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'() Βαστλ. Ναύσταθμος έν Σαλαιιίνι ένθα εξοπλίζεται ό στόλος.

Ί1 πλωτή οεΡαιιινΰ τον ΝιινστάΟηον.



ΤΑ Ο AY Μ II ΙΑ

Νοέιιβριος ΰλθι- καί όλονέν πα - 
οέρχεταικαί ϊιΒουλϊι αργεί.Νυέο- 
υριας χωρίς Βουλήν εινέ τι έντε- 

λώςάρύνηθες όιά τής έξεις καί τάς εν
τυπώσεις ιιας.Ό ιιήν αυτός τού έτους 
εΐνε συνδεδε μένος μέ τήν Βουλήν όπως 
ό Μάρτιος παροιμιωι'ώςμέ τήν Τεσσα^ 
οακοστήν. Καί όπως θά έξενιζόμεθα 
ηή άκούοντες κώδωνος ήχούντας κατά 
Μάρτιον, ■'λέποντες κλειστούς τούς 
ναούς, παρατηροΰντες νά λείπωσι τά 
όστοακα άπό τήν άνοοάν καί ό ταοα- υ .» 1 *υ - .. . ° μας απο τα παντοπωλεία, οι τωςαπο- 
οοϋμεν καί τώρα Γλέποντες τό Βου
λευτή ριον κεκλεισμένον καί τόν κον
τόν έρημον τής σημαίας, ίίτις Θά έκυ- 
μάτιζεν εις' τάς πρώτας παγερής· πνοής 
τ· ύ Γορρΰ,καί έσόεσμένον τόνήλεκτρι- 
κόν Φανόν τόν καταυγάζοντα άλλοτε 
τόν περίβολον καί τούς έν αύτω συγ
κεντρωμένους περιέργους κ.ιί Θεσιθή
ρας, καί έλλείποντα τά τρεχάματα 
τών αμαξών κατά τάς ι ηφοφοοίας καί 
κατηυνασιιένα τόν Θόιιβον καί τήντύο- 
βιιν καί τήν άναστάτωσιν έν τοϊς οια- 
δρόμοις τών υπουργείων καί άπω- 
σταζούσας· τάς γνωστής καί ιδιορρύθ
μους μορφής τών επαρχιωτών βου
λευτών εις τά συνήθη κέντρα τού α
θηναϊκού βίου. Καί οί Νοέιιβοιοι, οί 
ποοαπελθόντες εις τό Ρασίλειον τών 
σκιών, θά ξενισθώσιν έτι περισσότερον 
ημών βλέποντες τόν εφετινόν αδελφόν 
των κατεοχόμενον έν τώ μέσω των, 
πρώτον αυτόν άπό καταβολής- τού κοι
νοβουλευτικού πολιτεύματος έν Έλ- 
λάδι, χωρίς νά κάμπτηται ύπό τό Πά
ρος συζητήσεων καί τερθοειών καί 
άοιθμών περίπλοκων καί παννυχίδων 
καί ψηφοφοριών έπί ζητημάτων έμπι- 
στοσύνης.

Είνε συνταγματικόν τό τοιούτο Γι 
όχι; r 1 οαββϊνοι τού συνταγιιατικοϋ 
Ταλιιούο, οί ιιΰλΛον αύστηοοί καί ' Ζ νιιειιώιιιοιοοι το εύοίσκονσιν άντικεί- 
αενον προς τας συνταγματικός οι 'τά
ξεις· ύπάρχούσιν όμως καί πολλοί 
άλλοι μάλλον έλευθερόιίοονες οϊτινες 
πρεσβεύουσιν ότι out τής σιωπηρας 
παρατάσεως τής· βουλευτικής συνό
δου μέχρι τών διαγεγραμμένων αύτής 
όριων καί τής κηρύξεως τής λήξεως 
αύτής διά Β. Διατιίγιιατος εντός τού 
Νοειιβοίου καί οί -νποι πληοοϋνται 
καί ή ούσία δέν ζηαιούται. Άλλά 
τούτ>> δεν είνε τό κυρίως ένδιαφέρον- 
μία αμυχή περισσοτέρα ΰ όλιγωτέρα 
εις τό ράκος τό όποιον καλείται συν- 
τανιιατικός χάρτης,δέν είνε καί τ>σον 
σοβαρόν πράγμα. Τό ζήτημα είνε <ΐν 
συμφέρη ι'ι όχι ΰπό έθνικήν έποψιν εις 
τάς παρούσας περιστάσεις ή έλλειίγς 
τής Βουλής- καί τή άληΘεία. άν τις 
ιϊμερολήπτως καί απαθώς· κρίνων.άνα- 
?.ογ·σθή ότι έκ τού κοινοβουλευτισμού 
ούδέν μεγαλουργόν σχέδιον πρεέκυ- 
ύεν εις τήν χώραν μας·, ούδεαία γε- 
ναία άπόφασις έλήψθη ποτέ, ότι ούχί 

εξ έλλείψεως φιλοπατρίας, άλλ’ έκ 
κακής εννοούμενης φιλοτιμίας και έξ 
ολεθοίων, άλλ’ ακατανίκητων δυστυ
χώς παραδόσεων κομματισμού θά κα- 
τετοί ίεται έν τώ Βουλευτιιρίω χρόνος 
πολύτιμος εις ματαίαν αδολεσχίαν, 
ότι δέ αί άστοχοι συζητήσεις και οί 
διχογνωμίαι μάλλον σύγχυσιν καί 
αβουλίαν καί δισταγιιόν θά συνεπή- 
γαγον παρά κραταιωσιν τοΰ φρονήμα
τος, ώς όφελος μάλλον ίί ώς ζημίαν 
δικαιούται ν·ϊ θεωρήσ-' τίιν σημερινήν 
αργίαν τού βουλευτικού σώματος, α
φού έξ αυτής απομένει καί χρόνος 
έπαοκής ■ αί. πλήρης ελευθερία ένερ- 
γείας εις τήν Κυβέρνησιν, ίίτις ώς έν- 
τολοδόχος τής πλειονοψηφίας φέρει 
α'κεραίαν τήν τυπικήν καί τήν ήθικήν 
εύθύνην, νά σκεφθή κατά τάς παρού
σας κρίσιμους στιγμής καί συμφώνως 
ιιέ τήν πορείαν τών πραγμάτων νά έ- 
νεογήση παν ότι ύπαγορεύόυσι 
έθνικίί συμφέροντα.

τά

-------see-------
ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ

ΗΠ THS RAJNHS ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
γΡ&ό/ αργαρίτα ή έξ Αυστρίας, περιώνυ- 

Η·ος *πι δυστυχήμασι καί πολιτική 
;<735^περινςίικ γενομένη, έμνηστεύετο έπι- 
σήμως τω 1483 έν Παρισίοι; τόν ύε.ΐφΐνα 
τής Γαλλίας.

«Διλφΐνο;» έρωτα ένταύθα πονηρώς ό 
αναγνώστης, παιζων πρός ιήν λέξίν διότι 
δ αίσθηματίας δελφ;ς ή δελφ ν διεδραμά- 
τισε πρόςωπον,— ή ε παίξε ρο./ο,κατά τήν 
νεωτέραν διεθ ή αττικήν —εν τής χρονικεΐς 
τών ζώων. Δέν λέγει ό Άθήναιος «Φιλαν- 
θρωτ.ότατον δέ έστι καί ευνετώτατον τό 
ζώον δ δελψίς,χάριν τ« άποδιδόναι έπ στα- 
μενον;» 1 Δέν ιστορεί πορ'αύτώ δ Μιλή- 
σιος οτ·. δΚορανς σώσας δι' αργυρίου 
οελφΐνα έκ τών χειρών άλιέων καί ναυα- 
γήσαςέσώθη ΰπό τού εύγνώμονος δελφίνος;2 
Πολλά δέ τά περί φιλανθρωπίας καί εύαι- 
Ον,σία; τών οελφίνων αναγραφόμενο, ώ; 
έκτενώς έν τοΐς χρονικοί; τών ζώων θέλο- 
μεν άλλοτε ΐδει.

Δυστυχώς δ δελφίν τής Μαργαρί
τας δέν κατήγετο έκ τών αγαθών τής 
άρχαιότητος δελφίνων, καί τοι δελφί·» ry, 
ιγκεχαραγμέ'Ος έπΐ τή; άσπιδος ή έκόσμει 
τήν περικιφαλαίαν αύτοΰ. Άλλά τί ήν ό 
Διλφίν τής Γαλλίας ; 'Εκαλείτο Δελφί , 
Dauphin, έν τή γαλλική μοναρχία, ε’,θκ 
ιοχυε. δ σαλικός νομο.·, ό π,ωτότοκος υιό; 
τού βασιλέω; τής Γαλλίας, ζώντος τοΰ 
πατρός, μιχρις ού διετέλει επίδοξος διάδο
χο; τούτου δέ θ ήσκοντο; ή άναβαίνοντος 
εΐ; τον θρονον, ο τίτλος μετεβιβαζετο εις 
τον πρωτότοκον αύτ ΰ υιόν. Διλφίνη δέ, 
Dauphine, έαέγετο ή τοΰ Δελφίνου σύζυ
γος. “Ελαβον τήν έηωνίμίαν ταύιην ci 
τών βασιλέων τή; Γαλλίας π.ωτότοκο·, 
μετά τήν ν ε"τει 1349 προσαρτησιν τοΰ 
Δελφινατου it; -.ό γαλ/t Ον στέμμα Κα- 
τιϊχον οέ έω; τότε τήν χώραν εκείνην άρ-

