανών, αί όποΐαι, 
παραλαβούσαι αύτόν ώς δούλον, τόν άνεγνώρισαν μετ’ ολίγον 
ώς κύριον καϊ τόσην αγάπην πράγματι ήσθάνθησαν πρός 
τόν ώραϊον Μανιάτην, ώστε τόν υιοθέτησαν, έξαναγκάσασαι 
αύτόν συνάμα νά άσπασθή τήν πίστιν τού Μωάμεθ.

Μετά παρέλευσιν άρκετοΰ χρόνου εϊς δίσκος κολύβων



μετεφέρετο έκ τοΰ οίκου τών Μαυρομιχαλαίων εί; τήν Τεράν 
Εκκλησίαν τής Μάνης. "Ανωθεν τοΰ δίσκου εκείνου έρρευ- 
σαν άφθονα δάκρυα άπό τού; οφθαλμούς τοϋ Πιέρρου 
Μαυρομιχάλη καί τή; συζύγου του Αικατερίνης.

Πολλοί άλλοι Μανιάται, παρευρισκόμενοι εί; τήν ’Εκκλη
σίαν, έδάκρυσαν επίσης διά τήν θλιβερών έκείνην τελετήν, ή 
οποία δέν ήτο άλλο τι, είμή τό μνημόσυνον τοϋ νεαρού 
Γεωργίου Μαυρομιχάλη, ό όποιος έθεωρεϊτο πλέον ύπό τών 
γονέων του νεκρός.

Ναί μέν ό ΙΙιέρρος έτέλει τό μνημόσυνον τοϋ υιού του 
Γεωργίου, είχεν δμως καί άλλα έννέα τέκνα, ολα ανδρεία, εί; 
τά όποια εΰρισκε παρηγοριάν ή εύγενή; καί φιλόστοργος 
πατρική ψυχή του. Τό πρώτον έκ τούτων ώνομάζετο Πέτρος, 
δστις έγινε κατόπιν ήγεμών τή; Μάνης, δνομασθείς Πετρό- 
μπεης. 'Ο ένδοξος γέρων, ό ΙΙιέρρος Μαυρομιχάλη;, μετά 
παρέλευση- ολίγων έτών κατήλθεν είς τόν τάφον, αρχηγό; 
δέ τοϋ οϊκου τών Μαυρομιχαλαίων έγένετο δ ρηθείς Πέτρος, 
ό ύπό τών Μανιατών κοινώς έπονομαζόμενος Πετρούνής.

Ήτο τό έτος 1814, οπότε ό Πέτρος Μαυρομιχάλης είδε 
μίαν πρωίαν άπό τά παράθυρα τοϋ πύργου του ένα στολί
σκον Τουρκικόν, είσπλέοντα είς τόν λιμένα. Ό στόλος έκεΐνος 
διετέλει ύπό τάς διαταγάς τοϋ Σιουκιούρ Μπέη καί ήρχετο 
είς τήν Μάνην, δπως καθαρίση τά παράλια άπό τούς 
πειρατάς.

Ο ΗΓΕΜΩΝ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΜΠΕΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ

Μόλις δ στόλος έρριψε τήν άγκυραν, ό Πέτρος Μαυρο
μιχάλης άνήλθε αυτόκλητος έπί τής Τουρκικής Ναυαρχϊδος, 
κομίζων καί άρκετούς κριούς, δπως τούς προσφέρη ώς δώρον 
είς τόν Τούρκον Ναύαρχον.

Ό Σιουκιούρ Μπέης προσεποιήθη, δτι κατεπλάγη άπό 
τό ύπερήφανον παράστημα τοϋ άνδρός καί γοητευθείς άπό 
τούς εύγενεΐς του τρόπους, παρέβλεψε τούς λοιπούς καί έζή- 
τησε παρ’ αύτοϋ μόνον σύμπραξη· καί συμβολήν πρός έπι- 
τυχίαν τοΰ σκοποΰ, χάριν τοϋ όποίου άφίκετο.

Ό Μαυρομιχάλης τόν έβοήθησεν όντως εϊλικρινώς, ό δέ. 
Σιουκιούρ Μπέης τόσον πολύ έμεινεν ευχαριστημένος, ώστε 
έδωσε τόν λόγον του ένώπιον τών άξιωματικών, δτι έπανερ- 
χόμενος είς Κων)πολιν θά προσπαθήση ν’ άμείψη τόν Μαυ- 
ρομιχάλην διά τάς παρασχεθείσας υπηρεσίας του.

ΜΙΑ ΝΕΟΤΕΡΑ ΛΑΚΑΙΝΑ’

Τά πάντα ήσαν ήδη έτοιμα καί δ Σιουκιούρ Μπέης έπρό- 
κειτο τήν έπομένην νά άναχωρήση. Τήν παραμονήν δθεν 
τοΰ απόπλου του ό Σιουκιούρ Μπέης, καθήμενος είς τήν 
πρύμναν τής ναυαρχϊδος καί βλέπων πρός τό μέρος τοΰ 
Πύργου τών Μαυρομιχαλαίων, έμελαγχόλησε πολύ καί έφαί- 
νετο βυθισμένος είς σκέψεις θλιβερά;. Οί τοΰ πλοίου αξιω
ματικοί είδον έκπληκτοι μετ’ δλίγον τόν αρχηγόν των νά 
δακρύζη ώς παιδί. ’Εν τφ μεταξύ έκάλεσε πλησίον του ένα 
άξιωματικόν: «Πήγαινε, είπε, είς τόν Πύργον τοΰ Μαυρομι-

ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ
Μέλος τής προσωρινής Κυβερνήσεως τοΰ Άγώνος, μετασχό,ν είς πολλάς μάχας 
καί φονευθεϊς ύπό τών Ακολούθων τοΰ ΚαποΟΙστρια τήν ήμέραν τοϋ φόνου του 

τήν 26 Σεπτεμβρίου 1831.

χάλη καί είπε εΐς τόν Καπετάν Πέτρον, δτι θά υπάγω νά τόν 
έπισκεφθώ.» Ό άξιωματικός έσπευσεν άμέσως είς έκτέλεσιν 
τής διαταγής. 'Ο Σιουκιούρ Μπέης ολίγα μόλις λεπτά μετά 
τήν είδοποίησιν αύτήν, παραλαβών τούς ύπασπιστάςτου, έξήλ- 
θεν εΐς τήν άκτήν, ένθα τόν έδέχθη δ II. Μαυρομιχάλης μετά 
τών συγγενών του· Έπροχώρησαν έκεΐθεν δλοι όμοΰ καί 
εϊσήλθον είς τόν Πύργον. 'Ο Μαυρομιχάλης έξ εύγενείας 
άφινε τόν Σιουκιούρ νά προχωρεί. Τότε συνέβη τό έξής 
παράδοξον: Ό Τούρκος Ναύαρχος έπροχώρει είς τούς λαβυ
ρινθώδεις καί πολυκαμπεϊς διαδρόμους τοΰ Πύργου καί είς 
τά ιδιαίτερα δωμάτια, πριν άκόμη προφθάση ό κατόπιν του 
βαδίζων Μαυρομιχάλης νά τόν δδηγήση· Οί άκολουθοΰντες 
έξεπλάγησαν, πώς ό Σιουκιούρ έγνώριζε τά ανώμαλα έκεϊνα 
διαμερίσματα, άφοΰ πρώτην (;) φοράν είσήρχετο εΐς τόν πύρ
γον. Μετά τινα λεπτά ή συνοδεία έφθασεν είς τήν μεγάλην 
αίθουσαν τοΰ πύργου, εις τό βάθος τής οποίας έπί μιάς 
έδρας διεκρίνετο μία γηραιά καί σεβασμία δέσποινα με 
κατάλευκον κόμην. 'Ο Σιουκιούρ, άντικρύσας τήν γλυκύμορ- 
φον έκείνην γραίαν, ήσθάνθη κλονισμόν τινα καί έπροχώ- 
ρησε μέ άσταθές καί νευρικόν βήμα.

— Εινε ή μήτηρ μου’ είπεν ό Πέτρος, δέικνύων τήν 
καθημένην γραίαν.

'Ο Σιουκιούρ τότε πλησιάζει καί γονυπετών πρό τής 
Μαυρομιχάλαινάς, λαμβάνει τό χέρι της καί έπιχειρεϊ νά τό 
φιλήση-

ΗΛΙΑΣ Π. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ
Πεσών ήρωϊκώς έν Καςύστφ τήν 12 Ίανουαρίου 1828.

— Τί κάνεις έτσι! φωνάζει ή γραία μέ ταραχήν καί 
προσπαθεί νά άποσιίρη τό χέρι της.

'Ο Σιουκιούρ μένει ακίνητος καί άφθονα δάκρυα πλημ- 
μυροΰν τούς μεγα’λους μαύρους οφθαλμού; του.

— Φύγε άπ’ έκεΐ, Τουρκαλά! λέγει ή Μαυρομιχάλαινα.
— Δέν μέ γνωρίζεις; ανακράζει δ Σιουκιούρ μέ φωνήν 

πνιγμένην.....  Δέν μέ θυμάσαι ;
Ή γραία προσπαθεί νά έλευθερώση τό χέρι της, δπερ 

έκεΐνος σφίγκει μέ παραφοράν.
— Είμαι τό παιδί σου, είμαι δ γιό; σου, είμαι ό.Γεώρ- 

γης σου! Φωνάζει δ Σιουκιούρ.
ΊΙ Μαυρομιχάλαινα πρός στιγμήν τόν παρατηρεί προσε- 

κτικώς, άμέσως δέ άποσύρει καί έλευθερώνει τό χέρι της.
— Τό παιδί μου; ! λέγει διστάζουσα άκόμη. ‘Ο Γεώργης 

μου; επαναλαμβάνει, ώς νά έρωτά τά
σπλάγχνα της. ’Όχι, δχι δέν σέ ξεύρω γιά 
παιδί μου, φύγε φύγε Τουρκαλά!*

— Μάνα! λέγει συντετριμμένος ό Σιου- 
κιούρ μπέης.

— Μή μέ λέςΜάννα,Τουρκαλά! ’Αφού 
έτούρκεψες δέν είσαι γυιός μου. Φύγε, φύγε 
άπ’ έμπρός μου!

Ό Σιουκιούρμπέης κλαίει.
— Συγχώρησέ με, Μανούλα μου, είμαι 

παιδί σου. Τί φταίω έγώ δ κακόμοιρος; 
Μ’ έπήραν οί Τούρκοι πολύ μικρό στόν 
'Αλμυρό.

— Κάλλιο νά πέθαινες, έρημε, παρά 
ν’ άλλάξης τήν πίστι σου ... Φύγε γλήγορα, 
δέν είσαι παιδί μου. Είσαι Τούρκος '·

Καί έστρεψε τά νώτα πρός τόν υίόν 
της, δ όποιος τεταραγμένος, κλαίων, ήμι- 
λιπόθυμος ήδη, έξήλθε τοΰ Πύργου τών 
Μαυρομιχαλαίων, καί έπέβη τής ναυαρ
χϊδος, χωρίς νά κατορθάιση νά φιλήση τό 
χέρι τής μητρός του. Τήν ιδίαν εσπέραν δ 
στόλος άπήρε πλησίστιος τοΰ λιμένος.
Ο ΥΙΟΣ ΘΑΥΜΑΖΕΙ

ΤΗΝ ΑΤΕΓΚΤΟΝ ΜΗΤΕΡΑ

"Οταν τά πληρώματα τής Τουρκικής αρ
μάδας έχανον άπό τούς οφθαλμούς των 
τόν Πύργον τοΰ Μαυρομιχάλη, έντός τής 
ναυαρχϊδος έξειλίσσετο μία άπό τάς σπα- 
ρακτικωτέρας τραγωδίας.

Ό πανίσχυρος ναύαρχος, δ φοβερός 
Σιουκιούρμπεης, κατέκειτο μόνος καί σιω
πηλός εις μίαν γωνίαν τοΰ πλοίου του, 
προσπαθών νά κρύψη άπό τούς αξιωμα
τικούς τούς πλήρεις δακρύων οφθαλμούς 
του. Είχε στραφή πρός τό μέρος τής ξηράς, 
άπό τής όποιας διαρκώς άπεμακρύνετο καί 
έβλεπε τούς άγριους βράχους, όπισθεν τών 
όποιων έκρύπτετο δ πύργος τών πατέρων 
του, μέ τό ήμισκότεινον δωμάτιον, εΐς τό 
όποιον έγεννήθη. Εγκατέλειπε έκεΐ μέσα 
τήν γηραιάν μητέρα του, ήτις δέν έπρό- 
φθασε νά χαρή, διότι άνεύρε τόν άπολε- 
σθέντα, τόν νομιζόμενον νεκρόν, καί συνετρίβη ύπό τό βάρος 
τής άνηκούστου συμφοράς, δταν ήκουσεν, δτι ό υίός της
έκεΐνος, δ πολυαγαπημένος, ό γεννηθείς άπό τά σπλάγχνα της, 
ήρνήθη τήν θρησκείαν του καί λησμόνησα; τόν Σταυρόν,
τό γλυκύ τής άγάπης Σύμβολον, είσήρχετο γυμνόπους εΐς τό 
τζαμίον τοΰ Μωάμεθ, καί έφίλει τήν γήν, ψυθυρίζων ύμνους 
είς τόν Αλλάχ, τόν Προφήτην του. Καί δ Σιουκιούρ έθαύμαζε 
τήν άγρίαν άρετήν τής Μητρός του, ήτις δέν έδιδε προσο
χήν εΐς τάς σπαρακτικός φωνάς τών σπλάγχνων της καί έκώ- 
φευε πρός τάς ώραίας λέξεις «Μάνα είμαι παιδί σου», διότι 
άλλη φωνή, φωνή ίσχυροτέρα, ή φωνή τής Πίστεως καί

* Σχεδόν δπως ή αρχαία Σπαρτιάτις μήτηρ τοΰ αύτομολήσαντος 
πρός τούς εχθρούς Παυσανίου, ήτις πρώτη έρριψε λίθον κατά τοΰ 
συλληφθέντος κατόπιν υίοΰ της.

Πατρίδος, έκραύγαζε μάλλον έντόνως: «Είνε Τούρκος, δέν 
είνε Χριστιανός!».

Καί κατηράτο δ δυστυχής βροτός τήν στιγμήν, κατά τήν 
δποίαν τόν ήνάγκασεν ή Ειμαρμένη νά άλλάξη τήν πίστιν 
του, καί δέν τοϋ έχρησίμευον πλέον εις τίποτε τά πλούτη. ή 
δόξα καί τά άξιώματα, άφοϋ δέν είχε τό δικαίωμα νά φιλήση 
τό χέρι τή; μητρός του, καθώς καί δ μικρότερος, δ πλέον 
ταπεινός, τών άνθρώπων.

Μετά παρέλευσιν εβδομάδων τινων δ Τουρκικός στόλος 
κατέπλευσεν εΐς τόν Κεράτιον. Δέν είχε πλέον άλλην σκέψιν 
δ δυστυχής έκεΐνος άνθρωπος, εΐμή πώς νά έξιλεώση τήν 
μητέρα του, τήν αύστηράν Έλληνίδα, τήν εύσεβεστάτην 
έκείνην Χριστιανήν. Προσεπάθει δθεν διαρκώς, δπως εκπλή
ρωση τόν δρκον, ον έ'δωσεν ένώπιον τών άξιωματικών του 

ΙΟΑΝΝΗΣ π. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ

Πεσών ήρωΧκώς έν Νεοκάστρφ την 14 ’Απριλίου 1825 εΐς ήλιχίαν 17 έτών.

διά τόν Π. Μαυρομιχάλην. Πράγματι δέ, βοηθούμενος ‘καί 
άπό τόν Γ. Βούλγαρην, δστις διετέλει έπίσης εΐς την Τουρ- 
κικήν υπηρεσίαν, επέτυχε μετά τινα καιρόν νά έκπληράΐση
τήν πρός τόν άγαπημένον άδελφόν του δοθεϊσαν ύπόσχεσιν

Ο ΣΙΟΥΚΙΟΥΡ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΤΟΥ!

Δύο έτη άκριβώς μετά τήν έπιστροφήν του έκ Μάνης ό 
Σιουκιούρμπεης λαμβάνει διαταγήν νάκαταπλεύση έκνέου έκεΐ.

Δέν έγνώριζεν δ δυστυχής ναύαρχος, δν έπρεπε νά ευχα- 
ριστηθή άπό τήν δοθεϊσαν διαταγήν, ή αν έπρεπε νά λυπηθή. 
Βεβαίως έπεθύμει νά έπανίδη τόν τόπον τής γεννήσεώς του,
έπεθύμει νά ϊδη καί πάλιν τήν φιλτάτην πατρίδα, ής ούδέν 
γλυκύτερου, έφοβεΐτο δμως μήπως ύποστή νέας πάλιν συγ
κινήσεις. Έν τούτοις έγκατέλειψε τήν Κωνσταντινούπολιν



καί έδωκε δ ι at αγάς εις τά ύπ’ αυτόν πλοία νά στρέψουν 
τήν πρώραν πρός τάς άγαπητάς δι’αύτόν άκτάς τής Μάνης.

Μόλις εφΟασεν εκεί, προσεκάλεσε έπί τής Ναυαρχίδος 
τόν Μαυρομίχάλην. Μετά τούς τυπικούς χαιρετισμούς ό Σιου
κιούρ κατέστησε γνωστόν είς τόν Μαυρομίχάλην, δτι ή 'Υψηλή 
Πύλη διώρισεν αύτόν Ηγεμόνα δλης της Μάνης, μέ τόν 
τίτλοι’ τοΰ Μπέη, έγχειρίσας συνάμα τό έγγραφον τοΰ διορι
σμού του.

Μετά τήν έπίσημον αύτήν αγγελίαν ό Ναύαρχος κατέ
στησε γνωστόν έπίσης εϊς τόν Μαυρομίχάλην, δτι ό Σουλτά
νος απαιτεί νά τοΰ στείλη δύο υιούς του, ώς όμηρους, τούς 
οποίους ί)ά κρατήση εϊς Κωνσταντινούπολιν, διά νά εϊναι 
βέβαιος περί τής πίστεώς του.

Ό Μαυρομιχάλης ηύχαρίστησε θερμώς τόν Σιουκιούρ- 
μπεην έπί τώ διορισμφ του καί μή θέλων, δπως δώση Αφορ
μήν παρεξηγήσεως, άπήντησεν, δτι ευχαρίστως δέχεται νά 
στείλη δύο έκ τών τέκνων του εϊς Κωνσταντινούπολιν καί 
προώρισε διά τόν σκοπόν αύτόν τούς υιούς του, Μπεηζαντέν 
’Αναστάσιον καί Γεώργιον. 'Ο Μαυρομιχάλης άλλως τε προσε- 
πάθει νά άπατήση τόν Σουλτάνον περί τής πίστεώς του, διά νά 
προβή έν τφ μεταξύ εϊς προετοιμασίας διά τήν Επανάσταση·, 
ήτις ήτοιμάζετο ήδη. Ό Σιουκιούρ δέν έτόλμησε καθ’ δλον 
τό διάστημα τής παραμονής του νά έρωτήση περί τής μητρός 
του, έχων πάντοτε τήν κρυφίαν έλπίδα, δτι ή αύστηρά

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ

Διαπρέψας είς πολλάς μάχας κατά τήν Έπανάστασιν τοΰ 1821, 
άρχηγός τοΰ κλάδου τών Καλαμών.

Μανιάτισσα θά καμφθή έως τέλους, θά ζητήση νά τόν ϊδη, 
νά τόν συγχώρηση. Μολονότι δέ ό σκοπός τοΰ ταξειδίου 
του έληξε, έν τούτοις δέν άπεφάσιζε νά άναχωρήση, έλπίζων 
πάντοτε, δτι θά τόν προσκαλέση ή Μητέρα του.

Πλήν ή γηραιά Μαυρομιχάλαινα δέν έπείσθη εϊς τάς 
παρακλήσεις τών άλλων υιών της καί δέν συνεχώρησε τόν 
έξωμότην. Καί ό Σιουκιούρ έφυγε άπό τήν Μάνην μέ τόν 
πόνον εις ·τήν καρδίαν, διότι δέν έτυχε συγχωρήσεως έκ 
μέρους τής μητρός του. Δέν είχε πλέον δ δυστυχής άλλην 
παρηγοριάν, είμή πώς νά άγαπφ, νά περιποιήται τούς δύο 
μικρούς άνεψιούς του.

"Οταν δ Σιουκιούρμπεης έπέστρεψεν εϊς τήν Κωνσταντι
νούπολη· ύπέβαλεν εϊς τήν Πύλιν τήν παράκλησιν, νά τοΰ 
επιτροπή νά κρατήση εις τήν οικίαν του τούς δύο υιούς 
τοΰ Πετρόμπεη. 'Η ’Οθωμανική Κυβέρνησις έπέτρεψε τοΰτο 
καί δ Σιουκιούρ παρέλαβε πλησίον του τόν Γεώργιον καί 
’Αναστάσιον Μαυρομίχάλην, περιποιούμενος αύτούς ώς ίδιά 
του τέκνα. Φαίνεται, δτι δ Σιουκιούρμπεης, ύπακούων εϊς τήν 
φοβεράν φωνήν τοΰ αίματος — καί τό «αϊμα νερό δέν γίνε
ται» καθώς λέγει μία Ροδιακή παροιμία — έδείκνυε κατα
φανώς τήν στοργήν του πρός τούς "Ελληνας δμήρους του. 
Φαίνεται έπίσης, δτι έξεφράζέτο μετά συμπάθειας περί τής 
οίκογενείας τών Μαυρομιχαλαίων καί έν γένει περί τών 'Ελλή

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ

Πληρεξούσιος της Ελληνικής Κυβερνήσεως είς Βερώναν. 
Μέλος τής προσωρινής Κυβερνήσεως τοΰ *Αγώνος.

νων. 'Ο ενθουσιασμός του ούτος, τόν δποϊον δέν ήδυνήθη 
νά κρύψη, ένέπνευσεν εϊς τούς Τούρκους πασσάδες τήν υπό
νοιαν, δτι δ μέχρι τοΰδε πιστός υπήκοος τοΰ Σουλτάνου 
έτρεφε τρυφερά πρός τούς "Ελληνας αισθήματα. Αί ραδιουρ- 
γίαι δέ τών άντιζήλων του καί αί συνεχείς συκοφαντίαι τών 
εχθρών του προεκάλεσαν έπ’ αύτόν τήν δυσμένειαν τής Πύλης, 
ήτις άπεμάκρυνε τόν Σιουκιούρμπεην τής Κωνσταντινου
πόλεως καί τόν διέταξε νά μεταβή ώς Διοικητής εϊς τήν 
νήσον Ρόδον.

Προκειμένου δ Σιουκιούρμπεης νά άναχωρήση έκ Κων
σταντινουπόλεως διά τήν νέαν του θέσιν, ύπέβαλεν εϊς τήν 
'Υψηλήν Πύλην τήν παράκλησιν, δπως, εϊ δυνατόν, οί μικροί 
Μαυρομιχάλαι παραμείνωσιν εϊς τά Πατριαρχεία. 'II 'Υψηλή 
Πύλη έδέχθη καί τήν δευτέραν παράκλησιν τοΰ Σιουκιούρμπεη 
καί ούτω οί άνεψιοί του έστάλησαν εις τά Πατριαρχεία, ένθα 
διέμενον ύπό τήν έπίβλεψιν Ι’ρηγορίου τοΰ Ε’Εκ τών δύο 
τούτων υιών τοΰ Πετρόμπεη, δ εϊς, ό Γεώργιος, φυγαδευθείς 
ύπό τοΰ Πατριάρχου, έγένετο, ώς γνωστόν, μετά παρέλευ- 
σιν έτών, δ ήρως τοΰ δράματος τοϋ Ναυπλίου.

Τήν 7 ’Απριλίου 1821 ό Πατριάρχης, τρεις ήμέρας πρό 
τοΰ μαρτυρικού του άπαγχονισμοΰ, έφυγάδευσε καί τόν 
έτερον τών ομήρων τής Πύλης Μπεηζαντέν ’Αναστάσιον 
Μαυρομίχάλην. Είς έκ τών λόγων τοϋ άπαγχονισμοΰ τοΰ 
Γρηγορίου Ε' ήτο καϊ αύτός.

Ό Μπεηζαντές αύτός έδόθη καϊ διά δευτέραν φοράν 
ύπό τοΰ πατρός του Πετρόμπεη, δταν δ Πασσάς τής Τρι- 
πόλως έκάλεσε παρ’ έαυτφ πρός έξασφάλισίν του δλους τούς 
προκρίτους "Ελληνας, ώς δμηρος.

ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

'Ο Μεχμέτ Σιουκιούρ άφίκετο εϊς 'Ρόδον ώς Διοικητής 
κατάτό έτος 1822, άντικαταστήσας τόν φιλέλληνα Γιουσούφ 
Βέην, δστις μετετέθη εϊς Χίον μέ τίτλον ΓΙασσά. Μολονότι 
ώριμου πλέον ήλικίας δ Σιουκιούρ, δταν έφθασεν εϊς Ρόδον 
ήτο ήδη ύπερεξήκοντα έτών, έφαίνετο έν τούτοις νεώτατος 
άκόμη. Εϊχε, καθώς λέγεται, ηράκλειον άνάστημα 
καί εύρύτατον στήθος. Ήτο εύρυμέτωπος καί εϊχε 
μαύρους άπαστράπτοντας οφθαλμούς, δασείας δφρΰς 
καί μελανόν τόν μύστακα. Ήτο ήλιοκαής τήν χροιάν 
καί άγριος τήν δψιν. 
’Έφερε πρασίνην έκ 
βελούδου στολήν μετ’ 
έπιχρύσων κεντημά
των καί έπί κεφαλής 
κάλυμμα Περσικόν, 
ήτοι τιάραν. Ή φωνή 
του ώμοίαζε μάλλον 

ήχοι· ρωσσικον κώδωνος. Ώς έκ τού
του έκ πρώτης δψεως δ άνήρ ένέπνεε 
τόν φόβον.

Διώκησε τήν νήσον, εϊνε άληθές, μέ 
σχετικήν τινα δικαιοσύνην, λαμβάνων 
πάντοτε μέτρα τινά ένδεδειγμένα ύπό 
τών περιστάσεων, προσαρμοζόμενα δέ 
πρός τό περιβάλλον καί τήν τότε έπο
χήν. Αύτός έδίκαζε, αύτός καί κατεδί- 
κ.αζε.Ό ίδιος ήτο πολλάκις καί δήμιος.

Ήτο έν ένί λόγφ δράκων άγρυ
πνος καί πολυόμματος,’’Αργος καί Κέρ
βερος άληθής, μετ’ άγριας ούτως ειπεϊν 
άφοσιώσεως φυλάσσων τόν δύσμοιροι· 
τόπον, εϊς τόν δποϊον ή ειμαρμένη — 
ειμαρμένη σκληρά καί άδυσώπητος— 
τόν έταξεν ώς κυβερνήτην Τούρκον, 
κατά τούς μαύρους τής δουλείας χρό
νους. Ή ύπερβάλλουσα τοΰ άνδρός 
αύστηρότης έγένετο άφορμή, δπως προ- 
ληφθοΰν καί άποσοβηθοϋν άργότερα 
αιματηρά έν τή νήσοι γεγονότα’ ΤΊ 
έξέγερσις τοϋ ’Έθνους, έξήγειρεν, ώς 
ήτο επόμενον, έτι μάλλον, τό φυλετικόν 
μίσος τών άπανταχοΰ Τούρκων, φυσικά 
δέ καί τών ’Οθωμανών κατοίκων τής 
νήσου. Περισσότερον έφανατίσθησαν 
ούτοι μετά τήν σύλληψιν καί φυλά
κιση· τοΰ Μητροπολίτου καί λοιπών 
Ροδίων Φιλικών. Έκτος δμως τών 
Τούρκων κατοίκων, έτερος σοβαρός κίν
δυνος διά τούς Χριστιανούς ήτο δ πο
λυάριθμος Τουρκικός στρατός, δ κατά 
τήν άψευδή μαρτυρίαν τοΰ Έλληνος 
'Ιστορικού Παπαρρηγοπούλου ευρι
σκόμενος έν Ρόδφ.

'Ο μέγιστος δμως κίνδυνος διά τούς 
φιλησύχους Ροδίους, προέκυπτεν άπό 
τούς Γαλουντζίδες καί Κοκκινοφόρους 
(ναύτας τοϋ στόλου) κοινώς καλουμέ- 
νους.'Ο ύπό τόν Ίμπραήμ πασσάν, τόν 
θετόν αύτόν υιόν τοΰ Μεχμέτ Άλή,
Αιγυπτιακός στόλος, είτε ένεκα τρικυμιών, είτε πρός ύδρευση·, 
είτε άκόμη πρός επούλωση· πληγών, επομένως καί τών τραυ
μάτων, άτινα τοΰ κατέφερεν δ ύπό τούς ένδοξους πυρπολη- 
τάς Μιαούλην καί Σαχτούρην Ελληνικός στολίσκος — δρα 
καί ναυμαχίαν τοΰ Γέροντα — συχνάκις έλλιμενίζετο έν 
Ρόδφ. 'ΙΙ προσόρμισίς του δθεν έν τφ λιμένι τής νήσου, ή 
έπί μήνας ολοκλήρους παραμονή έν αύτώ, ή έξοδος τών ναυ

τών εϊς τήν ξηράν καί αί 
λιποταξίαι τινών έκ τών αι
γυπτιακών έκείνων ορδών 
έγένοντο άφορμή άληθοΰς 
τρομοκρατίας. Οί Γαλουν
τζίδες, έξερχόμενοι, άφθό- 
νως έθυον τφ Βάκχφ καί 
κατόπιν έπεδίδοντο εϊς φό
νους, λεηλασίας καί παντός 
είδους αισχρότητας. Μίαν 
ήμέραν Γαλουντζίδες, ώς 
καί άλλαχοΰ λέγομεν, έφό- 
νευσαν δλως άναιτίως τόν 
πλοίαρχον Μάκραν καί τούς 
ναύτας του, διαρπάσαντες 
εϊτα τό πλοϊον.Ή κακούργος 
αύτη πράξις τών Γ’αλουν- 
τζίδων, ή πρό τών δμμάτων 
τοΰ Σιουκιούρ λαβοΰσα χώ
ραν, έξώργισεν αύτόν εϊς 
άκρον. Διέταξεν άμέσως, 
δπως συλληφθώσιν οί πρω
ταίτιοι τοϋ στυγερού αύτοΰ 

ΠΕΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ
*Υπαοπιπτρια τής Βααιλίσσης Αμαλίας.

έγκλήματος, οΐτινες καί έκρεμάσθησαν 
αύθωρεί εϊς δημόσιον μέρος, αύτο- 
στιγμεί δέ άνελθών έπί τής ναυαρχίδος, 
άπήτησε παρά τοϋ Ίμπραήμ ΙΙασσά, 
δπως εις τό έξής οί ναΰται παύσωσι 
νάέξέρχωνται εϊς τήν ξηράν.'II δικαία 
άπαίτησις τοΰ Σιουκιούρ εϊσηκούσθη 
και οί Γαλουντζίδες δέν έξήρχοντο, είμή 
όλίγον διά τήν προμήθειαν τών άναγ- 
καιούντων εϊς τόν στόλον, καί τούτο 
κατόπιν τής έγκρίσεως τοΰ Διοικητοϋ. 
Μέ τοιαΰτα λαμβανόμενα μέτρα άλη
θώς δρακόντεια, επόμενον ήτο νά προ- 
ληφθή πάς κίνδυνος σφαγής τών Χρι
στιανών, νά διατηρηθή άναλόγως δέ ή 
δημοσία τάξις έν τή νήσο,).

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΙΟΥΚΙΟΥΡΜΠΕΗ

Ό Σιουκιούρμπεης διέμενεν εϊς τήν 
συνοικίαν τοΰ Νεοχωρίου, εϊς μέγαρον, 
δπερ έλέγετο τότε κοινώς «τοΰ Μου- 
σταφά Καπετάνιου τό Σεράϊ».

Τό οίκημα έσώζετο μέχρι τοΰ 
1922 πεπαλαιωμένου καί ετοιμόρρο
που, ΰπενθυμίζον ένα έκπεσόν ιστο
ρικόν μεγαλείου καί συμβολίζον, ούτως 
εϊπεϊν, έρείπιον αύτό πλέον, τό κατη- 
ρειπωμένον καί έκλεϊψάν διά παντός 
τυραννικόν καί βάρβαρον Τουρκικόν 
καθεστώς έν τή μυροβόλω καί ήλιολού- 
στφ πατρίδι μας. Διά τούς τυχόν άγνο- 
οΰντας Ροδίους άναγράφομεν, δτι τό 
περί ού ό λόγος Σαράι, εϊς δ κατά 
τό 1849 έφιλοξενήθη καί ό Σουλτάν 
Μετζίτ, εΰρίσκετο παραπλεύρως τής 
Σχολής τών «Freres», ήτο δέ ιδιο
κτησία τοΰ κ. Σαλιχούρη.

Πέντε περίπου έτη μετά τήν εϊς 
Ρόδον έλευσίν του, ήτοι τό έτος 1826, 
ό Σιουκιούρμπεης λαμβάνει διαταγήν 
νά μεταβή εϊς Κωνσταντινούπολιν. Ο 
Σιουκιούρ συνεμορφώθη άμέσως πρός

τήν διαβιβασθείσαν διαταγήν καί άνεχώρησε πάραυτα εϊς 
τήν Σταμπούλ, άφήσας τοποτηρητήν του τόν Χασάν μπέην, 
άνδρα δίκαιον, αύστηρόν εϊς τό καθήκον καί εϊς μέγαν 
βαθμόν φιλέλληνα. __

Μετά οκτάμηνον περίπου εις Κωνσταντινούπολιν παραμο
νήν ύ Σιουκιούρ έπανήλθεν εϊς Ρόδον, άναλαμβάνων καί 
πάλιν μετά τοΰ χαρακτηρίζοντος αύτόν σθένους τά ηνία τής 
διοικήσεως. Φαίνεται, δτι ή 
'Υψηλή Πύλη κατά τό διά
στημα αύτό ήρε τήν έπ’αύ- 
τόν δυσμένειάν της, διότι, 
ένφ πρό τής άναχωρήσεώς 
του έφερε τόν τίτλον τοΰ 
Μπέη, ήδη μετά τήν έπάνο- 
δόντου έτιτλοφορείτο Σιου
κιούρ Πασσάς.

Ό Μεχμέτ Σιουκιούρ 
εμεινεν εϊς Ρόδον έπί έννέα 
άκόμη έτη. Εϊς τό τέλος τοΰ 
έτους 1835 ό Σιουκιούρ 
άνεκλήθη εις Κωνσταντι
νούπολη·, ένθα καί άπέθανε 
μετ’ όλίγα έτη εϊς βαθύτα- 
τον γήρας. Κατήλθεν εϊς 
τόν τάφον δυστυχή?· διότι 
δέν ήδυνήθη μέχρι τέλους 
τής ζωής του νά λησμονήση 
τήν σκηνήν τοΰ Πύργου.

Άπέθανε μέ πόνον, άπέ
θανε μέ άλγος, μή δυνηθείς

ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΡΟΥΖΗ
Θι·γ«τηρ τοΰ Μχεηζαδέ Άναστ.Μαυρομιχάλη
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ΤΤΑΝΑΓ. Δ. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ

νά άποκομίση τήν έλαχίστην άπολύτως αρίστησιν έκ τοΰ 
πρόσκαιρου τούτου κόσμου, άφοΰ δέν εΐ τήν ευλογίαν, δέν 
είχε τήν ευχήν, δέν είχε καν τήν συγχ σιν τής αυστηρός 
έκείνης Έλληνίδος, τής φανατική- >’ , Χριστιανής, ήτις
ήτο μητέρα του............

Η ΔΡΑΣΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑ ΤΑΣΙΝ ΤΟΥ 1821

Κατά τήν ’Εθνεγερσίαν τοΰ 1; . ή οικογένεια τών 
Μαυρομιχαλαίων έπαιξε σπουδαιότατ ν ρόλον, ό αρχηγός της 
δέ Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης υπήρξε, πράγματι, έν Πελο
πόννησο.) ό αρχηγός αύτής. Ούτος έλαβε κατά τό 1816, παρά 
τής Τουρκικής Κυβερνήσεως, τό άξίωμα τοΰ ήγεμόνος τής 
Μάνης καί τό 1818 έγένετο μέλος τής Φιλικής 'Εταιρείας.

'Ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης έκήρυξε πραγματικώς τήν 
Έπανάστασιν έπισήμως μέν τήν 22αν Μαρτίου 1821, πρα
γματικώς δμως άπό τής 18ης Μαρτίου. Τήν νύκτα τής 22ας 
πρός τόν 23ην Μαρτίου 1821 εστάλη άπό τόν ΙΙετρόμπεην 
ό ’Ηλίας Μαυρομιχάλης, δστις κατέλαβε τήν πόλιν τών 
Καλαμών, τήν δέ έπομένην 23 Μαρτίου είσήλθεν εις αύτήν 
ό Πέτρος Μαυρομιχάλης μετά δισχιλίων ενόπλων, ως στρα
τιωτικός ήγεμών, δπου καί παρέμενε διευθύνων τά τής Έπα- 
ναστάσεως. Έν τφ μεταξύ ό ’Αντώνιος Μαυρομιχάλης μετά 
σώματος ένοπλων Μανιατών έβάδισε κατά τοΰ φρουρίου τής 
Κορώνης, δ δέ Ήλίας Μαυρομιχάλης κατά τής Τριπόλεως, 
κατεχομένης ύπό τών Τούρκων.

Τήν 25ην Μαρτίου 1821 ό ήγεμών τής Μάνης Πέτρος 
Μαυρομιχάλης άπέστειλε πρός τάς Αύλάς τής Ευρώπης προ- 
κήρυξιν περί τών σκοπών τής Έπαναστάσεως, ύπογράψας 

ΔΗΜ. π. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ

αύτήν άς ήγεμών καί αρχιστράτηγος τών Σπαρτιατικών 
στρατευμάτων, μετά τής Μεσσηνιακής Γερουσίας.

Μαυρομιχαλαϊοι μετέσχον έπίσης εις πλείστας μάχας, ώς 
εις τήν έν Βαλτετσίιο οί Ήλίας, Κυριακούλης, ’Ιωάννης 
Μαυρομιχάλης κλπ. Ό Ήλίας Μαυρομιχάλης έξωντώθη παρά 
τόν Κοκκινόμυλον κατά τήν έκστρατείαν του κατά τών ’Αθη
νών καί Εύβοιας πρός άπελευθέρωσίν των έκ τοΰ Τουρκικού 
ζυγού. 'Ο Κυριακούλης Μαυρομιχάλης έφονεύθη κατά τήν 
έκστρατείαν του εις Μεσολογγίου καί ’Ήπειρον πρός παρο
χήν βοήθειας είς τούς πολιορκουμένους Μεσολογγίτας καί 
τούς Σουλιώτας. Τής έκστρατείας ταύτης ήγεΐτο αύτοπροσιό- 
πως ύ Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης. 'Ο Πετρόμπεης ήτο έπί
σης μέλος τής έπιτροπής μετά τών Δημ. 'Ϋψηλάντου, Θ. 
Κολοκοτρώνη κλπ. ήτις διεπραγματεύθη τήν παράδοσιν τής 
Τριπολιτσάς.

'Ο υίός τοΰ Πετρόμπεη ’Ιωάννης έφονεύθη κατά τήν 
μάχην τοΰ Νεοκάστρου, τήν δοθεϊσαν πρός τά στρατεύματα 
τοΰ Ίμβραήμ πασσά, κατά τήν οποίαν ήχμαλωτίσθη καί 
άλλος υίός τοΰ Πετρόμπεη, δ Γεώργιος.

Εν γένει 49 Μαυρομιχάλαι έπεσαν έπί τοΰ πεδίου τής 
τιμής πρός άπελευθέρωσίν τοΰ πρώτου τμήματος τής σημε
ρινής 'Ελλάδος, προσέφερε δέ ή οίκογένειά των καί τεράστια 
ποσά κατά τήν διάρκειαν τοΰ Άγώνος.

Μετά τήν ’Ανεξαρτησίαν οί Μαυρομιχαλαϊοι μετέσχον 
καί τής πρώτης Κυβερνητικής ’Επιτροπής τής διοικούσης 
τήν χώραν, μετά τήν έκλογήν, ώς Κυβερνήτου τής Ελλά
δος, τοΰ Καποδίστρια καί μέχρι τής άφίξεώς του.

’Επειδή δμως βραδύτερον, λόγφ διαφωνιών καί παρεξη
γήσεων ίσως, συνελήφθησαν καί έφυλακίσθησαν δ Πετρό
μπεης καί έτεροι δύο Μαυρομιχάλαι ύπό τής Κυβερνήσεως, 
οί Κωνσταντίνος καί Γεώργιος Μαυρομιχάλαι έφόνευσαν 
τόν Καποδίστριαν εις Ναύπλιον. κατά τήν είσοδον τοΰ ναοΰ 
τοΰ Άγίου Σπυρίδωνος τήν 9ην ’Οκτωβρίου 1831. Οί σωμα
τοφύλακες τότε τοΰ κυβερνήτου καί άρκετοί έκ τοΰ πλήθους 
έφόνευσαν διά λίθων τόν έτερον τών φονέων τοΰ Καποδί- 
οτρια Κωνσταντίνον. Μετά τινας δέ ήμέρας δικασθείς έξετε- 
λέσθη καί δ έτερος τών φονέων Γεώργιος.

Αξίζει νά σημειωθή έπίσης, δτι μέχρι τοΰ 1843 δ 
Πετρόμπεης είχε μόνον τό άξίωμα τοΰ Συμβούλου τής ’Επι
κράτειας, ακολούθως δέ τό άξίωμα τοΰ γερουσιαστοΰ.

Ό υίός τοΰ Κυριακούλη καί έγγονος τοΰ Πετρόμπεη 
Πέτρος ένυμφεύθη τήν θυγατέρα τοΰ πρίγκηπος Κωνσταν
τίνου Σούτσου Εύφροσύνην.

Ό έκ τών υιών τοΰ Πετρόμπεη Αναστάσιος άπέθανεν 
έν Άθήναις τόν Μάϊον τοΰ 1870.

ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ

Άλλά μεγίστας ύπηρεσίας προσέφερεν ή οικογένεια τών 
Μαυρομιχαλαίων καί μετά τήν άπελευθέρωσιν τοΰ Ελληνι
κού Κράτους. Πολλοί τούτων διετέλεσαν υπουργοί, πρωθυ

πουργοί καί άξιωματικοί τοΰ στρατοΰ τής ξηράς καί τής 
θαλάσσης, τι.νές τών δποίων καί έπεσαν έπί τοΰ πεδίου τής 
τιμής κατά τούς πολέμους τοΰ 1897, 1912-13 καί 1917-22.

Υπουργοί διετέλεσαν οί έξής:
Δικαιοσύνης: Π. Μαυρομιχάλης 1863, Κυρ. Μαυρομι

χάλης 1909. Ούτος ώς καί πρωθυπουργός, προσήνεγκε μεγί
στας ύπηρεσίας τότε, πρός τό Κράτος, ώς Πρόεδρος τής 
Κυβερνήσεως, άμέσως μετά τήν στρατιωτικήν έπανάστασιν 
τοΰ 1909. Έπί τής Κυβερνήσεως αύτού παρηγγέλθη τό 
καταδρομικόν «Άβέρωφ», χάρις εις τό όποιον έξησφαλί- 
σθη ή ναυτική ύπεροπλία κατά τής Τουρκίας καί δ νικηφό
ρος πόλεμος τού 1912. Πέτρος Κ. Μαυρομιχάλης κατά τό 
1920, έκ τών έπιστη θ ίων φίλων καί συνεργατών τού πρω
θυπουργού Δημητρίου Γούναρη.

Εκκλησιαστικών: Α. Α· Μαυρομιχάλης 1868.
Εσωτερικών: Κ· II. Μαυρομιχάλης 1895, Κ. Μαυρο

μιχάλης 1902, Κ. Μαυρομιχάλης 1903, Κ. Μαυρομιχάλης 1905.
Εξωτερικών: Κυριακ. Μαυρομιχάλης 1909.
Ναυτικών: Α. Μαυρομιχάλης 1865 δίς, Κ. Μαυρομιχά

λης 1904, Πέτρος Κ. Μαυρομιχάλης 1921.
Στρατιωτικών: A. II. Μαυρομιχάλης 1848, Δ· Μαυρο

μιχάλης 1862 δίς, Άντ. Μαυρομιχάλης 1877, Άντ. Μαυρο
μιχάλης 1880 δίς, Άντ. Μαυρομιχάλης 1885, Κυριακ. Π. 
Μαυρομιχάλης 1904, Κυριακ· Π. Μαυρομιχάλης 1909 δίς.

Έκ τοΰ πρωτοτόκου κλάδου, ήτοι τοΰ Σκυλόγιαννη, γνω
στοί εινε οί Δημήτριος Μ. Μαυρομιχάλης, έγγονος τοΰ Σκυ
λόγιαννη, αρχηγός έπί Έπαναστάσεως, μετασχών εΐς δλας τάς 
μάχας μέχρι τέλους. Μιχαήλ. Δ· Μαυρομιχάλης, δισέγγονος 
τοΰ Σκυλόγιαννη, άρχηγός σώματος έν νεαρωτάτη ήλικίρ 22 
έτών, πεσών εΐς Κουτσοπόδι ’Άργους τφ 1822. Παναγιώτης 
Δ. Μαυρομιχάλης (1813-1896), δ πρώτος τελώνης Ναυπλίου 
έπί ’Όθωνος καί ειτα τελώνης Σύρου έπί Γεωργίου Α', 
έξαιρετικής διά την έποχήν του οικονομικής μορφώσεως. 
ζίημήτριος Π. Μαυρομιχάλης (1841-1901) ιατρός, πρόξε
νος, άρχαιολόγος. Έν τφ Άθήνησιν Νομισματική» μουσείφ 
υπάρχουν αί δωρηθεϊσαι συλλογαί του. Ήλίας Π Μαυρομι
χάλης (1843-1896) Δικηγόρος, Βουλευτής. Μιχαήλ Π. Μαυ
ρομιχάλης (1850-1851 ). Παναγιώτης Δ. Μαυρομιχάλης, 
συνταγματάρχης ΓΙεζικοΰ (1870-1927) τραυματίας τοΰ 1897 
καί 1912, καταστάς μονόχειρ.

Κατά τόν πόλεμον τοΰ 1897 έφονεύθη δ Γεώργιος II. 
Μαυρομιχάλης, ανθυπίλαρχος, ύπασπιστής τοΰ θείου του 

στρατηγού Γεωργίου 
Μαυρομιχάλη. Κατά 
τόν πόλεμον τοΰ 1912

παν. δ. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ, Άντισυνταγματάρχης τοΰ 
Πεζικοΰ, τραυματιστείς κατά τούς τελευταίους 
πολέμους καί άποΟανό,ν συνεπείς Ακρωτηριασμού.

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Π. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ

ΤΕΩΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Δ. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ

Κ* ΛΙΝΑ ΑΚΟΥΛΗ ΤΓ. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ

■ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΡΟΜΑ

έφονεύθησαν οί Κυρία »ύλης Μαυρομιχάλης, συνταγματάρχης 
καί ’Αντώνιος Βοϊδήςύ. αυρομιχάλης, ώς άρχηγός αντάρτικού 
σώματος. Κατά τήν έκστρατείαν δέ τής Μικράς ’Ασίας τοΰ 
1920-1922 ύπέκυψαν οι Αεωνίδας II. Μαυρομιχάλης καί 
Λεωνίδας Κ. Μαυρομιχάλης.

Έκ τής μεγάλης αύτής οικογένειας ήτις συνυφάνθη μετά 
τής ιστορίας τοΰ ’Έθνους, έπιζοΰν σήμερον :

'Ο Πέτρος ή Μπέης Κυρ. Μαυρομιχάλης, δ διαπρεπής 
τής Λακωνίας πολιτευτής, διατελέσας, ώς άνωτέρω γράφομεν, 
ύπουργός, τά δύο τέκνα του Κυριάκος καί Κωνσταντίνος, 
δ κ. Πέτρος ή Μπιμπής Μαυρομιχάλης, υίός τοΰ στρατηγοΰ 
Άντων. Μαυρομιχάλη.

