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Έν Βεφά-Χανέ τής Κωνσταντινου
πόλεως, είς μίαν γωνίαν ίνός αύλιδίου, 
δύω μάρμαρα καλύπτουν τόν τάφον και 
τον σκιάζει μία γηραιό δρΰς, άπ<> τούς 
κλάδους τής όποιας κρέμαται μικρός 
φανός. Κάποιο ευλαβές χέρι άγνωστον 
άνάπτει τακτικά τήν κανούλαν.
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ΑΙ ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΦΥΣΙΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Ό πολύς Κύριλλος Φλαμμαριόν κατά τό 1865 έξέδωκε βιβλίον υπό τόν τίτλον "Αγνωστοι φυσικαί δυνάμεις είς τό όποιον 
επραγματεύετο φαινόμενα πνευματιστικά. Ήδη, μετά τεσσαράκοντα έτη, νέος ευμεγέθης τόμος, εικονογραφημένος, τοϋ αύτοΰ 
σοφού φέρει τόν αύτόν τίτλον μέ σειράν πειραμάτων, ιδίως μέ τό περίφημον μέντιουμ, τήν Εύσαπίαν Ιίαλαδϊνο. διά τήν 
αυθεντίαν τών οποίων δέν δύναται κανείς ν’άμφιβάλλη προκειμενου περί επιστήμονας καί συγγραφέως οϊος ό Φλαμμαριόν. ’Από 
τό πολύ κρότον προξένησαν νέον βιβλίον οί άναγνώσται τής «Εικονογραφημένης: ί>’ απολαύσουν τά περιεργότερα κεφάλαια].

ericulosuni est credere et non credere, έλεγεν δ 
Φαιδρός. Είναι κινδυνώδες νά πιστεύη κανείς και νά 
μή πιστεύη. Νά Αρνήται τά γεγονότα έκ τών προ- 
τέρων είναι υπερηφάνεια καί ήλιθιότης- νά τά δέχεται

χωρίς νά τα εξετάζη είναι αδυναμία καί τρέλλα.
Διατί νά θελήσωμεν νά προχωρήσω μεν τόσον ταχέως εκεί 

όπου ή πτωχή μας ορασις δέν φθάνει ακόμη; ’Εκτιθέμεθα νά 
πέσωμεν εις χάος. Τά φαινόμενα περί τών οποίων πρόκειται 
έδώ δέν φωτίζουν ίσως καθόλοτ' τήν λΰσιν τοΰ μεγάλου προ
βλήματος τής’Αθανασίας. Μάς καλούν δμως νά σκεφθώμεν ότι 
ύπάρχουν έν τώ ανθρώπινοι δντι στοιχεία προς μελέτην, πρός 
καθορισμόν, πρός άνάλυσιν, στοιχεία φυσικιι άγνωστα άκόμη.

Πρόκειται νά μάθωμεν τί αληθώς υπάρχει εις τά φαινό
μενα τών στρεφομένων, τών κινούμενων καί τών δμιλουσών 
τραπεζών, είς τάς επικοινωνίας, είς τάς ύπεγέρσεις τάς αντιθέ
τους πρός τούς νόμους τής βαρύτιμος, εις τάς μετατοπίσεις 
Αντικειμένων μή θιγομένων, είς τούς ανεξηγήτους θορύβους, 
εις όσα διηγούνται περί στοιχειωμένων οικιών, άπό μηχανικής 
καί φυσικής άπόι|·εως.

'Υπάρχουν εις ταΰτα υλικά γεγονότα παραγόμενα άπό αιτίας 
Αγνώστους ακόμη είς τήν επιστήμην καί περί αυτών τών φυσι
κών φαινομένων θά Ασχοληθώμεν είδικώς έδώ, διά νά πιστωθή 
πρώτον δριστικώς, μετά παρατηρήσεις, ή πραγματική τωνύπαρξις.

Αί υποθέσεις καί αί θεωρίαι θιί έλθουν αργότερα.

Προέβην είς πειράματα μέ περίφημοι· μέντιουμ τήν κυρίαν 
Εύσαπίαν Ιίαλαδϊνο έκ Νεαπόλεως ή όποια ήλθε πολλάκις είς 
ΙΙαρισίους, τό 18ς>8, τό 1905 καί εσχάτως τό 1906. Τά γεγο
νότα περί τών οποίων θά ομιλήσω 
έγένοντο εις τό σαλόνι τής έν ΙΙαρι- 
σίοις οικίας μου, τά τελευταία έν πλή- 
ρει φωτί καί χωρίς καμμίαν προετοιμα
σίαν, άπλούστατα είς μίαν συνομιλίαν 
μετά τό δεΐπνον, διά νά ε’ι'πω ουτω.

Προσθετέου δτι τό μέντιουμ αύτό 
ήλθεν είς Παρισίους κατα τούς πρώτους 
μήνας τού 1906 κληθέν άπό τό Ψυχο
λογικόν Ίνστιτοΰτον, όπου πολλοί σοφοί 
έξηκολούθησαν τάς παρατηρήσεις των 
Αρξαμένας ήδη πρό πολλού. Μεταξύ 
τών σοφών ϊούτων θά αναφέρω τόν 
έφευρέτην τοΰ ραδίου μακαρίτην Πέ
τρον Κουρρί.

Θα αρχίσω άπό τιί πειράματα τά 
όποια έκαμα τελευταίως τώ 1906 (τέσ- 
σαρες συνεδριάσεις: 29 Μαρτίου, 5 
'Απριλίου, 30 Μαΐου καί χ ’Ιουνίου).

I-—’Ιδού μία μικρά τράπεζα. Είχον 
ϊδή συχνά τράπεζαν αρκετά βαρείαν 
υπεγειρομένην έξ ολοκλήρου, είς είκοσι, 
τριάκοντα, τεσσαράκοντα μέτρων ύψος 
καί είχα λάβη φωτογραφίας, αποδεί
ξεις δηλαδή άναμφισβητήτους. Δι’έμέ 
ή άνύψωσις τών αντικειμένων δέν ήτο 
πλέον αμφίβολος. "Οπως ούτε ή έλξις II τράπεζα όπηγέρϋη εντελώς ένφ οί έποπτεΰοντε; άγρύπνως 

Λομπρύζο καί Ριααε έμειναν κατάπληκτοι.

τοΰ σιδήρου υπό μαγνήτου. ’Επιθυμιών δμως νά εξετάσω 
άνέτως πώς έγίνετο τό πράγμα, μίαν εσπέραν κατά τήν οποίαν 
εύρισκόμην σχεδόν μόνος μέ τήν Εύσαπίαν (29 Μαρτίου 
1906· εϊμεθα τέσσαρα άτομα έν δλφ) τήν παρεκάλεσα νά 
θέση τάς χεϊράς της μετ’ εμού έπί τοΰ τραπεζίου, ενώ τιί δύο 
άλλα άτομα ϊσταντο είς άπόστασιν. Τό έπιπλον ύπηγέρθη 
αρκετά ταχέως τριάκοντα ή τεσσαράκοντα εκατοστόμετρα, ένώ 
ημείς ΐστάμεθα όρθιοι καί οί δύο. Κατά τήν στιγμήν τοΰ 
φαινομένου τό μέντιουμ μέ τήν μίαν χεϊρα του έσφιγξε δυνατά 
τήν μίαν τών ίδικών μου, ένώ αί άλλαι δύο μας χεΐρες ήσαν 
πλησίον, υπήρχε δέ τόσον έκ μέρους του δσον καί έκ μέρους 
μου, μία θέλησις, έκδηλουμένη άλλως τε διά λόγων, διά διατα
γών πρός τό «πνεύμα ... Εμπρός!», Σηκώστε τό τρα
πέζι! , Θάρρος», 'Ελάτε! , «Προσπαθήσατε!» κ.τ.λ.

Έπιστιόθη αμέσως δτι δύο στοιχεία ύπήρχον έκεϊ. Άφ’ ενός, 
οί πειραματισταί απευθύνονται πρός μίαν αόρατον ουσίαν. 
Έξ άλλου είς τό μέντιουμ παρήχθη μία κόπωσις νευρική καί 
μυϊκή. Τό βάρος του αυξάνει άναλόγως πρός τό βάρος τοΰ 
εγειρόμενου Αντικειμένου, όχι δμως είς ακριβή αναλογίαν.

Ένηργούμεν ώσανεί υπήρχε πράγματι έκεϊ έν δν τό οποίον 
ακούει. Τό δν αύτό φαίνεται γεννώμενον καί έπειτα έξαφανι- 
ζόμενον δταν γίνη τό πείραμα. Φαίνεται δημιουργούμενον άπό 
τό μέντιουμ.

Ή αυθυποβολή ή τό δυναμικόν σύνολον τών πειραματι
στών δημιουργεί μίαν ιδιαιτέραν δύναμιν; Είναι διπλασιασμός 
τής προσωπικότητάς του; Είναι συμπύκνωσις ένός φυσικού 
περιβάλλοντος εντός τοΰ οποίου ζώμεν;

Άν ζητήσωμεν νά έπιτύχωμεν Αποδείξεις άτομικότητος 
πραγματικής καί διαρκούς καί πρό πάντων ταύτότητος μιας 

ψυχής καλούμενης διά τής άναμνήσεώς 
μας, δέν θά έπιτύχωμεν ποτέ τίποτε τό 
Ικανοποιητικόν. Είναι μυστήριον.

Δύναμις άγνωστος φυσικής τάξεως, 
δπου αισθάνεται κανείς τήν ζωήν. Ζωήν 
μιάς στιγμής.

Τό πείραμα περί τοΰ οποίου «ομί
λησα έπανελήφθη τήν ημέραν έκείνην 
τρις, έν πλήρει φωτί. Τραπέζιου ζυγί- 
ζον περίπου έξ χιλιόγραμμα ύπηγέρθη 
ύπ’αύτής τής αγνώστου δυνάμεως. Διά 
τράπεζαν δέκα, είκοσι χιλιογράμμων ή 
περισσοτέρων, Απαιτείται μέγας Αριθ
μός προσώπων. Τά πρόσωπα δμως 
ταΰτα δέν θά έπιτύχωσιν ούδέν εάν 
έν τουλάχιστον μεταξύ αυτών δέν είναι 
προικισμένοι· μέ δύναμιν μέντιουμ.

Τόση δαπάνη δυνάμεως μυϊκής καί 
νευρικής γίνεται, ώστε έν έκτακτον μέν
τιουμ, όπως ή Εύσαπία, δέν δύναται 
σχεδόν τίποτε έξ, διόδεκα, είκοσιτέσσα- 
ρας Ακόμη ώρας μετά συνεδρίασιν είς 
ήν έκοπίασε πολύ.

Προσθετέου δτι ή ύψωσις τοΰ επί
πλου συχνότατα εξακολουθεί, καί άφοΰ 
οί πειραματιζόμενοι παυσουν νιϊ έγγί- 
ζουν τήν τράπεζαν. Αύτό είναι ή άνευ 
επαφής κίνησις.

J

Τό φαινόμενου τούτο είναι δι’ έμέ τελείως αποδεδειγμένοι· 
καίτοι Αδύνατος ή έξήγησίς του. ‘Ομοιάζει μέ δ,τι θι'ι έγίνετο 
άν χεΐρες μέ χειρόκτια έκ μαγνήτου έτίθεντο έπί σιδηράς τρα
πέζης καί τήν ήγειρον. Άλλά δέν είναι πράξις τόσον Απλή. 
Υπάρχει έδώ μία ψυχική ενέργεια, εξωτερική, στιγμιαίως 
σχη ματιζομένη.

Πώς παράγονται αί ύψιόσεις αύταί καί αί κινήσεις;
Πώς ράβδος ισπανικού κηρού ή ύαλος τής λάμπας τριβό- 

μεναι έλκουν τεμαχίδια χάρτου ;
Πώςτεμάχιον σιδήρου φέρεται πρόςτόνπλησιάζοντα μαγνήτην;
Πώς ό ήλεκτρισμός συμπυκνούται είς τούς ύδρατμούς, είς 

τά νέφη, μέχρις δτου γέννηση τόν κεραυνόν, τήν Αστραπήν, 
τήν βροντήν;

Π. — ’Ιδού τιάρα δεύτερον είδος παρατηρήσεων.
Τό μέντιουμ τοποθετεί τήν χεϊρα του εις τήν χεϊρα άλλου 

προσώπου καί μέ τήν ά’λλην χεϊρα κτυπά είς τόν άέρα μίαν, 
δύο, τρεις, τέσσαρας φοράς. Τά κτυπήματα αύτι'ι ακούονται 
είς την τράπεζαν καί αισθάνεται κανείς τάς δονήσεις ένώ 
ακούει τιί κτυπήματα, κτυπήματα ζωηρά. ’Εννοείται δτι οί 
πόδες τοΰ μέντιουμ δέν έγγίζουν τούς πόδας τής τραπέζης.

Τό μέντιουμ θέτει συγχρόνως μέ ημάς τάς χεϊράς του έπί 
τής τραπέζης καί Ακούονται κτυπήματα έπί τοΰ έπίπλου, δυνα- 
τιότερα ή προηγουμένως.

Τό τοιούτον Απεδόθη πολλάκις εις Απάτην. Μετά μελέτας 
συγκριτικός τάς οποίας έκαμα εύρίσκομαι εις θέσιν νά βεβαιώσω 
δτι τό δεύτερον τούτο γεγονός δέν είναι όλιγώτερον θετικόν 
ή τό πρώτον.

’Επιτυγχάνονται τοιουτοτρόπαις, ώς γνωστόν, κτυπήματα 
ρυθμικά καί απαντήσεις υπό Απλοποιημένους δρους εις δλας 
τάς ερωτήσεις, μετά συμφωνίαν π. χ. δτι τρεις κτύποι θά 
σημαίνουν ναι καί δύο όχι καί δτι τόσα κτυπήματα σημαίνουν 
τό τάδε στοιχεϊον τού Αλφαβήτου.

III. — Κατά τά πειράματά μας, ένφ έκαθήμεθα τέσσαρες 
γύρω τής τραπέζης, ζητούντες έπικοινωνίαν τήν οποίαν δέν 
έπετιίχομεν, μία πολυθρόνα εύρισκομένη εις Απόστασιν εξή
κοντα εκατοστόμετρων από τόν πόδα τοΰ μέντιουμ, τόν όποιον 
έκράτουν μέ τόν άδικόν μου διά νά είμαι βέβαιος δτι δέν θά 
τόν χρησιμοποίηση, μία πολυθρόνα λέγω, μετακινείται καί 
γλυστρώσα έρχεται μέχρις ημών. Τήν απωθώ. 'Επανέρχεται. 
ΤΙ πολυθρόνα είναι βαρύτατη, άλλά όλισθαίνουσα ευκόλως έπί 
τοΰ παρκέτου. Αύτό έγένετο τήν 29 Μαρτίου καί έκ νέοι· τήν 
; Απριλίου. Τό τοιούτον θ«χ έπετύγχανε κανείς ούρων τό έπι
πλον μέ ένα σπάγγον ή μέ τόν πόδα του έκτεινόμενον. 
Άλλ’ έγένετο καί έπανεγένετο πέντε ή έξ φοράς Αφ’ εαυτού μέ 
βαθμόν ορμής Αρκετά έντεταμένης, ώστε νά πηδά ή πολυ
θρόνα, ή οποία έπι τέλους άνετράπη χωρίς κανείς νά τήν έγγίσΐ].

ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ : Φωτογραφίαν πνευμάτων.— 
Σχεδιαγραφήματα φανταστικά τών μέντιουμ. — Περιερ- 
γότατα πειράματα.

*

ΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
κ τοΰ ονόματος της, τό όποιον έτιμήθη δι’ ένός διπλώμα
τος τής Ιατρικής Σχολής, φέροντας τόν βαθμόν ’Άριστα », 

γνωρίζει καλώς από δεκαετίας ό 'Ελληνισμός τήν έν Αλεξάν
δρειά έλληνίδα ’Ιατρόν κυρίαν Αγγελικήν Παναγιωτάτου.

Μεθ' δλην τήν επικρατούσαν παρ’ ήμΐν ιδέαν, δτι ό όρίζων 
τοΰ γυναικείου πνεύματος δέν δύναται νά έκταθή πέραν τών 
στενών ορίων ένός εύώδους κομμωτηρίου, ή έλληνίς Δόκτωρ 
διά τοΰ ισχυρού πνεύματός της κατόρθωσε νά κατακρήμνισή 
τείχη προλήψεων, ανυπέρβλητα τέως, νά μετακινήση όρολίθους 
προαιωνίως τοποθετημένους πρό τοΰ οδού τής θύρας τού 
γυναικωνίτου, καί έξερχομένη είς τόν κόσμον, ένθουσιώδης 
αλλά καί σεμνή μύστις τής Θείας τοΰ ’Ασκληπιού 'Επιστήμης 
νά προκαλέση τήν ίτροσοχήν καί τήν εμπιστοσύνην, καί νά 
καταγάγη αναμφισβήτητου έπιστημονικόν θρίαμβον.

Σήμερον ή κυρία Αγγελική Παναγιωτάτου κατέχει έπίζηλον 
θέσιν μεταξύ τοΰ έν Αλεξάνδρειά διεθνούς επιστημονικού 
κόσμου, ού μόνον διά τήν ευσυνείδητοι· αύτής επιστημονικήν 
εργασίαν, Αλλά καί διά τήν ατομικήν μόρφωσιν, ήτις δύναται 
νιι κατατάξη αύτήν μεταξύ τών δλιγίστων ΰπεριιχων έλληνίδων 
τοΰ μόλις παρελθόντος καί τοΰ τρέχοντος ελληνικού αίώνος.

Ή κυρία Παναγιωτάτου, έκτος τής επιστημονικής ίδκκρυΐας 
κατέχει καί δύο έπερα ακόμη χαρίσματα: τό χάρισμα τού προ

φορικού καί τοΰ εγγράφου λόγου. “Οτε πρό τινων ετών έδόθη 
έν ’Αλεξάνδρειά επίσημον γεύμα έκ μέρους τών αυτόθι έπι- 
στημόνων έπί τή ευκαιρία τής εκλογής τοΰ όγογενούς ’Ιατρού 
Καρτούλη ώς επιτίμου Καθηγητού τοΰ έν Βερολίνω Πανεπι
στημίου, ή έκ τοΰ προχείρου γενομένη πρόποσις τής ομογενούς 
Δόκτορος κατέπληξε διά τής έμβριθείας, διά τοΰ ύψους τών 
ιδεών καί διά τής καλλιεπείας της, αναδείξασα ταύτην καί τοΰ 
προφορικού λόγου δεινήν χειριστήν.

Άλλά καί ό σύγχρονος παρ’ ήμΐν ιριλολογών κόσμος ούχί 
σπανίως συναντά τό όνομα αύτής κάτωθεν φιλολογικών δημο
σιευμάτων, τά όποια διακρίνει βαθεϊα έμπνευσις καί ύπερβάλ- 
λον άρωμα λεπτοτάτου αισθήματος, τό όποιον μόνον γυναικεία 
πνοή δύναται ν’ Αναδώση, όταν Αποφασίζη ό Θεός νά πλου- 
τίση τό στήθος αύτής μέ ψυχήν αβρι'ιν καί τήν κειραλήν της 
μέ πνεύμα λεπτόν καί εύκόλιυς έπικοιτ·ωνούν μέ τό Απειρον.