1 ΑΚη>·. βιξλ. XIII, 85. άρ/. οίλ. 006.
2 Άθη>·. αυτόθι 

χοντε; γνωστοί το πρώτον ύπο τό όνομα 
κομήτες τοΰ Άλβώ< ή τή; Γρενόβλης 
( Γρατιανουπόλεως), ειτα δέ τοΰ Βιεννοά 
(Viennois, άρ/. Viennensis), δτε Guigue- 
ή Glii δ Δ' (γ 1 1 42) προςελαβε τό όνομα 
Δελφίν, όνομα δτερ έφ-ρον ε"κτο·ε καί οί 
διάδ-χοι αύτοΰ. Ούμ.βερτ ο δέ δ Β' , τε
λευταίος τοΰ Βιεννοά Δελφίν, άτολέσας 
">ι μονον ειχεν υίσν, παρεχώρ·σε διά συμ- 
βάσεως τοΰ ε"τ·.υ; 1343 έπικυρωΟείσης τςλ 
1349, άν-ί χρηματική; άποζημιώσεως, 
τον άρχοντίαν τού Δελφινάτου τώ βασι- 
λεϊ τή; Γαλλίας Φιλίππω τώ Τ’ ( 13'28 — 
1350) έκ τή; δυναστείας τοΰ Ούαλοά 
(Valois), ύπό τόν όρον νά φέρή δ πρω ό- 
τοκος τών βασιλέων τής Γαλλίας τόν τί
τλον Δελφίν, συναπτών έν τοϊς ’ιΟιοις αύ
τοΰ οϊκοσήιαοις τά τοΰ Δελφινάτου σήμα
τα. Κάρολος δέ ό μετέπειτα Ε' , έγγονός 
τοΰ Φιλίππου, είναι δ πρώτο; τής Γαλ
λίας βασιλόπαις, δ κληθεί. Δελφίν καί 
διατήρησα: τόν τίτλον τοΰ:ον μέχρι τοΰ 
1364, δτε έγένετο βασιλεύς. Εί-.ί δέ γνω
στοί έν τή γαλλική ιστόρισε, ίδια ύπό τήν 
επωνυμίαν ταύτην, πρώτος μέν δ Μ·γας 
Δελφίν (Grand-Dauphin), υιός Λουδοβίκου 
τού ΙΔ' ,—γεννηθιίς τή 1 Νοεμβρίου 1661 
καί άποθανών πρό τοΰ πατρός αύτοΰ τή 14 

’Απριλίου 1711,—ο ύπό τοΰ Βουσσυετου 
παιοαγωγηθεί; καί ού χά.ιν έγένετο ή 
ώραία τών λατίνων κλασικών έ'κδοσις, ή 
λεγομένη uad usum Delphini» ?ι’ ήν δ- 
Λουδοβίκος έδαπάνησε 40(1,0( 0 γαλλικά; 
λίρας καί ής δ Δελφίν ούδεμίαν έποιήσατο 
χρήσιν είτα δέ ό υιός αύτιΰ, δ χρηστός 
δούξ τής Βουργουνδίας, οι' ον δ Φενελών 
συνέγραψε 
Οείς · 
ούτος πρό τοΰ παππού Λουδοβίκου, 
Φεβρουάριου 1710. 
άπό Λουδοβίκου 
Λουδοβίκου-Φιλ ίππου 
γαλλική; βασιλείας,
1848, ού’ίείς πρωτότοκος άνέβη εις τόν 
θρόνον τή; Γαλλίας, ώς εί δ τίτλος Άε.Ι- 
φίν είχε καταστή ουςοιώνιστος. μόρσιμος, 
θανάτου άγγελος' εντεύθεν δέ τό γνωστόν 
έκεΐνο λόγιον :

Fils de roi, p6re de roi, jamais roi.
Άριθμούνται άπό Καρόλου τοΰ Ε', πρώ
του Δ.λφΐνος, μέχρι Κάρολου τοΰ Γ . τε
λευταίου Δελφι-ος, πέντε καί είκοσι βασι- 
λοπαιδες, οιτινε; εφερον τόν τίτλον τούτον, 
δ< δέν παρέλαβ ν, δ της Αύρηλιας κατιών 
κλάδο; -ών Β .υρβονω , δ τοΰ Λουδοβίκου 
-Φιλίππου. Άλλ ’ όποια τις άρά γε ή κα
ταγωγή -.ής περιέργου ταύτη; τοϋ Δελφί
νος επωνυμίας, ήν έπί σειράν αιώνων το- 
σοϋτον ίσεμνύνοντο φέροντις οί έπίοοζοι 
τή, Γαλλίας διάδοχοι ; μέν,ι τούτο πάν
τοτε ίστορι ον ζήτημα,καί τοι πολ.λαί έδό- 
θησαν έζηγήσεις.

ΈπανέλΟωμεν εις τόν Δελφϊνα τής 
Μαργαρίτας, ο;τις καί περ Γάλλος ών, 
ήκιστα έδείχθη galailt καί ίπποτικός προς 
τήν μνηστήν αύτοΰ, διότι άναβαίνων εις 
τςν θρόνον καί γινόμενος Κάρολος ό II , 
έκρινε συμφερώτερον νά νυμφευθή (1491) 
Άνναν, τήν κληρονόμον τοΰ δουκάτου τής 
Βρεταννεκής (Bretagne) ί’να οΰτω ή έ-

είτα δέ δ υιός 
Βουργουνδίας, 
ι τόν Τη.ζέραχον, δςτις γέννη

σή 6 Αΰγούσου 16’28 άπεβίωσε καί 
τή 18 

Παρετηρήθη δέ δτι 
τοΰ ΙΑ' μέχρι τής έπί 

καταλύσεω; τής 
ήτοι άπό 17 1 5 —

παρχία αδτη περιέ’λΟή ύπο τό σκήπτρου 
τή; Γαλλία;, καί έξαπέστειλε τή» Μαρ
γαρίταν πρό; τόν πατέρα αύτής, τόν αύ- 
τεκράτορα Μαξιμιλιανόν. Μετά τινα έ’τη, 
κ»τά τό 1493 έμνηστεύετο αυτή το δεύ
τερον νΰν οε τον ΐε^άκτζ/κ τής Ισπανία:, 
υιόν Φερδινάνδου τού Καθολικού καί ’Ισα
βέλλας τής έκ Καστιλίας. 'Αλλά τό 
πλοΐον δι' ού μετέβαινεν εις 'Ισπανίαν 
πρός τόν μνηστήρα κατελήφΟη έκ σφοδρά; 
τρικυμίας- το ναυαγών ίφχίνετο άφευκτο* 
«αί ή τοΰ ινφάντου μνηστή έ’βλεπεν ότι 
έντος ολίγου έμελλε νά γείνη νύμφη τοΰ 
ΙΙοσειδώνος. Καί όμως ή στωϊκή Μαργα
ρίτα, ή καθ' άπαντα τόν βίον γενναιότητα 
έπιδείςασα, ού μόνον ψυχρώς ένητένιζε πρός 
τόν ερχόμενον θάνατον, ίλλά καί έπιχα- 
ρίτως έσκωπτε τήν παράδοξον τής τύχης 
αύτή; παιδιάν, ότι δις γενομένη νύμφη 
έτελεύτα νύμφη ανύμφευτος, ποιήσασα το 
περιώνυμον τούτο — δίκην επιταφίου—έπι- 
Οαίάσσιον :

Ci git Margot1, la gcntc- demoiselle, 
Qu’eut deux maris et si3 mourut pucellc.

Άλλ ’ ώς εύνόητον δέν έπήλΟεν εύτυ- 
χώς ναυάγιον καί οϋτω συν τή ποιητρία 
εσώΟη καί τό’δί-,τιχον, όπερ ό ινφάντης δι- 
έψευσεν. Άλλά μετά τινας μήνας θνήσκει 
ούτος καί ή Μαργαοίτα μένει 'χήρα· συ- 
ζευχθεϊσα δέ και αύθις τω 1501 μετά Φ - 
λιβέρτου τοΰ Ωραίου, δουκός τή; Σα^αυ- 
δίας,χηρεύει τό δεύτερον, τετραετή συζυ
γίαν διανύσασα. Άλλ’ άντί νά οιίδη έν 
ταϊς συζυγικαΐς ταύταις συμφοραϊ; τόν δά
κτυλον τοΰ συζυγοκτόνου δαίμονος Άσμο- 
δαίου καί άγοράση παρά τίνος ’Εβραίου 
παλαιοπώλου, —διότι οί ’Εβραίοι πωλοϋσι 
τά πάντα—, τό θαυματουργόν τοΰ Τωβί- 
ου ιατρικόν, προυτίμησε νά διίλθη τόν 
βίον έν χηρεία, εί καί μόλις τό τέταρτον 
καί εικοστόν ήγε, λαμβανουσα ώς λόγιον 
τό δυςεξήγητον τούτο :

Fortune, infortune fors une,
τό βασανϊσαν τήν διάνοιαν τών περί τά 
τοιαΰτα άσχολουμένων.

-JK-
Ό Γάλλος ποιητή; Μαλέρβ έψυχορρά- 

γει (1628), άλλ’ άκούσας τής νοσοκόμου 
αύτοΰ βαρβαριζούσνς άνεχαίτισε τον θά
νατον, "να ίπιπλήξη αύτήν ότι μετεχειρί- 
σατο λέξιν ούχί γαλλικήν.

— Δέν είναι καιρ·ς διά τά τοιαΰτα, 
είπεν οίονεί έπιτιμών αύιον ό άναπληρών 
τόν εφημέριον τής εκκλησία; τοΰ Άγιου 
Γερμανού, ήτις ήν ή εφημερία τοΰ θνή- 
σκοντος.

— Όχι, όχι έπανέλαβε μετά ίυνάμεως 
ύ Μαλέρβ, μέχρι τελευταίας πνοής Οά ύ- 
περασπίσω τήν καθαρό-.ητα τή; γαλλική; 
γλώσσης.

— Αφες τά κοσμικά ταΰτα· σκέφθητι 
τόν Θεόν, τόν παράδεισον, τήν αίωνίαν 
μακαριότητα, τήν εύτυχίαν, ήτις σε...

— Παΰσον, διέκοψεν ό ποιητής, μή ό- 
μίλει πλέον περί αύτών τών πραγμάτων,

1 Margot άντί Marguerite.
2 Gente άντί Gentille.
3 Si άντί nianmoins. 

διότι ή ελεεινή εύγλωττία σου Οά με κά- 
μ.Τι νά τ ’ άτ.ςιάσω.

Ό κόμης δέ Γραμμών, αδελφό: τοΰ 
περιωνύμου στρατάρχου, έκ τών μέγιστα - 
νων Λουδοβίκου τοϋ ΙΔ’ , εί; ού το εύτρα- 
πελον σκώαμα ΰ βασιλεύ; μεγάλω; ηρέσκε- 
το, ησ&ένησεν έω; σχεοον 0ενάτου τίρ 
1696, πέντε καί έβοομ.ήκοντα ετών γε ό- 
μενο;. Επειδή δέ είχε διανύσει τόν βίον 
έπικουρικώς, τόν Σαίντ—Εύρεμών λαβών 
ώ; ύπόδειγμα καί ούχί τήν εύσέβειαν τής 
εαυτού συζύγου, ό Λουδοβίκος, φοβηθεί; 
καί δικαίως περί τής ψυχικής αύτοΰ σω
τηρίας, άπέστειλε τόν μαρκίω-α Δανζώ 
(Dangeau), ΐνα παροτρύνη τον θνήσκοντα 
όπως συνδιαλλαγή πρός τόν Θεόν. Ό δέ 
Γραμμών στραφεί; τότε πρός τήν σύζυγον 
αύτοΰ, ήτις ήν εύσεβεστάτη : «Κόμησσα, 
είπεν, άν δέν προςέξετε ό Δανζώ θά σας 
ΰφαρπάση την επιστροφήν μου».

