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| Κατά φωτογραφίαν τού χημικού κ. Σ. Γ. Κοκόλη

Ή « Εικονογραφημένη δημοσιεύει σήμερον τήν εικόνα τοΰ έν τφ 
ΈΟν. ΙΊανεπιστημίφ σεβαστού καΟηγητοΰ τής Φυσικής κ. Τιμ. "Λργυ- 
ροπούλου, ιίπησχολημένου εις παράματα έν τφ έντός τοΰ Χημείου 
έργαστηρίφ του. θά έπακολοιΌήση είτα σειρά εικόνων όλων σχεδόν 
τών καθηγητών τοΰ άνωτάτου ιδρύματος μας, δλων τών σοφών μας, 
τών επίλεκτων έν ταΐς έπιστήμαις, εις τά εργαστήρια ή τά μελετητήριά 

των. Τήν πολύτιμον αληθώς ταύτην αποστολήν παρακλήσεις υπό τής 
Διευθύνσεως τής «Εικονογραφημένης» άνέλαβε πάνυ εύγενώς ό καλός 
της φίλος κ. Σπ. Γ. Κοκόλης, σ γνωστός τής Χημείας καθηγητής καί 
περίφημος έρασιτέχνης φωτογράφος. Ή Εικονογραφημένο] » πέποιΟεν 
δτι ή ευκαιρία αυτί] ήν παρέχει είς τό Πανελλήνιον νά γνωρίση τούς 
κορυφαίους του επιστήμονας είναι μεγάλη έκδούλευσι,ς.
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| Συνέχεια άπό τό προηγούμτνον τεύχος |
Ο ΤΑΫΓΕΤΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠ' ΑΥΤΟΥ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΙΑΤΡΙΣΣΗΣ

[Εΐκών ληφθεΐσα έκ τής έκκλήσεως τοϋ Π. Σ. κατά τής Φυματιώσεως
[Έκ των έν πάση τή δυνατή περιλήψει έκτεθένκον άνωτέρω, σχημα

τίζει τιτ επαρκή ιδέαν τής έκπαλαι παρ’ ήμϊν άναπτύξεως των 
πολεμικών πλοίων, άρΰεται δ’ ο,τι χρήσιμον έκ τοΰ κατά περιό
δους βίου τοΰ Ρωμαϊκού Στόλου, μέχρις έμφανίσεως τοΰ Βυζαντι
νού Κράτους. Τά δέ συναπτόμενα δπου δει πρόχειρα σχέδια, εις α 
παρωράΟη κάθε ναυπηγική καί άλλη λεπτομέρεια, καί έπεζητηΟη 
μόνον τό παρά τοΐς μή τά Ναυτικά μεμυημένοις ως olov τ’ ευνοη- 
τότερον τής σκοπουμένης έκάστοτε παραστάσεως, καθιστώσι οπω- 
σοΰν ήττον δύσληπτα τά δσα δέν εϊνε κατά φύσιν δεκτικά πλήρους 
έπεξηγήσεως άνευ τεχνικής τίνος διεξοδικής άναλύσεως. Τούτων 
λοιπόν ούτως έχύντων, φέρε δή έλθωμεν είς τό κύριον τής παρουσης 
θέμα: Τόν τοΰ μεσαιωνικού Ελληνισμού Αύτοκρατορικόν Στολον).

R
Άπό την ώς οίον τε συνοπτικώς έκτεθεϊσαν έξέ?αξιν τών πρό 

τής έμφανίσεως τοΰ Αύτοκρατορικοΰ τών Ελλήνων Στόλου 
γενομένων πλοίων Ελληνικής, Λατινικής και συμμίκτου Αρχι
τεκτονικής, αρύεταί τις πλήρη στοιχεία, έκ συνδυασμού τών 
οποίων έπήχθη, έπηρρεία δέ τών συνθηκών τ'ποστάσεως τοϋ 
ήμετέρου μεσαιωνικού Κράτους καί, ιδιαίτατα, συμφώνως ταΐς 
έν τή ώδε Ανατολή ϋδρογραφικαΐς υπαγόρευσε,σι και ταΐς 
φυσιολογικαϊς τάσεσι συνεπληρώθη, διεμορφώθη αυτοτελής και 
κατέστη προϊόντως, έπιβάλλουσα ή πολεμική αλκή τοΰ Βασι
λικού πλοΐμου καί τών Θεματικών πλόιμων.

Πρός δέ τοΐς δλλοις ΰπεδείχθη άνωτέρω δτι καί τό έρετικόν 
τών κατά τήν Ρωμαϊκήν εποχήν άσκουσών μόνιμον έδώθεν 
τών ΣτροφΑδων αποικιακήν φρουράν Λιβυρνίδων καί Λιβυρ- 
νικών, μετεστράφη παντάπασι, πολύ πρό τής 1 αλεριου αυτο
κρατορίας, πρός εκείνο δπερ ή θαλασσία ήμών έπίδοσις ειχεν 
Ανέκαθεν προκρίνη καί έκαλλιέργησε μέχρις έξάρσεως εις τό 
άρτιον τού έπιζητηθέντος μηχανικού έργου. Καί δή’ καθ’ δλην 
τήν μακράν, καί μεστήν μεγαλοπρεπεστάτης ύπό πάσας τάς 
επόψεις δράσεως, περίοδον τής πριν Χριστού ύπάρξεως τών 
Έλληνίδων πολιτειών ακμαίων, ή έν κινήσει διοίκησις των 
έμιιάχων αυτών σκαφών περιελάμβανε: Ίον τιτλοφορούμενο'· 
Ναύαρχον, ύπατον άρχοντα, ύφ’ ού τάς άμεσους διαταγάς έτέλει 
ό Κυβερνήτης, δστις έδει έπί τή βάσει τών Σταδιασμών, γεω
γραφικών χαρτών δηλονότι, καί έξ ιδίας πείρας νά γνωρίζη 
ασφαλώς τάς ξηράς καί τά νερά ένθα έκέκλητο νά πλοηγή, νά 
διευθύνη τήν πηδαλιούχηση· κατά τήν έκάστοτε πορείαν καί 
δι’ αστρονομικών παρατηρήσεων νά έπαληθευη τό στίγμα. 
’Έχων δ’ άμα τήν άνωτάτην επιμέλειαν τής ένζήλου καί αρμο
νικής τών κωπηλατών προώσεως, έπρεπε νά ή πεπροικισμένος 
διά τής άναγκαιούσης μετ’ όξύτιμος έν τή παρατηρήσει έπιτη- 
δειότητος όπως, κατά τάς προθέσεις τού Ναυάρχου, έλισση 
έν άγώνος ώρα άλανθάστως τήν ναΰν. Καί τό τελευταίο'· 
τούτο τού Κυβερνήτου καθήκον, δν τά μάλλον λεπτόν καί 
δυσχερέστεροι·, έξαιρετικώς έβάρυνεν έν τή εκλογή τού καταλ
λήλου διά τήν θέσιν άνδρός. Ήξεύρομεν δ’ δτι, ού μόνον, άλλά 
καί ο τήν θαλασσοκρατορίαν τού ’Αθηναϊκού στόλου στερεω- 
σας ΙΙερικλής, έ'γνω νά συστήση καί νά διατηρή έν ένεργεία 
Μοίραν Γυμνασίων, έπί τώ τέλει εμπραγμάτου περί τά στρα
τηγικά άσκήσεως τών πάσης ιεραρχικής βαθμίδος ναυβατών, 
κατατριβομένην δέ πρωτίστως εις τήν μόρφωση· καί τήν συγ
κομιδήν επαξίων Κυβερνητών. Τοΰθ’ δπερ ύπάρχουσι πλεϊστα 

διδόμενα νά παραδεχθή τις δτι, τήν τής ιδιοφυίας τών Στρα
τηγών Ανάπτυξη- άποβλέπον ούχ ήττον, έτυχε παρευθυς μιμή- 
σεως πανταχού τής Ελλάδος καί άλλοθι, βεβαίως δ’ έξηκολού- 
θησεν έφαρμοζόμενον έκτοτε δπου άν τό πάλαι είς σημαίνουσαν 
έθεραπεύθη σαν δύναμιν τά ναυτικά. Διότι, τό πρός αγώνα τάξω, 
προσφόρως Ναυτικήν τινα ομάδα, έκρινε προκαταβολικά»; τήν 
κατάσταση· καί επηρέαζε τής θεάς Νίκης τήν προτίμηση·. Άμα 
δέ τής συμπλοκής έπερχομένης, έχρειάζοντο διεξοδικήν εν τή 
πράξει καί περισσήν άπό προτέρων εξοικείωση· χειρισμοί, οίοι 
ό Περίπλους καί οί δμοιΟΓ ούδ’ ήτο κατορθώσιμον νά διά
σπαση τις τήν έχθρικήν παράταξη· καί, άφ’ ού παρερχόμενος 
έθραυε τάς κώπας τών διαφερομένως πλοίων, ν’ άναστρέψη 
εΤτα άποτόμως καί νά έμβολίοη μεθ’ έτοιμότητος καί ορμής 
είς μέρος κάποιου έξ αύτών καίριον, χωρίς άπό τό παραμικρόν 
περί τήν έκτίμησιν λάθος νά μήν Αποτύχη καί νά μή πάθη 
λίαν ουσιώδεις άβαρίας. Άφ’ ής μάλιστα τό εκτόπισμα τών 
πολεμικών πλοίων ηΰξήθη, αί εύθΰναι έπολλαπλασιάσθησαν, 
εφεξής δ’ αί τής τακτικής τοϋ μάχεσθαι υποχρεώσεις άπήτουν 
έκτακτον δεξιότητα τού μέγα έν τή τροπή τών ναυμαχιών θεω
ρούμενου Κυβερνήτου, μή πάντως Αποκτώμενη'· διά ποιας 
συνήθους τριβής.

"Οπως πότ’ Άν ή, ύπήρχεν ύπό τά νεύματα τού Κυβερνή
του ό Κελευστής, ό όποιος διά τών έκφωνσύμένων ενδόσιμων 
«ρυππαπαί!» καί «ώόπ!» ήρχιζεν ή άνέστελλε τήν τών κωπών 
κίνησιν τούτων δ’ έλαυνομένων, έφρόντιζε καί διά τών κτύ
πων μετρονομικοΰ χειρεμβόλου, δπερ έκράτει, έκανόνιζε τού 
ρυθμού τό τάχος, πολύ μέν διά τόν πλοϋν έτ· ε’ιρεσία, ήτοι 
κατά τά ταξείδια καί κατά τήν μάχην, ολίγον δέ καί Αναπαυ
τικόν κατά τό ρόθιον, όταν δηλαδή, έπρόκειτο περί ελιγμών 
έπιθεωρήσεως καί απλής έν γένει έπιδείξεως. Καί τού Κελευ- 
στού τό μέλημα ύπεβοήθει ό παριστάμενος Τριηραύλης, δστις 
έπαιζεν εις τον περιστατικά»; άρμόζοντα χρόνον ωδή'· τινα 
ειδικής συνθέσεως. Περιελάμβανε δέ τέλος τό έρετικόν τούς 
απαρτίζοντα; τό κυρίως πλήρωμα προκώπους, έπηρέτμους καί 
λοιπούς τών κωπηλατών, ών έκαστος έκάθητο έπί μαλακού 
προσέδρου εις τό οικείοι· σέλμα.

Καί έκ τής τοιαύτης τοϋ έρετικοΰ οικονομίας ούδέν τό 
ούσιώδες μετεβλήθη, άπό τών Τριακοντόρων μέχρι τών Έννή- 
ρεων καϊ Δεκήρεων τής Βασιλίσσης Κλεοπάτρας. Κάθε δ έν 
τω μεταξύ γενομένη άναθεώρησις τοΰ προσωπικού καί τών 
άλλων συστατικών, συνετελέσθη δίχως κατ’ ελάχιστοι· νά έγγί- 
ζωνται δσα κεφαλαιωδώς διεΐπον τό πρώτιστον κινητήρων 
μέσον τών Ελληνικών πολεμικών τής άπω άρχαιότητος πλοίων.

"Οπερ οΰτω, διατηρηθέν έπί αιώνας Ανέπαφο'·, έληξε νά 
ρϊζωθή πλέον είς τών 'Ελλήνων ναυτιλλομένων τάς συνήθειας- 
έδυνήθη δέ κατόπιν νά περάση άνεπιρρέαστον τήν περίοδον 
τής δεσποτίας τών Λατίνων καί ν’ άναφανή σώον άμα τή 
ήμετέρα είς Κράτος άναγεννήσει. Καί έπί τών μονοσείρων καί 
τών δισείρων ένηρίων σκαφών τής Ελληνικής Αυτοκρατορίας, 
βλέπομε'· τούς Πρωτοηαράβους, τούς Καράβους καί τούς 
Πρωτελάτας μετά τών λοιπών έλατών έκάστης έλασέας— σει
ράς κωπηλατών — διευθύνοντας τό έρετικόν, ή καθημένους είς 
τούς ζυγούς καί χειριζομένους τάς κώπας, καθ’ δν άλλοτε τρόπον 
έφέροντο οί Κυβερνήται, οί. Κελευσταί καί οί παντοΐοι έρέ.ται.

ρΕπεται οννέχεια ]

ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΘΙΣΕΩΣ!

'Ακούσατε καί ένωτισθήτε καί φρίξάτε.
Πεντήκοντα χιλιάδες καί πλέον άπέθανον άπό του 1890 

!ΛίΖ?'· τε^ου? τοΰ 1899, είς διάστημα δηλαδή δέκα έτών, έκ 
Φ&ίσεως έν Ελλάδα

'Υπέρ τάς πέντε δέ χιλιάδες αποθνήσκουν έτησίως.
Οί αριθμό· αυτοί είναι ειλημμένοι άπό έπίσημον στατιστικήν, 

άπό μίαν μελέτην τοϋ ίατροΰ, ίατροσυνέδρου καί γραμματέως 
τοϋ Β. Ίατροσυνεδρίου κ. Β. ΙΙατρικίου, ήν άνεκοίνωσε είς τό 
ΙΙανελλήνιον 'Ιατρικόν Συνέδρων τω 1901.

Είναι πραγματικοί οί άριθμοί ούτοι καί όμιλοϋν σαφέστατα 
καί λέγουν πάρα πολλά πράγματα.

Αύξάνει δέ ό όλεθρος ούτος άπό τοϋ 1895 καί έντεΰθεν. Τά 
αίτια τής έξαπλώσεως τής καταστρεπτικής αύτής νόσου έξη- 
κριοώθησαν. Δέν είναι κυρίως, όπως είς άλλα μέρη τοϋ κόσμ.ου, 
ή πενία, ή άναγκάζουσα τάς έργατικάς τάξεις νά διαιτώνται 
είς τρώγλας, στενοχωρημένοι καί στιβαγμένοι κατά σωρείας είς 
ολίγα κυβικά μέτρα άέρος, άνευ ήλιου, άνευ φωτός, καί νά. 
ζώσιν έν γένει ύπό άθλιας ύγιεινάς συνθήκας, έξαντλούμενοι ύπό 
τής κοπιώδους έργασίας.

Εύτυχώς έν Έλλάδι δέν εχομεν άκόμη έργατικάς τάξεις 
δυστυχούσας. πεινώσας. Ό τελευταίος έργάτης καί αύτός ό 
χειρώναξ είναι νοικοκύρης. Άλλ’ εχομεν πολυαρίθμους τάξεις 
έντελώς άμορφώτους. ’Εχομεν τάξεις άγνοούσας τά στοιχεία 
τής υγιεινής. Ζώσας μέ τάς οδηγίας τών έμπειρικών καί τών 
κομπογιαννιτών καί μή θελούσας άκόμη νά συμμορφωθώσι μέ 
τής 'Επιστήμης τά παραγγέλματα.