'Υπό τήν έ'ποψιν ταύτην ή Εικονογραφημένη» πρέπει νιι 
θεωρήται εύτυχϊ)ς βεβαίως δημοσιεύουσα είς τάς έκλεκτάς στή- 
λας της τό εμπνευσμένου τής κυρίας Παναγιωτάτου πεζόν 
ποίημα, «Ό Στεναγμός τοΰ πόνου , τό όποιον διακρίνει ό παλ
μός τοϋ λεπτού αισθήματος άβρώς συμπεπλεγμένος μέ τής 
{’ψηλής ιδέας τήν πτήσιν.

ΠΟΑ. Τ. ΑΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΤΛΟΣ
*

© ΣΤΕΝΑΓΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ

Ό Στεναγμός τοϋ Πόνου άγριος, σαν μούγκρισμα, ώσάν παράπονο 
γοργόνας, παγώνει τά θερμά δάκρυα τής Νύχτας καί τό φωτεινό γέλοιο 
τής Ήμερος.

*

Ό Στεναγμός τοΰ Πόνου άπό τά βάθη τοΰ όρίζοντος όγκοΰται κι' ανε
βαίνει ώσάν πελώριο κΰμα, έτοιμο νά σαβανώση τόν κόσμο. Ναι. τόν 
ακούω ν’ άνεβαίνη άπό τά βάθη τοϋ ορίζοντας μουγκρίζοντας, κι' ή 
Φύσις ολη ανατριχιάζει στό άγριο μούγκρισμά του.

*

Μέσ’ στην καρδιά τής Νύχτας ό Στεναγμός τοΰ Πόνου σαν καταιγίς 
όγκοΰται μέ μανίαν ή πονεμένες. ή πλάνες ψυχές άντιλαλοΰν τήν πέν- 
θιμην ήχοι του ποΰ σείει και κρημνίζει τά τείχη.

*

Τό στερέωμα ψηλά είνε γεμάτο άπό Δυνάμεις ποΰ λάμπουν μεταξύ 
των καί σιωπούν διά τούς άνΟροιπους, μά ό Στεναγμός τοΰ Πόνου εινε 
μεγαλείτερος άπό τάς λαμπερός Δυνάμεις τών κόσμων, διότι εϊμπορει 
νά τάς άμαυριόση καί αύτάς.

*

Ό Στεναγμός τοΰ Πόνου σαν άγρια τής θάλασσας πνοή ξεχύνεται 
στοΰ κόσμου τά πλάτη, απλώνεται στους τάφους, στά δένδρα, στά 
βουνά, δέρνει τών βράχων τά πλευρά ποΰ σημειώνουν τό δρόμο τοΰ 
θανάτου γιά τό φτωχό ναυτόπουλο- ενώνεται μέ τό μυρωμένο Ζέφυρο 
καί φτιάνει τήν ορμητική πνοή τοΰ φθινοπώρου ποΰ ξεφυλλίζει τά 
λουλούδια.

*

Ό Στεναγμός τοΰ Πόνου είνε ή κατάρα τοΰ ούρανοΰ καί ή ευχή τής 
κολάσεως. Ό Στεναγμός τοϋ Πόνου τρεμοσβήνει τή λαμπάδα τής 
σκληρός Ζωής κάτω άπό τ’ άστρα ποΰ είδαν τόσα θύματα!

. *

Ό Στεναγμός τοΰ Πόνου μέσα στά ροδοπέταλα μαραίνει τών ρόδων 
τήν ερωτική πνοή, ταράσσει τόν άνάλαφρο ύπνο τών λουλουδιών, συν
τρίβει σαν σφύρα άπονη τά στήθη τών ανθρώπων, μόνον τήν Ειμαρ
μένην δέν συγκινεϊ!

*

Ό Στεναγμός τοϋ Πόνου καίει τό αίμα, τής σάρκες, τά οστά τών 
δυστυχών, μόνον τά αίτια ποΰ τόν γεννούν μένουν άδάμαστα στήν 
άλυσσο τών παγκοσμίων Νόμων.

*

Ό Στεναγμός τοΰ Πόνου ό ύφασμένος μέ τά άνθρώπινα μίση καί μέ 
τής άνθρώπινες άγάπες θά νανουρίζη αιώνια μέ τό άγριο, τό βάρβαρο 
νανούρισμά του, θά νανουρίζη αίιίινια τόν άνθρωπο, σάν τό αιώνιο 
παράπονο τών μακρυνών Ωκεανών !

ν ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΠΤΑΤΟν
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ΤΟ ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ

rpi'i Αχίλλειου ,ή ώραία 
-X αύτοκρατορική επαυλι,ς 

της Κέρκυρας, ή οποία έκιν- 
δΰνευσε μετά τόν θάνατον 
τής ποιητικής Έλισσάβετ 
νά γίνη πέζότατα σανα
τόριου ή χαρτοπαίγνιον, 
ήγοράσίΐη ευτυχώς άπό τόν 
αδελφόν τής Α.Υ.τής I Ιριγ- 
κηπίσσης Σοφίας και ίΐά 
μείνη ενδιαίτημα εστεμμέ
νων καίπορφυρογεννήτων.

"Εχει τήν ιστορίαν του 
τό 'Αχίλλειον τήν όποιαν 
ί)ά διηγηίΐώμεν αντί τών 
γνωστών περιγραφών.

Τριάκοντα περίπου έτη 
πριν ή οικοδομηθή,ή’Ελισ- 
σάβετ, ωχρά ήγεμονΐς τότε, 
εστάλη παρά τών Ιατρών 
της νά ζητήση δυνάμεις 
είς τήν Κέρκυραν.Έν βρα
χεί διαστήματι ή Έλισ
σάβετ άνέλαβε χρώμα καί 
υγείαν καί φαιδρότητα, 
συναπεκόμισε δε έκεϊίΙεν 
καί εύγνιόμονα αγάπην 
πρός τήν νήσον. Έκτοτε, 
άπό καιρού εις καιρόν, τήν 
έπεσκέπτετο αναζητούσα 
τάς αναμνήσεις παλαιών 
νεανικών χρόνων.

Περί τό 1890 έπανελθούσα ή Έλισσάβετ είς τήν Κέρκυραν 
μετά πολυετή απουσίαν, παρέτεινε τήν διαμονήν της, άρεσκο- 
μένη ιδίως εις τινα έν Γαστοιιρίφ έξοχικήν έπαυλιν τήν οποίαν 
συχνά έπεσκέπτετο καί ή οποία ανήκει· εϊς τήν χήραν τού φιλο
σόφου καί διπλωμάτου II. Βραΐλα - Άρμένη. Ή χήρα αύτη 
τήν ημέραν τής άναχωρήσεως τής Έλισσάβετ έζήτησε παρ’ αυτής 

ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΑΣ ΩΡΑΙΟΤΕΡΑΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ

τήν άδειαν νά θέση τήν έπαυλιν εις τήν διάθεσίν της διά τό 
μέλλον. Ή πρότασις έγινε δεκτή καί τό επόμενον έτος ή ήγε- 
μονίς, έπανελίίούσα μέ ολιγάριθμοι· συνοδείαν, έγκατεστάθη είς 
τήν οικίαν τής χήρας Βραΐλα - Άρμένη, τής οποίας μάλιστα 
ήάέλησε νά διατηρήση ανεξίτηλοι· άνάμνησιν παραγγείλασα εϊς 
τόν Κερκυραΐον ζωγράφον κ. Γιαλλιυάυ δυο μεγάλους πίνακας 

παριστώντας τήν έπαυλιν.
Τόσον έιΊέλχθη τότε άπό 

τήν γύρω φύσιν ή Αΰτο- 
κράτειρα καί τόσον ήγάπησε 
τήν έπαυλιν εκείνην, ώστε 
τήν ήγόρασε καί διέταξε νά 
άνοικοδομηίίή.

Τά έπεισόδια δέν έλειψαυ 
άπό τήν ανοικοδόμηση· τής 
έπαύλεως μέ τήν ελληνορω
μαϊκήν αρχιτεκτονικήν καί 
τόν κορινθιακόν ρυθμόν δε
σπόζοντα εις τήν πρόσΟψιν. 

Κατά τόν ’Ιανουάριον τοΰ 
1891 αί. ’Αθηναϊκοί εφη
μερίδες άνέγραψαν, δτι ή 
Α ΰτοκράτειρα,έπι σκεφθεΐσα 
τήν άνεγειρομένην έπαυλιν, 
είχε τρομερά δυσαρεστηθή 
πρώτον διά τήν έλλειψιν 
άποβάθρας καί δεύτερον 
διότι ευρε τό άπο τοΰ λό
φου μέχρι τής θαλάσσης 
κατερχόμενον γραφικόν έδα
φος τής περιοχής τοΰ κτή
ματος κατάφυτου μέ ά'νθη, 
ενώ εκείνη ήθελε νά εΰρΐ) 
πυκνός λόγχμας καί τά ύψί- 
κομα δένδρα τής άγγλικής 
τεχνοτροπίας.

Έν περιστύλων, ουτινος ή 
άνέγερσις είχε διαταχθη άπό 
τόν επίτροπον τήςΑύτοκρα- 
τείρας βαρώνον Βάρσμπερ 

έκορύφωσε τήν αγανάκτηση· τής Έλισσάβετ, ή οποία διέταξε να 
τό κρημνίσουν, προκαλέσασα καί τήν παραίτηση’ τοΰ έπιτρό- 
που, άπελθόντος εις Βενετίαν.

Άλλ’ αυτά δέν ήσαν τιι μόνα ανέκδοτα.
Διά νά η υτευθή ο ανθών τοΰ Αχίλλειου είχε ζητηθή ΰπό 

τής Ελληνικής Κνβερνήσεως, διά τής διπλωματικής οδού, ή 
άδεια νά εϊσαχίΙώσι δενδρύλλια έκ τοΰ εξωτερικού. Πρωθυ
πουργός τότε ήτον ό Τρικούπης, ό όποιος δέν έπέτρειρε τό 
τοιοΰτον έπ’ οΰδενί λόγω καί εϊς ευτελές αντιστάθμισμα προσ- 
έφερε φυτά έκ τοΰ βοτανικού μας κήποι’.

’Εκτίσθη τέλος ή έπαυλις, άλλά δέν άπήλαυσε τάς καλλονάς 
της ή μυστικοπαθής Αΰτοκράτειρα.

Τιίιρα ό πολυτάραχος καί πολύποθος Λΰτοκράτωρ τής Γερ
μανίας ασφαλίζει πλέον τήν ιδιότητα τής ηγεμονικής διαμονής 
εϊς τήν ώραίαν έπαυλιν, όπως τής αξίζει.

ο χουχουλο-γιηργας

[Ό βαθύ; μελετητής καί ιι·ιν«!>ικ<>; συλλέκτης τών Λημωδών μας ασμάτων μετά 
τών μελιρδιών αύτών κ. Θεόδωρος Κληρονόμος, ό πεοιελδόιν πρός τούτο τά κιηηώ- 
τερα ορεινά μέρη τοϋ Ελληνισμού, πρόθυμος είς παράκληοίν μας, μάς έστειλε τό 
άσμα καί τό πλραμύύι τον ΧΟΥΧΟΥΛΟΓΙΩΡΓΑ τό όποιον χάριν τών άναγνω- 
στών της ή «Εικονογραφημένη, δημοσιεύει»]

Τσιοπώ’ος εκοιμωτανε
— ιΐϊ, ντουρντοναον νά νά ! 

Τρεις χρόνϋνς ατό ραβόί τον, 
γιορδκαι γκορδεμίσι -

- γκρέον, μωρέ, γκρβου — 
ζώγγ νά >·ά, ζιίιγγ νά νά/— 
Μάρβε καιρό; και ξύπνησε 
τά γίδια νά γυ,ρεβη.
Ιέε γκανγοννιαι βελάσματα 

όέ γκρονγουνιαι τροκάνια. 
Πιάνει τη οτραια το στρατί 
στρατί τό μονοπάτι, 
ί'ερώλνκα ναπαντηοε 
στέκεται τον όιοτάει. 
Λύκο, μην είδε; πρόβατα ; 
λύκο, μήν είδε; γίδια :

Τά γ/.έπεις κεΐν' τά δυό βουνά, 
τό .τέρα και το δώΙΙε ; 
πώχουν αντάρα στήν κορφή 
καί κατοαχνια στες ρί/ε; ; 
Κεϊ βόσκουνε τά πρόβατα 
κει βόσκουνε τά γίδια. 
Πήγα νιι πάρω νά αρνί 
νά τρυφερό ηιιμαρνι 
καί μέ είδε ή σκί'λα ή κολοβή 
καί τό σκυλί τό μαύρο, 
καί μοϋβγαλα ν τά νύχια μην 
τά ννχοποδαρά μου.
Καί κεϊ μέ κολοοβαρναγαν 
χορτάρι δέ η στρώνει.

Τά δημοτικά μας τραγούδια, τά όποια εΐνε γέννημα τής ζωηρός καί 
γονίμου φαντασίας τοΰ Ελληνικού Λαού, άπεικονίζουσι πιστότατα τόν 
χαρακτήρα καί τήν διανοητικήν άνάπτυξιν αύτού. Οδτος. μέ τήν ζωντα
νήν του γλώσσαν έτραγούδησε εις υψηλήν καί απαράμιλλοι- ποίησιν καί 
μελφδίαν, τάς οικιακός του περιπέτειας. τά άγροτικα του ειδύλλιο, τους 
εθνικούς του περισπασμούς, τά εθνικά του όνειρα, τά άρματα τών κλε
φτών. τούς άνδρας πού τόν έδύξασαν, καί κάθε πράγμα ποΰ τοΰφερε 
τή λύπη, τοϋ έγέννησε την χαράν, τοϋ έκίνησε τόν θαυμασμόν, τήν 
περιέργειαν. Δι’δλα του λοιπόν τά τραγούδια κάτι λέγει, κάτι ά<| η
γείται. Δι’ όλα έχει τήν ιστορία των, τό νόημά των, τό παραμύθι των. 
Τό τραγούδι :

Στέλνει ό Σιαλιάγας νιά γραη·!/ — Σέ σένα Γιώργομ' αρχηγέ, 
καί λέει τών κλεφτιανε'. και Μοδωράκη κλέφτη.

έχει τήν ιστορία του. Τό τραγούδι :
"Ενας Αητός περιμι ανος κι ένας Αητός λεβέντης, 
άπό τήν περηφάνια τον κι' «πύ τή λεβεντιά του. 
δεν πάει στά καιιόμερα δέν πάει νιι ξεχειμάση.

έ’χει τό νόημά του. Καί τό τραγούδι τοϋ Χουχουλο - Γιωργα.
Τσιοπάνης έκοιμήΐέηκε τρεις χρόνους οτό ραβδί τον.

έχει τιι παραμύθι του. Ό ποιητής του, ό όποιος έβοσκε περί τίι 
μεσονύκτιον τό ποίμνιόν του έκεϊ είς τά άγρια βουνά, ήκουσε νά τόν μιμη
τοί, μέ άνθρωπίνην φωνή, ενα πουλί εις όλα. Νά σφυρίζιμ σφυρρρ. . 
νιι σαλαγάη : όστ’, όστ'. όστ’.... πψιέτ. πψιέτ, πψιέτ, ενετέ .... τσιάπ, 
τσιάπ, τσιάπ, καί εϊς τύ τέλος νιι θρηνή. νιι κλαίη νά χουλιέται : 
ώχούουουου !.. . ώχούουου !... ώχούουου . Είδε άκόμη τό πουλί αυτό 
νά εμφανίζεται καί νά θρηνή μόνον τήν νύκτα, καί ιδίως όταν άκούη 
βόσκοντα ποίμνια. Τήν δέ ημέραν, σαν νιι μισή τύ πρόσωπον τοΰ ήλιου, 
σαν νά τό πικραίνουν τά κελαδήματα τών άλλων πουλιών, σιγά. Κρύπτε
ται μέσα είς τάς ύπιις ή τάς ρωγμας τών άποκρήμνων βράχων.

Τό περίεργον αυτό νυκτόβιον, τό όποιον μέ' τόν βίον του αυτόν κινεί 
τόν οίκτον, τήν λύπην, καί τά δάκρυα, έκαμε ζωηράν έντύπωσιν εϊς τόν 
ποιητήν τοΰ παραμυθιού του καί τοϋ τραγουδιού του.

— Θάταν άνθρωπος γιι'ι νά σκούζη έτσι !. . . Άλλοιώτικα δέ γένεται.. - 
Καί θάταν τσιοπάνης ... Ι’ιά δαϋτο σιουρίζει. ααλαγιίει, άπαράλλαχτα. · - 
Ακούει τά ξένα πράμματα καί θυμάται τά δικά του... ΙΙοιός ξέρει, 
τάχασε, τοϋ ψώφησαν... Κάτι τέτοιο θάνε... Τάρίζικο !... Τί τουγραφε !...

"Εκαμε αΰτάς τάς σκέψεις, καί αμέσως τοΰ έπλασε ένα μύθον. Το 

έφαντάσθη. ένα πιστικόν, πού τόν έλεγαν Γιώργο, τοϋδωσε ένα κοπάδι 
γίδια κ.λ.π. Καί θέλει τίι παραμύθι αυτό νιι τό πιστεύη όχι μόνον αυτός, 
άλ.λά καί εκείνος είς τόν όποιον τό άφηγήται. Διότι λέγει : εγινε ατάλή- 
&εια νιά βολά.

Δημοσιεύομε!· τύ παραμύθι τοΰ Χουχουλο - Γιωργα όπως μάς το 
άφηγήθη, μέ τήν ζωντανήν του γλώσσαν, ο έκ Βαλτετσίου τής Τριπό- 
λεως Έλ. Ντριβάς.