-*·

Άλλ' ό οέ Γραμμών έμελλε νά ζήση,— 
έτελεύτησε τω 1707 — καί άνέλαβεν. Ό 
δέ Σαίντ—Εύρεμών, συγχαίρων αύτώ έπί 
τή άναρρώσει, έγραφε: «Μέχρι τοΰσε ύ- 
μεϊς υπήρξατε ό ήρω μου καί έγώ ό y<- 
.ίόσοφος ΰ(ΐω>'. Μετέχομεν άμφότεροι τών 
σπανίων τούτων προτερημάτων· νΰν δέ τά 
πάντα ε’.σίν ύπέρ υμών, διότι μέ υστερή
σατε τή; φιλοσοφίας μου. Έπεθόμουν νά 
ήι/αι άπεθαμένος καί νά είχον ειπη θνή- 
σκων, ο,τι εΐπιτε έν τή άγωνία. Όμι- 
λοΰσι περί τού ώραίου τού-ου λογίου έν 
άπάσαις ταΐς αύλαϊς τή; Εύρώπης».

"Οτε δέ άνέτειλε τω 1707 καί διά τον 
Σαίντ-Εύρεμών τό υόρσιμον ήμαρ, ή σκο
τεινή ήμέρα, ή ήτις δέν έχει έπιοϋσαν, φί
λος προέτεινε τφ θνήσκοντι νά πέμ.ψη αύ'ώ 
ίερωαένον έρωτήσας άν έπιθυμή νά συνδι
αλλαγή. «Μετά πάση; χαράς, άπήντησεν 
ά επικούρειος bel-csprit, έπεθύμουν νά συν- 
διαλλαγώ μέ τήν δρεξιν, δ ότι ό στόμαχος 
μου δέν λειτουργιϊ πλέ ν τακτικά.»

("Ε-εται τό τέλος).
Ε· Κ< Asnmos

ΤΟ
Μαχρυα, 'ς τή ροϋγα τή μιγά,Ιιι, 
ρ,έσ' ς τό μοΓοπάτι το μιχρο, 
τή ffJipfiernr οψι του προ6ά.1.ίει 
tra σπίτι· άρί,Ιητο, χεχρό.

Είν' η θύρα πάντοτε χ.Ιεισριένη, 
lire τά παράθυρα χ.Ιειστά, 
χ ’ era κυπαρίσσι ρ νο pirn 
’c το βουβά χαταιφ.Ι· του 'ρπροστά.

Koupaopir' oi τοίχοι του σκορπίζουν 
τ ’ αχρηστ ’ άσθιστόιρατα σωρό, 
τή βαρεία σκεπή του άποχοιρίζουν 
ς εναν νπνο ραϋρο, Θ.Ιιβερό.

)ί II )Ι

Ί\ποτε c το σπίτι Sir σα.Ιεόει, 
ή ζωή για πάντα εχιι. χοπή· 
γύρω ’ο τήν αν.ίή του βασιλεύει 
νεχρι<ή χ' αιώνια σιωπή.

Άπό τό σκυφτό του κυπαρίσσι 
ά'ρωνα StaCaivovr τά που.Ιιά. 
,ε.ίιόόνι ι)έν το.ίρα νά χιίση 
’<■ τή σκεπή του ενίηρη ^ω.ίιά.

Τ) ιγ,νρνοϋν οί χό/αχεο 'c τά π.Ιάγια 
σάτ νά νοιώθουν Χάρου ριρω 'ιά, 
χι' άγρυπνά τή νύχτα ή κουκουβάγια

C τοΰ χυπορισσιοΰ του τά χ.Ιαόιά.

"Οταν, ρε τό βηρα κηυρασρ'νο, 
χάποτ' άπ' τό δρόρ.ο του περνώ, 
σταρατώ σαν χάτι νά προσρένω. 
σταρατώ, τό β.ίέπω χαί πονώ.

Τά παρίθυρά του τά χίεισρένα 
ρακρυά άπ’ τοϋ χόσρ··υ τή βοή, 
ϊσώζ 'ζ ά ί.Ια χρόνια ευτυχισρένα 
άνοιγαν ’< τό ^>ώς καί 'ς τή ζωή.

"Ισως άπ’ τή θύρ' άττι.Ια.ίοϋσε 
τή ζωής τό γέ.Ιιο τ’ ανθηρό, 
'ίσως έχει ρέσα κατοικούσε 
ταίρι άγαπηρένο άπό καιρό.

Ισως 'ς τήν αΰ.Ιή του κάθε 'ρέρα 
έπαιζαν θεόιρε^^α παιόιά, 
>ι' ά.ιό τό παράθυρο ή ρητιρα. 
τάβΛεπε ρ ' ό.1όχ··ρη χαρτιά.

Τώρα τά βουβά παράθυρά του 
πνίγουν κάθε πίθο καί χαρά, 
και τή ραύρη σχέάι τοϋ Κανάταν 
φέρνουν ρέσ' 'στο νοϋ ρου θ.1ιβερά.

Κοί τό σπίτι εκείνο τό κ.ίεισρένο 
ρε τό κυπαρίσσι 'στο π.ίευρό. 
μαίνεται σαν ρνήιια έρηρωρένο 
δίχως ·ανδη.ίάκι καί σταυρό.

Idannhs ΓΪΟΛΚΜΗε

Η Κυρα Φροςυνη

I Ό πρώην άρειοπαγίτη; καί τέως ΰπουργο; τή; 
Δικαιοσύνη; κ. Σπυρίδων Άραβαντινίς, διαπρεπών 
ο·/ι μόνον ί>- βαθύ; γνώστη; τή; επιστήμη; τοϋ δι
καίου. άλλά καί <ο; συγγραφεύ; έμβριΟή; καί γλα- 
ουοώτατο;. κατεγεινεν εί; τήν συγγραφήν έκτεταιοέ- 
νη; ιστορία; τού διαβ ήτου Άλή πασσί τών Ίωαν- 
ν.νων, έν ή συνεχιζων οίονεί τό έργον τοΰ άοιδ μου 
αυτού πατρός,τοΰ διευκρινϊσαντο; τήν τόσον ένδιαφέ- 
ρουσαν ηπειρωτικήν ιστορίαν, πραγματεύεται έν πάση 
σαφήνεια καί άκριδεία τό θέμα έπί τή [ΐάσει άξιολο- 
γωτάτων πηγών. Τήν ,άςίαν τοΰ συγγράμματος τού
τον. όπερ έκδίδετα·. μετ’ όλίγας ημέρας μετά πολ
λών εικόνων καί πινάκων, Οά έκτιμήσωσιν οί ήμέτε- 
ροι άναγνώσται έκ τών επομένων σ.λίδων περί τή; 
άπαΟανατισθείσα; ΰπό τή; ήμετίρα; ποιήσει..; Κυρά; 
Φροσΰντ,ς. α; εϋμενώ; πάρα/ωρηΟείση; ήμ’νόπ. τοϋ 
συγγραφε'ι·.; παρέ/ομεν αύτοΐ; ώ; τερπνόν πρι·>το- 
λεο'ν].’

r



γνωστή τεΐς πολλιΐ; ή θλιβερά 
<·Γ~ί' ιστορία τήςΚυράΦροσύνης. Ήθανάτω- 
('Ά-·σι; αύτή; καί τών σύν αύτή πρόσχημα 
μέν είχεν δμοιον τοΐ; ανωτέρω.τήν προστα
σίαν δηλονότι τών δημοσίων ήθών, κυρίαν 
όμως αφορμήν τήν ίκανοποίησιν τής προσ- 
βληθείσης φιλοτιμίας καί αξιοπρέπειας επι
σήμου μέλους τής οικογένειας τοϋ Άλή, 
ήτοι τής νύμφης αύτοϋ, συζύγου τοϋ Μουχ
τάρ Πασά...

Τής Κυρά Φροσύνης λοιπόν καί τών άλ
λων δεκαίξ γυναικών ή θανάτωυΐς είναι 
άπλούστατα μία έκ τών πολλών εκείνων 
εκδηλώσεων τής θηριώδους καί τυραννικής 
διοικήσεως τοΰ Άλή, άπηλλαγμέ'η πα- 
ση; χροιάς ρωμαντικότητο; καί μετέχουσα 
μέν κατά πρόσχημα έργου δικαιοσύνης, 
ώς τήν άντελαμβανοντο οί Μουσουλμάνοι 
κατά τήν εποχήν εκείνην, κύριον όμως 
έ'χουσα έλατήριον τήν έκοίκησίν τών γυ
ναικών τοϋ οικου αύτοϋ.