Αύτός είναι ό λόγος δι’ ον έξαπλοϋται ή Φθισις παρ' ήμϊν 
καταπληκτικώτεοον ή άλλου. Δεν γνωρίζουν νά προφυλαχθοϋν. 
Αποθνήσκει φθισικός είς τινα οικίαν καί οί συγγενείς του μετα

χειρίζονται τά ένδύματά του ή τά χαρίζουν είς άλλους—άν έχουν 
άκούσει περί μ.εταδόσεως τοϋ «Χτικιού»—διά νά μεταδώσουν 
είς έκείνους τό σπέρμα τοϋ θανάτου.

Συναγελάζονται μετά τοΰ φυματιώντος καί εισπνέουν τά 
μικρόβια τά οποία άποβάλλει έκείνος μέ τά πτύελά του. ΙΙτύει 
κάτω είς τό δάπεδον τής οικίας του, είς τά καφενεία, είς τούς 
δρόμους καί τά πτύελά του ξηραίνονται καί μαζή μέ τήν 
σκόνην εισδύουν είς τούς πνεύμ.ονάς μας.

Συνέστη μετά τό α' Ιατρικόν Συνέδρων μας ό « Ιΐανελλή- 
νιος Σύνδεσμος κατά τής Φυματιώσεως » ύπό τήν προστασίαν 
τής Α. Γ. τοΰ Διαδόχου τοΰ 'Ελληνικού Θρόνου άπαρτισθείς 
άπό ό’,τι έπίλεκτον έχει ή κοινωνία μας. ΙΙρόεδρός του ό κ. Κ. 
Χατζημιχάλης, ό σεβαστός καθηγητής τοΰ Έθν. Πανεπιστη
μίου, τέως πρύτανις καί νϋν πρόεδρος τοΰ Β. Ίατροσυνεδρίου, 
μία έξοχότης, άντιπρόεδροι οί κ. κ. Στ. Στρέϊτ, διοικητής 
τής Έθν. Τραπέζης, Ν. Μακκάς καί II. Μανοϋσος, άλλαι 
ίατρικαί προσωπικότητες, ταμίας ό γνωστός κ. Στέφ. Παντιά 

Ράλλης, γεν. γραμματεύς ό γραμματεύς τοΰ Β.Ίατροσυνεδρίου, 
ό άεικίνητος καί άκαταπόνητος κ. Β. Πατρίκιος, μέλη δέ τοΰ 
Διοικ. Συμβουλίου του οί κ. κ. Γ. Άθηνογένης, Γ. X. Βάφας, 
Λ. Κ. Δαμβέργης, Ίω. Δούμας, Στέφ. Δραγούμης,Άλέξ. Θ. 
Ζαίμης, Πέτρος Ζαλοκώστας, Ίω. Ζωχιός. Μιλτ. Ίορδανόπου- 
λος, Δ. Κακλαμάνος. Δ, Καλλίας, Κ. Καραπάνος, Κυριάκος 
Λιγυνός, Θεόδ. Λυμπρίτης, Κυριακούλης Μαυρομιχάλης, Τρύ
φων Μουτσόπουλος, Σπ. Μερκούρης, Π. Μπασιάκος, Λουδ. 
Νικολαίδης, Γεώρ. Ν. Πασπάτης, Νικ. ΙΙεζόπουλος, Ίΐλ,ίας 
Πουλόπουλος, Βασ. Πρωτόπουλος, Δημ. Γ. Ράλλης, Κ. Γ. 
Σάββας, Άρχιμ. Σωφρόνιος Σαραντόπουλος, Άνάργ. Ν. Σιμό- 
πουλος, Άλέξ. Γ. Σκουζές, Ίω. Τυπάλδος, Δημ. Τζιβανόπου- 
λος, Νικ. Τριανταφυλλάκος, Κ. I. Ψαχαρόπουλος καί αί κυρίαι 
Ελένη Όθωνίου, Αικατερίνη Γ. Πασπάτη, Λαυρία Φερδ. 
Σερπιέρη, Ισαβέλλα Άλεξ. Σκουζέ, Έλίζα Γ. Σκουζέ.

Ό Σύνδεσμος είργάσθη πολυειδώς. Έμελέτησε, έγέμισε τήν 
Έλ,λάδα άπό έντύπους οδηγίας, συνιστών νά μή πτύουν κάτω 
είς τό χώμα καί κρούων τόν κώδωνα τοΰ κινδύνου.Έκ παραλ
λήλου ήρχισε νά σκέπτεται πώς είναι δυνατόν νά γίνουν καί έν 
Έλλάδι Σανατόρια, Φθισιατρεία ή Άσκλ.ηπιεία, δπως τά ονο
μάζει ή 'Επιστήμη.

Τό Φθισιατρείου είναι ίδρυμα είς τό οποίον πρό παντός περιο
ρίζονται οί φυματιώντες. Ποό παντός. Έπειτα διαιτώνται ύπό· 
συνθήκας έξόχως ύγιεινάς. ’Απέχουν άπό πάσαν εργασίαν. Δέν 
κουράζονται. Αναπαύονται καθ' ώρισμένας ώρας είς τόν άνοι- 
κτόν καί καθαρόν άέρα καί είς φώς. Ό καθαρός άήρ καί τό· 
άπλετον φώς είναι οί μόνοι έχθρο’ι τής Φθίσεως. Καί χωρίς 
πνευματικάς άσχολίας, χωρίς νά σκέπτεται τίποτε, τρώγων· 
άφθόνως τροφήν καθαράν καί τονωτικήν, ό άσθενής άναλαμ-βάνει.

Αί συνθήκαι αύται είναι αδύνατον νά τηρηθούν παρ’ οικογέ
νεια. Δι’ αύτό βλέπετε φθισικόν, έν τή άρχή τής νόσου, εισερ
χόμενου είς τό σαυατόριου καί άυαλαμβάυοντα έν βραχυτάτω- 
διαστήματι. Έχουν τά έξής άποτελέσματα έν Εύρώπη : Θερα
πεία 25 % περίπου. Βελτίωσις 62%· Ούδεμία ωφέλεια 13%.

Έν ’Αγγλία λειτουργοϋσι 27 λαϊκά ιδρύματα διά τούς άπο
ρους φθισικούς καί 30 έν οίς οί άρρωστοι νοσηλεύονται έπί πλη
ρωμή. Έκεϊ ή έκ Φθίσεως θνητότης έχει έλαττωθή κατά τό 
ήμισυ περίπου. Έπί ένός έκατομμ.υρίου κατοίκων έν Αγγλία, 
καί Ούαλλία τώ 1870 άπέθανον 2,410 φθισικοί, τώ 1875 
άπέθανον 2,202, τώ 1880 άπέθανον 1,869 καί τώ 1896 
μ.όνον 1,307.

Βάσις τής θεραπείας σήμερον είναι: Άνάπαυσις ψυχική, 
πνευματική, σωματική, άήρ καθαρός, φώς άπλετον καί ύπερσι- 
τισμός. Μόνον είς τά Φθισιατρεία έγκειται ή σωτηρία. Ούχί είς 
κοινά νοσοκομεία. Είς αυτά δέν είναι δυνατόν νά τηρηθούν οί 
άπαιτούμενοι δοοι.

"ΐνα δέ μ.ή άπασχολήται ό άσθενής μέ τό πώς θά ζήση ή. 
οικογένεια, του, δίδουν ημερήσια επιδόματα καί είς τάς οίκογε-



ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1905 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ 153

Η ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ — ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΕΝ OAVOS DORF ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ

νείας τών ασθενών. Τόσον—έχουν εξακριβώσει—έπιδρά ό βιω- 
τικός περισπασμ.ός.

Εΐς την Γαλλίαν οί ιατροί έχουν τό αξίωμα: 1 lien n’est 
plus curable quo la Tuberculose. Δηλαδή. Δέν ύπάρχει 
περισσότερον εύκολοθεράπευτος νόσος άπό τήν Φθίσιν. Ό μέγας 
ΙΙαστερ είπε : Εΐς τους ανθρώπους άπόκειται νά. έξαοανισθώσιν 
αί παρασιτικαΐ νόσοι.

ΊΙ Ευρώπη βρίθε: σήμερον άπό Φθισιατρεία. Ακούσατε τά 
σπουδαιότερα. Τό Sanatorium Alland παρά τήν Βιέννην, 
τό παρά τό Μονάχον Sanatorium Planegg, τό Blanken- 
felcle. τό Grabowsee, τό Belzig καϊ Malchow παρά τό 
Βερολΐνον, τό φθισιατρεΐον τοϋ Δ{'·; Turban, τό φθισιατρείου 
Schatzalp. τό φθισιατρείου τής πόλεως Bale, τό νέον φθισια
τρείου Davos Dorf, τό φθισιατρείου τοϋ Δ’°5 Dannegger, 
τό διεθνές οθισιατρεΐον τοϋ Δ’’5 Έμ.πέρ, τό «Φθισιατρείου τών 
κυριών» τοϋ Davos 
Dorf, όλα αύτά έν Ελ
βετία. τό οθισιατρεΐον 
Άνζικούρ, τό οθισια- 
τρεΐον Ντ’ Όρμεσσών 
καί τό φθισιατρείου Βιλ- 
—ίντπερί τουςΙΙαρισίους, 
τό πλησίον τοϋ Λυόν 
Λαϊκόν οθισιατρεΐον τοϋ 
Ώτβίλ, τό έν ΓΙαρισίοις 
ν ο σοκο με ΐο ν Μ πουσικώ 
και τά έν ΓΙαρισίοις 
άντιοθισικά ιατρεία.

"Εν τοιοϋτον φθισια
τρείου έσκέφθη νά άνε- 
γείρη και ό Πανελλήνιος 
κατά τής Φυματιώσεως 
Σύνδεσμος. Φιλανθρω- 
πότερον έργον δέν ύπαρ
χε:. Κάτω έκεί είς τήν 
Σπάρτην, έπάνω είςτόν 
χιονόφορτον, τόν έλατο- 
βριθή. τόν ούρανοΰψή 
Ταΰγετον, παρά τήν 
μονήν «Παναγία ή Γιάτρισσα». Είς τήν κατεψυγμένην θερμο
κρασίαν. εϊς τόν παγκάθαοον. τόν άμ.όλυντον αέρα, είς τήν 
οσμήν τοϋ κέδρου, είς τήν έλαφράν ατμόσφαιραν, είς αυτό 
τό ακριβώς ό,τι χρειάζεται οί φθισικοϊ θά παύουν νά είναι οί 
προγεγραμμένοι τής Τύχης.

Άλλά χρειάζονται χρήματα.
Έν Έλλάδι οί φθισικοϊ ύπολογίζοντα: είς 15 χιλιάδας. 

Άφαιρουμε'νων τών εύπορων, τών γηραλέων, τών —ροχωρημέ- 
νων κ.λ. απομένουν περίπου 2 χιλιάδες οθισικών απόρων οί 
όποιοι διεσπαρμένο: είς όλα τά σημεία τοΰ τόπου μεταδίδουν 
τήν τρομεράν νόσον. 'Υπολογίζουν λοιπόν δτ: μόνον δι’ αύτούς θά 
έχρειάζετο Άσκληπιεϊον αξίας 8.000,000 δρ. καί 3 '/2 δραχ
μών έτησίως διά συντήρησιν. Δι' Άσκληπιεϊον 200 κλινών 
χρειάζονται 800 χιλ. δρ. καϊ 365 χιλ. έτησίως.

Διά τοΰτο ό Σύνδεσμος ήναγκάσθη νά άπευθύνη, άδειοι τής 
Κυβερνήσεως, πρός τούς δυναμένους νά συνεισφέρουν πρός άπο- 
σόβησιν, πρός περιστολήν έστω τοϋ κακοϋ κινδύνου δστις μάς 
απειλεί τήν κάτωθι έκκλησιν :

ΥΠΟ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ

THE A. Β. -Χ-. ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΠΣΕίΙΣ (ΦΘΙΣΕΩΣ > ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

Πρός τό ’Ελληνικόν Κοινόν,

Πανταχοΰ τοΰ πεπολιτισμένου κύαμον τά ισχυρά όργανα, 
άτινα ύπάρχουσι σήμερον πρός ίπιτυχή διεξαγωγήν τοΰ κατά 

ΜΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΟΤ ΤΑΤΓΕΤΟΤ [Φωτ. κ. Κυριαχίδου]

ΤΟ ΦΘΙΣΙΑΤΡΕΐΟΝ ALLAND ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΒΙΕΝΝΗΝ

τής φθίσειος άγώνος, είνε τά 'Ιατρεία, τά Ειδικά νοσοκομεία, 
τά Λαϊκά ’Ασκληπιεία (Φθισιατρεία) καϊ ή τοΰ Κοινού όδη- 
γία. Πρός περιστολήν τής φθοράς καί τοΰ ολέθρου, δι· σπείρει 
ένδελεχώς ή φθίσις άνά τήν Ελλάδα πάσαν και είς άλας τάς 
κοινωνικός τάξεις, φονεύουσα σκληριάς και οσημέραι πλείστους 
δσους έν τή ακμή τοΰ βίου και τοΰ σταδίου των, ό Πανελλήνιος 
Σύνδεσμος κατά τής φθίσεως επελήφθη μεν άπό τών πρώτων 
ημερών τής σνστάσεώς του τής τοΰ Κοινού οδηγίας κα! δια
παιδαγωγήσεις, άνέλαβε δέ νυν τήν ΐδρνσιν φθισιατρείου παρά 
τήν'Ιερόν Μονήν · Παναγία ή Γιάτρισσα*  τοΰ Ταΰγετον και 
εγγύς τοΰ μεγάλοι: δάσους τής Βασιλικής, επί οροπεδίου ύφηλοΰ 
κα) περικαλλούς, κατάφυτου εκ πενκης, ελάτης και άλλων ύψι- 
κόμων δένδρων ριπΐζομένων ύπό τής ήδντάτης ποντιάδος αύρας 
τών δύο κόλπων, τοΰ Μεσσηνιακοΰ κα'ι τοΰ . Ιακωνικοΰ.

Άλλ’ δ κατά τής φθίσεως άγιόν δεν δύναταί νά διεξαχθή 
τελεσφόρως και ν άπο- 
διόση τους ποθουμένους 
καρπούς άνευ τής κοι
νής καΐένθέρμον συμ- 
πράξεως όλων τών κοι
νωνικών τάξεων άμφο- 
τέρων τών φύλων. Αιά 
τοΰτο οί υπογεγραμμέ
νοι άντιπρόσωποι τοΰ 
Πανελληνίου κατά τής 
φθίοεως Συνδέσμου τν- 
χόντες τής έγκρίσεως τής 
Κυβερνήσεως νομίζομεν 
καθήκον νά ίπιστήσω- 
μεν εντόνως τήν προ
σοχήν, τήν μέριμναν καί 
τήν πρόνοιαν τοΰ 'Ελλη
νικού κοινού, νά ζητήοω- 
μεν δέ τήν υλικήν άρω- 
γήν αυτόν πρός ΐδρνσιν 
Φθισιατρείου έπι τον 
Ταΰγετου ύπό τήν επί
κληση· <=Ασκληπιεϊον 
Παναγία ή Γιάτρισ- 

σα», όπερ διά τά σπάνια πρό πάντων πλεονεκτήματα τής 
Φύσεως μέλλει ι· άποβή ευεργετικότατου τέμενος ύγιείας και 
ίδρυμα φιλανθρωπίας ού μόνον χριστιανικής, άλλά καϊ κοινω
νικής ύπό τών στοιχειωδεοτάτων καί πολυτιμότατων συμφερόν
των υπαγορευόμενης.

