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ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ
"Οποί» λάρνακας ήρώων στέ<('’ 

ή δόξα f| τάς στέψεις 
πλέκει έπί τών μετώπων.

ΒΥΡΩΝ

■γ-Ί παυσε πλέον έκεϊ είς τό Μεσολόγγι, όπως 
4~< > έπαυσεν είς ιϊλην τήν "Ελλάδα, νά πλέκη σιέ- 
ΆΛ ψεις επί μετώπων ή Δόξα, άλλά ποιος δέν τήν 

βλέπει έπάνωϋεν λαρνάκων καί έπάνωθεν κάθε σπι
θαμής γής είς τήν όποιαν δ λόρδος έγραψε τούς 
στίχους του τούς τελευταίους.

Δέν εΐνε βήμα είς τόΜεσολόγγι τό όποιον νά μι) 
<1 έρη είς τόπον δόξης.

Έδώ τιι "Ηρώα τοΰ Βύρωνος καί τοΰ Μπότσαρη 
καί τοΰ Μάγερ καί τοΰ'Ράγκου καί τού Δεληγιώργη 
καί τοΰ Τσέλιου τά λείψανα καί εκείνος δ τύμβος 
μέ τά κόκκαλα τών δοξασμένων προασπιστών τοΰ 
Μεσολογγίου πού τά φυλάττει μαρμάρινος λέων.

Λιτοί οί τάφοι, ξύλινοι πολλοί καί λιτή ή φυτεία, 
άλλά κρύπτουν οστά ηρώων αυτά τά χώματα, άλλ’ 
ηΰξησαν τά δένδρα άπό τό πηγμένον αίμα μεγάλων 
καρδιών, άπό τά λείψανα δοξασμένων υπάρξεων’.

’Εδώ, κοντά είς τής ντόπιες των. κοντά είς τά 
κανόνια των τά όποια προβάλλοντα έξω τοΰ τοίχου 
τοΰ γύρου ωσάν νά αναζητούν ακόμη εχθρούς, κοντά 
είς τάς τάφρους ποΰ έπληροΰντο μέ εχθρικά πτώματα 
κοιιιώνται άγνωστοι καί ανώνυμοι εκείνοι οί όποιοι 
έπείνασαν καί έτρωγον μϋς καί ίππους καί γάλος, 
έγιναν φάσματα άπό τάς άσθενείας, έβλεπον τόν 
θάνατον νά θέλη νά τούς άρπάση μέ μυρίους άπαι- 
σίους βραχίονας καί έπολέμουν καί δέν παρεδίδοντο 
καί άπέθνησκον μέ τό ξίφος είς τήν χεϊρα.

Βλέπετε έδώ ένα κομμάτι γής επάνω είς τό όποιον 
ένας κηπουρός έφύτευσεν ολίγα άνθη. Εΐνε ό τόπος
οπού ύπήρχεν ή Εκκλησία μέσα είς τήν όποιαν έκοινώνουν τών Άχράν- 
των Μυστηρίων οί πολεμισταϊ πριν προχωρήσουν ολίγα βήματα διά 
νά ευρουν τόν θάνατον.

Παρέκει ή ντόπια τοΰ Μακρή μέ τό κανόνι της επάνω άπό τήν
• Ό κήπος τών 'Ηραίων έκαλλωπίσϋη έφ’ όσον έ π lt ρέπουν τά οικονομικά τοΰ 

Δήμου καί ηΰπρεπίσθη ταις άτρΰτοις προσπαθείαις τοΰ Δημάρχου κ. Σταΐκου δστις 
καί είς τήν ίφετεινήν ίορτήν μέ γλισχρότατα μέσα μόλις ώ»0 δραχμάς ας έψήφισε 
τό Συμβούλων- παρεσκεύασεν έπιτυχή τήν τέλεσιν τής έορτής τής 'Εξόδου.
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τάφρον έ,τί τής οποίας οί Μεσολογγϊται έστησαν τάς 
γέφυρας τής ενδόξου εξόδου των. Λείπουν αί γέφυ- 
ραι, έγέμιοε σχεδόν ή τάφρος, κατέστρεψε πολύ 
μέρος τοΰ προμαχώνας ή νεωτέρα έλεεινότης, ίδρύ- 
σασα έκεϊ τόν σταθμόν τοΰ σιδηροδρόμου, άλλά 
μέσα είς την ψυχήν σου τήν βλέπεις τήν εικόνα τών 
πολεμιστών πού σκορπούν τήν φρίκην γύρω των 
πού λυσσοϋν δι' αίμα καί έκδίκησιν, πού πολεμούν 
δίπλα είς γυναίκας πολεμιοτρίας, πού κυλίονται είς 
τήν τάφρον αίμόφυρτοι μαζί1 μέ Τούρκους καί γυναί
κας καί παιδία καί τήν γεμίζουν, πού φεύγουν πέραν 
άλλοι καί σφζονται άπο τόν θάνατον άλλά καί μέ 
τόν θάνατον είς τήν ψυχήν διότι άφίνουν τό Μεσο
λόγγι των.

Βάδισε παρέκει. "Ιδού ό προμάχων τοΰ Φραγκλί- 
νου ανιδρυμένος άπό ιόν φρούραρχον κ. Συρμακέζην 
Οπως είς τάς ενδόξους πολιορκίας καί ιδού τό κανόνι 
του επάνω. Ιδού καί άλλος ένδοξος αδελφός του πλη
σίον του ανιδρυόμενος τώρα". ’Επάνω άπό αυτούς 
παννύχιοι καί όλήμεροι οί πολεμισταϊ άΰπνοι καί 
νήστεις καί αβοήθητοι έσκύρπιζον τόν θάνατον έως 
οτου έδέχοντο τόν ασπασμόν του.

ΙΙοοσκυνητά — διότι εΐνε προσκυνητής όποιος 
πατήση είς τό Μεσολόγγι - έχεις νά πατήσης καί 
άλλα ηγιασμένα μέρη.

Τό μέρος τοΰ σπητιοΰ τής Κατσαούνακας, ή 
όποια έδωσεν εντολήν νά τήν θάψουν μέ τά ρούχα 
τά όποια θά εΰρίσκοντο είς τό βάθος τής σεντούκας 
της. Καί ήνοιξαν τήν σεντούκαν καί εύρον περιβολήν 
άνδρός πολεμιστοΰ καί ήνοιξαν τάς σάρκας της καί 
εύρον μίαν σφαίραν.

Βλέπεις πλησίον τοΰ Παρθεναγωγείου Ξενοκρά- 
τους αυτόν τόν χαμηλόν οίκίσκον μέ τίι εν δωμάτιον. 
χρησίμευαν τιίιρα ως καφενεΐον είς τό οποίον εισέρ
χεται κιύττων. Είς αυτό το δωμάτιον καιφκησεν ό

περίφημος επίσκοπος "Ρηγών 'Ιωσήφ' ό μέ θαυμάσιον λόγον εγκαρ
δίωσα; τούς πολεμιστάς τήν νύκτα τής εξόδου εις τόν ναόν τού "Αγίου

* Εΐνε Αληθινά άγιον το έργον τοΰ νΰν Φρουράρχου Μεσολογγίου κ. 'Απολλο
δώρου Συρμακέζη, νά άνιδρΰση πιστώς τούς κατεστραμμένους ιστορικούς προμα
χώνας. νά καλλωπίση δέ τάς Ιστορικός τοποθεσίας. Οί προμαχώνες Ανιδρύονται 
Ϊιέ χεϊρας τών στρατιωτών μας έπί τή βάσει τών δεδομένων τής παλαιοτέρας 
ιχυροματικής, μέχρι δέ τής χΰές τά σωζόμενα λείψανά των έχρησίμευον διά παν- 

τοιους σκοπούς άπεώούμενα νά έκλείψόυν.
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Παντελεήμονος καί φονευθείς 
τήν αυτήν νύκτα.

’Ιδού καί τό μέρος δπου άπέ- 
θανεν ό Βύρων, ιδού παρέκει 
τό μέρος δπου ό Μάγερ .είχε 
στήση τό πιεστήριόν του τίι 
τυπώνον τά "Ελληνικά Χρο
νικά τών όποιων ή έκδοσις 
συχνά άνεβάλλετο διότι αί βόμ- 
βαι τών πολιορκητών έβλαπτον 
«τήν τυπογραφίαν .

Γονάτισε τιίιρα έδώ παρά 
τήν παραλίαν είς τόν τόπον ποΰ 
θά σοΰ δείξουν δτι έκεϊ ιίνετι- 
νόχθη ι’ι Κιιψόλης είς τόν άέρα.

Καί μέ ένα ποιάρι σχίσε τά 
νερά τής λιμνοθαλάσσης καί 
πάτηδε τήν Κλείσοβαν, τό νη- 
σάκι τό έχον μήκος ολίγων 
βημάτων καί πλάτος δλιγωτέ- 
ρων. το νησάκι όπου άπορεϊς 
πώς έχώρεσεν ό Κίτσος Τζαβέλλι 
πυροβόλα.

Τί εΐνε αύταί αί όλίγαι λέξεις 
εμπρός είς τήν υψηλοτέραν πυ
ραμίδα τής "Ελληνικής δόξης;

Πώς νά έκφράσουν τί αισθά
νεσαι όταν βλέπης τόν λαόν 
τόν νεώτερον τοΰ Μεσολογγίου 
νά γίνεται μέγας ίδεολατρης 
πού εξισώνει τούς ήρωάς του 
μέ τόν Θεόν του καί φέρει τήν 
παραμονήν τών Βαΐων, νύκτα 
τήν εικόνα τής ’Εξόδου των μέ 
λιτανείαν καί προποοευομένου 
τοΰ κλήρου εις τιι Ηρώα ;

Είδα θυμιατήρια να καίουν 
πρό τών εικόνων τής ’Εξόδου 
καί είς μάτην ήρεύνησα νά 
ένθυμηθώ οχι ποΰ τής "Ελλά
δος άνορθοΰται ζωντανώτερα ή 
δόξα, άλλά ποΰ τήν αισθάνον
ται θειότερακαί τήν λατρεύουν.

Μόνον είς τό Μεσολόγγι ή
είκϋιν τοΰ ηρωισμού φυλάσσεται είς τήν ’Εκκλησίαν, περιάγεται έν 
λιτανείφ. θυμιάζεται.

Οί Αθηναίοι δέν ήδυνήθησαν νά συνταχθοΰν είς μίαν εκδρομήν έως 
τά άγια εκείνα χώματα.

Μίαολόγγιον, 15 'Απριλίου.

ΤΟ ΗΡΩΟΝ ΤΩΝ ΕΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΩι ΠΕΣΟΝΤΩΝ

.ας μέ 13ο άνδρας καί τέσσαρα μικρά 
γύρω άπό τό όποιον έχασεν ό Τ’εσίτης όσο άνδρας καί 8οο ο 

Χουσεΐμπεης ό χειρώσας τήν Κρήτην, τήν Κάσσον, τήν Σφακτηρίαν καί 
μή δυνηθείς νιι καταλάβη εκείνην τήνένδοξον σπιθαμήν επί τής όποιας 
μόλις τώρα χωρεϊ έν έκκλησίδιον. ένα μνημεϊον καί μία καλύβι) ψαράδων. ΛΗΜ. ΛΗΜΕΡ

“ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ,,

ήν γενικήν προσοχήν καί τοΰ τύπου καί τών λογιών 
καί τών πατέρων τοΰ ’Έθνους καί τής κοινωνίας 
συσσιόμου ελκύει κατ’αύτάς τό πολυσέλιδου επιστημο
νικόν σύγγραμμα τού άνθυποπλοιάρχου τοΰ Πολε

μικού Ναυτικού κ. ΙΙερ. Άργυροπούλου.
Ό κ. Περικλής Άργυρόπουλος, υιός τοΰ κ.’Ιακώβου Άργυ- 

ροπούλου, Πρεσβευτοΰ τής Ελλά
δος, καί γαμβρός έπί θυγατρΐ τοΰ 
κ. Κυριακούλη Μαυρομιχάλη, βλα
στός άρχαιοτάτης βυζαντινής οικο
γένειας, ήτις προσέφερε οΰ σμικράς 
είς τό Έθνος υπηρεσίας, είναι έκ 
τών τιι κράτιστα μεμορφωμένων 
άξιωματικών καί δί| έκ τών νεω- 
τέρων τοΰ Πολεμικού ημών Ναυ
τικού, έξελθών έκ τής Σχολής τών 
Δοκίμων, γλωσσομαθέστατος, διαρ
κώς έγκύπτων είς μελέτα; καί έκτι- 
μιόμενος έν τώ σώματι καί έν τή 
άνωτάτη κοινωνία τής πρωτευού- 
σης είς ήν άνήκει.

Έχρημάτισεν υπασπιστής τοΰ 
Υπουργού τών Ναυτικών κατ’έπα- 
νάληψιν καί διήνυσε τόν ναυτικόν 
του βίον είς δλας σχεδόν τάς υπη
ρεσίας. Καί έμελέτα καί παρετήρει 
τάς ελλείψεις καί τάς άνάγκας καί 
προϊόν πρόσφατον τών παρατηρή
σεων του καί μελετών του αυτών, 
πλήν άλλων, είναι τό τελευταΐον του 
σύγγραμμα, τό προκαλοΰν σχόλια 
καί συζητήσεις, αί όποΐαι εϊθε — ιός 
σκοπεΐται — νά άπολήξουν έθνω- 
φελώς. "Ας ίδωμεν λοιπόν τί ζητεί, 
τί υποδεικνύει δι’ αυτού.

«
Τί έγινεν έως τώρα υπέρ τοΰ 

II. Ναυτικού ήμών; Άπό συστάσεως 
τοΰ Βασιλείου, άπό παλιγγενεσίας 
τοΰ ’Έθνους, δαπανώνται εκατομ
μύρια έκατομμυριιον καί βαρύνεται 
έκάστοτε ό ειδικός προϋπολογισμός 
τοΰ 'Υπουργείου τών Ναυτικών — 
έκ παραλλήλου μέ τόν τοΰ 'Υπουρ
γείου τών Στρατιωτικών—καί φορ
τώνεται μέ χρέη ό ελληνικός Λαός, 
διά νά έχω|.ιεν κατά θάλασσαν τί;

ΠΕΡΙΚΛΗΣ IAK. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΆνΟ-νπο-ιλοίαρχος τού Π. Ναυτικού. Συγγραφεύ; τής πολυτίμου μελέτης.

Άφ’ ής συνέστη τό Κράτος ουδέποτε εϊχομεν ναυτικήν 
δύναμιν άρτίαν καί άξιόμαχον. Αυτή είναι ή άπάντησις εις τό 
πρώτον έρώτημα. Καί σήμερον δέ δέν εχομεν τίποτε τό άρτιον. 
’Ιδού ή εις τό δεύτερον ερώτημα άπάντησις τοΰ συγγραφέως. 
Είναι πικρόν, άλλ’ αληθές καί πρέπει νά λεχθή. Καί τό λέγει 
μέ πολύν πόνον. Διατί δμως ούτε εϊχομεν ούτε εχομεν κατά 

θάλασσαν τίποτε; Είς τό έριότημα 
·*̂ί  αυτό καί μόνον υπολανθάνει δλος 
3' ό σκοπό; τής θαυιιασίας μελέτης 

τοΰ κ. Άργυροπούλου.
Διότι ουδέποτε ή Πολιτεία, ουδέ

ποτε ή επίσημος 'Ελλάς, ουδέποτε 
αί Κυβερνήσεις έμελέτησαν έπιστα- 

_ ■ μένω;, λελογισμένως, σοβαρώς, πρα-
κτικώς, μέ πρόγραμμα τό ζήτημα. 

Δ Αί κατά καιρούς παραγγελίαι καί 
i ή προμήθειαι σκαφών καί πυρομαχι- 

κών έγίνοντο ε’ική καί ώς έτύ^/.ανε, 
άνευ οί'δεμιάς έμβριθοΰς μελέτης, 
άλλ’ότέ ιιέν αύτογνώμόνως υπό τών 
έκάστοτε Κυβερνήσεων καί 'Υπουρ
γών διά νά εξυπηρετηθούν σκοποί 
διαπραγματευομένων δανείων, ότέ 
δέ κατόπιν γνωμοδοτήσεων επιτρο
πών, μονομερώς καί αυτόχρημα έπι- 
πολαίως εξεταζουσών τό ζήτημα.

Καί τά σκάφη αυτά μέ τά όποια 
μάς έφόρτωσαν αί διάφοροι Κυβερ
νήσεις, άχρηστα καί σηπόμενα έν 
τώ Ναυστάθμφ, άπορροφώσι σήμε
ρον διά συντήρησιν τήν ικμάδα τοΰ 
προϋπολογισμού τοΰ Ναυτικού.

Ουδέποτε ή 'Ελλάς εϊχεν ύπ’ δψει 
πρόγραμμα. Πρόγραμμα γενικής 
παρασκευής τών κατά ξηράν καί 
θάλασσαν δυνάμεων, επί τή βάσει 
πάλιν άλλου προγράμματος, προ
γράμματος ένεργείας, έν ώρφ ανάγ
κης, ένεργείας δέ έν συνδυασμώ 
Στρατού καί Στόλου.

«
’Ιδού λοιπόν ό μέγας καί εθνω

φελής σκοπός τοΰ συγγραφέως. Νά 
μελετηθή πρώτον ή θέσις τής'Ελ
λάδος γεωγραφικώς, κλιματολογι- 
κώς, γενικώς υπό πάσαν έποψιν. 
Συνεπώς—αυτό έξυπακούεται—να

I
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παυσουν αί είκή και ώς τυγχάνει προμήθεια! καί παραγγελίαι 
πυρομαχικών, εξαρτημάτων καί σκαφών, οσάκις επιτρέπουν οί 
πόροι τοΰ Κράτους. Νά διερευνηθή δέ ακόμη: Ποιο; είναι 
ό φύσει ένδεδειγμένος εχθρός μας;

Τό πολεμικόν πρόγραμμα παντός Κράτους, λέγει έν τώ 
ποολόγω του ό συγγραιρεύς, είναι ή ζώσα άναπαράστασις τής 
εξωτερικής πολιτικής αύτοΰ; Είναι ανάγκη νά εΐπωμεν ότι ή 
άνευ καθορισμένου προγράμματος πολεμική τής χώρας ημών 
σύνταξις είναι ή αιτία τής αλησμόνητου τοΰ 1897 ·ίττ·]ς;

Πάντων τών ναυτικών Κρατών τά πολεμικά προγράμματα 
είναι καθορισμένα. II Αγγλία βασίζεται έπί τοΰ Ναυτικού, 
διό καί ό στόλος αυτής άποτελούμενος ύφ’ όλων τών τύπων 
τών πλοίων κατ’ άριθμόν φανταστικόν, εμφαίνει τήν προαίρε
ση1 νά αντιμετώπιση δλην τήν Ευρώπην έν ανάγκη καί νά 
κυριάρχηση όλων τών θαλασσών. ΊΙ ’Ιταλία συντάσσεται ναυ
τικούς διά τήν υπεροχήν έ.ν τή Μεσογείφ, (ραίνεται, δέ μή 
λησμονούσα, ότι έλληνικώτατα μέρη υπήρξαν τό πάλαι ένετικαί 
κτήσεις. ΤΙ Γερμανία έποη θαλμια ναυτικήν έπίθεσιν κατά τής 
Γαλλίας καί Ρωσσίας καί, εις ούχί άπομεμακρυσμένον μέλλον, 
καί κατ’αυτής τής Αγγλίας. Πανταχοΰ, ώς βλέπομεν, το αντι
κείμενου είναι καθορισμένοι·.

Άλλ’όταν ή εξωτερική πολιτική είναι ασταθής καί αβέβαιος, 
τό πολεμικόν πρόγραμμα καθίσταται μοιραίως ασυνάρτητοι·. 
Τούτο χαρακτηρίζει τό ήμέτερον. Λυνάμεθα δέ νά εΐπωμεν ό,τι 
παρά γηραιού Γάλλου διπλωμάτου έλέχθη περί τής πολιτικής 
τής χώρας αυτού : Βλέπω έν αυτή, έ’λεγε, δύω κόμματα, τό έν 
'Αγγλικόν, τό έτερον Γερμανικόν τό Γαλλικόν έν τοσούτω 
ουδέποτε είδον . Τοϋτ’ αυτό δυνάμεθα νά έπαναλάβωμεν προ- 
κειμένου περί ήμών. Βλέπομεν νΰν δύω κόμματα, τό έν Βουλ
γαρικόν, τό έτερον Τουρκικόν τό Ελληνικόν ούδαμοΰ βλέπο
μεν. Διατί; Διότι ουδέποτε ήθελήσαμεν νά τό ίδωμεν .

Τι χαρακτηριστικά! 'Υπάρχουν οί διατεινόμενοι ότι έν τώ 
μέλλοντι ό ένδεδειγμένος εχθρός μας είναι οί Βούλγαροι, 
μεθ’ών—κατ’αυτούς—θά μετρηθώμει· εις τά Μακεδονικά 
πεδία. Υπάρχουν καί οί φωνάζοντες άπό τεσσαρακονταετίας 
καί πλέον ότι οί Τούρκοι είναι ό εχθρός μας.

Οί φανταζόμενοι τούς Βουλγάρους ώς μέλλοντας αντιπάλους 
ημών ζητούν τήν καταδίκην τοΰ Ναυτικού καί τήν ισχυροποίη
ση· τοΰ κατά ξηράν ήμετέρου στρατού. Οί φανταζόμενοι τούς 
Τούρκους ζητούν τήν έξ ίσου ένίσχυσιν τοϋ στρατού καί τού 
ναυτικού ημών.