Ό Μουχτάρ, ό εραστής τής Φροσύνης, 
άπήν τότε εις εκστρατείαν, μοιραία δέ τις 
σύμπτωσις συνετέ)εσεν είς έζε'γερσιν τής 
κοχλα’ζοϋοης ιί; τά στήθη τής συζύγου 
αύτοϋ ζηλοτυπίας καί οργής καί ε·ς τόν 
όλεθρον τής δυστήνου Ίωαννϊτιδος δεσποί- 
νης. Τελουμένου, ταί; ήμέροις έκείναις, 
γάμου τίνος έν τώ σεραγίω τοϋ Άλή, οπού 
κατά συνήθειαν προσεκα»οϋντο πα·τες οί 
διακρινόαενοι έπί πλούτω καί εύγενεία κά
τοικοι τών Ιααννίνων, αδιακρίτως φυλή; 
καί θρησκεύματος, έκ τών προσκεκλημέ
νων ήτο καί ή Κυρά Φροσύνη1. Έν τή 
αιθούση τοϋ γυνσικωνίτου τοϋ Σεραγίου 
παρίσταντο καί αί σύζυγοι τοϋ Μουχτάρ 
καί τοϋ Βελή Ένώ δέ αί θεραπαινίδες 
προσέφερον είς τά; προσκεκλημένα; δέ
σποινας άναψυκτικά, μία αύτών, θεραπαι- 
·.ίς τή; συζύγου τοϋ Μουχτάρ, δίδουσα τό 
σιρμηίτι είς τήν Κυρά Φροσύνην, παρε- 
τήρησεν αύτήν φέρουσαν έν τή χει ί δα
κτύλιον πολύτιμον ννωστόν αύτή, ώς ά·ή- 
κοντα τή κυρία αύτής. Αμέσως ανήγ
γειλε τούτο τή συζύγφ τοϋ Μουχτάρ, ήτις 
έξαλλος έκ τής οργής προσέβλεψε μετά 
βλοσυρού βλέμματος πρός τήν Φροσύνην 
καί έγερθ ΐσα, εςήλθι τής αιθούση; μετά 
τής αδελφής της, συζύγου του Βελή. Τήν 
επιούσαν, άμφότεραι, προσελθοϋσαι παρά 
τώ πενθερώ προσεπεσον αύτώ καί μετά 
δακρύων άγανακτήσεω; εζήτησχν ΐκανο- 
ποίτ.σιν έπί τή προσγενομέ'η αύταΐ. ΰβρει 
έν αύτώ τώ οϊκωτων. Λέγεται δέ, ότι 
καί ήπείλησαν αύτόν, ότι θά άπελθωσι 
πρός τόν έαυτών πατέρα τόν Πασάν τοϋ 
Μπερατίου Τμβραήμ, δπερ, ένεκα λόγων 
πολιτικών, τά μαλα συνετέλεσεν εί; τήν 
άπόφασιν τοϋ Άλή. Πλήν δέ τών κατά 
τής Κυρά Φροσύνης αιτιάσεων, φαίνεται, 
οτι οί νύμφαι τοϋ Άλή καί κατ’ άλλων 
γυναικών, έγγαμων καί ρή, έξήνεγκον 
παραπονα, σχετιζόμενα προς τα; παρε
κτροπής τών έαυτών συζυγών καί υιών τοϋ

1 Τήν κοινωνικήν τάξιν τής Κυοά Φροσύνης καί 
τήν όπεφο/ήν αυτής επ'. πασών τών άλλων συγκα-
ταοίκων αύτής, τεζμηριοΐ σύν τοΐ; άλλοι; καί ή έσΟής 
αύτής, ολόκληρος έκ μετάξη; .καί χρυσού, ή αποτε
θειμένη νυν παρά τώ Μουσείο· τή; 'Ιστορική; και
Εθνολογική; ’Εταιρείας.

τών έν τή πόλει εύρισκομένων.
, έσημειώθησαν ύπό 

ξ* ί’να συλληφθώσιν, έξ

Άλή. Ούτος, καθησύχασα; αύτάς ύπε— 
σχέθη, ότι θά ταί; άποδοθή δικαιοσυν-. 
Καλέσας δέ παρ ’ έαυτώ τον αστυνόμον 
αύτοϋ 'Γαχήρ Άμπαζην, παρήγγειλεν αύ
τόν νά φερη κατάλογον τών γυναικών 
έλευθερίων ηθών, Όθωμανίδων καί Χρι
στιανών,

Τούτου γινομένου 
τοϋ Άλή δεκαεξ’ 
ών τέσσαρε; άδελφαί Σελεκοποΰ'αι όνό- 
ματι, ραπτριαι Χριστιανοί καί ένδεκα κλ- 
λαι, μετάζύ τών όποιων ουκ ολίγαι Όθω— 
μανίδε;. Τήν εσπέραν εκείνην, (9 Ιανου
άριου 1801 ), ό Άλή; ειδοποίησε τόν πι
στόν αύτοϋ ύπηρέτην Νικόλα Γιαγκον ότι 
θά έδείπνει παρ’ αύτώ. Μετά δέ τό δεϊ- 
πνον ήρχισαν νά φέρωσιν έν τώ οϊκω τάς 
προγραφεισα; γυναίκας οί άνθρωποι τοϋ 
Ταχήρ, οϋ; καί αύτό; δ Άλή; έφιππος 
πάρηκολούθησεν άπάγοντά; τινα; των γυ
ναικών τούτων. ΙΙροκεχωρημένη; ήδη ού- 
σης τής νυκτός, δ Άλής, συνοδευό · ενός 
ύπό τινων στρατιωτών, μετέβη πεζή είς 
τήν κατά τήν συνοικίαν Σεραγίου οικίαν 
τής Φροσύννςκαί έκρουσε τήν έκ τής οπί
σθια; προσοψιω; θύραν2. 1 ί; τόν κρό
τον προσέδραμον μετ ’ολίγον ή γραία 
τής Φροσύνης, ήν εύοεν ένθυο«ένην 
σπουδή καί ταραχή, αφυπνισθ.ϊσαν έκ 
θορύβου.

Εί; τήν θέαν αύτού ή ταλαίπωρο; οέ 
σποινα αγνοούσα τά συμβαίνοντα, 
άλλα ύποπτευθεϊσα, εΐπεν αύτώ 
έντρέπισαι το 
κάν τόν Θεόν 
μου τήν νύκτα ;» <
μου, άπήντησεν ό Άλή: 
ντύτσου καλά, γιά
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βάγια 
έν 
οϋ

οε- 
καί 

: «Δέν 
ον κόσμον, άλλά δέν φοβάσαι 
ν καί έαβαίνει; εί; τό σπήτί 

«Μή φοβάσαι, μπίρο 
'το-μάσου καί 

νά μή κρυώση;» (3). 
Μετ ’ ολίγον ci δπλΐται τού Ταχήρ έπε- 
λαβοντο τή; Φροσύνη; ένδυθείση; καί άπή- 
γαγον αύτήν, μετά τής βαγιας τη:, . » > I - . «Λ .βΤΰ - — *
ιής, 
ρέ ΟΙ

ητις 
ούοενί λόγω ήθελε νά άποχωρισθή αύ- 

εαειναν ο 
ια καί τά δύο τή; Φροσύνη, 

τέκνα. Αφού καί αυτή ώδηγήθη 
Νικόλα Πάγκου τ 
δέ, ότι 
χειρί, κατά 
λετήν, είχε 
πκντα τά θύμα

έν τώ · ΐκω ή μικρά ύπη- 
,ς ανήλικα 

.· 8..„,ε>Ί τ&- 
τήν οικίαν, ώμολόγησε 

τόν δακτύλιον, ον. εφερεν έν τή 
ήν πρόσφατον γαμήλιου τε- 
οωρήσει αύτή δ Μουχτάρ, 

κ τή; θηριωδίας τοϋ Άλή, 
δεκαοκτώ τόν άειθμον, ήχθηταν κατά δι
αταγήν αυτού ύπό των σωματοφυλάκων, 
εις μ,ΐκςον τινα παρά την συνοικίαν Σέρα— 
γιου όρμον τής λ μνης. ’Επειδή δέ δέν 
ύπήρχον κατά τήν ώραν έκεί-ην πλοιάριά 
καί οί αλλαχού τή; πόλεω; λεμβούχοι ήρ- 
νθϋ<το νά δεχθώσιν αύτάς, χ ευ γραπτής 
διαταγής, έδεηιε νά με··ενεχθώσ.ν αί κα- 
τάδικοι εί; τόν παρά το άλευροπαζαρον

1 Ό Leake (Α., σελ. ΙΟΙ), αφηγούμενο; τά 
περιστατικά, <Ι»; ηχούσε ταΰτα παρ' αύτοϋ τοϋ Ν. 
Γιάγζον, αναφέρει έν ταΐς καταδικασΟεδιαις καί αύ
τήν τήν σύζυγον τοϋ Ν. Γιάγκου, τοϋ αύτοϋ ταί; 
λοιπαΐ; ουσαν, ώς φαίνεται, φυράματος.

2 ΊΙ οικία τής Κυρά Φροσύνης είχε δύο πρόσωπα, 
λ·γε·. ό Κουτσαλέξης, τό εν έπί τή; λεωφόρου, τή; 
άγούση; εις τήν αγοράν, τό δ' έτερον έπί όδοΰ μή 
βασιζόμενη; τήν νύκτα.

Ί Τόν διάλογον τούτον ήζουαεν ή μικρά ύπηρέ- 
τρ α. ή διηγηΟεϊσα κατόπ ν τά έν τώ οί’κ.ω τή; Φρο
σύνης συμβάντα τώ Κουτσαλέςκ.
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ναόν τού Άγιου Νικολάου, οπού καί ένε- 
κλείσθησαν,διότι ήγγιζεν ήδη ή αύγή, τά 
δέ ε'θιμα άπήτουν, ϊνα είς τάς άλλας φρι
καλεότητας τού είδους τούτου τής ποινής 
έπιπροστίθεται καί τής νυκτός τό σκότος.

Τήν έπιοΰσαν ολόκληρο; ή πόλις ίοη- 
χώ#η elc τό ιηούάρι, κατά τήν ε”κφρασιν 
ιού λαού, έπι τώ άκούοματι. Συμβούλια 
έπί συμβουλίων ίγένοντο μεταξύ τών Χρι
στιανών*, ενδιαφερομένων κυρίως περί τής 
Κυριΐ Φροσύνης, διότι αί μέν λοιπαί Χρι- 
στιαναί γυναίκες ήσαν άγαμοι, περί δέ 
τών Όθωμανίδων, αγάμων επίσης, ούόό- 
λω; έφρόντιζον οί συγγενείς αύτών. Ούδείς 
έν τούτοι; έτόλμησε νά μεσιτεύση παρά τώ 
Άλή υπέρ τών δυστυχών τούτων. Έπελ- 
θούση; οέ τή; νυκτός, μιάς έκ τών παγε
ρών καί σκοτεινών έκείνων νυκτών τοϋ ’Ια
νουάριο , ά; μόνος ό διαμείνα; έν Ίωαν- 
νίνοι; έ· χειμώνι δύναται νά φαντασθή, 
αί δεκαοκτώ γυναίκες, αί έν άγωνία άνα- 
μέ-ουσαι έν τώ ναώ τήν τύχην αύτών καί 
προαισθανθεϊσαι τό οίκτρόν τέλος, έρρίφθη■ 
σαν έντος λέμβων, ών άφικομένων είς τό 
μέσον τής λίμνης, κατεποντίσθησαν πάσαι 
έν μέσω σπαραγμών καί θρήνων. ’Επειδή 
οέ δέν έτέθησαν έντό; σάκκων, οί Αλβα
νοί σωματοφύλακες ευρίσκοντο ε1'; τήν ά- 
ναγκην νά χρηιιμοποιώσι τήν β·αν, ί’ν * 
άποσπώσι τάς δυστυχείς ταύτας, έν τή 
άγωνία τής απελπισία; ποοσκολλωμένας 
εί; τά πλευρά τών πλοιαρίων.