Επίσης ό κ. Στέλιος Μαυρομιχάλης, υίόςτοΰ Δημητρίου 
Μαυρομιχάλη έγεννήθη τώ 1881, είσήλθε δέ εΐς τήν Σχολήν 
τών Δοκίμων τοΰ ΙΙολ. Ναυτικού, έξήλθε δέ αύτής τό 
1901 μέ τόν βαθμόν τοΰ σημαιοφόρου. Μετέσχε τοΰ Μακε-



δονικοΰ άγώνος καί τών 
Βαλκανικών πολέμων 
1912-1913, κατά τους 
όποιους έπέβαινε τοΰ 
καταδρομικού ’Αβέρωφ 
ώς αξιωματικός. Κατέ- 
λαβεν έπίσης κατά την 
διάρκειαν τών Βαλκανι
κών πολέμων έπ'ι κεφα
λής ναυτικού αγήματος 
τήν Καβάλλαν και τό 
Δεδεαγάτς, υπηρέτησε δέ 
άκολούθως ως κυβερνή
της διαφόρων πολεμικών 
σκαφών. Το 1923 άπε- 
στρατεύθη υπό τής έπα
ναστάσεως Πλαστήρα μέ 
βαθμόν ναυάρχου.

Πέμπτος υιός τοΰ 
Γιωργάκη Μαυρομιχάλη 
ύπήρξεν ό Στέφανος, 
δστις πρό τής έπαναστά
σεως Όρλώφ άπεστάλη 
εις Ρωσσίαν ύπό τοΰ 
τότε άρχηγοΰντος τής οι
κογένειας Ίωάννου, ϊνα 
διαπραγματευτή περί 
τής Ελληνικής έξεγέρ- 
σεως πρός άποκατάστασιν 
τής Βυζαντινής Αύτο-

Κ» ΑΡΙΣΤΗ ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ ΠΕΤΡΟΣ ΚΥΡ. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ. ΠΡΟΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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Άλλη διακεκριμένη οικογένεια, ήτις προσέφερε 
σημαντικός ύπηρεσίας είς τήν Ελλάδα καί πρό 
καί κατά τήν Έπανάστασιν τής Άπελευθεριόσεως 
τοΰ 1821 καί κατόπιν, εινε ή οικογένεια τών 

Κανακάρη - Ρούφου τών ΙΙατρών.
Η οικογένεια τών Ρούφων είνε ’Ιταλικής καταγωγής. 

Η ιστορία τών ’Αθηνών τοΰ Δ. Γρ. Καμπούρογλου*  άναφέρει, 
δτι έγκατεστάθησαν τό πρώτον ένΆθήναιςέκδιωχθέντες κατό
πιν ύπό τών Ενετών, δτε καί έγκατεστάθησαν είς Πάτρας. 
Κατά τόν Ιταλόν λόγιον καί περιηγητήν Scrophani, ή οικο
γένεια Ρούφου κατάγεται έκ Σικελίας, έγκατεστάθη δέ έν 
Ελλάδι μεταξύ τοΰ 1500—1600 μ. X. Ό αύτός ’Ιταλός 

περιηγητής άναφέρει εϊς σύγγραμμά του περί ΓΙελοποννήσου,

Ι^ΟΥφΟΥ

έμφαίνεται έν επιστολή, περιλαμβανόμενη ένβερνήτου, ώς
τφ τόμω τών έπιστολών τοϋ ’Ιωάν. Καποδίστρια, τόμος β', 
σελ- 94 έχων ώς εξής:

Πόρος 18 Motov 1828

Τω Προσωρινω Διοικητή Σύρου (Μπενιξέλω Ρούφω)

Ή έκθεσίς σας τής 14 τρέχοντος γνησιωτάτην εύχαρίστησιν 
έπροξένησε είς τήν Κυβέρνηση·, μηδέ δυναμένην έπαρκώς νά σάς

ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ ΔΕΝΔΡΟΝ ΡΟΥΦΟΥ - ΚΑΝΑΚΑΡΗ
κρατορίας. Ούτος, περι
βληθείς τιμάς καί αξιώ
ματα ΰπό τής Μεγάλης Αικατερίνης παρέμεινεν έν Ρωσσίφ, 
γενόμενος ιδρυτής τοΰ έν Ρωσσία κλάδου τών Μαυρομιχα- 
λαίων. Ό Στέφανος Μαυρομιχάλης ένυμφεύθη έν Ι’ωσσίρ, 
πρόσεκολλήθη δέ ύπό τής μεγαλεπηβόλου έκείνης Ρωσσίδος 
αΰτοκρατείρας είς τήν αυλήν τοΰ ύστεροτόκου υίοΰ της 
Κωνσταντίνου, τόν όποιον έβάπτισεν Ελληνιστί ΓΙα- λ 

τριαρχική ’Αποστολή τοΰ Οικουμενικού Θρόνου, άνέ- 
δείξε δέ ώς τόν έπίδοξον Διάδοχον τοΰ Βυζαντινού 
Θρόνου, συνέπηξε περί αύτόν Αυλήν έκ διαπρε
πών Ελλήνων καί άνέθρεψε τούτον 'Ελληνιστί. Ό 
Στέφανος, μορφωμένος καί ναυτικός, έλαβε τόν 
βαθμόν τοΰ ναυάρχου τοΰ Ρωσσικοΰ στόλου, ένυμ
φεύθη δέ Ρωσσίδα εύγενή. ’Απόγονος αύτοϋ ήτο ό 
Μιχαήλ Μαυρομιχάλης, ναύαρχος

άπέθανε τό 1854. Απόγονος τοϋ Στεφάνου

τοϋ Ρωσσικοΰ στό-

ΚΩΝΣΤ. Π. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣΠΕΤΡΟΣ Α. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Π. 
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ

λου, δστις
Μαυρομιχάλη ήλθεν εις Ελλάδα κατά τό έτος 1855 μία 
νέα δνόματι Φωτεινή Μαυρομιχάλη, ή όποία έσχετίσθη μέ 
τήν σύζυγον τοϋ Βεϊζαδέ ’Αναστασίου, Χρυσηΐδα.

Αλλη άπόγονος τοΰ έκρωσ- 
σισθέντος κλάδου τοΰ Στεφάνου 
Μαυρομιχάλη ένυμφεύθη Άγγλον 
ευπατρίδην δνόματι Dicersson, 
άπόγονος δέ ταύτης. άξιωματι- 
κός, συνηντήθη τό 1897 μετά 
τοΰ στρατηγοΰ Γεωργίου Μαυ
ρομιχάλη, εις τόν όποιον κατέ
στησε γνωστήν καί τήν συγγέ
νειαν των.

Ό Άγγλος αξιωματικός Di
cersson ήρώτησε τόν στρατηγόν 
Μαυρομιχάλην :

— Quelles sont les arnies 
de la famille? (Ποια εινε 
οίκόσημα τής οικογένειας;) 

’Έλαβε δέ τήν άπάντησιν:
— Les seules arnies de 

famille sont celles qtt’elle 
portees contre les Tures (Τά 
μόνα δπλα—ό στρατηγός καλαμ- 
πουρίζων, μετέφρασε τήν λέξιν 

άπάντησιν του, ώς δπλα, διότι ή

τα
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arnies είς τήν 
λέξις αΰτη μεταφράζεται καί δπλα καί οικόσημα — 
τής οικογένειας εινε έκεΐνα, τά όποια έφερε κατά 
τών Τούρκων).

"Αλλαι πληροφορίαι περί τοϋ έκρωσσισθέντος 
κλάδου τών Μαυρομιχαλαίων έλάχισται ύπάρχουν 
λόγφ τής μικρός έπικοινωνίας των μετά τών έν 
Έλλάδι συγγενών των, αί σπουδαιότεροι δέ είναι 
αί άνωτέρω άναφερόμεναι έξ άφηγήσεων τοΰ στρα
τηγού' Γ’εωργ. Μαυρομιχάλη, έγγόνου τοΰ Πετρόμπεη.

δτι τό έτος 1794 μ. X. έφιλοξενήθη είς τό παρά τάς υπώ
ρειας τού Ώλενοϋ έξοχικόν μέγαρον τοϋ Ρούφου.

Ό πρώτος γνωστός έκ τής 'ιστορίας, Μπενιζέλος, σημειού- 
μενος διά τοΰ άριθμοϋ 5 είς τό παρατιθέμενου γενεαλογι
κόν δένδρον τής οικογένειας, ήτο καθολικός, τοΰτο δέ απο
δεικνύει καί τήν ’Ιταλικήν καταγωγήν τής οικογένειας-

Ό διά τοΰ άριθμοϋ 6 σημειούμενος ήτο ό 'Αθανά
σιος ή Θάνος Κανακάρης Ροϋφος υιός τοϋ Μπενιζέλου 
Ρούφου, είνε δέ ό έκ τών πρωταγωνιστών τής Ελληνικής 
Έπαναστάσεως, άντιπρόσωπος τής έν Τροιζήνι Συνελεύσεως 
καί Πρόεδρος τοΰ Εκτελεστικού. Μέγας πατριώτης άπέθανε 
περί τήν Έρμιόνην τφ 1823.'Ο Σπ. 
Τρικούπης, δ Γούδας, ό ποιητής 
Σοΰτσος καί πολλοί άλλοι άπηθανά- 
τισαν τό όνομά του έν τή ίστορίφ 
τής νεωτέρας Ελλάδος·

’Ο Μπενιζέλος Ροϋφος, άριθ-7, 
υιός τοΰ ’Αθανασίου Κανακάρη Ρού
φου καί τής Παρασκευής Κωστάκη 
έπολέμησεν άπό ήλικίας 18 έτών 
καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής Εθνε
γερσίας τοΰ 1821, καταλεγόμενος 
μεταξύ τής πλειάδος, ήτις περί τόν 
Παλαιών Πατρών Γερμανόν ύψωσε 
τήν σημαίαν τής Έπαναστάσεως είς 
τήν Αγίαν Λαύραν. 'Θ Μπενιζέλος 
Ροϋφος μετά τήν άπελευθέρωσιν τής 
Ελλάδος διεκρίθη έπί Καποδίστρια, 
ώς διοικητής Σύρου, τφ άπηυθύνθη 
δέ άληθής ύμνος έκ μέρους τοϋ Κυ-

έκφράση τήν ευγνωμοσύνην αύτής. Μεγίστου λόγου άξια εινε 
τφ οντι δ τε έπιγνωστικός ζήλος, μεθ’ οΰ τά έπιτεταγμένα έξε- 
τελέσατε καί ή σύλληψις τών κακοδαιμόΥων, οΐτινες καί πάλιν 
έμελλον νά ψυχράνωσι τήν τιμήν τοΰ ναυτικού καί τής σημαίας 
τοΰ Έθνους’ καί τά παρ’ υμών πεπραγμένα έτι σωτηριωδέστερα 
θέλουσιν άποβή, δταν ή Δικαιοσύνη μετά τής καθηκούσης πικρό- 
τητος παραδειγματίσω τών κακούργων τούτων τήν τιμωρίαν.'

Καί υμείς μέν, κληρονόμος τής φιλοπατρίας έκείνης, δι’ ήν τύ 
Έθνος προσφιλεστάτην έχει τήν μνήμην τοΰ ύμετέρου Πατρός, 

πάντως ευρίσκετε ανταμοιβήν, τήν γλυκερωτέραν πασών, τήν συνεί
δηση· τής ευτυχούς έκπληρώσεως τών χρεών σας. 'Αλλά καί ή κυβέρ- 
νησις όφείλουσα δημοσίαν καί πάμφημον τήν άναμαρτύρησιν τής τε 
έπευδοκησεως καί τής πρός υμάς άπεριγράπτου πίστεως αύτής, σάς 
τήν προσφέρει τό γε νΰν έχον διά τοΰδε τοΰ γράμματος, είς δέ περι
στάσεις δεξιωτέρας πεποίθατε, δτι θέλει νά σάς απόδειξη τρανιότερον 
οποίου λόγου καί πρεσβείου άξιοι τούς καθ’ υμάς άρχοντας.

Μετά τοϋΆημητρίου Βούλγαρη καί Θοδωράκη Γρίβα 
έπρωτοστάτησεν είς τήν κατά τοΰ Βασιλέως Όθωνος έπα- 
νάστασιν καί διετέλεσε μέλος τής Άντιβασιλείας, υπήρξε 
πολλάκις Δήμαρχος Πατρέων, ύπουργός καί πρωθυπουρ
γός έπί Βασιλέως Γεωργίου τοΰ, Α', άπέθανε δέ τφ 1867,

* 'Ιστορία ’Αθηνών Δ. Γρ. Κσμπούρο- 
γλου, τόμος Γ’. σελ. 249.— Οί Ροϋφοι έγ- 
κατέλειψαν τάς 'Αθήνας καί έγκατεστά
θησαν έν Πάτραιςτφ 1688.—'Αθηναϊκόν 
Άρχοντολόγιον Δημ. Γρ. Καμπούρογλου 
σελ. 124. — Συνυφανθέντες δέ οί Μπενι- 
ζέλοι οΰτοι μετά τών 'Αθηναίων έπίσης 
Ρούφων, έδημιούργησαν τήν μεγάλην καί 
αρχοντικήν οικογένειαν τών ΙΙατρών.

Ζ'λ»
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τιμώμενος τά μέγιστα ΰφ’ δλων και φέριον τόν Μεγαλό
σταυρον τοϋ Σωτήρος.

Ό Άγγελης Θ. Ρονφος. άριθ. 8, άπέθανεν άγαμος.
Θ&νος Κανακάρης Ρονφος, άριθ. 9, υιός τοΰ Μπε- 

νιζέλου Ρουφου και τής Μαρίας Ι'εωρ. Κουντουριώτη, δστις 
διετέλεσε κατ' έπανάληψιν Δήμαρχος ΓΙατραίων, βουλευτής 
καί υπουργός έπί Έπ. Δεληγεώργη καί Χαρ. Τρικούπη. 
Μετά τοΰ άδελφοΰ του Γ. Ρουφου υπήρξαν οί δημιουργοί 
τής νέας πόλεως τών I Ιατρών.

Γεώργιος Ρονφος, άριθ. 10. δευτερότοκος υιός τοΰ 
Μπενιζέλου Ρουφου. Έλατρευετο υπό τών συμπολιτών του 
καί εις τούς πολιτικούς καί εκλογικούς αγώνας τής περι
φέρειας του ήτο ακαταγώνιστος. Διετέλεσε καί αύτός κατ’ 
έπανάληψιν Δήμαρχος Ιίατραίων, βουλευτής καί ύπουργός. 
Άπέθανε κατά τό 48ον έτος τής ήλικίας του.

'Ελένη Μηεν. Ρούφον, άριθ. 11, νυμφευθεΐσα τόν έκ 
Ρωσσίας "Ελληνα Θεμιστοκλή Κάλογεράκην.

Λονκας Μ. Κανακάρης, Ροΰφος, άριθ. 12, άπέθανεν 
είς νεαράν ηλικίαν άγαμος.

Άνδρέας Μη. Ρονφος, άριθ. 13, έπεδόθη εϊς τό 
σταφιδεμπορίου, άποκροΰσας πολλάκις έπίμονον άξίωσιν τών 
συμπολιτών του νά γίνη Δήμαρχος Πατραίων. Ένυμφεύθη 
τήν Εύφρ.Άντωνοπούλου. Αί 3 θυγατέρες του ένυμφεύθησαν 
τούς Κ. Γεροκωστόπουλον, Δ. Κόλλαν καί I. Πετρομανιάτην.

Παραακενη Μη. Ρούφον, άρ. 14, ένυμφεύθη τόν στρα
τηγόν Έπ. Πετμεζάν, διατελέσας ύπουργός τών Εσωτερικών.

Άγγελης Μη. Ρονφος, άριθ. 15, δστις διετέλεσε δίς 
βουλευτής. Ένυμφεύθη τήν Άνναν Τρύφ. Μουτσοπούλου.

Μηενιξέλος Θ. Ρονφος, άριθ. 16, υιός τοΰ Θάνου

ΘΑΝΟΣ ΜΠ. ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΡΟΫΦΟΣ

Κανακάρη καί τής Κυριακούλας I. 1 Ιροβελεγγίου. Άπέθανε 
εις νεαρωτάτην ηλικίαν.

Μαρία Θ Ρούφον, άριθ. 17, άπέθανε καί αύτή’εις 
νεαρωτάτην ηλικίαν.

Μηενιξέλος Θ· Ροϋφος, άριθ. 18, γεννηθείς μετά 
τόν θάνατον τοΰ πρώτου Μπενιζέλου, άριθμ. 16, άπέθανε 
καί αύτός εϊς νεαρωτάτην ήλιλίαν.

ατερίνη Θ. Ρούφον, άριθ. 19, ήτις διετέλεσε καί 
κυρά ς τιμής τής Βασιλίσσης ’Όλγας μέχρι τοΰ 1910, 
δτε έ οευθη τόν Ίωάννην Γ. Άθηνογένην.

Λ., νιξέλος Θ. Ρονφος, άριθ. 20, τρίτος, βαπτισθείς 
μέ τό ονομα τοΰ πάππου του, νυμφευθείς δέ τήν Σοφίαν 
ΙΊάλλη. Κατετάγη ώς έθελοντής καί ήκολούθησε τήν έκστρα- 
τείαν τοΰ 1897. Ζή εγκατεστημένο; έν Άθήναις.

Μαρία Θ. Ρούφον, άριθ. 21, ένυμφεύθη τόν Πρόε
δρον τοΰ Στρατοδικείου Μενέλαον I. Σουλτάνην, διατελέ- 
σαντα καί ύπουργόν τής Δικαιοσύνης έπί Κυβερνήσεως Σπ. 
Λάμπρου τό 1916.

Η ΔΡΑΣΙΣ ΤΟΥ Κ. ΛΟΥΚΑ ΚΑΝΑΚΑΡΗ - ΡΟΥΦΟΥ

Λονκας Θ. Κανακάρης Ροϋφος, άριθ. 22, υίός τοΰ 
Θάνου Καν. Ρούφου - άριθ. 9 - διεδέχθη τόν πατέρα του 
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εϊς τήν πολιτικήν. Μετά τόν θάνατον τοΰ έξαδέλφου του 
Ίω. Ρούφου εμεινεν ό άρχηγός τοΰ μεγάλου Ιστορικού κόμ
ματος τών Πατρών Ρούφου, έκλεγόμενος συνεχώς βουλευ
τής Άχαϊοήλιδος άπό τοΰ 1905. Κατά τώ 1912 τφ προσε- 
φέρθη ύπό τοΰ πρωθυπουργού κ. Έλευθ. Βενιζέλου, άρχη- 
γοΰ τότε μεγάλης πλειοψηφίας, ή προεδρεία τής Βουλής, 
τήν δποίαν ήρνήθη νά δεχθή, λόγφ τής νεαρός ήλικίας του.

Ίο 1913 τφ άνετέθη ή Γενική ΔιοίκησιςΚρήτης, είς δια
δοχήν τοΰ Αειμνήστου Στεφάνου Δραγούμη, πρώτου Γενι
κού Διοικητοΰ, άναλαβόντος μετά τήν άπελευθέρωσιν τής 
Μακεδονίας, τήν Γεν. Διοίκησιν αυτής.

Διά τής έν Κρήτη διοικήσεως του δ κ. Λουκάς Κανα
κάρης Ροΰφος έφείλκυσε τήν έκτοτε καί πάντοτε έκδηλου- 
μένην ευγνωμοσύνην τών Κρητών. Κατά τό 1915 κατηρ- 
γήθη ή Γεν. Διοίκησις Κρήτης καί έξελέγη πάλιν βουλευτής 
Πατρών κατά τάς έκλογάς τοΰ Μαΐου τοΰ 1915.

Σχετικώς μέ τήν έν Κρήτη Γεν. Διοίκησιν τοΰ κ. Λουκά 
Κανακάρη Ρούφου αξίζει νά άναφερθοΰν τά άκόλουθα δύο 
έγγραφα, ήτοι έν τηλεγράφημα τοΰ Βασιλέως Κωνσταντίνου 
καί τό έτερον τοΰ πρωθυπουργού κ. Βενιζέλου καί μία σκια
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γραφία τοΰ άνδρός ύπό τοΰ αειμνήστου δημοσιογράφου 
Βλάση Γαβριηλίδη, δημοσιευθεΐσα εϊς τήν εφημερίδα 
«Άκρόπολιν» τήν Hi Φεβρουάριου 1915, έχοντα ούτω:

Τηλεγράφημα τής 30 Σεπτεμβρίου 1914 τοΰ πρωθυπουργοΰ κ. 
Βενιζέλου πρός τόν Γεν. Διοικητήν Κρήτης κ. Λ. Κανακάρην 
Ρούφον.

Κύριον Ρούφον Γενικόν Διοικητήν Κρήτης,
X

Έπι εκπληρώσει ένιαυσίας εύδοκίμου υμών υπηρεσία.- Γενι
κού Διοικητοΰ Κρήτης ή Λ. Μ. ό Βασιλεύς ηύδόκησε ν. μάση
υμάς ιππότην τοΰ Βασιλικού Τάγματος τού Σωτήρος κα' .τροα- 
γάγιι υμάς είς τόν Χρυσοΰν Σταυρόν τοΰ αύτού Τάγμτ .. Συγ
χαίρω από καρδίας. Βενιζέλος.

Τηλεγράφημα τού Βασιλέως Κωνσταντίνου δημοσιευθέν 
εις τό φύλλον 16 (τεύχος πρώτον τής 11ης ’Απριλίου 1915) είς τό 
παράρτημα τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως έν Κρήτη.

Κύριον Λονκαν Κανακάρην Ρούφον

Χανιά

Εύχαριστοΰντες υμάς έπί τή λήξει τής ύμετέρας εύδοκίμου έν 
Κρήτη υπηρεσίας, έκφράζομεν ύμϊν πλήρη τήν ήμετέραν εύαρέ- 
σκειαν. Κωνσταντίνος Β“.

'Άκρόπολις· 16 Φεβρουάριου 1915 (ίδιοκτ. Βλ. Γαβριηλίδης). 
Μία σκιαγραφία νπερνπονργον.

Ό Ρονφος. Ή «Άκρόπολις» θεωρεί καθήκον της νά προλο- 
γιση την κατωτέρω ύπό παρακολουθήσαντος τό πολιτικόν στάδιον 

ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΡΟΫΦΟΣ

τού Γενικού Διοικητοΰ Κρήτης κ. Λουκά Κανακάρη Ρούφου δημο- 
σιευομένην σκιαγραφίαν. Διατί ένόμισε μετά τάς σκιαγραφίας τού 
Πρωθυπουργού καί τών υπουργών του νά παραθέση καί τήν τού 
Γενικού Διοικητοΰ Κρήτης, ; Ό πρώτος τίτλος τών ολίγων αύτών 
γραμμών άπαντα είς τό ερώτημα. Πλήν τοΰ δτι ή θέσις ένός Γεν. 
Διοικητοΰ πρό τής νέας περί άφομοιώσεως νομοθεσίας ήτο θέσις 
υπουργού, άφ’ ού υπουργοί κυρίως τήν έχουν καταλάβη, άλλά τό 
σύστημα κατά τό όποιον έδιοίκησε την Κρήτην ό κ. Ροϋφος 

υπήρξε τοιοΰτον, ώστε νά νομίζη κανείς, δτι έκεί έγιναν τά αποκαλυ
πτήρια, οχι πλέον νέου τρόπου διοικήσεως, άλλά νέον πολιτεύματος. 

Ένός πολιτεύματος προσωπικού, άντικοινοβουλευτικού καί έξόχως 
λαϊκού- Τόσον ιύστε, ό τίτλος τού Γεν. Διοικητοΰ, έν ώ γεννούσε 
ρίγη είς τά στέρνα τών Κρητικών, καθ’δ ύπενθυμίζων τό άξίωμα 
Τούρκων πασσάδων, νά καταντήση δημοκρατικώτατος καί ύπερλαϊ
κός, δ δέ κ. Λουκάς Ροΰφος, ώς προσφυέστατα παρατηρεί ό κατω
τέρω σκιαγραφών αύτόν, νά παρίσταται είς τήν συνείδησιν τοΰ Κρη
τικού λαού, δχι μόνον ό πανυπουργός του, άλλά καί ό πανβου- 
λευτής του.

Ό κ. Λουκάς Ροΰφος άνεδείχθη πράγματι ό Κάλλαϋ τής Κρή
της. Μέ τήν διαφοράν, δ,τι εκείνος έκαμε διά τήν Βοσνίαν καί Έρζε- 
γοβίνην έντός δεκαπενταετίας, ό κ. Ροΰφος θά συνετέλει έντός πεν
ταετίας, έάν δέν έσπευδε ό κοινοβουλευτισμός νά έξαφανίση τό θέαμα 
τών προόδων, τάς δποίας έπιτελεϊ έν περίβλεπτον τής Ελλάδος 
τμήμα, δταν δέν κυβερνάται κοινοβουλευτικώς.