Καί ερευνών ό συγγραφεύς άπαντά είς τούς πρώτους ότι 
ουδέποτε, μέ οίονδήποτε στρατολογικόν σύστημα, ή σημερινή 
Ελλάς θά δυνηθή νά άντιτάξη κατά τών Βουλγάρων τριακο- 
σίας χιλιάδας τακτικού στρατού, όσας ούτοι δύνανται έν καιρώ 
πολέμου νά παρατάξωσι, εις δέ. τούς άλλους υπενθυμίζει τά 
απαίσια τού πολέμου τοΰ 1897 άποτελέσματα.

Διερευνμ κατόπιν όλας τάς πιθανός περιπτώσεις. Τήν περί
πτωση· συρράξεως Τουρκοβουλγαρικής, τήν περίπτωσιν κοινής 
τών Βαλκανικών λαών κατά τής Τουρκίας έπιίΙέσεως, καί)’ ήν 
μοιραίως θέλομεν έμπλακεΐ είς πόλεμον. Καί θέτει τό αξίωμα: 
Ή Ελλάς πρέπει νά έπωφελήται τών παρουσιαζο μενών 

ευκαιριών καί νά μή έπιζητή νά δημιουργή τοιαύτας , κατα
λήγω)’ είς τόν καθορισμόν τοΰ Προγράμματος, διότι άσιραλώς 
ή άσκοπος καί ασυνάρτητος ένίσχυσις οτέ μέν τού στρατού, ότέ 
δέ τού ναυτικού θέλει άγάγει ημάς είς οικονομικήν καί εθνι
κήν χρεοκοπίαν.

Αποκρούει λοιπόν τήν ανάμιξη· ήμών είς μεμονωμένοι· 
κατά τής Τουρκίας πόλεμον. Τουναντίον πρέπει νά άφήσωμεν 
τήν Τουρκίαν άνευ περισπασμού πλευρικού νά συντρίψη τόν 
κοινόν εχθρόν τήν Βουλγαρίαν, ώς είναι βέβαιον. Καί δεχόμε
νος, έν περιπτιόσει γενικής συρράξεως, ώς έπιβεβλημένην τήν 
συμμετοχήν εις τόν αγώνα διαιρεί εις δύω στάδια τό πρό
γραμμα· τό προδικαστικόν καί τό τελεσίδικον. Προδικαστικόν 
ονομάζει τό μέχρι τής συρράξεως διάστημα καί τελεσίδικον τό 
τής ένεργείας.

Μέχρι τής συρράξεως έχομεν άνάγκην ίσχυράς προστασίας 
προς επίλυσιν ευνοϊκήν υπέρ ήμών τών καθ’ έκάστην έν ταϊς 
δούλαις έπαρχίαις άναφυομένων ζητημάτων, ήν προστασίαν θά 
αποκτησωμεν ούχί διά πλατωνικών αισθημάτων χάριν τής 
ιστορίας καί τής αρχαιολογικής αξίας τής χώρας μας, αλλά 
δι αντισταθμίσματος σοβαρός ναυτικής δυνάμεως.

Κατά το δεύτερον στάδιον, ήτοι έν καιρώ ένεργείας ένδεί- 
κνυται νά έξαση αλισθούν τά σύνορα τουλάχιστον καί δ στόλος 
νά παρουσιάση τετελεσμένα γεγονότα εις τρόπον ώστε νά έχω- 
μεν τό σθένος και τό δικαίωμα νά διατυπιόσωμεν τάς αξιώσεις 
ήμών, δεδομένου ότι τόν τελικόν διακανονισμόν τοΰ ’Ανατολι
κού ζητήματος πάντως εν δεύτερον Βερολίνειον Συνέδρων 
θέλει έπιτελέσει.

Τά τετελεσμένα γεγονότα αύτά, άτι να πρέπει νά παρουσιάση 
δ στόλος είναι ή κατάληψις τής Θεσσαλονίκης άνευ προελάσεως 
εις τά ενδότερα, καί τριών νήσων, αί δποΐαι λόγιο τής γεο>- 
γραφικής θέσειός των έχουσι δΓ ημάς μεγάλην σημασίαν καί 
αντί τών οποίων Δυνάμεις τινές προθύμως θά μάς έ’διδον αντι
σταθμίσματα γενναία έπί τού Μακεδονικού έδάφους, άτινα θά 
ήδυνάμεθα νά αξιιόσωμεν καί θά εΐχομεν τό δικαίωμα νά 
ζητήσωμεν.

Κατάληψις όμως τής Θεσσαλονίκης διά τού στόλου καί 
δΓ άποβιβάσεως τριών ή τεσσάρων χιλιάδων στρατού τακτικού 
καί ούχί άποβατικών αγημάτων, τό μέν διότι καί έξ θωρηκτά 
ακόμη δύνανται μόλις έξακοσίους νά άποβιβάσωσι, τό δέ διότι 
ήθελεν εϊσθαι ριψοκίνδυνος ή άπογύμνωσις τών σκαφών.

Ταύτα όμως μόνοι’ έν περιπτιόσει γενικής κατά τής Τουρκίας 
έπιθέσεως, οπότε αύτη κατ’ άνάγκην αλλαχού θά έχει έπιστήση 
τήν προσοχήν της καί συγκέντρωση τάς δυνάμεις της. "Οπως 
έπίσης έν τοιαύτη περιπτιόσει, ύπαρχούσης έπί τών συνόρων 
ίσης ή έλάσσονος Τουρκικής δυνάμεως, ένδείκνυται καί ή εις 
Αικατερίνην υπό τοΰ στόλου ύποστηριζομένη άπόβασις συντε
ταγμένου πεζικού, πυροβολικού καί μηχανικού, όπερ προελαΰ- 
νον διά τής γραμμής Πέτρας καί Άγ. Δημητρίοτ· νά προσβάλη 
κατά πλευράν τόν έπί τών συνόρων εχθρόν.

Έν σχέσει μέ ταύτα δ συγγραφεύς αναφέρει καί τάς πολυ
τίμους υπηρεσίας άς κατά τό 1897 « στόλος προσέφερεν εις 
τόν στρατόν, ότέ μέν προκαλών αντιπερισπασμόν τοΰ εχθρού 
διά τής ανατολικής μοίρας έν Λεπτοκαρυά, ότέ δέ βοηθών 
καί υποστηρίζω)· ταξιαρχίας έν 'Αλμυρή) καί ένσπείρων πανι
κόν διά βολών τών 0,27 καί άλλοτε παραλαμβάνων γυναι- 
κόπεδα έκ Βόλου κ. λ.

«
Μέ αυτά ώς δεδομένοι·, ότι δηλαδή είναι ένδεδειγμένη ή 

κατά θάλασσαν δράσις, όχι διότι αί έθνικαί παδαδόσεις μάς τό 
έπιβάλλουν, όχι διότι ή 'Ιστορία μάς τό ενθυμίζει άπαύστως, 
αλλά διότι ή γεωγραφική θέσις τής 'Ελλάδος, ή κατάστασις 
τών πραγμάτων, αυτή ή λογική τό καθορίζει, τό διαμορφώνει, 
τό υποδεικνύει, δ συγγραφεύς διερευνά λεπτομερώς πρώτον τί 
έχομεν σήμερον κατά θάλασσαν, πώς πρέπει νά συνταχθώμεν, 
ποιου τύπου σκάφη πρέπει νιι ναυπηγήσωμεν, μέ ποιους θώρα
κας, μέ ποιον πυροβολικόν, πόσων τόνων, διά νά άποκτήσωμεν 
άρτίαν αξιόμαχου ναυτικήν μονάδα καί πώς πρέπει νά ένεργή- 
σωμεν έν τή δεδομένη στιγμή, έπί τή βάσει τών διατιθέμενων 
υπό τοϋ Κράτους μέσων.

Τί έχομεν λοιπόν σήμερον; Αυτό εξετάζει πρώτον ό συγ
γραφεύς. ’Έχομεν τά τρία θωρηκτά, πέντε παλαιά τορπιλ- 
λοβόλα καί έξ άντιτορπιλλικά. Τά θωρηκτά μας Ψαρριί η 

Σπέτσαι καί Υδρα είναι παλαιού τύπου σήμερον καί 
ελαττωματικά έκ κατασκευής, λόγιο τής συγκεντρώσεως τού 
πυροβολικού είς έν σημεΐον, τοΰθ’ όπερ καί τήν ενέργειαν τοΰ 
πυροβολείου θέτει έν άμφιβόλιμ έν περιπτιόσει επιτυχούς εχθρι
κής βολής καί τήν ευστάθειαν τών σκαφών μειοί καί άφ’ ετέρου 
τό πυροβολικόν των εΐνε βραδείας βολής. Είς τούτο συμφωνεί 
σύσσωμου τό ναυτικόν. Συμφέρει όμιος νά μετασκευασθώσι; 
’Όχι! έφοόναξέ πρό μικρού δ βουλευτής Ν. Ψαρών κ. I. Βρα- 
τσάνος, ανώτερος αξιωματικός τοΰ ΙΙολ. Ναυτικού, ήδη κυβερ
νήτης τού άντιτορπιλλικοΰ Νίκη διότι—ώς ανέπτυξε)· έν 
καιρώ διά μακροσκελούς μελέτης ή Εικονογραφημένη — ή 
μετασκευή τιον σκαφών καί αλλαγή τοΰ πυροβολικού ήθελεν 
απαιτήσει υπέρ τά 20 έκ. φρ. χρ. αντί τοΰ οποίου θά συνέ
φερε νά ναυπηγηθώσι διά μικράς προσθήκης τρία νέα θωρη
κτά. Όχι! φωνάζει καί δ συγγραιρεύς διά τούς αυτούς λόγους 
καί σήμερον τίθεται προδοτικιότατα τό ζήτημα τούτο πάλιν 
έπί τάπητος υπό τών ένδιαφερομένων.

Καί προβαίνει ακόμη περαιτέρο) ό συγγραφεύς, συγκρίνων 
τόν σημερινόν στόλον τής Τουρκίας πρός τόν Ελληνικόν καί 
έξετάζων λεπτομερώς καί ίδια έκαστον σκάφος αυτών καί φθά
νει είς τό εξαγόμενον τών υπολογισμών, ούς καταστρώνει ότι 

Σχήμα είκονίζον τόν π(ΐοτεινόιιενον τύπον καταλλήλου Οωφηκτοϋ 
διά τόν στόλον μας.

έν καί μόνον Τουρκικόν θωρηκτόν τό Μεσσουδιέ είναι 
κατά Ι.ψ περίπου άνώτερον, ώς πρός τόν αριθμόν τών κατά 
λεπτών βαλλομένων οβίδων, καί τών τριών δμού ήμετέρων 
θωρηκτών, πλήν τής κατά πολλά άλλα, ώς λόγου χάρη· κατά 
τούς ελιγμούς μάχης, κατά τούς θώρακας καί τήν λοιπήν προ
στασίαν τιον σκαφών καί τής διουρητικής δυνάμεως τών βλη
μάτων, υπεροχής τού Τουρκικού στόλου.

«

’Επακολουθεί πλήρης μελέτη τών τύπων τιον διαφόρων 
πολεμικών σκαφών καί τών αναγκαίων τροποποιήσεων, έπί τή 
βάσει τών διδαγμάτων τοΰ τελευταίου ναυτικού πολέμου και 
καταλήγει εις τήν υπόδειξη· τού καταλληλοτέρου δι’ ημάς 
τύπου θωρηκτού, καθορίζων τά χαρακτηριστικά αυτού δεδο
μένα, έπί τή βάσει τών αναγκαίων συνθηκών ύφ’ ας διατε- 
λούμεν υπό γεωγραφικήν έποψη· καί κυρίως πριότιστα έν 
σχέσει μέ τάς ναυτικάς μονάδας τής ομόρου επικράτειας, 
έχοντα ούτω :

Τό σκάφος τούτο είναι θωρηκτόν, εκτοπίσματος 8000 τόν- 
νων, μήκους ιοχ μ. καί πλάτους 20 μ. άνευ εμβόλου καί τορ
πιλοβλητικών αύλών. Σκάφος 
διπλούι· μεί)’ υπενδύτου πλευ
ράς πρός πληρεστέραν προστα
σίαν τών ύιράλων άπό εχθρικών 
οβίδων καί τορπιλλών. Θωρά- 
κισις τής ΐσάλου άπ’άκρου είς 
άκρον, κατά τό μέσον μέχρι 
2 μ.καί μέχρις Ι.ξομ. υπό τήν 
ϊσαλον διά θοόρακος Harveye 
πάχους άπό ΐδο χ. μ. μέχρι 
26ο χ. μ. Πυριτιδαποθήκαι καί 
βληματαποθήκαι προστατευό- 
μεναι κατά τάςκατωτέρας πλευ
ράς υπό ελαφρού θιόρακος. 
Έχυρόν τοΰ κυβερνήτου όσον 
οίόν τε αφανές καί θωρακι
σμένοι· διά πλακών 220 χ. μ. 
Καπνοδόχοι μικραί, τεθωρακι
σμένοι περιφερικώς καί ώπλι- 
σμέναι έσωτερικώς μέ δικτυωτόν διά παχειών έκ χάλυβος 
ράβδων, όπερ νά έμποδίζη τήν διέλευσιν τών θραυσμάτων 
τών οβίδων. Ιστοί έλαιρροί χρησιμεύοντες μόνον διά σήματα 
καί «ρέροντες δύο ηλεκτρικούς προβολείς. Γαιανθρακαποθήκαι 
χωρητικότητας 656 τόννων καυσίμου ύλης. Πυροβολικόν έκ 3 
πυροβόλων τών 274-4 7.· I1· 'ίΤΙ)Ι δύο διδύμων έπί δίωξιν καί 
ενός έπί φυγήν, 12 ταχυβόλων τών 164.7 Ζ· !'■ δύο έν 
ύπερκειμένοις πύργοις, 12 ταχυβόλων τών 75 Ζ· I1· τοποθε
τημένων μεταξύ καί εκατέρωθεν τών διδύμων πυργιών τοΰ 
μέσου πυροβολικού. Θωρηκτή προστασία τών ταχυβόλων τών 
75 Ζ- !'· πάχους ιηο χ. μ. δέον νά εκτείνεται κατά τήν έξω- 
τερικήν τού σκάφους πλευράν εις ύψος ίσοι· πρός τό τών 
διαμερισμάτων τών περικλειόντων ταύτα. Μηχαναί δυνάμεως 
ι 5-000 ίππων, δύω έλικες, λέβητες μέ παχεϊς αυλούς, ταχύτης 
17 μιλλίων καθ’ ώραν. ’Αξία έκάστου θωρηκτού ιο.οοο.οοο 
έως 12.000.000 φρ.χρ. Έξ ού άποδεικνύεται, ότι διά τού πρός 
μετασκευήν τών τριών θωρηκτών μας άπαιτουμένου ποσού 
δυνάμεθα νιι ναυπηγήσωμεν δύω νέα τοιαΰτα ύπερέχοντα τών 
τριών σημερινών μας.

Τούτων ούτως έχόντων, υποδεικνύει τήν άντικατάστασιν τών 
σήμερον παρ’ ήμίν έν χρήσει φαιών πυρίτιδων δΓ άκαπνου 
τοιαΰτης, εις τρόπον ώστε, μή υπαρχόντων καταλοίπων έν τώ 
σωλήνι τοΰ πυροβόλου καίκαταργουμένης συνεπώςτήςμεθ’έκά
στην πυροβόλησα· πλύσεως καί μάξεως τών σωλήνων, νά έπι- 
τευχθή διά τών πυροβόλων τών 0,27 έκ. καί ο,ιξ έκ. τών 
θωρηκτών σχετική ταχυβολία.

Τοιουτοτρόπως ή ήμετέρα ναυτική δύναμις δέον νά συγ- 
κροτηθή έκ τριών θωρηκτών τοΰ ανωτέρω τύπου, έκ τών 
τριών παλαιών διά τήν έφεδρείαν καί 12 άντιτορπιλλικων, έξ 
μέν έν αναλογία ένός πρός έν καί έτέρων έξ δΓ ένδεχομένην 
ενέργειαν μεμονωμένην ή κοινήν μετά τοΰ στόλου.

«
Τούτων ούτω διατυπουμένων καί τού προγράμματος τής 

παρασκευής καταστρωνομένου έρχεται τό δεύτερον στάδιον 
πρός έξέτασιν, τό στάδιον τής ένεργείας. Πώς θά δράση ό

στόλος έν τή δεδομένη στιγμή. Ώς έδρασε μέχρι τοΰδε; 'Υπό 
τό κράτος τής βίας, τής σπουδής, τής συγχύσεως, τής συγκρού- 
σεως γνωμών, ίδεώιν καί διαταγών καί υπό τό κράτος τής υπό 
τής κοινής γνώμης έν τοιαύταις περιπτώσεσιν ένασκουμέ- 
νης πιέσεως;

Όσα διά βραχέων εΐπομεν ανωτέρω, τά εξετάζει έν πάση 
λεπτομερεία ό συγγραφεύς, έχων ύπ’ όψει εκθέσεις ξένων έπι- 
τελεάον έξ ιόν άντλεΐ έπιχειρήματα καί διδάγματα.

Ίδιάζουσα προσοχή δέον νά καταβληθή εις τήν ριπτομένην 
γνιόμην περί τής ανάγκης συστάσειος ειδικού άποβατικού 
σώματος στρατού καί είς τούς διά μακρών έκτιθεμένους λόγους 
περί τής ανάγκης ταύτης, αφού τούτο είναι ευχερές μέ τά νΰν 
διατιθέμενα μέσα.

Έπίσης τό κεφάλαιον περί ιρορτίδων καί ειδικών διά τήν 
μεταφοράν αυτών πλοίων δέον νά ελκύση τιήν προσοχήν τών 
ειδικών. Ώς έν άρχή εΐπομεν, ό συγγραιρεύς υποδεικνύει τιήν 
κατάληψη· τής Θεσσαλονίκης διά τακτικού στρατού καί τριών 
νήσων. Άλλ’ ή μεταιρορά στρατού έν τοιαύταις περιστάσεσι 
παρουσιάζει μεγίστας δυσχερείας. Έπενιίησαν μεγάλα καί ταχέα 
σκάφη διά τιήν άτ’εσιν τοΰ μεταιρερομένου στρατού καί τών 

κτηνών καί διά τήν συντομίαν 
τοΰ χρόνου, αλλά τά σκάφη, 
λόγοι τοΰ όγκου τιον, αναγκά
ζονται νιι άγκυροβολώσιν είς 
άπόστασιν ικανήν άπό τής 
ακτής καί ούτω ή άποβίβασις 
παρουσιάζει νέας δυσχερείας, 
ένφ αί άποβάσεις, αύται ούσαι 
πραξικοπήματα, άπαιτοΰσι με- 
γίστην ταχύτητα. Παρά τισιν -Q 
είναι έν χρήσει αί φορτίδες 
λυόμενοι κ.λ.’Αλλά καθέλκυσις, 
έπιβίβασις, ρυμούλκησις, προσ- 
γείωσις καί άπόβασις άπαι- 
τοΰν έπίσης χρονοτριβήν.

'Ο συγγραιρεύς λοιπόν υπο
δεικνύει τήν ναυπήγηση· ειδι
κών πλοίων μέ δύω καταστρώ
ματα έκαστον τών οποίων νά

φέρη άνά δώδεκα φορτίδας αύτοκινήτους 13 μ- μήκους, 3 μ- βυθί
σματος, 0,55 καί έκτοπίσματος 19 τόννων, έκάστη τών οποίων 
θά δύναται νά περιλάβη ι8θ άνδρας. ’Άρα δύω τοιαΰτα 
σκάφη θά ήδύναντο νά μεταφέρουν περί τάς 45°° άνδρας 
καί νά τάς άποβιβάσουν, ώς υπολογίζει, εντός 55/ λεπτών 
μετά τών μυδρα?Λιοβόλοη· των κ. λ. Καί είναι εύκολοι· viz 
ναυπηγηθώσι τά σκάφη ταύτα διά τής έκποιήσεως τής Σφα
κτηρίας», τής Κρήτης» καί τών άλλων αχρήστων πλοίων καί 
υλικών, αί δέ φορτίδες έκ τών ένόντων να κατασκευασθώσιν.

«
Ούτω συγκεκροτημένη ή ναυτική δύναμις ήμών θά έξορ- 

ιιήση έν τή δεδομένη στιγμή διά Σκιάθον καί. έκεΐθεν Θεσ
σαλονίκη)’.

Είς αυτά συνοιρίζεται ή εκτενής μελέτη τοΰ εύπαιδεύτου καί 
φιλοπόνου άξιωματικοΰ καί σκοπός της προδήλως είναι νά 
σχηματισθή πλήρης καί ασφαλής παρά τών κυβερνώντων καί 
τών οπωσδήποτε τής πολιτείας μετεχόντων έννοια τών αναγ
κών τοΰ Ναυτικού, τής πραγματικής αυτού άξίας καί έν γένει 
περί πάντων τών σπουδαίων ζητημάτων τών άφορώντων 
τό Ναυτικόν.