Τά σώματα τών ταλαιπώρων τούτων 
έκβρασθέντα, δέν ειχον περισυλλεγή έπί 
πολλά; ήμέραο, μέχρι; ατού έπιτρσπείσης 
τή; κηδεία; αυτών, παρηκολούθησαν, μά
λιστα τή· -.ή; Κυρά Φροσύνης, άθρόοι πάν- 
τε; οί κάτοικοι -ών Ίωαννίνων. Κατά 
τον χρόνον δέ τούτον ό Άλή; έμενε κεκλει- 
σμένο; έν τώ σεραγίω του, έν προφανεί τα
ραχή καί ήτο τοσούτω τρομερο; τήν όψιν, 
λέγει ό Leake, ώστε ούδεί; άπ«τόλμα νά 
τον πλησιαση. Ή ταλαίπωρο; Φροσύνη 
ήτο νεαρωτάτη, μόλις είκοσιοκτώ έτών. 
Το τραγικόν δέ τούτο συμβάν άπεθανατι- 
σεν ή λύρα τοϋ 'Εθνικού ποιητοϋ Α. Βα- 
λαωρίτου έν τώ ποιήμα ι αύτού «ή Κυρά 
Φροσύ-η» καί ή δημώδης ποίησι; διά τών 
έςή; δίστιχων :

Φνσάιι άγίρας χα'ι ^,οριιΰι; χι ΰχο.Ιογάιι ή .Ιίμνη, 
.V<i fya-lij ιαΐς ύεκαιι^τΰ) ριέ n'/r Κυρα Φροσίτη.

Λί’.Ικι xovitijto ϊΰγαρι βά ρίζω ;<ίς τι) -ϊί/ι>·»ι
Γί« ιά γ-Icxui'cvr τά ι·ερ«,··ά.τι·} ι'ι Κυρά Φροσίτη.

Σπ. Apabantinos

01 ΞΕΝΟΙ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

τών Αθηνών ήτο άλλοτ 
τών εύγενών τής Άλβιώ— 
τούτο πά; Άγγλος άπο- 

Ιίειραιά έτιτλοφορείτο

έπίσκεψι; 
προνόμιον 
νο; καίδιά

βιβαζόμενος είς
λόρδος.

Ολίγοι ήσαν οί Γάλλοι έπισκέπται. 
Καί οΰτοι κατήρχοντο είς τήν ’Ελλάδα

1 Δίν ε’ναι άζριΰέ; τό τοϋ Κουτσαλέςη, ότι ενερ
γόν ελαόε μέρος έν τοΐ; συμζουλϊοί; τούτοι; ό Μη
τροπολίτη; Γζάγζχ;, θείο; τή; Φροσύνη;. διότι οΰ- 
το; ητο τότε ’Επίσκοπο; Λαρίση; και άπήν τών 
Ίωαννίνων.

Τ. Φ1ΛΗΜΩΝ
I Ό Γ. γραμματεύς τή; επιτροπή; τών Όλυμπ. Αγώνων)

* I

II. ΚΟΤΜΙΙΕΡΤΕΝ
ΓΟ Γ.γραμμάτιό; τοϋ ϊν ΙΙαρισίοι; ΔιεΟνοϋς'ΛΟλ. συνεδρίου)

('Ολυμπιακοί Αγώνες κατά, την αρχαιότητα)

δυσμενώς διατεθειμένοι, έάν συνέπεσε νά 
άναγνώοωσε τό σύγγραμμα τοϋ Άμποϋ ή 
τάς εντυπώσεις τής Κ®5· Γασπαρέν.

Έλογϊζετο τότε ή κάθοδος αυτή έν ϊοη 
μοίρα μετά τής εκδρομής είς τά ενδότερα 
τής Ασίας ή τής Αφρικής.

Μόλις έν ή δύο ξένα άτμόπλοια προσήγ- 
γιζον κατά Ιοήμερον είς τόν λιμένα τού 
Πειραιώς καί ταϋτα οέ έν ώργ νυκτός.

Γνωστά ξενοδοχεία ήσαν τρία μόνον, 
τό ξενοδοχείου τών Ξένων, τής Αγγλίας, 
τής Ανατολής καί δύο ή τρεις διερμηνείς 
οί μάλλον περιζήτητοι, διότι καί δέν ύ

πήρχον άλλοι όδηγοί, λαλοϋντες τήν γαλ
λικήν καί δυνάμενοι όπωςδήποτε νά συν- 
εννοηθώσιν αγγλιστί.

Δια τήν μεταγωγήν τών ξένων άπό 
Ιίειραιώς είς Αθήνα; οί ευάριθμοι άμα— 
ξηλάται διεπληκτίζοντο εί; τήν προκυ
μαίαν Τζελέπη τις προλαβών νά προ- 
σελκύση ύπέρ αύτοϋ τού; άποβιβασθέντα;.

Καί έθεωρειτο άπόλαυτις ή έπί τέταρ
τον καί πλέον ανάπαυλα προ τών εί; το 
μέσον τής όδοΰ Παραγκών, ε"νθα οί ςένοι 
έδοκίμαζον κατά πρώτον το λουκούμι καί 
τήν μαστίχαν, ένώ μεταξύ περιειργσζον-
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το τάς ιδιορρύθμους αύτών το χογραφίας, 
ών τά ίχνη διασώζονται μέχρι; ήμών.

Σιδηρόδρομοι δέν ύπήρχον. Μέσα οέ 
συγκοινωνίας ήσαν αί άμαξαι καί οί ίπ
ποι, έπεστρωμένοι ώ; έπί το πλείστον οιά 
ξύλινων σαγμάτων.

Ή έκδρομή εί; Δελφούς ή τήν Σπάρ
την έλογϊζετο κατόρθωμα. Ή ’Ολυμπία 
καί αί Μυκήναι ήσαν ανεξερεύνητοι. Ή 
είς τό Πεντελικόν καί τόν Μαραθώνα έκ
δρομή άπήτει δύο όλοκλήρους ήμέρας κα| 
ισαρίθμου; ή ιί; Σιύνιον έκδρομή. Έπ· 
τέλους ο Πειραιεύς είχε τότε 12,< 00 κα_
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άτμοπλοίων καί σιδηροδρόμ.ω·. 
πανην τών επιβιβάσεων καί άπ

τοίχων καί αί Άθήναι 70,000.
Είκοβαετία μόλις χωρίζει ήμά; άπό τή; 

μακαρίας εκείνη; εποχής.
Κατά το τελευταίου τούτο τέταρτον 

τοϋ αιώνος έ ιτρώθησαν οί σιοηρόορομοι 
τοϋ Πειραιώς καί της Πελοπόννησου, ή 
μετά τής Ευρώπης συγκοινωνία έγένετο 
συχνότερα καί ούναται νά λεχθή ότι το 
διάστημα τό χωρίζον ήμά: άπό τή; Δύ
σεω; έμειώθη κατά πεντακόσια χιλιόμετρα 

Καί άκριβ&ς οιά- τήν πληθύν τών μέ
σων τή; συγκοινωνίας οί ξένοι, οΐτινες 
άλλοτε ήναγκαζοντο νά παραμείνωσιν 
ενίοτε καί μέχρι δέκα πέντε ήμερων, εύ- 
ρίσκοντε; σήμερον πρόχειρα άτμ,όπλοια' 
πρό; πάσαν διεύθυνσιν, μ.όλις παραμένουσι 
πέραν τή; τέταρτης ήμέοας.

Άλλά καί όιά-.όν αυτόν λόγον ό αριθ
μός αυτών έδεκαπλασιάσβη.

Έκ τών 7,(ι00 ξένων, οΐτινες επισκέ
πτονται κατ’ έτος τάς ’Αθήνας, τρισχι- 
λιοι εινε ’Αμερικανοί καί άλλοι έτεροι δι- 
σχίλιοι Γερμανοί. Τάς άλλα; δύο χιλιά
δάς συμπληροϋσιν οί άνήκοντες εί: τά; 
άλλα; εθνικότητας και κατ' εξοχήν οί 
Γάλλοι. Ιταλοί περιηγηταί σπανιότατα 
εμφανίζονται. Οί εις εΰτυχεστέ, α; έποχάς 
κα" ερχόμενοι ήσαν ώ; έπί τό πολύ ολίγοι 
παραγγελιοδόχοι.

Οίπαθ’ δμίλου; περιηγούμενοι εινε συ
νήθως ’Αμερικανοί ή Γερμανοί. Έθεάθη- 
σαν ομω; κατά τά τελευταία έτη καί 
καραβάνια Παρισινών έν Άθήναις.

Έν συνοδία εϊκοσιν ’Αμερικανών οί 8 
εινε κυρίαι καί οί 7 έφημέριοι. Διασχί- 
ζουσιν έν τούτο,; τόν ’Ατλαντικόν καί 
δμιλοι 'Αμερικανίδων κατά μόνα; ύπο τήν 
οδηγίαν πάλιν γυναικός.

Οί οΰτω περιηγούμενοι προκαταβάλ- 
λουσιν κατ’ αποκοπήν εις τά έν Νέα 'Γ
όμαν·, ή ν Λονδίνω Γραφεία τοϋ Κούκ όλα 
τά έξοδα τή; εκδρομής, τούς ναύλου; τών 

/, τήν δα— 
οβιβάσ-ων, 

τά κόμιστρα τών άποσκευών, τα έξοδα 
τής διαμονή; εί; τά; διαφόρους πόλεις καί 
άπαλλασσονται πάσης περαιτέρω μερί- 
μνης. Ή δ '.η φοοντΐ; άνατίθεται εί; τόν 
ύποδεικνυόμε <ον ύπο τοϋ Γραφείου δόηγον. 
Ούτος δέ άσκεϊ επ’ αυτών ειδό; τι έπο- 
πτείας καί ομοιάζει πρό. τόν διευθυντήν 
λυκείου περιάγοντα τού; οίκοτρόφους.