Έν Άθήναις, if) 20 Μα!οι. 1905.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Κ Ζ'. Αί ουνδρομαί δέον νά άποστέλλ-ώνται παρά ιών διαφόρων Επί

τροπων ή προσώπου· εις τον Ταμίαν καϊ Σύμβουλον τοΰ Συνδέσμου κ. 

Στέφανον Παντια Ράλλην (Λδδς Ζαλοκώοτα, άριθ. 3, εΐς ’Αθήνας). Τά 

όνόμαιιι τών συνδρομητών θά δημοσιενωνται.

Πρώτος ό έν Βιέννη καθηγητής κ. Schroeter τώ 1883 
συνέλαβε τήν ιδέαν τής ίδρύσεως λαϊκοϋ Ασκληπιείου έν Αυστρία 
καϊ τώ 1892 συνέστη Εταιρία ύπό τήν 'Γψηλήν τοϋ Αύτο
κράτορος Φραγκίσκου Ιωσήφ προστασίαν, σκοπός τής οποίας ήτο 
ή ϊδρυσις Φθισιατρείων. Καϊ πράγματι ολίγον βραδύτερου είς 
ύψος 400 μ. έπί μικράς άλλ' ωραίας κοιλάδος ίδρύθη δι' εράνων 
τό Λαϊκόν Φθισιατρεΐον Αλλάν καϊ συντηρείται δι’ εράνων.

Ιδού δτ: καϊ παρ'ήμϊν συνέστη «Πανελλήνιος Σύνδεσμος 
κατά τής Φυματιώσεως» ύπό τήν Υ. Προστασίαν τοΰ Διαδόχου 
τοϋ Θρόνου καϊ απευθύνει έκκλησιν σκοπούσαν τήν συλλογήν 
εράνων πρός ΐδρυσιν Λαϊκοϋ Σανατορίου έπί τοϋ Ταΰγετου, 
παρά τήν συμ.βολικωτάτην Μονήν «Παναγία ή Γιάτρισσα» είς 
τό δάσος τής Βασιλικής.

Βοηθήσωμεν όλοι τό έζόχως φιλάνθρωπον έργον του σύμβο
λον τοϋ όποιου είναι:

Πόλεμος κατά τής Φθάσεως !
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Η ΛΙΤΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ (1« Αύγουστον

ΤΜΣ ΚΕΦΑΛΑΜΝΙΑΣ

ΔΕΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΛΕΙΨΑΝΟΝ

0 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΣΠ. ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ
ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟΝ ΕΝ ΤΩι ΟΠΟΙΟ. ΗΣΚΗΤΕΥΣΕΝ 0 ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

>- -7-

ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΠΑΡΕΣΤΗ Ο ΠΡΙΓΚΙΨ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΗΣ ΕΛΕΝΗΣ

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΤΑΜΑΝΙΟ

δ Φραγκίσκο; καί όταν έκλειε

Μία δόξα τής 'Ιταλίας καί μία 
παγκόσμιος φωνή, φωνή αληθώς 
σπανία, ή οποία είχε πετάξει επάνω 
από τό Άπεννΐνον καί έχύθη είς 
όλον τόν κόσμον, έσβυσε.Ό Φραγ
κίσκος Ταμάνιο, ό Κομεντατόρε — 
ταξιάρχης— ό γλυκύς, ό εύστροφος 
τενόρος, ό μέγας καλλιτέχνης, ό 
παγκόσμιος Ταμάνιο, τοΰ όποιου ή 
φωνή χάρις είς τά Γραμμόφωνα 
ηκούετο παντοΰ, άπέθανε τήν 19 
Λύγούστου έν τή έν Βαρέζε πλη
σίον τοΰ Μιλάνου έπαύλει του.

Τήν φωτογραφίαν τήν οποίαν δη- 
μοσιεύομεν έν τή παρούση σελίδι 
οφείλομεν είς τόν "Ελληνα όξύφω- 
νον κ. Γ. Χατζηλουχαν. Ό Ταμάνιο 
εϊχεν ολίγους φίλους καί έκ τών 
έπιστηθιωτέρων του ητο καί ό κ. 
Χατζηλουκας, δστις σπουδάζων έν 
Ίταλίφ έτυχε τής εύκαιρία; νά συν- 
δεθή μέ τόν μεγάλον καλλιτέχνην. 

Ό Ταμάνιο απέθανεν είς ηλικίαν 
56 έτών. Έγεννήθη έν Τουρίνω. 
Ό πατήρ του καί ή μήτηρ του 
ήσαν εντόπιοι. Ό πατήρ του οίνο- 
πώλης. 'Εν Μιλάνω σώζεται άκόμη 
τό οίνοπωλείον Ταμάνιο. Έχει πλη
σίον τοΰ πατρός του ϋπηρέτει καί 
τήν νύκτα τό οίνοπωλείον, αύτός μέ άλλους συνομήλιχάς του περιήρ- 
χετο τάς οδούς αδων. ΊΙτο τόσον γλυκεία ή φωνή του ώστε οί Μιλα- 
νέζοι — γυναίκες καί άνδρες — ήνοιγον τά παράθυρα διά νά άχούσουν 
καλήτερα τόν νεαρόν τενόρον.

Μίαν ήμέραν έγκατέλιπε τά βαρέλια τοΰ πατρός καί κατετάχθη ώς 
κορίστας. Μία διδασκάλισσα τής μουσικής κατόπιν τόν παρέλαβε και 
τοΰ έδωχε τά πρώτα μαθήματα τής τέχνης. Μέ τά ολίγα έκεϊνα εφό
δια προσήλθεν είς τό Κονσερβατόριο, έσπούδασε, έξεπαιδεύθη καί 
έλαμψε καί έμεσουράνισε, χωρίς νά δύση, διότι άκόμη κατά τά τελευ
ταίας ήμέρας του τό σπάνιον έκείνο κρύσταλλον, τό όποιον έδονείτο 
καί έκραδαίνετο είς τόν λάρυγγά του καί άπήχει καί έσκόρπιζεν είς 
τό διάστημα τά γλυκά καί απαλά καί τά ορμητικά κύματα φωνής 
διετηρείτο καί κατά τούς άκούσαντας ήτο—άν δέν είναι υπερβολή — 
ήχητικώτερον, άρμονικώτερον, γλυχύτερον, μάλλον έντονον, τεχνικώ- 
τερον ή άλλοτε.

Ούτε διδάσκαλον, ούτε τενόρον, ούτε άρτίσταν τόν έφώναζον οί 
Ιταλοί. Τον έκάλουν Κομεντατόρε. Ή έπαυλις τοϋ Βαρέζε κατεχλύ- 

ζετο διαρκώς άπό επισημότητας. Ό Νομάρχης, βουλευταί, τραπεζΐ- 
ται. Κροίσοι ήσαν οί συνδαιτημόνες του. Λουκούλλια δέ τά συμπόσιά 
του Αύτός δέν έτρωγε τίποτε σχεδόν. Δύο αύγά βραστά μέ ολίγον 
κρασί. Άλλ' ήτο μανιώδης χαρτοπαίκτης. Χωρίς χρήματα όμως. Ή 
σκόπα καί τό ταρόκο ήσαν τά προσφιλέστερά του παιγνίδια. 'Ώρας 
ολοκλήρους αφιέρωνε καί έθύμωνε διαρκώς μέ τόν σύντροφόν του τόν 
κ. Χατζηλουχαν οσάκις δέν έπαιζε καλά.

Κάποτε έθύμωσε μαζή του στά καλά καί τοϋ έπέταξε τά χαρτιά.
— Πήγαινε άπ' εδώ' τοϋ είπε. Σύ είσαι μόνο γιά Πουριτάνους.
Ό Χατζηλουκας σχεδόν άφ’ ής έσχετίσθη μετ αύτοΰ έμενεν είς 

τό Βαρέζε Κατ’ άρχάς τόν έκάλει μέ τό τηλέφωνον τοΰ ξενοδοχείου.
— ί’κρέκο, σύ είσαι :
— Μάλιστα, Κομεντατόρε.
— Σέ περιμένω σήμερα. Θά εχομε καί κομπόστα μήλα. Σοΰ κά

νει καλό για τη φωνή σου.
Καί ένας γέλως ήχηρότατος, γέλως βγαλμένος άπό τήν άνοικτήν 

πάντοτε καί μεγάλην του χαρδίαν έκλειε τήν φράσιν του.
Τόν έχράτει είς τάς άρχάς μίαν ή δύο ήμέρας, έπειτα πέντε, έπειτα 

δέκα. Είς τό τέλος χατήντησε νά τόν κράτηση μήνας. Ό Γκρέκο 
είχε καταντήσει μέλος τής οικογένειας του. Τό αύτοκίνητόν του ήτο 
είς τήν διάθεσίν του. Τόν έφόρτωσε μέ φωτογραφίας του, μέ δώρα.

Ή συλλογή τών δώρων, τά οποία 
ό κόσμος είχε δέσει όπισθεν τοϋ 
αρματος τοΰ μεγάλου καλλιτέχνου, 
είναι κάτι τι ανεκτήμητον. Προ- 
Θήκαι απέραντοι δρθοϋνται εις τάς 
αίθουσας τής έπαύλεως Βαρέζε. Χω
ριστά ό χρυσός, χωριστά οι αδά- 
μαντες, οϊ πολύτιμοι λίθοι, τά σκεύη, 
οί στέφανοι. Τήν συλλογήν τών έξ 
αργύρου δώρων έχάρισεν είς τήν 
θυγατέρα του. Βαρύτιμος είναι. Τά 
λοιπά επειδή φέρουν μονόγραμμα Ε. 
τά προωριζε διά τόν έγγονόν του 
Φραγκίσκον.

Μουσείον αληθινόν ή έπαυλις του. 
Ή Πινακοθήκη του έχει άξίαν 501*  
χιλ. φρ. χρ. Είχε καταρτίσει και 
θαυμασίαν συλλογήν από χρυσαλλί
δας. Διά μίαν τοιαύτην τής τάξεως 
τών λεγομένων Έλεκτρίκ είχε πλη
ρώσει 800 φρ.χρ. Οί ίπποι του, ίπποι 
ιπποδρομίας, έστοίχισαν 125 χιλ. φρ. 
χρ. Είς οκτώ εως δέκα έκατομμύρια 
υπολογίζουν τήν περιουσίαν του.

Φαιδρός, εύθυμος καί διαχυτικώ- 
τατος. Ήκούετο πάντοτε είς τήν 
επαυλιν του αδων. Έλάτρευε οέ τόν 
«ΌΘέλλον» τόν όποιον ό Βέροης 

δι' αύτόν είχε γράψει έπίτηδες. Αίφνης διέκοπτεν άποτόμως τό άσμα.
— Ή σειρά σου, Γρέκο’ έλεγεν είς τόν Χατζηλουχαν.
—"Επειτα άπό σας. Κομεντατόρε ; τού παοετήρει εκείνος.
Αν έπέμενεν ό Χατζηλουκας άρνούμενος τόν ήρπαζε, παρουσίφ 

τών ξένων, άπό τά μαλλιά.
Ή έταιρία τών Γραμμοφώνων «Μόναρκ» τοϋ είχε πληρώσει 30 χιλ. 

φρ. χρ. διά νά ψάλη εξ τεμάχια, τά όποια άπηθανάτισεν είς δίσκους 
ύπεχρεώβη δέ νά τοΰ πληρώνη 5% έπι τών εισπράξεων της 
έκ τής πωλήσεως τών δίσκων. Ή έταιρία τοΰ έχάρισε καί ένα Θαυ- 
μάσιον φωνογράφον μεγάλης άξίας, ό όποιος είς τάς συναναστροφάς 
τοΰ Βαρέζε ήτο διαρκώς είς ένέργειάν. ’Ενίοτε ό Χατζηλουκας έτοπο- 
θέτει όλους τούς άλλους δίσκους τής συλλογής καί άφινε τελευταίους 
τούς δίσκους τής φωνής τοΰ Ταμάνιο. ’Εκείνος παίζων χαρτιά άνυπο- 
μόνει νά άκούση τήν φωνήν του καί έξαφνα πετών τά χαρτιά έφώναζε.

— Μά έπί τέλους θά βάλετε και τόν Ταμάνιο;
Είχε καί ένα άδελφόν ό Ταμάνιο, ό οποίος άπέθανε πρό 20 ήμε- 

ξών. ΊΙτο λαμπρός βαρύτονος άλλ’ ό Ταμάνιο δέν τοΰ έπέτρεπε νά 
ανέλθη είς τήν σκηνήν φοβούμενος μή άποτυχία τις λόγω τής συνω- 
νυμίας έπηρεάση τήν ίδικήν του δόξαν άπεκήρυξε δέ μίαν ανεψιάν του 
ή οποία άνήλθεν είς τήν σκηνήν—πρίμα τής γραμμής—μέ τό όνομά του.

Ό Ταμάνιο ήτο καρδιακός. Κάποτε ένώ έπαιζε μπιλιάρδο μέ τόν 
Χατζηλουχαν άφίνει αίφνιδίως τήν στέκα, φέρει τήν μίαν χεϊρα είς 
τόν λαιμόν, ώς έάν έπνίγετο, τήν άλλην είς τήν καρδίαν καί έξαπλώ- 
νεται κάτω.

— Σβύνω, σβύνω . . . έπανελάμβανε.
Τοϋ παρέσχον άμέσως πάσαν βοήθειαν καί μετ’ ολίγον συνήλθε.
—"Αχ, έφθασα έως τήν πόρτα τοΰ “Αδόυ· είπε.
Μέχρι τής εσπέρας ήτο σκεπτικός καί δύσθυμος. Μετά τό γεΰμα 

κατήλθεν είς τόν αχανή—δάσος ολόκληρον—κήπόν του Αίφνης 'ένας 
χοΰκος ήχούσθη μέ τήν μελαγχολιχήν του φωνήν διακόπτων τήν 
νυκτερινήν σιγήν.

— Κυττάξτε, κυττάξτε' εΐπεν είς τούς συνοδούς του. Άκοΰστε αύτό 
τό πουλί. Είναι τό πουλί τοΰ Θανάτου ποΰ μέ φωνάζει.

Έοέησε νά ξενυχτίσουν καί νά εύθυμήσουν διά νά τοϋ διασκεδάσουν 
τήν απαισιοδοξίαν του.

Ό θάνατος τοΰ άδελφοΰ του, τόν όποιον ύπερβολικά ήγάπα τοϋ 
(στοίχισε πολύ. 'Από τήν ήμέραν τοϋ θανάτου του περιέπεσεν είς έν 
είδος μελαγχολίας. Τις οίδεν άν αύτό δέν ύπήρξεν ή άφορμή τοΰ 
θανάτου του.
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ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

Η ΑΛΙΕΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΓΓΩΝ
ΊΙ αλιεία τών σπόγγων, οί όποιοι άλλοτε εσπογγιζον τόσα 

δάκρυα, σήμερον εύτυχώς ήλάττωσεν αίσθητώς τά θύματά της, 
χάρις είς τής φιλάνθρωπους φροντίδας τής Α. Μ. τής Βασι- 
λίσσης καί τάς προθύμους ένεργείας τής Κυβερνήσεως. Αλλοτε 
ήσαν πολύ άγριαι αί συνθήκά'· τής βιοπάλης τών δυστυχών

ΕΙΚΩΝ I. Σπογγαλιευτικά πλοιάρια.