Ό συγγραφεύς έπιδιιόκει προδήλως τήν διαφώτιση· της κοι
νής γνώμης έπί τοΰ τί υπάρχει καί τί δέον νά γίνη, παρουσιά
ζω)· πλήρες πρόγραμμα ναυτικής παρασκευής, καθοριζόμενο)· 
καί έν ταϊς έλαχίσταις αυτού λεπτομερείαις καί έπί τή βάσει 
τών διατεθειμένων υπό τού Κράτους μέσων, φρονών, καί 
δικαίως, ότι μόνον υπό τήν ίσχυράν τής κοινής γνώμης έπί- 
δρασιν τά υπό τού Ελληνικού Λαού άφειδώς διατιθέμενα 
υλικά μέσα πρός παρασκευήν τής Χιόρας διατεθήσονται έπί 
τή βάσει ώρισμένοι· σχεδίου παρασκευής στερρώς βασιζόμενου 
έπί τού έν πολέμιο σχεδίου ένεργείας.

Καί έπειδή ουδέποτε τοιούτον σχέδιον κατεστριόθη, ουδέ
ποτε υπήρξε, ρίπτει τάς ιδέας του υπό μορφήν σχεδίου πλή
ρους έπί τάπητος, ϊνα διαφώτιση, προκαλέση συζήτηση· καί 
έφελκύση τήν γενικήν προσοχήν έπί τοΰ ζωτικωτάτου τούτου 
διά τό’Έθνος, διά τήν φυλήν μας, ζητήματος. δ. β.
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ΚΛΩΒΟΣ ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΩΝ

Ο ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΜΑΣ ΚΗΠΟΣ
(Συνέχεια έκ τών φυλλαδίων των μηνών 'Οκτωβρίου 1906-Ίανουαρίου 1·κ»7>

κλωβός τών Στρουθοκαμήλων, τών οποίων σύντομον 
περιγραφήν παρεθέσαμεν εις τό 27ον φυλλάδιον (’Ια
νουάριος 1907 σ· 52)> περιλαμβάνει δύο θήλεα άτομα 
καί έν δρρεν, τών οποίων τό γένος διακρίνεται αμέσως 

εξωτερικός, καθ’όσον τών μέν θηλέων τό πτέρωμαείνεκαθ'όλην 
τήν έκτασιν στακτόχρουν, τοΰ δέ άρρενος είνε μέλαν στιλπνόν 
έκτος λευκών τινων μεγάλων πτερών εκφυόμενων έκ τής ουράς 
καί έκ τών άκρων τών πτερύγων.

Περί τών Στρουθοκαμήλων γίνεται πολύς λόγος υπό τών 
συγγραφέων από τών άρχαιοτάτων χρόνων. Άρχαϊαι αιγυ
πτιακοί τοιχογραφίαι παριστώσι τήν Στρουθοκάμηλον έν εΐδει 
φόρου υποχρεωτικοί προσφερομένην υπό τών υπηκόων είς 
τόν βασιλέα όπως καί τά πτερά της, άλλαχοΰ δέ παρίστανται. 
αί θεότητες έχουσαι τήν κεφαλήν κεκοσμημένην διά τών πτερών 
των ώς καί στρατηγοί καί πολεμισταί. Κατά τόν Παυσανίαν ή 
βασίλισσα 'Αρσινόη παρίστατο έποχουμένη έπί Στρουθοκαμή
λου. 'Υπό τών ’Ασσυριών πιθανότατα έτιμάτο αύτη ώς ιερόν 
πτηνόν. 'Ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι πολεμισταί έκ Λιβύης 
μετεχειρίζοντο τά πτερά τής Στρουθοκαμήλου ώς προφυλα- 
κτικά. Ό Ξενοφών, ό ’Αρι
στοτέλης, ό Διόδωρος, ό 
Πλίνιος, ό Αίλιανός, παρέ- 
χουσι πολλάς πληροφορίας 
περί τοΰ σχήματος, περί 
τής φύσεως καί περί τοΰ 
τρόπου τοΰ βίου τών πτη
νών τούτων. ’Αναφέρεται 
ότι ό βασιλεύς Ήλιογάβα- 
λος διέταξε καί τφ έφερον 
6οο κεφαλάς Στρουθοκα
μήλων, ών ό έγκέφαλος 
θά έχρησίμευε δι’ επίση
μον δεΐπνον. Μόλις κατά 
τόν μεσαίωνα ήρχισαν νά 
φέρωσιν είς τήν Εύρώπην 
τά πτερά των καί έ'κτοτε 
προβαίνει αύξουσα κατα- 
πληκτικώς ή χρήσις αυτών 
πρός κόσμησιν τών πίλων.

«
’Ακριβώς απέναντι τοΰ 

περιφράγματος τών Στρου
θοκαμήλων, ένθα έσταμα- 
τήσαμεν τήν περιγραφήν 
είς τό προηγούμενου φυλ
λάδιον τοΰ Ίανουαρίου καί 
πρός τό ανατολικόν μέρος ΑΙ ΚΑΜΗΛΟΠΑΡΔΑΛΕΙΣ ΤΟΥ Ζ. ΚΗΠΟΥ

αυτοί όρθοϋται ύψηλόν καί μεγαλοπρεπές τό οίκημα τών 
Καμηλοπαρδάλεων, τό κατασκευασθέν δαπάναις τοΰ έν Καίριο 
φιλογενεστάτου άνδρός, τοΰ Νέστωρος Τσανακλή, ό όποιος καί 
ώς έπιχειρηματίας έργοστασιάρχης εξύψωσε καί άνέδειξεν εαυ
τόν ιος ένα τών πριονιστών παραγόντων τοΰ παγκοσμίου εμπο
ρίου τών σιγαρέτων, παρέχων εργασίαν εις χιλιάδας Ανθρώπων, 
καί ώς έπίλεκτον μέλος τής έν Καίριο Ελληνικής κοινότητος 
διεκρίθη έν τή ηθική καί υλική άρωγή τών αυτόθι καθιδρυ- 
μάτιον καί ευεργετικότατα έδρασεν έν τή διοικήσει, τών κοινο
τικών πραγμάτων καί τέλος ώς Έλλην φιλόπατρις έπεδείξατο 
ύπέροχον γενναιοδωρίαν καί στοργήν πρός τήν πατρίδα.

Ό κλωβός τών Καμηλοπαρδάλεων άποτελεϊται άφ’ ενός 
έξ οικοδομήματος κεντρικοί πυργοειδούς διαχωριζόμενου εσω
τερικός είς δυο διαμερίσματα, τό όποιον χρησιμεύει ιος κατά
λυμα τών ζφων τήν νύκτα καί ώς καταφύγιου αυτών καί 
κατά τήν ημέραν τόν χειμώνα έν καιρώ ψύχους ή βροχής, 
καί άφ’ ετέρου έκ σιδηρού κιγκλιδώματος 2 */ 2 μέτρων θψους, 
περιφράσσοντας εύρεϊαν τετραγωνικήν έκτασιν, έν τή όποίφ 
περιφέρονται τά ζφα έλεύθερα περί τό οικοδόμημα καί παρέ- 

χουσιν έαυτά άντικείμενον 
θαυμασμοί και περιέργειας 
εις τούς έπισκέπτας τοΰ 
Ζωολογικοί Κήπου.

Καί ούτως είνε αξία πολ
λής προσοχής και περιέρ
γειας τά έν αύτφ βιοΰντα 
ζώα, αί Καμηλοπαρδά- 
λεις, τά πολυτιμότατα των 
ζώων των Ζφολογικών 
Κήπων. Τά ζφα ταΰτα έδω- 
ρήσατο εις τόν Ζ. Κήπον 
ο φιλογενέστατος έκ Κό
πρου ομογενής κ. Λοΐζος 
Ν. Λοΐζου καί μάλιστα εις 
εποχήν, καθ’ ήν ή τιμή 
αυτών έκυμαίνετο μεταξύ 
20-25 χιλ. φράγκων, έδα- 
πάνησε δέ καί διά τήν 
μεταφοράν αυτών έκ Σου
δάν μέχρις ’Αλεξάνδρειάς 
λίαν σημαντικόν ποσόν.

Ή Καμηλοπάρδαλης 
(Camelopardalis giraffa) 
αποτελεί έν τών περιεργο- 
τάτων μηρυκαστικών ζώων 
θεωρηθέν κατ’ άρχάς ούχί 
αδίκως ώς έκ τής εξωτε
ρικής αύτοΰ παραστάσεως

ώς μίγμα Καμήλου καί Αεο- 
παρδάλεως. Είνε τό μόνον είδος, 
τό όποιον αντιπροσωπεύει σήμε
ρον τήν ομοιογένειαν τών λεγο
μένων Κατωφερών (Devexa), 
τών όποιων ή ράχις φέρεται 
κατωφερώς πρός τά δπίσω μέχρι 
τών γλουτών καί τά οποία δια- 
κρίνονται διά τόν μακρότατον 
λαιμόν των, τά υψηλά σκέλη των 
καί την κομψήν κεφαλήν των 
η έρουσαν μεγάλους εδραίους καί 
διαυγείς οφθαλμούς καί δύο κε- 
ρατοειδη βραχέα έκφύματαέπι- 
κεκαλυμμένα υπό δέρματος. Τό 
ύψος τοΰ ζώου μέχρι τών ώμων 
ανέρχεται εις J μέτρα, μέχρι δέ 
τής κορυη ής τής κεφαλής είς 
5-6 μέτρα- ή άπόστασις από 
τής κορυφ ής τοΰ ρόγχους μέχρι 
τής βάσεως τής ουράς είς φ μ·, 
τό δέ βάρος του φ θάνει μέχρι 
500 χιλιογράμμων. Ή ουρά του 
έχει μήκος ι μέτρου περίπου. 
Ώς έκτων ανωτέρω διαστάσεων 
καταφ αίνεται, ή Καμηλοπάρδα
λη δύναται νά θεωρηθή ώςζφον 
λίαν παράδοξον ή μάλλον ώς 
άποτελουμένη οίονεί έκ τών συ
στατικών διαφόρων ζφων, καί 
δή ότι έχει κεφαλήν ίππου, λαι
μόν καί ώμους καμήλου, ώτα 
βοός, ουράν όνου, σκέλη αντι
λόπης καί διαγραφήν σώματος 
πάνθηρας ή λεοπαρδάλεως, καθ’ 
όσον ό κιτρινωπός χρωματισμός 
τοΰ δέρματος χωρίζεται διά ται
νιών είς πλατείας καί οπωσδή
ποτε κανονικάς πολυγώνους κη- 
λΐδας. Ωραία είνε ή κεφαλή της, 
θαυμάσιοι οί οφθαλμοί της καί 
ευάρεστος ή διαποίκιλσις τού 
σώματος, πάντα δέ τά λοιπά είνε
παράδοξα καί δυσανάλογα. ΊΙ διάρκεια τής εγκυμοσύνης τών 
Καμηλοπαρδάλεων εινε αρκούντως μακρά, ήτοι ιφ’/ι—■41·> 
μηνών κατά τάς γενομένας παρατηρήσεις.

Ό ήμέτερος ζωολογικός κήπος έσχε τήν σπανίαν ευτυχίαν νά 
απόκτηση κατά τόν παρελθόντα ΜάίΌν νεογνόν ά'ρρεν γεννηθέν 
έν τώ ζιοολογικώ κήπω.Έπειδή όμως δεν είχε παρατηρηθή ακρι
βώς ή ημέρα τής οχείας,δέν έχομεν ακριβές αποτέλεσμα περί τής 

διάρκειας τής έγκυμοσυνης. Ευτυχώς ολί
γος ημέρας μετά τήν γέννησιν τοΰ νεογνού 

ΝΙΚ. ΓΕΡΜΑΝΟΣ
Διευθυντής τοΰ Ζφ ο λογικού Κήπου, είς δν ύφβίλεται ή ϊδρυσις αύτοΰ.

Ο ΔΑΠΑΝΑΙΣ ΤΟΥ κ. ΕΜΜ. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΙΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΕΩΝ

έλαβε χώραν καί πάλιν οχεία και 
έσημειώθη ή χρονολογία, ώς έκ 
τούτου θά εϊμεθα είς θέσιν νά 
γνωρίζωμεν, μετά τήν γέννησιν 
τοΰ δευτέρου νεογνού,τήν άκρι βή 
διάρκειαν τής εγκυμοσύνης.

Αί Καμηλοπαρδάλεις θηρεύ
ονται άπλήστως τόσων υπό τών 
αυτοχθόνων τής "Αφρικής όσον 
καί υπό τών Ευρωπαίων άποί- 
κων, φονευόμεναι δέ χρησιμο
ποιούνται πολλαχώς· διότι καί 
τό κρέας των τρώγεται καί είνε. 
λίαν εύγευστου καί τό δέρμα των 
είνε πολύτιμον καί έκ τών ονύ
χων τών οπλών των κατασκευά
ζονται κεράτινα αντικείμενα.

Έν τή αιχμαλωσία δύνανται 
καί νά έξημερωθώσι μέχρι βαθ
μού, ώστε νά περιφέρονται κατά 
βούλησιν τοΰ οδηγού τιον. λεν 
άντέχουσιν όμως πολύ έν τή 
αιχμαλωσία άλλ’ άποθνήσκουσι 
ταχέως προσβαλλόμέναι έκ δυσ
πεψίας ή υπό ίδιαζούσης τίνος 
άσθενείας τών οστών, ήτιςκαλεί
ται ασθένεια τών Καμηλοπαρ
δάλεων καί ήτις ώς καί ή δυσ
πεψία έχει ώς κυρίαν αιτίαν 
τήν έλλειψιν έπαρκοΰς κινήσεως 
τοΰ ζιόου έν τή αιχμαλωσία.

Είς άπόότασιν ολίγων βημά
των από τοΰ κλωβού των Καμη
λοπαρδάλεων κεΐται ό Περιατε- 
ρεών, επιμήκης οικίσκος άπο- 
τελούμενος έξ ευρέως κεντρικού 
διαμερίσματος καί δύο πτερύγων 
ένθεν καί ένθεν περιλαμβανου- 
σών ίο μικρότερα διαμερίσματα. 
Κατεσκευάσθη δαπάναις τοΰ έν 
Πειραιεΐ φιλοπροόδου άνδρός 
κ. Έμμ. Φραγκοπούλου.

Είς τό κεντρικόν τμήμα ύπάρ- 
χουσι πολυάριθμα ζεύγη περιστερών άναμίκτων φ υλών έλευθέ- 
ρως περιϊπταμένων εις τόν άέρα.Τά ιΟ διαμερίσματα έγκλείουσι 
ίο διαφόρους φυλάς, έξ ών διακρίνονται αί φιπιδόουροι, έχου
σαι πλατυτάτην καί έν εΐδει ριπιδίου αναπεπταμένη!· ουράν, αί 
καπουκΐνοι φέρουσαι πτερωτόν περιλαίμιου, αί περιστεραί 
Μικρασίαςαύτοκρατορικα'ι βα&ύχροοι (Biondinettes), αύτο- 
κρατορικαί άνοικτόχροοι (Satinettes), λενκόουροι, διακρινό- 
μεναι έκτος τών άλλων καί διά τόν σχηματισμόν τής κεφ αλής καί. 
τοΰ ράμφους καί διά τήν κατανομήν τοΰ χρωματισμού των.



ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1907 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ 97

Η ΑΦΙΞΙΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΔΙΣΣΗΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ

[Φωτογρ. Γ. Γρηγοροποΰλοι·)

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΣΥΝΟΔΕΥΩΝ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΝ

Η Τ Η Λ Ε Φ Ωr—·χ, Ζ"
ζ

ν τ,',ν !,ΕΥ«/'ων προβλημάτων, άτινα άπό μακροΰ άπη- 
lyn' σχόλησαν τούς Φυσικούς, εΐνε τό πρόβλημα τής έξ 

ιΈ·£ν άποστάσεως όράσεως, τοΰ όποιου δμως ή λΰσις προσέ- 
κοψεν πάντοτε εις ανυπερβλήτους δυσχερείας. Τό νά 

ίδωμεν τήν εικόνα προσώπου τίνος έξ άποστάσεως πολλών 
Εκατοντάδων χιλιομέτρων εντός ελάχιστου χρονικού διαστήμα
τος, οι ον >/3 τού δευτερολέπτου, θεωρείται άκόμη και σήμερον 
ιός ουτοπία. Άλλά πρό τοΰ έπιτύχωσιν οί Φυσικοί τήν λύσιν 
τοΰ ακανθώδους τούτου προβλήματος, ήτο λογικόν νά έπιχει- 
ρήσωσι τήν επίλυση’ άλλου σχετικώς άπλουστέρου, δηλαδή τήν 
μεταβίβαση' τών φωτογραφιών εις μεγάλας αποστάσεις διά 
τοΰ ηλεκτρικού ρεύματος. Τούτο κατώρθωσεν εσχάτως ό έν 
Μονάχω καθηγητής τής Φυσικής Κόρν, τοΰ οποίου τά πειρά
ματα καί αί τελευταίοι ανακοινώσεις προυκάλεσαν ζωηράν 
συγκίνηση’ εις τόν επιστημονικόν κόσμον.

Πράγματι ό Κόρν Επέτυχε νά μεταβιβάζη φωτογραφίας είς 
άπόστασιν χιλιάδων χιλιομέτρων δι’ ενός μόνου τηλεγραφικού 
σύρματος εις χρόνον 12 ή και 6 μόνον λεπτών τής ώρας. 
Χύναταί τις επομένως νά έξαποστείλη τήν φωτογραφίαν του 
άπ’ Αθηνών είς ΙΙαρισίους ή εις Λονδϊνον είς χρονικόν διά
στημα μικρότεροι· τοΰ άπαιτουμένου ινα διατρέξη πεζή τήν 
οδόν Σταδίου. ΤΙ έφεύρεσις αυτί] εΐνε αναμφιβόλους μία τών 
θαυμασιωτέρων τής νεωτέρας επιστήμης.

Οπως είς πάσας τάς ανακαλύψεις υπάρχουν οί πρόδρο
μοι, οί διά τών εργασιών των διανοίξαντες τήν οδόν τής επι
τυχίας είς τούς μεταγενεστέρους, ούτω συμβαίνει καί είς τήν 
τηλεφωτογραφίαν. Πρό τοΰ Μαρκόνι ύπήρξεν ό Hertz, ό 
Branlv και ό Popoff· ομοίως πρό τού Κόρν εΐργάσθησαν ό 
άββάς Caselli, ό Perosino, ό Paiva, ό Bidwell καί άλλοι, 
οΐτινες έπενόησαν συστήματα μεταβιβάσεως εικόνων ή φωτο
γραφιών είς μεγάλας αποστάσεις τή βοήθεια τού ηλεκτρικού 
ρεύματος. Ούτως ό Caselli έπενόησε τόν μεγάλως φημισιθέντα 
ηαντηλέγραφον αυτού, δι’ ου μετεβίβαζεν είς μεγάλην από
σταση' οίανδήποτε εικόνα, γραφεΐσαν δι’ ειδικής μελάνης επί 
τίνος μετάλλινης επιφάνειας, είς τόν έτερον δέ σταθμόν άναπα- 
ρήγετο αυτομάτως ή είκών επί τίνος φύλλου χάρτου. Έτι 
βραδύτεροι’ έπεχείρησαν νά μεταβιβάσωσι καί φωτογραφίας

ΤΟ ΓΡΑΦΙΑ

καί έπενοήθησαν ποικίλαι συσκευαί, ιός τό τηλεφωτόγραφον 
τοΰ Bidwell καί άλλαι. Ούδεμία έν τούτοις τών επινοήσεων 
τούτων έδωσε πρακτικήν λύσιν εις τήν τηλεφωτογραφίαν.

"Ινα έννοήσωμεν τήν άρχήν, έφ’ ής στηρίζεται ή τηλεφωτο
γραφία, ας φαντασθώμεν δτι τήν δλην φωνογραφίαν διαιροΰ- 
μεν λ. χ. είς ιοοο μικρά τετράγωνα καί δτι πρόκειται νά 
μεταβιβάσωμεν άπ’ ’Αθηνών εις Πάτρας διαδοχικώς τά ιοοο 
ταϋτα ελάχιστα στοιχεία τής φωτογραφίας. ’Αρκεί προς τούτο 
νά διαβιβάζωμεν διά τού τηλεγραφικού σύρματος διαδοχικώς 
ακαριαία ηλεκτρικά ρεύματα διαφόρου έκάστοτε έντάσεως· 
ταΰτα φθάνοντα είς Πάτρας θά προκαλώσι τήν πυράκτωση· 
λυχνίας τινός, τής οποίας αί άναλαμπαί υποτίθενται άνάλογοι 
προς τήν έντασιν τοΰ ρεύματος καί αυτή άνάλογος πρός τόν 
μέσον τόνον τοΰ φωτισμού τών διαφόρων τετραγωνιδίων τής 
φωτογραφίας. Έάν ΰποθέσωμεν δτι τό φώς τής λυχνίας προσ
βάλλει διαδοχικώς τά διάφορα τετραγωνίδια μιας φωτοπαθοΰς 
πλακάς, διηρημένης καί αυτής εις ιοοο τετραγωνίδια, εΐνε 
πρόδηλον δτι θ’ άναπαραχθή έν ΙΙάτραις έτέρα φωτογραφία 
πανομοιότυπος πρός τήν έν Άθήναις.

’Ίδωμεν ήδη τίνι τρόπφ ό Κόρν έπραγματοποίησε τήν 
αυτόματον μεταβίβαση’ τών ηλεκτρικών ρευμάτων καί συγχρό
νως τήν άποτύπωσιν τής φοττογραφίας Περιγράψωμεν πρώτον 
τόν σταθμόν τής αποστολής ή τόν πομπόν.