- Πουλές. πατριώτη, εΰτοϋνο τίι πουλί ήτανε τσιοπάνης νιιι βολά. 
καί τόν λέγανε Γιώργο. Νιά νύχτα τό λοιπόν έσκάριξε τιι γίδια του στο 
λόγγο καί βόσκαγαν. Έκεϊ πού βόσκαγαν τιι γίδια, ό Γιώργος έγλάριασε 
ιΐπάνου στο ραβδί του. καί παρακάλεσε τό Θεό, στιί ψέμματα μαθές, νά 
πλάγιαζε, πώς ήτανε ακουμπισμένος, τρία χρόνια. Ό Θεός τόν ακούσε 
καί τωκαμε τής στιγμής. Γιατί ξέρεις; έτότενες οί άνθρωποι ήτανε 
άνθώοι. παστρικοί. κΓ ό.τι γυρέβανε ιστό τό Θεό τό βρίσκανε. Βέβαια !... 
"Ας λέμε λοιπόν.Ό Γιώργος έκαταλάγιασε- Έπεσε σαν ψωφιος. Τιι γίδια 
του βοσκώντας. βοσκώντας, έπήρανε τάγρια βουνά κ.Γ άγρίεψαν.Δέν κόταν 
νά τά ζυγώση ζούδι, γιατί ήτανε κοντά τους δυό σκυλιά πού κατεβάζανε 
τόν καββελάρη. Κανιά βολιι πού λές. άπάνου στά τρία χρόνια εξύπνησε. 
Τυράει γιά τά γίδια ... ναι... τίποτα. ’Λφρουγκάζεται νάκούση τροκά
νια. βελάσματα. τίποτα. Τότενες τόν έφαγαν τά φειδία! Αχ! ο έρημος, 
λέει μέσα του. κακόπαθα!... Νύχτα κοιμήθηκε, νύχτα ξύπνησε. Όπως 
τό γύρεψε. ΙΙέρνει πουλές τά βουνά ιράχνοντας καί ρωτώντας. Γύριζε 
γύριζε μέρα νύιχτα. ρώταε. . . τίποτα, πουθενά γίδια. Κανιά βολά, 
ιΐπαντάει νά γερϋιντόλυκα, πού λέει καί τό τραγούδι, καί τόν άριότηξε. 
Έτότες ξέρεις έκρένανε καί τά ζωντανά. ’Ήτανε άλλοιώτικος ό κόσμος. 
Τιι λιθάρια ήτανε καρβέλια. Ό Θεός ήτανε πολύ χαμπιλά καί κουβέν-
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τιαζε μέ τούς ανθρώπους. Μαρχίνησε νά χαλάη ό κόσμος. Τά παιδιά 
τύν βαρήγανε μέ τά λιθάρια πού ρίχνανε τού ψήλου. Τά γελάδια τόν 
έγλύιρανε. τάλογα τόν κλοτσάγανε, καί τέτοια. . . Πεισμώνει πού λές 
κι’ αύτός. καί πέρνει νά μακριά κοντάρι, τό μπήει καταής καί ζούλα 
ζούλα έπήε ό οΰρανός τοΰ ψήλου καί ή γή τοϋ βάθου. "Υστερα άρχίνηξε 
κΓ έρριχνε σαράντα μέρες νερό καί σαράντα αλάτι κΓ έκανε τή θάλασσα 
καί τάλλα πράμματα ... Τό λοιπόν πού λές άριότηξε τό λύκο μήν είδε 
πουθενά τά γίδια του. ’Εκείνος, πώς λέει καί τό τραγούδι τοϋπε:

— Γλέπεις κεϊν’ τά δυό βουνά ....
Τρέχει ύ Γιώργος καί γλέπει τά γίδια σένα διάσελο. Τιι κράζει, τούς 

σιουράέι. Τόν σμίζουνται τά δυό σκυλιά του κΓ άπολιώνται σαν σαΐττες 
ιΐπάνου του νά τόν φαν. Τιι κράζει, τούς ρίχνει ψωμί, τίποτα. Άπάνου 
του. Λακιίει πού λές. κΓ άνεβαίνει σέναν έλατο. ’Εκείνα μέ τά δόντια 
τους τόν κόβουν. Πηδάει σάλλονε, καί κείνον, σάλλονε καί κείνον. Δέν 
τόν γνωρίζανε γλέπεις, γιατ’ ήταν γενημένος άλλοιιότικος άπό τές σκα
σίλες καί τόν κάματο.

Άπό τή λύπη του κι’ εύτούνος παρακόυσε πάλε τό ©εό καί τόν 
έκαμε πουλί. "Αμα έγένηκε πουλί έφλετούριξε καί πήε κ.Γ έκατσε όξω 
στό βορό τοΰ σπιτιού του κι’ έσκουζε τής μάννας του νάβγη νά τόν ϊδή. 
Βγαίνει ή μάννα του καί τόν γλέπει πουλί. Παρακαλάει καί κείνη τό 
Θεό καί τήν κάνει κουκουβάϊα. ΚΓ έτσι άπό τότενες έγένηκαν πουλιά 
καί γυρίζουνε άντάμα τές νύχτες, γιατί νύχτα γένηκαν πουλιά.

«
Τό άνωτέρω μέλλος εΐνε ’Αλβανικόν. "Ηκουσα αύτό έν Πρεβέζη 

ιΐπό τόν έκ Χειμάρας Β. Κουτάλαν. Υπάρχει παραλλαγή κατά τό 
μελφδικόν καί τάί έποιδούς τοϋ ρσματος μέρος, ήτις ι^δεται έν τή λοιπή 
έλευθέριι Έλλάδι. Εΐνε δέ αΰτη άργοΰ χρόνου και λίαν θρηνώδης, 
δμοιάζουσα πρός τά ποιμενικά (τσιοπάνικα) ζίσματα. Κατ’ αυτήν έπα- 
νάλαμβάνεται εϊς έκάστην μουσικήν στροφήν ή έπφδός: ωχ! μαν- 
νούλαμ’ ώχ!

Ντουρντοιιροΰ = κακομοίρα, δύστυχος. Νανά -μάνα, μήτηρ. Γκιορ- 
δέσι άλβ. - ψιόφησα, πέθανα. Γκορδεμίσι άλβ. = δέν ψώφησα, δέν 
πέθανα.— ΙΊέθανα καί δέν πέθανα. - Γκρέου αλβ. σήκω. ξύπνησε. 
Ζώγγ άλβ.- πουλί, πτηνόν. Ψιμάρνι ιίψιμον αρνί. Κολοσβάρναγαι 
μέ εσυρον χαμαί, έπί τοΰ εδάφους. Θ. Δ. κληρονόμος
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ΑΠΟ ΕΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΟΛΥΤΙΜΟΝ

ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

τοϋ γενικού γραμματέως τοϋ Χήμου ’Αθηναίων 
'.■■ν, ό>υ Παρασκευοπούλου, τοϋ γνωστού και έξ 

έργων του συγγραη έως και δημοσιογράφου, 
πρό ι’ιλίγων ημερών ογκώδες σύγγραμμα μέ

πο
κ. Γεωργίου 
Αλλων 
έξεδόθη ..........---------------------- ----------ν-ιπ™ t"

τον τίτλον «Οί Δήμαρχοι, τών Ά'&ηνών». ΊΙ σπουδαιότης 
τοϋ βιβλίου τούτου γίνεται κατα
φανής αμέσως μέ τό πρώτον 
βλέμμα, τό όποιον θά ρίψη τις 
έπ’ αύτοΰ. Έντός τών ΰπερεξα- 
κοσίων σελίδων του περικλείεται 
ολόκληρος ή ιστορία τής άνιδρύ- 
σεως καί προόδου τής Ελληνικής 
πρωτευούσης. Μεθοδικός, λεπτο
μερώς καί πρό πάντων πιστός 
εξιστορείται ή δράσις όλων τών 
Δημοτικών’Αρχών, αί όποϊαι διοί
κησαν τόν Δήμον ’Αθηναίων άπό 
τής συστάσεως αυτού μέχρι σήμε
ρον. Καί ή δράσις αυτή δέν εΐναί 
τι άλλο ή ή προϊοϋσα αΰξησις τών 
’Αθηνών, ή διαμόρφιοσις αύτών 
εις τήν σημερινήν πόλιν. Τά έργα 
τών κατά καιρούς δημοτικών αρ
χόντων 
όποια 
τόνον 
πόλεως 
έκανόνισαν αυτήν.

Καταπλήσσει ιδία ό όγκος τής 
γενομένης έπί Μερκούρη εις διά
στημα οκτώ ετών εργασίας, ώς εκτί
θεται α'ύτη σύνηνωμένη καϊ μεθοδικός. ΙΙάντες οί έν Άθή- 
ναις κατοικοϋντες βλέπομεν καί ήξεύρομεν, ότι έπί οκτώ τώρα 
?τη ·Ι Χημοτικί) Αρχή εργάζεται άποπερατοΰσα ότέ μέν τούτο, 
ότέ δέ εκείνο και Αλλοτε ά’λλο έργον, άποβλέπον εϊς τήν Ανά
πτυξη· καί τόν καλλωπισμοί· τής πόλεως.

ΊΙ δημαρχική περίοδος τοϋ κ. Σπ. Μερκούρη είναι αληθώς 
Αναμορφωτική, άναντιρρήτως δημιουργική. Κατ’αύτήν πρωτί- 
στιος ο Δήμος έξήλθε τοϋ οικονομικού χάους, εϊς τό όποιον 
τον είχον ρίψει προηγούμενοι δημοτικά! αρχαί ή ανίκανοι ή 

Ό «ώσας Αθηναίων Λημ. "Αρχών.
ΣΠ. ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ

τόν Δήμον

εϊναι κυρίως εκείνα, τά 
έ'δωκαν τόν μεγαλείτερον 
εϊς τόν σχηματισμόν τής 
τών ’Αθηνών, τά όποια

T0 ΤΕΡΑΣΤΙΟΝ NEON ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ

πεσοϋσαι θύμα φαύλου πολιτικού καί διοικητικού συστήματος. 
Ό Δήμος ήτο χρεοκοπημένος, ό Δήμος δέν ήδύνατο νά έπαρ- 
κέση εϊς τάς απολύτους άνάγκας του έκ τών Ιδίων του πόρων. 
ΊΙ έκτέλεσις καί τοϋ ελάχιστου έργου έπρεπε νά γίνη διά 
δανείου. Καί ό \ήμος έβαρύνετο Αδιακόπως μέ χρέη. Άλλ' 
ιδού ότι ό Θεός έλυπήθη πλέον τόν άτυχή αύτόν Χήμον, ιδού 
ότι ή πολιούχος τών Αθηνών Θεά Αθήνα, συγκινηθεΐσα έκ · 
τής αθλιότητας αύτών, έκαμε ν' Αναπηδήση έκ τοϋ μέσου τού 
λαού, ώς αύτή άλλοτε έκ τής κεφαλής τού Χιός, Χημοτικός 
"Αρχών μέ ιθέλησιν, μέ νοϋν, μέ δύναμιν διά νά θέση τέλος 

εϊς τήν κατάσταση· αύτήν.
Άπό τοϋ πριότου τής δημαρ- 

χείας του έτους ό κ. Μερκούρης 
κατώρθωσε ν’ άναστηλιόση οικο
νομικός τόν Δήμον καί νά τόν 
καταστήση σχεδόν αυτάρκη· καί τό 
θαύμα τούτο έπετελέσθη μέ τήν 
επιμελή είσπραξη· τών καθυστε- 
ρουμένων, μέ τόν περιορισμόν τών 
δαπανών διά τής τακτοποιήσεως 
τών δημοτικών χρεών, μέ τήν ενί
σχυση· τών δημοτικών εσόδων διά 
τής έκτελέσεως έργων προσοδοφό
ρων, μέ τήν διαχείριση· τής δημο
τικής περιουσίας ύπό τό πνεύμα 
τής αύστηροτέρας οικονομίας. Ή 
έκπλήρωσις τών ύποχρειόσεων τού 
Δήμου, αί'τινες πηγάζουν έκ τοΰ 
κοινωνικού καί διοικητικού σκοπού 
τής συστάσεως αύτοΰ δέν προσκό
πτει πλέον έπί τής ανεχείας τοΰ 
δημοτικού ταμείου. Τά. ετήσια ελ
λείμματα εΐναί τι άγνωστον εντελώς 
καί τήν θέσιν αύτών κατέλαβον 
τά ταμειακά περισσεύματα. Καί τά 
εισοδήματα τού Δήμου διά τής 

τακτικής αύτών είσπράξεως, καί τής έκτελέσεως διαφόρων 
έργων, πολλαπλασιάζονται καθ’ έκαστον έτος καί επιτρέπουν 
εϊς αυτόν ν’ Ασχολήται Αποτελεσματικός εις τήν επίλυση· τών 
μεγάλων ζητημάτων, ήτις μεταβάλλει τήν ό'ψιν τής πόλεως τών 
Αθηνών καί ανοίγει εϊς αυτήν εύρείας τάς οδούς πρός τήν 
πρόοδον καί τόν πολιτισμόν.

Οΰτω κατωρθώθη νά υδρεύεται έπαρκώς ή πόλις, νά παύ- 
σουν τά δεινά τής λειψυδρίας έν καιρό θέρους καί χειμώνος, 
νά μή Ακούονται πλέον αί τών απηλπισμένων διψαλέων κατοί-

ΑΠΟΨΙΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ

κων φωναί νερό! νερό! τών οποίων τά έκ τής δίψης μαρτύ
ρια έχρειάζετο νά περιγράψη είς νέος Τορκουάτος Τάσσος. 
Μέχρι, τοϋ τέλους τοΰ 1899 ή πόλις ύδρεύετο μέ 3-4 όκάδας 
ΰδατος, σήμερον ή ύπάρχουσα έν τή Δεξαμενή ελάχιστη ποσό- 
της ανέρχεται εϊς 20 καί πλέον όκάδας, ενώ ή μεγίστη υπερ
βαίνει πολλάκις τάς 5θ· Έκτος δέ τούτου έγινε καί τοιαύτη 
έργασία, ώστε έλπίζεται ή μάλλον θεωρείται βέβαιον ότι τό 
ζήτημα τής οριστικής ύδρεύσεως τών ’Αθηνών εύρίσκεται εις 
τό τέλος τής λύσειός του.

"Αλλοτε οί δρόμοι τών ’Αθηνών ήσαν κάτι τό όποιον 
παρουσίαζεν αύτάς ώς κοινήν επαρχιακήν 
τής 'Ελλάδος πόλιν. Σήμερον έχομεν δρό
μους ασφαλτοστρωμένους, χωρίς λάσπην, 
χωρίς τήν πληγήν τοΰ Αφορήτου κονιορ- 
τοΰ. 'Η όδοστρωσία, τό μέγα τών Κυβερ
νήσεων καί τών δημοτικών αρχών τής 
άλλοτε πρόβλημα, θεωρείται καί είναι 
πλέον λελυμένον. Άσφαλτοστρώθησαν τά 
κεντρικώτερα τών ’Αθηνών μέρη καί ή 
έργασία εξακολουθεί καί θά έξακολουθήση 
άδιακόπως, μέχρις ού μεταμορφωθή εντε
λώς ύπό τήν έποψιν ταύτην τό κλεινόν 
καί. κονιοστέφανον άστυ. Αλλά καί ή έπί- 
στρωσις τών οδών μέ τό παλαιόν σύστημα 
τού μακαντάμ έκτελεΐται όσον τό δυνατόν 
τελειότερον τό δέ μάλλον σπουδαίου εϊναι, 
ότι τό δημοτικόν χρήμα, τό προορισμένου 
πρός τόν σκοπόν τούτον δέν κατασπαλάται 
εϊς μάτην, δέν καταχράται ύπό ασυνειδή
των έργολάβων. Ή άγρυπνος έπίβλεψις 
τοΰ κ. Μερκούρη μετέβαλεν εντελώς τήν 
κατάσταση· καί σήμερον οί έργολάβοι τής 
όδοστρωσίας εϊναι τιμιότατοι εκτελεστοί 
τών ύποχρειόσεων, ας αναλαμβάνουν.

Οί ηλεκτρικοί λαμπτήρες, οί καταυγά- 
ζοντες μέ τό άπλετου φως των τάς κυριω- 
τέρας τής πόλεως οδούς καί όλας τάς πλατείας, καί οί φανοί 
μέ τόν φωτισμόν των διά συστήματος Άουερ, ιρωνάζουν ή 
καλλίτερου δεικνύουν μέ τήν λάμψιν των ποιαν Ανατροπήν 
έφερεν ό κ. Μερκούρης εϊς τό ζήτημα τού φωτισμού τής 
πόλεως. Τό ψηλαφητόν σκότος, τό όποιον έκάλυπτε τάς ’Αθή
νας πρό ολίγων ετών κατά τάς άσελήνους νύκτας μένει πλέον 
ώς παράδοσις μεταξύ πολαιοτέρων καί νεωτέρων καί ή ιρράσις 

ή πόλις έπλεεν εϊς τό σκότος» άντικατεστάθη μέ τήν αντί

Γ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΤΛΟΣ
Γενικός Γραμματεΰς τού Λήμου Αθηναίων. 

Συγγραφεύς τού βιβλίου.

θετον αύτής τήν πόλιν πλημμυροΰν κύματα φωτός». Αί 
λεπτομέρειαι, τάς οποίας μας παρέχει έπί τοΰ ζητήματος τού
του τό βιβλίον τοΰ κ. Παρασκευοπούλου, όσον καί αν εϊναι 
γνωσταί, προσλαμβάνουν νέον ενδιαφέρον καί προκαλοΰν άμέ- 
ριστον τήν έκτίμησιν παντός διά τό έργον τοϋ κ. Μερκούρη, 
όπως εκτίθενται. ’Αλλά τό σπουδαιότεροι· όλων είναι ότι ένώ 
άφ’ ενός ή πρωτεύουσα εϊς τό ζήτημα τοΰ φωτισμού της δύνα
ται νά παραβληθή μέ τήν τελειότεροι· φωτιζομένην μεγαλό- 
πολιν τοΰ πεπολιτισμένου κόσμου, άφ’ ετέρου έπήλθεν έτησία 
οικονομία 9° χιλιάδων δραχμών. Ύπετιμήθη καί κατά 4° % 

τό άεριόφως.
Γιγαντιαία, απείρως ενδιαφέρουσα, μο

ναδικός, σκόπιμος καί επωφελής παρου
σιάζεται ή έργασία τής Δημοτικής ’Αρχής 
διά τόν καλλωπισμόν τής πόλεως. Ό κ. 
Μερκούρης ήθέλησε νά μεταμόρφωση τάς 
Αθήνας, νιι τάς άνανειόση, νά τάς έξαγάγη 
έκ τής Ασχήμιας, τής δπισθοδρομικότητος, 
τής βαρβάρου σχεδόν καταστάσεώς των 
καί μά τήν αλήθειαν τό επέτυχε πληρέ
στατα. Χάρμα ψυχής και οφθαλμών είναι 
ή ΰπ’ αυτού γενομένη μεταρρύθμισις τών 
πλατειών καί ή μεταβολή των εϊς εύθα- 
λεΐς, πρασίνους, δροσερούς, μυρόεντας κή
πους. Ιίροκαλεϊ τήν ευγνωμοσύνην παντός, 
ενδιαφερομένου υπέρ τής υγείας του, ή 
έπιμέλεια περί τήν συντήρηση· καί τήν 
αΰξησιν τών δενδροστοιχιών. 'Ο αγαπών 
τάς ’Αθήνας καί θέλων νά βλέπη αύτάς 
ωραίας καί προοδευούσας δέν δύναται νά 
μή Αναγνώριση οποία μεταβολή εϊς ωραιό
τητα καί εξυγίανση· έπήλθε: διά τής κατα
σκευής τών κήπων τούτων εϊς τάς πλατείας 
Όμονοίας, Δημοτικού Θεάτρου, Κάνιγγος, 
Ελευθερίας, ’Ανεξαρτησίας, ΊΙρωων, Φιλι
κής Εταιρείας ή Κολωνακίου, Φιλομούσου

Εταιρείας, Βικτωρίας, Κλαυθμώνος, Αένορμαν καί αλλαχού. Καί 
όρθώς ό συγγραφεύς τοΰ βιβλίου τούτου επιλέγει εϊς τό σχε
τικόν κεφάλαιον : Καί οΰτω σήμερον δύναται τις νά εϊπη ότι 
υπάρχει και εϊς τάς Αθήνας τό πράσινον χρώμα, διαστίζον 
κατά διαστήματα τήν έκ τοΰ κονιορτοΰ λευκότητα τών οδών, 
καί διαχέεται εϊς τήν άποπνικτικήν Ατμόσφαιραν έλαφρά δρό
σος καί ευωδία ανθέων, καί έχει ή πόλις διά ν’ άναπνεύση 
πνεύμονας μικρούς μέν ακόμη, αλλ’ ύγιεστάτους .