Λύτά δέ, ποΰ έντός όλιγίστων μηνών συνετέλεσε, βέβαια επισκιά
ζουν τήν εντός ισοχρόνου διαστήματος δρασιν τού Κάλλαϋ. Ό 
άνθρωπος αύτός άπεκαλύφθη, έκεϊνος πού λέν οί Γάλλοι: *Προφεσ-  

σερ ντ ένερζί·. Καθηγητής, «διδάσκαλος ένεργείας». Πάν δ,τι σκέ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠ, ΡΟΫΦΟΣ

πτεται, πάν δ,τι διαι
σθάνεται, προτού κα
λά τό διαισθανθή καί 
τό σκεφθή, έννοεί νά 
τό μεταβάλη είςένέρ- 
γειαν. Διά τοΰτο πάν 
δ,τι σκέπτεται τό σκέ
πτεται, ούτως ιύστε 
νά είνε έφαρμόσι- 
μον. Οΰτω έξηγεϊται 
αύτό τό θαΰμα τό 
αληθινό, τό οποίον 
τόν άναδεικνύει ένα 
τών μεγίστων δημι
ουργικών καί οργα
νωτικών διοικητικών 
τής Νέας Ελλάδος, 
τήϊ εξόχον επιτν- 
χίας τον νόμον περί 

άγροφνλακής. Ένα 
τέτοιον νόμον πολε
μούν νά τόν κυοφο
ρήσουν καί νά τόν 
γεννήσουν μιάς γε
νεάς, διά νά μή εϊπω
μεν δύο, βουλαί καί 
κυβερνήσεις τής Πα
λαιός Ελλάδος καί 
δ,τι κυοφορούσαν 
έπάθαινε αποβολήν 
καί δ,τι γεννοβολού- 
σαν, άπεδεικνύετο 
τέρας, αύτός δέ δ 
Ροΰφος έντός δλιγί- 
στων ημερών, έναν
τίον τών δικαστικών 
αρχών τής Κρήτης, 
έναντίον τών έπιλέ- 
κτων τών κοινωνιών
Χανίων, Ηρακλείου καί Ρεθύμνης, έναντίον πολιτικών τής Κρήτης 
βαθύτατης πείρας καί όξυτάτου νοΰ, τόν συνέλαβε, τόν έγέννησε, τόν 
έφήρμοσε καί τόν έώρτασε θριαμβεύων.

Οί [δίζέπΰεκτότεροι, όσοι τόν έκλαιαν τοιαύτη ν καινοτομίαν άπο- 
τολμώντα, τώρα τό ομολογούν : «Ένίκησες. Εϊμεθα είς τήν πλάνην».

Τήν αύτήν επιτυχίαν εϊχε διά τά δημόσια έργα καί διά τάς 
πλουτοπαραγωγικάς δυνάμεις τής Κρήτης. Διοικεϊν δΓ αύτού έσή- 
μαινε έμπλουτίζειν, έκπολιτίζειν, δημιουργεϊν συγκοινωνίαν, κί- 
νησιν, μεταρρύθμιση·, πρόοδον φυσικήν, πρόοδον ηθικήν, πρόοδον 
κοινωνικήν. Τό μάτι του, δπου βλέπει δύναμιν μαγνητίζεται καί 
άντιμαγνητίζων αύτήν τήν καλεΐ ύπηρέτιδά του. Οΰτω έχρησιμο- 
ποίησε τόν μέγαν Ραϊνόλδον Δημητριάδην, τόν ποιήσαντα θαύματα 
έντός ολίγων μηνών, τήν γαλλικήν άποστολήν διά τήν συγκοινωνίαν 
την χερσαίαν καί λιμενικήν τής Κρήτης, τούς έλληνας γεωπόνους 
διά την ελαιοκομίαν, τόν 
Πρύτανιν τών δικαστι
κών τής Νέας Ελλάδος 
Χρήστον Παλαμάν διά 
τήν φωτεινήν καί άνοι- 
χτορίζοντα διοίκησιν.

Πώς ό κληρονομήσας 

ενα άπό τά κοτζαμπα- 

σικώτερα, ώς πρός τήν 
Ιστορικήν καταγωγήν 
των, καί συναλλακτικώ- 
τερα, ιός πρός τήν κοι
νοβουλευτικήν έξέλιξιν 
κόμματα, μετέβαλε τήν 
διοίκησιν τον είς τήν 

Κρήτην εις άληϋ·ινήν 

ιεροτελεστίαν, άντικα- 
ταστήσας τήν συναλλα- 
γήν μέ τά άγαθι' τού 
Κρητικού λαού; Τ , / λύ- 
σιν αύτήν τοΰ αινίγμα
τος δέν μάς τήν δίδοι ν 
αι πολίτικα! ψυχολογι
κοί μας γνώσεις.

Διά τούτο τόν Λουκάν 
Ρούφον έθεωρήσαμεν 
ώς άλη&ινόν φαινόμε- 

νον άπό τά εύελπιστικώ- 
τερα τοϋ μεταγονδικον 

πολιτικού βίου τής Ελ
λάδος.

Έπίσης ό κ. Βενιζέ
λος είς δηλώσεις του, είς 
τήν Βουλήν, τόν Νοέμ
βριον τοΰ 1914 περί
τοΰ κ. Λουκά Κανακάρη ιωαννης γεωργ. ροϋφος



Ρούφου είπε τά έξής: ·Είμαι υποχρεωμένος νά προλογίσω, δτι τά 
καθήκοντα αϋτοΰ ό εντεταλμένος τής Κυβερνήσεως έν_ Κρήτη 
(κ. Λουκάς Κανακάρης Ροΰφος) τά έκπληροϊ κατά τρόπον, ό όποιος 
όπέσπασε τήν πλήρη επιδοκιμασίαν τής.Κυβερνήσεως».

Τόν Σεπτέμβριον τοΰ αυτού "'έτους 1915, δτε έξε- 
δηλώθη ή οριστική διαφωνία μετά τοΰ Βασιλέως Κωνσταν
τίνοι’ καί τοΰ κ. Ελευθερίου Βενιζέλου, ό κ. Ροΰφος διε- 
φώνησε πρός τόν κ. Έλ. Βενιζέλον, τοΰ όποίου ήτο έως τότε 
πολιτικός φίλος, καί διεξήγαγε δξύτατον κατ’αύτοϋ αγώνα.

Ό κ. Λουκάς Κανακάρης Ροΰφος διετέλεσεν ύπουργός 
τών’Εσωτερικών τής κυβερνήσεως Καλογεροπούλου τό 1916.

Κατά τό 1917 έφυλακίσθη ύπό τής Κυβερνήσεως Βενι
ζέλου, καταδικασθείς είς πολυετή ειρκτήν, διά τάς πολιτικός 
του άντιλήψεις, άπεφυλακίσθη δέ τόν Φεβρουάριον τοΰ 1920 
διά Βασιλικής χάριτος. Έπίσης, ώςέξήλθε τών φυλακών, άπε- 
τέλεσε μέλος τοΰ Συμβουλίου τής Ηνωμένης Άντιπολιτεύ- 
σεως, εκλεγείς κατά τάς βουλευτικός έκλογάς τοΰ Νοεμ

βρίου 1920 βουλευ
τής Άχαϊοήλιδος.

Τόν Μάρτιον τοΰ 
1922 παρεκλήθη, λό
γφ προσωπικής έκτι- 
μήσεως, ύπό τοΰ άει-
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ΡΟΔΗΣ ΛΟΥΚΑ Κ. ΡΟΥΦΟΣ 

μνήστου Δημ. Γούναρη, πρωθυπουρ
γού τότε, νά άναλάβη καί άνέλαβε 
τό χαρτοφυλάκιον τοϋ υπουργείου τής 
’Εθνικής ΟΙκονομίας, καίτοι δέν άνή- 
κεν εις τό Λαϊκόν κόμμα, άντιπροσω- 
πεύσας οΰτω τήν Ελλάδα εις τό μέγα 
συνέδρων τής Γενεύης τό 1922.

Κατά τήν έκρηξιν τής Έπαναστά
σεως ΙΙλαστήρα, Οκτώβριον 1922, τφ 
ύπεδείχθη ν’ αναχώρηση έξ Ελλάδος 
καθ’ δ ανεπιθύμητος. Άπουσιάσας 
οΰτω είς τό έξωτερικόν έπί 18 μήνας, 
περιώδευσεν άνά τήν Γερμανίαν, Αυ
στρίαν καί Ιταλίαν.

Τόν ’Οκτώβριον τοΰ 1925 έκλήθη 
τηλεγραφικούς έκ I Ιατρών υπό τοΰ τότε 
πρωθυπουργού κ. Θεοδ. Παγκάλου 
καί παρεκλήθη ν’ άναλάβη προσωρινώς τό χαρτοφυλάκιον 
τοΰ ’Υπουργείου τής Παιδείας Μετά τινας δέ ημέρας τφ άνε- 
τέθη τό χαρτοφυλάκιον τού υπουργείου τών Εξωτερικών, 
τό όποιον καί διεύθυνε μέχρι τής 25ης Αυγούστου 1926.

Ώς ύπουργός τών Εξωτερικών ό κ. Λουκάς Κανακάρης 
Ροΰφος, εινε ό πρώτος έγκαινιάσας τήν πολιτικήν τής δια- 
λύσεως τών μετά τής Ιταλίας παρεξηγήσεων, μεταβάς πρός 
τον σκοπόν τούτον καί αυτοπροσώπως είς Ρώμην τόν Μάρ
τιον τοΰ 1926, έπιτυχών δέ άπολύτως τοΰ έπιδιωχθέντος 
σκοποΰ. Ύπέρμαχος έπίσης τής πολιτικής τής στενής συνεν- 
νοήσεως τής Ελλάδος μετά τής Σερβίας, διεξήγαγε διαπρα
γματεύσεις διά τά έκκρεμή Έλληνοσερβικά ζητήματα καί 
υπέγραψε τήν 17ην Αυγούστου 1926 τάς Έλληνοσερβικάς 
συμβάσεις καί τήν μεταξύ Ελλάδος καί Σερβίας συνθήκην 
συμμαχίας έν συνδυασμφ μετά τής υπογραφής τών Σερβοϊ- 
ταλικών συμφωνιών τοΰ Νεττοΰνο.

’Ιωάννης Θ. Ροΰφος, άριθ. 23, άπέθανεν είς νεαράν 
ηλικίαν.

Ο ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Θ. ΡΟΥΦΟΣ

Βασίλειος Θ. Ροΰφος, άριθ. 24, νεώτερος άδελφός 
τοΰ κ. Α. Καν. Ρούφου. Κατετάγη ώς εθελοντής κατά τούς 
πολέμους τοΰ 1912-1913, λαβών ένεργόν μέρος είς αύτούς. 
Καθ’ δν χρόνον ύπηρέτει άκόμη είς τόν στρατόν, έξελέγη 
βουλευτής Πατρών είς άντικατάστασιν τοΰ παραιτηθέντος 
άπό τοΰ βουλευτικού άξιώματος αδελφού του κ. Λουκά 
Κανακάρη Ρούφου, ώς άποδεχθέντος τήν θέσιν τοΰ Γεν. 
Διοικητοΰ Κρήτης.

Κατά τό 1917 έφυλακίσθη καί αύτός διά τά πολιτικά 
του φρονήματα καί άπεφυλακίσθη μετά τήν Ιην Νοεμβρίου 
1920. ’Έκτοτε δέν ύπέβαλεν υποψηφιότητα βουλευτοΰ ή 
μόνον κατά τάς έκλογάς τοΰ Νοεμβρίου 1926, δτε καί έξελέγη 
βουλευτής Πατρών, τοΰ άδελφοΰ του κ. Λουκά Κανακάρη 
Ρούφου μή έκθέσαντος ύποψηφιότητα.

Θανος Κανακάρης Ροΰφος, άριθ. 25, άπέθανεν είς 
νεαρωτάτην ήλικίαν.

’Ιωάννης Γ. Ροΰφος, δ άλησμόνητος τής Εικονογρα
φημένης» φίλος καί συμπαθής πολιτευτής Πατρών, άριθ. 26, 
υίός τοΰ, ύπ’ άριθ. 10, Γεωργίου Ρούφου. Διεδέχθη τόν 
πατέρα του εις τήν πολιτικήν, άσκήσας μεγίστην έπιρροήν 
είς τά πολιτικά τοΰ νομού Άχαϊοήλιδος. Είχε μεγάλην έπιδε- 
ξιότητα είς τήν συγκράτησιν καί αΰξησιν τής δυνάμεως τοΰ

πολιτικού κόμματός του. Έξελέγετο άνελλιπώς βουλευτής άπό 
τοΰ 1899, δτε τό πρώτον έπολιτεύθη. μέχρι τοΰ 1908, δτε 
άπέθανε άγαμος.

ΟΙ ΤΡΥΦΕΡΟΙ ΒΛΑΣΤΟΙ

Ρόδης Λ. Κανακάρης Ροΰφος, άριθ. 27, υίός τοΰ κ. 
Λουκά Κ· Ρούφου καί τής συζύγου του ’Ελένης, τό γένος Άριστ. 
Παπαγεωργακοπούλου, γεννηθείς τήν 20ήν Δεκεμβρίου 1924.

Θανος Βασ. Ροΰφος, άριθ. 28, υίός τοΰ κ. Βασιλείου 
Ρούφου καί τής συζύγου του Ζηνοβίας, τό νένος Ν. Φραγ- 
κούλη, γεννηθείς τόν Σεπτέμβριον 1922.

Ηί’ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΝΑΚΑΡΗ

ΤΙ οικογένεια αΰτη-Κανακάρη-γόνος τής μεγάλης οικογέ
νειας τών Νοταρά τής Κορίνθου, έμφανίζεται τό πρώτον έν 
Πάτραις διά τοΰ Κυριαζή Κανακάρη, δν άναφέρει ή ιστορία 
τών Πατρών τοΰ Στεφάνου Θωμοπούλου. Τούτου τέκνα 
ήσαν ό - ύπ’ άριθ. 2 - Λουκάς, ό όποιος έφονεύθη ύπό τών 
Τούρκων κατά τήν έπανάστασιν τοΰ Όρλώφ.

Ό Ρόδης Κανακάρης, ύπ’ άριθ. 3, έκ τών γραφο- 
μένων εν, τή ιστορία τοΰ Σάθα καί τών άνακαλυφθέντων 
κατά τά τελευταία έτη εγγράφων έν τοΐς άρχείοις τής Ένε- 
τίας ύπό τοΰ αειμνήστου Σπυρίδωνος Λάμπρου, ύπηρξεν 
έκ τών άρχόντων τών Πατρών. Κατά τάς αύτάς δέ πληρο
φορίας ήσκει μεγίστην επιβολήν έπί τών Τούρκων μέχρι 
τοιούτου σημείου, ώστε, κατά τό 1780, επέτυχε νά απαλλαγή 
ή περιφέρεια Πατρών άπό τόν κεφαλικόν φόρον. Συγχρόνως 
κατιύρθωσε νά δοθή καί τό δικαίωμα είς τήν τοπικήν 
Ελληνικήν πολιτοφυλακήν νά συλλαμβάνη καί αύτούς άκόμη 
τούςπαρεκτρεπομένους Τούρκους αγάδες, τό όποιον δικαίωμα 
δέν είχε μέχρι τότε.

’Αγγελική Κανακάρη Ρούφου, ύπ’ άριθ. 4, γνωστή 
διά τήν ύπέροχον καλλονήν της, ώς γράφει ή ιστορία τών 
Πατρών τοΰ Στεφάνου Θωμοπούλου, ήράσθη τοΰ πρού- 
χοντος Μπενιζέλου Ρούφου, άριθ. 5, δστις καί τήν έζή- 
τησεν είς γάμον. Τό συνοικέσιον τοΰτο άπέκρουσεν ή οικο
γένεια Κανακάρη, διότι ό Μπενιζέλος Ροΰφος ήτο καθολικός 

ΟΙ ΧΧ^ΓΖΗ 
k

Μ
ια άλλη οικογένεια, ήτις προσέφερε σημαντικός ύπη
ρεσίας είς τόν ’Αγώνα τής Παλιγγενεσίας τοΰ "Εθνους 
είτε διά τών πλοίων της, ώς πυρπολικών κλπ. είτε διά 

χρηματικών εισφορών, ήτο ή οικογένεια τών Ψαριανών 
Χατζηκυριάκων.

Έκ τής ιστορίας καί άλλων έγγράφων, άτινα έχομεν 
ύπ’ δψιν, ή οικογένεια τών Χατζηκυριάκων έμφανίζεται τό 
πρώτον είς τά Ψαρά ώς οικογένεια έφοπλιστών, τής όποιας 
τά πλοία έκυβέρνων ή αύτοπροσιόπως μέλη τής οικογένειας 
ή μισθωτοί πλοίαρχοι.

Κατά τήν έπανάστασιν τοΰ Όρλώφ, τό 1769, ή ιστορία 
άναφέρει, δτι μετέσχεν αυτοπροσώπως τής κατά τό έτος έκεΐνο 
γενομένης ναυμαχίας παρά τόν Τσεσμέ ό Γεώργιος Χατζη- 
κυριάκος μέ ίδιον πλοϊον, τό οποίον έχρησιμοποιήθη, κατά 
τήν ναυμαχίαν έκείνην.

Κατά τήν έπανάστασιν τοΰ 1821 οί Χατζηκυριακοι 
μετέσχον συνεχώς τοΰ άγώνος μέ έξ ιδιόκτητα πλοία των, 
χρησιμοποιούμενα κυρίως ώς καταδρομείς. Ή ιστορία τών 
Ψαρών άναφέρει συμμετοχήν τών Χατζηκυριάκων είς πολ
λάς ναυμαχίας κατά τοΰ Τουρκικού στόλου, μεταξύ τών 
οποίων, τής Έρεσσοΰ, Φιόκαις κ.λ.π. Όμοίως έπανειλημμέ- 
νως μέλι) τής οικογένειας τών Χατζηκυ
ριάκων, ώς οί Γεώργιος, Κωνσταντίνος 
καί Νικόλαος ήσαν μέλη τής δημογε
ροντίας Ψαρών. Μετά τήν καταστροφήν 
τής ηρωικής ταύτης νήσου οί Χατζηκυ- 
ριάκοι έγκατεστάθησαν, άνευ οβολού 
δμως πλέον, είς Αίγιναν, ένφ ώς άπο- 
δεικνύεται έκ τής μετ’ άρκετάς δεκαε
τηρίδας άναγνωρίσεως τής Ελληνικής 
Κυβερνήσεως πρός τούς κληρονόμους 
τών Χατζηκυριάκων, ή οικογένεια αΰτη 
προσέφερε κατά τήν διάρκειαν τής Έπα
ναστάσεως διά τήν συντήρησίν της 
414,000 χρυσά φράγκα.

Μετά τήν έγκατάστασίν της εις Αίγι
ναν ή οικογένεια Χατζηκυριάκου, τή 
οικονομική άρωγή τής οικογένειας Κον- 
τοσταύλου, κατιύρθωσε νά κατασκευάσω 
μικρόν πλοϊον καί έπανέλαβον τάς έργα
σίας των, έγκατασταθέντες ολίγα έτη 
βραδύτερον μονίμως πλέον είς Σύρον. 
Εις έκ τής οικογένειας Χατζηκυριάκων 
δέν φαίνεται, δτι μετέσχε τοΰ Άγώνος 
κατά τό 1821, τοΰτο δμως οφείλεται 
είς τό γεγονός, δτι είχε συλληφθή αιχμά
λωτος ύπό Άλγερινών πειρατών, άπε- 
λευθερωθείς μετά πολύ χρόνον διά κατα
βολής λύτρων. Μετά τήν άπελευθέρωσίν ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ

τό θρήσκευμα. Παρά τήν δρνησιν έν τούτοις τής οικογέ
νειας Κανακάρη, οί δύο νεαροί ερωτευμένοι άλληλαπήχθησαν 
καί μετέβησαν είς Κόρινθον πλησίον τών συγγενών τής 
’Αγγελικής, τής οικογένειας Νοταρά, δπου καί έτελέσθη ό 
γάμος των.

Μετά τόν ύπό τών Τούρκων φόνον τοΰ άδελφοΰ του 
Λουκά, ό Ρόδης, ύπερήλιξ πλέον καί αγαμος, συνεφιλιώθη 
μέ τήν άδελφήν του Αγγελικήν καί τόν γαμβρόν του, ύπό 
τόν δρον, δπως τά τέκνα των βαπτισθώσιν είς τό ορθόδοξον 
δόγμα, διά νά μή έξαλειφθή δέ τό ιστορικόν όνομα Κανα
κάρης, έλλείψει άπογόνων, ήξίωσεν, δπως παραμείνη έν τή 
οίκογενείμ Ρούφου καί τό όνομα Κανακάρη, νά φέρουν δέ 
τοΰτο οί τών άπογόνων του φέροντες όνόματα Θάνος, Λου
κάς καί Ρόδης.

'Ο δρος ούτσς τηρείται άπαρεγκλίτως μέχρι σήμερον 
ύπό τής οικογένειας Κανακάρη - Ρούφου. Ό Ρόδης Κανα
κάρης έκληροδότησεν έπίσης τήν μεγάλην του περιουσίαν είς 
τόν έπ’άδελφή άνεψιόν του Αθανάσιον Κανακάρην-Ροΰφον

κγρχι<οι
τής Ελλάδος, κατά τό 1835, έγεννήθη ό Νικόλαος Χατζη- 
κύριάκος, έπεδόθη δέ είς τά έφοπλιστικά καί ήτο ιδιοκτήτης 
6 πλοίων. Ούτος άπέθανε τό 1916, άφήσας τέκνα τούς 
’Αλέξανδρον, Άνδρέαν, Γεόιργιον καί δύο θυγατέρας τήν 
κυρίαν Αριστ. Κανάρη καί τήν κυρίαν Χατζηκυριάκου.

Έκ τών υιών τοΰ Νικολάου Χατζηκυριάκου, ό ’Αλέξαν
δρος, είσήλθεν είς τήν Σχολήν τών Ναυτικών Δοκίμων, έξηλθε 
δέ αύτής, τό 1893, ώς σημαιοφόρος τοΰ Πολεμικού Ναυτι
κού τής Ελλάδος. Κατά τόν Ελληνοτουρκικόν πόλεμον τοΰ 
1897 μετέσχεν αύτοϋ ώς ύπαρχος τοΰ ύπ’άριθ. 11 τορπιλ- 
λοβόλου ύπό Κυβερνήτην τόν ανθυποπλοίαρχον κ. Ίωαν. 
Βρατσάνον, ήδη άντιναύαρχον. Τό 1909 ό κ- Άλέξ. Χατζη- 
κυριάκος έξελέγη ύπό τών άξιωματικών τοΰ Πολεμικού Ναυ
τικού μέλος τής ’Επαναστατικής ’Επιτροπής.

Κατά τούς πολέμους τοΰ 1912 - 1913 ώς ύποπλοίαρχος 
τών άντιτορπιλλικών «Βέλος» καί «Δόξα» μετέσχε τής ναυ
μαχίας τής "Ελλης καί δύο ναυμαχιών κατά τών Τουρκικών 
καταδρομικών «Μετζητιέ» καί «Χαμηδιέ*.

Τό έτος 1916 ό κ. Άλεξ. Χατζηκυριάκος, άκολουθών 
άνταντικήν πολιτικήν, διότι έθεώρει ταύτην συντρέχουσαν 
τά εθνικά συμφέροντα, χωρίς νά είται Φιλελεύθερος, ήκολού- 

θησε τήν κ. Βενιζέλον εις τήν Θεσσα
λονίκην, δπου συνέπηξε τό κράτος τής 
Θεσσαλονίκης. Τό 1917, ώς άντιπλοίαρ- 
χος, ήτο κυβερνήτης τοΰ καταδρομικού 
«Άβέρωφ», άμέσως δέ κατόπιν ώς 
κυβερνήτης αύτοϋ μετά τεσσάρων άνι- 
χνευτικών συνέπραξε μετά τοΰ Συμμα
χικού στόλου είς Μοΰδρον ύπό τάς δια- 
ταγάς τοΰ "Αγγλου ναυάρχου, τιμηθείς 
διά τοΰ Αγγλικού παρασήμου τοΰ Λου
τρού καί έγγράφιος διά πολλών ευχα
ριστιών τοΰ Κεντρικού Αγγλικού Επι
τελείου διά τήν πολεμικήν δράσίν του. 

Κατά τήν κατάληψιν τής Κωνσταν
τινουπόλεως, τό 1918, είσήλθε μετά τοΰ 
Συμμαχικού στόλου είς αύτήν. Τότε ή 
Ελληνική Κυβέρνησις τάς παραμονάς 
τής εισόδου έστειλεν ώς άρχηγόν τόν 
πλοίαρχον κ. Κακουλίδην, άνακληθέντα 
μετά 15 ημέρας, άνέλαβε δ’ έκ νέου τήν 
άρχηγίαν ό κ. Χατζηκυριάκος, τοϋ ναυ
τικού καί τοΰ διπλωματικού μέρους εις 
τήν ξηράν.