Ό Κόρν λαμβάνει διαφανή φωτογραφίαν επί γελατίνης 
καί προσκολλα τούτην έπί τής Επιφάνειας ύαλίνου κυλίνδρου ψ, 
οστις στρέφεται ίσοταχώς περί τόν άξονά του Ζ διά τίνος ήλε- 
κτροκινητήρος Φ. Ό ύάλινος κύλινδρος περί βάλλεται δι’ετέρου 
άδιαφανοϋς X, οστις φέρει μικράνόπήν Ρ πρό τής οποίας τίθεται 
ηλεκτρική λυχνία (Α) τού Nernst, ταύτης δέ τό φώς συγκεν- 
τρούμενον διά φακού Β εισχωρεί διά τής οπής καί διαπερώντήν 
τε φωτογραφίαν καί τόν ύάλινον κύλινδρον προσπίπτει έπί τίνος 
μικρού πρίσματος Δ ευρισκομένου έντός τοΰ κυλίνδρου. Ούτω τό 
φώς τής λυχνίας άνακλιόμενον άλλάσσει διεύθυνση· καί προσπί
πτει έπί τής υποκείμενης πλακάς ή στήλης σεληνίου (Ε).

Εΐνε φανερόν δτι ή έντασις τού διερχομένου φωτός θά 
μεταβάλλεται έκάστοτε καθόσον τά πρό τής οπής διερχόμενα 
τμήματα τής φωτογραφίας εΐνε μάλλον ή ήττον διαφανή. "Ινα 
δέ μ ή μετά μίαν στροφήν τού κυλίνδρου έπανέρχωνται πρό 
τής οπής τά αυτά μέρη τής φωτογραφίας, ό ύάλινος κύλινδρος 

έχει καί έτέραν κίνηση· μετατι
θέμενος βραδέως πρός τά άνω.

Άλλά τίνι τρόποι αί μετα
βολαί. αυται τής έντάσεως τοΰ 
φωτός θά μεταβιβασθώσιν είς 
τόν έτερον σταθμόν; ’Εδώ 
παρεμβαίνει τό σπουδαιότατον 
Εκείνο πλακάδων τοΰ σεληνίου.

Τό σελήνών εΐνε στοιχέΐον 
παρουσιάζον μεγάλην άναλο- 
γίαν πρός τό κοινόν θειον καί 
εΐνε κακός άγωγός τού ήλεκτρι- 
σμοΰ. Καί)’ ήν Εποχήν κατε- 
σκευάζετο τό μέγα ώκεάνειον 
καλώδων ό ’Άγγλος Smith 
άνεκάλύψε δτι τό σελήνών έχει 
μίαν περιεργοτάτην ιδιότητα, 
τουτέστι νά παρουσιάζω διά
φορον αντίσταση· είς τήν διά
βαση· τοΰ ηλεκτρικού ρεύμα
τος καθόσον τό σελήνών εκτί
θεται είς τό φώς ή είς τό 
σκότος. Έάν Επομένως τό σελή
νών παρεντεθή εις τό κύκλωμα 
τό άποτελούμενον έκ τής ηλε
κτρικής στήλης καί τοΰ τηλε
γραφικού σύρματος Αθηνών
Πατρών, τό κυκλοφορούν ρεύμα θά γίνηται ίσχυρότερον δταν 
τό σελήνών προσβάληται ύπι> ζωηροτέρου φωτός, άσθενέστε- 
ρον δέ δταν τό σελήνών τίθεται είς τό σκότος.

Έπί τής ίδιότητος ταύτης ό Κόρν έστήριξε τήν τηλεφωτο
γραφίαν αυτού. Εύνόητον ήδη καθίσταται δτι πάσα μεταβολή 
τής έντάσεως τοΰ φωτός, τοΰ διερχομένου τήν διαφανή φωτο
γραφίαν, θά προκαλή αντίστοιχον μεταβολήν τής έντάσεοις τοΰ 
ρεύματος τοΰ έξαποστελλομένου άπ’ Αθηνών εις Πάτρας.

«
'Ίδωμεν ήδη πώς γίνεται ή άποτύπωσις τής φωτογραφίας 

εις τόν έτερον σταθμόν ήτοι είς τόν δείκτην.
Έν Πάτραις εύρίσκεται (σχ. 2) έτερος κύλινδρος δμοιος πρός 

τόν έν Άθήναις, οστις περιβάλλεται διά φωτοπαθοΰς φύλλου 
έκ γελατίνης Κ καί έγκλείεται έντός σκοτεινού θαλάμου. Ό κύ
λινδρος ούτος περιστρέφεται ίσοταχώς μέ τόν έν Άθήναις διά 
ηλεκτρικού κινητήρος, ό δέ συγχρονισμός Επιτυγχάνεται, αυτο
μάτως δι’ αυτού τοΰ ήλεκτρικοΰ δεύματος. Ώς πηγή φωτός 
χρησιμοποιείται καί Ενταύθα λυχνία τού Nernst (Ξ), τής οποίας 
τό φώς συγκεντρούμενον διά φακού εισχωρεί εις τόν σκοτεινόν 
θάλαμον διά τίνος οπής Α καί προσβάλλει τήν φωτοπάθή πλάκα. 
Πρό τούτου δμως ή φωτεινή δέσμη πρέπει νά διέλθη διά 
τίνος στενής θυρίδας Μ, ή οποία κλείεται κατά τό μάλλον ή ήττον 
υπό λεπτού φύλλου άργιλλίου, ευρισκομένου μεταξύ δύο τετα
μένων χάλκινων συρμάτων. Τό σύστημα τούτο αποτελεί ευπα

θέστατου γαλβανόμετρου, 
έπινοηθέν ύπ’ αυτού τοΰ 
Κόρν, εΐνε δέ έκ τών σπου- 
δαιοτέρων συσκευών τοΰ 
δέκτου. ΤΊ λειτουργία τοΰ 
οργάνου τούτου εΐνε ευ- 
νόητος.'Οσάκις έξαποστέλ- 
λεται έξ Αθηνών ίσχυρό
τερον δεΰμα, τό φύλλον 
τοΰ άργιλλίου στρέφεται 
περισσότερον καί άφίνει 
νά διέλθη δι«ζ τήςθυρίδος 
Μ πλειότερον φώς-Έπειδή 
δέ αί μεταβολαί τής έντά
σεως τοΰ ρεύματος εΐνε 
άνάλογοι πρός τάς ιιετα- 
βολάς τής έντάσεως τοΰ 
φωτός τοΰ είσχωροΰντος 
εις τόν σκοτει νόν θάλαμον, 
προφανώς τά διάφορα 
μέρη τής φωτοπαθοΰς 

ο εφευρεγης κορν εν ΤΩι εργαςτηριω. του πλακός θά προσβάλλων-

ται. διαδοχικώς υπό φωτός τοΰ οποίου ή έντασις θά εΐνε ανά
λογος πρός τήν έντασιν τοΰ διερχομένου διά τής έν Άθήναις 
φωτογραφίας. Εύνόητον έπομένως δτι θ’ άναπαραχθή έν Πά- 
τραις έτέρα φωτογραφία πανομοιότυπος πρός τήν έν Άθήναις.

γίνέται. μάλλον καταφανές δταν

«
Κατά τά πρώτα αυτού πειράματα τώ 1904 ό Κόρν μετεχει- 

ρίζετο ούχί λυχνίαν άλλά σωλήνα άερόκενον φωτοβολοΰντα 
οσάκις διήρχετο δι’ αυτού ρεύμα υψηλής τάσεως Τήν 
συσκευήν ταύτην Χρησιμοποίησε διά νά μεταβίβαση φωτογρα
φίας είς άπόστασιν ιδοο χιλιομέτρων διά τής τηλεφωνικής 
γραμμής Μονάχου-Νυρεμβέργης-Μονάχου, άπητεϊτο δέ διά 
τήν μεταβίβαση· χρόνος 4° λεπτών τής ώρας. Ακολούθως έτε- 
λειοποίησε τάς συσκευάς του καί κατόρθωσε νά έλαττιόσΐ] τόν 
χρόνον είς 24 λεπτά τής ώρας.

Έν τούτοις τό σύστημα τοΰ Κόρν έπαρουσίαζε σπουδαίου 
μειονέκτημα, καθόσον αΐ λαμβανόμεναι φωτογραφίαι ήσαν έν 
μέρει συγκεχυμένοι. Τό Ελάττωμα τούτο ώφείλετο εις ιδιότητα 
τοΰ σεληνίου, καλουμενην Αδράνειαν τοϋ σεληνίου. Τό σελήνιον 
τουτέστιν, άφού έκτεθή έπίτινα χρόνον είς τό φώς, ειτα δέ άχθή 
είς τό σκότος, δέν ανακτά άμέσιος τήν προτέραν αυτού ηλεκτρι
κήν αντίσταση·. Έν γένει δέ αί μεταβολαί τής άντιστάσεως τού 
σεληνίου δέν παρακολουθούσιν άκριβώς τάς μεταβολάς τής 
έντάσεως τού προσπίπτοντος φωτός. "Ενεκα τούτου τό συγκε- 
χυμένόν τών φωτογραφιών 
συντάμωμεν τόν χρόνον τής 
μεταβιβάσεως, λ. χ. άπό 24 
είς 12 λεπτά, δπερ Επιτυγ
χάνεται Επιταχυνόμενης τής 
περιστροφής τών κυλίνδρων.

ΔΓ ευφυούς έπινοήσεως ό 
Κόρν Επέτυχε τώ 1906 νιι 
αρη παντελώς τιι Ελάττωμα 
τούτο, παρεμβολών είς τό 
κύκλωμα τό λεγόμενον Αντι
σταθμιστικόν σελήνιον, τό 
όποιον άποτε/.εϊ τήν οριστι
κήν τελειοποίηση· τής έφευ- 
ρέσεώς του. Έ σκέφθη δ η λαδ ί ] 
ό Κόρν νά έξουδετερώση τό 
άποτέί^εσμα τής Αδράνειας 
τοΰ σεληνίου παρεμβάλλων 
εις τόν σταθμόν τής υποδο
χής Ετέραν στήλην σεληνίου, 
ήτις Επιφέρει τά αυτά σφάλ
ματα άδρανείας άλλά κατ'άν- 
τίθετον διεύθυνση· ώστε τά ΜΙΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
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δυο σφάλματα να έξουδετερώνται. Χάριν δέ τούτου μεταχει
ρίζεται καί δεύτερον γαλβανόμετρο^' ώς και δευτέραν λυχνίαν, 
τής οποίας τό φως επενεργεί επί τοΰ άντισταίίμικοΰ σεληνίου.

Τοιαύτη ή τηλεφωτογραφία τοΰ γερμανοΰ Φυσικού. ’Από 
τοΰ 1902, δτε έπενόήσε την πρώτην συσκευήν, μέχρι τοΰ 1906 
επέτυχε δι’έπιμόνων προσπαθειών νά τελειοποίηση τό σύστημά 
του ώστε νά λσμβάνη φωτογραφίας άκριβεστάτας περιορίσας 
τόν χρόνον τής μεταβιβάσεως εις 6 μόνον λεπτά, δταν τό βήμα 
τής ελικος τοΰ κυλίνδρου είνε ι χιλιοστόμετρου. Ή τελειο- 
ποίησις τής έφευρέσεως καταφαίνεται έκ τής νεωτέρας φωτο
γραφίας τοΰ βασιλεύοντος πρίγκηπος τής Βαυαρίας γενομέ- 
νης τώ 1906, ιός καί έκ τής φωτογραφίας τοΰ πρίγκηπος δια
δόχου. Ή επιτυχία αληθώς είνε μεγίστη καί εξασφαλίζει την 
πρακτικήν αξίαν τής έηευρέσεως. Κατά την τελευταίαν διάλεξιν, 
την οποίαν εκαμεν ό Κόρν έν ΙΙαρισίοις την ι Φεβρουάριου, 
έπέδειξε τάς ύπ’ αυτού μεταβιβάσθείσας καθαροτάτας φωτο- 
γραιρίας καί έξετέλεσε λαμπρόν πείραμα, μεταβιβάσας φωτο
γραφίαν εις άπόστασιν 1024 χιλιομέτρων. Πρός τούτο μετεχει- 
ρίσθη τό τηλεφωνικόν σύρμα Παρισίων - Λυών - Παρισίων, 
ώστε τά έκ Παρισίων έκπεμπόμενα ρεύματα, άη οΰ διέτρεχον 
την διπλήν τηλεφωνικήν γραμμήν Παρισίων - Λυιόν, έπεφερον 
τήν φωτογραφικήν άποτύπωσιν έν τώ δέκτη, ευρισκομένιο έν 
αυτή τή αιθούση τής διαλέξεως. Οΰτω μετεβιβάσθη ή φωτο- 
γραφία τοΰ Προέδρου Fallidres εντός 24 λεπτών τής ώρας.

Αί φωτογραφίαι τοΰ Κόρν παρουσιάζουσι τό χαρακτηριστι
κόν οτι διατέμνονται υπό πληθύος παραλλήλων γραμμών ή 
ραβδιόσεων προερχόμενων έξ αυτού τοΰ τρόπου τής άποτυπιό- 
σεως, διότι έκαστη γραμμή αντιστοιχεί εις μίαν στροφήν τοΰ 
κυλίνδρου τής συσκευής. 'Αλλά τούτο οΰδαμώς παραβλάπτει 
τήν ένάργειαν τής εϊκόνος.

ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ ΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Εις ποιαν άπόστασιν δύνανται νά μεταβιβασθώσιν αί φωτο- 
γραφίαι διά τών συσκευών τοΰ Κόρν; Ό έφευρέτης έπέτυχεν 
ήδη νά μεταβιβιίζη εις αποστάσεις 2000 χιλιομέτρων καί ετι 

πλέον, οΰδέν δέ κωλύει νά αύξηίίή ή άπόστασις αύτη όσονδή- 
ποτε. Ούτω υπολογίζει ό Κόρν ότι εντός ενός τετάρτου τής 
ώρας δύναται νά μεταβιβασι’Ιή φωτογραφία έκ Μονάχου εις 
Νέαν Ύόρκην. ΙΙλήν τούτου αί φωτογραφίαι δύνανται νά 
έξαποστέλλωνται συγχρόνως εις διαφόρους πόλεις συνδεόμενα; 
προς τόν κεντρικόν σταθμόν διά τηλεγραφικών συρμάτων.

Ή έψεύρεσις δύναται νά εξυπηρέτηση σπουδαίως τά εικο
νογραφημένα φύλλα τών μεγάλων ΐδίμ πόλεων. Διότι θά 
δύνανται ταΰτα νά έ’χωσιν εντός 12 ή καί 6 λεπτών τής ώρας 
τάς φωτογραφίας προσιόπων ή καί ολοκλήρων σκηνών ένδια- 
φερουσών. ’Επίσης θέλει χρησιμεύσει ή τηλεφωτογραφία εις 
τήν αστυνομίαν πρός ταχεΐαν αναγνώριση· καί σύλληψη· τών 
εγκληματιών. Πρός τούτο θά τηλεγραη ώνται αί φωτογραφίαι 
τών καταζητουμένων προσώπων συγχρόνως εις διαφόρους 
σταθμούς τών συνόρων καί τών λιμένων άναχοιρήσεως. Διά 
τίνος μικράς τροποποιήσεως δύναται νά χρησιμοποίησή τό 
σύστημα καί διά τήν ταχεΐαν μεταβίβαση· τοΰ γραφικού- 
χαρακτήρας, όπερ θά εύκολύνη τήν έξέλεγξιν τών υπογραφών 
εις τάς τραπέζας κλπ. 'Ομοίως δύνανται νά μεταβιβάζωνται 
σχέδια καί χάρται μετεωρολογικοί, έξαποστελλόμενοι πρός δια
φόρους σταθμούς. Ί'ό μέλλον βεβαίως θά κατάδειξη καί άλλα; 
απροβλέπτους έφαρμογάς.

'Οπωσδήποτε τό πρόβλημα τής τηληφωτογραφίας έλύθη 
δριστικώς. ’Αλλά βεβαίως δέν είνε τούτο τό τελευταίου βήμα 
τής Επιστήμης, ειρ’ όσον δέ διά βαθμιαίων τελειοποιήσεων 
θά συντομεύηται ό χρόνος τής μεταβιβάσεως τών φωτογρα
φιών επί τοσοΰτον θά προσεγγίζωμεν εις τήν επίλυση· τοΰ 
μεγάλου προβλήματος τής έξ άποστάσεως όράσεως καί δέν 
είνε απίθανοι· ότι οί μεταγενέστεροι θά ϊδωσι πραγματο
ποιούμενοι· καί τό δ'νειρον τούτο. Οΰχ ήττον ή τηλεφωτο
γραφία θεωρείται ήδη ιός οριστική κατάκτησις τής νεωτέρας 
’Επιστήμης καί θά μνημονεύομαι έφεξής ώς μία τών μεγά
λων ανακαλύψεων έν τή Φυσική όπως καί τό τηλέιρωνον τού 
Bell, αί ακτίνες τοΰ Τ’αϊντγγεν καί ό ασύρματος τηλέγρα
φος τοΰ Μαρκόνι. Γ. ΑΘΑΝΑΣ|ΑΔΗς
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άς ημέρα; αύτά; συνεπληρώθη τεσσαρακονταετία άφ ’ ή,; τό προι- 
X τον άνήλθε τήν σκηνήν ό κράτιστος διερμηνευτής τών έργων τοΰ 

Σαίξπηρ κ. Ν. Λεκατσάς. Τό αίσιον αυτό γεγονός έάν επιτρέπεται ή 
έκφρασις αδτη προκειμένου περί καλλιτεχνίας έν Έλλάδι έπανη- 
γυρίσΟη μεγαλοπρεπώς έν τώ Δημοτική) Θεάτρφ ’Αθηνών υπό τήν 
προστασίαν τής Λ. Ύψηλότητος τής πριγκηπίσσης ’Αλίκης.

'Αλλά τις ποτέ θά έπίστευεν ότι ό επί τέσσαρας δεκαετηρίδας 
μετελθών τήν. κατά τόν ’Ιουστινιανόν, ασεβή καί άσχήμονα· εργασίαν 
τής σκηνής είχε προορισθή νά κηρύξη άπ’ άμβωνας τόν θειον τοΰ Θεού 
λογον; Ευτυχώς ή Θυμέλη ένίκησε τόν "Αμβωνα καί οΰτω σήμερον 
ή ελληνική σκηνή δύναται νά καυχάται ότι, έπί τών πενιχρών αυτής 
σανίδων έπάτησεν έπί μακράν χρόνον ηθοποιός τής ίκανότητος τοϋ 
κ. Λεκατσά.

'Ο κ. Ν. Λεκατσάς έγεννήθη τόν Ιούλιον τοΰ 1847 έν ’Ιθάκη. Μόλις 
δύο ετών έμεινεν ορφανός μητρός. Τό 1854 άπώλεσε καί τόν πατέρα του.

Ευτυχώς δι’ αύτόν, άγγλος πλοίαρχος, στενός φίλος τοϋ πατρος του, 
τόν υιοθέτησε καί τόν παρέλαβε μεθ’ έαυτοΰ εις Λονδϊνον. Ή οικογέ
νεια τοϋ πλοιάρχου, εις άκρον φιλόθρησκος, συνεπάθησε τόν δεκαετή 
τότε όντα έλληνόπαιδα καί τόν προώρισε διά τό εκκλησιαστικόν στάδιον 
μέ τήν ελπίδα νά κατέλθη άργότερον εις Ελλάδα ώς Απόστολος τής 
Άγγλικανικής ’Εκκλησίας! Πρός τοϋτο έξηκολούθησε μέχρι τινός τάς 
θεολογικάς αύτοΰ σπουδάς. δτε τό 1863, ένεκα τής κλονισθείσης υγείας 
του έκ τής ένδελεχοϋς μελέτης, ήναγκάσθη, ιατρική συμβουλή, ν’ άπό- 
■σχη αύτών πρός καιρόν.

Πρός ψυχαγωγίαν τοϋ νεαρού προστατευομένου της ή οικογένεια τοϋ 
Αγγλου πλοιάρχου ήρχισε ν' άποστέλλη αυτόν συχνότατα εις τάς θεατρι
κά; παραστάσεις από τάς εντυπώσεις τών όποιων ήρχισε ν’ αφυπνίζεται 
ή καλλιτεχνική ιδιοφυία τοΰ ακουσίου θεολόγου! "Οταν μετά τινα χρό
νον ήλθεν ή εποχή νά έξακολουθήση τάς θεολογικάς σπουδάς του ό 
νεαρός Έλλην, ή καλή τοϋ πλοιάρχου οικογένεια ένόησε — χωρίς πολ- 
λήν θεολογίαν — ότι ό μέλλων ιεραπόστολος άπό τό Εύαγγέλιον έπρο- 
τίμα τόν Κόθορνον. Ύπείκουσα δέ εις τήν λογικήν θεωρίαν ότι «τό 
παιδί πρέπει ν’ άφίεται ελεύθερον ν’ άκολουθήση τό στάδιον πρός τό 
όποιον κλίνει συνεμερίσθη τάς καλλιτεχνικός τάσεις τοΰ εκκολαπτόμε
νου καλλιτέχνου καί αμέσως τόν εϊσήγαγεν εϊς τήν περίφημου τότε 
δραματικήν σχολήν τοΰ Φίρμ. ενώ συγχρόνως ούτος έξηκολούθησε φοι- 
τών εις τά θέατρα καί ύποδυόμενος άσημάντους τίνος ρόλους ύπό τό 
ψευδώνυμον Σάντ Νίκλες.