I 12 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΜΑΙΟΣ 1907 ΜΑΙΟΣ 1907 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ I 13

Η ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

Και το καλλωπιστικόν τοΰτο εργον τοΰ Δήμαρχον κ. Μερ- 
κούρη υπέρ τής πόλεως συνεπληρώθη διά τής κατασκευής νέων 
και μεγαλοπρεπών ναών, ώς <5 τοΰ αγίου Διονυσίου, τοΰ αγίου 
Παύλου, τοΰ άγιου Παντελεήμονος, Τριών Ιεραρχών, ή διά 
τής εξωτερικής και εσωτερικής έξωραΐσεως και άνακαινίσεως 
όλων σχεδόν τών υπαρχόντων. Καί έτι πλέον διά τής άνιδρύ- 
σειος νέων δημοτικών κτιρίων καί τής συμπληρώσεως ή 
επισκευής τών υπαρχόντων. Τό Δημαρχικόν κατάστημα, τό 
όποιον ά'λλοτε παρεβάλλετο μέ χάνι καί ήτοι' εστία δυσω
δίας καί έβλεπαν εις τιί διάηορα διαμερίσματα του νά 
βασιλειή] ή αταξία καί ή ακαθαρσία, σήμερον είναι έν τών 
ώραιοτέρων καί μεγαλοπρεπέστερων καθιδρυμάτων τής Δη
μοσίου υπηρεσίας. Κατέχει δέ καί τήν εύρυτέραν καί πλου- 
σκότερον επιπλωμένη!· αίθουσαν, ήτις χρησιμοποιείται διά 
χορούς, συναυλίας, εκθέσεις, διαλέξεις, ύποδοχάς. ΤΙ αίθουσα 
αύτη αποτελεί αληθές τών Αθηνών κόσμημα. ΤΙ Κεντρική 
Αγορά έπεσκευάσθη καί συνεπληρώθη κατά τοιούτον τρό
ποι·, ώστε πας ό έπισκεπτόμενος αυτήν ν’ άποκομίξη τάς 
μάλλον εΰαρέστους έντυπιόσεις καί ούχί ώς άλλοτε νά δοκι- 
μάζΐ| τήν αηδίαν καί τήν φρίκην. 'Η άνίδρυσις τής Λαχα
ναγοράς, όχι μόνον εξυπηρέτησε σπουδαιοτάτην τής πόλεως 
ανάγκην καί έπροστάτευσε μεγάλην τάξιν συμπολιτών μας 
άπό τ<ί ψύχη τοΰ χειμώνας ή τούς καύσωνας τοΰ θέρους, 
άλλά καί έκαλλώπισεν αληθώς τμήμα τής πόλεως, τόν Κερα- 
μεικόν, τό όποιον προσελκύει πάντοτε τους ξένους διά τής 
σπουδαιότητος τών περ'ι αύτό αρχαίων κειμηλίων. Καί 
σήμερον αί Άθήναι δύνανται νά καυχώνται δτι έχουν 
Λαχαναγοράν μεγαλοπρεπή, τής οποίας δμοιαι εύρίσκονται 
είς τρεις ή τέσσαρας μόνον πόλεις τής Εύρόίπης.

"Ο,τι δμως δύναται νά θεωρηθή μέγα κατόρθωμα τοΰ 
κ. Μερκούρη είναι ή άνέγερσις τοΰ νέου Δημοτικού Νοσο
κομείου. ’Εργον αληθώς κολοσσιαίου, καταπλήσσον μέ τόν 

όγκον του, μέ τήν τελειότητά τΟυ. Ή γενομένη 
λεπτομερής υπό τοΰ κ. Παρασκευοπούλου περι
γραφή τοΰ ιδρύματος τούτου δίδει τελείαν ιδέαν 
τής έπιβλητικότητος τοΰ κτιρίου καί τής ευεργετι
κής έξυπηρετήσεως, τήν οποίαν μέλλει νά προσ- 
φέρη εις τήν φιλανθρωπίαν καί τήν ’Επιστήμην, 
δταν παραδοθή εις τήν κοινήν χρήσιν. Τό νέον 
Νοσοκομείου, τό όποιον έκτίσθη μέ όλους τούς 
όρους τής υγιεινής καί τής αρχιτεκτονικής καί τό 
όποιον δύναται νι'ι παραβληθή μέ τά τελειότατα 
τής Ευρώπης, θά μείνη καθ’ ημάς ώς τό ωραιό
τεροι· καί σημαντικ.ιότερον τεκμήριου τής μεγαλουρ
γού δράσεως τοϋ κ. Μερκούρη.

Θά έχρειαζόμεθα πολλάς σελίδας, άν επεχειρού- 
μεν νά. συνοψίσωμεν καί έν έλαχίστω τό έπιτελε- 
σθέν υπέρ τοϋ Δήμου καί υπό τού κ. Μερκούρη 
εργον, ώς παρουσιάζεται τούτο διά τοΰ βιβλίου τοϋ 
κ. I Ιαρασκευοπούλου καί ώς είναι τοΰτο άλλως τε 
γνωστόν είς όλου;. ’Έργου τό όποιου περιλαμβά
νει τόσον σημαντικός προσπαιθείας νι'ι έξαχθή ό 
\ήμος έκ τοΰ χάους, νι'ι άνορθωθή καί. νι'ι εϊσαχθή 
είς τήν όδόν τής προόδου καί τοΰ πολιτισμού δέν 
είναι δυνατόν νι'ι συνοψισθή εις ολίγα; λέξεις. ’’.Αν 
άρχίση κανείς νά έξετάσΐ) τά γενόμενα, άπό τήν 
άναμόρφωσιν τής υπηρεσίας είς τιί δημοτικά, γρα
φεία μέχρι τής έκτελέσεως και τοΰ τελευταίου 
ενδιαφέροντος έργου καί άπό τήν οικονομικήν τοΰ 
Δήμου αναστήλωσα· μέχρι τήςτοιαύτης αύτοΰ βελ- 
τιιόσεως, ώστε έργα, τά όποια άλλοτε έθεωροϋντο 
αδύνατα, νά έκτελοΰνται σήμερον άνευ δανείου, 
πρέπει ν’ άφιεριόση σελίδας ϊσας πρός τάς άηιερω- 
θείσας υπό τοΰ κ. Παρασκευοπούλου είς τό σύγ
γραμμά του.

Δέν υπάρχει κ.αμμία αμφιβολία, δέν χωρεΐ συζή- 
τησις, κατά τήν κοινήν ομολογίαν, ομολογίαν ειλι
κρινή, ανυπόκριτοι·, άνευ συμφέροντος, ομολογίαν 
ό’χι πλέον τών ’Αθηναίων, άλλά τών ημεδαπών 
καί ξένων, οϊτινες κατά καιρούς επισκέπτονται τάς 
Αθήνας ότι ή πρωτεύουσα κατέστη εντελώς 
αγνώριστος είς πρόοδον καί έξωραϊσμόν υπό τήν 
νοικοκυρευμένην διοίκηση· τοΰ Μερκούρη. Αύξησις 
τών πόρων τοΰ Δήμου, οϊκονομίαι καί έργα, διά 
νά έξωραΐζη, νά καλλωπίζη, νά έξυπηρετή τάς 

άνάγκας τής πρωτευούσης. Είς αυτά συνοψίζεται ή εργασία του. 
Τδοΰ δέ διατί κοινός πόθος, πάντων, Αθηναίων καί 

πανελλήνιον πόθος είνε όπως συνεχισθή τοιαύτη αναμορφωτική, 
δημιουργική καί έξωραϊστική έν τώ πρώτη» \ήμω τοϋ Κράτους 
εργασία υπό τήν τιμιωτάτην διοίκησιν τοϋ αληθώς μεγαλουρ
γού καί δημοφιλούς Δημάρχου κ. Σπ. Μερκούρη. Δ. Β.

Η ΟΛΟΣ ΕΡΜΟΥ

*

Η ΣΕΛΙΣ ΔΙΑ ΤΑΣ ΚΥΡΙΑΣ
Τό καΙΤήκον τής γνναικύς rival ή ιόραιότης. 
άλλ’ ή ώραιότης είνε τέχνη δύσκολος.

(EPNtXTOZ Pen*»·»
Διά τάς πολύσαρκους - Διά τάς ισχνός.

VII

ί
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τ

>Χ, ιά >·ά είνε ώραία μία γυνή - γράρει ό δόκτιορ Be I.usi πρέπει 
ζ^Κείνε άναστήματος μέσον καί κομψού, >'ά έχη σύνολον γραμμών ιίρμο- 
νικών, το πρόσωπόν της προ πάντα»’ θελκτικόν, τό δέρμα μαλακόν, λεϊον 
καί λευκόν, τό βλέμμα ζωηρόν, τάς κινήσεις χαριτοτμένας, τό βάδισμα 
κομψόν καί νά μή είνε ούτε πολϊ· Ισχνή ούτε 
πολύσαρκος. Ui άρχίσωμεν άπό τό τελευταίου.

"Οταν βλέπ/ι κανείς μίαν όμόψν/.όν μας τό 
πρώτον τό όποιον προσπίπτει είς τους οφθαλμούς 
του είνε τό σχήμα ιού σώματός της. "-!»· η εί’σαρ- 
κία της υπερβαίνει τά όρια ή γυνή, έστω καί μέ 
τήν πλέον χαριτωμένην κ.εφαλ.ήν, δέν δύναται νά 
θεοιρηθή ωραία·

Βεβαίως ή ενοαρκία στρογγυλεύει τάς γρα/ι- 
μας καί συντείνει εις τιμ· ωραιότητα, αλ.λ' όταν 
επιτείνεται γίνεται πλέον μία αίιία ασχήμιας.

'Ημείς αί γυναίκες, ώραιαι μου όμόφυλ.οι, 
ύποκεΐμεθα περισσότερον εις την πολυσαρκίαν είς 
διαφορους περιόδους τοΰ βίου μας καί χρειάζεται 
ν άιναζητήσοιμεν τάς μεθόδους νά τήν πολεμήσω- 
μεν. Ή έπιοιήμιι, η οποία εφρόντισεν ανέκαθεν 
διά τήν καλλονήν μας, έχει επινοήσι/ συστήματα 
έπί συστημάτων διά νά μή τήν άφίοη νά μειωθή 
άπό τϊμ· πολυσαρκίαν.

”νίν είς δλα τα ζητήιιατα ιής καλλονής μας 
ή υγιεινή παίζη — καί πρεπει να παίζη — τόν 
πρώτον ρόλον, είς ιό ζήτημα τής καταπολεμή- 
σεως τής πολυσαρκίας είνε ή μεγιίλη Σιβύλ.λα.

Τό υπέρμετρου φαγητόν, ό πολύς ύπνος, ή 
ακινησία, βλάπτουν τήν υγείαν άλλά καί συντε
λούν εις τήν ύπερσαρκίαν. Άποη εύγετ- τα άν 
έχετε τάσεις πρός αύτήν. Περιπατεϊτε, τρώγετε 
μετρίως, κοιμαοθε δχι πο/.ν, εξυπνάτε ενωρίς.

'Π τροφή συντελεί πολύ, είς δέ τόν διακανο

νισμόν της στρέφονται τα περισσότερα συστήματα.
Σάς υποδεικνύω μερικά. Ό See κανονίζει ώς 

εξής τήν δίαιταν τής έχούοης τάσεις πολυσαρκίας: 
250-300 γραμμάρια κρέατος τήν ημέραν, εκ τοΰ 
όποιου λίπος 60-90 γρ. άν χωνεύεται καλώς. 
Ποτά θερμά, τέϊον, χαμαίμηλον. Όχι ποτά οινο
πνευματώδη, ούτε ζύθος καί μεταλλικά ύδατα. 
’Ασκήσεις.

Ο Dujardin-Benumetz άπαιτεϊ νά ζυγίξων- 
ται έπακριβοτς αί τροφοί, τήν λ,ήψιν τών οποίων 

κανονίζει ώς εξής: Πρώτον πρόγευμα είς τάς 
δ’ π. μ. — ’Άρτος: 25 γραμ. Κρέας κρΰον ή 
ζαμπόν: 50 γραμ. Τσά'ί έλαφρόν, χοιρίς ζάχαριν: 
20 γραμ. Δεύτερον πρόγευμα, ιήν μεσημβρίαν.— 
"Αρτος: 50 γραμ. Κρέας: 100 γραμ. ή δύο ώά. 
Χόρτα: 100 γραμ. Σαλάτα, Τυρός: 15 γραμ. 
Φρούτα. Δεΐπνον, τήν 7'1"εσπερινήν—Όχι ooi'.-ra. 

".Ιρτος: 50 γραμ. Κρέας: 100 γραμ. Χόρτα: 
HUI γραμ. Σαλάτα. Ίί-ρός: 15 γραμ. Φρούτα. 

Όχι οινόπνευμα ή ζύθος, ούτε πάσταις. Όσοι τό 
δυνατόν όλιγώιερα άμυλώδη.

Σωματικοί άοκήοεις, μασοαζ, εφιδρτόοεις.
Συνιοτώνιαι επίσης τά φωτεινά λουτρά και 

τά ύδρο-ήλεκτρικά τοιαΰτα, τά όποια όμως απαι
τούν τί/ν έπέμβαοιν ιατρού.

Άλλ’ άν υπάρχουν αί θέΐ.ουσαι >·ά πο/.εμή- 
οοι·ν τήν πολυσαρκίαν πόσαι άραγε δέν θέλουν 

μίαν μέθοδον κατα ιής λιποοαρκιας ;
"Αν αυτή δέν προέρχεται άπό μίαν ασθένειαν 

συνήθως έχει τήν πηγήν της είς τάς νπερβολάς. 
Ύπερβολ.άς εργασίας πνευματικής ή σωματικής, 
ύπερβοΐ.άς είς διασκεδάσεις, εις σκεψεις καί στε
ρήσεις. Ποΐ.λ.άκις οφεΐλ-εται και εις τήν κληρο

νομικότητα, 
σαν ενσαρκίαν πρεπει να άναπαυοη τό σώμα καί τό πνεύμα. Κανεν πάθος, 
καμμία υπερβολή, φαγητόν πολύ αλλά καλιάς μασσώμενον, λίπος, έλαιον, 
αμυλώδη, ζύθος.

'Από τά φάρμακα: ’Αρσενικόν, έλαιον τής μουρούνας, κακοδυλικόν 
νάτριον (cacodylate de. soude)O δόκτωρ De Lusi τό συνιστα είς ν.ποδορείους 
ενέσεις έπί ένα μήνα καί έπανάληψίν των μετά παΰσιν δύο μηνών.

11 ΜΟΔΑ.—Ή Όμβρέλλα. «

Η ΜΟΔΑ ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΠΙΛΟΥ
Διά να επιτυχή κάνεις την αρμόζου-

Αί όμβρέ/./.αι— κατά τήν μόδαν ή όποια επικρατεί είς τό Παρίσι — 
απαιτείται νά είνε άπό τό ίδιον ύφασμα μέ τήν τοαλέτταν τής κυρίας ή τής 

δεσποινίδας. Κάθε ιοαλέττα άπό λινόν ή φουλάρι ή τούλι πρέπει νά έχη 

ιήν άνάλογόν της όμβρέλλαν. Όμβρέλλαν μέ τούς αυτούς πλισέδες καί τά 
αύτάι ent re - deux.

Αύτή ή όμοιοιης τοαλέττας καί Λμβρέλλας κρίνεται ώς άποτελούσα 
θαυμαστήν αρμονίαν. Τό μπαστούνι τών ϋμβρελλών ουνειΟίζεται πολύ 
μακρύ καί κυρίως άπό κινέζικο καλάμι μέ χρυοοκόσμητον λαβήν.

Τοαλέτται. -

Ο! σχολιασταί ή — άν έπιτρέπειαι ή λέξις — αί σχολιάοιριαι τής μόδας 

τού .Ιιίοοί'ί τής Βουλώννης οημειοΰν δτι αί άπό guipure ή λινόν καιακέν- 
τιμον τοαλέτται ουναγο»·ίζονται θριαμβευτικώς 
τάς άπό βοάλ. ή μεταξωτήν μουσολίναν.

ΣυνειίΗζονιαι τοαί.έτται άπό κεντημένου λ,ινόν 
μέ ζώνην ή όποια ανέρχεται ύπό τούς βραχίονας. 
Κορσάζ κεντημένου ομοίως. Καπέλλο φάΟινο μέ 
μεγαλα πτερά.

ΊΙ είκιόν μας είναι άλλης τοαλ.έττας γκρι 
συνδυασμένου είς δύο τόνους.

Τό μποΐ.λερό πολύ κοντόν καί σταυρωτά τά 
ρεβέρ άπό ταφφιίι ασπρον καί πράσινον. Ζώνη 

απο πράσινον δέρμα- Καπέλλο κλός φάθινο πλού
σια γαρνιρισμένο μέ ταφφτά γκρι. Τό άνθος 
λευκόν.

Τά Καπέλλα.

"Ας όμιλήοωμεν καί διά τά καπέλλα, διά τά 
μεγάλα, τά κολοοοαΐα καπέλλα τής μόδας, τά 
κατάφορτα άπό πτερά.

Βλ έχετε εν εις τήν εικόνα μας, τά έοαιύρισε 

δέ καί <5 Henriot διότι καί αυτός ό κύριος άνήρ 
είνε καί εΰρε ευκαιρίαν — ας όμολογήοωμεν δτι 
καλήν ευκαιρίαν — νά μας είρωνευθή διά τήν 
μόδαν.

Κλός λοιπόν τά καπέλλα. Φοροϋμενα όπίσιο, 
σχεδόν μέχρι τοΰ νά φαίνωνται άπό μακράν ο>ς 

φοιτοστεφανοι. Τά πτερά όμόχροα ή διάφορο»’ 
ελαφρών χρωμάτων. Τά άνθη άντικαθιοτοΰν 
κάποτε τά πτερά διευθετούμενα ομοτς όπως εκείνα. 
Οί παναμάδες μέ μαύρην κορδέλλαν σηκωμένοι 
εμπρός, ή μέ μεταξωτήν γαρνιτούρα σηκωμένοι 
πλάγια φοροΰνται καί ιδίως μέ τοαλέττας τέννυς.

Συνταγαί.— Διά τάς χεϊράς.

’Αναμίξατε εις τό ύδωρ μέ τό όποιον πλύ
νετε τάς χεϊράς σας όλίγην αμμωνίαν καί βόρακα. 
Τό οϋτω παρεοκευαομένον ύδωρ λευκαίνει τάς 
χεϊράς καί είνε προτιμώτερον τής γλυκερίνης διά 
νά άπαλύνη τό δέρμα. Προσθέσατε μερικός στα
γόνας διαλύοεως βενζόης (solution concentree de 
bcnj'oin) 'Διακινήσατε το καλώς.

«

. Ι2,ς Grammes 
. ,μιο »
■ 125
. 10 »

’Επίσης διά να άπαλύνωνται και να λευκαί- 
νωνιαι αί χεΐρες:

Amandes ami-res . . . .
Mie!..............................................
HiiHe d’amande, dotices .
Essence de verveine . . .

«
ίδρώτος τών χειρών συντελεί ήΚατά τοΰ 

εξής κόνις :

Potidre de 
t de

lycopode .... ιοο Grammes 
talc................................... 25 >

Essence de Ulas........................... XX Gouttes

«
Αιΐι νά έχετε εύμορφα νύχια τρίβετε τα μέ 

κόν>ν ουγκειμένην άπό :
Poudre de cachou ■ · · · I - -, a a 20 Grammes

» de quinquina rouge |

«
ΙΙόσον μιλούν αί γυναίκες.

Ύπελογίσθη άπό ενα "Αγγλον δτι είς άνήρ όμιλεϊ τρεις ώρας τουλάχι
στον τήν ημέραν άνά εκατόν λέξεις κατά λεπτόν, δηλαδή 29 σελίδας Ιντύ- 
πους σχήματος 8ου τήν ώραν. Έπροχώρηοεν ό "Αγγλος στατιστικός είς 
τους υπολογισμούς του καί εΰρε δτι κάθε άνήρ όμιλεϊ δΟΟ περίπου σελί
δας τήν εβδομάδα δηλαδή 2ό όγκιόδεις τόμους κατ' έτος.