τούτων σπογγαλιέων τά δέ δυστυχήματα αύτών. αί κακοπά- 
θειαι, αί παραλύσεις καί οί μή επιτρεπόμενοι θάνατοι, εϊχον 
συγκινήσει ζωηρώς τήν κοινωνίαν καί εϊχον έξεγείρει τό κοινόν 
αίσθημα καί τήν άγανάκτησιν τοϋ κοσμου. Εύτυχώς σήμερον, 
χάρις είς τήν έποπτείαν καί τ-ήν έπίδρασιν ήν έξασκεί έπί τοϋ 
σπογγαλιευτικού αύτοΰ πληθυσμού, δστις βιοπαλαίει επί τών 
κυμάτων καί είς τόν βυθόν τής θαλάσσης, ή «Λρι/π;», ή στελ- 
λομένη πρός περίθαλψιν καί νοσηλείαν τών προσβαλλομένων 
δυτών, τά θύματα ήλαττώθησαν, αί άποφευκταί παραλύσεις 
καί οί άποφευκτοί θάνατο: περιωρίσθησαν, τό δέ μελανόν στίγμα 
τής ύποθέσεως ταύτης. ήτις έκηλίδωνε τήν τιμήν καί τήν 
ΰπόληψιν τοΰ τόπου μας, δυνάμεθα νά εϊπωμεν δτι σιγά- 
σιγά σβύνεται.

Τήν εύχάοιστον αύτήν έξέλιξιν βεβαιούσι καί οί άριθ- 
μοί. Ένω άλλοτε οί θάνατοι τών δυτών, συμφώνως πρός 
τάς έκθέσεις τών κυβερνητών τοϋ οπλιταγωγού «Κρήτη» 
ύπερέβαινον τούς 100 προπέρυσι κατήλθον είς 44 καί 
πέρυσιν είς 24. Δέν υπάρχει δέ άμφιβολία ότι έάν σοβα
ρότερου καί αύστηοότερον έφαρμοσθώσι τά προφυλαχτική 
μ.έτρα, καί ιδίως ή βραδεία καί βαθμιαία άνάδυσις, δτι 
ούδεμίαν προσβολήν καί κανένα θάνατον δέν θά σημείωση 
πλέον τό σπογγαλιευτικόν επάγγελμα καί Οτι οϊ κόποι καί 
οί άγώνες τών δυστυχών τούτων βιοπαλαιστών, οί όποιοι 
έπί έξ μήνας τούλάχιστον θαλασσοδέρνονται διαρκώς έπί 
τής Μεσογείου καί βυθίζονται εις τόν βυθόν αύτής διά τό 
πολύτιμον προϊόν της, θ’ άπολαύωσι τούς καρπούς τών 
μόχθων αύτών άνευ κινδύνου τής ζωής των, άνευ τών 
παραλύσεων έκείνων αί όποϊαι τούς καθιστούν δυστυχείς 
έφ' δρου ζωής.

Διά τήν άλιείαν τών σπόγγων άπασχολοϋνται περί τάς 
2,500 άνδρες,έκ τών όποιων οί 800 εϊνε δϋται. οί δέ λοιποί 
εϊνε κωπηλάται, σύντροφοι στρέφοντες τήν «μηχανήν» λεγομενην 
διά ν' άποστείλωσιν άέρα είς τόν δύτην δστις εργάζεται είς τόν 
βυθόν, κυβερνήται τών πλοιαρίων, παίδες και μάγειροι. Καί 
τά μέν πλοιάρια, τών όποιων εικόνα παραθέτομεν ένταΰθα 
(είκ. 1 καί 2) καί οί κυβερνήται αύτών καθώς καί τό πλεΐστον 
τοΰ πληρώματος προέρχονται κυρίως έκ τών νήσων 'Έδρας.

Αίνίνης, Σπετσών, οί δέ δϋται προέρχονται έξ όλων τών νήσων 
τοΰ Αιγαίου καί τών παραλίων τής 'Ελλάδος καί της Μικρας 
’Ασίας. Περιεργότατα εινε τά έπαγγέλματα τών δυτών πριν 
ναυτολογηθώσι τοιοϋτοι. Συνήθως δέν ε'χουσι κανέν έπάγγελμα, 
εινε άεργοι καί πολλάκ-.ς στρατολογοΰνται άπό τά κακοποιά 
στοιχεία της κοινωνίας. Πολλοί αίφνης άπό λωποδϋται εγειναν 
δϋται. προτιμήσαντες τό δεύτερον συστατικόν τοϋ έπαγγέλμα- 
τός των. Σχετικώς πρός τά προηγούμενα επαγγέλματα τών 
δυτών αξίζει τόν κόπον ν' άπαθανατισθή καί ό έξής διάλογος 
μεταξύ τοϋ έπιθεωροϋντος έπί τής «Κρήτης» ~ΐ>. ναυτολογία 
καί τούς άνδρας αξιωματικού καί ενός δύτου :

— Πώς ονομάζεσαι :
—Ν. Κ.
—Τί δουλειά έκανες πριν γείνης δύτης ;
— Κοντραμπατζής.
Ήτο. βλέπετε, τό έπάγγελμά του. τό όποιον δέν ήδύνατο 

νά μή δηλώση είς τήν έπιθεωροϋσαν Αρχήν. Λαθρέμπορος. 
ΙΙολλοί όμως έξ αύτών ήσαν ναϋται. γεωργοί, ύπηρέται, ποι
μένες. καί άφήκαν τάς άκινδύνους ταύτας ενασχολήσεις δελεα- 
σθέντες άπό τά χρήματα διά νά γίνουν δϋται.

Ναυτολογούνται λοιπόν έκ τών μερών τούτων οι δϋται, άφου 
λάβωσι προκαταβολικώς άπό τούς κυβερνήτας τών σπογγαλιευ
τικών πλοιαρίων τήν άμοιβήν των ή όποια κυμαίνεται μεταζυ 
δύο καί τριών χιλιάδων δραχμών. Δυστυχώς το ποσόν τοΰτο 
δέν θεραπεύει τάς οικογενειακής άνάγκας τών δυτών ούτε προσ
φέρει κοινωνικήν τινα ύπηρεσίαν, διότι έξοδεύεται εις κραιπάλας 
καί όργια πρό τοϋ άπόπλου τών πλοιαρίων. Αίτια τοϋ φαινο
μένου τούτου εινε βεβαίως ή ελεεινή ήθική, πνευματική καί κοι
νωνική κατάστασις τών δυτών, δέν εϊνε δμως καί ή μονή αίτια. 
Υπάρχει καί μία ψυχολογική αίτια. Οΐ δϋται βλέπουσι κατ’ 
έτος πολλούς συναδέλφους των μή έπιστρέφοντας πλέον άπό 
τήν θλιβερήν ταύτην εκδρομήν, διότι άπέθανον εις τά. φονικά 
παράλια τής ’Αφρικής. Θεωροϋσι λοιπόν τά πλοιάρια ταΰτα 
ώς άπαίσια, τό δέ μακουνόν ταξείδιον άπό τήν πατρίδα των 
είς τό μέρος δπου θά βυθίζονται καθ’ έκάστην είς τά σιωπηλά 
βάθη τής Μεσογείου, ώς τό τελευταίου μακρυνόν ταξείδιον. . . 
«Διατί νά μή γλεντήσωμε ενόσω ζοϋμε» σκέπτονται, καί 
ρίπτονται είς τήν μέθην, άφού άλλως τε ούδεμία ανατροφή δέν 
εθεσεν είς τήν ψυχήν των ήθικάς τινας ιδέας άναστελλούσας τάς 
ελεεινής όρμήςτής όποιας ύποδαυλίζει ή κοινωνιολογική κθλιότης.

’Εν μέσω οργίων έξοδεύουσιν οί πλεϊστοι τήν προκαταβολήν

ΕΙΚΩΝ 2. Νπογγαλι«1ς Ετοιμαζόμενοι διά τήν ίργασίπν των.

αύτών, τήν όποιαν συγχρόνως ήλάττωσαν καί τά έξοδα τής 
είς ξενοδοχεία διαμονής, διατροφής καθώς καί τής ένδύσεως 
των καί ούτως άνευ χρημάτων έπιβαίνουσι τών μικρών πλοια
ρίων. Οί κυβερνήται δανεισθέντες άπό τούς κεφαλαιούχους 
μέ προαφαιρούμενου υπέρογκου τόκον τό άπαιτούμενον ποσόν 
διά τ-ήν δλην έκστρατείαν άνερχόμενον είς 30. 40 καί 50 

ενίοτε χιλιάδας δρ. προμηθεύονται τάναγκαιοϋντα τρόφιμα καί 
ενδύματα εκ καταστημάτων άνηκόντων είς αύτούς τούς κεφα
λαιούχους συνήθως, συμπληροϋσι τά πληρώματα. των καί άπο- 
πλεουσι τήν άνοιξιν πρό τοϋ Πάσχα διά. τ’ Αφρικανικά παράλια. 
Διαπλέουσι τήν Μεσόγειον μέ τά μικρά τούτα πλοιάρια οί τολμη
ροί αύτοί θαλασσοπόροι, είς τούς όποιους αί τρικυμία: τής μεσο
γείου, αί κακοπάθεια: τής έπί έξάμηνον έπ: τών κυμάτων ζωής

ΕΙΚΩΝ 3. Δύτης μ·' τό σκάφανδρων του.

δέν προξενοϋσιν ούδεμίαν έντύπωσιν διότι μέσα των ανησυχεί 
τήν ψυχήν των ή αγωνία τοϋ κέρδους, ή προσπάθεια δπως 
καλυφθή τό δάνειον. Ώς Όδυσσεύς θαλασσοδέρνονται τώρα άπό τής 
Βεγγάζης μέχρι τής Τύνιδος. τής Ααμπιδούσης καί μέχρι τής 
'Ισπανίας μερικοί, καί ώς μακρυνοί άπόγονοι τών ’Αργοναυτών, 
διατρέχουσι μ.έ βάρκες σχεδόν 1500 μίλια διά τό τρομερόν 
αύτό χρυσόμαλλου δέρας. Ή Άργοναυτική έκστρατεία εινε 
σύμβολου, ή δέ σπογγαλιευτική εινε μία πρακτική της έφαρ- 
μογη. Δυστυχώς δμως δέν εινε τόσον άθώα όσον τό σύμβολου 
της. διότι δέν εινε αί κακοπάθειαι μόνον καί οί μόχθοι δι’ ών 
κερδίζεται τό χρήμα. Κερδίζεται μέ θανάτους καί παραλύσεις 
τών δυστυχών δυτών, κερδίζεται μέ κόπους εξαντλητικούς τών 
κυβερνητών καί τού πληρώματος, κερδίζεται δέ ύπ' έκείνων οί 
όποιοι μένοντες είς τάς οικίας των, δέν κινδυνεύουν τίποτε έκτος 
μέρους τών χρημάτων τά όποια έδάνεισαν καί τά όποια άλλως 
τε ούδέποτε μέχρι τοΰδε έχασαν. Ούτω δέ, καθώς είς δλα τά 
κοινωνικά φαινόμενα καταπλήσσει τό συντρίβον κράτος τοϋ 
κεφαλαίου καί έν τώ μέσω όλων τών κοινωνικών κινημάτων 
μένει ακίνητος ή δύναμις τών πραγμάτων, δηλαδή τά οικο
νομικά φαινόμενα, και είς τό σπογγαλιευτικόν ζήτημα, οί 
θάνατοι, τά δυστυχήματα, οί μόχθο: καί τά δεινοπαθήματα 
ολοκλ,ήρου πληθυσμού έκ 2,500 άνδρών, εϊνε άποτέλεσμα καθα- 
ρώς οικονομικών αιτίων. Εύτυχώς καί τό οικονομικόν τούτο 
σημείου τοϋ ζητήματος έξομαλύνει τό σπογγαλιευτικόν νομο
σχέδιου τό όποιον θά ύποβληθή είς τήν Βουλήν. Τό νομοσχέ
διου προνοεί συγχρόνως καί διά προφυλακτικά μέτρα δι’ ών δέν 
θά γίνεται πλέον ούδέν δυστύχημα.

«
Ας παρ ακολουθήσωμεν τάς έργασίας τών. σπογγαλιέων τάς 

γινομένας έπ! τής Μεσογείου καί μέσα εις τόν βυθόν της είς 
έκτασιν 1000 μιλιών. ΊΙ αλιεία γίνεται κυρίως διά τής μέ 
σκάφανδρον καταδύσεως, διότι ή διά τής γαγκάβας ή διά τής 
γυμνής καταδύσεως σπογγαλιεία εινε πολύ περιορισμένη. Τό 
σκάφανδρον (είκ. 3) άποτελείται άπό άδιάβροχον ένδυμα και 
κράνος φέρον 4 στρογγυλά ύάλινα μικρά παράθυρα διά νά 
βλεπη ο δύτης, μίαν οπήν συγκοινωνούσαν διά σωλήνος πρός 
τήν έν τώ πλοιαρίω εύρισκομένην άντλίαν, δι’ ής διοχετεύεται

πεπιεσμένος άήρ καί βαλβίδα διά τής όποιας δύναται ό δύτης 
διά κινήσεως τίνος τής κεφαλής του νά κένωση τόν έντός τοΰ 
σκάφανδρου πλεονάζοντα άέρα. Άφοϋ ένδυθή καί προσαρμοσθή 
ο σωλήν δι ου θ άποστέλλεται ό πεπιεσμένος άήρ, καί άφοϋ 
περιδεθή διά τίνος σχοινιού χρησιμεύοντας ώς τηλέφωνον, ό 
δύτης κατέρχεται σιδηράν τινα κλίμακα προσηρμοσμένην έπί 
τών πλευρών τού πλοιαρίου καί βυθίζεται (είκ. 4). Κατέρχεται 
βραδέως είς βάθος 20-30 καί 35 όργυιών παραμένει δέ είς τόν 
βυθόν 5-10-30 καί 50 λεπτά, άναλόγως τοϋ βάθους. Είς τά 
μεγάλα βάθη παραμένει ολίγον, είς τά μικρά περισσότερον. Είς 
τά βάθη άλιεύει τούς σπόγγους, ένω άνωθεν οί «σύντροφοι» 
λεγόμενοι στρέφουσι τόν τροχόν τής άντλιας διά νά στείλωσιν 
είς τόν δύτην τόν άναγκαιοϋντα πεπιεσμένου άέρα. Άφοϋ πλή
ρωσή διά σπόγγων θύλακον τινα, τόν όποιον φέρει δεμένου περί 
τήν οσφύν του, ανέρχεται, δυστυχώς πολύ ταχέως, είτε άνα- 
συρόμενος ύπό τοϋ πλεονέκτου κα: μή θέλοντας νά χάνη καιρόν 
κύβε; ινήτου, είτε ένεκα πολύ κακώς έννοουμένου παληκαρισμοϋ

Ιύτου, κινήματος τίνος τής κεφαλής φράσσων τήν βαλ- 
διά τής όποιας έξέρχεται, ώς ειπομεν, ό πλεονάζων 

. = πληρούται άέοος, γίνεται έλαφοότερον
εκτοπιζομένου ύδατος καί άνωθείται ταχέως σύμφωνα 
τούς νόμους τής φυσικής. 'Ενίοτε ή άνοδος εινε τόσον

τού < 
βίδα 
άήο. Τό σκάφανδρον τότε 
τοϋ 
πρός 
ταχεία καί τόσον ισχυρά, ώστε ό δύτης, φθάνει είς τήν έπι- 
φάνειαν καί άνατινάσσεται ύπέρ αύτήν 4-5 μέτρα, έπαναπίπτων 
πάλιν είς τήν θάλασσαν. ΊΊ ταχεία αύτή άνάδυσις εινε ή 
ολεθριωτέρα αιτία τών θανάτων καί τών παραλύσεων. Διότι 
κατερχόμενος ό δύτης είς βάθος 40- 50-60 μέτρων ζή καί 
αναπνέει ύπό πίεσιν 4, 5 καί 6 ατμοσφαιρών. Ό ύπό τήν 
πίεσιν ταύτην άήρ διαλύεται είς τό πλάσμα τοϋ αίματος, όταν 
δέ άποτόμως ανέρχεται ό δύτης πρός τά άνω καί ή πίεσις παύει, 
τότε δέ τό διαλυθέν αέριον έκλύεται άπό τό αίμα έν εϊδει 
φυσαλίδων, άπαράλλακτα καθώς αναπτύσσονται φυσαλίδες δταν 
αίρεται ή πίεσις έκπωματιζομένης φιάλης τίνος σαμπάνιας. Αί 
φυσαλίδες αύται τοΰ αερίου, τό όποιον άπεδείχθη ότι εινε άζωτου, 
έάν μέν εινε μεγάλα: πληροϋσι τήν καρδίαν καί τούς πνεύμονας 
οπότε έπέρχεται ό θάνατος έκ παραλύσεως τής καρδίας, έάν δέ 
εινε μικραΐ τότε ώς έμβολα άποφράσσουν τάς μικράς αρτηρίας 
τού νωτιαίου μυελοΰ κυρίως, προκαλοΰσι καταστροφής τής ούσίας 
τοϋ μυελοΰ, τών όποιων άποτέλεσμα εινε αί παραλύσεις τών 
κάτω άκρων καί τά λοιπά φαινόμενα, γάγγραινα:, παραλύσεις

ΕΙΚΩΝ I, Δ-ύτης y.afl’ Vjv στιγμήν κατ«δύίτ«ι.