Μετά διετείς σπουδάς ό νεαρός Λεκατσάς άπεστάλη εις διάφορα 
«παρχιακά θέατρα δπου ήρχισε «δολοφονών τούς συγγραφείς όπως 
λέγουν οί "Αγγλοι προκειμένου περί νεοβγάλτων ηθοποιών. Κατ’ ι’ιρχάς 
μετέβη εις τό θέατρον τοϋ 'Ρίτσμονδ, όπου ήσαν ακόμη πρόσφατοι οί 
θρίαμβοι τοΰ μεγάλου Κήν. Έκεΐ έπί τινα χρόνον, ύπό τό ψευδώνυμον 
πάντοτε Σάντ Νίκλες ύπεδύθη δευτερεύοντας ρόλους καί παρήλθε σχε
δόν απαρατήρητος επισκιαζόμενος άπό τούς καλλιτέχνας τής έποχής 
εκείνης. Κατόπιν περιήλθε πολλάς άλλας πόλεις, μελετών πάντοτε καί 
ακολουθών τά διδάγματα τών προεξεχόντων τότε καλλιτεχνών έως οΰ 
εφθασε μέχρι τοΰ περίφημου θεάτρου τοΰ Καίϊμπριτζ, τό 1870 έμφανι- 
σθείς τέλος ώς πρωταγωνιστής. Αί εφημερίδες τής έποχής έκείνης άπα- 
τηθεΐσαι ιίπό τήν γνησίως αγγλικήν προφοράν τοΰ Λεκατσα καί τό 
Αγγλικόν ψευδώνυμον, οπερ εξηκολούθει νά φέρη. έγραψαν εύφήμως 
περί τοϋ νεαροΰ Αγγλου ηθοποιού!

Τό επόμενον έτος ό Λεκατσάς αναφαίνεται πρωταγωνιστής καί διευ
θυντής τοΰ θεάτρου τοΰ Κάρδιφ. Μέχρι τοϋ 1878, δτε άνεβίβασεν έπί 
σκηνής πολυτελώς τήν Σταχτομπούταν έν τώ έν Γλασκόβη θεάτρφ 
τοΰ πρίγκηπος τής Ούαλλίας, έπαιξε καί έπευφημήθη ώς πρωταγωνιστής 
εις τό βασιλικόν θέατρον τοΰ Εδιμβούργου, εις τό τοΰ Μάντσεστερ. 
τής Λιβερπούλ. τής νήσου Ούάϊτ καί εις διάφορα άλλα τοϋ Λονδίνου 
θέατρα.

Τό έτος 1878 μεταβάς ό Λεκατσάς εις Λονδϊνον άπεούρθη προσκαί- 
ρως τής σκηνής καί ήρχισε δίδων μαθήματα Απαγγελίας εις δικηγόρους, 
ιεροκήρυκας καί βουλευτάς, πλήν τό επόμενον έτος βαρυνθείς τούς 
πατέρας τοΰ ’Αγγλικού 'Εθνους καί τής Άγγλικανικής εκκλησίας, 
ποθήσας δέ καί πάλιν τάς προσφιλείς αυτή» σανίδας τής σκηνής ήρχισε 
περιοδεύων ώς ήθοποιός τάς επαρχίας, δτε τό 1881 ένεφανίσθη πλέον 
ώς " λλΐ)ν καλλιτέχωι; μέ τό πατρικόν αυτού όνομα άπό τής σκηνής 
τοϋ θεάτρου τής Λιβερπούλ δπου ήρατο θριαμβευτικήν επιτυχίαν εις 
τόν «Άμλετ», τόν 'Ρισελιέ . τόν Έμπορον τής Βεννετίας», τήν 
-Δέσποιναν τής Λυιόν» καί τόν ΌΟέλλον ώς Ίάγος.

Αί έπιτυχίαι αΰται κατέστησαν τόν Λεκατσάν πασίγνωστον έν Αγγλία· 
προτάσεις δ’ έγένοντο αύτφ παρά τοϋ Αμερικανού έπιχειρηματιού 
Ντάίλυ δι’ Αμερικήν διά δύο έτη μέ μισθόν 240 λίρας τόν μήνα, άλλ’ 
ευθύς έγκατέλειψε τήν ιδέαν ταύτην πεισθείς εις τάς παροτρύνσεις τού 
ομογενούς κ. Σπ. Γεωργαλά, δστις δέν έπαυε συμβουλεύων αύτόν νά 
κατέλθη εις Ελλάδα.

Πράγματι τόν ’Ιούλιον τοΰ ι88ι. άφοΰ πρώτον μετέβη εις τήν 
πατρίδα του ’Ιθάκην, ήλθεν εις Αθήνας, μή γνωρίζων ούδέ λέξιν ελλη
νικήν, σχετισθείς δέ μέ τούς άδελφούς Ταβουλάρΐ) έπαιξε μέ τόν θίασον 
αύτών άπό τής σκηνής τού μακαρία τή λήξει θεάτρου ’Ολύμπια» τόν 
■Άμλετ αγγλιστί. Αί Άθηναϊκαΐ εφημερίδες τής επομένης έγραψαν περί 
τού άγγλοφώνου έλληνος καλλιτέχνου, πρώτον μέλι;μα τοΰ όποιου 
υπήρξε τότε ή έκμάθησις τής πατρίου γλώσσης ήν είχε λησμονήσει εϊς 
τήν πατρίδα τοΰ Σαίξπηρ.

’Εντός δύο μηνών, κατόπιν συντόνου εργασίας κατώρθωσε ν’ άνακα- 
λέση εϊς τήν μνήμην του τήν πάτριον γλώσσαν ήν. εννοείται, άστόργως 

έδολοφόνει πνιγόμενος έντός τής άπεράντου «θαλάσσης» τών δυσκολιών 
αυτής! Οΰχ ήττον τόν ’Οκτώβριον τοϋ 1881 διωρίσθη καθηγητής έν 
τω ’’Ιδείφ» κατορθώσας έντός έξ εβδομάδων νά μεταφράση τή βοηθείφ 
φίλου του τόν 'Ρισελιέ καί νά παρουσιάση αύτόν άπό τής σκηνής τοΰ 
’Ωδείου μέ έρασιτέχνας, οΰς αύτός έδίδαξε. Μετά τήν θριαμβευτικήν 
επιτυχίαν τής εσπέρας έκείνης τό συμβούλων τού ’Ωδείου προσέφερεν 
εις τόν κ. Λεκατσάν χιλίας διακοοίας δραχ. πρός έκγύμνασιν νέων πρός 
καταρτισμόν ελληνικού θιάσου.

Ό νεοκαταρτισθείς θίασος ώς πρώτην πόλιν τών δοκιμαστικών 
παραστάσεών του έξέί,εξε τάς Πάτρας, πράγμα τό όποιον οί Πατρινοί 
έπρεπε νά θεωρήσουν ώς ιδιαιτέραν τιμήν των, ώς συμβαίνει έν παρο- 
μοίαις περιστάσεσιν έν Αγγλία, πλήν δυστυχώς τό τοιούτο έξελήφθη 
ώς προσβολή καί ό δύσμοιρος Λεκατσάς άφέθη μόνος του νάπαριστάνη 
πρό κενών καθισμάτων έως ού άπογοητευθείς τελείως άπεφάσισε νά 
έπανέλθη εϊς Αθήνας. .. πεζή, όδοιπορών δέκα καί πέντε ολοκλήρους 
ημέρας! Έπανελθων εις Αθήνας ασθενής καί καταβεβλημένος, χωρίς 
πεντάραν εις τήν τσέπην, έδωσε τή συνδρομή τοϋ μακαρίτου Μ. Μελά 
τήν πρώτην αύτοΰ παράοτασιν διά τού Όθέλλου , ήν έπηκολούθησε 
καί δεύτερα τοιαύτη διά τοϋ Άμλετ». Αί δύο αύται παραστάσεις 
ήδραίωσαν τήν φιήμην τοϋ Λεκατσά, περί οΰ ηρχισαν νά σκέπτωνται 
σοβαρώτερον οί τότε προεξάρχοντες έν τοϊς γράμμασι καί άλλοι φιλό
τεχνοι. Ό αείμνηστος I. Σκυλίτσης διά νευρωδών άρθρων έν τφ «ΑΙώνι 
υπέδειξεν οτι ανάγκη πάσα νά ΰποστηριχθή εις τό έργον του <"> Λεκα
τσάς, πρό πάντων δέ νά ίδρυθή δραματική σχολή. ΟΙ λόγοι τού Σκυλί- 
τση ευτυχώς είρον ήχώ καί μετ’ ολίγον κατηρτίσθη έπιτροπή ύπό τήν 
προεδρείαν τοΰ Μ. Μελά καί Μ. Νεγρεπόντη, ήτις συνέλεξε περί τάς 
είκοσι χιλιάδας δραχμών δι’ ών έπιδιωρθώθη τό θέατρον Μπούκουρα 
καί έκαλύφ θησαν τά έλλείμματα τών μετέπειτα δοθεισών μετ’ άκρα; 
έπιτυχίας παραστάσεων ύπό τού θιάσου Λεκατσά, όστις εκτός τών άλλων 
έπαιξε τόν «Έμπορον τής Βενετίας-, τήν Κωμφδίαν τών παρεξηγή
σεων η τόν Μάκβεθ», τόν «Λήρ» καί τήν «Δέσποιναν τής Λυών .

Έκτοτε ό Λεκατσάς μετά τού ύπ’ αύτόν θιάσου περιήλθε τήν Τουρ
κίαν, 'Ρουμανίαν. 'Ρωσσίαν καί Αίγυπτον, διερμηνεύων κυρίως τόν 
Σαίκσπηρ καί άλλα άγγλικά έργα. Τό 18ρο έπανελθων εις Αθήνας διω- 
ρίσθη καί πάλιν καθηγητής τοΰ ’ί^δείου, άλλά ταχέως παρητήθη τής 
θέσεως ταύτης καθότι, ώς λέγει ο ίδιος, ή διεύθυνσις δέν ένόει νά 
παρεκκλίνη άπό τό «λπραγματοποίητον αυτής πρόγραμμα».

Μέχρι τοϋ τελευταίου ελληνοτουρκικού πολέμου, οτε μετήλθε καί τόν 
ανταποκριτήν τοϋ 'Ημερησίου Τηλεγράφου τού Λονδίνου, ό κ. Λεκα
τσάς έμεινεν άνευ θιάσου. Μετά τήν άνακωχήν βλέπων ότι τίποτε δέν 
είναι δυνατόν νά γίνη διά τό θέατρον έν Έλλάδι, άνεχιόρησε καί πάλιν 
διά τήν Αγγλίαν δπου οί "Ελληνες Απογοητευμένοι, άπό παν ελληνικόν 
ούδέ ν’ άκούσουν ήθελαν περί Λεκατσά καί έλλ.ηνικών παραστάσεων.

Έν τούτοι;, κατόπιν πολλών στερήσεων καί κόπων περισσοτέρων 
κατώρθωσε νά διόσή πρό τοΰ Αγγλικού δημοσίου τόν ’Άμλετ· περί οΰ 
λίαν εϋφόαως έγραιραναί εφημερίδες τοΰ Αγγλικού άστεως. Μία μάλιστα 
έφημερίς, μεταξύ άλλων έγραψεν ότι τό πλήθος τών μεταβάντων νά 
χλευάσουν τόν έλληνα καλλιτέχνην, τόν έπευφήμησεν ένθουσιωδέστατα».

Εις Λονδϊνον μενών <> Λεκατσάς συνέγραψε καί έργον ύπό τόν τίτλον 
«’Άνθρωπος . όπερ έμελλε ν’ άναβιβάση έπί τής σκηνής τοΰ θεάτρου 
«Ύόρκη . άλλ’ έν τφ μεταξύ λαβών έπιστολήν έξ Αθηνών παρά φίλου 
του δημοσιογράφου δΓ ής τόν προέτρεπε νά έλθη ενταύθα καί λ.άβη 
μέρος εις τό σχηματιζόμενον Βασιλικόν Θέατρον άφήκε πάσαν έν 
Άγγλίρ εργασίαν του καί έπέστρεψεν εις Αθήνας. ’Ενταύθα αφού έπί 
Αρκετόν χρόνον έμεινεν άνευ έργασίας άναμένων νά κληθή καί αύτός 
εις συνεργασίαν εις τήν μέλλουσαν νά συστηθή Βασ. Δραματικήν Σχο
λήν, είδεν αίφνης μίαν ώραίαν πρωίαν εαυτόν παραγκωνιζόμενον καί 
άπειλούμενον άπό τό φάσμα ... τής πείνης!

ΊΙ Δραματική Σχολή συνεστήθη άνευ τοϋ Λεκατσά. Αί καθ’ ημέραν 
διαπραττόμεναι έν αυτή άνοησίαι έπέσπευδον τό μοιραΐον αυτής τέλος, 
δτε κατά τιϊ έσχατα τοΰ έλεεινοΰ της βίου προσκληθείς καί αύτός νά 
συνδράμΐ) τήν ψυχορραγούσαν συνετάφη, δλως Αθώος τοΰ έγκλήμα- 
τος, ύπό τά έρείπια άτινα συνεσωρρεύθησαν έκεΐ παρά τόν "Αγιον 
Κωνσταντίνον.

Έκτοτε ό κ. Λεκατσάς, έναντίον τοΰ οποίου, κατά τήν ώραίαν φρά- 
σιν τοΰ κ. Ξενοπούλου συνώμοσαν σιωπηλώς όλαι αί μετριότητες» 
πένεται άξιοπρεπώς πρός δόξαν τοΰ Από εξαετίας λειτουργοϋντος Βασι
λικού Θεάτρου, μεταξύ τών ήθοποιών τοΰ όποιου ό Αληθης καλλιτέχνης 
λάμπει διά τής απουσίας του !

Ν. I. ΛΑΣΚΑΡΗΣ

Γ© ΑΓΡΙΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙ
(Έκ τών τή- Όλγας Κοϋλνιεβας)

Τό άγριο λουλούδι μή τό σάρμί 

.τοΰ σννήΐλιοε οιό παγωμένο αγέρι 

γιατί δεν όλα τό σώσμ μήι’ ή χάρις 

μήτε τό χιΐίδΐ &π τ’ άπαλύ σου χέρι.

Μή τιί φέρης ο'ε μέρη ήλιολονομένα! 

“Αηιησέ το να ζήοη οτόν κρεμνό του, 

γιατί τιι φύλλα &ά πέσουν μαραμένα 

μέ τό &ερμό τό φίλημα τοΰ νότου.'

Άγνωστο σ’ ολους τούς πάγους του &ίι μένη, 

μά τόν .τόνο τής άγάπης ί)ά τοΰ λέη 

άστρα γεμάτ’ ή νύχτα μαγεμένη 

κι’ ό βόρειας ποΰ στα φύλλα του ϋιι κλαίη.

(Παριίφρασις έκ τον 'Ρωσσικοϋ) DIAMANT
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ΕΡΡΙΚΟΥ ΧΙΕΓΓΕΒ1ΤΧ

U Ο V A D I S ?Q
(Συνέχεια άπο τό προηγούμενον 1

'Yjf ρώτα τόν θύρσον διά τόν λαόν του καί έμαθε μέ υπερηφάνειαν 
ΑΧ τήν βασιλικήν καταγωγήν τής Λιγύας. Έπειτα ό γίγας έπαυσε νά 
όμιλή καί άφοΰ άπετελείωσε τό μαγείρευμα τοΰ φαγητού τοΰ Βινικίου. 
τό έδωκεν εις αυτόν, φέρων τό κοχλιάριον μέχρι τών χειλέων τοΰ ασθε
νούς διά νά μί| κινήση ούτος τήν χεΐρά του. Καί τό έκαμεν αύτό μέ 
τόσην καλωσύνην, ώστε ο Βινίκιος δέν ήδύνατο νά πιστεύση δτι είχεν 
εμπρός του τόν τρομερόν γίγαντα τής χθές.

Ό θύρσος όμως όσην καλωσύνην εδείκνυεν ώς τροφός τόσην είχε 
καί άνεπιτηδειότητα. έλεγε δέ ή δη ότι έπρεπε νά καλέση καμμίαν γυναίκα 
διά νά δώση είς τόν Βινίκιον τήν τροφήν του. ’Εκείνην τήν στιγμήν μία 
ωχρά κεφαλή έφάνη.

— Έρχομαι νιϊ σάς βοηθήσω, είπεν ή Λιγύα.
Έλαβε τό κοχλιάριον καί, καθίσασα πλησίον τής κλίνης του, έδιδε τό 

φαγητόν είς τόν Βινίκιον, δστις ήτο ταραγμένος καί ευτυχής μαζύ καί 
τού όποιου ή καρδία έπαλλε σφοδρώς. Καθώς εκείνη έκυπτε πρός αύτόν 
ήσθάνετο ούτος τήν θερμότητα τού σώμα
τός της. Κύματα άπό τήν κόμην της τόν 
έψαυον. Καί ώχρίασεν. ’Ησθάνθη τότε έν 
τή ταραχή του ότι καμμία κεφάλι) είς τόν 
κόσμον δέν τώ ήτο προσφιλεστέρα.’Άλλοτε 
έπεθΰμει τήν Λιγύαν· τώρα τήν ήγάπα. 
"Αλλοτε τήν ήθελεν ώς εγωιστής τυφλός 
καί αδίστακτος είς τό πάθος του· τώρα 
έσκέπτετο καί δι’ εκείνην. Δέν ήθελε πλέον 
νά φάγη, καί τοι. δέ ήσθάνετο μεγάλην 
χαράν νά τήν βλέπη, νά τήν αίσθανεται 
πλησίον του, τής είπε :

-’Αρκετά. Πήγαινε, θεία, νά κοιμηθής. 
Μ ή μέ όνομάζης οίίτω, είπεν έκείνη. 

Δέν πρέπει νά σέ ακούω νά μου όμιλής 
τοιουτοτρόπως.

Έν τούτοις τφ έμειδίασε, έπειτα ίσχυ- 
ρίσθη ότι δέν ένύσταζε, ότι δέν ήσθάνετο 
κόπον καί ότι θά άνεπαύετο άφοΰ θά ήρ· 
χετο ό Γλαύκος.Εκείνος ήκουε τούς λόγους 
τούτους ώσεί μουσικήν, μέ τήν καρδίαν 
γεμάτην άπό συγκίνηση· καί έσκέπτετο 
πώς νά εύρη τρόπον νά τής δείξη τήν 
ευγνωμοσύνην του:

— Λιγύα. τής είπε μετά στιγμήν σιγής, 
δέν σέ έγνώριζα πρότερον. Τώρα εννοώ 
ότι ήκολούθησα κακόν δρόμον διά νά 
φθάσω έως σέ. Σοϋ λέγω λοιπόν: ’Επά
νελθε είς τής Πομπονίας Γραικίνας καί 
έσω πεπεισμένη ότι είς τό μέλλον ούδείς 
θά φέρη χεϊρα έπί σοϋ.

Τό πρόσιοπον τής Λιγύας έσκυθρώπασε.
— Θά ήμουν ευτυχής, είπε, νά τήν έβλε

παν. άλλά δέν δύναμαι πλέον νά επιστρέφω 
πλησίον της.

Διατί; ήριότησεν έκπληκτος ό Βινίκιος. 
Δέν ήκουσες λοιπόν ότι μετά τήν φυ

γήν μου. ό Καΐσαρ πριν άναχωρήση διά τήν Νεάπολιν έκάλεσε τόν 
Λύλον καί τήν Πομπονίαν καί τούς ήπείλησε μέ τόν θυμόν του, 
νομίζων ότι μέ είχαν βοηθήση νά φύγω; Ευτυχώς ό Αυλός ήδυνήθη 
νά τφ εϊπη : Γνωρίζεις, αύθέντα, ότι ούδέποτε έξήλθε τών χειλέων 
μου ψεύδος. Σοϋ ορκίζομαι ότι δέν τήν έβοηθήσαμεν νά φύγη καί 
ότι δέν γνωρίζομεν περισσότερον σού ποΰ ευρίσκεταΐ1- Ό Καΐσαρ 
τόν έπίστευσε καί έπειτα τά έλησμόνησεν όλα, εγώ δέ, κατά τάς σύμ
βουλος τών γεροντοτέρων μας, δέν έγραψα πού εύρίσκομαι διά νά 
είμποροϋν οί Λύλοι νά όρκίζωνται πάντοτε ότι δέν γνωρίζουν τίποτε 
δι’εμέ, διότι δέν μάς επιτρέπεται νά ψευδόμεθα καί όταν ακόμη κιν- 
δυνεύη ή ζωή μας. Μόνον άπό φήμας γνωρίζει ή Πομπονία ότι ζώ 
καί είμαι έν άσφαλείφ.

Είς τήν άνάμνησιν τής ΙΙομπονίας, οί οφθαλμοί τής Λιγύας έπλη- 
ρώθησαν δακρύων, άλλά ταχέως ήσύχασε καί είπε :

Γνωρίζω ότι ή Πομπονία μέ λυπεϊται, ημείς όμως έχομεν παρη
γοριάς αγνώστους είς τούς άλλους ανθρώπους.