— Αί γυναίκες πόσον ομιλούν; τόν ήρο'ιτηοαν.

— Πολλαπλασίαζε έπί δέκα, άπήντηοεν ό ’Άγγλος στατιστικός.

ΜΙΑ
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ΕΡΡΙΚΟΥ ΣΙΕΓΓΕΒΙΤΣ

QUO VADIS?
( Συνέχβι« άπύ το προηγοΰμενον ,

πί τέλους όμως τά αίσθήματάτου καί αί σκέψεις του έξέρρευσαν είς 
χείμαρρον λέξεων. Έπανέλαβε μέ λεπτομέρειας τήν διήγηση*  τών 

όσων είχεν ύποστή. ώκτειρεν εαυτόν οτι είχε πέσι; είς χάος οποί'. μετά 
τής ησυχίας του. έχασε καί τό Λώρον νά διακρίνη τά πράγματα καί νά 
τά έκτιμμ κατά τήν άξίαν των. Τίποτε δέν τόν ελκύει, δέν ευρίσκει είς 
τίποτε ηδονήν, δέν γνωρίζει τί νά αποφασίση καί τί νά πράξη. Είνε 
ταύτοχρόνως έτοιμος νά τιμήση τόν Χριστόν καί νά τόν καταδίωξη. 
’Εννοεί τό ύψος τής διδασκαλίας του καί συγχρόνως αισθάνεται άνίκη- 
τον απέχθειαν πρός αυτό. Αισθάνεται τόν εαυτόν του έν τφ σκότει καί 
ζητεί μίαν διέξοδον.

Ό Πετρώνιος παρετήρε.ι τήν αλλοίωση*  τοϋ Βινικίου, τάς τεταμένος 
ώσεί πρός άναζήτησιν ενός δρόμου είς τό σκότος χεϊρας του καί έ.σκ.έ- 
πτετο. "Εξαφνα τόν ήρώτησε :

Τουλάχιστον προσεπάθησες νά ιλτοδιώξης όλας αύτάς τάς λύπας 
καί νά άπολαύσης ολίγον τήν ζωήν;

— Προσεπάθησα.
— "Λ! Προδότα, έξηκολούθησε γελών ό Πετρώνιος. Μανθάνει 

κανείς τά νέα άπό τούς δούλους·. Μοϋ έκλεψες τήν Χρυσόθεμιν.
Ό Βινίκιος τό ώμολόγησε.
- Έν πάση περιπτώσει σ’ ευχαριστώ. Θά τής στείλω ζεύγος πέδι

λων κεντημένων μέ μαργαρίτας. Είς τήν ερωτικήν μου διάλεκτον αύτό 
σημαίνει: «Πήγαινε». Σοΰ είμαι διπλασίως ευγνώμων. Πρώτον διότι 
δέν έδέχθης τήν Εύνίκην καί έπειτα διότι μέ άπήλλαξες άπό τήν Χρυ- 
σόθεμιν. Είμαι εύτυχής. Μία ωραία γυνή άξίζει χρυσόν, άλλά μιας 
γυναικός ή οποία σέ άγαπρ. δέν υπολογίζεται ή άξια.

Έκάλεσε τήν Εύνίκην καί τήν έρρανε μέ άνθη :
— Εύτυχής δστις. όπως έγώ, συνήντησε τόν έρωτα κλεισμένοι*  είς έν 

σώμα ωσάν αυτό! Ίδε! Ό Πραξιτέλης, δ Μύρων, δ Σκόπας, ό Λυσίας 
έφαντάσθησαν ποτέ γραμμάς τελειοτέρας; Υπάρχει είς τήν Πάρον ή 
είς τό Πεντελικόν μάρμαρον τόσο» θερμόν, τόσιο ρόδινον, τόσον ηδονικόν;

Τά χείλη του έπλανώντο είς τόν λαιμόν καί τούς ώμους τής Εύνί- 
κης. ’Εκείνη έρρίγησε καί τά βλέφαρά της έκλεισαν. Ό Πετριόνιος ήρώ
τησε τόν Βινίκιον:

- Λέγεις οτι ή Λιγύα σέ αγαπά. Πιθανόν. Άλλά τί εινε δ έρως τόν 
όποιον σου άρνεΐται; Αύτό δέν σημαίνει οτι υπάρχει κάτι Ισχυρότεροι*  
άπό αύτόν: "Οχι. φίλε μου, ή Λιγύα δέν είνε Εύνίκη.

— Ή Λιγύα δέν είνε Εύνίκη. Άλλ’ έγώ αντιλαμβάνομαι άλλως τήν 
διαφοράν. Ό έρως μέ ήλλαξεν. Είς τήν δυστυχίαν καί τό πάθος μου 
προτιμώ νά μή όμοιάζη ή Λιγύα τάς άλλας γυναίκας.

— Ό ".Αδης νά καταπίη τούς χριστιανούς όλους, άνέκραξεν δ Πετριό
νιος. Σέ έπλήρωσαν ανησυχιών καί σοϋ κατέστρεψαν τό αίσθημα τής 
ζωής. Ό "Αδης νά τούς καταπίη ! Άπατάσαι άν νομίζης ότι ή θρησκεία 
των είνε ευεργετική. Εκείνο είνε μόνον ευεργετικόν τό όποιον μάς δίδει 
τήν ευτυχίαν, δηλαδή η ώραιότης, ό έρως, ή ισχύς καί αυτά τάπράγματα 
τά ονομάζουν αύτοί ματαιότητας. Άπατάσαι επίσης άν νομίζης ότι 
είνε δίκαιοι : άν άποδίδωμεν καλόν άντί κακοΰ. τί θ' άποδιόσωμεν είς 
τό καλόν; Καί άν καί διά τό έν καί διά τό άλλο ή άνταπόδοσις είνε ή 
αύτή διατί τότε οί άνθρωποι θά ήσαν καλοί;

— ”θΖΓ Μ άνταπόδοσις δέν είνε ή αυτή. Κατά τήν θρησκείαν των 
αρχίζει είς τήν μέλλουσαν ζωήν, ή όποια είνε αιώνια.

Σκοπεύεις νά άρπάσης τήν Λιγύαν ;
"Οχι δέν είμπορώ ν' αποδώσω κακόν άντί καλού καί ώρκίσθην. 
Σκοπεύεις νά γίνης χριστιανός ;

— Θά τό ήθελα, άλλ’ ή φύσις μου τό αποκρούει.
— Έπί τέλους, είσαι άξιος νά λησμονήσης τήν Λιγύαν;
— ”θΖ*·

Τότε ταξείδευσε. Ό κόσμος είνε μεγάλος καί σύ δέν έχεις Ιδη 
τίποτε. Θά συνοδεύσω τόν Καίσαρα καί κατά τήν επιστροφήν θά τόν 
άφ ίσω διά νά υπάγω εϊς τήν Κύπρον. Ή θεία Εύνίκη θέλει νά προσφέ- 
ρωμεν είς τήν Κύπριδα περιστεράς καί πρέπει νά γνωρίζης ότι πάν δ,τι 
επιθυμεί γίνεται.

— Είμαι δούλη σου, διέκοψεν ή Εύνίκη.
— Τότε είμαι δούλος μιας δούλης, είπεν ό Πετριόνιος καί στρεφόμε

νος πρός τόν Βινίκιον:
Έλθέ εις τήν Κύπρον καί άφησε τούς χριστιανούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VI

Ό Καϊσαρ ήτο δυσηρεστη,μένος διότι έπέστρεψεν είς τήν ‘Ρώμην 
καί μετά τινας ημέρας κατελήφθη άπό τόν πόθον ν’ αναχώρηση διά 
τήν Άχαίαν. Έδημοσίευσε μάλιστα ήδικτον διά τού οποίου άνήγγελλεν 
ότι ή απουσία του θά ήτο βραχεία καί ότι αί δημόσιοι υποθέσεις δέν 
θά έβλάπτοντο ούδόλως. Έπειτα συνοδευόμενος ύπό τών Λύγουστανών, 
μεταξύ τών οποίων καί ό Βινίκιος, μετέβη είς Καπιτώλιον διά νά 
θυσιάση είς τούς θεούς καί νά τούς εύχαριστήση διότι ηύνόησαν τό 
τελευταίοι*  του ταξείδιον. Τήν επαύριον όμως κατά τήν έπίσκεψίν του 
είς τό ιερόν τής Εστίας, συνέβη έπεισόδιον τό όποιον έπιρρέασε όλα 
του τά σχέδια. Ό Χέρων δέν επίστευεν είς τούς θεούς, τούς έφοβεϊτο 
όμως. Ή μυστηριώδης Εστία πρό πάντων τόν έπλήρου φόβον. Απέ
ναντι τής θεάς αύτής καί τού ιερού πυράς, αί τρίχες του ώρθώθησαν 
έξαφνα, αί σιαγόνες του συνεσφίχθησαν, φρικίασις διέτρεξε τά μέλη 
του καί έ.τεσενείς τούς βραχίονας τού Βινικίου, οστις κατά τύχην εύρέθη 
δπισθέν του. Τόν μετέφερον αμέσως έξω τοΰ ναού καί έπανήλθον εις 
τόν Παλατϊνον, όπου έμεινε κλινήρης ολόκληρον τήν ημέραν. Ανήγ

γειλε πρός μεγάλην έκπληξη*  όλων τών παρόντων ότι άνέβαλλεν όριστι- 
κώς τό ταξείδιον του δι' αργότερα, επειδή ή θεότης τόν συνεβούλευσε 
μυστικά.

Μίαν ώραν αργότερα προεκηρύσσετο δημόσιό,ι είς όλην τήν ‘Ρώμην, 
ότι ό Καϊσαρ. βλέπων τάς τεθλιμμένος μορφάς τών πολιτών, θά έμενε 
μεταξύ αύτών διά νά συμμερισθή τάς λύπας των ή τάς χαράς των. Μετά 
τών περιστοιχούντων αύτών, έν οίς καί ό Βινίκιος, ώμίλει περί επιχει
ρήσεων εις τήν Αίγυπτον, προσέθετε δέ οτι έστενοχωρεϊτο μενών έν 
'Ρώμη, όπου αί παλαιοί οίκίαι καί οί στενοί δρομίσκοι τόν έκαμον νά 
σκέπτεται ότι άν θεός τις κατέστρεφε τήν πόλιν τί θαυμασίαν τοιαύτην 
θ' ανοικοδομεί αύτός.

— Καϊσαρ, άπεκρίθη ό Τιγγελλϊνος λέγεις: "Αν θεός τις έν τή 
οργή του κατέστρεφε τήν πόλιν». δέν έχει οΰτω ;

— Ναι. "Επειτα;
— Δέν είσαι λοιπόν θεός σύ ;
—Ό Χέρων ύψωσε τούς ώμους καί ήριότησε τί έορταί θά ώργα- 

νούντο παρά τά (ίδατα τοΰ Άγρίππα. Άπεσύρθη είτα καί έφυγον όλοι 
άφοΰ ό Πετρώνιος ήλεγξε πάλιν τόνχριστιανισμόν ύμίλών μέτόν Βινίκιον.

Αί έορταί ήτοιμάσθησαν καί ό Καϊσαρ μετά τής Λύγούστας παρεκά- 
θησαν είς τό μεγαλοπρεπέστερου τών συμποσίων τά όποια έγιναν ποτέ. 
Παρά τά ΰδατα. είς τό μικρόν δάσος έτρεχον γυμνοί φαΰνοι καί νύμφαι 
καί άιιαδρυάδες καί τό εσπέρας, όταν ό οίνος έθέρμανε τάς κεφαλάς, 
τά πολλά φώτα τά όποια ο Τιγγελλϊνος είχεν διατάξη νά άναφθοΰν 
παντού, έσβύνοντο. Κραιιγαί ήκούοντο έδώ καί έκεΐ, γέλωτες, άναπνοαί 
θορυβώδεις. ‘Ο Καϊσαρ έκυπτε πρός τήν 'Ρουμπρίαν τήν Έστιάδα καί 
ό Βινίκιος ωραίος τιόρα υπέρ ποτέ έκάθητο πλησίον τής Λύτοκρατείρας 
ή οποία τόν παρεκάλεσε νά πορπιόση τόν πέπλον της. Έπειτα έσκορπί- 
σθησαν όλοι καί ο Βινίκιος κατελήφθη άπό πόθους ηδονής. 'Ηρχισε 
νά καταδιώκη καί αύτός τάς γυμνάς νύμφας. Είδε μίαν ακολουθίαν έξ 
αύτών συνοδεύουσαν μίαν Άρτέμιδα. Έπήδησε πλησίον διά νά ϊδη 
καλλίτεροι*  τήν θεάν άλλ’ ή καρδία του έπαυσεν έξαφνα νά πάλλη. Τοΰ 
έφάνη ότι άνεγνώρισε τήν Λιγύαν. Αί γυναίκες έτρεξαν διά νά προκα- 
λέσουν τήν καταδίωξή*  του. Μόλον ότι αυτή ή Άρτεμις δέν ήτον ή 
Λιγύα καί μάλιστα ούτε τής οηιοίαζε. ό Βινίκιος έμεινεν άκίγητος, πνιγ
μένος άπό συγκίνηση·. ΊΙοθάνθη έξαφνα θλίψιν διότι ήτο μακράν της. 
Ποτέ δέν τώ έφάνη αγνότερα, δέν υπήρξε πολυτιμότερα δι' αύτόν, είμή 
εις αύτό τό δάσος τής μανίας καί τών άγριων οργίων. Άπεφάσισε νά 
φύγη. Μόλις όμως είχε κόμη ολίγα βήματα συνήντησεν άπεναντί του 
γυναίκα σκεπασμένην μέ πέπλον. Δύο χεϊρες έστηρίχθησαν είς τόν 
ώμον του*  μία θερμή φωνή έψιθύρισε :

— Σ’ αγαπώ I... Έλθέ I Κανείς δέν θά μάς ϊδη. Γρήγωρα.
ΙΙοία είσαι; είπεν ό Βινίκιος ώσεί έξεγειρόμένος άπό όνειρον.

— Μάντευσε I
Περιέβαλε μέ τόν βραχίονά της τόν λαιμόν τού Βινικίου καί διά 

μέσου τού πέπλου της έκόλλησε τά χείλι; της είς τά ίδικά του.
— Νύξ έρωτος!... Νύξ τρέλλας ! είπεν άσθμαίνουσα. Σήμερον επι

τρέπεται τό παν.
Τό φίλημα εκείνο υπήρξε διά τόν Βινίκιον νέα αφορμή άηδίας. 

Απώθησε τήν γυναίκα.
Όποιαδήποτε καί άν είσαι άγαπώ άλλην.

Εκείνη έκυψε πρός αύτόν :
— Σήκωσε τόν πέπλον . . .
Αύτήν τήν στιγμήν θόρυβος ήκούσθη είς τά πλησίον μύρια. Ίο λευ

κόν φ άντασμα έφυγε άλλ’ήκούσθη μακράν ό περίεργος καί κακός γέλως 
του. Έφάνη ό Πετριόνιος :

— Είδα καί ήκουσα, είπε.
Έφυγον μαζύ σιγηλοί καί οί δύο διά τήν οικίαν τοΰ Βινικίου καί 

όταν έφθασαν είς τό άτριον ό Πετριόνιος ήριότησε :
— Γνωρίζεις ποία ήτο ;
—Ή 'Ρουμπρία;
‘Ο Πετρώνιος έχαμήλωσε τήν φωνήν :
— Τό πϋρ τής Εστίας έμιάνθη. Τί 'Ρουμπρία ήτο μέ τόν Καίσαρα. 

Άλλ’ αύτή όπου σοΰ ώμίλησε . . . καί χαμηλώνων άκόμη τήν φωνήν— 
ήτο ή θεία Αύγούστα. Ό Καϊσαρ δέν έκρυψεν εμπρός της τόν πόθον νά 
τίποκτήση τήν 'Ρουμπρίαν καί ίσως ήθελε νά ιόν έκδικηθή. Σάς ήνώ- 
χλησα διότι αν σύ, άφοΰ άνεγνώριζες τήν Αΰγούσταν, τήν άπιόθεις θά 
κατεστρεφεσο εξάπαντος, σύ, ή Λιγύα καί έγιίι ίσως.

Ό Βινίκιος έξερράγη.
— Αρκετά πλέον, ή 'Ρώμη, ό Καϊσαρ, αί έορταί. ή Αύγούστα, ό 

Τιγγελλϊνος. όλοι σας. Πνίγομαι! Δέν εάιπορώ ! ’Εννοείς; Δέν άγαπώ 
παρά εκείνην είς τόν κόσμον. Δέν θέλω άλλον έρωτα. Δέν θέλω νά ζώ 
όπως σείς.Δέν θέλω τά γεύματά σας, τά όργιά σας, τά κακουργήματά σας.

— Τί έχεις τέλος: Είσαι λοιπόν χριστιανός;
Ό Βινίκιος έσφιγξε τήν κεφαλί|ν διά τών χειρών του καί έπανέλαβε 

μέ απελπισίαν;
— ”θΖι άκόμη, δυστυχώς. "Οχι άκόμ.η !

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VII

Ό Πετριόνιος άνήγγειλεν είς τόν Βινίκιον ότι ό Αύτοκράτωρ έπρό- 
κειτο ν’άναχωρήση είς "Αίτιον καί ότι είς τόν κατάλογον τών προσκε
κλημένων περιελαμβάνοντο καί τά όνόματά των. ’Επειδή ό Πετριόνιος 
είχε διηγηθή είς τ’ άνάκτορα ότι ό χιλίαρχος ήτο ασθενής, έβλεπε δέ 
τιόρα ότι έκλήθη ούτος. συνεπέραινεν ότι κάποιος έπεισε τόν Αύτοκρά- 
ταρα ότι ή άσθένεια τού Βινικίου δέν ήτο άληθής. ΓΙροσέθετεν ότι ό 
πείσας περί τούτου ήτο ή Αύτοκράτειρα. η όποια διά νά κατακτήση τόν 
Βινίκιον τόν ήθελεν είς "Λντιον. Έξήγαγε προσέτι ο Πετριόνιος καί τό 
εξής συμπέρασμα : Ό Βινίκιος είχεν είπή τό εσπέρας τών οργίων τοϋ 
δάσους εϊς τήν Ποππαίαν ότι ήγάπα άλλην*  ή Αύτοκράτειρα είχεν ίδή 
τήν Λιγύαν είς τά άνάκτορα. δέν θά έβράδυνε δέ νά έννοήση τήν άντί- 
παλόν της. Καί τότε ό όλεθρος τού Βινικίου καί τής Λιγύας ήτο 
άφευκτος. ("Επβται συνέχεια]

Ο ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ
Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ

Τί είναι αΰτί| ή τροχιοδρομική καταστροφή: Θύματα, έξολόθρευσις 
μιας ολοκλήρου οικογένειας, κηδεΐαι άλλεπάλληλοι διασχίζουσαι τάς 
άθηναϊκάς οδούς, η κοινωνία σύσσωμος έξεγειρομένη καί αί άρχαί καί 
ή Κυβέρνησις άρκοδνται είς τήν διεξαγωγήν ανακρίσεων.