Τό δρομολογιον εϊνε έκ τών προτέρων 
κεκανονισμένον καί ώρισμέ.αι αί ήμέρα; 
τής έν έκαστη πόλει διαμονής. Συνήθως 
άπό τοϋ Βριντησίου απέρχονται κατ' ευ- 
θεϊχ» εί; τήν Αίγυπτον απερχόμενοι το 
φθινόπωρον καί άρχομένου τοϋ έαρος, έπι- 
στρέφοντες διά τής Συρίας, επισκέπτονται 
τάς 'Αθήνας καί τήν Κωνσταντινούπολή.

Οί μή στέργοντες νά άκολουθήσ. σι 
τοιούτου; θ.άσους, προκαταβάλλοντες τό 
χρήμα, εφοδιάζονται δι ’ εισιτηρίων έπί 
τών διαφόρων σιδηροδρόμων καί άτμο
πλοίων, καί δι ’ ίδικών κουπονίων, άτινα 
εινε δεκτά άντί μετρητών εις ώρισμένα ξε
νοδοχεία τής Ευρώπης καί ’Ανατολής, συ
νέπεια ιδιαιτέρας συμοάσεω; μετά τής 
έκδιδούσης ταϋτα έταιρίας.

Οϊ Εύοωπαΐοι διατείνονται ότι οί Αμε
ρικανοί διανύουσι χιλιόμετρα μόνον. Άλλ’ 
ή τοιαύτη ε'γωϊστική κρίσις δέν εινε καί 
δίκαια.

Βεβαίως δέ > εινε έπιστήαονες καί άρ- 
χαιολόγοι πάντες ci καθ’ δμίλους, τή πρω
τοβουλία πρακτορείου τινός, περιηγούμε
νοι. Σοφοί καί λόγιοι συνοδοιποροϋσι μετά 
βιομηχάνων ή έμπορων καί κτηματιών, 
άνευ τινός φόβου, μή έκ τοϋ συγχρωτισμού 
άλλοιωθώσιν αί ίσιοι αυτών εντυπώσεις.

Ό 'Αμερικανό; αποταμιεύει άπό τή; νε- 
ότητο: αύτού χρήμα, διά νά περιέλθη 
τήν Ευρώπην. Άπαξ δέ διαπεραιωθιίς, 
άφιεροϊ δλοκληρον διετίαν, διά νά περιη- 
γηθή μετά τήν Δύσίν καί τήν Ανατολήν 
καί τήν Αίγυπτον.

Έπιστεύθη παρ ' ήμϊν ότι οί Γερμανοί 
ιινε σκυθρωποί καί δύσκολοι, ίσως διότι 
νομίζομεν οτι ή σχολαστικότη; τών παρ ' 
ήμϊν φιλολογούντων άπεκτήθη έν Γερμα
νία, άλλα τό μικρόβιου τής σχολαστικό
τητες εϊνε πιθανώτερον οτι καλλιεργείται 
ένταϋθα καί ότι μεταπηδά άπό τής κα- 
θέορας τοϋ διδασκάλου εις τά θρονιά τών 
μαθητών. Τουναντίον οί άπό τών οχθών 
τοϋ Ρήνου εις τήν 'Αττικήν κατερχόμενοι 
εινε πάντες ζωηροί καί εύθυμοι, χωρίς διά 
τούτο νά εινε και όλ γώτερον σοφοί.

Ή φαιδρότης τοϋ Γάλλου έκδηλοϋται 
μετά τήν οριστικήν έγκατάστασιν έν τώ 
ξενοδοχείω εί; τό πρώτον δείπνο· ή πρό
γευμα.

Οί Γέρμα/οί τεώγοντες συζητοϋσιν ή 
διηγούν-αι μετά θορύβου καί σχημάτων. 
Οϊ Άγγλοι μόλις άνταλλάσσουσί τινας λέ
ξεις προς τόν γείτονα ομοτράπεζου. Καί 
ci Άμερ κανοί καταπίνουσιν άπαθώς ποτη
ριού θερμού ΰδατο; όξυνισμένου διά στα
γόνων λεμονιού, πρός μεγίστήν ζημίαν 
τών ξενοδοχείων καί τών οινοπαραγωγών.

Ενίοτε μεταξύ αυτών εμφανίζονται 
καί τινε; χορτοφάγοι, άλλά μέχοι φανα
τισμού. Ή τροφή αυτών περιορίζεται εις 
λάχανα. Οσπρια, γάλα, ώά καί.,.τοά 
ριστον υοωρ.

Καί όμως ειδο» όγδοηκοντούτη χορτο
φάγον νά άνέρχηται την άτραπου τοϋ Λ·- 
κ·. βητοϋ ταχύτερου εικοσαετούς νεανίου 
καί νά έπανέρχη.ται άπο τής μακροτέρας 
πεζοπορίας, χωρίς νά αΐσθα-ηται τήν έλα- 
χιστην κότωσιν.

Φυσική συνέπεια τοϋ πολλαπλασια
σμού τών κατ ’ έτος έπισκεπτομένων τα; 
'Αθήνα; ξένων, εινε δ πολλαπλασιασμό; 
τών ξενοδοχείων. Καί διά τών ξενοδο
χείων τό χρήμα διαβιβάζεται εί; τήν ά- 
γοράν καί τού; ϊδιοκτήτας.

θά ήσαν δέ πηγή άνεξαντλήτου πλού
του διά τήν 'Ελλάδα οί ξένοι, έάν ηδυ- 
νάμεθα νά προσελκίωμεν έκάστοτε πλει- 
οτέρους καί ιδίως νά συγκρατώμεν αυτού; 
έν Άθήναις έπί μακρότερον χρόνον.

Ταϋτα όμως θά ήσαν δυνατά, έάν υ
πήρχε θέλησι; καί νους, έάν εϊχομεν δρό
μους, έάν εϊχομεν φωτισμόν, έάν εϊχομεν 
θεάματα άντάξια καί έκείνων όσα αί δευ- 
τερεύουσαι πόλεις τής Εύρώπης παρέχου- 
σιν εί; τού; έπισκέπτας, έάν εϊχομεν έτη-
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σισς πανηγύρεις, έάν εϊχομεν ιπποδρομία; 
καί τόσα άλλα έάν...

Άλλά περί τούτων δέν έγένετο έτι λό
γος έν τώ ύτουργικώ Συμ.βουλίω

ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

λίγα; ήμέρα; πριν άποθανγ, ή γραία 
Βαλέραινα, έκαλεσε τήν νύμφην της, 

γυναϊ α τοϋ Παύλου Βαλερη 
καί τή είπε :

— Α>θυσε, θυγατέρα. Έσύτόρτμνε- 
σκεις ή μοναχή νοικοκυρά τοϋ σπιτιού. 
Ούτε το κοντιλίκι τοϋ βαλερέϊκου, ούτε 
τά πλούτηα, ούτε τήν οόξχ θά πάρω μαζί 
μου στον τάφο, μά ούτε τό μ·οτιχό. Στό 
παραοίνω, κο«τέσσα μου, όπως σου παρα
δίνω καί τά κλειδιά του. Μοϋ τό παρά- 
οωσε μία άλλη Βαλέραινα, ή συχωρεμένη 
ή πεθερά μου, πού το είχε κ’ εκείνη άπό 
τή δική της. Άπό Βαλέραινα σΐ Βαλέ- 
ραινα, εί-ε περισσότερο άπο έκατό χρόνια, 
πού το μυστικό υ.νέσκει στό σπίτι. Τό έ
φερε σάν ευλογία Θεού ένας άγιος ά.θρω- 
πος, ένας κρητικός καλόγερος κατατρεγ
μένος, καταπώς έχω ακουστά, καί τό χά
ρισε στή Βαλέραινα τοϋ καιρού ίκείνου, 
πού τόν έψυχοπόρεΦε, μαζύ μέ τό άσημε- 
νιο εικόνισμα τής Παναγίας, πού έχετε 
στό κρεβάτι σας... Σ /ϋ λέω, ψυχούλα μου, 
γιά τό γιατρικό τών ματιών, γιά τήν 
άσπρη σκόνη, πού δίνω γιά τή θί.Ια. Δέ 
θά βαστάξη πολύ τό βάζο πού έχω γιο
μάτο. Τστερα θά χρειαστή νά κάμγ,ς 
μοναχή σου. Ξέρε το λοιπόν μία γιά πάν
τα ; θά πάρης σουπιοκόκαλο καθαρό καί 
ξεραμένο στον ήλιο καί θά τό κοπανίσης 
καλά-καλά μέ ζάχαρι, τρία μερτικά ζά- 
χαρι καί ένα σουπιοκόκαλο. Τίποτε άλλο, 
κοντέσσα μου ! Αυτή ή σκόνη γιά τήν θέ— 
λα εϊνε ένα κ'έα. Μά καί θέλα νά μήν 
έ/η τό μάτι, ποτέ; δεν τό βλάφτει. Δίνε 
άφοβα άμα σού γυρεύουν, χωρίς νά ψι
λολογάς τήν άρρώστεια. Λίγον καιρό έχει; 
στο σπίτι- μά θάχης άκουστά πόσα μά
τια έσωσα έγώ καί πόσοι συχωράνε τήν 
πεθερά μου. Εκείνοι πού θά γιατρέψη; έσύ 
θα σ··χωράνε εμένα, καί έσένα όσους θά 
γιατρέψη ή νύφη σου. Γιατί ςτήν γυναίκα 
πού θά πάρη μέ τό καλό δ Μανώλη) μα; 
θάν τό πής μοναχά — σέ κανέναν άλλο. 
Άνίσως μέλει ποτέ νά μείνη χωρίς Βα- 

λέραινα τό σπίτι έτοϋτο, άς παη στό καλό 
καί τό μυστικό καί άς μή γατρεύεται πειά 
στόν κόσμο ή θέλα !... Σέ δρκίζω φριχτά 
νά μή τό άμελήσης, νά μήν τό προδώσης, 
νά μήν τό πουλήσης νά μή γυρέψη; ποτέ 
νά ώφεληθής, σέ όποια κ'ζ/ βρεθής περ.ί- 
στασι, άπό ένα τέτοιο ψυχικό.

Τήν παραγγελίαν αυτήν τή; πενθερά; 
της έτήρηιε πιστώς καί ακριβώς ή νέα 
Βαλέραινα καί τό φιλάνθρωπον έργον τη; 
έξηκολούθησεν έπι έτη μακρά.