— Ναι. άπήντησεν ό Βινίκιος. παρηγοριά σας είνε ό Χριστός. Είσαι 
έδώ, πλησίον μου, καί δέν σκέπτεσαι είμή αύτόν. Σκέψου καί έμέ, διότι 
άλλως θά σέ μισήσω. ΔΓ έμέ, ή μόνη θεότης είσαι σύ. "Ηθελα νά 
γονατίσω εμπρός σου, νά σού απευθύνω προσευχάς, νά σέ λατρεύσω. 
Σέ. τρεις φοράς θεία. Όχι, δέν γνωρίζεις, δέν είμπορεϊς νιϊ γνωρίζης 
πόσον σ’ άγαπώ ...

Οί λόγοι ούτοι έφάνησαν είς τήν Λιγύαν βλασφημίαι, καί έν τούτοις 
δέν ήδύνατο νά έμποδίση τόν εαυτόν της άπό τό νά τόν λυπήται. Καί 
έξαφνα είδεν. ότι ήτο δυνατόν νά έλθη στιγμή καθ’ ήν ό έρως τοΰ 
άνδρός αυτού θά τήν παρέσυρε ώς καταιγίς. ΔΓ αύτό λοιπόν είχε ζητήση 
τήν σωτηρίαν έν τή φυγή ; Λι’αύτό έμεινε κεκρυμμένη έπί τόσον χρόνον 
είς τάς άθλιεστέρας συνοικίας τής πόλεως ; Ένόησεν όμως ή χριστιανή 
οτι καί ή σκέψις μόνον άλλου έρωτος άπό τόν έρωτα τοΰ Χριστού ήτον 
αμάρτημα εναντίον Του, έναντίον τής θρησκείας του. Καί κατελήφθη 
άπό φρίκην διά τήν καρδίαν της. διά τό μέλλον της.

ΠΑΥΛΟΣ Ο ΕΚ ΤΑΡΣΟΥ
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ΚΕΦΑΛΑΙΦΝ IV

’Από τής στιγμής εκείνης σπανίως ένεφανίσθη είς τήν κοινήν αίθου
σαν καί δέν έπλησίαζε τόν άσθενή. Δέν έπανεύρισκεν όμως ιήν ησυχίαν 
τής ψυχής της. Έβλεπεν ότι ό Βινίκιος τήν ήκολούθει μέ βλέμμα ικε
τευτικόν, ότι άνέμενε μίαν λέξη· άπ’ αύτήν ώς χάριν, ότι ύπέφερε χωρίς 
νά τολμά νά παραπονεθη, ότι αύτή μόνη ήτο δι’ αύτόν ή υγεία καί ή 
χαρά. Μίαν ημέραν είδε δάκρυα είς τούς οφθαλμούς του καί τή έπήλ- 
θεν ή ιδέα, ότι ήδύνατο νά τούς ξηράνη μέ φιλήματα. Πλήρης περιφρο- 
νήσεως έναντίον τού εαυτού της. διήλθε ύλην τήν έπομένην νύκτα' 
κλαίουσα. Ό Βινίκιος τώρα έδείκνυεν όλιγωτέραν ίίπερηιμάνειαν εις τάς 
συνομιλίας του μέ τόν Γλαύκον. Έσκέφθη πολλάκις ότι ό δούλος αυτός 
ιατρός, ή γραία Μυριάμ καί ο Κρΐσπος ήσαν όντα άνθριόπινα όπως 
αυτός. Κατέληξε νά άγαπά καί τόν θύρσον. Έφ’ όσον έπανελαμβά- 
νοντο αί νϊκαι τού Βινικίου έφ’εαυτού έπί τοσοΰτον ή Λιγύα τόν έσκέ
πτετο. Ό Βινίκιος ήδη δέν έτόλ^ια νά άμφ ιβαλλη περί τής υπερφυ
σικής καταγωγής τού Χριστού, ούτε περί τής άναστάσεώς του καί τών 
θαυμάτων του. Ήτον όμως καί πατρίκιος. Καί έσκέπτετο ότι ή νέα 
θρησκεία άνέτρεπε πάσαν τάξιν καί έξηφιίνιζε πάσαν κοινωνικήν δια
φοράν. Τί θά έγίνοντο λοιπόν ή κυριαρχία ή 'Ρωμαϊκή καί ή ισχύς; 
Ήδύναντο οί 'Ρωμαίοι νά άπαρνηθώσι τό κράτος των έφ’ όλου τού 
κόσμου, νά άναγνωρίσωσιν ίσους των όλην εκείνην τήν στρατιάν τών 
νικημένων λαών; "Οχι. αύτό δέν ήδύνατο νά τό έννοήση είς πατρίκιος. 
Ή Λιγύα έμάντευε τί συνέβαινεν έν τφ Βινικίφ». "Εβλεπε καί τάς προ

σπάθειας του καί τήν άμυναν τής φύσεώς 
του έναντίον τής νέας θρησκείας καί έθλί- 
βετο. Μίαν ήιιέραν καθ’ ήν. καθημένη πλη
σίον του, τφ έλεγεν ότι έκτος τής χριστια
νικής θρησκείας δέν υπήρχε ζωή, εκείνος, 
άρχίζων τώρα νά άναλαμβάνη τάς δυνά
μεις του ύπηγέρθη καί άποτόμως έκυψε 
τήν κεφαλήν είς τά γόνατα τής κόρης :

— Ή ζωή είσαι σιί, είπε.
Τότε ή αναπνοή έσταμάτησεν είς τό 

στήθος τής Λιγύας. ό νους τήν έγκατέ- 
λειψε καί είδος ηδονικής η ρικιάσεως έτά- 
ραξε τά ιιέλτ] της άπό κεφαλής μέχρι 
ποδών. Έπλησίασε τάς χεϊράς της είς τούς 
κροτάφους του καί προσεπάθησε νά άτε- 
γείρη] τήν κεφαλήν του. Έν τή προσπαθείς 
όμως αΰιή έκυψε πρίις αύτόν, ώστε τά 
χείλη της ηγγισαν τήν κόμην τού Βινικίου. 
Μίαν στιγμήν έπάλαισαν μέ μόνον έναν
τίον τών εαυτών των, έναντίον ένός έρω
τος ό οποίος ώθει τόν ενα είς τάς άγκάλας 
τού άλλου. Έπί τέλους ή Λιγύα ήγέρθη 
καί έφυγεν.

ΚΕΦΑΛΑΙΦΝ V

Η πόλις έρημος κατά τόν χειμώνα, ήρ- 
χισε νά έμψυχσΰται έπί τή έλπίδι τής προ
σεχούς σφίξεως τοϋ Λύτοκράτορος είς τόν 
όποιον ήτοιμάζετο πανηγυρική υποδοχή. 
Τό έαρ έπλησίαζε. Αί άγοραί καί τό πεδίον 
τοΰ "Λρεως ήσαν πλήρεις κόσμου. Είς 
τήν ’Αππιανήν όδόν όπου έγένετο ό περί
πατος έβαοίλευε μεγάλη κίνησις αρμάτων 
ύπερκοσμημένων. Νειιραί γυναίκες υπό 
τήν πρόφασιν νά προσφωνήσουν τήν "Ηραν 
είς τό Λαβίνιον ή τήν Άρτεμιν έξήρ- 
νά ζητήσουν συγκινήσεις κόσμου, συναν-χοντο τών οικιών των διά 

τήσεις καί ήδονάς.
Καί μίαν ημέραν μέση» τών πολυτελών αρμάτων ό Βινίκιος είδε τό 

τέθριππου τής Χρυσοθέμιδος. τής ερωμένης τοΰ ΙΙετρωνίου ή όποια τό 
διηΰθυνε μόνη της. ’Επί τή θέρ. τοΰ Βινικίου έσταμάτησε τούς ίππους 
καί τόν έκάλεσε νά άναβή πλησίον της. Τόν έφερεν είς τόν οϊκόν της 
καί τόν έκράτησεν εις δειπνον τό όποιον διήρκεσεν ολόκληρον τήν 
νύκτα. Ό Βινίκιος έ.μέθυσε μέχρι τοϋ σημείου νά μή ενθυμείται πλέον 
τήν στιγμήν όπου συνήντησε τήν Χρυσόθεμιν. Ένεθυμεϊτο έν τούτοις 
ότι αυτή τφ είχε ζητήσει πληροφορίας διά τήν Λιγύαν καί δτι αυτός 
προσβληθείς έχυσεν έπί τής κεφαλής της τό μέ φαλερνόν οίνον πλήρες 
ποτήριόν του. Άναλογιζόμενος τό πράγμα, έθύμωνε καί τώρα. Τήν έπο- 
μένην όμως ή Χρυσόθεμις, λησμονήσασα τήν ΰβριν είχεν έλθη νά τόν 
ϊδ>] καί τόν έφερε πάλιν εις τήν ’Αππιανήν όδόν. Έμεινε καί έδείπνησε 
μαζύ του καί τοΰ ώμολόγησεν ότι άπό πολλοΰ έβαρύνθη τόν ΓΙετρώνιον 
καί δτι η καρδία της ήτο ελεύθερα. Έπί όκτ<» ημέρας ένεφανίζοντο 
όμοΰ. Αί σχέσεις των όμως δέν ύπέσχοντο διάρκειαν. Καίτοι άπό τό 
έπεισόδιον τοΰ φαλερνοΰ οίνου, ούδείς έπρόφερε πλέον τό όνομα τής 
Λιγύας. ό Βινίκιος δέν κατόρθωνε ν’ απόσπαση άπ’ αυτής, τήν όποιαν 
είχε χ.άση, τάς σκέψεις του. Είς μάτην ήσθάνθη περιφρόνηση· πρός τόν 
εαυτόν του, είς τήν πριότην δέ σκηνήν ζυλοτυπίας, τήν οποίαν τοϋ 
έκαμεν ή Χρυσόθεμις έξ αιτίας δύο νεανίδων έκ Συρίας, τάς όποιας 
απέκτησε, τήν άπεδίωξε.

Δέν μετέβαλε τόν πρότερον βίον του. Τόν άπελάμβανε μάλιστα περισ
σότερον διά νά άποδιώξη τήν τυραννικήν άνάμνησιν τής Λιγύας. Κατέ- 
ληξεν όμως νά πεισθή δτι ή νεαρά χριστιανή ήτον ή αποκλειστική αιτία 
όλων του τών κακών όπως καί όλων του τών καλών πράξεων καί ότι 
έκτος αυτής οΰδέν τόν ένδιέφερεν. Λύτη ακόμη ή άφιξις τοΰ Καίσαρος 
δέν τόν έσυρε τοϋ μαρασμού του καί δέν μετέβη νά ΐδη τόν Πετρώνιον 
παρά άφοΰ ούτος έστειλε καί τόν έζήτησε. Γενόμενος δεκτός μετά χαράς 
δυσκόλως άπήντα κατ’ άρχάς είς τάς ερωτήσεις τοΰ φίλου του.

"Επεται συνέχεια
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ΨΑΡΑΣ ΤΗΣ ΙΣΛΑΝΔΙΑΣ
( Συνέχεικ τό προηγηΰμενον τεύχος )

γωνία διά τό ταξείδιον τού Γιάν μέ το νέον πλοϊον. Επειτα όμως
X κατέληξε νά σκεφ θή, ότι έπί τέλους δέν έπρεπε νά τήν συγκινή παν 

ό,τι άφεώρα έκεϊνον. Όλα πλέον τής έφαίνοντο χωρίς χαριιν καί χωρίς 
ελπίδα. Παρετήρησε τήν κοιιιωμένην έκείνην γραίαν, ή οποία είχεν 
άκόμη ανάγκην αυτής, άλλ’ ή όποια θιί Γιπέθνησκε μετ’ ολίγον. Καί 
έπειτα πρός τί θά έξη αύτή. πρός τί θιί είργαζετο. τί θ<< εκαμνεν; 
"Ηρχισε νά κλαιή] καί άπό τά δάκρυα δέν έβλεπε πλέον. Έδίπλωσε τό 
φόρεμα τής κυρίας Τρεξολέρ καί έπεσε νά κοιμηθή. Άπεκοιμήθη 
κλαίουσα.

XVI

Θλιβεροί εβδομάδες έπέρασαν άκόμη καί ήσαν ήδη αί πρώται ήμέ- 
ραι τού Φεβρουάριου. Ό Γιάν έπανήρχετο άπό τοϋ έφ οπλιστοΰ, όπου 
είχε λάβη τό |ΐερίδιόν του άπό τήν αλιείαν, χίλια πεντακόσια φράγκα. 
Θά τά παρέδιδεν είς τήν μητέρα του. κατά τήν συνήθειαν τής οικογέ
νειας. Πλησίον τοΰ ΙΙλουμπαζλανέκ είδεν ενα όμιλον είς τόν δρόμον 
μίαν γραίαν, ή όποια έκράδαινε τήν ράβδον της, καί χαμίνια, τιϊ οποία 
έγελοϋσαν. ΊΙτον ή γρηά-Μοάν! ΊΙ καλή γιαγιά τήν οποίαν ό Συλ- 
βέστρ. ό φίλος του έλάτρευε, σχισμένη καί σκονισμένη. Αύτό τού έκαμεν 
οδυνηρόν έντόπωσιν. Τά χαμίνια τής είχαν σκοτωση τόν γάτον της καί 
τά ήπείλει μέ τό [ΐπαστοϋνι της έν ιΐπείπισίςι!

"Λ ! "Αν ήτον έδώ τό δυστυχισμένο μου παιδί, δέν θά έτολμού- 
σατε νά τό κάμετε αύτό I

Τά χαμίνια τής έφώναζαν ότι ήτο μεθυσμένη καί ό Γιάν, ό όποιος 
έγνώριζεν ότι η σεβασμία έκείνη γρηά δέν έπινε παρά μόνον νερό, 
έδιωξε τά παιδιά. Έκείνην τήν στιγμήν ήρχετο ή Γκόιδ καί άνεγνώ- 
ρισε τήν γρηά - Μοάν άπό μακράν. Είδε καί τόν γάτον καί ένόησε τί 
είχε συμβή. "Υψωσε τά ωραία της μάτια πρός τόν Γιάν. ό όποιος δέν 
άπέστρεψε τά ϊδικά τον. Δέν έσκέφθη νά φύγη αύτήν τήν φοράν.Έκοκ- 
κίνησαν καί οί δύο. ΤΙ Γκώδ έσιγύρισε τήν γρηά-Μοάν καί είπεν:

’Έπεσε καί δέν είνε καθαρή. Όχι πώς είνε καινούργια τά φορέ
ματα της, άλλά τής τά έκαθάρισα καί τά έτακτοποίησα.

Τήν παρετήρησε τότε έπί πολύ ο Γιάν ουγκεκινημένος τιάρα άπ’ αύτί|ν 
τήν απλοϊκήν έξήγησιν. Έβάδισαν ό είς πλησίον τού άλλου πρός τό 
σπήτι τών Μοάν. Ό Γιάν παρετήρει τήν Γκώδ. Ώραίαν τήν έγνώριζεν, 
άλλά τού έφάνη ώραιοτέρα τιάρα μέ τήν πτωχείαν της καί μέ τό πένθος 
της. Ήτο σοβαρωτέρακαί τό βλέμμα της, έπιφυλακτικόν τώρα, εΐσέδυε 
έως τά βάθη τής ψυχής. Καί έπειτα είχε τό όλον μιας κόρης ψαρά, 
χωρίς εκείνο τό πρότερον ύφος τής ντεμοαζέλλας.

XVII

Θά τιλς συνιόδευε λοιπόν. Εως είς τό σπήτι των χωρίς αμφιβολίαν. 
Έβάδιζον καί οί τρεις ώσιί,ν πρός κηδείαν τού γάτου. Ή γρηά Ύβόννη 
έμπρός μέ τόν γάτον, ή Γκώδ έπειτα κατακόκκινη καί παραπλεύρως 
της ό Γιάν σκεπτικός. ΤΙ γραία συνήρχετο όλονέν. Διηυθέτησε τήν 
κόμην της καί χωρίς νά λέγη τίποτε τούς παρετήρει καί τούς δύο δια- 
δοχικώς. Ή Γκόιδ δέν ώμίλει διά νιϊ μή δώση ευκαιρίαν είς τόν Γιάν 
νά ζητήση νά φύγη. Είς τήν θύραν τής οικίας έμεσολάβησεν έν λεπτόν 
δισταγμού διά τόν Γιάν. ΤΙ γρηά είσήλθε πρώτη, έπειτα ή Γκόιδ έπειτα 
καί δ Γιάν. είσήλθε καί αύτος.... Διά πριότην φοράν είχεν είσέλθη είς 
τό σπήτι των. Χωρίς σκοπόν βέβαια. Τί θιί ήθελε: Είδεν έξαφνα τήν

Ήγιονία τό ταςεϊόιον τοϋ Γιάν

'' ύ'Ότ-.
·ί '·,»Λ ι

Ό Γ ιάν έπανήρχετο ....

εικόνα τού Συλβέστρ μέσα εις πένθιμον πλαίσιον καί. χωρίς νά τό Οέλη, 
τήν έπλησίασεν, ιόσάν νά έπλησίαζε τάφ ον. "Επειτα ϊστατο άφωνος ένφ 
ή Γκόιδ έσκέπτετο. Φαίνεται ότι τιάρα θά ήσθάνετο λύπην δι’ αύτήν την 
ορφανήν καί έγκαταλελειμμένην έως τώρα, άπό έκεϊνον τόν όποιον είχεν 
άγαπήση, δυστυχή. Δέν ήτο έκεϊ πλέον άπό τά παλαιά της πλούτη παρά 
ή κλίνη της, καί άκουσίως τά μάτια τοΰ Γιάν διηυθύνοντο έκεϊ.-·· 
Δέν έλεγε τίποτε .... Άλλά διατί δέν έφευγεν ; Ή γραία, ή οποία ήτο 
τόσον διορατική είς τά φωτεινά της διαλείμματα, προσεποιεϊτο ότι δέν 
τούς έπρόσεχε. Καί ϊσταντο όρθιοι καί παρετήρει ό εις τόν άλλον ως 
είς μίαν ίεράν συνεννόηση·. ΙΙαρετηροΰντο διαρκώς βαθύτερα, ιός είς 
αναμονήν έπίσημον πράγματος άνηκούστου, τό όποιον έβράδυνε νά έλθη.

Γκώδ, ήριότησεν εκείνος μέ φωνήν βαρεϊαν. άν θέλετε πάντοτε... 
Τί θά έλεγε; Έμαντεύετο κιϊποια μεγάλη άπόφασις, απότομος.

"Αν θέλετε άκόμη .... Τό ψάρευμα έπωλήθη καλά έφέτος καί 
«/.<" Χθήματα · · · ■

"Αν ήθελε ! ... Τί τήν ήριάτα ; Είχεν άκούση καλά: Είχε μείνη κατά
πληκτος πρό τού μεγέθους, εκείνου τό οποίον ένόμιζεν ότι ένόει. Καί 
ή Υί’θά Ύβόννη ήκουε προσεκτικά τά βήματα τής εύτυχίας ποΰ ήρχετο. 

Είμπορούμεν νά κάμωμεν τόν γάμον μας. δεσποινίς Γκώδ, αν 
θέλετε ....

Καί άνέμενε τήν ι’ιπάντησίν της, ή όποια δέν έδίδετο. Ποιος λοιπον 
τήν ή μπόδιζε νά είπή τό ναι; Έκείνη στηρίζουσα τάς χεϊράς της είς 
τήν τράπεζαν, κατάλευκος, μέ άπλανή τά μάτια, ήτο χωρίς φωνήν, 
όμοια πρός ιόραίαν ή όποια θνήσκει.

— Έ. λοιπόν. Γκιόδ. απάντησε λοιπόν ! είπεν ή γραϊα έρχομένη 
πρός αύτούς. Μιί κυττάξτε. τά έχασε, κύριε Γιάν. Πρέπει νά τήν συγχω- 
ρήσητε. Θά σάς άπαντήση. Καθήστε.

Άλλ’ όχι δέν ήδύνατο νά άπαντήση ή Γκιόδ. Είς τήν έκστασίν της 
έχασε τάς λέξεις. Λοιπόν ήτον άληθές, ότι τό άγριον εκείνο παιδί είχε 
καρδίαν όπως έμάντευεν έκείνη ; Αυτός ό όποιος δέν τήν ήΟελεν όταν 
ήτο πλούσια, τήν ήθελε τιάρα πτωχήν. Καί πάντοτε άφωνος τοΰ εξέ- 
φραζε τήν λατρείαν της μέ τά μάτια τά υγρά, τά όποια τόν παρετή- 
ρουν βαθειά.

Ό Θεός νά σας εύλογήση. παιδιά μου, είπεν ή γρηά - Μοάν, και 
εγώ τόν εύχαριστώ πού μέ άφήκε νιϊ ζήσω διά νά ίδο> αύτό τό καλό.

Εκείνοι έμενον άφωνοι, κρατούντες τάς χείρας άλληλων, μη ευρι- 
σκοντες νά είπούν λόγους, τόσον γλυκείς, ώστε νά αξίζουν νά διακό- 
φιουν τήν σιγήν των τήν ηδονικήν.