διαφόρων σωλήνων κλ. Έάν αί καταστροφαι αύται εϊνε βαρείαι 
μετά τινας ήμέρας πάλιν άποθνήσκουσιν. έκτός έάν τύχωσιν 
έγκαιρου νοσηλείας. Έάν εινε έλαφραί, ή ϊασις έπέρχεται μετά 
τινα χρόνον πλήρης ή καί άτελής, τών δυτών παραμενόντων 
έφ’ δρου ζωής μέ σπαστικήν παράλυσιν. Ούτοι λέγονται λαϊκώς 
«χτυπημένοι» καί «κουτσοί». Έάν άνεδύοντο βραδέως καί 
βαθμιαίως, μένοντες έπί 1 λεπτόν είς έκάστην ατμόσφαιραν 
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δέν θ' χνεπτύσσοντο αί φυσαλίδες καί δέν θά συνέβαινε δυστύ
χημα. Τήν βραδεΐαν καί βαθμιαία·; άνάδυσιν έφαρμόζουσιν οί 
Ι-’ώσσοι έν τώ Ναυτικώ των μετ’ άριστων άποτελεσμάτων. 
Βυθίζονται οί Ρώσσοι δϋται είς μεγάλα βάθη 80-100 μέτρων, 
κατέρχονται βαθμιαίως, καί αναδύονται βραδέως καί ούδείς 
ποτέ προσεβλήθη. Ενταύθα παραθέτομεν εικόνα, ληφθεϊσαν 
ύπό τού Καθηγητοΰ τής Υγιεινής έν τώ Ιΐανεπιστημίω κ. Κ.

ΕΐΚΩΝ ό. Σχολή δυτών έν Κρονστάνό.). — Ρώσσος Αξιωματικό? 
Ετοιμαζόμενος πρός κατάδυοιν.

ΕΐΚΩΝ 6. Σπογγαλιευτικόν πλοιάριον παρά τήν Κρήτην έπιβεωρούμενον.

Σάββα—είς τήν καλωσύνην τού οποίου οφείλω και τάς άλλας 
εικόνας—δεικνύουσαν δέ ένδεδυμένον άξιωματικόν δύτην έτοιμον 
νά βυθισθή. Ό κ. Σάββας μετέβη πρός μελέτην τού ζητήμα
τος είς τήν έν Κρονστάνδχι Ρωσσικήν Σχολήν τών δυτών, 
έγραψε δέ άπό ύγιεινής άπόψεως άξιόλογον μελέτην έπί του 
ζητήματος τών δυτών, ήν έξέδωκε τό Ύπουργεΐον τών Ναυ
τικών, καί τής όποιας τά συμπεράσματα δσον άφορα τήν προ- 
φύλαξιν άπό των δυστυχημάτων, πρόκειται διά τής εφαρμογής 
τού σπογγαλιευτικού νομοσχεδίου, νά δώσωσι τά καλά αποτε
λέσματα τά όποια έ’δωκαν είς όλα τά ευρωπαϊκά μέρη. Διότι 
καί' είς τό Ρωσσικόν καί είς τό Γερμανικόν ναυτικόν ύπάρχουν 
δύται, καί είς τό ’Αγγλικόν, τό Γαλλικόν, τό Ιταλικόν, το 
’Αμερικανικόν καί είς τό ήμ,έτερον ολίγοι, χρησιμεύοντες εις 
πλείστας άνάγκας τών πλοίων. Έπί πλέον είς δλα τά μέρη 
τού κόσμ.ου έργάζονται ύπό πεπιεσμ.ένον άερα έντός σιδηρών 
κιβωτίων—Caisson—διά τήν θεμελίωσιν καί κατασκευήν γεφυ
ρών καί προκυμαιών. "Αλλοτε οί έργάται ουτοι ύφισταντο τάς 
αύτάς προσβολής τάς όποιας ύφίσταντχι οί ήμέτεροι δύται. 
’Αρκεί νά σημειώσω δτι είς τήν κατασκευήν τής γεφύρας St. 
Louis τοϋ Μισσισιπή έπί 600 έργατών προσεβλήθησαν 119 
καί άπέθανον 14 καί είς τήν τοϋ Brooklyn τής Νέας Γόρκης 
έπί ισαρίθμων εργατών προσεβλήθησαν 110 καί άπέθανον 3. 
Τώρα δμως δτε έφήρμοσαν τήν βραδεΐαν άνάδυσιν, 
τήν βαθμιαία·; άρσιν τής πιέσεως, ούδείς θάνατος, 
ούδεμία προσβολή έπισυμβαίνει πλέον. Διατί δέν 
τήν έφαρμόζομεν καί ημείς ;

Ούτε ύπάρχει άμ.φιβολία δτι διά. τής βραδείας 
καί βαθμιαίας άναδύσεως δέν συμβαίνει δυστύχημα. 

διότι καί πειραματικής εινε αποδεδειγμένο·;.Έλαβον κύνας τούς 
όποιους έβύθισαν ύπό τάς αύτάς συνθήκας—μέ σκάφανδρου — 
είς βάθος 20-30 όργυιών καί άνέσυρον αύτούς τάχιστα. Οί κύνες 
έξήχθησαν νεκροί, μέ τήν καρδίαν καί τάς άρτηοίας πλήρεις 
φυσάλίδων άέρος. Έβύθισαν άλλους κύνας καί τούς άνέσυραν 
σιγά-σιγζ. Οί κύνες ούτοι έξήλθον τού σκαφάνδρου ύγιέστατοι 
καί ζωηροί. "Αλλοι πειραματισταί έντός σιδηρών κιβωτίων έθη- 
καν κονίκλους ποντικούς, ινδικά χοιρίδια, ηύςησαν τήν πιεσιν 
τού άέρος καί έξήλειψαν αύτήν άποτόμως. ’Όλα τά ζώα εύρέ- 
θησαν νεκρά έντός τών σιδηρών κιβωτίων μέ φυσαλίδας είς τό 
αίμα των. Έθεσαν άλλα ζώα, τά ύπέβαλον είς πιεσιν 5-8 
ατμοσφαιρών, τήν όποιαν κατόπιν ήλάττωνον βαθμιαίως καί 
βραδέως- τά ζώα εύρέθησαν είς τά σιδηρά κιβώτια ζωηρότατα 
και ύγιέστατα. Ποιαν άλλην αποδειςιν θέλετε τού δτι μ.ε τήν 
βραδεΐαν άνάδυσιν προλαμβάνονται τά δυστυχήματα ;

«
Όλα τά υγιεινά προφυλαχτικά μέτρα καθώς καί τά οικονο

μικά διαλαμβάνει τό άφορών τήν σπογγαλιείαν νομοσχέδιο·;. 
Πρέπει νά διδαχθούν αύτοί οί άνθρωποι πώς νά μή άποθνή- 
σκουν άδίκως, νά μή φονεύωνται, νά μή παραλύουν. Πρέπει 
νά εύρίσκωσι δάνεια ύπό λογικωτέρας καί δικαιοτέρας συνθήκας, 
τής ’Εθνικής Τραπέζης χορηγούσης προθύμως έάν ψηφισθή τό 
νομοσχέδιο·;. Πρέπει νά έφαρμοσθοϋν τά παραγγέλματα τής

Επαγγελματικής Υγιεινής, άτινα είς τό ζήτημα τούτο προ- 
φυλάσσουν τούς δύτας άπό τών άποφευκτών δυστυχημάτων.

Διότι τό Κράτος εινε ό φυσικός προστάτης τών ατό
μων έχει δέ συμφέρον νά μή χάνη κατ' έτος τόσους 
νέους άνδρας διότι χάνει είς πληθυσμ.όν, είς παρα
γωγικής χείρας, είς στρατιώτας, είς οικονομικής 
πηγάς. Έφαρμοζομένου τοϋ Νομοσχεδίου τό ζή
τημα λύεται κατ' εύχήν. σ. ζωγραφιδης

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΝ

Ο ΡΕΝΤΗΣ

Έπανηγύρισε πάλιν ύ γραφικώτατος ναΐσκος τον Ρέντη, και 
έτρεξεν ό κόσμος τών πανηγυριστών καϊ υπό τά ούρανοϋψή 
δένδρα εσκιάσθη και διασκέδασε καί εμέθυσε και τρέχει και θά 
τρέχ/ι κατ έτος.

Κάνεις έν τούτοις άπό όλου αυτόν τόν συρφετοί· και τόν 
έομόν τών πανηγυριστών, οί όποιοι συρρέουν εις τό σκιερόν 
αυτό τοπεϊον και εκκλησιάζονται είς τόν ναΐσκον τοΰ Άγιου 
Ίωάννου δέν γνωρίζει την ιστορίαν τον.

"Ολος αυτός δ κόσμος τρέχει «στόνΆη Γιάννη τό Ρέντη» καϊ 
αγνοεί μίαν περιεργοτάτην Ιστορίαν και συγχέει τόν έορτάζοντα 
Άγιον μέ τόν τιμαριούχον, ό όποιος είχε οίκτρότατον τέλος.

Είναι πολύ θλιβερά ;/ παράόοσις τοϋ Ρέντη. Άφοϋ εξεπο- 
λιορκήθη κατά τό 1458 ήΆκρόπολις καί έφυγεν άπό τάς*  Αθή
νας και ό τελευταίος δούξ, δ Φράγκος Αντώνιος δ 13', καϊ 
ίστραγγαλίσθη είς τά Μέγαρα ;/ ερωμένη τοϋ Ενετού Κοντα- 
ρίνη, η περίφημος Κιάρα, οί Τούρκοι έγκατέστησαν έν Άθή
ναις Βοεβόδαν.

ΊΙ Εύβοια, ή Βοιωτία, τ/ Φωκϊς καϊ ή Αοκρ'ις άπετέλεσαν 
μετά τής Αττικής τό ΙΙασοαλίκι τοϋ Εύρίπου είς ο ύπήχθη και 
τό Δουκάτον τών Αθηνών. ΑΪΆΘήναι όμως έξαιρετικώς έγι
ναν Καζας, τά δέ εΐσοδήματά των διεχειρίζετο Βοεβόδας διορι
ζόμενος άπ ευθείας ύπό τοϋ Κιολάραγα, τοϋ άρχηγοϋ τών 
μαύρων ευνούχων τοϋ κραταιοτάτου ΙΙατισσάχ. Καϊ τό προνο
μίαν τοϋτο ώφείλετο είς τάς ένεργείας τής Αθηναίας Βασιλικής, 
ή δποΐα είσαχθεϊσα είς ιό χαρέμι τοϋ Σουλτάνου Άχμέτ Α' έγέ
νετο σύζυγός του καί ώνομάοθη Ίογαή.

Βραδύτερον, κατά τό 1760, ή Αττική ώνομάοθη Μαλικια- 
νές, έγένετο δηλαδή ιδιοκτησία τοϋ Σουλτάνου καϊ κατόπιν περί 
τά τέλη τοϋ δεκάτου ογδόου αίώνος όταν είσήχθησαν αί διοικη
τικοί καϊ στρατιωτικά! μεταρρυθμίσεις τοϋ Σελήμ Γ', αί Άθή- 
ναι ύπήχθησαν είς τήν δικαιοδοσίαν τοϋ Τζελεπή έφέντη, διευ- 
θυντοϋ τοϋ άρτι ουοταθέντος πολιτικού ταμείου καϊ γενικού 
επόπτου τών φρουρίων.

Τό νέον καθεστώς άνετώτερον φαίνεται εύηρέστησε τους 
Αθηναίους, οι όποιοι εύημέρουν ύπ αύτό. Διέρρευσαν όμως οί 
χρόνοι καϊ επήλθεν ή στιγμή τής έξεγέρσεως. Οί διδάσκαλοι τοΰ 

Ο PENAN ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

Ιΐριϊ εΐκιιοι περίπου ίτών ό Έρνίοτος 'Ρενάν, ειχεν ίπιοκεφϋεΐ τάς ’Αθήνας καϊ ΰνελθΰιν έπί τής 

Άκροπόλεως, έγραψε τόν περίφημοι· "Υμνον πρός τί/ν Παρθένον, ’.έ^οΰ άπέθανεν ό Γάλλος οοφάς ή γαλλική 

κυβέρνησις άνέθεοεν εις τον περίφημοι· ζωγράφον ΒτΟΙΙΪΙΙβΙ νά γράψη εικόνα σχετιζομένην με τό έργον 

τοΰ 'Ρενάν. Καϊ ό καλλιτέχνης κατελθιόν είς 'Αθήνας τφ 1892 έγραψε τιμ· άνωτέροι εικόνα παριοτώααν 

ιόν Γάλλον οοφόν έπί τοΰ ίεροΰ βράχου, πρό τοϋ ναοΰ τής Παρθένου. Ίο έργον τοϋτο τοΰ ΒνΟΙιϊΙΙβΙ, δπερ 

θαυμάζεται έν Γαλλία άντέγραψεν έι· φωτοτυπίρ καί έξέδωκε τό γνωστόν Βιβλιοπωλείου Κ. Έλευθερονδάκη.