Ακολούθως ό κ. Χατζηκυριάκος, 
ώςΚυβερνήτης πάντοτε τοΰ «Άβέρωφ» 
μετέσχε είς τήν έκκένωσιν τής Σεβα
στουπόλεως καί κατόπιν διαφωνήσας 
μέ τήν Ελληνικήν Κυβέρνησιν άπε'
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σύρθη τήςένεργοϋ ύπη
ρεσίας, παραδώσα?, εις 
Σμύρνην τήν κυβερνη- 
σιν τοΰ «’Αβέρωφ» εϊς 
τόν πλοίαρχον κ· Μαύ
ρου δήν.

Κατά τό διάστημα 
1920-1922 ό κ. Άλες. 
Χατζηκυριάκος διέμενεν 
εις ’Αθήνας, μετά δέ 
τήν άφιξιν τής έπανα
στάσεως Πλαστήρα εν
ταύθα, έξελέγη ύπό τοΰ 
Πολεμικού Ναυτικού 
μέλος τής ’Επαναστατι
κής ’Επιτροπής. Τήν 
εκλογήν ταύτην τήν άπε- 
δέχθη, πλήν μετά τινας
μήνας διεφώνησε και άνέλαβε τήν αρχηγίαν τοΰ στόλου. Ή 
διαφωνία αΰτη τοΰ κ. Χατζηκυρ ρός τήν ’Επαναστα
τικήν ’Επιτροπήν οφείλεται εϊς εγονός, δτι ή έπανά- 
στασις έκυβέρνα τότε τήν χιόραν υ.. ξένου έγκεφάλου, δια- 
μενοντος μάλιστα εϊς τό εξωτερικόν, τοΰ κ. Χατζηκυριάκου 
μή συμφωνοΰντος εις τοΰτο και μή έπιθυμούντος νά άνα- 
λάβη εύθύνας.

Άκολούθως μετά τήν υπογραφήν τής Συνθήκης τής 
Λωζάννης άπεσύρθη οϊκειοθελώς τής ύπηρεσίας καϊ άνεμίχθη 
ένεργώς εϊς τάς καταβληθείσας τότε προσπάθειας πρός είσο
δον τής χιόραζ εις τήν κοινοβουλευτικήν τροχιάν. ’Εκλεγείς 
βουλευτής ’Αθηνών κατά τάς έκλογάς τοϋ 1923, έγένετο 
ύπουργός τών Ναυτικών τής κυβερνήσεως Παπαναστασίου, 
κατά τάς άρχάς 1924, ύπήρξε δέ έκ τών πρωτεργατών τού 
Δημοκρατικού πολιτεύματος έν Έλλάδι. Ό κ. Χατζηκυριά- 
κος έπρωτοστάτησε τότε, <ος βουλευτής, διά τήν έκδίωξιν τοΰ 

Ο ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΜΟΙΡΑΣ ΨΑΡΙΑΝΗΣ ΝΑΥΜΑΧΕΙ ΜΕ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΞΩΘΙ ΤΗΣ ΧΙΟΥ

κ. Βενιζέλου, κατά Μάρ
τιον τοΰ 1924, ζητή- 
σαντος νά άναμιχθή έκ 
νέου ένεργώς εϊς τήν 
πολιτικήν.

Τό 1925 πεισθείή, δτι 
αί ένέργειαι τής τότε 
Ελληνικής Κυβερνή
σεως δέν ήσαν, οΰτε ει
λικρινείς, άλλ’ οΰτε καϊ 
λυσιτετελεΐς διά τόν τό
πον, έπρωτοστάτησε εϊς 
τήν άνατροπην της διά 
τής καταλήψεως τού 
στόλου. Χάρις δμως εϊς 
ένεργείας παρασκηνια- 
κάς, πολιτικός καί στρα
τιωτικός, άνεδείχθη άλ

λος αρχηγός τής έπαναστάσεως, ώς καταλληλότερος δι' ϊδίυυς 
λόγους. Ώς έκ τούτου ήναγκάσθη νά άναλάβη τό χαρτοφυ- 
λάκειον τοΰ 'Υπουργείου τών Ναυτικών εϊς τήν Κυβέρνησιν 
τοΰ κ, Θ· Παγκάλου, τό όποιον έκράτησε έπί 5 ’/2 μήνας. 
Κατά τήν ύπουργείαν του ταύτην ό κ. Χατζηκυριάκος άνα- 
διωργάνωσε τόν πολεμικόν στόλον καϊ υπέγραψε συμβόλαια 
προμήθειας 6 υποβρυχίων, 6 ατμακάτων, τών πολεμικών 
«’Ηφαίστου» καϊ «Άρεως» καϊ τής άνανειόσεως καί προμή
θειας πολεμικού υλικού.

’Αναδιοργάνωσε έπίσης τό Μετοχικόν Ταμεΐον καϊ κατέ
λαβε τόΡωσσικόν Νοσοκομεΐον. Άνέλαβε έπίσης έπί ένα και 
ήμισυ μήνα τό χαρτοφυλάκειον τού 'Υπουργείου τών ’Εξω
τερικών κατά τήν διάρκειαν τής απουσίας τού τότε ύπουργοϋ 
τών ’Εξωτερικών κ. Κ. Ρέντη.

Τόν ’Ιανουάριον τού 1926, διαφωνήσας μέ τόν κ. Πάγ- 
καλον, διότι έθεώρει, δτι κακήν όδόν ήρχισε ν’ άκολουθή,

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 
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παρητήθη. Τόν Μάρτιον τοΰ ϊδίου έτους προσεπάθησε νά 
άνατρέψη τόν κ. Θ. Πάγκαλον, άλλ’ ή κίνησίς του αυτή 
έματαιώθη, διότι έπροδόθη ύπό τινων έκ τών μεμυημένων 
άξιωματικών.

Ό κ. Άλέξ. Χατζηκυριάκος ένυμφεύθη τήν θυγατέρα 
τοΰ Θεοδώρου Γκίκα, έξ “Υδρας, καϊ άπέκτησεν εν τέκνον 
δνόματι Νικόλαον, ήλικίας ήδη 21 έτους.

Άνδρέας Χατζηκυριάκος, άδελφός τοΰ κ. Αλεξάνδρου 
Χατζηκυριάκου, δστις έδρασε έν Ζυρίχη, έπιδοθεϊς εϊς τήν 
βιομηχανίαν τών τσιμέντων. Τήν βιομηχανίαν ταύτην ό 
κ. Άνδρέας Χατζηκυριάκος έγκατέστησε διά πρώτην φοράν 
εις Ισπανίαν, Ελλάδα καϊ Τουρκίαν.'Ο κ. Άνδρέας Χατζη
κυριάκος έξελέγη βουλευτής τό 1906, άκολούθως δμως άπε- 
χώρησε τής πολιτικής. 'Υπό τής Έπαναστάσεως Πλαστήρα 
έγένετο τιμής ένεκεν Ύπουργός τής Εθνικής Οικονομίας. 
’Ήδη εινε Πρόεδρος τών Βιομηχάνων.

Ό τρίτος έκ τών αδελφών δνόματι Γεώργιος ήτο 
έφοπλιστής, δράσας ποικιλοτρόπως, άπέθανε δέ έξ αιφνίδιου 

θανάτου τό 1921.
Ό υιός τοΰ κ. Αλεξάνδρου Χατζηκυ

ριάκου Νικόλαος άπελύθη πρό τινων 
ήμερών τών τάξεων τοΰ στρατού, ύπηρε- 
τήσας τήν θητείαν του, έπέδειξε δέ άπό 
νεαρωτάτης ήλικίας μεγάλην κλίσιν εϊς 
τήν ζωγραφικήν. 'Ο Νικόλαος προσέλαβε 
καί τό μητρικόν έπιόνυμον Γκίκας, διότι 
εινε ό τελευταίος άπόγονος, φέρει δέ τό 

όνομα Νικόλαος Χατζηκυριάκος Γκίκας. "ϊνα συμπλήρωσή 
τάς σπουδάς του εϊς τήν ζωγραφικήν μετέβη εϊς ΙΙαρισίους 
πρό τετραετίας, δπου παρέμεινε έπ’ αρκετόν χρόνον. Εϊς 
ΙΙαρισίους διωργάιωσε καϊ έκθεσιν τών έργων του.

Ώς ζωγράφος ό κ. Νικόλαος Χατζηκυριάκος-Γκίκας έπέ- 
σπασε λίαν κολακευτικός κρίσεις ειδικών.

Έγράφησαν περί αύτού άρθρα εϊς περιοδικά, δπως τά 
«Cahiers d’Art», ‘L’Art Vivant», »La Renaissance», 
Drawing and Design» κ. ά. καί εϊς τάς εφημερίδας 

«Journal des Debats», «Figaro», «Presse», «Intransi- 
geant», «Patrie», «Petit Parisien», Paris-Midi», «Kol- 
nisclie Zeitung», «Neue Pariser Zeitung», «Gazeta 
Literaria», «Journal des Hellenes», κτλ. ώς καϊ εϊς τόν 
Αθηναϊκόν τύπον, ύπό κριτικών δπως οί Maurice Raynal, 
Paul Fierens, E. Jeriade, Vanderpyl, Waldemar George, 
Sebastia Gaseli κ. ά. Μεταξύ αύτών ό Marcel Sauvage 
εϊς ά’ρθρον του περί τών Ελλήνων καλλιτεχνών εϊς Παρι- 
σίους, δημοσιευθέν ι Comcedia, λέγει περί αύτού, δτι 
«είναι ίσως ή άποκα. ής Ελληνικής ζωγραφικής εϊς 
τό Παρίσι» καϊ «ό υ μβος ένός κλασσικού πνεύματος, 
προσηρμοσμένου δμως εϊς τάς βαθείας σημερινός τάσεις».

'Η οικογένεια Γκίκα, τής οποίας άπόγονος εινε ή κυρία
Άλες. Χατζηκυριάκου,
έδρασε κατά τήν Έπα- 
νάστασιν τοΰ 1821 μέ 
προσφοράν 1.000.000 
χρυσών φράγκων εϊς με
τρητά καί ιδιόκτητα 
πλοία.

'II οικογένεια Γκίκα, 
’Αλβανικής καταγωγής, 
εϊνε ή όδηγησασα Άλ-

ΘΕΟΔ. ΓΚΙΚΑΣ
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βανούς εϊς Ελλάδα 
πρό έτών τριακο- 
σίων, έπειδή ήτο 
άρχηγός πάτριάς.

Εϊνε έπίσης βε
βαιωμένου ίστορι- 
κώς, δτι εϊς Γκίκας 
μέ τόν Οικονόμου 
εϊνε οί άναπετάσαν- 
τες τήν σημαίαν τής 
Έπαναστάσεως εϊς 
Ύδραν, κατά τό
1821, παρά τήν θέλησιν τών γονέων του, στρέψας έναντίον 
τής πατρικής οικίας τά πυροβόλα τοΰ πλοίου του, άναγ- 
κάσας δ’ οΰτω τόν προύχοντα πατέρα του νά δεχθή τήν 
έπανάστασιν. Ό Θεόδωρος Γκίκας διετέλεσεν έπί τεσσα
ρακονταετίαν βουλευτής.

[Είς τά εφεξής τεύχη της ή «Εικονογραφημένη» ϋά συνέ
χιση τά ιστορικά σημειώματα τών οικογενειών τοϋ Άγώνος, 
παρακολουθούσα καϊ την κατιοϋσαν μέχρις ημών γενεαλο
γίαν αυτών, είς τρόπον ώστε αί σελίδες της νά άποτελέσουν 
άληίλη Χρυσήν Βίβλον τοϋ Αγώνος].



■C‘»T·» Al ΤΤΗΓΑΙ TOY ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ

ΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΙΣ
(*  Ο), διαπρεπής συνεργάτης και φίλος 

τής 'Εικονογραφημένης· κ. 'Εμμ. I. 

’Εμμανουήλ, έγεννήθη έν *Αθήναις τώ 

1886. Έγένετο πτυχιοΰχος τής Φαρμ

ακευτικής έν τώ ήμετέρτμ Ιΐανεπιστη- 

μίτρ 11906) καί διδάκτωυ τών Φυσι

κών ’Επιστημών έν τώ ΙΙανεπιστημίιρ 

τής Βέρνης. Διετέλεσε υποβοηθάς, βοη

θός, υπεπιμελητής, επιμελητής τοΰ φαρ

μακεία .χημείου, άστυχημικός 'Αθηνών 

<1915), έφεδρος λοχαγός τον φαρμ. σώ

ματος. Διωρίσ&η Υφηγητής τής Φαρμ. 

Χημείας (1918), Καθηγητής τής Γενι

κής Χημείας καϊ τών'Εκρηκτικών Υλών

έν τή Σχολή τών Ναυτικών 

δοκίμων, τακτικός καθηγη

τής έν τώ Εθν. ΙΙανεπιοτη- 

μίορ (1921) καί 'Ανώτατος 

’ Υγειονομ. Σύμβουλος. Ακα

δημαϊκός. Απεσταλη ώς αντι

πρόσωπος τής 'Ελλάδος είς 

τα συνέδρια τοΰ Αονδίνου 

1924 καί Βρυξελλών 1926 

ώς καί παρά τή Κοινωνία τών

Εθνών εν Εενενή 1925. Μέλος ξένων έπιστημ. εταιρειών*Εργα  του διαι-

ροϋνται είς πρωτοτύπους έρευνας, διδακτικά συγγράμματα καί μελέτας].

? Ελλάς έπροικίσθη παρά τής Φύσεως ύπό δύο σημαντικών 
πλουτοπαραγωγικών παραγόντων, τών μεταλλείων καί 
τών ιαματικών πηγών, ή έκμετάλλευσις τών όποιων ικα

νήν πρόσοδον θά ήδύνατο ν’ άναγράψη έν τφ προϋπολογισμό) 
τοΰ Κράτους. Καί ένφ εισέρχονται διά τά πρώτα, έκατομ
μύρια χρυσοϋ έκ τής Αλλοδαπής, αί έκ τών ιαματικών ήμών 
πηγών πρόσοδοι είναι μηδαμιναί. 'Ο λόγος είναι εύνόητος. 
’Εκείνα μέν έχουσιν έπιστημονικώς βυθμισθή, αύται δέ εύρί
σκονται είς τήν άρχέγονον καί άθλίαν κατάστασιν τής βυ- 
παρίας καί τοΰ ήμιπολιτισμοΰ.

Αί ίαματικαί πηγαί τής Ελλάδος είναι περίπου 110, έξ 
ών αί ήμίσειαι δημόσιαι καί αί λοιπαί ίδιωτικαί, κοινοτικά! 
κλπ. Έξ αύτών πλεονάζουσιν αί θειούχοι καί έπονται αί 
άλκαλικαί, αί Αλιπηγαί, αί σιδηρούχοι, αί δξυανθρακικαί. 
Πολλαι έξ αύτών, άνεγνωρισμένης θεραπευτικής άξίας, είναι 
έφάμιλλοι ή άνώτεραι τών τής 'Εσπερίας προσομοίων. 
Υπάτη, είναι ζήτημα άν ύπάρχη δευτέρα, καί δικαίως τήν 
άπεκάλεσαν Κολυμβήθραν Σιλωάμ. Τά «Καμμένια Βούρλα» 
τάσσονται μεταξύ τής πρώτης έν τφ κόσμφ τριάδος τών 
ισχυρών άκτινενεργών πηγών. Ή Αιδηψός, τό Λουτράκι, 
ό Καϊάφας, τά Μέθανα, ό Λαγκαδάς καϊ πλήθος άλλο μεταλ
λικών ύδάτων τής Ελλάδος άποτελοΰν σημαντικόν παρά
γοντα θεραπευτικής καϊ πλουτοπαραγωγής.

Τά πλείονα τών Ελληνικών μεταλλικών ύδάτων έχουσιν 
έπαρκώς έρευνηθή. ’Από δεκαετίας δέ περίπου ίδιον τμήμα 
τοΰ Υπουργείου τής ’Εθνικής Οικονομίας μετά περισσής 
έπιστασίας έχει έπιληφθή τής χημικής καϊ φυσικής έξετά- 
σεως πολλών ιαματικών πηγών τής χώρας καί τά λεπτο
μερώς σαφή άποτελέσματα έξεδόθησαν είς τεύχη. Δέν 
άρκούσι μόνον αί προσπάθειαι καϊ τά φώτα τού χημικού. 
Συνεπίκουροι τούτου θά είναι ή κλινική παρατήρησις συστη- 
ματικώς καί έπί πολλάς περιόδους άσκηθεΐσα, ώς καί σύν
δρομά τών χημικών καί ιατρών έπιστήμονες, οίοι οί μηχα
νικοί, γεωλόγοι καί κοινωνιολόγοι. Συστηματική ιατρική 
παρατήρησις έπί τών Ελληνικών μεταλλικών ύδάτων έλλεί- 
πει. 'Η λουτρολογία, Balneologie, είναι πλέον έπιστήμη καί 
δχι εμπειρισμός καί παρ’ δλην τήν έπιτευχθεΐσαν πρόοδον 
πολλά έχει νά έπιλύση άκόμη ζητήματα. Ασαφής είναι ή 
έπίδρασις τής άκτινενεργίας, άερίων καί συστατικών τινων 
τών λουτρών. Είναι δμως γνωστόν, δτι τό πλεΐστον τής λου- 
τρικής θεραπείας δφείλεται δχι μόνον είς τά μεταλλικά δδατα, 
άλλ’ είς τήν άλλαγήν τοΰ κλίματος, είς τόν ύγειινόν τρόπον 
τής διαίτης τών θεραπευομένων καί ιδία είς τά ψυχαγωγικά 
μέσα, άτινα παρέχουσιν αί λουτροπόλεις συμφώνως πρός τό 
δόγμα τού σοφού Άφεντούλη: «ιάματα δέν είναι μόνον αί 

φαρμακευτικαί ούσίαι, άλλά καί τά ψυχικά μέσα καί ή άγ- 
κάλη ή μητρική καί τό πάτριον έδαφος πρός τούς φθίνοντας 
έκ τής νοσταλγίας καί ή ψυχαγωγία πρός τούς μαραινο- 
μένους ύπό τών θλίψεων καί ή μουσική ύπέρ τών μελαγ- 
χολούντων καί ή λάμψις τού άστερόεντος ούρανού καί τής 
θαλάσσης ό φλοίσβος καί τών άνθέων ή δψις καί τό Αμβρό
σιον άρωμα καί ή άπό παρθενικού προσώπου έξαστράπτουσα 
αίγλη καί τά τεμένη τά ίερά καί οί θεοί καί οί δαίμονες».

"Οστις έπεσκέφθη τάς λουτροπόλεις τής Εσπερίας Απο
κομίζει τήν ιδέαν τού πολιτισμού καί δστις μετέβη είς τάς 
Έλληνικάς θλίβεται διά τήν δπισθοδρομικότητα ήμών. Έκεϊ 
άνακουφίζεται, ένθουσιά καί θεραπεύεται. Έδώ ώφελεΐται 
μέν σημαντικώς, εκνευρίζεται δμως καί αγανακτεί διά τήν 
νεοελληνικήν κακομοιριάν.

Εύτυχώς, δτι προίσταται τών λουτροπόλεων ρέκτης καί 
έπιδέξιος διευθυντής έν τφ 'Γπουργείφ τής Έθν. Οικονομίας 
ό κ. Ν. Λέκκας, δστις καταβάλλει ύπερανθρώπους προσπά
θειας, Γνα διαπλάση τήν άρχέγονον Ελληνικήν Λουτρόπολιν. 
Τό Κράτος πρέπει νά τόν βοηθήση καί νά στρέψη έντονον 
τήν προσοχήν του διά τήν διοργάνωσιν τών Ελληνικών Λου
τροπόλεων α) Νά έπιδιώξη Αναγκαστικήν άπαλλοτρίωσιν, Γνα 
διΑ πολυετούς καί συμφερούσης συμβάσεως έπιτύχη σκόπιμον 
έκμετάλλευσιν καί έξωραϊσμόν αύτών. β) Πρέπει νά καταρ. 
τισθώσιν ειδικοί λουτρίατροι, συγχρονισμένοι πρός τάς Απαι
τήσεις τής λουτρολογίας καί μορφωθέντες είς ύδρολογικ.Α τής 
Αλλοδαπής κέντρα, γ) ΝΑ ίδρυθώσι διαιτητικά ξενοδοχεία 
κατά τό σύστημα τών ξενοδοχείων τού Vichy, έφωδιασμένα 
καί διά χειμερινήν περίοδον, δ) Νά έγκατασταθώσι φυσιο
θεραπευτικά ινστιτούτα, διευθυνόμενα παρά φυσικοθεραπευτού 
ή ορθοπεδικού, ε) Νά κατασκευασθώσι σύγχρονοι καί έπαρκεΐς 
λουτήρες είς τά λουτρά, Γνα μή άγανακτή ό λουσμένος, μετα- 
βαίνων έκεί - ώς έν Αουτρακίφ - άπό τής τρίτης πρωινής διά 
νά εύρη σειράν, στ) Νά ίδρυθώσι χημικομικροβιολογικά έργα- 
στήρια, Γνα παρακολουθώσι διά τών Αναλύσεων τούς θερα- 
πευομένους, ζ) Νά ίδρυθώσι κήποι, πλατεΐαι, ψυχαγωγικά 
μέσα, Γνα οί πάσχοντες εύρίσκωσιν έκεϊ Ανακούφισιν, ώς είς 
τάς λουτροπόλεις τής Εσπερίας, η) Νά δργανώνται άπαξ τής 
έβδομάδος ή καί δίς 
ειδικών τής λουτροπό- 
λεως πρός διαφώτισιν 
τών λουσμένων καί θ) 
διαφήμισις έντονος καί 
κατάλληλος τών Ελ
ληνικών λουτροπό
λεων ού μόνον έν Αί- 
γύπτφ, Κύπρφ καί 
Συρία, άλλά καί έν 
τή Αλλοδαπή Άς έπι- 
διωχθή κατ’ άρχάς ή 
ρύθμισις μιάς λουτρο- 
πόλεως καί ό Έλλην . 
έπιχειρηματίαςθ’άκο- 
λουθήση τόύπόδειγμα 
καί θά ύπερτερήση, 
λόγφ τής φιλοτιμίας 
του, διότι πρέπει νά 
έκλειψη πλέον τό στί
γμα τό άπαντώμενον 
είς τάς Έλληνικάς 
λουτροπόλεις. Μή λη- 
σμονώμεν δτι κατέχο- 
μεν Αριστα μεταλλικά 
ύδατα καί κακίστας 
λουτροπόλεις.

EM. I. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ

ύγειονολογικαί διαλέξεις παρά τών

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΛΑΜΠΕΛΕΤ, ό έν τη ξένη τιμήοας τό Ελληνι
κόν όνομα, διάσημος συνθέτην, ό όποιος έοοτάζει τήν 
όΟστηρΙδα του προσεχώς. (Γελοιογβ. ΆρΙφ ΝτΙνο Μπέη>

ΧΡΥΣΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
Αγαπητέ φίλε,

b

Μοΰ ύπενθύμισες τί έγραφα πρό τόσων—λησμονώ άκρι
βώς πόσων—έτών είς τήν Έίκονογραφημένην». Ήτο τότε 
τής έποχής τό ζήτημα τοΰ χρυσοΰ τής Αλάσκας.! Ή 
«Εικονογραφημένη» ήτο άκόμη νεοφανής, άλλ’ έν εύκό- 
σμφ στολή, δπως πάντοτε, καί έγώ άνηρχόμην μόλις τήν 
κλίμακα τοΰ μεγάρου τής ’Επιστήμης.

Χωρίς, φεΰ, νά τραπώμεν τότε πρός τάς χρυσοφόρους έκτά- 
σεις τοΰ Klondike, χωρίς νά άναπλεύσωμεν είς τά χρυ- 
σόρρυτα νάματα τοΰ Ύούκονος, διεκηρύξαμεν Απλώς τήν 
αιωνιότητα τής βασιλείας τοϋ ώραίου μετάλλου. Δέν ύπήρξα- 
μεν ύπερβολικοί καί δυνάμεθα σήμερον νά ύπερηφανευώμεθα.