— Τοΰέ,άχιστον φιληθήτε, παιδιά μου ....
Ό Γιάν άφήρεσε τόν σκούφον του πριν κόψη νά φιλήση τήν Γκώδ 

ιός νά ήσθάνθη έξαφνα ένα άγνωστον σεβασμόν καί τού εφανη οτι 
έδωκε τό πρώτον άλΐ|θη·ό φιλί είς τήν ζωήν του. Καί έκείνη τόν έφί- 
λησε. Ένα πουλί έξω είς τόν τοίχον έψαλλε τήν εύτυχίαν των. Και ή 
μικρά πτωχέ) είκόιν τοΰ Συλβέστρ έφαίνετο ώσάν νά μειδιφ μέσα εις το 
πένθιμον πλαίσιόν της.

Λοιπόν, όταν γυρίση ό Γιάν μέ τό καλό άπό τό ψάρευμα θά γίνουν 
οί γά)ΐοι, είπεν ή γρηά Ύβόννη.

Ή Γκώδ έχαμήλωσε τήν κεφαλήι·. ’Ισλανδία, Λεοπολδίνη — αλή
θεια είχε λησμονήση αυτά τά τρομερά πράγματα.—"Οταν θά γυρίση 
άπό τήν Ισλανδίαν!.. . Πόσον πολύ ήτον αύτό! Άλλο ένα καλοκαίρι 
άγωνίας. Καί ό Γιάν, κτυπών μέ τό πόδι του τό πάτωμα έλογάριαζε αν 
δέν είμποροΰσαν νά γίνουν οί γάιιοι πρό τής άναχωρήσεοις διά τό 
ψάρευμα.... Τόσαι ήμέραι διά νά γίνουν τά χαρτιά. Τόσαι διά τάς 
άλλας ύποθέσεις του γάμου. 'Όλα αύτά δέν θά. αργούσαν πλέον ιιπο 
τάς 20 ή 25 τού μηνός. Θά είχον λοιπόν καί μίαν ολόκληρον έβδθ[ΐάδα 
νιϊ μείνουν μαζύ.

Πηγαίνω νιϊ άρχίσω τάς ετοιμασίας, ειδοποιώντας πρώτα τον 
πατέρα μου. εΤπε βιαστικός, ώσάν καί τά λεπτά πλέον τοΰ βίου των να 
ήσαν μετρημένα καί πολύτιμα. ("Emtoi αυνίχεια)
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ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ
Άρχίζει ό μήν μέ τήν ημέραν τοΰ ψεύδους. "Ολαι αί άλλαι ήμέραι 

τοΰ έτους δέν λέγονται ήμέραι τοΰ ψεύδους. Εΐνε ειλικρινείς. Ό έμπο
ρος, ό εραστής, αί έίΐνικαί παρασκευαί, ό κοινοβουλευτικός ρήτωρ, αί 
ειδήσεις τών έφημερίδων, ολα λέγουν αλήθειαν. Καί Ιδού δύο ψεύδη, έν 
τριακοσίων εξήκοντα τεσσάρων ημερών καί τίι άλλο μιας.

Τό ίί/.ον ήμέραι τριακόσιαι εξήκοντα πέντε, άκολουίΐοΰσαι άλλας 
τύσας όμοιας, συνεχισθησόμεναι άπό άλλας τόσας όμοιας πάλιν, μίαν έκ 
τών όποιων άποφασιζομεν νιι εΐπωμεν αλήθειαν. Καί πώς τήν λέγομεν;

Μέ τό ψεΰδος είς τήν μέσην:
— Σήμερα είπα ψέμματα ! «1

Καί άπηχοΰν άκόμη κατά τάς πρώτος ημέρας του μηνάς αί φιλοφρο
νήσεις διά τήν έπίσκεψιν τοΰ Βασιλέως τής Ιταλίας. Τηλεγραφήματα 
ανταλλάσσονται μεταξύ τών αρχόντων τών ’Ιταλών καί τών Ελλήνων. 
Τηλεγραφήματα διαπιστοΰντα φιλίαν καί ά/.ληλοθαυμασιιόν.

Είς τόν ορίζοντα τίποτε τό δυνάμενον νά προκαλεση σύγκρουσιν 
συμφερόντων. Καί όμως κανείς δέν τολμά νά 
ίσχυρισθή ότι είμπορεΐ νά ύπάρξη στιγμή κατά 
τήν όποιαν α! φιλοφρονήσεις θά λησμονηθούν.

Τί άγαθαί αί ψυχαί τών λαών.
«

Ό Μπολ, καταχραστής Γάλλος, δικαζόμενος 
καταγγέλλει τάς έλληνικάς άρχάς ότι τόν έκλεψαν.

Καί συνταράσσονται όλοι υπέρ τής Εθνι
κής Τιμής.

Περίεργοι ίδέαι.
Ή ’Εθνική Τιμή ρυπαίνεται δταν εϊς κατα

χραστής καταγγέλλει ότι καί εις τήν Ελλάδα 
όπως είς δλον τόν κόσμον υπάρχουν καταχρασταί 
—δν υπάρχουν—δύο ή τρία άτομα.

Ή ’Εθνική Τιμή μένει άθικτος άκόμη καί 
άπό τόν συλλογισμόν ότι αυτόν τόν μήνα συμ- 
πληροϋνται δέκα έτη κατά τά όποια, όχι δύο ή 
τρεις, άλλ’ όλοι οί Έλληνες άπέφ υγον νά κάμουν 
τό παραμικρόν διά νά τήν ανεγείρουν άπό τόν 
κρημνόν τοΰ 97-

"Ενας τρομερός διώκτης.
Τό Κράτος.
Οί υπήκοοί του φεύγουν πρό τοΰ είσπράκτο- 

ριος. τοϋ ζωοκλέπτου, τοϋ αργοκίνητου δικαστοΰ. 
τής πείνης ποΰ δημιουργούν δλα αυτά.

Καί αυτό, άφίνον νά λειτουργούν πρακτορεία 
μεταναστεύσεων ανεξέλεγκτα, τούς κάμνει νά πει
νάσουν καί έξω τών ορίων του, εϊς τήν Νεάπολιν.

Τρομερά κακοποιός δύναμις.
Έπειτα συλλαμβάνει τούς πράκτορας.
Όχι διότι έκλεψαν, άλλά διότι οί κλαπέντες απειλούν βίαν.
Καί ιδού ό κακοποιός — όπως όλοι οί κακοποιοί — έκτελών τό 

καθήκον του άπό φόβον.

DECIO GRAZIOTTI

«
Έκεϊ είς τί> Μεσολόγγι τελείται, προσκύνημα επάνω άπό τά χώματα 

τά όποια σκεπάζουν οστά ηρώων.
Εϊς 'Αθηναϊκός σύλλογος αποφασίζει νά διοργάνωση εκδρομήν συμ

μετοχής είς τό προσκύνημα αυτό.
Καί δηλοΰν ότι θά συμμετάσχουν πέντε Αθηναίοι.

«
Καί κλείει ό μήν μέ τήν έπίσκεψιν άλλης Μεγαλειότητος. τής Βασι- 

λίσσης [τής Αγγλίας καί μέ τούς Πανελληνίους αγώνας κατά τούς 
όποιους Λϋτη απονέμει τά βραβεία.

Ωραία σώματα, άλκιμα, άγαλματικά.
Τά στέλλει κάθε επαρχία ελεύθερα καί ό υπόδουλος 'Ελληνισμός.
Ό αθλητισμός καταργεί πολιτικά καθεστώτα. "Οπως είς τούς 

αρχαίους καιρούς. Τότε έδημιούργει φίλους τούς χωρισμένους άπό συμ
φέροντα "Ελληνας. Τιίιρα προσεγγίζει τούς ποθοϋντας άλλήλους.

"Επειτα ή φοιτητική όμι'ις πατάσσουσα τίι καφενειακόν καθεστώς.
Καί έπειτα οί μαθηταί οί συναγειρόμενοι κατά τοΰ κιτρινοποιητικοΰ 

παλαιού εκπαιδευτικού καθεστώτος.
Τό Στάδιον ολόκληρον έπανάστασις ειρηνική καί αγαθοποιός.
Έπανάστασις καί εκείνη ή ώραία θριαμβική πομπή τοϋ «Πανελ-

ληνίου Γυμναστικού Συλλόγου μέ τό άγαλμα τής Νίκης είς τό μέσον. 
"Ενας λαός, ο όποιος υψώνεται έπ’ ολίγον έως τούς προγόνους 

του, άμιλλάται, ενθουσιάζεται καί ζή ωσάν παρά τήν Ίεράν Άλτιν. 
‘•4-τρέλιος ΔΗΜ. ΔΗΜ.

0 ΘΕΡΜΟΣ ΦΙΛΟΣ ΜΛΣ

Μέσα είς τόν δινήεντα σάλον, είς τήν λυσσαλέα·/ καταδρομήν ήν πρό 
τίνος ΰφίστατο τό Γένος μας έκ μέρους τών ισχυρών καί τών ουτιδανών 
τής γής, ολίγοι άνθρωποι ύπερήσπισαν ήμδς καί ύπεστήριξαν τά δίκαιά μας 
διά τοΰ ξένου Τύπου σθεναρώ;, πρόμαχοι αύτοί άντιτάξαντες μέ θάρρος τήν 
γνώμην των παρά τό πλευράν τής άπεγνωσμένως άγωνιζομένης διπλωματίας 
μας. 'Εκ τών ολίγων αύτών έπρωτοστάτησε καί ό κ. Ντέτσιο Γκρατσιότη, 
θερμός φίλος μας, διαπρυσίως διακηρύσσω·/ διά τών έν Ίταλίφ έκδιδομένων 
έφημερίδων εις ά; εργάζεται, άντεπιστέλλων έξ Αθηνών καί τής έν Τεργέ
στη έκδιδομένης «Πίκολο · δτι τό δίκαιον ανέκαθεν άνήκεν εις ημάς καί δή 
κατά τον φαύλο·/ κυκεώνα ον έδημιούργησαν οί περίφημοι Βέλγοι τοΰ 
Αίμου, δηοΰντες καί καταστρέφοντες καί είς πύρ καί σίδηρον παραδίδοντες 
τά; έλληνικάς πόλεις καί τάς έστίας τών ομογενών. Καί καθ’ ό·/ χρόνον ό 
'Ελληνισμός πτοημένος έφέρετο έδώ κΓ έκεϊ πρό τοΰ γενικού διωγμού 
αύτός μετ' ολίγων άλλων έρρήγνυε κραυγήν υπέρ τοΰ διωκόμενου, υπέρ τοϋ 
άδικουμένου λαού, έξαίρων τά προτερήματά του, τό φιλόνομο·/ καί φιλήρε- 
μον αύτού καί τά άρθρα του καί αί ανταποκρίσεις του ένεποίουν αϊσθησιν 

μέ τήν δύναμίν των, τήν πειθώ των, τήν ζωηρό
τητά των, καί άνεπτέρουν τό ήθικόν τών έν Ευρώπη 
εγκατεσπαρμένων ομογενών καί έδημιούργουν φίλους 
τής 'Ελλάδος καί κοινήν γνώμην, έως δτου τό όρμη- 
τικόν ρεύμα παλινδρομήσαν έστράφη, ώς ώφειλε, 
υπέρ ήμών.

Τάς μορφάς αύτάς πρέπει νά τά; γνωρίση τό 
Πανελλήνιον. Νά γνωρίση 4 Ελληνισμός τούς έν τή 
δυστυχιφ φίλου; του. Νά τούς γνωρίση δέ καί ή 
Ιστορία τή; 'Ελλάδος. Διά τούτο ή Εικονογραφη
μένη · παραθέτει εύγνωμόνως τήν εικόνα τοΰ συμ
παθούς φίλου μας.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

Εύγε διά τήν εκλογήν. Γραμματεύς τοΰ Βασιλικού 
θεάτρου, τοΰ εθνικού αύτού Σκηνώματος. · δπερ 
έπωνομάσθη Βασιλικόν, μόνον διότι ή Α.Μ. ό Βασι
λεύς έπρωτοστάτησε καί πρωτοστατεί δαπανών έξ 
ιδίων διά τήν συντήρησίν του, άφοΰ Πολιτεία καί 
Κοινωνία δέν θέλουν νά τό υποστηρίξουν—διωρίσθη 
δ διακεκριμένος συνάδελφος κ. Ίω. Δαμβέργης.

Ό κ. Δαμδέργης, είναι έκ τών αρχαιότερων στρα
τιωτών τής Δημοσιογραφίας, δστις διεκρίνετο πάν
τοτε εις τάς πρώτα; τάξεις. Ή Έβδομάς» τό 
σοφόν έκεΐνο περιοδικόν, δπερ άλλοτε ήκμασεν, ήτο 
δημιούργημά του. Είργάσθη καί είς τήν εφημερίδα 
τών Συζητήσεων καί είς άλλα; πολλά; εφημερί
δας καί περιοδικά καί ήμερολόγια διακεκριμένα, 
διηύθυνε δέ επ'αρκετόν καί τό Σκρίπ . Τό πολυτι
μότερο·/ διά τό "Εθνος ίδρυμά του είναι τά Πάτρια», 
φύλλον ελληνοπρεπέστατου καί χριστιανικώτατον 

καλούν τούς "Ελληνας καί δή τούς έν τφ 'Εξωτερική έγκατεσπάρμένους 
εις τήν φύλαξιν τών πατροπαραδότων, τής θρησκείας μας καί τών εθίμων 
μας καί τής γλώσσης μας καί άναζωπυροϋν καί άναπτεροϋν τό έθνικόν 
φρόνημα διά δημοσιευμάτων ιστορικών, εκκλησιαστικών, πατριωτικών, πάν
των σταχυολογουμένων μετά ζηλευτώς επιτυχούς έκλογής άπό τούς έθνι- 
κούς αγώνας μας καί άπό τά εύαγγέλια τής Πατρίδες καί τής θρησκείας, 
δπερ κυκλοφορεί σήμερον άκόμη ΰπό τήν διεύθυνσίν του. δωρεάν στελλό- 
μενον είς είκοσι καί πλέον χιλιάδας φύλλων.

Μέ τοιαύτην δράσιν καί φιλοπονίαν καί γνώσεις—ανεξάντλητος κατά 
κυριολεξίαν—δ νέος Γραμματεύς τοΰ Βασ. θεάτρου. Ό κ. Δαμδέργης είναι 
στενός φίλος τής «Εικονογραφημένη; , άλλ' αύτή δέν αισθάνεται καμμίαν 
χαράν διότι είς φίλος της κατέλαβε τοιαύτην θέσιν. Ή χαρά της εΐνε άμε
τρος διότι εις αύτήν τήν θέσιν έδόθη τοιοΰτος φίλος της καί πρό πάντων 
διότι ήρχισε νά καταβάλλεται κάποια προσοχή πλέον, κάποια μέριμνα, 
περί τήν έκλογήν τών προσώπων καί νά τοποθετούνται είς κάθε θέσιν οί 
κατάλληλοι. Αυτό είναι τό μάλλον χαρμόσυνον είς τό γεγονός.

«
ΔΗΛΩΣΙΣ

Πρό; άποσόβησιν πάση; σκοπουμένης καί καχοβούλου, ώς άποδεικνύεται 
έκ τών πραγμάτων, συγχύσεως ή Εικονογραφημένη» 
δήλώση δτι 
έβδομαδιαΐόν 
τίτλον, ούχί 
γραφημένη».,

Καί μολονότι, επαναλαμβάνομε·/, είναι προφανές δτι μεταξύ Εικονογρα
φημένης καί αύτού ούτε σχέσις ύπάρχε: ούτε σύγκριΟις δύναται νά 
χωρήση ή σύγχυσι; έπήλθε. Καί έλάβομεν επιστολήν έκ Βιλλίων παρά 
παντοπώλου ζητούντο; αντί έξ δραχμών—τόση είναι ή συνδρομή τοΰ έντύ-

αναγκάζεται νά 
δέν έχει καμμίαν σχέσιν, ώς άλλως τε είναι προφανές, μέ 
τι δημοσίευμα, δπερ διά νά ώφεληθή έκόλλησε παρά τόν 
ώς έπίθετον άλλ' ώς πρώτον τίτλον, καί τήν λέξιν «Είκονο- 

που — νά έγγραφή έτήσιος συνδρομητής τής Εικο
νογραφημένης». Καί άλλος συνδρομητής μας, 'Υπουρ
γός αύτός, έδωκεν έντολήν είς τούς ύπηρέτας του νά 
μή δεχθούν πλέον τήν νόθον εικονογραφημένη·/ καί 
οϊ ύπηρέται παρεξηγοΰντες τήν έντολήν παρήγγει- 
λαν εις τόν διανομέα τής Εικονογραφημένη;· ότι ό 
κύριος 'Υπουργός διέταξε νά μή τήν δέχωνται. έδέησε 
δέ νά ζητηθούν έξηγήσεις. "Αλλοι πάλιν έρχόμενοι εϊ; 
τά γραφεία μας μεθ' έκάστην έκδοσιν τοϋ φύλλου μας 
ζητούν άντί μιά; δεκάρα; νά άγοράσουν τεύχος, δπερ 
διά τόν συνδρομητήν μας άναλογεϊ 1.65 δρ.

Καί έρωτώμεν : Είναι ή δέν είναι κακόβουλο; καί 
δόλια ή προαίρεσι; : Ευτυχώ; δτι δέν επιτρέπεται καμ- 
μία σύγκρισις μεταξύ τής «Εικονογραφημένης» καί τοΰ 
έβδομαδιαίου αύτού εντύπου. "Αλλω; τε όλοι οϊ συνα
φείς τίτλοι μέ τόν τίτλον τής «Εικονογραφημένης» 
κατά σοφήν πρόνοιαν είχον ζητηθή καί έν καιρψ 
είχον παραχωρηθή άπό τήν Νομαρχίαν Αττικής κατά 
τήν έποχήν τής έκδόσεως τή; Εικονογραφημένης 
ύπό τής Διευθύνσεω; αύτή; ακριβώς πρός πρόληψιν 
πάσης κακοηθείας.

ΑΝ. ΣΤΟΥΠΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΟΥΠΗΣ
6 .ταρά τοϊ; έν Μανσονόφ τής Αίγυπτου 

μικτοί; δικιιστηρίοις "Ελλην δικαστής.

Έξέχουσα φυσιογνωμία έν Έλλάδι, Αρεοπαγίτης καί 
Νομ. Σύμβουλος καί συγγραφεύς, ό κ ’Αναστ. Στούπης. 
έξεχόντως αντιπροσωπεύει τήν Ελλάδα καί έν Αίγϋπτφ 
παρά τοϊ; έκεϊ Μικτοϊς Δικαστηρίοις.

Όταν ήκοϋσθη ένταΰθα ότι ό κ. Στούπης θά έστέλ- 
λετο εϊς τά Μικτά Δικαστήρια, όλοι έκριναν οτι τελειοτέρα έκλογή δέν 
ήδύνατο νά γίνη. Παρήλθον ήδη έτη πολλά καί ή πολιτεία τοΰ κ. Στούπη 
έν Μανσούρφ έδικαίωσε τά; έπ' αυτόν ελπίδας όλων μας.

'Ακέραιος, εμβριθής, μελετηρός, νομική άλλά και κοινωνική φυσιογνω
μία δέν ήτο δυνατόν παρά νά τιμηθή καί άγαπηθή άπό τόν έν Αϊγύπτι;» 
"Ελληνισμόν, τόν ασφαλώς κρίνοντα καί τιμώντα τούς άληθώς άξιους τιμής.

<5

ΓΑΜΟΙ ΟΜΟΓΕΝΩΝ

'Από τό Κάφρ Έλ Ζαγιάτ τής Αίγυπτου μάς ήγγέλθησαν τελεσθέντες 
τήν 1 παρελθόντος Μαρτίου, μέσφ τής χαρά; και τών ευχών τών παριστα- 
μένων καί τή; εκκλησίας οϊ γάμο: τοϋ κ· Παν. Π. Μουστοποΰλου μετά τή; 
Δδος Άριστέας Δ. Φραγκούλη. Ή Εικονογραφημένη τού; ραίνει μέ 
εαρινά άνθη καί ένούσα τά; εϋχάς της συμμερίζεται τήν χαράν των.

«
Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ

Ύπό τοΰ Πατριάρχου Ιεροσολύμων άπενεμήθη 4 Σταυρό; τοΰ Παναγίου 
Τάφου είς τόν συμπαθή καί διακεκριμένο·/ συνάδελφον κ. θάνον Τζαβέλ- 
λαν έκ τών ιδρυτών τή; έφημερίδος «Τό Κράτος» καί αρχισυντάκτην αύτή;.

Τό ύπέρτιμον παράσημο·/ δέν δίδεται, ώ; είναι γνωστόν, τυχαίως, άλλ’ εϊς 
άνδρας ύπερόχου μορφώσει»; καί παρέχοντας υπηρεσίας εϊς τό θειον καί 
Τιμημένον Σκήνωμα.

Η “ΣΑΡΚΙΑ,, ΤΟΥ ΖΑΓΑΖΙΚ

Μια άπό τάς έκδηλώσεις τή; εύεργετικής δράσεως τού συλλόγου τών 
'Ελλήνων ύπαλλήλων Ζαγαζίκ «Σαρκία» εΐνε ή μπάντα τής όποιας δημο- 
σιεύομεν εικόνα.