Έάν υποδηματοκαθαριστής τις έχη τό καοέλι τον δύω εκατοστά 
έξω τής κανονισμένης γραμμής συλλαμβάνεται καί εξαντλείται όλη ή 
αύστηρότης τοϋ νόμου διά τό πταίσμα. Συλλαμβάνεται — έάν συλλη- 
φθή — καί ό άμαξηλάτης. ό όποιος παρέσυρε μίαν γραίαν άλλά φθάνει 
ταχύτεροι*  είς τό άστυνομικόν τμήμα τό έπισκεπτήριον τού Άττικάρ- 
χου, παραγγέλλοντος τήν άμεσον άπόλυσίν του. Τιόρα έχομεν αυτόφω
ρον τό έγκλημα, ούχί δυστύχημα τυχαίοι*  ώς ήτο τό τοϋ ύπογείου 
Metropolitain έν Παρισίοις, άλλ’ έγκλημα έξ άμελείας. έν τούτοις τόσον 
καιρόν δέν έπροφυλακίζετο ό διευθυηής τής εταιρίας. "Οσον ΰι|ΐηλότερα 
στέκει ό εγκληματίας τόσον έκλείπει ή δύναμις τού Νόμου. Καί πληριό- 
νει ή πρωτεύουσα βαρύτατοι*  φύρον αίματος είς τόν Μινώταυρον αύτόν. 
Ό αιμοχαρής κακούργος τοϋ Μενιδιου Μίχας ό πρό μικρού ύποστάς τήν 
έσχάτην τών ποινών ώχριφ πρό τοϋ τροχιοδρόμου. Αρκεί δέ νά μ ή 
είναι στάχτη στά μάτια ή διαταχθεϊσα έπί τέλους προφυλάκισις τίΐιν 
θεωρηθέντων ύπό τής άνακρίσεως υπαιτίων διευθυντού τής εταιρίας 
καί άρχιιιηχανικοΰ.

«
ΕΓΚΛΗΜΑ

Έτέθη καί πάλιν έπί τάπητος τό ζήτημα τής μετασκευής τών θωρη- 
κτιϋν. Πρό δύω ετών, όταν τό πρώτον άνεκινήθη καί έκινήθη πας 
λίθος ύπό τών ένδιαφεροιιένων, καί έφθασε τό ζήτημα μέχρι τής Βου
λής, έσωσε τό ζήτημα και τά ύπερδεκαοκτόι εκατομμύρια τοϋ Ταμείου 
τού Στόλου ή φωνή ενός βουλευτοϋ, άνωτέρου άξιωματικού τού Β. 
Ναυτικού. Οί ένδιαφερόμενοι ωθούν τάς κυβερνήσεις είς τό νά αποφα
σίσουν τήν μετασκευήν. παρά τήν γντόμην τοϋ στόματος, τών ειδημό
νων, ι’ιπατώντες τούς πάντας ότι ή μετασκευι'ι ήτο ζήτημα ολίγων εκα
τομμυρίων. Καί παρ’ ολίγον έπείθετο καί ή Βουλή κατάπληκτος δέ 
ήκουσε τοϋ βουλευτοϋ ή έθνική αντιπροσωπεία άνακοινοΰντος ότι ή 
μετασκευή δέν θά άπητει, κατά τούς μετριωτέρους υπολογισμούς, έλάσ- 
σονα τών 20 εκατομμύρια. Άλλά καί πάλιν ή κυβέρνησις, ώσεί ύπό τό 
κράτος γοητείας διατελούσα, μικρού Λεϊν άπεφάσιζε τήν μετασκευήν. 
Καί τότε ό έν λόγφ βουλευτής ύπέδειξεν εϊς τήν άντιπροσωπείαν τοΰ 
Έθνους νά ζητηθή καί ξένων ναυπηγών ή γνιίιμη. Έζητήθη δέ καί 
ύπελόγισαν τήν δαπάνην εκείνοι είς ύπερείκοσιν εκατομμύρια.

Τιόρα τό φέρουν πάλιν εις τήν Βουλήν, άφοΰ όμως προηγουμένως 
έφρόντισαν νά προσαγάγουν τις οίδε διά ποιας ταχυδακτυλουργίας καί 
μίαν έκθεση*  ξένιον πάλιν, έν ή ύπολογίζεται ή δαπάνη εϊς ολίγα τινα 
εκατομμύρια.

11 έκΰεσις αύτή ομοιάζει καταπληκτικώς μέ τούς προϋπολογισμούς 
τούς όποιους συντάσσει τό Τμήμα τών Δημοσίων "Εργων—ώς αποκαλύ
πτει ό μηχανικός καί βουλευτής κ. Πρωτοπαπαδάκης, εισηγητής τής 
μειοψηφίας έν τή επιτροπή τοϋ προϋπολογισμού—καί διά τών όποιων 
φενακίζεται τό Δημόσιον. Προϋπολογίζουν αίφνης όγδοήκοντα χιλ. δρ. 
διά μίαν εθνικήν όδόν καί κατόπιν διά τής μεθόδου τών συμπληρυηια- 
τικών προϋπολογισμών κ.λ. καταντά ή ολική δαπάνη διά τήν κατα
σκευήν τής όδοϋ ταύτης είς τετρακοσίας χιλ. δρ.

Καί τά πέντε λοιπόν ή έξ εκατομμύρια τά όποια προϋπολογίζουν 
τώρα ασφαλώς θά γίνουν είκοσι. Αύτό τό άπέδειξεν ή Εικονογραφη
μένη» είς σειράν φύλλων διά πλήρους μελέτης, καταστριόσασα υπολογι
σμούς καί άριθμοΰς έναργώς όμιλοϋντας. Τότε είχον μάθει οί ιίναγνώ- 
σται της ότι μόνον διά τήν μεταφοριίν τών θωράκων ενός θωρηκτοΰ 
άπό τοϋ σκάφους μέχρι τών συνεργείων άπαιτεϊται δαπάνη πεντήκοντα 
χιλιάδων φράγκων. Είναι λοιπόν ή δέν είναι έγκλημα ή δαπάνη ι8 καί 
2ο έκατομ. φρ. διά τήν μετασκευήν τριών θωρηκτών. τά οποία καί 
πάλιν Λέν θά είναι πρώτης τάξεως σκάφη, ένφ τό πλεονέκτημα τής 
ταχυβολίας, χάριν τοϋ όποιου κόπτονται οί φίλοι τού εργοστασίου πυρο
βόλων Σνάϊδερ Καννέ ζητοΰντες τήν μετασκευήν. δύνανται νά τό άπο- 
κτήσουν σχετικώς διά τής άντικαταστάσεως τών συνήθων φ αιών πυρίτι
δων μέ άκαπνον τοιαύτην. ήτις δέν άφίνει κατάλοιπα εϊς τόν σωλήνα 
τοΰ πυροβόλου, μεθ’ έκάστην πυροβόληση*,  άπαιτοΰντα πλύσιν καί 
μάξιν τοΰ σωλήνος καί χρονοτριβήν μεγάλην; Καί ένφ άφ- ετέρου μέ 
τό ποσόν τών 2ο έκ. αύτών δυνάμεθα νά ναυπηγήσωμεν σήμερον δύο 
νέα Οωρηκτά αξιόμαχα καί νεωτατοιι τύπου :

«
ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ

Πολνιΰυαχος, :ιολΐ'ίίόρν(ϊος και .τοικιλοίίόονβος ό Μάιος. ΙιαακτΛάοτις 

και έκόροιιαί., thiraioi eE/J.ijva>v ίκλτκιιΐιν, άολογονΐαι Έ).λιιναη· άπό τονς

Βονλγάρονς τής Μακεδονίας καί άπό τόι*  αθηναϊκόν Βούλγαρον τόν τρο
χιόδρομον, άγιοννς τΙς τήν Σμύρνην, Βονλή, τξέγιροις των ραπτών, φόνοι 
τις τήν αοτννομίαν, ναςτίδια βαοιλικά, ιαςτίδια καλλιτεχνικά, ζητήματα θεα
τρικά, καοατομήοεις, δίκαι δολοη όνων, βροχαί τον Μαίον. Μωοαϊκόν γεγο
νός. Κήρνξις εϊς χρεωκοπίαν τής γνώμης ότι τό καλοκαίρι αδρανεί ή ζωή,

«

Αρχίζει ό μήν μέ τήν ΙΙριοτομαγιάν. Ωραία εορτή. Ίο πρωί καταπί
νετε τρία χρονογραφήματα ώς είδος προπέρσννα γνρισμένα αακάκκια. 7ό 
ά.τόγενμα καταπίνετε σκόνην καί αποπίματα κρασιού καί μπάρας. Ίό 
βράίν ξηροκαταπίνετε διά τόν λογαριασμόν πον σας παρονοιάζουν. Αντό 

λέγεται εορτή τών άν&έων απόγονος τώι*  1 ΑνθεστηριΊον, τής λατρείας τον 
χρίσματος, τής δροσιάς καί τής ευωδίας άπό ένα παλαιόν λαόν, του οποίου 
πάλιν οί ιίπόγονοι τήν Πρωτομαγιάν σνναγεϊρονται είς λατρείαν εκδηλουμέ- 
νην διιί οκοροδοφαγίας.

«
Ό Μαραολής αποθνήσκει. Χάνεται ένας απόστολος τής 'Ελληνικής ιδέας 

εις τό εξωτερικόν. Καί δέν άφίνει τίποτε είς τόν τόπον διά τόι· όποιον ζών 
έδιιπάνηοε τόσα.

άέν είνε περίεργον. Ό όμΟγενής θεωρείται όν η ορολογήοιμον υπέρ 
πατριωτικοτν σκοπών καί ίπερ δημιουργίας περιουσιών έδώ. Ό ομογενής 
τό εννοεί κάποτε αυτό καί προασπίζει τουλάχιστον την (ιουλίαν τοϋ τάφων τον.

«
Δολοφονούνται άκόμη Έλλ.ηνες εις την δίακεδονίαν καί πίπτει έκεΐ ό 

Φοΰφας.
Οί σεμνοί ήροιες πίπτουν σιγηλοί καί δημιουργούν τοί·ς άγιοτέρους 

δεσμούς μεταξύ έλευθέρας καί δούλης 'Ελλάδος. /|ι*  δεν εθάπιοντο έκεΐ τά 
κόκκαλά των ή Μακεδονία θά ήτον ιστορικός όρος. Τόερα είνε τό μέρος 
ποϋ έχομεν κρύψει τά ίερότερά μιις. Αή μέσα μας. Καί ή ζωή της πήδα 
άπό θανάτους ωσάν τοϋ Φουφά.

«
"Ας συνεχίσω με τά ώραΐα.
ΔΙέ τήν εκδρομήν του ·Όμί).ου- εϊς τί/ν Αίγυπτον — άπό τήν όποιαν 

δημοσιενομεν μίαν εικόνα-----μέ τόν φόρον αυτόν φ^ιλοφροούνης πρός τόν
'Ελληνισμόν τόν άκούραότον είς εργασίαν καί πρόοδον καί καιάκτησιν καί 
έξάντλησιν δυνάμεως καί πρόσκτησίν της πάλιν καί άκοϋραστον εϊς τήν 
αγαπην του καί την γενναιότητά του προς τον αδιόρθωτου μικρόν, τον ελεύ
θερον Νεοέλληνα. Μέ τήν κίνηοιν τοϋ 'Αθηναίου τοΰ άκινητοτέρου τής 
πλατείας τοΰ Συντάγματος. Κίνηοιν τήν όποιαν έδιαιιούργησεν ό ."Ομιλος 
τών 'Εκδρομών διά νά μόρφωση, νά άνοιξη μάτια, νά σύνδεση.

«
Καί αυτός ό Αιγυπτιακός ελληνισμός — ή νέα Μεγάλη Ελλάς — έδειξεν 

άλλην μίαν φοράν πώς μας άγαπή μέ τήν υποδοχήν τήν όποιαν έκαμεν είς 
τήν Μανδολινάταν μας. Έγόρισαν ξετρελλαμένοι καί ίπερήψαΐ'οι οί καλοί 
της καλ.λ.ιτέχναι καί άφησαν ξετρελλαμένους καί υπερήφανους τους "Ελλη
νας τής 'Αλεξανδρείας καί ιοϋ Κάιρου. 'Εφημερίδες, πρόξενοι, μεγαλοκε- 
φαλ.αιοϋχοι ένθουσιάσθησαν, ένθουοίαοαν, είργάσθησαν, έδαπάνηοαν, άπε- 
Οέωσαν, παρουοιάοθησαν μέ τό μέτωπον υψηλά εις τούς ξένους, συνεκινή- 
θησαν μέ τήν 'Ελληνικήν ’Ραψεροίαν» τοΰ Αάβδα, ειδον δτι ή 'Ελλάς εχει 

ι·ά τούς στείλη καί κάτι έκτος τιίιν .επιδρομέων·, έγνώριοαν νά διακρίνουν 
τούς μέν άπό τους δέ, πραγμα δύσκολου.

'Η Μανδολινάτα μάς είχε δουλώοει έδώ. “Ηρχισε νά κατακτρ. καί 

τόι*  έξω 'Ελληνισμόν.
«

Πάλιν δράσις άτόμιον ευεργετική, πολιτιστική, ύι/χοτική. Βλέπετε εϊς 
τήν εικόνα μας αυτά τά παιδια τά διασκεδάζοντα είς τό ϊ'αλάτοι. Τά ουνέ- 
λεξεν ό Παρνασσός άπό δρόσους, ποϋ γυρίζουν μέ τό καοσελάκι τοϋ λού

στρου, άπό κουζίνας σπιτιών, άπό μαγαζειά καί τ · έδίόαςε γράμματα, μου
σικήν, ήθικήν, καθαριότητα, ανθρωπισμόν έπί ένα χρόνον. “Επειτα τά 
διασκεδάζει εϊς τήν εξοχήν.

' 0 πρόξενος τής ’ Αμερικής κ. Χόρτου διερχόμενος έκεϊθεν έγινε πλέον 

φίλος τών νυκτερινών σχολών τώι*  'Απόριον Παίδων.
'Ημείς έδώ τό εΰλογονμεν αύτό τό ηιοτεινιιτερον άστρον τής φιλαλλη

λίας, τους διδασκάλους του, τούς εφόρους του, τούς κοομήτοράς του, τόν 

γραμματέα τής κοσμητείας του, τους πατέρας τώι*  απατ,οροτν.

•Β

Αύτάς τάς άνακουφιοτικάς σκέψεις- ωσάν νά ήσαν έπιβάται του—τάς 

κόπτει καί τάς ζεματίζει ό Τροχιόδρομος.
“Εως τιόρα μάς άπέστελλεν είς τόν "Αδην άι·ά ένα. Τώρα αποστέλλει 

σωρηδόν τούς Αθηναίους.
Συνελήφθη ο κ. Ιελμονλύ ό διευθυντής του καί ό κ. Αόις ό μηχανι

κός τον. Οί συνένοχοί των “Ελληνες υπάλληλοι είνε ελεύθεροι, έκεΐνοι οι 
όποιοι έπρεπε νά τούς έπιτηροϋν καί δέν τό έκαμαν. Ί'οιουτοτρόπως υπάρ
χει έλπϊς ΰτι άποοτελλομένου νέου διευθυντοΰ καί νέον μηχανικού θά συμ
πληρωθούν τά στελέχη τής έν Άθήναις βουλγαρικής αΰνή- ει-Ίίμορϊας.

«
'Αγίνοτ τά κατά τοϋ έρωτος άπό τής λαιμητόμου διδάγματα του Μίχα, 

τήν έξέγεροιν τών ραπτών, τήν Βουλέ/ν τής όποιας τόσον εύμορφα έσατυ- 
ρίσθη εϊς τάς Πάτρας άπό τήν Α. Μ. ιόν Βασιλέα ή δράσις, τό γεγονός
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ότι ι τείοθη τέλος ή Δικαιοσύνη ότι ό Κατοίχτης τοΰ 
Κολτονακίον δέν ηΰτοκτόνησεν άΖΖ' ίδολοη ονήθη καί 
έρχομαι είς τό θεατρικόν ζήτημα, όχι διά νά κρίνω, 
άλλά διά νά κάταστρώόω τάς εξής οημειιόσεις

"Οταν μία παράσιασις χαρακτηρίζεται ώς ανήθι
κος ή κοινωνία φρικιή.

"ζίφοΰ φρικιάση ... πηγαό ε< ι·ά την ίδή. 
Ιευτέρα οημείτοοις σχετική.

* Εμαξιλαρωθη παράοτασις διότι δέν ήτον ανή
θικος. Οί έξηγηταί 
ασχοληθούν καί μέ

αινιγμάτων παρακαλοΰνται νά 
αυτό.

ΔΗΜ. ΔΗΜ

ΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Λ

ΣΤ. ΣΚΕΝΔΕΡΑΝΗΣ
'<> Πρόεδρο; τής έν Kafr /.aval Έλλ. Κοινότητας.

διευθύνει. Σήμερον δ κ. Σκενδεράνη; είναι είς έκ 
τών πλουσιωτέριον καί τών άληθώς τιμώντων τόν 
έξω 'Ελληνισμόν δμογενών μας. Κατά τό 1900 τά 
μέλη τής έκεϊ Κοινότητος έκτιμώντα τάς προ
σωπικά; άρετάς τού άνδρός τόν έξέλεξαν παμψηφεί 
Πρόεδρον. Εύρε τήν Κοινότητα εϊς άκατονόμαστον 
κατάστασιν. Δέν είχε εϊς τά ταμεϊά τη; ούδέ οβο
λόν. ήτο άστεγο; καί ολη τη; ή περιουσία ήτο μία 
παλαιά εκκλησία. Σήμερον, κατόπιν τής σώφρονος 
καί δραστήριας διοικήσεως τοϋ κ. Σκενδεράνη. ή 
Κοινότης απέκτησε λαμπρά κτίρια, πλήρες Ελλη
νικόν Σχολεϊον, ΙΙαρθεναγωγεΐον. χωράφια, ιερείς 
έχοντας ιδίαν υπηρεσίαν· έχει περισσεύματα. Καί 
ιδού οϊ Αριθμοί τοϋ Απολογισμού τής ιελευταίας 
τριετίας.
’Από δωρεά;

ρυξε τήν έναρξιν τή; λειτουργίας τών πρατηρίων. Ό Βασιλεύ; κατόπιν 
περιήλθεν δλα τά διαμερίσματα λεπτομερώς περιεργαζόμενος τά προϊόντα 
καί ζητών πληροφορίας, παοέμεινε δέ επί μίαν περίπου ώραν καί άπήλθε 
μετά τών πριγκίπων άφοϋ έξέφρασε τήν άκραν Του εύαρέσκειαν πρός τόν 
Διευθ. Σύμβουλον κ. Αεκόν διά τό κολοσσιαΐον δημιούργημά του-

Ιίαρέστη ωσαύτως καί δ κ. Έμ. Μπενάκη;, οστις έπίσης περιειργάσθη 
τά έκθέματα. δίδων διαφόρους όδηγίας εϊς τινας έκθέτας καί μετά πολλοϋ 
ένδιαφέροντος ζητών πληροφορίας.

ΜΑΙΟΣ

"Ενα λησμονημένο ποίημα

Ή · Εικονογραφημένη- έν τή εθνική αύτή; απο
στολή θεωρεί ύποχρέωσιν νά ένισχύση τά; δμογενεί; 
κοινότητας τοϋ εξωτερικού έν τώ εύγενεΐ άγώνι των 
περί κατισχύσεως καί προόδου εξαιρούσα πάν ο,τι 
μέχρι τοΰδε έπετέλεσαν. Έχει άκόμη τήν ΰποχρέω- 
σιν ν' άναζητήση μεταξύ αύτών όλου; εκείνους τοϋ; 
παράγοντα; τούς άπεργαζομένους βραδέως καί έκ 
τού αφανούς τήν ευημερίαν αύτών καί συντελούντας 
είς τήν άνύψωσιν τοϋ γοήτρου τοϋ γένους μας.