Τστερ'άπό τό βάζον, πού είχε γεμί

σει τελευταϊον ή γροϊα, —ε··α ύάλινον άγ- 
γεϊον φαρμακείου πρασινωπόν, προϊστορι
κή; έποχής, — έγεμισαν καί άοειασαν πάμ. 
πολα άκόμη βάζα λευκής σκόνης, -.ήν 
όποιαν παρασκεύαζε τόρα πλέον ή νέα. 
Κατά παραδοσιν, βασιλ ύουσαν άπό έτών 
εις τό μαγειρείου τού αρχοντικού, τά ·ήπ·.α 
έκιατοϋντο καί ήλιάζοντο. Αί ύπηρέτριαι 
τό ήξει ραν πλέο· ότι αυτά άπετέλου* τό 
κύριον συστατι-όν τού περιφήμου ιατρικού. 
Άλλά περί τών άλλων δέν είχον εϊδησιν 
καμμίαν. Ή κοντέσσα ή ίδια τά έπ 
καί τά έ·σπάνιζε κρυφά έπάνω, εις 
καμαρά της. Καί δ μεταλλικός ήχος 
ίγδίου,—μία άπο τάς ποικίλας φωνάς 
φλυάρου καί θορυβώδου μαγειρείου, 
τήχει μίαν φοράν 
ώς παραφωνία, 
τοϋ άρχοντικοϋ.

— Γιατρ·κό πάλι φτειάνει ή κυρά, έλε- 
γαν απο κάτω, εζαφντί,ομενοι.

— Κρυφά γιατ ’ εινε μυστικ', προσέ
θετε μέ πόθον καί περιέργειαν μία παχειά 
παραμάνα, ή όποια πολύ θά ήθελε νά ήταν 

ερνε 
τή / 
τοϋ 
τοϋ

— άν— 
τουλάχιστον τον μ,ήνα, 

άπό τά υψηλά δώματα

γιατραινα.
— Γεια στά χεράκια τη; έψιθύριζεν 

ένας γέρων ύπηρ·-.ής, παλαιός τοϋ σπι
τιού, τοϋ όποιου ή κόρη είχε σωθή άπό 
τήν τύφλωσιν.

Καί μήπως αυτή μόνον ; Πόσοι καί 
πόσοι οέν έχρεωστοϋσαν το φώς εις τήν 
λευκήν έκείνην σκόνην! ΤΙ φήμη της, έξη- 
πλωμένη εις δλην τήν πόλιν, εις ολην τήν 
νήσον, ιίχε πρό πολλοϋ οιαπλεύσει τό Ίό - 
ν ον, διά νά μ.ή σταματήση ή ταχύπτερος 
ούτε εις τήν άπέναντι στερεάν. Βροχηδόν 
ήρχοντο at αιτήσεις, οχι μόνον άπο τήν 
πόλιν καί άπο τά χωρία τής Ζακύνθου, 
άλλά καί άπο τάς πολίχνας καί τά χωρία 
τής Πελοποννήσου, άκομη καί άπό τόν 
Πύργον, άκόμη καί άπό τάς Ιίατραι. Μίαν 
φοράν μαλιστα ή σκόνη ίζητήθη καί άπό 
τάς Αθήνας ! Ή Βαλέρ ινα δέν έπρό- 
φθανε νά δίδη καί να στέλλη. Ό Μανώ
λης της, μικρός κόντες δεκαπέντε τόρ-κ 
έτών, έγραφε καθ ' ύπαγόρευσιν τάς οδη
γία:, αί δποϊαι συνώδευαν τά μικροΰτσικα 
δέματα. Άλλά τούς εντοπίου, ασθενείς, 
καί όλους όσοι ήρχοντο αύτοπροσώπως, 
έπεοιποιεϊτο ή ϊδια ή κοντέσσα εις αίθουσαν 
τοΰ ισογείου, ή όποια ώ; μόνα έπιπλα είχε 
μίαν τράπεζαν εί; τό μέσον και μακρα 
ξύλινα θρονιά γύρω-γύρω, βυσσινόχροα. 
Άφαιροϋσα τόν μαύρου επιδέσμου, τούς 
έπλυνε τά ματια μέ χλιαρόν ύδωρ, Γις τό 
όποιον πρσεθετεν ολίγα; σταγόνας λεμονιού 
καί κα-όπιν εϊσήγε τήν πρώτην δόσεν τή; 
σκόνης μ' ίν μικροσκοπικόν ασημένιου 
χουλιαρακι, έλκουσα διά τής λεπτή; καί 
επιτήδειας χειρό; τό κάτω βλέφαρου. Τό 
μάτι τό πο·εμέ··ον έδακρνζε καί ό άσθενής, 
μέ ζωηρότητα άνάλογον πρός τήν ήλικίαν 
του, παρεπονεϊτο διά τό τσούξιμον.

— Δέν εινε τίπο α, παιδί μου· έλεγε 
τότε μέ γλυκύ μειοίαμα ή Βαλέραινα, 
στερεοτύπως πρ'; όλους, μικρούς καί με- 
γάλους, δειλούς καί γενναίους· ε’τσι θα 
κάνης δύο φορές τ·ν ήμέρα, πρωί καί β ά- 
δυ, καί σε μιαν έβδομάδχ θά είσαι τέλεια 
καλά.

Πόσα μάτια έπέρασαν έτσι άπο τά χέ
ρια της !

...Μάτ<α. ό'άνοικτα μέ πο ιδικήν άφο- 
βίαν καί αθωότητα, βλέποντα ευθύ μά
τια μέ παρθενικήν γλυκύιητα καί χαρν 
ματια έπιθέσεως εύτολμου, σχεδόν άγριας, 
καί ρ άτια άμύνη; συμπαθούς, ελκυστικής- 
μά-. ια πλήρη α’ιδήμονος συστολής εις τήν 
μυστηριώδη σκιάν τών μακρών βλεφαρί
δων μάτια προτεταμένα καί γυμνά, μέσα 
εις κύκλου; ερυθρούς καί άτρί/θυς· ματια 
σβυσμένα καί άψυχα, μισόκλειστα καί 
κατακουρασμένα· μάτια πονηρά καί αμαρ
τωλά, άκοντίζοντα βλέμματα πλάγ α καί 
κλοπιμαία· ματια μέ τόξα μελανά ήου- 
παθεία; άγρύπνου- ματια ονείρων τολμη
ρών, ακούραστα όργανα φαντασίας μολυ- 
σμένης· μάτια γαλανά ώς ό ουρανός, μα
τ.α. γλαυκά ώς ή θαλασσα,ματια σκοτεινά 
ώς ή νύξ, μάτια άνοικτά μέ άποχρώσεις 
ξανθού μετάλλου,—όλων τώ* χρωμάτων, 
όλων τώ/ ήλικιών, όλων τών κράσεων καί 
όλων τών διαθέσεω· τά ματια, πού τέσ- 
σαρα όμοια δέν ήμπορεϊς νάπαντήση;.

(Τό τέλος εις τό προσ-γέςι.

Γρηγοριος Ξενοπουλος

ΤΟ ΓΕΝΕΙΟΝ

ό γένειον έχιι ευεργετικόν τόν προορι
σμόν τ-.υ ε’κ φύσεως· δέν εϊνε μόνον κό
σμημα τής άνδρικής μορφής,άλλά ποο- 

φυλασσει θερμόν το στόμα τούς όδόντας καί 
τού; άδένας.Διηγείται ίατρ ς τις οτιότε δι-
ετάχθησσν οί ύπάλληλοι τ·.ϋ σιδηροδρόμου 
νά κείρωσι το γένειον έν ώ:α χειμώνος, οί 
ήμίσεις ές αυτών προσεβλήθησαν ύπό σφο
δρών οδονταλγιών, ύπό νευραλγιών τοϋ 
προσώπου, ύπό φλογώσεως τών οϋ)ων μετ ' 
άποστημάτων καί έξογκώσεων τών αδέ
νων, τερηδόνος τών όδόντων κλπ Έκ τών 
οεινών τούτων άπηλλάγησαν οί πάσχοντες 
ότε άφισαν παλιν ν ’ αύξήση τό γένειόν

Συμπέρασμα· προτιμότερου νά έχητε 
γε/ειάδα παρά νά ξυρίζησθε. 'Εννοείται 
ότι έςαιροϋνται οϊ σκοποί

Τό γένειον ύπήρξε πολλάκις άφορμή 
παραδόξων σμ.βάντων. Ούτως ό Γουλιέλ- 
μος Δυπρά επίσκοπος τή; πόλεως Κλερμόν 
καί ιδρυτής τοϋ πεοιφήμου λυκείου τοϋ με- 
τέπειτα έπονομασθέντος Λυκείου Λουβοδί- 
κου τοϋ Μεγάλου άπώλεσε τήν επισκοπήν 
καί τήν ζωήν έξ αίτιας τή; γενειαδο; του 
"Εφερεν ό κληρικός ούτος ώραιοτάτην υ.α- 
κράν γενειάδα, ήν έπεριποιεϊτο εϊς άκρον, 
κατά τρόπον λίανκοσμ κόν. Τούτο έσκαν- 
δάλιζε τούς ιερείς τοϋ μητροπολιτικοϋναοϋ, 
οΐτινες συνελθόντεες κρυφίως καί διασκε- 
φθέντες άπεφάσισαν ότι έπρεπε νά αποκο
πή ή γενειάς τοϋ επισκόπου Διό τή< Κυ
ριακήν οτε ό ιεράρχη; μετέβη εις τόν 
ναόν, οί ίεριϊς τόν ύπεδέχθησαν κομιζοντες 
ψαλίδα, ξυραφιον, ΰδωρ χλιαρόν καί σά- 
πωνα, πάντα όηλαδή τά χρειώδη προς 
ξύρισμα. Ίδών ταϋτα ό επίσκοπος έτράπη 
εϊς φυγήν καί άπεσύρθη εις τόν εγγύς τής 
ποχεω; πύργον του, όπου μετ’ολίγον άπέ-
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θανεν έκ τή. λύπη; του. Πριν ή άποθάνη 
ομω; μετεβ βασε τήν έπισκοπήν πρός τόν 
άνεψιό ι τοϋ Πάπα Λέοντος τοϋ Γ . δστις 
ήτο τοσον νέος τήν ηλικίαν,ώστε ούδεμίαν 
τρίχα έφερεν έπί τού προσώπου.