Παρήλθον έκτοτε τόσα έτη, έμεσολάβησαν γενονότα 
εύτυχή καί δεινά, έξερράγησαν πόλεμοι καί έπήλθον τής 
γής μεταβολαί φυσικαί καί τεχνικαί. Ποτέ Αλλοτε τό Αδυ
σώπητο·? φθέγμα τοΰ Ηρακλείτου «τά πάντα ρεΐ» δέν ένεφα- 
νίσθη ίσως μέ τόσην μεγαλοπρέπειαν. Καί ένώ κατέρρευσαν 
χώραι καί ένδοξοι δυναστεΐαι και κραταιοί θρόνοι, μόνος ό 
θρόνος έκείνου ύψοΰται έπί τής γής ύπέρποτε Ακλόνητος.

Τήν στυγεράν λαίλαπα διεδέχθη ή νηνεμία, ή ώς γαλήνη 
μετημφιεσμένη «Κοινωνία τών ’Εθνών». Έάν οί γεννήτορές 
της ήσαν περισσότερον άκριβολόγοι, θά τήν ώνόμαζον «Κοι
νωνίαν τού Χρυσού».

Έν τώ μεταξύ δμως τούτο) ή Τέχνη καί ή Έπιστήμη 
άνειλίχθησαν καί προάγονται είς βαθμόν καταπλήσσοντα. 
Δι’ αύτών έχουσι τά πάντα τελειοποιηθεί καί οί σημερινοί 
Ανθρωποι άντιμιμούνται πιστώς τήν Φύσιν καί έξευτελίζουσι 
τάς μεθόδους της, άλλά κυρίως έξευ- 
τελίζουσι, δι’ Απλουστεύσεως αύτών, 
τήν τιμήν καί τών σπανιωτέρων ακόμη 
δημιουργημάτων έκείνης.

Σάς8 πωλούν σήμερον πολυτίμους 
λίθους, τόν χημικόν Αδάμαντα, τά ρου- 
βίνια, τούς σαπφείρους, τούς σμαράγ. 
δους, τούς πυριλαμπεΐς μαργαρίτας, 
είς τιμάς μηδαμινάς. Τό έλεφάντινον 
δστοΰν, τό χέλυον, τό ηλεκτρον, ή 
κάλλαϊς, έπαυσαν νά έχωσι τήν σημα
σίαν τής πρό τού πολέμου έποχής. 
Ή μέταξα, ή πορφύρα, τό ροδέλαιον 
καί ό μόσχος είναι προσιτά είς δλα 
τά βαλάντια.

Σάς πωλούν τήν ύγείαν είς στα
γόνας, είς ένέσεις, είς είσπνοάς, είς 
άκτίνας ! Σάς πωλούν τό κάλλος, τήν 
μνήμην, τήν λήθην, αύτήν τέλος τήν 
σφριγηλήν νεότητα! ’Ιδού πώς:

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΑΕΡΟΠΛΟΙΟΝ 
“ΚΟΜΗΣ ΖΕΤΤΠΕΛΙΝ,» ΥΠΕΡΑΝΩ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

/*//  Ι/ΛΓΐ7υ»·οίς τοΰ ΙΙεοιο- 

ό/κοΰ εζήτηοε α.τό τόν ουη ον 

γι·σιοδίφην κ. Jz. Βονρνά- 
Ζοτ, καθηγητην εν τώ Πολύ· 

τεγνείοι 'Αθηνών, όστις άπο 

αακροΰ την τιμά δια τής στορ

γικής τ/ ΐλίας του, νά κόσμηση 

τάς σελίδας της δια τής συν

εργασίας τοι·. Καί ό ’.1 θά

νατος συνώόευσε το εν τΐδει 

άνασκοπήσεως τών ,τροοπα- 

θειώνν τοΰ Ανθοιί/πον κατώ

τερο) άρθρον του, με το παρα- 

τιθεμενον αντόγραφόν του. // 

«Εικονογραφημένη» θελουοα 

να γνωρίσμ τον πολύτιμον 

συνεργάτην της εις τους ανα

γνώστης της, παραθετει καί 

νην εικόνα του/.Ι

Πρό 22 ήδη έτών ό Άγγλος φυσιολόγος Starling ώνό- 
μασεν δρμόνας τάς ούσίας, αϊτινες παράγονται ύπό ώρισμέ- 
νων άδένων έσωτερικής έκκρίσεως, ήτοτ προσφερόντων αύτάς 
πρός τά έσω, πρός τήν κυκλοφορίαν, θά έπρεπε κάλλιον νά 
τάς έλεγεν δρμογόνονς, έγ δσον γεννώσι παντοειδείς όρμάς. 
μεταξύ τών όποιων καί τήν όρμήν τής νεότητος ! Τώ δντι 
έτη τινα βραδύτερον ό Γερμανός καθηγητής Zondek άπεμό- 
νωσε τήν επρολάνην», ήτις δέν είναι παρά ή ύπό μορφήν 
ένέσεως έμφανιζομένη νεότης. Καί έν τούτοις !

Κατά τό έτος 1500, ό πανίστωρ δόκτωρ Γιόχανες Φάουστ 
παρέδιδεν έν Βίτενμπεργκ τήν ψυχήν του εις τήν αίωνίαν 
κτήσιν τού Διαβόλου, Αντί νεότητος ολίγων έτών. Τό ΕΗ- 
xirium Juventutis έστοίχιζε τότε μίαν αίωνίαν Κόλασιν!

Σήμερον Αντί όλίγου χρυσοΰ, τό χημικόν έργοστάσιον 
καθιστά τήν νεότητα εύπρόσιτον έμπόρευμα είς τήν διάθεσιν 
καί πάντων καί πασών. Καί ή έρευνα δένδρρωδεΐ πρό ούδενός 
έμποδίου, προχωρεί μετά τόλμης θρασείας, έως καί αύτοΰ 
τοΰ προβλήματος τής ζωής. Ό Leduc έν Παρισίοις, πιστεύ- 
σας είς τό δυνατόν αύτομάτου γενέσεως, κατέληξεν είς τό 
νά δημιουργήση έν τώ έργαστηρίφ αύτοΰ ζώντα πρωτοκύτ- 
ταρα έξ άνοργάνων ύλών ! Τις οίδε έάν ήμέραν τινά δέν φθά- 
σωμεν νά παραγάγωμεν έν άνθρωπάριον, τό παλαιόν έκεΐνο 
Homunculus τοΰ Παρακέλσου, διά μεθόδου άπλουστέρας 
τής τού περιφήμου άλχημικού, ούτινος άτυχώς δέν ένθυ- 
μοΰμαι τήν στιγμήν ταύτην τήν σχετικήν συνταγήν. Μή 
λησμονώμεν, δτι παρήλθον έκτοτε ώσεί 400 έτη!

'Ως βλέπεις καλέ μου φίλε, ή θρασύ- 
φρων Άνθρωπότης άναπλάσσει τήν τε 
Αψυχον καί έμψυχον ύλην καί Απο
καλύπτει τά τοΰ μυστηρίου τής ζωής. 
Τό μόνον δέ τό όποιον, ούτε άνέπλα- 
σεν, ούτε ποτέ θά άναπλάση είναι τό 
σπινθηροβόλον κίτρινον μέταλλον, τό 
Αρα κείμενον ύπέρ τήν Φύσιν καί 
ύπέρ τήν Ζωήν! Πώς;

Ή πρώτη Απόπειρα φαίνεται γενο- 
μένη Από τόν Αιγύπτιον ιερέα Έρ- 
μονα, ζήσαντα τφ 100 μ. X. δστις 
καί μάς έκληροδότησε μέθοδον κατα
σκευής χρυσοΰ, ή'τις σήμερον μόνον 
γέλωτα δύναται νά προκαλέση. Έπη- 
κολούθησαν είτα μανιώδεις προσπά
θεια: όλοκλήρου τοΰ έσμοΰ τών άλχη- 
μικών, άπό τής 8ης μέχρι τής 19^5 
έκατονταετηρίδος, αϊτινες έπίσης κατέ- 

Τηξαν είς τό μηδέν!
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έλάτρευσεν έν τη έννοια τοΰ θεοΰ Ρέ καί ή τών 
'Ελλήνων έθέωσεν ώς Ηλιον, τόν ζωηφόρον καί 
πανδερκή !

'Ημέραν τινά συγκινηθεΐ; δ ούράνιος Άναξ τοΰ 
Φωτός άπό τό συρόμενον πέριξ του άθλιον σφαι
ρών, έσφενδόνισε πρός αύτό άπό τά πυρίπνοα 
στέρνα του μίαν φλογέράν σταγόνα! Καί ή χρυσή 
έκείνη βολίς εΐσχωρήσασα είς τούς μυχούς τής 
Γής καϊ θρυμματισθεισα καί ύυγεϊσα παρήγαγε 
τάς χρυσοφόρους φλέβας καϊ τά χρυσά ψήγματα !

Είναι άρα δ Χρυσός πύρινον στάγμα, προελθόν 
άπό τοϋ σώματος τοΰ 'Ηλιου και πεσόν έπί τής 
λεγομένης Γής, ?να διά τής στίλβης του ΰπενθυ- 
μίζη την άφθαστον ’Εκείνου λαμπηδόνα καϊ διά τής 
ισχύος του άποδεικνύη τήν παντοκρατορίαν τοΰ 
έκπάγλου Άστρου, είς δπερ οφείλεται καϊ Φύσις 
καϊ Ζωή. Άν είναι δθεν δυνατόν νά πλάσωμεν 
ένα “Ηλιον, άλλο τόσον θά κατορθώσωμεν νά άνα- 
σκευάσωμεν τόν Χρυσόν. Ό άφελής μας Κόσμος 
είναι τό παίγνιόν του.

ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ

ΤΑΚΗΣ ΠΟΥΡΗΣ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟΝ ΤΗΣ ΚΕ" ΜΑΡΤΙΟΥ
Ή διά τής λεωφόρου Πανεπιστημίου μεγάλη παρέλασις τής φρουράς Αθηνών.

Βραδύτερον είς νεοαλχημικός, δ Μεξικανός δόκτωρ 
Enimens, παρεσκεύασεν έξ ’Αργύρου έν άξιολύπητον άπο- 
μίμημα Χρυσοΰ, τό καλούμενον Argentaurum, 
καί έπειτα, πρό δύο μόλις έτών, δ γερμανός 
καθηγητής Miethe ύπέπεσε — παρ’ δλην του 
τήν σοφίαν — είς τήν πλάνην τοΰ άλχημικοΰ 
δράματος, πιστεύσας, δτι διά φυσικών δυνάμεων 
μετέτρεψε τόν Υδράργυρον είς Χρυσόν. Παρ’δ
λην τήν καταπληκτικώς προαχθεϊσαν ανατομι
κήν τοΰ ύλικοΰ άτόμου, παρ’ δλην τήν άνακά- 
λυψιν τής άρχεγόνου συζυγίας τών Ήλεκτρών καί 
Πρώτων, τών άφαντάστων τούτων μείστων, έξ 
ών παρήχθη τό Παν, ή έπανάληψις τής Χρυ- 
σογονίας παραμένει άλυτον, άδύνατον πρόβλημα.

Έάν πιστεύσωμεν είς τάς διηγήσεις τοΰ Άπ- 
πιανοΰ, φαίνεται, δτι τό μυστήριον τής γενέσεως 
τοΰ Χρυσοΰ, τό ποτέ συντελούμενον είς τά βάθη 
τών ποταμών τής Κολχίδος καί τοΰ Πακτωλού, 
ήφανίσθη διά παντός μαζή μέ τάς θεότητας 
τών ύδάτων.

Λοιπόν άς μήν έλπίσωμεν καλέ 
τάς ταπεινάς χημικάς μου χύτρας, 
μεν μέ τήν ίκανοποίησιν, δτι πρό τόσου καϊ τόσου 

προεβλέψαμεν, άλλσίμονον, τόν ένεκα τοΰ Χρυσοΰ

μου φίλε, είς 
καί άς μείνω-

καιροΰ :
συντελεσθέντα άλληλοσπαραγμόν τών οίκτρών ανθρώπων,

*
Διά νά είμαι περισσότερον σύγχρονος καϊ 

ίσως έγγύτερος πρός τήν ’Αλήθειαν, θέλω σοΰ 
άποκαλύψει τό πόρισμα τών έρευνών καϊ σκέ- 
ψεών μου. Λοιπόν άκουσόν με: Είς σφαίρας 
μακρυνάς, έκεΐ, ποΰ ούδεμία άλλη όφίσταται 
ζωή, καί ή άνθρωπίνη νόησις δέν δύναται νά είσ- 
δύση, άνάσσει τρομερός, πάμφλεκτος, έκλαμπρος 
τοΰΚΦωτός καί τοΰ Πυράς, αύτός δν ή σοφία τών

ΑΠΟ ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΤΩΝ ΠΕΣΟΝΤΟΝ
Τήν 24 Μαρτίου εΐς τόν Μητροπολιτικόν Ναόν έτελέσΰη μεγαλοπρεπές μνημόσυνον 
ύπέρ τών πεσόντων κατά τούς τελευταίους πολέμους, είς τό όποιον, πλήν τών έπισήμων 

καί τών άρχών, συνέρρευσε άπειρον πλήθος κόσμου.

καί άς άρκεσθώμεν εις τήν παρηγοριάν — τό χρυσοΰν 
καταπότιον— δτι διεκηρύξαμεν έκτοτε διά τής «Εικονογρα

φημένης» ώς έσαεϊ άφθαρτον καί άσάλευτον τόν θρόνον 
τοΰ Βασιλέως Μετάλλου ! α. χφ βουρναζος

\ ψ -|: ψ ™Σ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ήτο καθήκον ύπέρτατον. τό όποιον διακρίνει τάς εύγενεϊς καρ
διάς. 'Η δέ ίδική σου καρδία — ώ, αύτή ή καρδιά, ποΰ σέ 
έφερε τόσον προώρως είς τόν τάφον! — έσπατάλησε τους θη
σαυρούς της δΓ όλους τούς φίλους σου, είς έργα εύποιΐας, είς 
άγαόοεργούς σκοπούς, είς παραμυθίαν τών άπορων καί δυστυχούν- 
των φίλων σου, δείγματα τών αρετών, τάς οποίας έκληρονόμησες 
παρά τοΰ άειμνήστου πατρός σου, καί τών οποίων πιστόν θιασιό- 
την καί κληρονόμον άφίνεις τόν προσφιλή σου άδελφόν. ΔΓ αύτόν 
καί τήν οικογένειαν του δέν έτρεφες έσύ απλήν στοργήν καί σύνη- 
θες φίλτρον. Είχες αληθή άφοσίωσιν. ή δποία έξεδηλοΰτο είς 
διηνεκή μέριμναν καί πατρικήν φροντίδα περί πάντων τών άφο- 
ρώντων τά τοΰ οίκου σας. Υπήρξες περισσότερον ή άδελφός. Τά 
εύγενή σου ιδανικά καί πρός τήν Πατρίδα καί πρός τόν οίκον σας 
καί τούς φίλους σου υπήρξαν απαραδειγμάτιστα.

Διά τοΰτο ήμεϊς οί φίλοι σου κλαίομεν έπί τφ θανάτφ σου, θρη
νεί ή οικογένεια σου καί όλοι πενθούμεν. Είθε οί σταλαγμοί τών 
δακρύων μας, ποΰ ποτίζουν αύτήν τήν στιγμήν τήν'γήν, είθε νά κατα
στήσουν έλαφρόν τό χώμα, πού θά καλύψη τό λείψανόν σου. Είθε 
ή μνήμη σου νά παραμείνη αίωνία! »

Ό άλλος κοσμος, πολύς κόσμος, άπειρος κόσμος, κόσμος εκλε
κτός, δ όποιος εΐπετο τοΰ φερέτρου του καί συνωθεϊτο περί τόν 
λάκκον του. εθρήνει τόν Βιομήχανον, τόν Οικονομικόν παράγοντα, 
ένα τών παραποτάμων τοΰ Εθνικού Χρυσορρόα. Ήμεϊς έθρηνού- 
σαμεν τόν Τάκην, τόν άδελφόν μας.

Δέν ήτον μικρό παιδί ό Τάκης.

*

Ή «Εικονογραφημένη» ραντίζει τόν τάφον του μέ αδελφικά 
δάκρυα καί τόν ραίνει μέ λουλούδια, άφθονα λουλούδια τής Αττικής 
γής, τήν όποιαν είχε αγαπήσει καί μαλακά, απαλά, στοργικά, τόν 
έκλεισε είς τήν άγκάλην της.

* * *

Άρχωνδ
Αιγυπτίων

ΑΙ ΠΛΗΜΜΥΡΑΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Τό χωρίον Καμήλα κατακεκλυομένον άπό.τά δδατα τοΰ έκχειλίααντος Στρυμόνος.

ΕΠΕΞΗΓΟΥΜΕΝ. — Ή Ελλάς ετοιμάζεται νά πανηγυρίση τήν 
πρώτην άπό τοϋ Ίεροΰ Άγώνος εκατονταετηρίδα διά μεγάλων 
εορτών, τιμώσα τήν μνήμην τών Μεγάλων Νεκρών, οί όποιοι 
τήν ήλευθέρωσαν άπό τόν μακραίωνα ζυγόν τοϋ Κατακτητοΰ. 
Έπ’ευκαιρία ή «Εικονογραφημένη» Οά άφιερώοη τά εφεξής 
τεύχη της είς σειράν πολυτελεστάτην διά τόν πανηγυρισμόν 
αύτόν. Τό άνά χείρας τεΰχος της ύπ’ άρ. 197 είναι ή άπαρχή τών 
πανηγυρικών αύτής φύλλων μέ μίαν άνασκόπησιν τής ’Εθνικής 
’Εποποιίας, θά ακολουθήσουν δέ και εΐς τά άλλα σελίδες άπό 
τήν Χρυσήν Βίβλον μέ τήν δράσιν τών Πρωταγωνιστών τοϋ 
Κοσμοϊστορικοϋ Δράματος καί μέ τήν σημερινήν έξέλιξιν τών 
οικογενειών τοΰ Άγώνος, αί όποϊαι αποτελούν τήν άριστοκρα- 
τίαν τής Ελληνικής Οικογένειας. Καί μετ’ αύτά έν συνεχείρ. ή 
σημερινή Μεγάλη Ελλάς, οΐαν τήν ευρίσκει ή πρώτη διαρρεύ- 
σασα άπό τής Παλιγγενεσίας έκατονταετηρίς, μέ δ,τι έχει να επί
δειξη εΐς πρόσωπα καί είς πράγματα, άπό τής Πολιτείας καί τής 
Διοικήσεως καί τοΰ Κλήρου, μέχρι τών μνημείων της, άρχαίας 
καί νεωτέρας τέχνης, μέχρι τών άξιοθεάτων της, φυσικών καλλο
νών της, τών πηγών τοΰ εθνικού πλούτου, τών λουτροπόλεων, τών 
μεγάλων βιομηχανικών εγκαταστάσεων, δημοσίων κέντρων κλπ.

Δέν ήτον μικρό παιδί ύ Τάκης. Ήτον τό έτερον τών σκελών τής 
μεγάλης καί Εθνικής Βιομηχανίας Οινοπνευματοποιίας, εΐς τά 

όποια δ ιδρυτής της γεννή- 
τωρ έστηριξε, θνήσκων, τήν 
άπό τοΰ 1868 έγκατεστημέ- 
νην εις τήν γείτονα πόλιν 
βιομηχανίαν του.

ϊό άκμαΐον δένδρον τοΰ 
Δημοσθ. Πουρή έρριζοβό- 
λησε, έβλάστησε καί διε- 
κλαδίσθη είς δύο υγιείς 
καί εύρώστους κλώνους, 
άπλώσαν τό φύλλωμά του 
καί πέραν τών ορίων τής 
χώρας, δπου έπέταξεν ή 
φήμη τών προϊόντων του. 

Ό έτερος τών κλώνων 
αύτών, υίός τοΰ Δημοσθέ- 
νους Πουρή, ήτον ό Τάκης 
καί ό άλλος κλώνος δ Μίλ- 
τος. Άνεδέχβησαν καί οί 
δύο αδελφοί είς τούς στι- 
βαρούς ώμους των τήν πα
τρικήν κληρονομιάν καί τήν 
προώθησαν πάντοτε πρός 
τά έμπρός, μέ μίαν σκέψιν, 
μίαν θέλησιν, μέ μίαν άπό- 
φασιν. Ένόμιζε κανείς, δτι 
μέσα των είχε κατανεμηθή 
τό πνεΰμα καϊ ή ψυχή τοΰ 
γεννήτορος. Ή σκέψις τοΰ 
ένός ήτο θέλησις διά τόν 
άλλοι1 καί τανάπαλιν ή θέ- 
λησις ήτο άπόφασις.

Άλλά ή Μοίρα, ή Μοίρα 
ή Κακή, έφΟόνησε τήν αρ
μονίαν αύτήν καί ήρπασε 
τόν πρεσβύτερον.

*

Έφυγε μεσ’ άπό τήν 
άγκάλην τής Αθηναϊκής 
οικογένειας ό Τάκης.

Δέν ήτον μικρό παιδί ό 
Τάκης.Ήτον ώριμος πλέον, 
ήτον δ μεγαλοβιομήχανος 
Πουρής, δ κατέχων περίο- 
πτον θέσιν έν τφ μέσφ τής 
Ελληνικής Οικογένειας, ό 
έκτιμώμενος καί άγαπώμε- 
νος έργοστασιάρχης, άνα-

δειχθείς καί βουλευτής ύπό τοΰ λαοΰ Άττικοβοιωτίας.
Ήτον δ κ. Πουρής. Άλλά δΓ δλους μας έμεινε ό Τάκης. Ό 

Τάκης μέ τήν αγαθήν φυσιογνωμίαν, δ Τάκης τών παιδικών χρό
νων, δ Τάκης μέ τήν πρώτην, τήν παιδικήν, τήν άθώαν, τήν άνευ 
κακίας καί εύγενικήν ψυχήν. Κανείς έξ όσων τόν εϊχομεν άγαπήσει 
άπό τούς παιδικούς χρόνους, δέν ήδυνήθη νά τόν προσαγορεύση 
κύριον Πουρήν ή καί είς ίδιωτικάς άκόμη έν άπου- 
σίφ του συνδιαλέξεις νά τόν δνομάση κύριον Πουρήν, 
ούδέ καν Πουρήν. Έλέγομεν απλώς : Ό Τάκης.

Άπροσδοκήτως φήμη θλιβερά έκυκλοφόρησε, τό 
σκληρόν άγγελμα τοϋ θανάτου του:

— Πάει ό Τάκης !
Μόνον είς τήν μεγάλην Ελληνικήν Οικογένειαν ήγγέλθη 

δ θάνατος τοΰ μεγαλοβιομηχάνου Πουρή. Ήμεϊς οί 
άλλοι μέ συντριβήν έμάθομεν τόν θάνατον τοΰ Τάκη.

*

Έφυγε κι’ ό Τάκης. Τόν προεπέμψαμεν είς τήν 
αΐωνίαν του κλίνην έν μέσφ ειλικρινούς συντριβής.

Ό αρχαίος καθηγητής του κ. Μεσολωράς τοΰ ’Εθνι
κού Πανεπιστημίου καί δ Διευθυντής τής Βιβλιοθήκης 
τής Βουλής κ. Παν. Καλογερόπουλος τόν άπεχαιρέτησάν 
μέ δάκρυα.

’Επίσης τόν άπεχαιρέτησε καί δ δημοσιογράφος 
κ. Καραχάλιος, μετ’ αύτοϋ συνεξόριστος έν Κρήτη, γνω- 
ρίσας καί έκτιμήσας αύτόν εϊπερ τις καί άλλος, ώς έξής :

«Αγαπητέ Τάκη ! Προτοΰ κλείση είς τά σπλάχνα της 
ή γή τό λείψανόν σου, ας άκούση ή ευγενική ψυχή σου 
ολίγα λόγια δι’ έμοΰ καί έκ μέρους τών φίλων καί συμπα
τριωτών, ίνα ώς έλαχίστη παρηγοριά συντροφεύσουν 
αύτήν εΐς τό μακρυνόν της ταξεϊδι. Άλλοι έτόνισαν πρό 
ολίγου τήν βιομηχανικήν σου δράσιν καί τήν πολιτικήν 
σου ιδεολογίαν. Έγώ σέ άποχαιρετώ ώς αγνόν πατριώτην 
καί ώς φίλον.