Έφ' φ παρακαλεί τούς δυναμένου; όπως άπο- 
στείλωσιν αύτή εικόνα; παριστώσας διάφορα κοινο
τικά ιδρύματα καί έργα. ναού;, νοσοκομεία κλπ. 
ιδιόκτητα ή εθνικά, καταστήματα συλλόγων καί 
άκόμη εικόνα; τών συντελεστών τής τοιαύτη; εύη- 
μερίας μετά σχετικών σημειώσεων κ.λ.π. όπως δημο
σίευση ταύτας εϊς σειράν προσεχών φύλλων τη;. 
Πρέπει δέ όλοι νά θεωρήσουν ότι έχουν τήν ύποχρέωσιν νά μά; βοηθή- Πέρυσιν ή Κοινότης 
σουν περί τήν έξόχως

«

εϊσέπραξε Λίρας 1000 περίπου
ενοίκια οικιών 277
τόκους /.ρημάτων 99
συνδρομάς. κηδείας

κλπ. » 874
ένοίκια γαιών 135

& 2385

I 

ι

ΣΤ. ΣΚΕΝΔΕΡΑΝΗΣ

ΙΙαραθέτομεν τήν 
εικόνα τοϋ έν Kafr- 
cl - Zayat τής Αϊγύ- 
πτου προέδρου τή; 
'Ομογενούς Κοινότη-

Καί προκειμένου περί δωρεών θεωροϋμεν καθήκον 
ν' άναφέρωμεν ενταύθα δτι έκτος τοϋ κ. Σκενδεράνη 
οστις προσέφερε Α" 250 καί ή αξιότιμος σύζυγός του 
κυρία Μαρία Σκενδεράνη, πρότυπον Αληθοϋ; δεσποί- 
νης καί έλληνίδος, έδώρησεν εϊς τήν Κοινότητα 
ί 51)0, επίσης δέ έκληροδότησαν γενναία ποσά καί 
οϊ αείμνηστοι Άθ. Άσημακόπουλος άλλοτε Διευθυν
τή; τών εκεί καταστημάτων τών κ.κ. Χωρέμη Μπε
νάκη καί Σ"’·, Ν. Καζούλης, Κ. Ζούλιας κλπ. 
διατρανοϋσα τήν έκτίμησίν της 

ράύην δστις διά τών ενεργειών του έδήμιούργησε τήνεθνικήν ταύτην Αποστολήν μας.

ΤΟΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝΑΠΟ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ

τος κ.
Ό κ. 2.

νης έγεννήθη τό 
εϊς τήν Σκόπελον. Ό 
πατήρ του έλαβεν ε
νεργόν μέρος κατά τήν 
έπανάστασιν διοικών 
πλοΐον ύπό τόν ναύαρ
χον Σισίνην και ήχμα- 
λωτίσθη μάλιστα ύπό 
τών Τούρκων μετα
φερθείς εϊ; Ηεσσαλονί- 
κην. όπόθεν γενομένη; 
ανταλλαγή; αιχμαλώ
των έτυχε μεταξύ αύ
τών καί έπανήλθεν είς 
τήν πατρίδα του. Μετά 
τήν άποκατάστασιν 
τών'Εθνικών πραγμά
των έγένετο εφοπλι
στή; και μέ τά πλοία 
τού έταξείδευεν εϊς 
τούς λιμένα; 'Αλεξανδρεία; καί Liverpool μεταφέρων εμπορεύματα. Κατό
πιν ένό; παρομοίου ταξειδίου, επανερχόμενος 
ΰπό τρομερά; τρικυμίας παρά τά; 1*  ’ -----

ΠΟΛ. ΛΕΚΟΣ
Ό πρωΟιδρυτής τών Πρατηρίων καί 

Λιοικών Σύμβουλος τής Εταιρίας,

- έκ Liverpool, κατελήφθη
Β. Δ. άκτάς τή; Γαλλίας καί μετ' απε

γνωσμένη·» πάλην κατά τών κυμά
των έπνίγη μεθ' δλοκλήρου σχεδόν 
τοϋ πληρώματος, τοϋ πλοίου κατα- 
ποντισθέντος- Ό κ. 2. Σκενδεράνη; 
τότε άπορφανισθείς άνεχώρησεν έκ 
Σκοπέλου, κατά τό 1856, διά τήν 
Αίγυπτον καί έγκατεστάθη είς 'Αλε
ξάνδρειαν. Έκεϊ είσήλθεν εϊς τήν 
Ί'οσιτσαίαν Σχολήν δπου έξεπαιδεύθη. 
Έξελθών κατόπιν αύτή; έπεδόθη εϊς 
τόν βκοτικόν αγώνα έχων ώς μόνα 
εφόδια τήν δραστηριότητα καί τήν 
ευφυΐαν του. Μετά παρέλευσιν ολίγων 
έτών εύρίσκομεν τόν κ. Σκενδεράνην 
εΐ; τήν πρώτην γραμμήν μεταξύ τών 
τότε δρώντων νέων Ανδρών έν Αϊγύ- 
πτφ διευθΰνοντα τάς εργασίας τού 
έμορικοΰ οίκου Καζοόλη έν Kafr-el- 
Zavat. ολίγον δέ κατόπιν εργαζόμε
νον δΓ ίδιον λογαριασμόν, προοδεύ- 
οντα ταχύτατα καί ίδρύοντα ιδίαν 
εκκοκιστικήν μηχανήν, διά νά δύνα- 
ται νά Ανταποκρίνεται εϊς όλα; τάς 

ι απαιτήσεις ένό; εμπορίου όπως τό 
τοϋ βάμδακος τήν όποιαν έκτοτε

πρός τόν κ. Σκενδε- 
εύημερίαν αυτής, καί 
έκφράζουσα ούτως εϊ- 
πεΐν τήν εύγνωμοσύ- 
νην της διά τούτο τόν 
εξέλεξε παμψηφβϊ ισό
βιον πρόεδρόν της.

«
ΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ

Τήν 16 Μαίου έγέ- 
νοντο μετά πάσης με
γαλοπρέπειας τά εγ
καίνια τών πρατηρίων 
τής Ελληνική; Ε
ταιρίας Πρατηρίων . 
Εϊ; τά εγκαίνια παρέ- 
στη πολύ; κόσμος, κό
σμος εκλεκτός, μέχρι 
συνωστισμού, έμποροι, 
βιομήχανο., κινούμενοι 
ϋπό τοϋ ενδιαφέροντος 
νά ϊδοϋν πραγματο
ποιούμενο·/ τό δνειρον 
ένό; καί μόνου άνθρώ- 

υ, δπερ έθεωρήθη ώς 
χίμαιρα καί τό όποιον 
έλαβε σάρκα καί οστά 
ΰπό τήν θέλησιν καί 
τήν πνοήν αύτού, τοΰ 
κ. Πολ. Λεκοϋ.

Τό αχανές εκείνο 
δδοϋ Σταδίου κατάφορτου άπό σημαίας καί μύρτα καί πολυ- 

’ ...... . .. ϊς τούς έπισκέπτας τέλειον
απειρίαν βλέπει τις έν τφ

Ή Α. Θ. Μ. ό Πάπας καί Πατριάρχης Άλέξαν&ρείας, .τάσης Γής Αίγυπτον, 
Νουβίας κλπ. καί Κριτής τής Οικουμένης.

ΦΩΤΙΟΣ Α

Ό ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΦΩΤΙΟΣ Ο ΠΑΝΥ

Επ’ εύκαιρίφ τοΰ ποιμαντορικόΰ του ταξειδίου άνά τό Σουδάν, δημο- 
αιεύομεν τήν εικόνα τοϋ μεγαλεπηβόλου Ιεράρχου μας.

Ό ύμνος εϊς τόν Πατριάρχην ’Αλεξάνδρειάς Φώτιον Α’, δ ποιηθείς ϋπό 
τοϋ κ. Πολυβίου Δημητρακοπούλου, όπως ψάλλεται άπό τούς μαθητάς τής 
Αίγυπτου καί τοϋ Σουδάν, τών όποιων ή Α. Η. Μακαριστής έπιβλέπει τήν 
πνευματικήν καί θρησκευτικήν μόρφωσιν, έχει ούτω :

Γ.ι.τ ή δροοοΰ/.α ολόχαρη 
'οτό ρόδο ποΰ διψούσε 
καί μέ ιά φύλλα τον άνοιχτά 
οά 'χείλ.η πουθελ.αν φιλιά 
ιμηλά ι ’ αστέρια έκύτταζε 
καί τήν άκαρτεροΰοε.

Είπ ’ ή δροοοΰ/.α ολόχαρη:
— Περήφανο /.ουλ.οΰδι, 

ποιος οούπε απόψε .τώς θάλ.θώ 
'orov κιιρφο σου νά κοιμηθώ; 
Μήπως νεροΰ γαργάριομα, 
μήν άηδονιοΰ τραγούδι;

— Ούτε νερού γαργαριομα, 
οΰι’ άηδονιοΰ τραγούδι... 
'.Ιγνοιοιη μ' έκαψε ή φοιτιά. 
Εονντάνεη'έ μου τήν καρδιά 
πριν πέοουνε τά φύλλα μου 
τής νειότης μου τό χνούδι .. .

Χρυοό οτεφανοοκέπαομα 
ξαπλώνει τό φεγγάρι 
πάνω ο' εκείνα τά φτωχά. 
Μιά νύχτα ’ζήσαν μοναχά, 
μ.ιιι νύχτα κ’ έξεψύχίσαν... 
ΙΙοώς νάχε τέτοια χάρι.'

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ! ΒΑΑΑΩΡΙΤΗΧ
"Ενα νησιωτικό τραγούδι

'Ηλ!)' ό καιρός κ’ άνοιςι, ιό Α/άϊ, ΑΙάϊ 
ηλνΒ τό καλοκαίρι

'ποΰ θέ ι·ά γενοΰμε ταίρι.
Στάζουν τά δένδρα ζάχαρι, τό Μάΐ, Μά'ί 

καί τά βουνά πιπέρι- 
ήλθε ιό καλοκαίρι,

'ποΰ θα νά γενοΰμε ταίρι
κ ’ οί γονειοί μας συμπέθεροι.

Παροιμίαι διά τόν Μάϊον

Ό Μάης έχει τ' ονομα κι' 'Απρίλης ιά λουλούδια.

Διά τό επιβλαβές τής κατά Μάϊον βροχής υπάρχουν αί έξής παροιμία1.: 
'Στον καταραμένο τόπο τον δίάη μήνα βρέχει.

Μάης άβροχος, χρονιά ευτυχισμένη.
Τοΰ Μάη τής νύκτας τό νερό τ' ιίλάφια ξεμονίζει (καταστρέφει).

Οϊ ποιμένες κουρεύουν συνήθως τά πρόβατα τόν Μάϊον, μετά τήν έορ- 
τήν τοϋ Άγιου Κωνσταντίνου, έξ ού καί ή παροιμία διά τούς συνετισμέ
νους νά υποφέρουν.

δίαθημένο ‘ναι τ*  άρ>·< νά κουρεύεται τόν Μάη.

Διά τούς δεομένους ταχείας συνδρομής καί εϋρίσκοντας υποσχέσεις μόνον: 
Ζήβε, μαύρε μου, νιι φής τό Μάη χλόη.

ΊΙ καί άλλως:

μέγαρον τής ( 
χρώμους ηλεκτρικούς λαμπτήρας. παρουσιάσθη εϊ; 
εμπορικόν κατάστημα έξ εκείνων τά 
έξωτερικώ καί εϊς τά όποια ευρίσκει 
όλα τά -χρειώδη τού σημερινού βίου, 
άπό τού άρτου μέχρι του λαιμοδέτου.

'Αληθινόν πρατήριου εμπορίου καί 
βιομηχανίας. Κομψά'. προθήκαι μέ 
σάπωνας, μέ κεντήματα, μέ άσπρόρ- 
ρούχα, μέ πορτοφόλλια, μέ καπέλλα, 
μέ υποδήματα, μέ χαρτιά έπιστολών, 
φακέλλους κ.λ.π., μέ αρώματα, κλι
νοσκεπάσματα, μέ χρηματοκιβώτια, 
πλάκας τσιμέντου, είδη κυνηγίου καί 
πολέμου, παραπετάσματα. "Ολα τά 
προϊόντα τού έλληνικοϋ εμπορίου 
καί τή; εγχωρίου βιομηχανία;. Έδώ 
τά προϊόντα τού εργοστασίου Πάλλη 
καί Κοτζ.ά, έκεϊ τής 'Εταιρίας οίνων 
καί οινοπνευμάτων, άλλου τής κ. 
Άννης Παπαδοποΰλου κ.λ.π.

Τόν Αγιασμόν έτέλεσεν δ 2. Μη
τροπολίτης κ. θεόκλητος. Τήν 11 
έφθασεν ό Βασιλεύς μετά τοϋ Δια
δόχου. καί τών πριγκίπων Γεωρ
γίου καί Νικολάου, δστις μετά τόν 
πανηγυρικόν ον έξεφώνησε δ έκ τοϋ 
Δ, Συμβουλίου κ. Άθ. Εύταξίας έκή-

δποϊα εΐ.

Έκ
ΑΘ. ΕΥΤΑΞΙΑΣ

τών Συμβούλων τής Εταιρίας 
τών Πρατηρίων.

Τοΰ οεατον μας Πατριιϊρχη 
τόνομα ίις ενλογβ 
ο.τον "Ελληνας υπάρχει 
κΐ ο.του τής Αίγυπτου γή.

*0 θεός νά τον βοηθήα)/ 
νάναι μέγας καί πολύς, 
καί ή δόζα τον ντμ· ίοη- 
μέ τή δόξα τής Φυλής.

’Απ’ τόν πρίδτο - πρώτο χρόνο 
τοΰ αίώνος τοΰ είκοοτοΐ· 

οέ μεγάλο»· ήλθε θρόνο 
μέ τή χάρι τον Χριοτοϋ,

κ άπ τήν πρώτη-πρώτη μέρα 
ποΰ ή δόξα τον άρχινή 
μάς φωτίζει πέρα ό>ς πέρα 
οάν τή βάτο τοΰ Σινδ.

ΚΑΤΙ ΕΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ

— τή λα/.ιά τον άναβλαοτάνει 
κάθε ιδέα έθτική, 
κι' ίότον Φόττιος ό ΓΙάνυ 
και ό θρίαμβος εκεί.

Κι όπου ανοίγει χώρα νέα 
πάνιοτε πηγαίνει εμπρός 
μέ Σταυρό καί μέ Σημαία 
ό εθνάρχης ό λαμπρός.

Τοΰ οεπτοΰ μας ίίατριαρχη 
τόνομα ίίς εύλογή 
όπου "Ελληνας υπάρχει 
κι*  όπου τής Αΐγύπιον γή.

Ό θεός νά ιόν βοηθήορ 
νήναι μέγας καί πολ.υς 
καί η δόξα τον νιιν ϊοη 
με τή δόξα τής Φν/.ής.’

Ζήσε, μαύρε μου να φής τό Μάη τριφύλι.

Καί μία συμβουλή διά τούς οίνοφίλους, λαμβανομένου ΰπ’ δψιν δτι ή 
λέξις Μάϊος δέν περιέχει ρ:

Τό μήνα που δέν έχει ριο 
ΙΙίνε κρασί μέ τό νερό.

<Εϊσελθε είς καφενείου γράφει δ Άλφόνσος Κάρ διά τούς Γάλλους, 
όπως είμποροΰσε νά τό γράψη καί διά τούς "Ελληνας. Στοιχηματίζω 
μαζύ σου δ,τι θέλεις, δτι δέν θά δυνηθής νά εϋρης ένα μόνον Γάλλον νά 
σοϋ είπή : «Δέν καταλαμβάνω τίποτε άπό πολιτικά», θά εΰρης πολλούς οι 
οποίοι θά δμολογήσουν δτι δέν εΐνε δυνατοί εϊς τό ντόμινο ή δτι εϊς τό 
μπιλλιάρδο τούς χαρίζουν πόντους.

Ίσως αύτό είμπορεϊ νά έξηγηθή ώς εξής : δτι εις μέν τό μπιλλιάρδο καί 
τό ντόμινο παίζει κανείς καί χάνει τά ϊδικά του, ένώ είς τήν πολιτικήν 
παίζει καί χάνει τά ξένα».

Ο ΕΝ ΙΕΡΟΣΟΛΫΜΟΙΧ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΠΑΔΑΚΗΣ

Ό κ. Παππαδάκης δέν είναι άγνωστος είς τήν Αθηναϊκήν κοινωνίαν, ή δέ 
διπλωματική υπηρεσία έχει πολλούς μέχρι τοΰδε λόγους νά κατατάσση 
αυτόν μεταξύ τών νεωτέρων καί άξιοπρεπεστέρων λειτουργών της, έμπι- 
στευθεΐσα αύτιρ διακεκριμένας προςενικάς θέσεις, ήδη δέ προβιβάσασα καί 
τοποθετήσασα αύτόν εις Γενικόν τής Ελλάδος Πρόξενον έν Ίεροσολύμοις.

Ώς εΐνε γνωστόν είς πάντα Έλληνα, ή θέσις τοΰ ήμετέρου προξένου έν 
τή Άγίφ Γή απαιτεί έξαιρετικήν σύνεσιν καί διπλωματικήν ικανότητα, ώς 
έκ τοϋ μεγάλου άγιδνος δστις άπ’ αιώνων συγκροτείται περί τόν Πανάγιον
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ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ "ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ,, ΕΙΣ ΤΟ ΓΑΛΑΤΣΙ

Τάφον μεταξύ τών χριστιανικών εθνών πρός έπικράτησιν, καί πρό πάντων 
πρός έξουδετέρωσιν τής άκαταμαχήτου επιρροής τού ήμετέρου Γένους, έφ' ό 
άπό τής πρώτης τού Χριστιανισμού ημέρας έλαχεν οΰρανόθεν δ κλήρος νά 
καταστή ό παγκόσμιος τής νέας θρησκείας φωτοδότης. Διά τούτο ή εκλογή 
τού κ. Παππαδάκη διά τήν θέσιν ταύτην ού μόνον αμοιβήν δικαίαν τής προ- 
τέρας αύτού εύδοκίμου υπηρεσίας αποτελεί, άλλά μαρτυρεί καί τήν πεποί- 
θησιν τή; υπηρεσίας έπί τήν άνωτέραν αύτού ικανότητα καί μόρφωσιν.

Ό κ. Παππαδάκη; εΐνε τετιμημένος διά πολλών άνωτέρων παρασήμων, 
ίδΐφ δέ εΐνε ιππότης τοϋ χρυσού Σταυρού τού Σωτήρος καί τής Γαλλικής 
Λεγεώνας τής Τιμής.

«
ΣΥ ΠΟΥ ΠΕΤΑΞΕΣ ΣΤΑ ΥΨΗ

Ό εϊς Οετικότητα καί λεπτομέρειαν καί υπολογισμούς καί επιχειρηματι
κότητα καί τετραγωνικότητα μυαλού άναδειχ/Ιείς Βέρνειος ήρως κ. Πρω
τοπαπαδάκης, βουλευτής Νάξου, εφέτος ήτο εισηγητής τής μειοψηφίας 
παρά τή επιτροπή τοΰ προϋπολογισμού έν τή Βουλή καί συνέταξεν εξονύ
χισα; παν έξοδον καί παν έσοδον τού Κράτους έκτενεστάτην έκθεσιν, δμοία 
τή» όποιας άπό καταβολής τού Βασιλείου δέν είδε τό φώς τής ημέρας.