Γένους καϊ οί λόγιοι άνεζωπύρουν τό έθνικόν φρόνημα καϊ μία 
πνοή πρός ιήν ανεξαρτησίαν εγύθη. Άπό τάς μεγάλας τών 
Αθηνών οικογένειας, τάς άρχοντικάς, τάς κυριολεκτικώς άριστο- 
κράτιδας, ήτο καϊ ή οικογένεια τοϋ Ρέντη, ή όποια έμενε κάτω 
έκεϊ είς τό Φάληρον έχουσα άγανεϊς κτήσεις. Ό άρχηγός της 
Ιωάννης Ρέντης, μορφωμένος καϊ φιλόπιιτρις, ήτο γραμματεύς 
τοϋ Βοεβόδα, άπήλαυε δ’ άμερίοτου τής έμπιοτοσύνης του Άλλ' 
ήτο καϊ μέλος τής Φιλικής ’Εταιρίας καϊ είχε μυηθεϊ είς τά τής 
έξεγέρσεως.

Αίφνης έκρήγνυται. τό πϋρ καϊ έν άκαρεΐ μεταδίδεται είς όλα 
τά σημεία τής ’Ελλάδος καϊ μία τεραστία επαναστατική πυρονε- 
φέλη άπλοΰται άπ' άκρου είς άκρον.

Ό Βοεβόδας γίνεται έξαλλος καϊ ή οργή του στρέφεται κατά 
τοϋ γραμματέως του, διότι δέν τόν ειχεν ειδοποιήσει. Έφιπποι 
άγγελιαφόροι άποστέλλονται είς Φάληρον έξ Αθηνών διά νά 
ειδοποιήσουν τόν Ρέντην νά άνέλθη παρά τώ Βοεβόδιι. Ό Ρέν
της βλέπει άπό τοϋ παραθύρου τήν συνοδείαν τών έφιππων 
καϊ άντιλαμβάνεται τόν κίνδυνον. Ή θέοις του ήτο δυογερε- 
στάτη. "Αν υπεκρίνετο άγνοιαν άσφαλτος θά έθανατώνετο' αν 
ώμολόγει τήν συνενοχήν του θάνατος πάλιν, φρικωδέοτερος, τόν 
άνέμενε.

"Εξυπνος όμως άνθρωπος δέν -χάνει τήν έτοιμότητιτ του. 
Μέγως ότου φθάσουν καϊ είοέλθουν είς τήν κατοικίαν του οί 
άπεσταλμένοι τοϋ Βοεβόδα, ό Ρέντης ήτο τελείοτς παράφρων. 
"Εθραυεν έπιπλα, έκρήμνιζε τοίχους, έξήλωνε πατώματα καϊ 
γύρω του ή οίκογένειά του ύλοφυρομένη καϊ θρηνούσα τήν 
συμφοριιν της.

ΙΙρό τής σκηνής αυτής τής έξόχως άγριας καϊ τραγικής οί 
άπεσταλμένοι τοϋ Βοεβόδα αισθάνονται οίκτον βαθύν καϊ συμ
μερίζονται τήν θλϊφιν τής άτυχούς οικογένειας καϊ φεύγουν, 
άλλά τήν αύτήν νύκτα φεύγει καϊ ό Ρέντης μέ όλην τήν οίκογέ- 
νειάν του και μέ τά πράγματά του καϊ μέ τούς άνθρώπους του 
πρός τήν Κόρινθον.

’Οδεύουν όλην τήν νύκτα διά μέσου τών κατά τών απίστων 
έξεγειρομένων χωμάτων καϊ φθάνουν είς τά Τρίκκαλα τής Κο
ρινθίας, κάτατθι τής Ζήριας. Έκεϊ σταματούν διά νά άναπαυ- 
θοϋν, άσφαλέστεροι πλέον, άλλ' αϊφσ’ης ό Ρέντης παραφρονεί 
πραγματικώς. Αί ζωηραϊ συγκινήσεις, οί μεγάλοι κόποι, έπέ- 
δρασαν είς τήν ψυχήν του καϊ συνετάραξαν τό λογικόν του. 
Καϊ ή παρά τό Φάληρον άτέρμων ιδιοκτησία του διετήρησε 
διά μέσου τών έιών τό όνομά του.

Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

ο Υ Λ Α Ξ. ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ

Όταν ο γέροι-Μαθιός ό άπόμαχος χωροφύλαξ προσελήφθη εις την 
υπηρεσίαν ενός μεγάλοι' κήπου ιός η ύλαξ. <> ιδιοκτήτης, άνθρωπος 
σοβαρός τήν διριν καί χαλύβδινος τά αισθήματα, τού είπε:

Πρόσεξε καλά· εις τό περιβόλι μου δέν θέλω νά μπαίνουν 'ξένοι 
άνθρωποι’ δέν θέλω νά μοϋ ταραττη κανείς τήν ησυχία.

Καί έκαμεν εν κίνημα, τύ όποιον ένέφαινε ότι έάν δέν έτηρεΐτο ή 
διαταγι'ι του, άσχημα θά τήν είχε ό γέρων.

Ή απειλή αυτή τώρα μόλις έβασάνιζε, έπειτα άπό τρεις μήνας, τόν 
γέρω-Μαθιόν. Τόσον καιρόν κανείς δέν τοΰ έτάραξε τήν ησυχίαν. Τρεις 
μήνας, αί πάροδοι τού κήπου έδέχοντο μόνον τού κηπουρού τάς σταγό
νας, μέ τάς οποίας τάς έρραινε, καί τά άνθη ήρεμα, μέ τά ζωηρότερα 
χρώματα, ερωτοτροπούν άθικτα μέ τάς ακτίνας τού ήλιου, κρυπτόμενου 
όπισθεν των υψηλών δένδρων, καί οί άνεμοι εφλυάρουν. ενώ ο γέρων 
άπόμαχος πλησίον τού λευκού φυλακείου του, μέ τήν παρθένον χιόνα 
τών ετών, έκάθητο ήσυχος καπνίζοιν ή βλέπων κάποτε διά τών κιγκλί- 
δων τήν κίνησιν τής οδού, ήτις άπετέλει τόν κατά προτίμησιν περίπα
τον τής ανώτερος κοινωνίας.

Καί θά έπερνούσε τοιουτοτρόπως πολλούς μήνας άκόμη. έάν μίαν 
εσπέραν τής άνοίξεως δέν έβλεπε μίαν απαλήν σιλουέτταν διαγραφομέ- 
νην εις τό βάθος μιας άναδενδράδος. Είδε σκιάν επιμήκη, έλαφράν, 
χαρίεσσαν. άνά μέσον τών φύλλων. άλλάσσουσαν σχήματα έπί τής δρο- 
σολούοτου παρόδου. Ήκουσε ένα ψίθυρον όμοιον μέ τόν ψίθυρον τών 
φύλλων κατά τάς νυκτερινός ώρας. Ένόμισεν ότι ή γεροντική του ακοή 
τόν ήπάτα. Καμμία άηδύιν ίσως επέταξε έκεϊ πλησίον, κανέν ενισμόν θά 
εΐχεν έξέλθη τής κρύπτης του.

Καί όμως μέ όλα του τά χρόνια ό γέρω-Μαθιός. δέν ήπατήθη. Δέν 
ήτο άσμα πτηνού· ήτο στεναγμός χειλέων. χειλέων ανθρώπου. Δέν ήτο 
φάντασμα· ήτο γυναικεΧον φόρεμα ή σκιά εκείνη. Καί σιγά-σιγά, έπρο- 
χώρησε πρός τό βάθος τού μεγάλου κήπου, στήριξών τό σώμα έπί τής 
ράβδου. Έπειτα άπό μερικιί βήματα, μόλις έστρεψε δεξιρ, είδε τήν 
κόρην τοΰ μπάρμπα Μανιόλη, τού γείτονός του, τού πτωχού άλλ’ εντί
μου εργάτου τού κατοικοϋντος όπισθεν τοΰ κήπου, άτημέλητον, μέ μίαν 
λεπτοτάτην λευκήν έσθήτα, ήτις άφηνε ολον τόν πλούτον τού σώματός 
της νιί διαγράφεται αρμονικός. Καί τήν είδε νά έρχεται πρός αυτόν, — 
αφού άνεκαλύφθη πλέον τό κρησφύγετου καί νά πίπτη εις τι'ις Αγκό
λας τού απομάχου καί νά ψαύη διά τών χειρών τάς πολιάς του τρίχας 
καί νά τόν παρακαλή νά τήν άφήση έκεϊ. τίποτε νά μή μαρτυρήση 
άφ’ όσα είδε, διότι ή άγιίπη τήν είχε κόμη τρελλή καί ότι τό παραμι
κρόν θά τήν έφόνευε. Καί ταχύτατα τοΰ άφηγήθη όλην τήν πολυκύιιαν- 
τον ερωτικήν της ιστορίαν, ολον τό μαρτύριαν, όλην τήν η λιίγα ήτις 
τής κατέκαιε τά στήθη καί είδε τότε ο γέρω—Μαθιός τήν θανάσιμοι' 
ωχρότητα της καί τά μάτια της τά υγρά καί τάς χεΐρας της τάς ικετευ
τικός. Καί είδε τά δένδρα νά σχηματίζουν χαριτωμένοι· στέφανον ύπε- 
ράνω τής κεφαλής της καί τά άνθη νά άκουμβοΰν μέ στοργήν επάνω 
εις τό φόρεμά της καί ένας βόμβας παράδοξος νά τήν περιστοιχίξη. 
"Οχι ' δέν ώνειρεύετο ό γέρω-Μαθιός. Ήτο εκείνη ή κόρη τοΰ μπάρμπα 
Μανιόλη, τού συνομηλίκου του εργάτου, καί ήτο εκεί διά νά προδώση 
τήν ιερότητα τής οικογενειακής εστίας. Ήτο έκεϊ παρά τήν θέλησιν 
βέβαια τού πατρός της καί ό γέρων Μαθιός έσκέφ θη. έάν είχε καί αυτός 
κόρην τοιαύτην, τί θά έπραττε. Καί ένφ εις τάς άρχάς έφάνη μαλασσό- 
μεί'Ος, αίφνης προσελαβον οί οφθαλμοί του άγρίαν λάμψιν καί έπετί- 
μησε τήν κόρην. 'Λλλ' εκείνη αντλούσε δυνάμεις άπό τήν καταδρομήν 
καί τήν αποτυχίαν καί μέ φλογέράς λέξεις έλύγισε καί πάλιν τήν σκλη
ρότητα του.

— Μή μοϋ λές τι'ι σκληρά αυτά λόγια, έλεγε δακρυσμένη. γιατί αυτός 
εδώ ό τόπος πού μόνον διά τόν έρωτα έπλάσθη θά γίνη ό τάφος μου. 
Θά μέ σηκώσης δίχως πνοή καί δέν Θέλω νιί βαρυγνωμήσης. Μιά φορά 
γέρω-Μαθιέ, αγαπάει κανείς! Σκύψου καί μή μού κάνεις κακό. ‘Αφησε 
με τουλάχιστον εδώ νά κλάψω τήν δυστυχία μου.

Τοΰ έπιασε τά χέρια καί έρρίφθη επάνω του. Άνετρίχιασε ό γέρος. 
Χωρίς νιι θέλη ένθυμήθη τά παληά του χρόνια. Τοΰ έφάνη ότι είδε τήν 
παληά του ερωμένη — Θεός ν’ άναπαύση τήν -ψυχή της I Τό ίδιο καί 
εκείνη σέ μία παράμερη Οέσι ενός δάσους τοΰ έπιανε τά χέρια—καί 
εκείνης ήσαν επίσης ζεστά· καί μέ τήν αυτήν ορμήν έπιπτεν επάνω 
του. Έσκοτίσθη δ νους του καί δέν ήμποροΰσε νιι είπή λέξιν. ’Εκείνη 
τόν έβλεπε σιωπώντα καί έδιπλασίασε τάς παρακλήσεις, εκείνος ευρε 
τήν δύναμιν νά τής είπή.

— Σύρε, σύρε στό σπήτι σου, νά ευρης ησυχία άπό τήν τρικυμία 
ποΰ σέ δέρνει...

Και εκείνη άπεμακρύνθη σιγά σιγά, ως νιι άπεμακρύνετο άπό κανένα 
τάφον προσφιλή καί έφυγεν ό γέρων - Μαθιός μέ τά μάτια υγρά.

Τήν άλλην ημέραν, διέκρινε πάλιν εις μίαν άκρην τοΰ κήπου 
μίαν σκιάν.

Ό ήλιος δέν έκυριάρχει πλέον. Ή ατμόσφαιρα τεφρά, χλιαρά, πρΟε- 
κάλει φθινοπωρινός εκστάσεις. Τά φύλλα έβυθίζοντο όλονέν εις τό 
σκιόφως. Τά πτηνά βωβά έπί ιών κλάδων. ’Ολίγα σύννεφα έπλανώντο 
υπέρ τάς κορυφάς τοΰ Υμηττού.

Ό γέρων έπροχώρησε σιγανά πρός τήν σκιάν. Άλλ' όταν έπλησίασε 
διέκρινεν ότι πλησίον αυτής ήτο καί άλλη σκιά, έπιβλητικωτέρα. ή οποία 
συνεχέετο μέ τήν πριότην. Ήτο έκεϊ εις τήν ιδίαν Θέσιν. υπό ένα πυκνόν 
βόλον έξ άναδενδράδων ανάμεσα εις δύο γηραιούς κορμούς ή κόρη τοΰ 
γείτονός του μέ ένα νεαρόν κηπουρόν τοΰ συνεχομένου κήπου, καί ώμί- 
λουν περιπαθέστατα. βυθισμένοι εις γλυκύτατα όνειρα μέλλοντος!

Δέν είπε τίποτε. Έσκέφ θη ότι θά ήτο ιεροσυλία νιί ταράξη μίαν 
τοιαύτην αρμονίαν. Καί έπήγε ήσυχα νά κοιμηθή.

Τήν έπομένην. ό κύριος τού κήπου κράζει τόν γέροι - ΜαΟιόν.
Ήτο φοβερά ώργισμένος.

Στό περιβόλι πές μου. ποιοι ήσαν χθες τό βράδυ ; Πώς δέν μου 
τό άνέφερες ;

Ό Γέρω-Μαθιός ίίποπτεύεται ότι ήκούσθησαν οί έρασταί. "Ισως έάν 
τό διημφ ισβήτει. νιί έσώζετο- άλλά πώς νά ψευσθή αυτός, ιό όποιος 
καθ' όλην του τήν ζωήν υπήρξε πιστός καί εύσυνείδητος;

Διέξοδος δέν υπήρχε- και παρά τήν ηλικίαν του. άναλαμβάνων δυνά
μεις. ανέκραξε ότι τούς είδε καί οτι τούς άφήκεν ανενόχλητους.

ΓΙαρέβης τήν διαταγήν μου. Μόνον διά νιι έμποδίζης τήν είσοδον 
σέ έχω καί σΰ κλεινής τά μάτια;

Τά κλείνω, όπως πρέπει καί σείς, κύριε, νά τά κλείσετε, άν έχετε 
καρδιά. 'Όποιος χωρίση τό ταιριαστό εκείνο ζευγάρι αμαρτάνει. Ό Θεός 
τούς έχει ευλογήσει, ας γίνη τό θέλημά του.. . Μάλιστα, τούς είδα καί 
άπό εκείνη τή στιγμή αισθάνομαι μία ευχαρίστηση ποΰ δέν έτάραξα 
μιά Θεϊκή γαλήνη, ποΰ δέν έχώρισα δύο ψυχές τόσον όμοιιιις. . .