«Διότι ή φιλία δΓ έσέ δέν ήτο άπλούν συναίσθημα, 
δέν ήτο άπλή κοινωνική σχέσις καί ύποχρέωσις, άλλά

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΗΣ

Έν απρόοπτον δυστύχημα, ή κατάρρευσις τοΰ «Πανελληνίου», 
άφήρπασεν έκ τοϋ μέσου ήμών νεαριότατον δημοσιογράφον, μέ 
εύρύτατον μέλλον, τόν Γεώργιον Νίκολην. Ό άείμνηστος Νίκολης 
ιιέ τά πολλαπλά χαρίσματά του είχε κατακτήσει τήν αγάπην όλων, 
όσοι είχον τό εύτύχημα νά συνεργάζονται μαζύ του ή καί απλώς 
μόνον νά τόν γνωρίσουν. Εύρυτάτης μορφώσεως, κάτοχος τριών 
ξένων γλωσσών καί έγκυκλοπαιδικώτατος δ πολύκλαυστος Γεώργιος 

Νίκολης άπετέλει πράγματι σπουδαιότατον συνεργάτην τής έφη- 
μερίδος, εΐς τήν όποιαν εΐργάζετο καί καύχημα τοΰ δημοσιογρα
φικού έν γένει κόσμου τών ’Αθηνών.

Άτυχώς τοΰ θανάτου τό δρεπάνι άνέκοψε τάς προσπάθειας του 
καυτόν άφήρπασεν άφ’ ήμών.

Τήν κηδείαν του, σεμνήν καί επιβλητικήν, γενομένην ύπό 
τής «Ένώσεως Συντακτών ’Αθηναϊκών Εφημερίδων·, τής όποιας 
καί άπετέλει μέλος, παρηκολούθησαν χιλιάδες λαοΰ, μεταξύ τών 
όποιων οί πρώην υπουργοί κ. κ. Π. Τσαλδάρης και Λ. Κανα
κάρης Ροΰφος, πλεΐστοι πολιτευταί καί βουλευταί καί πάντες οί 
έν Άθήναις συνάδελφοί του.

Η ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΦΟΝΕΥΘΕΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΗ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΤΩΣΙΝ ΤΟΥ "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ,,
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Η ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΤΑΦΙΣ
ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΦΙΔΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΒΑΣ ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ

ΑΛ. ΚΟΡΙΖΗΣ

ΚΩΝΣΤ. ΦΡΑΓΚΟΤΓΟΥΛΟΣ

Ε
κΝ έκ τών ωραιότερων προϊόντων τής παγκοσμίου γεωργι- 
i κής παραγωγής, μέ τό όποιον έπροίκισεν ή Φύσις τήν 
τ' ήμετέραν χώραν, ή Κορινθιακή Σταφίς, καλλιεργείται 

σήμερον κατά μήκος τών δυτικών ακτών τής ΓΙελοποννήσου 
εϊς έκτασιν τετρακοσίων χιλιομέτρων και έπί επιφάνειας 
550.000 περίπου στρεμμάτων.

Οί Ενετοί τήν άνεκάλυψαν τό πρώτον κατά τά μέσα 
τοϋ δέκατου τρίτου αίώνος, εϊς αύτοφυα κατάστασιν, εϊς τήν 
περιοχήν τής αρχαίας Κορίνθου, έξ ής έλαβε καί τό ιίνομα 
«Κορινθιακή». Κατόπιν, έννοεϊται, επιμόνων προσπαθειών 
έξημερώθη τό φυτόν τοΰτο καί κατά τόν 15ον πλέον αιώνα 
ή Κορινθιακή σταφίς άπετέλει είδος γενικού εμπορίου έν 
Ευρώπη ένεργουμένου ύπό τών Ενετών.

Κατά τήν διάρκειαν τής Τουρκοκρατίας ή παραγωγή 
ήτο πολύ μικρά, έμειώθη δέ εϊς τό έλάχιστον κατά τήν περίο
δον τής Έπαναστάσεως. Άλλ’ άπό τής Άπελευθερώσεως 
πλέον καί εντεύθεν ή καλλιέργεια της έγινε μετά μείζονος 
έντατικότητος, φθάσασα σήμερον εϊς τάς 180.000 περίπου 
τόννων, έξ ών αί 90.000 έξάγονται πρός βρώσιν εις τό 
εξωτερικόν, αί δέ υπόλοιποι παρακρατούνται καί διατίθενται 
έν τφ έσωτερικώ πρός βρώσιν καί βιομηχανικούς σκοπούς.

Πράγματι δέ. ΤΙ σταφίς άπό θρεπτικής καί τονωτικής 
άπόψεως κατέχει τήν πρώτην βαθμίδα μεταξύ τών τροφίμων.

Ή συγκομιδή τής σταφίδος.

Κατά τάς άναλύσεις μάλιστα τοΰ Δρος Κράους περιέχει 
σάκχαρον 65,74 %, λεύκωμα 2,95%, λίπος 0,61 "/ο, μηλικά 
οξέα 1,53%, διαφόρους μή άζωτούχους ουσίας 0,56%, 
άνοργάνους ουσίας 1,64%, κυτταρίνην καί πυρήνας 1,75% 
καί ύδωρ 20,19%. Καί θερμαντικήν δύναμιν έπί πλέον 
3000 καλορί κατά κιλόν, μέ βιταμίνας.

ΤΙ έκ τού έξωτερικοΰ μεγάλη ζήτησις τού προϊόντος, 
κατά τήν έποχήν τής καταστροφής τών Γαλλικών αμπέλων 
ύπό τής φυλλοξήρας, έγένετο αφορμή έντατικωτέρας καλλιέρ
γειας. Άποκατασταθείσης δμως τής Γαλλικής οινοπαραγωγής 
έπηλθε μείωσις τής εξαγωγής. Διά νά έξισορροπηθή ή 
προσφορά λοιπόν πρός τήν ζήτησιν, έλήφθησαν παρά τής 
Πολιτείας διάφορα κατά καιρούς μέτρα, τά όποια δμως δέν 
ήσαν άποτελεσματικά, ούτω δέ άφ’ ένός μέν δέν προήγετο ή 
θέσις τοΰ σταφιδικού ζητήματος, άφ’ ετέρου δέ οί σταφιδο
παραγωγοί έζήτουν διαρκώς βελτίωση· τής θέσεώς των.

Εις ταύτα συνίστατο τό σταφιδικόν πρόβλημα. Γήν 
τελευταίαν φάσιν του άπετέλεσεν ή κατά τό 1905 σύστασις 
τής Προνομιούχου Α.Ε. Ενιαίας Διαχειρίσεως τής σταφίδος, 
μετά τήν αποτυχίαν τής Σταφιδικής Τραπέζης, ή όποία ίδρυ- 
θεϊσα τό 1899, είχε καταντήσει δργανον συναλλαγής.

Άλλά καί ή Ενιαία παρεξέκλινε τού σκοπού της, γενο- 
μένη έπιχείρησις κεφαλαιοκρατική. Τό Κράτος λοιπόν τήν

Ή άποξήρανσις της σταφίδος είς τδν ήλιον.

έξηγόρασε, διά νά κρατήση αύτό τήν διαχείρισιν 
τού προϊόντος.

Άλλ’ έν τφ μεταξύ είχε συντελεσθή σπου
δαιότατοι· γεγονός. Βαθμηδόν ώργανούντο οί 
σταφιδοπαραγωγοί καί καθ’ ήν έποχήν έξέπνεεν 
ή σύμβασις τής Ενιαίας, τό 1924, εύρέθησαν 
όλοκληρωτικώς οΰτοι ώργανωμένοι εϊς συνεται
ρισμούς πιστωτικούς, προμηθευτικούς καί εμπο
ρικούς, οί όποιοι διεχειρίζοντο εκατοντάδας δλας 
έκατομμυρίων δραχμών. Κατενοήθησαν τότε 
οΰτοι ώς σπουδαία οικονομικά όργανα καθημε
ρινής χρήσεως εϊς χεϊρας τών παραγωγών καί 
στηρίγματα έδραϊα τής άγροτικής πίστεως. 
Έκρίθη συνεπώς, δτι οί συνεταιρισμοί αύτοί 
ήδύναντο νά χρησιμεύσωσιν ώς θεμέλια μιάς 
κεντρικής δργανώσεως, εϊς τήν όποίαν νά άνα- 
τεθή, ώς γνήσιον εκπρόσωποι· τής σταφιδοπαραγωγής, ή 
τιιχη τού προϊόντος.

Ούτω διά Ν.Δ. τής 10 Αύγούστου τοΰ 1925, κυρωθέν- 
τος μετέπειτα διά νόμου, ίδρύθη ό Αυτόνομος Σταφιδικός 
’Οργανισμός καί ή ΐδρυσίς του άποτελεϊ προφανώς τήν ορι

Έν έκ τών_ έσωτερικΰν διαμερισμάτων τοΰ έν Ι1ύργω τής ‘Ηλείας 
Σταφιδικού Ινστιτούτου τοΰ Α.Σ.Ο.

στικήν πλέον λύσιν τού σταφιδικού ζητήματος. eO Α. Σ. Ο. 
εινε χαρακτήρος αυτοτελούς υποχρεωτικού συνεταιρισμού, 
δργάνωσις οικονομική τής παραγωγής, ένεργοΰσα έκ παραλ
λήλου καί ώς ταμεϊον ΓΙρονοίας, ώς Καρτέλ, ‘ρυθμίζων τήν 
αγοραν, ως συνδικάτου άπό κοινού έκμεταλλεύσεως, ώς προ
στασία καί συστηματοποίησις τής Εξαγωγής καί 
διαδοσεως τού προϊόντος καί ώς κεντρική τρι
τοβάθμιος συνεταιρική δργάνωσις τών σταφιδο
παραγωγών, οί όποιοι μετέχουν τής διοικήσεώς 
του, συμπράττοντος τού Κράτους εϊς τήν έκτέ- 
λεσιν τών πράξεων, άντιπροσωπευομένου δέ εϊς 
τήν διοίκησίν αυτού καί έποπτεύοντος τήν δλην 
αύτού λειτουργίαν.

Σκοπός τού Α.Σ.Ο. είναι ή προστασία τής 
παραγωγής καί έμπορίας τής Κορινθιακής στα
φίδος, ή ϊσορρόπησις τής προσφοράς πρός τήν 
ζήτησιν, ή διαφήμισις καί έν γένει ή έπέκτασις 
τής καταναλώσεως τής σταφίδος, ή βελτίωσις 
καί ή προστασία τής ποιότητος, ή έλάττωσις τοΰ 
κόστους τής καλλιέργειας, ή γενική άσφάλισις

Ή περιοχή τοΰ έν Πύργφ τής‘Ηλείας Σταφιδικού Ινστιτούτου τοϋ Α.Σ.Ο. έν ή γίνεται 
ή υποδειγματική καλλιέργεια τής σταφίδος καί άλλαι σχετικαί έργασίαι.

τοΰ προϊόντος άπό τών κινδύνων τής παραγωγής καί ή 
άπό κοινού προμήθεια γεωργικών ειδών κτλ.

Πόροι του δέ ή κατ’έτος, άποφάσει τού Δ. Συμβου
λίου αύτού έπιβαλλομένη εισφορά έπί τού έξαγομένου στα
φιδοκάρπου καί τά έκ τής διαχειρίσεως τοΰ εϊς αύτόν περιερ- 

χομένου παρακρατήματος ή πλεονάσματος έσοδα.
Τέσσαρα έτη διέρρευσαν άφ’ής συνεστήθη 

ό Α.Σ.Ο.
Κατά τό διάστημα τούτο, πρός διαφήμισιν 

τού προϊόντος, διέθεσεν έκ τών πόρων του ση
μαντικά ποσά εϊς διαφόρους χώρας καταναλώ- 
σεως καί ιδία έν Άγγλίφ. ’Επίσης ικανά ποσά 
διαθέτει διά τήν συμμετοχήν του εϊς Διεθνείς 
’Εκθέσεις.

Έκ παραλλήλου, διά τήν βελτίωσιν τής ποιό
τητος, ΐδρυσεν εϊς τό κέντρον τής σταφιδοπα
ραγωγού περιφερείας τό Σταφιδικόν Ίνστιτοΰ- 
τον Πύργου, λειτουργούν έκτοτε, εμπλουτισμένου 
μέ δλα τά χρειώδη, έπιστημονικώς μελετών, 
ερευνών καί έφαρμόζον διάφορα συστήματα 
καλλιέργειας καί μεθόδους άποξηράνσεως διά τε 
την υποδειγματικήν καλλιέργειαν τής σταφιδαμ
πέλου καί τήν έλάττωσιν τοΰ κόστους καλ
λιέργειας. ΙΙροέβη έπίσης εϊς προμήθειαν μεγά
λου άριθμοϋ τζιβιερών διά τήν άποξήρανσιν 
τοΰ σταφιδοκάρπου.

Ό Αύτόνομος Σταφιδικός ’Οργανισμός σήμερον, ώς 
κεντρική τριτοβάθμιος, συνεταιρική δργάνωσις, ϊσταται έπί 
κεφαλής 700 περίπου συνεταιρισμών παραγωγών, άντιπρο- 
σωπευόντων 30.000 οικογένειας περίπου, ώς ύπατος δέ ρυθ
μιστής τής προσφοράς καί ώς διαχειριστής τών 2/3 τής έτη-
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Τό Σταφιδικόν ‘Ινστιτοϋτον του Α. Σ. ©. έν ΓΙΰργω τής ‘Ηλείας.
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σίας έσοδείας εϊς ξηράν κατάστασιν καί τοΰ 1/3 εϊς χλωράν, 
εϊναι κύριος τής τύχης τοΰ προϊόντος καί ένεργεϊ τό Αποθη
κευτικόν του μέρος διά τής 1 Ιρονομιούχου 'Εταιρείας Γενι
κών ’Αποθηκών, ίδρυσα; καί πλήρες δίκτυον συγκροτημά
των δεξαμενών εί; διάφορα σταφιδοπαραγωγό κέντρα πρό; 
άποθήκευσιν γλεύκους έκ χλωρά; σταφίδος, αντί 
δαπάνης 100 καί. πλέον εκατομμυρίων δραχμών.

Τήν διαχείρισιν τών χρηματικών του κεφα
λαίων ένεργεϊ κατά τό καταστατικόν του ή 
’Εθνική Τράπεζα. Διοικεϊται δέ ό Α. Σ.Ο. ύπό 
Συμβουλίου έξ άντιπροσιόπων τής σταφιδοπαρα- 
γωγής. τών 'Υπουργείων ’Εθνικής Οικονομίας, 
Γεωργίας καί Οικονομικών, τών ’Εμπορικών 
καί Βιομηχανικών ’Επιμελετηρίων Πατρών καί 
Καλαμιάν καί έξ άντιπροσιόπων τής ’Εθνικής 
Τραπέζης, τής 'Εταιρίας Γενικών ’Αποθηκών 
καί τοΰ Πανελλήνιοί' Συνδέσμου τών Άμπελο- 
κτη μόνων.

Πρόεδρος τοΰ Δ· Συμβουλίου του ήτο άπό 
τής συστάσεώς του ό κ. Άλ. Κοριζής, Διευθυν
τής τής ’Εθνικής Τραπέζης. Παραιτηθείς, δταν 
έγένετο Διοικητής τής ’Εθνικής Τραπέζης, άνε- 
πληριόθη ύπό τοΰ κ. Ν. Ράμμου, διευθυντού 
τοΰ 'Υπουργείου Οικονομικών, ούτος δέ πάλιν 
ύπό τοΰ κ. Π. Κουτσομητοπούλου, Διευθυντού 
τοΰ Υπουργείου τής Γεωργίας. Γενικός Διευ
θυντής τοϋ Α. Σ. Ο. άπ’ αρχής τής ίδρυσεως 
του είναι ό κ. Βασίλειος Σιμωνίδης, Διδάκτωρ τοΰ Δικαίου 
καί Γεωπόνος, είδικώς εκπαιδευτείς έν Γαλλία, καί Γενικός 
’Επιθεωρητής δ κ. Κ. Φραγκόπουλος.

Διά νά κατανόηση τις τήν εκτασιν τοΰ έργου τοΰ Α.Σ.Ο. 
άς προσέξη εις τούς παρατιθέμενους άριθμοΰ;: Έπί μέσης

Σταφιύαποθήκαι τοϋ Α. Σ. Ο. έν Μαράθω.

Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 1929

εξαγωγής 180-000.000 ένετικών λίτρων Κοριν
θιακής Σταφίδος, προ τή; Ιδρυσεως τοΰ Α.Σ.Ο. 
ή ’Εθνική Οικονομία εϊσέπραττεν έν συνόλφ 
2.500.000 Λιρών Στερλινών, ένώ σήμερον εισ
πράττει 4 500.000 περίπου Λιρών.

Συνεπώς, η ΐδρυσις τον Α.Σ.Ο. ώφέληοε 
την ’Εθνικήν μας Οικονομίαν κατά 2.000.000 
περίπου Λιρών, ίπ'ι πλέον τών πρό τής ίδρΰ- 
σεώς του εΐσπραττομένων.

’Επίσης σημειοΰμεν ένταϋθα, δτι, ένώ ή τιμή 
τής Κορινθιακής Σταφίδος πρό τής ίδρυσεως 
τοΰ Α.Σ.Ο· ήτο 25 Λίρας κατά τόννον, μετά 
τήν άνάληψιν τής δλης σταφιδικής διαχειρίσεως 
παρ’ αύτοΰ, έ'φθασεν αΰτη εις τό διπλάσιου.

Και άλλοι αριθμοί λαλίστατοι: Άποθεματι- 
κόν του παρά τή ’Εθνική Ί’ραπέζη, έπειτα άπό τόσας δαπά
να;, τεράστιος άληθώς, έξ 800.000 ’Αγγλικών λιρών ή έκ 
350.000.1 >00 δραχμών.

’’Εχει δέ έπί πλέον ιδρυμένα καί λειτουργοΰντα γραφεία 
διαφημίσεως είς Λονδΐνον, εις 'Αμβοΰργον και Μόσχαν, 

Το περίζομψον περίπτερον τοϋ Α.Σ.Ο. εϊς τήν Γ’ Διεθνή “Εκθεοιν ©εοοαλονίκηί. 
τό όποιον έκρίθιι ώς τό τελειότεροι· τής Έκθέοεως καϊ έτιμήθη μέ τό Πρώτον 
Μέγα βραβεϊον. [Διακόσμησις καί όργάνωσις τοϋ κ. Κ. Δημητριάδη τοΰ Λ.Σ.Ο ]

άνταποκριτάς-δέ εϊς τά κυριώτερα κέντρα τών διαφόρων 
χωρών εις Λίβερπουλ, Τεργέστην, Βιέννην, Βρυξέλλας, Γα
λάτσι, Φιοΰμε, Σκόπεια, Βουδαπέστην, Βαρσοβίαν, Ζάγρεμπ, 
Κοπεγχάγην, Σαγγάην, Καναδόν, Σικάγον κτλ.
Ό Α.Σ.Ο. μετέσχε καί τής Γ' ΔιεθνούςΈκθέσεως τοΰ 1928 

έν Θεσσαλονίκη διά περιπτέρου ειδικού, θαυμα- 
σθέντος διά τήν διακόσμησιν καί κομψότητα του, 
έργου τοΰ κ. Κωνστ. 'Δημητριάδη, τοΰ Α. Σ. Ο. 

Τήν ’Έκθεσιν ταύτην, σημειωτέον έπεσκέφθη 
δ κ. Πρωθυπουργός καί οί 'Υπουργοί, πολλοί 
'Υπουργοί καί ανώτεροι τιτλούχοι τών Βαλκανι
κών Κρατών, οΐτινες έξεφράσθησαν μετ'απροκά
λυπτου ενθουσιασμού διά τήν ποιότητα καί τήν 
έν γένει έμφάνισιν τής Κορινθιακής Σταφίδος. 

Οΰτω έξελισσόμενος ευεργετικότατα δ Αυτό
νομος Σταφιδικός ’Οργανισμός, προάγει καί τήν 
έμπορείαν τής Σταφίδος, βελτιών άπαύστως τήν 
θέσιν. μιάς άρκετά μεγάλης πλουτοπαραγωγικής 
τάξεως, ή δποία έκακοδαιμόνει εϊς τό παρελ
θόν έπί μακρά έτη.

[ΚΙ; τον; παλαιοί·; ι/ίλον; τον Περιοδικοί; είναι γνωστό; ό επίλεκτο; συνεργάτη; τον κ. .1. Μ.τιίγρη; 

Κκ των πρώτοεν έσπευσε νά ονγχαρή την Αιεύθυνσιν τή; Εικονογραφημένη;· καί ι·ά τή; άποοτείλ/ι 

το κατωτέρω παρατιθέμενου πρωτότυπον διήγημά τοι·, τό όποιον διακρίνει πολύ; συμβολισμό;/.

ΔΗΜ. ΜΠΟΓΡΗΣ

ΟΤΑΝ ΜΙΛΗι Ο ΦΟΒΟΣ...
Α ΕΝ ήξερε τι, είχε κείνο τό βράδυ. Πνιγότανε... Ή μουσική, ύ 
“λ τ“ γέλια,ή φωνές των προσκεκλημένων τής Κας Λαρίνη,
όλα τήν στενοχωρούσαν. Χαιρέτησε λοιπόν, μέ προσποιητό χαμό
γελο, τήν. οικοδέσποινα καί κατέβηκε γρήγωρα τις μαρμάρινες 
σκάλες τοϋ αρχοντικού σπιτιού της, σάν νά φοβότανε μήπως τήν 
σταματήση κανένας άπό τούς γνωστούς της. Οί ήχοι τής Τζαζ- 
Μπάνττήν Ακολουθήσανε, γιά αρκετό διάστημα, κι’έξω στόν δρόμο. 
Μά κι’ αύτοί όμως σβύσανε σιγά-σιγά, σάν μπήκε στήν όδόν 1’η- 
γιλλης, καί τότε μονάχα νόμισε πώς βρίσκεται μακρυά άπό κείνη 
τή σάλα, που τήν τριγύριζε, δπως φανταζότανε, ή άηδία, μασκαρε- 
μενη κάτω άπό ώραΐα λόγια κΓ ευγενικούς τρόπους.

Έξαφνα μιά φωνή Ανδρική κτύπησε σάν καμπάνα στ’ αυτιά της.
— Καλησπέρα, κυρία μου’ τής είπε κάποιο; βγάζοντας τό 

καπέλλο του.
_ "Εστριψε τρομαγμένη τό κεφάλι της. Δίπλα της είδε έναν 
άνθρωπο ^μέ αθλητικό σώμα καί μέ ακαθόριστα χαρακτηριστικά, νά 
τήν κοιτάζη ειρωνικά μέ κάτι γυαλένια, σιϊν πράσινες χάνδρες, μάτια.

— Συγνώμην, κύριε, τοΰ άπήντησε αΰστηρά, δέν σάς γνωρίζω.
— Δέν μέ γνωρίζετε ! ’Εγώ δμως σάς γνωρίζω. Δέν εϊσθε ή 

κυρία Σαγή ;
Ναί, έγω είμαι ... Άλλά .. . σάς ζητώ καί πάλιν συγγνώ

μην. Μπορείτε νά μοΰ πήτε, παρακαλώ, τό όνομά σας ;
Μά σάς τό είπα καί προηγουμένως στό σαλόνι τής κυρίας 

Λαρίνη’ τής είπε άτάραχος καί χαμογελώντας έκεϊνος. Είμαι ό Φόβος.
— Πώς είπατε ;
— Ναί.. Ό Φόβος ! ’Εγώ είμαι... Μά μή τρομάζετε έτσι... 

Θέλω νά σάς, μιλήσω... Σάς παρακολουθώ άπό τή στιγμή, ποΰ βγή
κανε στό δρόμο καί μονάχα έδώ βρίσκω τήν ευκαιρία νά σάς πλη
σιάσω^ .. Μοΰ έπιτρέπετε νά σάς κρατήσω λίγο συντροφιά;

— "Οχι, κύριε.
—_ΚΓ όμως έγώ Οά σάς κρατήσω, γιατί άπό τούς ανθρώπους 

αγαπώ περισσότερο τις γυναίκες, επειδή μοΰ μοιάζουν . ..
— Κύριε..........

, "Ερριξε μιά γοργή ματιά γύρω της, έτοιμη νά γυρέψη βοήθεια 
γιά νά άπαλλαχθή άπό τόν οχληρό, καί άγνωστο έκεΐνο συνομιλητή, 
μά τότε κατάλαβε, πώς-είχε φθάσει. χωρίς νά ξέρη κι’αύτή πώς, 
μπροστά σ’ ένα καφενεδάκι στην είσοδο τοΰ Ζαππείου. Ή ώρα ήτον 
κάπως προχωρημένη Ή Ατμόσφαιρα βαρειά, πληκτική. . . Οί άρα- 
διασμένες καρέκλες, δίπλα στο κιγκλίδωμα τοΰ πάρκου, περιμένανε 
μάταια στήν φθινοπωρινή έκείνη νύχτα τήν συνειθισμένη πελατεία 
των . .. τά ζευγάρια τών ερωτευμένο»·.