Χαρ έστατον έπε·.σι<ίιον σχετικόν μέ τό 
γενειον συνέβη παρ ' ήμϊν πρό τινων έτών. 
ΤΙ βασίλισσα Αμαλία δέν ήγάπα φαίνε
ται το γένειον — ό “Οθων, ώς γνωστόν, έ- 
πιμελώ; έξυριζετο — μείνασα δέ ποτέ άν- 
τιβασίλισσα, ότε θ βασιλεύς άπεδήμει εις 
Ευρώπην, διέταξε να άπχγορευθή διά δια
ταγής τοϋ φρουραρχείου εϊς τού; άζιωματι- 
κούς τό φ·ρειν ύπογένεια ή άλλο είδος γε- 
νείων εκτός τοϋ μύστακος. Ί’πηρέτει 
τότε εί; τόν ελληνικόν στρατόν ό γηραιός 
φιλέίλην άντισυνταγματάρχη; Τουρέτ, 
πα.αμεινας άπο τών χρόνων τή; έπανα— 
στάσεως, φέρων ώραϊον λευκόν μύστακα 
μετά ναταλεύκου ύπογενειου, πρός ο έτρε- 
φεν ιδιαζ'.υσαν στοργήν. Ό Τουρέτ ήτο 
ύποφρου;αρχο; και δέν ηούνατο κατ ' ού- 
οένα τρόπον νά έξαιοεθή τοϋ γενικού μέ
τρου. Εδιησε λοιπόν νά θυσιαση καί αύ- 
τος μέ πολλήν λύπην το ύπογένειόν του· 
άλλά τήν πρώτην ημέραν καθ ’ ήν μετέ- 
βη εί; τά Ανάκτορα διά νά παρουσιασθή 
πρό τής βασιλίσσης, ε··εφα'ίσθη μέ τόν 
τέως λ'υχόν μύστακα μεταβληθέντα εις 
κατάμαυρ ν δι' ισχυρά; βαφής. Ή βα
σίλισσα ϊκπλαγεϊσα τόν ήρώτησε:

— Τί επαθε τό μουστάκι σας, κύριε άν- 
τισυνταγματάρχα;

—Μεγαλειοτάτη, άπήντησεν ό ευφυής 
Γάλλλος, πενθεί διά τήν απώλειαν τοϋ 
παλαιού συντρόφου του.

Καί δ μύσταξ έμεινεν έπί πολύν χρόνον 
πενθηροφών, έως δτου εύρέθη τρόπος συν
διαλλαγής. Συνέστη μετ’ ολίγον ή διλο- 
χία τών οκαπανιων, οΐτινες εινε συνήθεια 
εις όλους τούς στρατούς νά φέρωσι μακράν 
γενειάδα. Ό Τουρέτ ένήργησε νά διοριοθή 
άρχηγός τοϋ νέου σώματος καί ώ; τοιοϋ- 
τος έδικαιοϋτο πλέον νά φίρη γένειον Τό 
ποθητόν ύπογένειον τοιουτοτρόπως άνεφύη 
πάλιν καί δ μύσταξ πλησίον του άνέκτησε 
τό πρώην λευκόν χρώμα του. Σήμερον ώ; 
γνωστόν, τή είσηγήσει του Διαδόχου, δ 
μέχρις εσχάτων ισχύων έν τώ έλληνικφ 
στρατώ περιορισμός, ήρθη, έπιτρέπεται 
οέ εί; τούς άςιωματικού; νά φέρωσι γέ- 
νειον κατ' αρέσκειαν.

Άς σημ ιώσωμεν καί τούτο τό περίερ
γον, προκειμένου περί γενείου, ότι δ 
φέρων το μακρότερον γένειον έν τώ κόσμω 
εινε Γάλλος τι; κάτοικος τής πόλεω; Μον- 
λουσών, όνόματι Κουτών ηλικίας 69 ετών. 
Το μ.ήκο; τοϋ γενείου του ήτο πέρυσι 2 
μέτρων, 5'2 ύφεκατομέτρων καί 3 χιλ·ο- 
μέτρων, ελπίζει ότι θ' αύξηση ετι περισ
σότερον. Καί δ μύσταξ του εϊνε άνάλο- 
γως τοϋ γενείου’ έχει μήκος έν όλω 1 μέ- 
τρον 3' 36 ύφεκατομέτρων. Τό περιεργό- 
τατον δέ εινε οτι καί ή πρεσβυτέρα θυγά- 
τηρ του έχει τόσον δασύτριχον τό πρόσω- 
πον, ώστε άναγκάζεται νά ξυρίζηται όίς 
τή; έβδομάδο;!

Δρ· Πολυπραγμδν



ΙΖΑΝ1 Α ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
Τά μόνχ πράγματα. τά όποΐχ ίχ.χρ.'ΐν κρότον τήν παρελθουσχν 

έβδομάδχ εις τάς Άθήνχς ησχν, ή εκκρηζις τής δυνχμίτίδος, ό σει
σμό; της Τετάρτης καί... ή εκδοσις τοϋ 1ου φύλλου τών 'Ολυμπίων.

Όλιγωτέρχν σχετικός συγκίνησιν έπροίένησαν τά διάφορα συλλχ- 
λητή:ια τών κ. κ. Καζάζη, Γενναδίου και Σ®: . Έν τούτοι; ή 'Ελ
λά; διά ν’ άποδείξη ότι προ τ·»ν τελούμενων έν ’Ανατολή σοβαρών 
γεγονότων εννοεί νά κινηθώ καί αύ-.ή, έκι ήθη σύσσωμος άπ ’ χκοου 
ε’.ς άκρον... έκ σεισμού.

Ό έκ τοϋ σεισμού αύτοϋ κλονισμός, χίσθητότερος εγένετο έν τφ 
Χρηματιστήρια» όπου έπεσαν... όλαι ένγένει αί άζίαι. Λέγεται έν 
τούτοι; οτι δ κ. Φωτίου έμεινεν ορθό:·

~ν~
Αί πρός τόν Βασιλέα άνοικ-αί έπιστολαί τόσον έπληθόνθησαν κατ ’ 

αύτάς, ώστε σκέψις σοβαρά γίνεται, ώ; μανΟάνομεν. νά συνωοευωνται 
τοϋ λοιπού άπαραιτήτω; ύπό τοϋ σ/ετικοϋ γραμματοσήμου. Τούλά- 
χιστον τοιουτοτρόπως κάτι οφελος έξ αύτών Οά προκύπτη.

—·~
ΈφευρέΟη έπί τέλους καί τό φάρμακον τή; ναυτιάσεως, καί έφευ- 

ρέθη ύπό Έλληνας.
Ό τόπος μα; πρέπετ νά σεμνύνετα·. διά τοϋ’ο, μολονότι ήτο φυ

σικόν τό φάρμακον αύτό νά έφευρ'θή εί; τήν χώραν, οπού πλεονάζουν 
τόσον αί κατά ξηράν καί κατά θάλασσαν... άναγοϋλαι!

-ν-

Ή κατά δεκάδας άγγελομένη φέτος έκδοσι; τών διαφόρων 7/με- 
ροΛογίωπ χαί ΜσεοΛογίωκ κινδυνεύει νά καταντήση άληΟής Θεο.,.μη- 
νία! Έκτο; τούτου κινδυνεύουν νά χάσουν καί τον ιστορικόν πλέον 
τίτλον τους οί διάφοροι λόγιοι μας οΐτι,ες προσκληθέντες νά γράψωσιν 
εί; τόσον πλήθος ημερολογίων, θά όνομάζωνται,κατά πάσαν πιθανότητα, 
εί; τό έξης: ήμερολόγιοι νέοι!

-ν-
Κατά τάς σοβαράς εφημερίδας, ό Αύστριχκός στόλος άποπλεύσας 

έ'λαβεν αγεωστοΓ ΛιενΟνΓσιτ. Αμέσως ή Κυβέρνησις διέταξε νά στα- 
λώσι πρός κχταδίωξίν του τά διάφορά στρατιωτικά αποσπάσματα.

Τούς συλληφθέντα; ληστοφυγοδίκους Χαρμπιλαίους περιέθαλπεν εί; 
ιατρός.

Τούτο εδωκεν αφορμήν είς κάποιον δυστυχ ή τρόφιμον τοϋ Ιΐτωχοκο- 
μείου ν’ άνακράξη:

— Διά νά έχη κανείς ιατρικήν περιθαλψιν πρέπει νά εινε πλούσιος 
ή. ..φυγόοικος!

Σχετικόν μέ τήν μελετώμενην είς τό Κράτος νέαν διοικητικήν διαί- 
ρεσιν;

Έκ τών τεσσάρων αριθμητικών εργασιών, αί συνηθέστεραι εις την 
Ελλάδα εινε ή διαιρεσι; καί ή άφαιρεσις.

Κοί ή τελευταία λέξις τοϋ κ. Μελαχρινού:
— Τά επαναληπτικά όπλα πρέπει να λέγωντχι: Πο.1.1α:τ.1α(ηό»·ροτο!

Σε δούλα

“Οταν μέ κάποιον ναύτη σε κυττάζω 
νά σουλατσάρης κάθε Κυριακή.

μ’ άφίνουν αί δυνάμεις και φωνάζω :
— Έπίδειξι μοϋ κάνει ναυτική!

ΊΙ πολίτική

Ό ’Άναξ κι* ό Πρωθυπουργός, ώς λέγουν, διεφώνησαν, 
πλήν άλλοι πάλιν [·ε"αιοϋνπώς όλα ήταν νεύματα 
κι’ άπόδειξις : πώς καί οί δσό εσχάτως συνεφώνησαν, 
<ί Άναξ πρός τόν Σύμβουλον πολλά νά δίδη γεύματα.

ΖΕτό Οέατρον Τσόχα

Σέ μιά γωνιά σου τώρα τελευταία 
δυο μνήματα ξεθάφτικαν άρχαϊα. 

άλλ’ όμως δέν έφάνηκαν ώϊμένα, 
καί τόσα κωμειδύλλια θαμμένα!

ΑβδΙΙΙ’ΙΤΙΙΪ
κατάστασίξ

Ειπον καί ήρξαντο εύθής. γευθέντες ’ς τύ Ιίαλάτι 
μέ πλεΐστην δσην όρεξ.ν βασιλικήν κοτόπηττα... 
Ή οέ Άντιπολίτευσις. διά νά φάγη κάτι...
έγει’Οη αυθις καί αύτή τήν κλασσικήν .. χυλόπηττα

ΛεΒΙΑΜαΝ
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