Φιλοτιμώτατο·., ΰψηλά τηροΰντε; τό έθνικόν γόητρον, σημαιοφόροι κοι
νωνική; μορφώσεως οϊ έν Ζαγαζίκ Έλληνε; ύπάλληλοι συνηνώθησαν εϊς 
σύλλογον και έκτελούν θαύματα. Πρόεδρός των εΐνε ό άνώτερος υπάλληλος 

κ. Σωτηρόπουλος, άπό τούς συμβούλους τουτοϋ οϊκου Χωρέμη - Μπενάκη 
δέ, όλους μέ θυσίας στηρί
ζοντας τήν έπιβολήν τοΰ 
συλλόγου, άναφέρομεν τού; 
κ. κ. Καλλιάζην, Περίδην. 
Άναγνωστόπουλον, Ζαννέ- 
τον, Μάσκαν, Σαοόλην, Γ. 
θεοδωρίδην, Λϋδην, Παπαν- 
τελίδην καί Μπίαν. Αυτούς 
ένθυμούμεθα, όλοι όμως, 
όπως εϊπομεν οϊ σύμβουλοι, 
έθυσίασαν χρήμα καί κό
πους διά νά προοδεύση 4 
σύλλογός των, νά συγκρο- 
τήση έλληνικήν μπάνταν 
έκ 30 οργάνων, άπό έρασι- 
τέχνα; ΰπό τόν άρχιμουσι- 
κόν κ. Παλλαδινόν πολλά- 
κις τιμηθέντα διά τιμητικών 
διακρίσεων εϊς τήν Ευρώ
πην, νά καταρτίση μανδο- 
λινάταν έξ 20 οργάνων, νά 
ίδρυση Ταμεΐον 'Αλληλο
βοήθειας εύεργετικιότατον 
καί παρέχον συντάξεις είς 
τάς οικογένεια; τών άπο- 
θνησκόντων ύπαλλήλων.

"II Εικονογραφημένη 
πάντοτε είδε μέ άγαλλίασιν 
μεμιγμένην θαυμασμού τά; 
προόδους τών έν τφ έξωτε- II ΥΠΟ ΤΟΝ Κ. ΠΑΛΛΑΔΙΝΟΝ ΜΠΑΝΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΖΑΓΑΖΙΚ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΑΡΚΙΑΣ.

ρικφ Ελλήνων καί πάντοτε έξήρε τήν όντως έθνικήν 
σημασίαν, τώρα βέ τούς δημιουργούς τής έν Ζαγαζίκ 
έλληνικωτάτη; — ακούσατε μίαν ιδέαν των, εϊς προσε
χείς αγώνας νά στείλουν έδώ τήν μπάνταν των μέ 
στολάς έλληνικάς, φουστανελλοφόρων περιχρύσων — 
όράσεως τούς χαιρετφ έγκαρδίως.

Τό κατάστημα Χωρέμη Μπενάκη τή εϊσηγήσει τοΰ 
διευθυντοϋ τοΰ έν Ζαγαζικίφ κλάδου κ. Έμ. Καλαμ- 
δοκίδη έδήλωσεν ότι θά παράσχη έτησίαν συνδρομήν 
διά τήν φιλαρμονικήν τριάκοντα λιρών.

«
ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

Ό 'Απρίλιος υπήρξε γονιμότατος εϊ; διανοητικήν 
παραγωγήν. Σωρεία βιβλίων επιστημονικών, φιλολογι
κών, ιστορικών είδε τό φώς. Τό πράγμα διά τούς γρά
φοντας εΐνε πολύ παρήγορον- Άλλά καί δΓ δλόκληρον 
τό γένος έχει ιδιαιτέραν σημασίαν. Τό βιβλίον προδίδει 
άνάπτυξιν καί όπου ήγαπήθη τό βιβλίον έκεϊ έσημειώθη 
σημαντική πρόοδος.

Δυστυχώ; παρ' ήμϊν τό βιβλίον είχε πτωχεύσει. Τήν 
σχετικώς μεγάλην παραγωγήν Ιμιάς παρωχημένης επο
χής εϊ; ώραία θέματα σατύρας, φιλολογία;, ιστορίας, 
ποιήσεως κ.λ. διεδέχθη μία καπηλεία τοΰ έργου τής 
διανοία; ήτις ώδήγησεν εις τό νά μισηθή τό βιβλίον 
παρά τοϋ κόσμου τοΰ άνεπτυγμένου. Μέχρι πρό τίνος 
άκόμη έξεδίδοντο βιβλία κακοτυπωμένα, άρραφα. σκορ- 
πιζόμενα είς φύλλα, μέ τό πρώτον άνοιγμα, ρυπαίνοντα 

τά; χεϊρα; μέ τήν έσχατη; τάξεω; μελάνην των καί δυσκόλω; άναγινωσκό- 
μενα. Δέν πρόκειται βέβαια περί τών κατά φυλλάδια λαϊκών εκδόσεων, 
αϊτινες εύθηναί οΰσαι συνετέλεσαν εϊ; τό νά άγαπηθή τό βιβλίον και παρά 
τών κάτω τάξεων. Αί εκδόσεις αύταϊ τουναντίον ιδφελεία; πρόξενοι άπέδη- 
σαν καί έδίδαξαν διαφόρους γνώσεις εϊς τούς έπαγγελματίας καί εϊς τάς 
οικογένειας τοΰ Λαού.

Καί ιδού σήμερον έξ εκδόσεις α; έχομε·/ ΰπ' όψει. Έν πρώτοι; τρία 
στρατιωτικά συγγράμματα. Άλλη φάσις αύτή. Αξιωματικοί τοΰ στρατού 
καί τοϋ ναυτικού, ώ; άριστα μορφωμένοι, θέλοντες νά μεταδώσουν τάς 
γνώσεις των εϊς συναδέλφου; των, νά τούς ωφελήσουν, καί φεύγοντε; τήν 
άργίαν, άφοϋ εϊς τάς τάξει; των δέν έχουν τί νά κάμουν καί κλέπτοντες 
άκόμη ώρα; άπό τόν ύπνον των γράφουν. Έξ αύτών δ είς, ναυτικός αύτός, 
έπιλαμβάνεται θέματος σοβαρωτάτου καί ρίπτει, ώς βλέπει τι; έν άλλη 
σελίδι, κατά πρόσωπο·/ παντός Έλληνος φωνάζω·/ διά νά έξυπνήσωμεν, τό 
ερώτημα: Πώς θά διεκδικήσωμεν τά εθνικά μας δίκαια; Λύτό είναι τό 
πνεύμα τοϋ περιφήμου βιβλίου Ί'<· Ναυτικόν τής Έλλάόο; Πτιήγριιμαατ 
τοΰ Πολ- Ναυτικού κ. Περ. I. Άργυροπούλου, όπερ έσχάτως εϊ; ύπερτρια- 
κοσία; σελίδας έξεδόθη, θαυμαστόν ώ; έκδοσις, έκ τοΰ μοναδικού τυπογρα
φείου τών κ. κ. Μάϊσνερ καί Καργαδούρη καί στέλλεται δωρεάν.

Ό Έλ/.ηνικός Αΰτοκρατορικός Στύλος. — 'Ιδού τό άλλο βιβλίον- Είναι ή 
θυγάτηρ τής «Εικονογραφημένης» ώς έκδοσις καί δ συγγραφεύς της κ. 
Κων. Σαράφη ΙΙιτζιπιός, ύποπλοίαρχος τοΰ Πολ. Ναυτικού, άφιερών πρός 
αύτήν έν αντίτυπο·/ γράφει: Τή φιλτάτη άναδόχφ τοΰ έργου Εικονογρα
φημένη- δείγμα έλάχιστον άπειρου έκτιμήσεως καί ισαδέλφου στοργής.

Ώ; έκδοσις είναι κάτι πρωτοφανές διά τήν Ελλάδα εϊ; πολυτέλειαν. 
Εξώφυλλο·/ μέ τό χρώμα τή; αύτοκρατορικής βύσσου, μέ βυζαντινά χρυσά 
στοιχεία καί μέ τό Ελληνικόν αύτοκρατορικόν Στέμμα. Άληθώς άψο
γος, όφειλομένη καί αύτή εις τό τυπογραφείου Μάϊσνερ καί Καργαδούρη, 
οπερ άληθώς μοναδικόν άνά τήν ανατολήν πάσαν, τιμφ τόν τόπον μας.

Οί συνδρομηταί καί άναγνώσται τή; «Εικονογραφημένη; έλαβον δπωσ- 
δήποτε ιδέαν τή; συγγραφής, έκ τών περικοπών άς έδημοσιευσεν είς σειράν 
φύλλων τό περιοδικόν. Δέν εΐνε ξηρά επιστημονική μελέτη, ανιαρά διά τόν 
μή ναυτικόν. Είναι μία ιστορική περιγραφή τής ενδόξου περιόδου τοΰ έλλη- 
νικοΰ γένους δίδουσα μίαν ιδέαν περί πάντων τών επικαίρων.

Ή ίκδοσις άναγγελθεϊσα 
μέ τοιαύτα; έπαγγελίας 
έπροκάλεσε συγκίνησιν με
ταξύ πάντων τών άσχολου- 
μένων εϊς τά Βυζαντινά καί 
ή έμφάνισίς τη; άνεμένετο 
μετά πολλής ανυπομονη
σίας, πραγματοποιηθεϊσα 
δέ έπροκάλεσε τήν γενικήν 
περιέργειαν άλλά καί έκ- 
πληξιν διά τήν έμβρίθειάν 
της, τόσον ώστε πολλοί 
έζήτησαν νά περιεργααθοΰν 
τά καταρρακωμένα καί μέ 
εμφανή τά 
δαμάτορος 
γραφα, έξ 
σθγγραφεύς 
ρείας του.

Όπερ δέ πρωτοφανές διά 
τήν Ελλάδα: Τό βιβλίον 
έξεδόθη εϊ; 4500 πολυτελή 
αντίτυπα καί τόσον ρουλι- 
μιώδης ύπήρςεν ή ζήτησΐς 
του ώστε έπίκειται άνατύ- 
πωσις αύτού. Καί ή Εικο
νογραφημένη , ή όποια μέ 
χαράν άμετρον είδε τό πρά
γμα, διότι αύτή έταμε τόν 
δρόμον τών βαρυτίμων έκδό-

ίχνη τοϋ Παν- 
Χρόνου χειρό- 
ών ήρύσθη δ 
τάς λεπτομε-



ΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ "ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΝ,,

σεων. επιθυμούσα καί εϊς τήν μείζονα διάδοσιν τοΰ εθνωφελούς, τού διδα
κτικού, τού προωρισμένου τό φρόνημα νά άναπτερώση τό εθνικόν καί τά 
εθνικά ιδεώδη νά κρατύνη έργου καί τούς συνδρομητάς της — τούς μή 
εύτυχήσαντας — νά βιευκολύνη περί τήν άπόκτησιν. αναλαμβάνει νά τό 
στέλλη εις τού; ζητοϋντας παρ' αύτή; αντί δρ· 15 άπηλλαγμένον τού 
βαρυτίμου ταχυδρομικού τέλους.

■Στρατιωτική Τοπογραφία. — Άλλη άρτία έκδοσις τού τυπογραφείου 
Μάϊσνερ καί Καργαδούρη. Δευτέρα δέ καί βελτιωμένη. Συγγραφεύς της 
ό άρτιας μορφώσεω; λοχαγός τού πεζικού καί καθηγητής εϊς τά στρατιω
τικά σχολεία κ. Άναστ. Κ. Καταιμήδης. Ή πρώτη έκδοσις είχεν έπιαπάσει 
τήν γενικήν επιδοκιμασίαν μεταξύ τή; στρατιωτική; οικογένειας καί είχεν 
άνομολογηθή οτι ώς στρατιωτικόν σύγγραμμα ήτο θαυμαστόν καί πολύτι
μον διά πάντα στρατιωτικόν.

Ή στρατιωτική τού εδάφους σπουδή, λέγει δ πολύ; Bertliand, στρατη
γός, έξ οίασδήποτε άπόψεω; θεωρουμένη, επιβάλλεται εί; πάντα αξιωματι
κόν ώς μεγίστη άνάγκν, καί ώς θεμελιώδης βάσιςτή; έκπαιδεύσεως αυτού.» 
Καί δικαιολογείται οΰτω, λόγφ τής μεγάλης αξίας του διά τούς στρατιωτι
κούς, ή έξάντλησις τής πρώτης έκδόσεως. 'Αλλά καί εις τούς μή στρατιω
τικούς έχει νά διδάξη μερικά πράγματα καί νά δείξη πώς μεταχειρίζονται 
τούς χάρτα; καί πώς τούς προσανατολίζουν καί πώς τούς άναγινώσκουν 
καί πώς νά ταξειδεύουν ακόμη διά ξηρά;, πράγματα, τά όποια ολίγο·, μή 
στρατιωτικοί βέβαια γνωρίζουν.

Ό Νιος ^ΕίΛηνομνήμαη·.— Έξεδόθησαν καί τά Γ' καί Δ’ τεύχη τοΰ 
Νέου Έλληνομνήμονος» τοΰ τριμηνιαίου περιοδικού Συγγράμματος τού 

καθηγητοΰ έν τώ 'Εθνικό, Πανεπιστημίφ κ. Σπ. Λάμπρου, μέ περισπούδα
στου, ώ; πάντοτε, ύλην.

«
Η ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΦΑΚΟΥΣ

Άλλος φάρος ελληνικός εις τήν Αίγυπτον ή κοινότης Φακούς, ή νεο
σύστατος.

Τού; συντελεστάς τη; τούς βλέπετε εϊς τήν εικόνα μας. Μεταξύ αύτών 
οί κ. κ. II. Ταμπακόπουλος, Κ. ΙΙρώ'ίας, Χατζηϊωάννου κ.λ.

Όρμητικώτατοι εϊς τόν αγώνα τή; έξυψώσεως τού έλληνικού γοήτρου οί 
Έλληνες τού Φακούς συνενοΰνται διά νά θαυματουργήσουν καί αύτοί, ώς 
έθαυματούργησαν καί οί αλλαχού τή; Αίγυπτου "Ελληνες.

Τώρα κτίζουν έκκλησίαν. Άπό θεού άρχεσθαι. Εϊμεθα βέβαιοι ότι βραδύ
τερου καί άλλα έργα προόδου, αλληλοβοήθειας, έκπολιτιστικά θά έπιχει- 
ρήση ή κοινότης Φακούς, δι' ής 
τάς προόδους χαίρομεν υπερήφανοι.

4
ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ 

ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ

'Ο είς μετά τόν άλλον ανα
φαίνονται καϊ άναδείκνυνται έκεΐ 
κάτω εϊς τήν Αίγυπτον, οϊ άνθρω
ποι τή; προόδου, μέσα άπό τήν 
ζηλευτήν εκείνην ζύμην τών ομο
γενών, ή όποια κατέκλυσε τήν γήν 
τών Φαραώ. Δύο αδελφοί τώρα, οϊ 
άδελφοί Γ. Βούτσιβαρ, έκ Δράμας 
τής Μακεδονίας όρμώμενοι, μέχρι 
τοΰδε άσκοϋντες τό καπνεμπόριον, 
ίδρυσαν παρά τήν πλατείαν Μω- 
•χάμετ Άλη περίκομψον έργοστά- 
σιον σιγαρέττων, τελειότατου. Ό 
καπνός καί τά σιγαρέττα Οργιά
ζουν έκεΐ μέσα εϊς θαυμαστήν 
ποιότητα καϊ περισσόν πλούτον. 
Καί τίτλον μεν έδωκαν είς τό Η ΕΦΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΓΕΝΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΦΑΚΟΥΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

κατάστημά των τό όνομα τής Βασιλίσσης Ένας, ρυθμόν όμως, εϊς συμβο
λισμόν τής ελληνοπρέπειας, τόν ρυθμόν τού Παρθενώνος έντός τοϋ όποιου 
νομίζει ότι εισέρχεται ό πελάτης καί ό έπισκέπτης.

«
Ο ΔΙ' ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Είναι ζηλευτή όντως ή επιτυχία ή όποια έστεψε τόν δι’ οινοπνεύματος έκ 
σταφίδο; φωτισμόν καί ίσως πρώτην φοράν έπ-.χείρησις εγχώρια περιβάλ
λεται γενικώς παρ' ήμίν διά τόση; έκτιμήσεως καί έμπιστοσύνης. Σήμερον 
αί λάμπα1, δι' οινοπνεύματος είναι διαδεδομένα·, όχι μόνον έν τή πρωτευούση 
όπου μέγαρα καί άστοϊ καί καταστήματα μεγάλα έξετόπιοαν τό ηλεκτρι
κόν καί τό φωταέριο·?, άλλα άνά τά τέσσαρα άκρα τή; Ελλάδος καί ή κατα- 
νάλωσις τοΰ έκ σταφίδο; οινοπνεύματος προμηνύει ότι τάχιστα κολοσσιαία·, 
ποσότητες τού ξηρού καρπού τής ΙΙελοποννήσου—όστι; ένφ είς παρωχημέ
νη·? εποχήν ΰπήρξεν όχι πλέον δ άρτο; τών άγροτικών τάξεων, άλλ’ δ 
πλούτος όλοκλήρου τή; χερσονήσου καί ή ευμάρεια τού έθνους, έπ’ εσχά
των είχεν άρχίσει νά άπειλή αυτήν ταύτην τοϋ Κράτους τήν ύπό στάσιν,— 
θά μετατρέπωνται εϊς οινόπνευμα καί τό παρ' ολίγον άχρηστον προϊόν μας 
θά άνακτήση τήν προτέραν δόξαν του. Άπό τό Μεσολόγγιον καί άπό τόν 
Αστακόν καϊ άπό τάς άπωτέρας εσχατιάς τής χώρας όπου Δήμοι μή εύπο
ροι έγκατέστησαν τόν δι'οϊνοπνεύματος φωτισμόν μέ μεγάλου; λαμπτήρας, 
φθάνουν καθημερινώς τά συγχαρητήρια τών Δημάρχων πρό; τήν Εταιρίαν.

Σήμερον όντως ή χρήσι; τού έκ σταφίδο; οινοπνεύματος είναι έςηπλω- 
μένη όχι μόνον διά τόν φωτισμόν, άλλά καϊ διά Οέρμανσιν. όπου έπίσης 
παίζει σπουδαιότατο·? ρόλον. Ή 'Εταιρία Οίνων καί Οινοπνευμάτων προμη
θεύει νΰν σιδηρά σιδηρώματος δι' οικογένειας καί ράπτας. θερμαινόμενα 
δι' ειδικής συσκευής οινοπνεύματος, τοποθετημένη; εϊς τό εσωτερικόν 
αύτών, τελειότατα, καμινέτα εύχρηστότατα, κουζίνας πρώτης τάςεω; παν
τός είδους, κολλητήρια διά φανοποιού; αυτοτελή, θερμάστρας, ανεμιστήρα; 
κινουμένους δι' οινοπνεύματος, μηχανάς κινητήριου; κ.λ- εκτεθειμένα πάντα 
εϊς τό κατά τήν διασταύρωσιν τών όδών Σταδίου καϊ Κολοκοτρώνη περί
κομψον πρατήριου τής «Εταιρίας Οίνων καί Οινοπνευμάτων .

Είναι δέ πράγματι συμφορωτάτη ή χρήσι; και ή προτίμησι; τοϋ έκ 
σταφίδο; οινοπνεύματος, απέναντι πάσης άλλη; ύλης. Οΰτω μία λάμπα 
πετρελαίου έντάσεως 50 κηρίων καταναλίσκει έντός μιας ώρα; 50 δράμια 
υγρού, ήτοι μέ άγοραίαν αξίαν πετρελαίου 1.40 δρ. δαπανά καθ' ώραν 
17 1 λεπτ. καϊ διά πέντε ώρα; 87 1 λ. ένω μία λάμπα οινοπνεύματος 
έντάσεως 60 κηρίων καταναλίσει 25 δράμια υγρού, ήτοι μέ άγοραίαν τιμήν 
τοΰ οινοπνεύματος 0.80 λεπ. δαπανφ 5 λεπτά καθ' ώραν καί διά φωτι

σμόν πέντε ώρών δαπανά έν όλφ 
25 λεπτά. Άν δέ ύποτεθή. μολο
νότι μέ όλίγην προσοχήν διατηρεί
ται τρεις μήνας καϊ πλέον, ότι 
καθ' έκάστην καταστρέφεται έν 
άμίαντον άξια; 45 λεπ. πάλιν ή 
καθημερινή δαπάνη θά είναι 70 
λεπ. άπέναντι 87 λεπ. άτινα 
ήμερησίως διά φωτισμόν πέντε 
ώρών δαπανφ τό πετρέλαιον.

Οικονομία άφ' ένός καί τελειό
τερο; φωτισμός έντάσεως.

Ιδού μία έπιχείρησις παρέχουσα 
πολλαπλήν ώφέλειαν καί σημαντι- 
κωτάτην' ώφέλειαν εϊς τούς στα
φιδοπαραγωγούς, ώφέλειαν εϊς τόν 
έπιχειροΰντα, ωφέλειαν εί; τόν τό
πον. Δικαίως άπενεμήθη δ τίτλο; 
εϊς αυτήν «Εθνικός Φωτισμός καϊ 
δικαίως σήμερον τό όνομα τοϋ με
γαλοφυούς άνδρός — τοϋ Ίωάννου 
Ιΐεσμαζόγλου - όστις εϊσήγαγε τό 
πολύτιμον σύστημα, έλκύει τήν 
ευγνωμοσύνην τοΰ τόπου.

Έν ’Αθήναι;, Τυπογραφείου -Εστία- Κ. Μάϊσνέρ καί Ν. Καργαδούρη— Δίι.έ,Ι.