"Ομως κάθησε μαζύ του, σάν βεβαιώθηκε πώς μερικά βήματα 
μακρυά της σπαρταρούσε ή Ανθρώπινη ζωή πάνω στή λεωφόρο.

ΙΙαρήγγειλε ενα διπλό κονιάκ στό γκαρσόνι, άναψε ένα τσιγάρο 
καί τοΰ εϊπε μέ Αποφασιστικό ύφος.

(— Κύριε. .,. "Αν καί είμαι βεβαία, πώς δέν σάς έχω συναντήσει 
στή ζωή μου, έν τούτοις είμαι διατεθειμένη νά σάς Ακούσω, σάν 
ένα παληό μου φίλο. 'Ορίστε,. Μιλήστε μου. Τί θέλετε νά μοΰ πήτε;

— Πολλά καί τίποτε’ άπήντησε ήρεμα έκεϊνος.
Καί πρώτα-πρώτα άς αρχίσουμε άπό τό χρόνο, πού πρωτογνωρι- 

σθήκαμε καλά, άληθινά, γιατί μέ συναντάτε, ξέρετε, άπό τή στιγμή 
ποΰ γεννηθήκατε, πολλές φορές στό δρόμο σας.

— Έγώ; !. Πιθανόν.. .
— Λοιπόν ήσαστε τότε δεκατεσσάρων χρονών κι’ ήτον. θυμάμαι, 

καλοκαίρι σ’ ένα νησάκι τοΰ Αιγαίου. Ουρανός κατακάθαρος, θά
λασσα γυαλί καί σεϊς, ξαπλωμένη σέ μιά βάρκα μέ τό μπανιερό σας, 
πίνατε, σάν σαύρα, τις γλυκειές ακτίνες τοΰ ήλιου.

— Ναί. Κάτι θυμάμαι .. Γιά εξακολουθήστε . ..
— Προσέξτε με .. Θά θυμηθήτε καλλίτερα ... Διά μιας φυσάει 

ένα άγεράκι, ένα Ανοιξιάτικο άγεράκι. . . Ή θάλασσα ξυπνάει άπό 
τόν ύπνο της.. Γίνεται άμέσως παιγνιδιάρα καί άρχίζει νά τραβάη 
τή βαρκούλα, ποϋ ήσαστε ξαπλωμένη, στά Ανοιχτά. Τότε μέ γνωρί
σατε, γιατί είχατε σηκώσει τήν άγκυρα. .

— Ναί, ναί, Κύριε, . . . τόν διέκοψε έκείνη μέ παιδιακίστικη 
σχεδόν φωνή . . Έχετε δίκιο . . . Φοβήθηκα τότε, μήπως πνιγώ.

— Μά.δέν μπορούσατε νά πνιγήτε, γιατί ξέρατε κολύμπι.. Εί- 
σαστε μονάχα μικρή καί φοβηθήκατε, γιατί κυριάρχησε στό μυαλό 
σας ή ιδέα, πώς ί) βάρκα σας δέν ήτον Αραγμένη. Τί κρίμα! Μέ 
φωνάξατε σέ μιά στιγμή ελευθερίας καί χαράς. Γιατί ή άγκυρα δέν 
είναι, παρα ένα βάρβαρο επινόημα αύτοΰ τοΰ κακομοιριαομένου ουτος, ποϋ 

λέγεται άνθρωπος.

- Έ!!! ..
Τέντωσε τά μάτια της άπό έκπληξι άλλά Αναγκάσθηκε άμέσως 

νά τά κλείση, σάν άντίκρυσε τά γυαλένια, σαν πράσινες χάνδρες, 
μάτια τοϋ κυρίου, ποΰ ήξερε μέ τόση θαυμαστή λεπτομέρεια ένα 
επεισόδιο τής ζωής της. Θέλησε νά τόν ρωτήση, ποΰ βρισκότανε 
τότε έκεϊνος, πότε καί γιατί τόν φώναξε, πώς ιόν έγνώρισε, μά δέν 
έτόλμησε γιατί τήν .. φόβιζε τό κρύο καί διαρεραστικό βλέμμα του 
καί περισσότερο άκόμη τό ειρωνικό του χαμόγελο.

— Μιά άλλη μέρα, έξηκολούθησε πάντοτε ήρεμα καί μέ είρωνία 
έκεϊνος, άλλ' η άνάξίνησις θά είναι λιγάκι θλιβερή γιά σάς, μιά 
άλλη μέρα γυρίζατε άπό τήν Κηφισσιά χαρούμενη, ευτυχισμένη γιατί 
ή καρδιά σας χτυπούσε άπό τούς πρώτους παλμούς τοΰ έρωτα.. 
Είσαστε τότε δεκαπέντε χρονών...........

— Ναί, κύριε . . ’Αλήθεια.
— Μά σάν μπήκατε σπίτι σας, είδατε τόν πατέρα σας νά σάς 

περιμένη Ανυπόμονα, γΙά νά σάς άναγγείλη σοβαρά πράγματα. 
Τότε σεϊς.........

— Ξέρω . . Ξέρω τί θέλετε νά μοΰ πήτε’ τόν διέκοψε έκείνη μέ 
πνιγμένη άπό συγκίνηση φωνή .. Μά φοβήθηκα μήπως δυσαρε- 
στήσω τόν πατέρα μου, γιαύτό καί παντρεύθηκα χωρίς νά θέλω. ..

— Καί προτιμήσατε νά δυσαρεστήσετε τή ζωή ;

- Πώς!!
— Λ/ά νομίζετε πιο; δέχεται αστεία ή ζωή ;

, — "Οχι, κύριε . . λυπηθήτε με, Αφήστε με.. Δέν ξέρω . . Δέν 
θέλω νά ξέρω.

— Μά μέ, φωνάξατε, κυρία, καί πρέπει νά σάς μιλήσω.
— Έγώ ! Έγώ σάς φιόναξα!
— Ναί. . Προηγουμένως στό σπίτι τής Κας Λαρίνη .. Γιά θυμη

θήτε .. Καθόσαστε δεξιά στό ντιβάνι, δίπλα στό καπνιστήριο .. 
Ξεκουραζόσαστε άπό τό τελευταίο ταγκό, ποΰ χορέψατε .. Στό 
ξανθό σας κεφαλάκι στριφογύριζε, μαζύ μέ τούς ήχους τής μου
σικής, ενα ζευγάρι, ένα παράδοξο ζευγάρι άπό δυό λέξεις ·φοβαμαι· 

καί ’τολμώ·.

— Κύριε . . .
— Είσαστε είκοσιτριών έτών, κυρία κι’ έχετε άποξενωθή άπ’ 

τή ζωή, γιατί γυρεύετε διαρκώς εμένα.
— Σωστά . . Έχετε δίκηο.
Άλλ’έξαφνα είδε τά μάτια τοϋ συνομιλητοΰ της νά αβύνουν 

καί τό αθλητικό του κορμί νά καμπουριάζω καί νά σωριάζεται χάμω, 
σαν ένα άθλιο Ανθρώπινο ερείπιο.

Σηκώθηκε τρομαγμένη έπάνω.
— Τί έχετε ; τόν ρώτησε.
— Τίποτα, κυρία.. Μίακρίσι.. Την παθαίνω πάντοτε, ίΐιαν λέω 

τήν αλήθεια στούς άνθοιόπους.

— Πώς !
— Ναί. . Μέ παρασύρα’ε, γιατί εϊσθε μιά γυναίκα.. Αφήστε με, 

σάς παρακαλώ νά συνέλθω ,. . "Αλλως τε δέν μέ χρειάζεσθε πειά, 
δέν μέ χρειάζεσθε.......................................................................................

Καί αί κοσμικαί Άθήναι ξυπνήσανε τήν άλλη μέρα μ' ένα 
τρομερό σκάνδαλο. Ή κυρία Σαγή έγκατέλειψε τόν άνδρα της, 
διευθυντήν τής · Εταιρείας Οίνων τής Ανατολής» καί έναν άπό τούς 
κυριώτερους μετόχους τής Τραπέζης ’Αθηνών, γΐά ν’ άκολουθήση 
κάποιο άσημο νέο, πού έγνώρισε πρό δύο μηνών στής κούρσες. Δέν 
φοβήθηκε τήν περιπέτεια, γιατί τό προηγούμενο βράδυ τή; γνώρισε 

τήν ‘Αλήθεια ό Φόβος. ΔΗΜ. ΜΠΟΓΡΗΣ



XI ΙΟ ΙίΧΝΓ'ογ κχι XII οχχ
Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ

Τόν Νοέμβριον τοϋ 1904 είδε τό φώς τό ώραϊον βρέφος. Ήτο 
Ουγάτριον -πνευματικόν τοϋ κ. Δήμου Βρατσάνου. Τό έξεμαίευσαν 
έν μέσοι μιάς Βαλπουργείας νυκτός τών στοιχείων τής τυπογραφικής 
κλινικής Μάϊσνερ καί Καργαδούρη, καί τό έλίκνισαν στοργικώτατα 
είς έν . . . τών πιεστηρίων της. Ώς άνάδοχος του παρέστη ό αείμνη
στος, τής «Άκροπόλεως· αρχαίος αρχισυντάκτης, Εμμανουήλ Ρέ
πουλης. όνομάσας αύτό «Εΐκονογραφημένην».

Άπλήστως έρρόφα τό πνευματικόν γάλα τοϋ Προβελεγγίου. τοϋ 
Πολέμη, τοϋ Καμποΰρογλου, τοϋ Λάσκαρη, τοϋ Δήμερ, τοϋ Γρα- 
νίτσα. τοϋ Μαντζιωρίδη. τοΰ Καίσαρη, τοϋ Δημητρακοπούλου, τοϋ 
Τσοκοπούλου. τοϋ Σαράφη, τοϋ Καραβασίλη, τοϋ Τραχίλη καί άνε- 
πτύσσετο, σκορπίζουσα γύρω της τήν χαράν τής ζωής. "Ολα ήσαν 
τότε νέα γύροι της καί αύτή στολισμένη μέ τά πολύτιμα κοσμήματα 
τοϋ Ροϊλοΰ, τοΰ Πιλαβίου, τοΰ Παπαδη μητριού, ακτινοβολούσε τό 
Ελληνικόν Φώς.

Τήν έχειραγώγει ό αρχιεργάτης της Άντώνης Βουκάκης. καί 
τήν έστόλιζε διά τάς κοσμικάς εμφανίσεις της μέ στοργήν ο καλλι
τέχνης Κάρολος Μάϊσνερ.

Άλλ’ αίφνης, είς τό άνθος τή, ηλικίας της, έξαπελύθη έπί Γής 
ή θεομηνία τού 1914. Τά τρόφιμα ς. τά πνευματικά καί οικονο
μικά της τρόφιμα, ήρχισαν νά σπαν >υν. Μέσα είς τήν Παγκόσμιον 
Δίνην, δπου ό δυνάμενος προσεπάθι' νά σωθή, έχασε σιγά-σιγά τήν 
ευμάρειάν της, τούς πόρους της, τά πάντα, πλήν τής... τιμγς τι/ς.

Είς μάτην αί περιποιήσεις τοΰ παιδαγωγού της Βουκάκη, είς 
μάτην ή στοργή τοΰ πνευματικού πατρός της, είς μάτην αί προσπά- 
θειαι τών μαιευτήρων Μάϊσνερ καί '.ργαδούρη. "Εφθινε. Καί 
τότε ...

Ήτο ό Φεβρουάριος τού 1921. Είχε κάμει άκόμη μίαν κοσμικήν 
έμφάνισιν, τήν τελευταίαν. Είχε τελείως εξαντληθεί. Έζητήθη ή 
συμβολή καί παρέμβασις τών κορυφι ίων έπιστη μόνων, τών έκ 
περιτροπής κυβερνητών, άλλ’. . . οϋκ ήν φροντίς Ίπποκλείδη. Τής 
τήν ήρνήΟηκαν. Άπέτυχε καί μία ένεσις τοΰ Δημάρχου Γεωργίου 
Τσόχα, δστις έσπευσε αύΟορμήτως παρά τό προσκεφ άλαιόν της.

Καί τότε, έν τφ μέσω τοϋ συμβουλίου τών συγγενών καί οικείων 
της ή «Εικονογραφημένη· περιέπεσεν είς ληΌαργικήν κατάστασιν.

Διαβαίνει γοργά ό Χρόνος. Έπέρασε καί ή 'Εθνική βαρυχει- 
μονιά. Τό φώς τής αιθρίας καί ή θαλπωρή τής Άνοίξεως, μιάς νέας 
Άνοίξεως τής Φυλής, ποΰ αρχίζει, έπέδρασεν έπί τής ληθαργικής. 
Καί άνένηψε.

Σπεύδει περιχαρής δ γεννήτωρ είς τούς οίκείους της. Ή κλινική 
υπάρχει, οί ιατροί της ύπάρχουν, ό Μάϊσνερ καί ό Καργαδούρης, 
οί τροφοί της, οί οικονόμοι της, οί στωρεσταί της, τά κοσμήματα 
της, αί αμφιέσεις τών έμφανίσεών της, ό Γκρέκας, ό Βουκάκης, ό 
Κουντούρης, ό Λιοδαντωνάκης, ό Λυμπεράκης, δ Κυρμίρης, δ Ρίτς, 
ό Λουκάς, δλοι σιόζονται έκεΐ μέσα, άλλοι ώριμοι καί άλλοι. .. γέροι.

Γίνεται συμβούλιον διά τήν νέαν έμφάνισιν της, άλλά διστάζουν 
νά τήν άναλάβουν. Τήν έγνιόρισαν κατά τό παρελθόν της σπάταλον 
καί έκδοτον είς.. πολυτέλειαν.

Καί ακούεται τότε μιά φωνή:
— Έγόι πατέρα θά τήν άναλάβω I
Ήτον ή φωνή τοΰ νεαροΰ Μάϊσνερ, τοΰ Ερρίκου, δ δποϊος 

έσπαρτάρησε άπό τόν παλμόν τής κληρονομικότητος. Μέσα του 
διάχυτον τό σφριγηλόν αίμα τοΰ δεκάδας τώρα έτών άκουράστου 
Καρόλου Μάϊσνερ τόν έτίναξε είς ένα σφυγμόν ύπέρτονον καί τόν 
έστύλωσε γιγάντιον, σάν τόν πατέρα του, διά νά άνταποκριθή είς 
δλας τάς τρελλάς ιδιοτροπίας τής «Εικονογραφημένης» άπό κοινοΰ 
μετά τοΰ χαλκέντερου πατρός του.

"Ετσι αΰριον ή μεθαύριον θά άκουσθή μία άλλη φωνή :
— Έγώ πατέρα θά συνεχίσω τό έργον σου!.
Θά εΐναι ή φωνή τοΰ Τόνη Βρατσάνου. Καί ή «Εικονογραφη

μένη» άγήραστος, σφριγώσα πάντοτε, θά πέρνα άπό γενεάς είς 
γενεάν, σάν δυναστεία, σαν παράδοσις. Καί είναι ήδη παράδοσις 
διά τήν Ελληνικήν Οικογένειαν, διά τήν Πατρίδα.

ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
Πολιτεία καί Τύπος έχουν έγκαταλείψει πλήρως τάς έπαρχίας. 

Άλλά καί τας έχουν αγνοήσει. "Ολα διά τήν υδροκέφαλον Πρω
τεύουσαν. Καί δμως έχουν αί Έλληνικαί έπαρχίαι πολλήν μέσα 
των ζωτικρτητα, άξίαν θαυμασμού άληθώς. ή δποία, τηρουμένων 
μερικών άναλογιών, έννοεϊται, δλίγον ύστερε! τής τών Αθηνών, άν 
μή εΐναι καί ίση.

Ό Διευθυντής τής «Εικονογραφημένης», έπιχειρήσας διετή άνά 
τάς έπαρχίας περιοδείαν καί μέ τόν φακόν τοΰ δημοσιογράφου ίδιον 
αύτάς έκ τοΰ σύνεγγες, έγραψε είς καθημερινός έφημερίδας τάς 
ενθουσιώδεις έντυπώσεις του. παρουσιάσας αύτάς, δπως δ δεξιός 
άνατόμος διανοίγει τά σπλάχνα τοϋ ανθρωπίνου σώματος καί παρου
σιάζει έν πρός εν τά όργανα αύτου.

Άλλ’ ή εικών δμιλεΐ λαλίστερον τής γραφίδος. Ή «Είκονογρα- 
φημένη», τής οποίας ή δύναμις είς τήν φωτογραφίαν, τήν αψευδή 
έντύπωσιν τοΰ φακοΰ. στηρίζεται, θά παραδώση είς τήν Αθανασίαν 
τάς επαρχίας μας. Καί θά παρελάσουν προσεχώς διά τών τευχών 
της οΰτω τά ωραιότερα μέρη τής Ελλάδος. Θά προηγηθοΰν δ 
Πύργος καί ή Σπάρτη, δπόθεν δ εκδότης της είχε τάς καλύτερος εντυ
πώσεις. Ό Πύργος μέ τήν πανοραματικήν άποψιν τοΰ κάμπου τής 
Ηλείας, μέ τό γραφικόν Έπαρχεΐον του, μέ τόν σιδηρόδρομόν του, 
μέ τάς κοσμικάς συγκεντρώσεις τοΰ Κρονίου, μέ τό Ίνστιτοΰτον 

του, τό Νοσοκομεΐον του καί τάς φυσικός καί έμψύχους καλλονάς του. 
Καί ή Σπάρτη μέ τήν ’Επαγγελματικήν Σχολήν της. μέ τό κενοτά- 
φιον τοϋ Λεωνίδα, μέ τόν Κεάδαν της, τόν Εύρώταν, τόν Ταΰγετον, 
τήν Μαγούλαν, τήν Καστανιάν, τό Παρώρι καί τόν Μυστράν, τόν 
μεγαλειώδη Μυστράν. Καί θά ακολουθήσουν αί άλλαι.

Είς τήν προσπάθειάν της αύτήν δμως πρέπει νά τήν βοηθήσουν 
καί οί επιχώριοι παράγοντες, δλοι οί δυνάμενοι, φωτογράφοι, δια
νοούμενοι, Δήμαρχοι, Ίεράρχαι κ. λ. π. Μόνον οΰτω θά γίνη κάτι 
σωστόν, δπως τό φαντάζεται ή «Εικονογραφημένη», έν άληθινόν 
«Πανόραμα τών Επαρχιών».

ΝΕΑ ΒΙΡΛΙΑ
—Ό καλός συνεργάτης τής «Εικονογραφημένης» κ. Δ. Μπόγρης 

μάς άπέστειλε είς ώραϊα τυπωμένους τόμους τά δυό του θεατρικά 
έργα «Τ’ ’ Αρραβωνιάσματα», έκδοσιν τοΰ 1928, ώραίαν ήθογρα- 
φίαν τοΰ νησιοϋ του καί τήν Δράκαιναν .

Είς τούς φίλους τής «Εικονογραφημένης» είναι γνωστός δ κ. 
Μπόγρης καί άπό άλλα του έργα, καθώς καί άπό τήν έν αύτή συνερ
γασίαν του.

Επισκόπου Πέτρας Διονυσίου. Ό Σεβ. Ιεράρχης είχε τήν 
καλωσύνην ν’ άποστείλη πρός τήν «Εΐκονογραφημένην» τήν ίστο- 
ρικήν του μονογραφίαν τής -Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως-, 

είς τήν δποίαν περιγράφει τήν οίκοδόμησιν τοϋ ναοΰ τούτου κατά 
τάς άρχάς τοΰ 19ου αίώνος, τά παθήματα καί τάς περιπέτειας τών 
κτιτόρων του καί τά συντελεσθέντα κατά τήν κτίσιν του θαύματα.

— Άριστοτέλλη Τσάγαλου. Έκ Παρισίων μάς άπεστάλη τομί- 
διον ύπό τόν τίτλον ·Τά Μυστικά τής Ύγείας και τής Νεότητος-, 

περιλαμβάνον νεωτάτας έντελώς θεωρίας περί τών γεννητικών 
αδένων. τής γενέσεως καϊ θεραπείας τοΰ Καρκίνου, παραδείγματα 
θεραπείας φυματιώσεως, περί κρεωφαγίας, περί έσωτερικής υδρο
θεραπείας καί περί ξηράς διαίτης.

ΚΩΝ. ΠΟΜΟΝΗΣ
ΟΙ diseurs καί αί diseuses— ή λέξις άτυχώς δέν μεταφράζεται 

είς τήν γλώσσαν μας — εΐναι είδικότης τής σκηνής, ή δποία είς δλον 
τόν κόσμον άπό μακροΰ έχει 
πλέον καθιερωθεί, ώς απαραί
τητον μέρος παντός θεατρικοϋ 
κέντρου. Πράγματι δέ καλός 
ντιζέρ, μέ εξωτερικήν έμφάνι- 
σιν, προικισμένος μέ φωνήν, 
μουσικός γνώσεις, μορφωμένος, 
χρωματίζων καλά, στίζων καλά, 
άπαγγέλλων καί άρθρώνων 
καλά, ευφυής δέ, θεωρείται 
πλέον δχι άπλοϋς ήθοποιός, 
άλλά καλλιτέχνης έξιδανικευ- 
μένος καί πληρώνεται αδρό
τατα. Ό κ. Πομόνης, έκαμε 
ήδη τό στάδιόν του είς τήν 
σκηνήν, δπου έφάνησαν άνά- 
γλυφα δλα τά ανωτέρω προ
σόντα τοΰ καλοΰ diseur. Καί 
τώρα μέ τήν άνέλιξίν του αύτήν, 
έμφανίζεται είς τά δημόσια 
κέντρα ώς δ πρώτος καί πρώ
της τάξεως "Ελλην diseur, 
θεωρούμενος ώς ιδιοφυία καί 
κατακτών τάς γενικάς συιιπα- 
θείας. Είς τόν Πειραιά αί

έμφανίσεις του προυκάλουν θύελλαν ενθουσιασμού καί.....ραγδαίας
εισπράξεις τοΰ κινηματοθεάτρου, είς τό όποιον έπαιζε. Καί έγινε 
τώρα ό κ. Πομόνης, κάτι απαραίτητον άπό τά διαλείμματα τών 
κινηματογράφων.

ΑΠΟ ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑΡΑΚΙ
Συγγραφεύς του ό συμπαθής τής «Εικονογραφημένης» φίλος Α. 

Παροδίτης, καί τίτλος του «Τό Τριαντάφυλλο·. "Ενα σωρό πρά
γματα καί τερπνά ευρίσκει κανείς περί τοΰ ρόδου. Τό ρόδον είς τήν 
μυθολογίαν, τό ρόδον είς τήν Ανατολήν, τό ρόδον εΐς τούς Έλ
ληνας, τό ρόδον είς τούς Ρωμαίους, τό ρόδον εΐς τούς Χριστιανούς, 
είς τούς Εβραίους, είς τούς Γάλλους, Άγγλους, Γερμανούς, ’Ελβε
τούς, ’Ιταλούς, Σκανδιναυούς, είς τήν Ελληνικήν.Λαογραφίαν, είς 
τήν Λογοτεχνίαν, είς τήν Νεοελληνικήν Λογοτεχνίαν, είς τήν Καλλι
τεχνίαν, εΐς τάς δεισιδαιμονίας, είς τήν Βοτανικήν καί είς τήν Βιο
τεχνίαν.

Είνε φυσικώτατον, δτι ό ύπό τό ψευδώνυμον τοΰ Παροδίτη κρυ
πτόμενος σοφός μας, δστις είρήσθφ έν παράδιμ έξ απαλών ονύχων, 
μέσα είς τούς άτμούςτοΰ Ύδροθείου θεραπεύει καί τήν Λογοτεχνίαν 
διεξήλθε πολλά συγγράμματα καί έδιάβασε πολλά πεζά καί 
έμμετρα διά νά έπιτύχη αύτό τό Multiplex extractuni τών λαών 
καί τών αιώνων καί έφαθσεν είς τήν βιοτεχνίαν τοΰ ροδοστά- 
γματος καί τοΰ ροδέλαιου.

Καί ε’ις τό τέλος άπό τήν οσμήν τών «εώλων ώών» δ φυσιο- 
δίφης - ποιητής φθάνει είς τήν παρασκευήν καί τήν ιστορίαν τοΰ 
ροδέλαιου, διά νά καταλήξη τάς προσφιλείς του έξισοισεις μέ τάς 
ενώσεις τοΰ Άνθρακος καί τοΰ Υδρογόνου.

Έν Άθήναις, Τυπογραφεΐον «Έατία» — 3881