Έκ τής έπισταμένης έξετάσεως τών εσόδων καί εξόδων τού Κράτους δ 
κ. Πρωτοπαπαδάκης έλαβεν αφορμήν νά έξετάση καί τόν οργανισμόν καί 
λειτουργίαν και τήν άπόδοσιν άκόμη πάσης ΰπηρεσίας καί διεκτραγωδεί 
μέσα εις τήν πολυσέλιδου έκθεσίν του τά χάλια τών διαφόρων υπηρεσιών, 

ΓΡΑΦΟΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ ΕΜΦΑΙΝΟΥΣΑ ΤΑΣ ΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

♦

τά δποϊα έν περιλήψει είδεν δ κόσμος εϊ; τά πρακτικά τής Εθνική; 'Αντι
προσωπείας διά τών έφημερίδων.

Άπό τήν έκθεσιν αύτήν παραλαμβάνομεν, δοθέντα ήμΐν εύγενώ; χάριν 
τής Εικονογραφημένης , τήν παρατιθεμένην γραφοπαράστασιν ή όποια 
εμφαίνει τας κυμάνσεις τοΰ συναλλάγματος κατά μήνα καί έτος άπό τού 
1890 μέχρι τού 1907.

Τά μελανά τετραγωνίδια παριστώσι τά άξιοσημείωτα διά τά οικονομικά 
χρονικά μας έτη. Τό ΰπ' άρ. 1 παριστά τό έτος 1893 καθ' δ έκηρύχθη- 
μεν εϊς κατάστασιν πτωχεύσεω;' τό συνάλλαγμα τότε άνήλθε εϊς δυσθεώ
ρητα ύψη. εϊ; τιμήν 1,87. Τό ύπ’ άρ. 2 είναι τό έτος 1897 τού πολέμου' 
μείζων τιμή τού συναλλάγματος 1,79. Τό ΰπ' άριθ. 3 είναι τό έτο; 1898 
καθ' δ έγένετο δ διακανονισμός τοϋ δημοσίου χρέους καί δ συμβιβασμό; 
μετά τών ξένων δανειστών μας" ή τιμή τοϋ συναλλάγματος έφθασε 
τότε εϊς 1,40.

Άπό τοΰ έτους αύτού αρχίζουν τά εύεργετικά άποτελέσματα τοΰ συμβι
βασμού καί τοΰ ελέγχου καί τό συνάλλαγμα καταπίπτει μέ έλαχίστας 
κυμάνσεις μέχρι σχεδόν τοϋ άρτιου. 'Εργασία ούχί τυχαία άληθώς.

«
Η ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ

Ή παρατιθέμενη εϊς τήν έναντι σελίδα εικιον παριστά τήν Α. Γ. τήν 
Πριγκίπισσαν Άλίκην έπισκεπτομένην κάποιο κεραμουργεΐον παρά τήν 
Κολοκυνθοΰν, έν συνοδείφ τής Δ°ϋ Αύδερς καί τή; Δ»? Σταυρούλας ΙΙιερράκου.

<
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Τί ήθελε έκεϊ κάτω ή 'Υψηλότατη: ’Ολόκληρος αναδημιουργία υπολαν
θάνει εϊ; αύτήν τήν πεζοτάτην άνά τά; κεράμους καί τά τούβλα τά άτά- 
κτως έρριμμένα έπίσκεψίν Τη;.

Ή Δ'1? ΙΙιερράκου κάτω εϊ; τό έν Μεσσηνία κτήμα τη; Καρυαϊ» άνευ
ρε·/ εϊ; δλοκλήρους λόφους χώμα άρχαϊον. τό λευκόν εκείνο καί λεπτεπί
λεπτου χώμα, μέ τό όποιον κατεσκεύαζον οί αρχαίοι τά θαυμαζόμενα 
σήμερον άγγεϊα καί οικιακά έκ πηλού σκεύη των. 'Αμέσως έφερε φορτία 
ολόκληρα, τά έδωκε εϊς τό παρά τήν Κολοκυνθοΰν άγγειοπλαστεϊον καϊ 
έκεϊ ήρχισε μία άνεπίδεικτος εργασία ΰπό τόν γλύπτην κ. θωμόπουλον.

Άπό τό έθνικόν Μουσείου έδανείσθησαν υποδείγματα λαγήνων καί 
δοχείων καϊ πίθων καί έντός ολίγου είχον άπειρίαν άρχαικωτάτων πήλινων 
αγγείων, κατεργασμένων μετά πολλή; τέχνης. 1<αϊ έπήλθε τότε ή εύγενή; 
ιδέα εϊ; τήν Δ“ Πιερράκου νά προσπαθήση νά έκτοπίση όλα αύτά τά 
δύσμορφα πήλινα σκεύη, τά χυδαία κανάτια καί τής στάμνες δΓ αμφορέων 
καϊ υδριών καϊ λαγήνων άρχαϊκού ρυθμού. Αφού δέ έπέτυχεν έν τή άπομι- 
μήσει κατέστησε κοινωνόν τή; ιδέα; της καϊ τήν Πριγκίπισσαν Άλίκην.

Ή A. Υ. ένθουσιασθεΐσα 
παρήγγειλε δύο τεράστια 
άγγεϊα φυτών καί μίαν 
ήμέραν μετέβη νά έπισκε- 
φθή τό κεραμουργεΐον. Αί 
κόραι τοϋ κεραμέως τή; 
προσίφερον μέσα εϊς άν- 
θοόριθή καλαθάκια έκ 
πηλού αύγά κόκκινα καί 
τά παιδιά τή; γειτονιά; 
συνωθούντο περί τό άμάξι 
Της νά ϊδοΰν τήν Πριγκι- 
πέσσαν,ή όποια σάν Δρυάς 
ώλίσθησε διά μέσου τοϋ 
αγροτικού κηπαρίου καϊ 
έχώθη εί; τό εργαστήριο·/.

Ή έντύπωσίςΤης ΰπήρ- 
ξεν άρίστη καί έδήλωσεν 
εϊ; τήν Δ" ΙΙιερράκου, ότι 
αύτήν τήν εύγενή ιδέαν 
της καϊ τά; προσπάθεια; 
της τά; αναλαμβάνει ϋπό 
τήν 'Υψηλήν Της Προσ
τασίαν καϊ γίνεται τώρα 
σκέψις περί δ'.οργανώσεως 
μιάς έκθέσεως, εις τήν 
όποιαν νά ίδή δ κόσμος 
αύτά τά προϊόντα τή; 
αναδημιουργούμενης βιο
τεχνίας, βελτιουμένης διά 
μηχανημάτων καϊ συστη
ματοποιούμενης, δπερ δέ 
σπουδαιότερου, προωρι- 
σμένης νά δώση άρτον εϊς 
πολλάς κορασίδας μίαν

Η ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΑΛΙΚΗ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΰτκρουί·
Η δεύτερα εικων παρι- 

στα τήν 'Υψηλότητα Τη; 
έξερχομένην τών σχολών τού Πειραϊκοΰ Συνδέσμου. Ή “Πριγκιπέσσα 
δλον τόν καιρόν Της κατατρίδει εϊ; εύεργετ'.κωτάτην δράσιν. Πολλά 
Ιδρύματα άνελαβεν ΰπό τήν Υψηλήν Της Προστασίαν ή χαριτωμένη Ύψη- 
λότης, καί μέριμνα άεννάως ύπέρ αύτών καί τά επισκέπτεται καί υποδει
κνύει καί βοηθέ; καϊ είναι τό αντικείμενο·/ λατρεία; καί εύγνωμοσύνης 
ή «Πριγκιπέσσα·.

ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ ΠΟΔΗΛΑΤΑΙ

"Ενα προσκύνημα εϊς τήν Ελλάδα όμάδος ίταλών, τών ίταλών ποδήλα
τό)·/, μά; ενθουσίασε κατά τάς πρώτα; ήμέρας τοϋ Μαίου. Εις τού; εκδρο
μείς, μεταξύ τών όποιων βουλευταϊ καί δημοσιογράφοι καί δ έν Ρώμη πρό
ξενός μα; κ. Ίντροτζίλια, οί έδώ ποδηλάται μαζύ μέ δλον τόν Αθηναϊκόν 
λαόν προητο'.μασαν υποδοχήν ενθουσιώδη καί άποθέωσιν άληθινήν.

Αί έορταί, τά γεύματα καί αί δεξιώσεις, διεδέχοντο άλληλα, μέ ειλικρί
νειαν έκ μέρους μας, μέ ήφαίστεια ενθουσιασμού έκ μέρους τών Ίταλών. 
έκσπώντα εις ώραίους λόγους διά τήν πατρίδα μας.

ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ ΠΟΔΗΛΑΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟΝ
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Άλλά καί τών επαρχιών, άπό τάς όποια; οί Ιταλοί ποδηλάται διήλθον, 
ό λαός επίσης θερμός καί ειλικρινή; έδείχθη πρό; τούς ξένους μας. οϊ 
όποιοι έφυγον μέ τάς ώραιοτέρας τών αναμνήσεων.

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Είς τάς Πάτρας μία σεμνή τελετή έκλόνισε κάθε καρδ'.αν καί έγέμισε 
κάθε στήθος άπό άγια αισθήματα.

0 ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΠΑΡΑΔΙΔΠΝ ΤΗΝ ΣΗΜΑΙΑΝ ΤΟΥ ΕΝ ΠΑΤΡΑΙΣ 12 ΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

- Κύριε συνταγματάρχα, είπεν ή Λ. Μ. δ Βασιλεύς, σού παραδίδω τήν 
σημαίαν τοΰ δωδεκάτου συντάγματος, τό επίσημον τούτο σύμβολο·/ τής 
Πατρίδος, τής Τιμής καϊ τού Καθήκοντος, όπως τήν διαφυλάξητε έν παντί 
καί πάντοτε μέχρι τελευταία; ρανίδος αίματος!

Καί παρέδωκε τή·/ κυανόλευκου εϊς τόν στρατόν Του δ Άναξ μέ τό 
πατριωτικόν αύτό ευαγγέλιο·/ τών λόγων Του.

ΊΙ τελετή έγεινε μέ τήν επισημότητα ήτις ώφείλετο εϊς τό άγιον σύμβο
λον, εις τήν στιγμήν καθ’ ήν ή Πατρίς εμπιστεύεται έαυτήν, τήν δόξαν της, 
τό μέλλον τη; εις τά τέκνα αΰτής.

Τά ρίγη τή; ήμέρας έκείνης ας μή λησμονηθούν άπό τούς στρατιώτας 
τών IΙατρών καί άς τοϊς εύχηθώμεν νά φέρουν τήν σημαίαν μας θριαμβικά 
πλαταγίζουσαν άνά τούς διψώντας νά τήν λατρεύσουν αδελφούς μας.

«
Η ΤΟΡΠΙΛΛΗ

Κατά τάς άρχάς Μαίου ή υποβρύχιος άμυνα έν Ναυστάθμω έκαμε τά 
έτήσια γυμνάσια τορπιλλών, μέ τά όποια οί εκπαιδευόμενοι έν αύτή αξιω
ματικοί, ΰπαξιωματικοί καί τεχνϊτα; δίδουν άποφοιτώντες τής σχολή; τών 
τορπιλητών κατ' έτος τάς έπί πτυχίφ εξετάσεις των.

'Εφέτος κατ' έξαίρεσιν τά γυμνάσια έγένοντο ΰπό εΰρυτέραν κλίμακα, 
παρέστησαν δέ καϊ δ Πρωθυπουργός κ. θεοτόκης, δ 'Υπουργός τών Ναυτι
κών κ. Κ. Τρικούπης, ό έξ Αίγυπτου κ. Έμ. Μπενάκη; καί τινες άλλοι-

Τά γυμνάσια ήρχισαν μέ έκσφενδονήσεις αύτοκινήτων τορπιλλών έπέτυ- 
χον δέ πληρέστατα. Άπό τοΰ έκσφενδονιστικοΰ σταθμού έξεσφενδονίσθησαν 
δύο τρεις τορπϊλλαι Ούάϊτεεδ, τών όποιων προηγουμένως είχε ρυθμισθεϊ ή
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πλευστότης. ώπλισμέναι μέ κώνον γυμνασίων καί ρυθμισμένα·. νά άναδύουν 
si; τήν έπιφάνειαν μόλις άκινητήση ή μηχανή των. Τά τεχνητά κήτη ώλί- 
σθησαν άπό τού; τορπιλλοόλητικού; αυλού; μέ ένα όρυγμόν ύπό τήν πΐεσιν 
τοΰ άέρος. έχώθησαν εϊ; τό ϋδωρ καί έξηφανίσθησαν. Μία σειρά πομφολύ
γων έσημείωνε διαρκώ; τήν υποβρύχιον πλεΰσιν των καί έπειτα εϊ; διά
στημα χρόνου ελάχιστου έξώρμων μέ τήν ρίνα έκτο; τοΰ ΰδατος, μηδόλως 
παρεκκλίυουσαι τοΰ στόχου.

πυθμένος. Είχε καταδυθή προηγου
μένως μία ήλεκτροαυτο- 
ματική τορπίλλη, πλή
ρη; βαμβακοπυρίτιδος, 
μετ’ έναύσματο; συνδεό
μενου διάκαλωδίουμετά 
στήλη; ευρισκόμενη; έν 
τή ξηρψ. Αί τορπίλλαι 
αύται χρησιμεύουν διά 
τόν δπλισμόν στενών 
θαλασσίων. στομίων λι
μένων κ.λ.π.

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

«Το Ι/χα/οι· τ<ΰι· Μιύοοώι··’ (Jus de apibns).—Ί'πό τόν ανωτέρω τίτλον 
δ έν Άθήναι; δικηγόρο; κ. Δημ. I'. Άντωνιάδης έξέδωκε περισπούδαστου 
μελέτην έκ σελίδων 171 περί τών ζητημάτων δικαίου τών γεννωμένων έκ 
τών ιδιαιτέρων σχέσεων τών ατόμων έν τή μελισσοκομία. Ό φιλόπονος 
συγγραφεύ; φαίνεται έγκύψα; εί; τό θέμα τούτο μετά εξαιρετικού ζήλου, 
ών δέ κάτοχος τών περί τό Δίκαιον έπιστημών καί εϊδήμων ξένων γλωσσών 
διαφωτίζει τό αντικείμενου τόσον, ώστε σχεδόν εξαντλεί αύτό. Διαίρεσα; τό 
έργον εις τρία μέρη, πραγματεύεται έν μέν τώ Α' τά; μελλίσσα; ώ; άντι- 
κείμενον τοΰ αστικού δικαίου, έν τώ Β' τά; έκ μελλισών βλάόα; άπό νομι
κή; άπόψεω; καί έν τώ 1" τόν προστασίαν τή; μελισσοκομία; ένθα ό φιλό
πονος συγγραφεύ; λαμβάνων αφορμήν έκ τή; άναπτύξεως τών έν τή μελισ
σοκομία δυναμένων νά άναφυώσι φορολογικών ζητημάτων έρευνφ συνεπώς 
καί τήν έν Έλλάδι άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων κατάστασιν τής μελισσο
κομίας έπικαλούμενο; τήν μαρτυρίαν διαφόρων ιστορικών συγγραφέων καί 
περιηγητών έν στατιστική δέ πίνακι δημοσιεύει τόν κατ' έτο; σχεδόν άρι- 
θμόν τών έν Ελλάδι κυψελών άπό τοΰ έτου; 1814 μέχρι; σήμερον καί 
καταδεικνύει οΰτω τήν σημερινήν κατάπτωσιν τή: κατ’ έξοχήν έλληνική; 
ταύτη; γεωπονική; βιομηχανίας έν συγκρίσει πρό; τήν πρό τή; άπελευΟε-
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ΕΚΣΦΕΝΔΟΝΗΣΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΡΠΙΛΛΗΣ

’Από τήν ξηράν έπίε- 
σαν τό ήλεκτρικόν κομ- 
βίον καί τότε μεγαλο
πρεπές θέαμα άνέθορεν 
άπό τής θαλάσσης. Ού- 
ρανοϋψής στήλη ΰδατος 
άνεπήδησε μεθ’ ίρμής 
άπό τής έπιφανεία; πα- 
φλάζουσα καί ιριδίζου- 
σα ωσάν κάποιο τέρα; 
υπερφυσικόν νά ήθελε 
τη; ένάλιος νά ήπείλεινά άνατρέψη τήν ύγράν λεκάνην, ωσάν δύναμίς

τόν ουρανόν καί έπανέπετε μετά παφλασμού συνταράσσουσα τά ΰδατα εϊ; 
ικανήν άπόστασιν. ΊΙ υδάτινη· στήλη είχεν ύψος 200 μέτρων καί διάμετρον 
25 μέτρων, έχρειάσθη δέ δύο λεπτά διά νά καταπέση. ΊΙ γόμωσις τή; τορ
πίλλη: συνίστατο εϊ; 250 έκ. ύγρας βαμβακοπυρίτιδος.

Ό παρά τή ύποβρυχίφ άμύνη καθηγητής κ. Σ. Κοκόλης, ό γνωστός ερα
σιτέχνη; φωτογράφος, παριστάμενο; έλαβε φωτογραφίας καί εϋγενώ; παρε- 
χώρησεν ήμϊν άντίτυπα χάριν τών άναγνωστών τή; «Εικονογραφημένης-.

ρώσεω; ακμήν αύτής. Έκ μονογραφιών τοιούτων, ώ; ή προκειμένη, ή επι
στήμη παρ' ήμΐν προάγεται πολλφ ουσιαστικότερου καί βαθύτερου ή έκ 
συγγραφών περιληπτικών, γενικού πραγματευόμενων θέματος καί. ώς έπί τό 
πλεΐστον. χρηματικών έπιδιωκουσών κέρδος. Άλλά καί πά; άλλος, ξένο; 
ών πρός τά; έπιστήμα; τού δικαίου, δύναται ούχί άνευ τέρψεως καί ωφέ
λειας νά διέλθη συγγραφήν, ήτις είνε προϊόν ραθείας καί ενσυνειδήτου με
λέτης. Εϊλικρινώ; συγχαίροντας τφ κ. Άντωνιάδη ευχόμεθα Ενα καί άλλα 
έργα αύτοΰ ϊδωσι ταχέως τό φως τή; δημοσιότητος.

Οδηγό; rij; 'Ελλάδος. Αγγέλλεται ή έκδοσις τού Β' έτους τής έθνικής 
έλληνική; έπετηρίδο; τοϋ κ. Ν. Ίγγλέση 'Οδηγό; τή; Ελλάδος · ΙΙόσον 
χρήσιμον είνε τό βιβλίου τοΰτο εί; τούς εμπορευόμενους, λογίους, έπαγγελ- 
ματίας βιομηχάνου; καί πάντα; άπέδειξεν ή πριίττη έκδοσις τοΰ έργου, δι" ο 
ή Α. Μ. Ό Βασιλεύ; ηύδόκησε νά παρασημοφορήσω τόν κ.

Ό τόμο; τοΰ Β' έτου; μέ κάθε στατιστικήν πληροφορίαν 
τήν Κρήτην, Σάμον καί Κύπρον μέ τά; διευθύνσεις όλων τών 
τιών τών Αθηνών, μέ πληροφορίας διά κάθε τί, διά τό οποίον

Οδηγόν δέν θά εΰρισκε κανείς ποϋ νά πληροφορηθή. θά είνε
άπό τοϋ πρώτου. Τήν ύποστήριξιν αύτοΰ τού βιβλίου τό όποιον. άναγκαιότατον 
άλλως, αποτελεί δείγμα εκπολιτισμού διά τόν τόπον μα; συνιστώμενθερμώς-

τον
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