Καί ό οικοδεσπότης, ό άνθρωπος μέ τήν σοβαρόν όψιν καί τά χαλύ
βδινα αισθήματα, εΐπεν εις τόν γέροντα, κατακιίκκινος άπό θυμόν, νιι 
φύγιι άπό τήν υπηρεσίαν του. προσθέτων.

— Ψυχικά έγω δέν κάνω I ..
Τό ίδιο βράδυ, έπήρε τά ολίγα πράγματά του κ' έφυγε άπό τό σπήτι 

ο γέρω - Μαθιός. Λλλ' ήθέλησε ν’ άποχαιρετήση τόν κήπον καί έπήγε 
διά τελευταίαν φοράν εις τό μέρος ένθα συνηντώντο οί δύο έρασταί.

"Ερημος ό κήπος. "Ελειπαν εκείνοι, είχαν άφανισθή αί δύο όμοιαι 
υπόλευκοι σκιαί και εν πένθος έσκέπασε τήν ψυχήν του. Έσυλλογίσθη 
τότε πόσον ισχυρός είνε ό μαγνήτης τής αγάπης καί πόσον άδικοι είνε 
οί άνθρωποι μέ τόν εγωισμόν των. Καί στηριζόμενος πάντοτε εις τήν 
κυρτήν ράβδον του έπροχιίιρηοε διά νά φύγη. όταν βλέπη έξαφνα μισο- 
σκεπασμένον άπό τά φύλλα τών θάμνων ένα μανδήλι κεντητόν, φέρον 
τό όνομα τού έραστοΰ. λησμονηθέν άφ εύκτως εις κανένα εναγκαλισμόν. 
Ήτο βέβαια δώρον αυτής πρός εκείνον. Τά χέρια ποΰ ήσθάνθη προ 
ολίγων ήμερων τόσον Θερμά εις τάς παγωμένος καί ρικνάς πιιλάμας 
του, μέ πόσην τρυφερόη)τ« καί υπομονήν θά τό έκέντησαν. πόσα 
δάκρυα θά τό έστόλισαν !

"Εσκυιρε καί τό έπήρε. Τό έκύταξε μέ πόνοι· καί τό έφύλαξεί' εις τούς 
γεροντικούς του κόλπους. Δέν τό άφήκε έκεϊ, όχι διότι Θά διηυκολύνετο 
ή ιίνεύρεσις τού κρησφύγετού, άλλιϊ διότι ήθελε ιρεύγων έκείθεν διά 
παντός, νά εχη μίαν άνάμνησιν. Τό έιμίλησε μέ όσην στοργήν έφιλοΰσε 
τήν ερωμένην τών παλαιών του χρόνων. Εις τάς τελευταίας του ημέρας, 
διότι ήτο πολύ γέρων καί εις τήν φτώχεια του, διότι ήτο πολύ πτωχός, 
ήθελε νά έχι; μίαν ακτίνα άναμνήσεως αγάπης - έστω καί αγάπης 
άλλων - νά τόν φωτίζη παρά τό χείλος τοΰ τάφου.

«

Θά ειχον περάση δέκα ή μέρια καί μίαν συννεφώδη πρωίαν, έπί τής 
νεκροφιίρου τοΰ νοσοκομείου, ώδηγεΐτο γλήγορα - γλήγορα εις τό νεκρο- 
ταφεϊον τών πτωχών εϊς νεκρός γέροντος.

"Επί τοΰ στήθους, μέχρι τοΰ οποίου έφθανον αί πολιαί τρίχες, ήτο 
άπλωμένον εν μανδήλι· τό κεντητόν μανδήλι τοΰ κήπου.

Άπέθανεν ό γέρω Μαθιός άπό μαρασμόν. Ή πείνα, ιό σκαιός τρόπος 
τοΰ κυρίου του καί ή αμφιβολία διά τήν τύχην τών άνακαλυφθέντων 
εραστών, τόν είχον καταβάλη.

Και έσπευδεν ή νεκροφόρας πρός τό νεκροταφεΐον, έδώ κ’ έκεϊ προ- 
σκόπτουσα. Καί έταλαντεύετο ύιρηλά, παρά τόν άμαξηλάτην, ι'ι σταυρός 
εις τάς χεΐρας ενός άγυιόπαιδος.

Ένφ διήρχετο ή νεκροφόρος άπεκαλύπτοντο μέ τήν συνήθη αδιαφο
ρίαν οί ολίγοι διαβάται τής όδοϋ. Άλλ’ έάν έγνώριζαν ποιος ήτο ό 
νεκρός καί διατί άπέθανεν, ώ. βεβαίως Θι’ι άπεκαλύπτοντο μέ περισσό
τερον σεβασμόν καί μέ βαθυτέραν συγκίνησιν.

4. I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΤΛΟΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΙΝ ΤΟΤ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Γ. ΚΑΡΠΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΙΠΠΙΚΟΥ
° 'Λ ’Λ"Υ°υς εΰφοοδήί ΙΙωϋ.ίυτή;, Βστις κιιτήλβεν ε(ς 

Κρήτην ΐνα ίπί τύπου ΛντιληφΟή τίρ· κατιίαταοιν.

/ .·!< .laoaudsfiFTtu ύι·ο γωίογραη iat τού Ι-θρίοσοι· 

κ. Γ. Καρπετοιτούλου, ΐίΛικΛ; διά rl/v
ίλήφΟηοαν ΐ·πδ τοΰ ^οιάβυτοί) 

, ΕΙκοτογραφημί^ην · 7-

ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΡΙΣΣΟΝ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΩΝ

/ 'I'hiT. Α ΚαράμπεΑα I

ΤΟ ΕΝ ΘΕΡΙΣΣΟι ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

ΜΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΛΕΤΗ
Επαροις του σήματος τού ναυάρχου κ. Κ. Ζώτου ίπί τών Σπετσών, δεομένου τού Αρχιμανδρίτου 

τον Β. Ναυτικού κ. ΆΟ. Λεβεντοποϊ'λου.

Ο ΕΚ ΚΑΒΑΛΛΑΣ ΙΑΤΡΟΣ Κ. Κ. ΦΕΣΣΑΣ 
παρε.τιδημών ίν Άβήναις.
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ΕΡΡΙΚΟΥ ΣΙΕΓΓΕΒΙΤΣ

ΑΣ ΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩΜΕΝ!
ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΔΙΗΓΗΜΑ

(Συνίχεια καί τέλος άπό τύ προηγούμενο»)

-Άπέθανεν· έψιθύρισεν ί) Άντεια.
-Άπέθανεν· άπήντησεν ό Κίννας.

Ό Κεντηρίων ενυξε διά τής λόγχης του τήν πλευράν τοΰ νεκρού. ‘Η 
θαυμασία έπιοτροφή του φωτός και ή θέα αύτοΰ τοΰ θανάτου καθησύ
χασαν τά πλήθη, τά όποια ήρχοντο όλονέν πλησιέστερον, καί οί στρα- 
τιώται δέν τούς ήμπόδιζον.

Κατάβα άπό τοΰ σταυροΰ!
— Κατάβα άπό τοΰ σταυροΰ'.
Έφώναζεν ό όχλος.
Ή Άντεια έρριψε πάλιν τά βλέμματά της έπί τής ώχρας καί κρε- 

μαμένης κεφαλής τοϋ Εσταυρωμένου καί έψιθύριαε :
— θ’ άναστηΟή έκ τοΰ τάφου;
— Κατάβα άπό τοΰ σταυροΰ! Κατάβα άπό τοΰ σταυροΰ! έφώναζον 

επανειλημμένος τά πλήθη.
— Κατάβα· έφώναξε καί ό Κίννας έν απελπισία. Σώσον αύτήν καί 

λάβε ώς άντάλλαγμα τήν ζωήν μου.
Άνωθεν τοΰ Γολγοθά καί τής πόλεως ό ουρανός ήτο αίθριος. Ο 

Κίννας διέταξε τούς δούλους νά έπιστρέψωσι μέ τό φορεΐον είς τήν 
πόλιν. ΊΙτο απόγευμα. "Οτε έπλησίασαν είς τήν οικίαν των, ή Άντεια 
εϊπεν αίφνης:

—Ή Εκάτη δέν ήλθε σήμερον.
Καί ό Κίννας τήν αύτήν σκέψιν έκαμε.

Ε'

Ούτε τήν έπομένην ήμέραν ήλθεν ή φρικώδης οπτασία. Ή Άντεια 
εύρίσκετο είς δλως διάφορον ψυχικήν κατάστασιν. Ό πατήρ της Τιμών 
εϊχεν έλθει έκ Καισαρείας, άναχωρήσας ήμέρας τινάς πρότερον, ΐνα ΐδη 
άπαξ έτι τήν προσφιλή του θυγατέρα πρό τοΰ θανάτου της.

Πάλιν ή έλπίς έκρουε τήν καρδίαν τοΰ Κίννα, άλλ' ό Κίννας δέν 
έτόλμα ν’ άνοιξη τήν θύραν είς τήν έπισκέπτριαν. Δέν είχε τό θάρρος 
νά δεχθή τήν ελπίδα.

Ό Κίννας απέδιδε τήν καλλιτέρευσιν τής γυναικός του εις τήν άφιξιν 
τοΰ πατρός της καί είς τό συγκινητικόν θέαμα τής Σταυρώσεως, έκ τοΰ 
όποιου δ νοΰς της ήτο πλήρης βαθύτατων εντυπώσεων, ούτως ώστε και 
μέ τόν πατέρα της περί ούδενός άλλου πράγματος ώμίλει.

Ό Τίμων ήκροατο. Δέν άντέλεγεν, άλλ’ έπιμελώς ήριότα περί τών 
αρχών τοΰ Ναζαρηνοΰ, περί τών όποιων ή “Αντεια δέν έγνώριζε τίποτε 
περισσότερον άπό όσα εϊχον άκούσει παρά τοΰ Ποντίου Πιλάτου.

Τώρα ή σύζυγος τοΰ Κίννα ήτο καλλίτερα, ήσθάνετο περισσότερός 
δυνάμεις, ότε δέ παρήλθεν ή μεσημβρία, ήτον είς τούς όφθαλμούς 
ορατή ή έλπίς. Έθεώρει τήν ήμέραν ταύτην ήμέραν ευτυχίας καί τήν 
έσημείωσεν, άν καί πράγματι ήτο ημέρα θλίψεως καί μελαγχολίας.

Τήν άκόλουθον πρωίαν ό άνεμος έπνεε δροσερός, ό ουρανός ήτον 
άνέφελος καί ή γή τόσον βαθέως βυθισμένη είς τό κυανοΰν λουτρόν 
της, ώστε τά πάντα έφαίνοντο γαλανά. Ή “Αντεια διέταξε νά φέρωσιν 
αύτήν μέ τό φορεΐον της έξι» ύπό τήν αγαπητήν της φιστικιάν. Ό Κίν
νας καί ό Τίμων ούδέ στιγμήν έγκατέλιπον τό φορεΐον καί σοβαροί 
παρετήρουν τό πρόσωπον τής ασθενούς γυναικός, τό όποιον εξέφραζε 
ζωράν. άνήσυχον προσδοκίαν, ούχί όμως τήν φρίκην εκείνην, ήτις έζω- 
γραφίζετο τόσον τρομακτική τακτικώς καθ’ έκάστην μεσημβρίαν μέχρι 
τής ήμέρας τής Σταυρώσεως. Τώρα οί οφθαλμοί της ήσαν λαμπροί 
καί διαυγείς, αί δέ παρειαί της έχρωματίζοντο κάπως. Πρός στιγμήν 
ό Κίννας έπίστευσεν δτι ή Άντεια ίατρεύθη. Καί εϊχεν δρεξιν νά ριφθή 
κατά γής καί νά έκραγή είς δάκρυα καί λυγμούς χαράς. Άλλ’ έπειτα 
έπέστρεφεν είς τήν ψυχήν του ό φόβος μήπως τυχόν ή καλλιτέρευσις 
αυτί) εϊνε ή τελευταία αναλαμπή τής σβεννυμένης λαμπάδος.

Ούδείς έκ τών τριών έτόλμα νά όμιλήση περί τής προσεγγίσεως τής 

μεσημβρίας. Άλλ’ό Κίννας παρετήρει καθ’ έκάστην στιγμήν τήν σκιάν 
του καί μετά παλμών καρδίας έβλεπεν αύτήν όλονέν βραχυνομένην.

Οΰτω έκάθηντο συλλογισμένοι καί έμφοβοι.
Ίσως ή Άντεια ήτον όλιγώτερον περιδεής. Έξηπλωμένη έν τώ ανοι

κτή» φορείω καί άναπαύουσα τήν κεφαλήν της έπί πορφυρού προσκε- 
φαλαίου, χαρμοσύνως άνέπνεε τόν καθαρόν άέρα δν έκόμιζεν δ ζέφυρος 
έκ τής μεμακρυσμένης θαλάσσης.

Πρό τής μεσημβρίας καί αύτή ή αύρα έπαυσε νά πνέη, καί ό καύσων 
όλονέν έπετείνετο. Άπό τών θάμνων τής νάρδου καί άπό τών πυρωμέ
νων βράχων έξεπέμποντο βαρεΐαι μεθυστικά! όσμαί. Περί τάς άνεμώ- 
νας περιίπταντο αί λαμπραί χρυσαλίδες, καί αί μικραΐ σαϋραι έξοικειω- 
θεϊσαι ήδη πρός τούς άνθριόπους εΐρπυζον άνά τάς πέτρας θαρραλέα», 
άλλά καί περιεσκεμμέναι. Πάσα ή Φύσις ήτο εϊρηνευμένη έν φωτεινή 
γαλήνη καί ή γλυκεία θαλπωρή ήτο συγκεκερασμένη μέ τήν μεθυστικήν 
ευωδίαν τών πέριξ.

Ό Τίμων καί ό Κίννας έφαίνοντο έπίσης βυθισμένοι είς τήν θερμήν 
γαλήνην. Ή Άντεια είχε τούς όφθαλμούς κλεισμένους, ώς άναπαυο-

Κύτταξε ! Κύτταξε ! Είναι ό Ναζωραίος............

μένη, καί μόνον οί στεναγμοί, ύφ’ ών ενίοτε ώγκούντο τά στήθη της, 
διέκοπτον τήν ησυχίαν.

Ό Κίννας παρετήρησε τήν σκιάν του, ήτις τώρα έπιπτεν ύπό τούς 
πόδας του.

Ήτο μεσημβρία.
Αίφνης ή Άντεια ήνοιξε τούς όφθαλμούς της καί είπε μέ παραδόξως 

ήχοΰσαν φωνήν:
— Κίννα δός μοι τήν χεϊρά σου!
Ό Κίιτας έσηκώθη άποτόμως καί ό φόβος έπάγωσε τό αϊμα είς τάς 

φλέβας του. διότι τώρα ήτο ή συνήθης ώρα τής φρυκτής οπτασίας.
Ή Άντεια ήνοιγε τούς οφθαλμούς της όλονέν εΰρυτέρους.
—Βλέπεις Γά'ίε; είπε πρός τόν άνδρα της. Βλέπεις έκεϊ επάνω, υψηλά 

στον ούρανόν, πώς πάλλει ό άήρ. Βλέπεις πώς λάμπει κάτι τι καί προ
χωρεί πρός έμέ;

—Άντεια! Μή κυττάζης έκεϊ υψηλά! άνέκραξεν έντρομος ό Κίννας.
Άλλ’ ώ τοΰ θαύματος! Τό πρόσωπύν της δέν έξέφρασε καμμίαν φρί

κην. Τά χείλη της ελαφρώς διηνοίγοντο, οί οφθαλμοί της διεστέλλοντο 
καί άφατος χαρά έλάμπρυνε τό πρόσωπύν της.

—Ή φωτεινή στήλη πλησιάζει πρός έμέ. Κύτταξε! Κύτταξε! Εϊνε ό 
Ναζωραίος! Μειδιφ! Ώ γλυκύτατε.' Ώ πόση χάρις! Οίκτιρμόνως εκτεί
νει πρός με τάς χεϊράς του τάς καθημαγμένας ύπό τών ήλων, καί μέ 
προσκαλεΐ, νά μοΰ διόση ύγιείαν καί σωτηρίαν!

Καί δ Κίννας έγεινε κάτωχρος, καί είπε :
—"Οπου δήποτε μάς καλεί, άς τόν άκολουθήσωμεν !
Μετ' ολίγον διεδόθη είς τήν πόλιν, δτι δ Ναζωραίος άνέστη έκ νεκρών.

ΤΟ ΩΡΑΙΟΤΕΡΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΜΦΙΘΟΑΤΡΟΝ ΤΟΥ ΑΡΝΙΩΤΗ

ΤΟ ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΟΝ ΤΣΙΡΙΜΠΙΡΙΜΠΙ ΤΟΤ ΑΡΝΙΩΤΗ
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Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΣ

Ποιος τήν γνωρίζει; ΙΙοίος έχει σαφή ιδέαν τής άτέρμονος αρχαίας 
πατρίδος μας ; Φαντάζομαι ίίτι πλήν τοϋ κ. Σπ. Λάμπρου, τοϋ κ. 
Πολίτη, τοϋ κ. Καρολίδου καί ολίγων άκόμη σοφών μας, δέν ύπάρχει 
άλλος. Ταπεινότατα καί ειλικρινέστατα ομολογώ ότι πλήν τής Έπι- 
δαμνου ήτις κατά ©ουκυοίοην « έστι πόλις έν δεξιά τώ εϊσπλέοντι 
τόν Ιόνιον κόλπον ». τής αρχαίας Κορίνθου, τών ’Αθηνών, τών 
Ηηβών. τής Σπάρτης, καί τε’λος τών κυριωτέρων πόλεων άς είς δια
φόρους ιστορήσεις αρχαίων συγγραφέων συνήντησα έπί τών μαθητικών 
εδωλίων, ουδέν πλέον γνωρίζω. Διότι ουδέποτε μοϋ ήπλωσαν χάρτην 
τής αρχαίας Ελλάδος. Ομολογήσατε ό'τι ήτο μία σπουδαία έλλειψις.

Τήν ,^£ΙΨ,Ϋ ταύτην ήλθε νά πληρώση ή Βιβλιοθήκη Μαρασλή, δ 
αβας αύτός τών γνώσεων τών σοφών καί τών είς τά γράμματα επί
λεκτων |αας. Εις παράρτημά της έςεοόθη πολυτελέστατος χάρτης τής 
αρχαίας Ελλάδος, παραστατικότατος, περιλαμβάνων τήν 'Ελληνικήν 
Χερσόνησον μετά τής 'Ιλλυρίας, Μακεδονίας, <->ράκης καί τής Μικρας 
Ασίας κα1. τής Λυδίας, και τής Μυσίας καί τής Φρυγίας καί τής 

Καρίας καί τής Ιωνίας καί τής Λυκίας. Έκάστη χώρα διακρίνεται 
μ'ε ιδιαίτερον χρώμα καί σημειοϋται ή ελάχιστη λεπτομέρεια. Έπί 
πλέον είς μίαν γωνίαν αύτοΰ ύπό σμίκρυνσιν περιλαμβάνεται τό άρ- 
χαΐον Λστυ. ή Άκρόπολις και τά μακρά τείχη ->·<■- 
τοϋ Πειοαιώς.

Είναι μία ευσυνείδητος κα’. έμβριθής εργασία, 
ϋφειλομένη είς τόν κ. Ευγένιον Μ. Λντωνιάοην, 
σχεδίων τοϋ οποίου έχάραξε τόν χάρτην τοΰτον τό 
στημα Ε. Γκυγιό. Εΰρίσκεται παρά τώ κ. Π. Δ.

τών ’Αθηνών καί

πολύτιμος αληθώς, 
έπί τή βάσει τών 

έν ΙΙαρισίοις κατά- 
Σακελλαρίω. Α

ΑΠ© ΤΗΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗΝ ΚΙΝΗΣΙΝ
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Τό «αυμάοιον ζώον τοΰ Άρνιώτη τό όποιον πηδφ 
ρ(ς ΰψος fi μέτρων.

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Τό έπελθόν θέρος ήνάγκασε τούς πλείστους τών συνδρομητών τής 
« Εικονογραφημένης» νά διασπαρώσιν εις τάς έξοχάς. Έκ τούτου 
άναγκαζόμεθα καί ήμείς νά παρατείνωμεν τήν προθεσμίαν τοϋ φωτο
γραφικού διαγωνισμού τών παιδιών μέχρι τέλους ’Οκτωβρίου. Αί 
βραβευθησόμεναι εικόνες θά δημοσιευθώσι συνεπώς είς τό τεύχος 
τοϋ Νοεμβρίου.

ΘΕΑΤΡΑ

Ό κόσμος χύνεται είς τά θέατρα. Τώρα είναι ή κατ’ εξοχήν ζωή 
τοϋ θεάτρου. 'Όλα πληροϋνται καθ' έκάστην εσπέραν ασφυκτικός καί 
θιασάρχαι καί ηθοποιοί είναι ένθουσιασμένοι. Δέν είναι όμως καί τό 
κοινόν ενθουσιασμένου άπό αυτούς. Εφέτος όλοι οΐ θίασοι έπεσαν είς 
τήν ρουτίναν. Φάρσαι καί κωμφδίαι καί δράματα ειλημμένα άπό τά 
άραχνιασμένα καί εύρωτιώντα δραματολόγια τής γαλλικής καί τής 
ιταλικής κατά τό πλεΐστον θεατρικής φιλολογίας. Και αυτή ή «Νέα 
Σκηνή», άπό τήν οποίαν έπερίμενε κανείς κάτι, έγκατέλιπε τάς 
ωραίας μεταφράσεις της καί τό κοινόν είδε τους καλούς μύστας της κατα- 
φεύγοντας εις έργα ών καί τό χαρακτηρισμόν αίσχύνεταί τις νά δόση. 
Καί οΰτω άν έξαιρέση τις τό ’£άώ κ’ ίκιΐ, τήν ώραίαν αύτήν έπίκαι- 
ρον έπιθεώρησιν τών κ.κ. Πολ. Δημητρακοπούλου καί Γ. Τσοκοπού- 
λου καί τήν Κατοχήν τοϋ κ. Γ. Βώκου, δεν έχει νά δείξη τίποτε άλλο 
ή έφετεινή περίοδος τοϋ 'Αθηναϊκού θεάτρου.

Η ΚΑΤΟΧΗ

Δυστυχώς ό χώρος δέν επιτρέπει ήμΐν πολλά περί τοϋ θαυμάσιου 
τούτου έργου. Τό είπον σκηνογραφίαν τινές. Άλλ' είναι καί ηθογρα
φία, είναι καί δρίμα, ιστορικόν, πολιτικόν, διδακτικόν, μέ ύφήν, μέ 
μύθον, μέ πλοκήν. Τοϋ λείπει ό απαραίτητος ίοαοτής, καί ίσως διότι 
ένομίσθη ότι μόνον έρως δύναται νά σύνδεση σκηνάς δραματικού
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τό έχαρακτήρισαν ώ; σκηνογραφίαν. Είναι εργον γραμμένου μέ 
ολα; τάς απαιτήσεις τοϋ θεάτρου, ώς έάν ο ν.. Βώκος ήτο αρχαίος 
καί εμπειρότατος θεατρικός συγγραφεύς, γραμμένον μέ πολλήν δυνα- 
μιν, μέ ακρίβειαν ιστορικήν, μέ' εικόνάς γραφικάς. μέ εξάρσεις 
πατριωτισμού, ύποδαυλίζον αναμνήσεις, αναπαριστόν μίαν άλησμόνη- 
τον εποχήν, έποχήν τρέλλας καί σωβινισμού. Ένθουσιά κανείς μέ 
τόν πατριωτισμόν, τόν φλογερόν πατριωτισμόν τοΰ πρώην Βασι- 
Λεως, αλλά καταλείπων τά εδώλια τοΰ θεάτρου σκέπτεται ότι μάλλον 
φιλοπατριοες ησαν οή τρεις ύπουογοί του οί συμβουλεύοντε; μετριο
πάθειαν καϊ αποχήν άπό πάσης αναμίξεως είς τά Ανατολικά πράγ 
ματα .... μέ στόλον απαρτιζόμενο? τότε άπό δύο κότερα καί 
χωρίς χρήματα.

"Αψογος δέ ή έκτέλεσις. Ό θίασος «’Εθνικόν Θεατρον», ύπό τήν 
οιεύθυνσιν τών κ. κ. 11. Δέοντος και Ν. Κουκούλα, έφάνη υπέροχος 
είς ευσυνειδησίαν καί είς θυσίας. Άνεβίβασε τό έργον μετά πάσης 
έντελείας καί επιμέλειας κα! εδωκε ίλην τήν μεγαλοπρέπειαν καί 
ολην τήν γραφικότητα τήν όποιαν άπήτει τό αριστοτέχνημα τοΰ κ. 
Γ. Βωκου- Καί ηδυνήθη τις ού'τω νά θαυμάση έν τή ύποκρίσει, έν τή 
μιμήσει καί τή άμφιέσει ένα Λέοντα—Όθωνα καϊ μίαν Αμαλίαν, 
την κ. Χρ. Κουκούλα, καί τούς ύποδυομένους τόν Χοΰτσον, τόν 
Κριεζήν, τόν Πάϊκον, τόν ΙΙροβελέγγιον, τόν ΙΙήλικαν, τόν Γενναϊον 
Κολοκοτρώνην, τούς πρεσβευτάς 1’ουάν καί Οΰάϊς, τόν Γενάδιον, τάς 
κυρίας τών Τιμών καϊ τάς ύπασπιστρίας καϊ τούς αρχηγούς τοΰ κινή
ματος, νά θαυμάση τέλος ολον τόν πλούτον, όλην τήν γραφικότητα 
τής Αυλής μέ τάς πολυποίκιλους άμφιέσεις.

Θά ήτο αδίκημα άν ένταΰθα δέν έγίνετο λόγος καϊ περί τοΰ γνω
στού κομωτοΰ τών θεάτρων κ. Γ. Χικολέσκου, εί; δν οφείλονται αί 
θαυμάσιαι μεταμφιέσεις. Ό κ. ΧΤκολέσκος, κομωτής έν τώ Β. Θεά- 
τρω αναδεικνύεται άριστοτέχνης είς τό είδος του καί τοΰ αξίζει νά 
μοιρασθή μαζή μέ τόν συγγραφέα καί τόν θίασον τάς δάφνας τής 
επιτυχίας.

ΜΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΣ

Ιίαρεπιδημεϊ άπό τίνος έν Άθήναις ό έκ Καβάλλας ιατρός κ. Κων. 
Ί’εσσας. Νεώτατος ό εμβριθής επιστήμων, έσπούδασεν έν Άθήναις, 
έπανελθων δε ούχι πρό πολλοΰ έκ ΙΙαρισίων είς τήν Καβάλλαν, όπου 
είναι εγκατεστημένη ή πατριαρχική οικογένεια του, κατέλαβεν αμέ
σως ζηλευτήν θέσιν καί σήμερον θεωρείται έπαξίως όχι μόνον ό πρώ
τος έν Καβάλλα ιατρός, άλλά μία προσωπικότης τιμώσα τό όνομά 
μας έν τή ξένη.

Η ΚΑΛΛΟΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Άφ ίαηέρας. Είνε άπολύτως ωφέλιμον νά καθαρίζηται έπιμε- 
Λως ή επιόερμϊς τοΰ προσώπου αφ’ εσπέρας πρό τοΰ ΰπνου, καϊ 
ν άπαλλάσσηται άπο παν ίχνος κονιορτοΰ ή δερμικοΰ δύπου, δστις 
οπωσδήποτε τήν βυπαίνεε κατά τό διάστημα τής ήμέοας.

Καί εν πρωτοις με ενα βώλον ύοροφίλου βάμβακος (τοΰ φαρμα
κείου) ή απλώς λινής οθόνης σπογγίζετε στεγνά καλώς τό πρόσωπον 
έως ότου έξαλειφθή καί τό έλάχιστον ίχνος ακαθαρσίας. “Επειτα μέ 
εν τεμάχιον βάμβακος ή οθόνης βρέχετε καλώς τό πρόσωπον μέ τό 
εξής υγρόν

Αν&ονίρου η ροδοστάγματος .95 δράμια
Γ/.νκερίι·ης οΰδειίρας 5 »
Βόρρακο; 2

καίάφίνετε νά στεγνώση τό ύγρόν έπί τοΰ δέρματος. Άλλ' ό τρόπος
καθ όν θά γείνη ή έλαφρά εντριβή του δέρματος μέ τόν βάμβακα ή 
την οθόνην δεν είνε αδιάφορος. Το δέρμα έχει τάσιν ν' άπλώνηται, 
και δΓ αύτό αί έντριβα: πρέπει νά γίνωνται έλαφραί καί έκ τών 
κάτω πρός τά ανω ή καϊ κυκλοτερώς καϊ επ' ολίγα μόνον λεπτά. 
I ινετα: άλλως τε κατ αύτόν τόν τρόπον καί ωσάν μία μάλαξις 
(μασσάζ) ήτις τεντώνει τάς σάρκας καϊ διατηρεί τά σχήματα καί 
τάς γραμμάς.
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Έν Άβήναις, Τυτιογραφεΐον .'Εστία Κ. ΜάΙανερ καί Ν. ΚαργαΔούρη — 4971.

Ί1 Εικονογραφημένη άπο τοϋ 

τεύχους τούτου αρχίζει σειράν 

κωμικών εικόνων. Θά παρελαύ

νουν άπό τής σελίδος ταύτης δτε 

μέν γελοιογραφικαι επιθεωρή

σεις, άλλοτε δέ γελοιογραφημέναι 

προσωπογραφίαι άπό τήν πολι

τικήν και μέ άλλα ίΙέματα.Ή έ'μ- 

πνευσιςκαί τά σχεδιάσματα οφεί

λονται είς τόν περίφημον παρ’ 

ή μΐν Ερασιτέχνην Ρίπ, τοΰ όποιου 

έξησφαλίσαμεν τήν τακτικήν συν

εργασίαν. Ό Ρίπ επιφυλάσσει 
άληίΐινάς εκπλήξεις καί ή «Εικο

νογραφημένη» θεωρεί έαυτήν 
ευτυχή έπί τούτω.

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ
ΣΤΟ ΑΗΔΟΝΙ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

Ό βασιληας τοΰ τραγουδιού, 
τό ζηλευτό τ’ αηδόνι, 
σάν λύρα τώρα έσώπασε, 
ποΰ έκόπηκε ή χορδή ... 

“Αχ, ό Ταμάνιο πιο δέν ζή . 
ν' ή Μοΰσα στεφανώνει 
μέ δάκρυα τή μνήμη του, 
σάν μάνα τό παιδί....

ΑΝΑΡΕΑΪ Α. ΝΙΚΟΛΑΡΑΣ


