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Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

ΝΑΤΕΛΛΕΙ ό "Ηλιος. Φλέγων ένας τεράστιος δίσκος όρθούται και ολισθαίνει επάνω είς τό ροδίζον 
στερέωμα. Μέσα είς την ροδοθάλασσαν τών χρωμάτων του μια μαύρη σκιά ολισθαίνει.

| Άνατέλλει ό Ήλιος. ’Αλλ’όχι όπως άλλοτε· είς τον απλοϊκόν χωρικόν κάποιο μαΰρο προμήνυμα
γεννά ή μαύρη σκιά. Εινε καί αύτό ένα άπό τά περίεργα φαινόμενα τής ανθρώπινης ψυχής- ό 

μικρός πολλάκις ν’άναγινώσκη έκεϊ όπου ό μεγάλος δέν βλέπει τίποτε. ΊΊ ήμερα προχωρεί ωραία, ατά
ραχος, γαληνιαία, διαυγής........

Τίποτε δέν μαρτυρεί τήν μέλλουσαν καταστροφήν. Καί μήπως δέν γίνεται αύτό; Συνήθως τάς μεγάλας 
συμφοράς μία μεγάλη γαλήνη προαγγέλλει, τόσον διά τήν Φύσιν όσον και διά τήν Ψυχήν.

Αίφνης όλη έκείνη ή αιθρία μεταβάλλεται διά μιας είς κατήφειαν καί ζόφον.
Ό Δαίμων τοΰ Κακού !
Ό,τι άπαισκυτερον υπάρχει εις εικόνας καί είς χρώματα έκθάπτεται καί είς χειμάρρους κατακλύζει ούρα- 

νόν καί γήν λές καί ή ωρα αύτή εΐχε προορισθεϊ νιχ δοκιμασθή ή δύναμις τών στοιχείων τής καταστροφής.
Χονδραί ψεκάδες ραντίζουν τό έδαφος καί μιά πνοή παγερά ριπίζει τό διάστημα. Καταρράκται λυσσα

λέοι άπό κάποιαν αόρατον θάλασσαν κατακλύζουν τό παν. Νερό καί άνεμος θυελλώδης. Τό παν σείεται καί τό 
παν έρημοΰται. Τά δύο στοιχεία λυσσοΰν.

Ό Ζόφος άπλώνεται παντοϋ.
Ή Φύσις άγρια μαίνεται, τά ζώα ανίσχυρα υπό τήν δεσπόζουσαν μανίαν σκορπίζονται άλλόφρονα 

ζητούντα νά σωθούν.
Τά νερά ύψότνονται όλονέν. Αίμναι φρίσσουσαι εκχειλίζουν, ορμητικοί χείμαρροι διασταυροϋνται καί 

αύλακώνουν τήν γήν.
Μία λάμψις έκτυφλωτική φωτίζει τήν γύρω έκτασιν καί βρόμος τρομερός δονεί τό έδαφος. Ό κεραυνός! 

Είς τήν όλην λύσσαν του ό Δαίμων τής καταστροφής έχει επίκουρον καί τό Θειον πΰρ.
Τό σκοτεινόν διάστημα οργώνεται άπό κεραυνούς καί ή Γή κραδαίνεται όλη. Πτοημένη ή Ζωή σιγά.
Τό νερό όγκοΰται. Χείμαρροι ορμητικοί χύνονται μέσα είς τήν κοίτην τοΰ ποταμού, παρασύρουν δένδρα 

καί μικρά, άκακα ζώα.
"Ενας ρόχθος τώρα ακούεται υπόκωφος. Ό υγρός Θάνατος έρχεται νά συμπληρώση τό εργον τής 

καταστροφής.
"Ενα παράπηγμα ξύλινον έξαρμόζεται καί φέρεται πρός τά κάτω. Ποΰ πηγαίνει; Καί μιά ζωή, καί 

άλλη καί άλλη παρασύρονται μαζή μέ τάς σανίδας. Αγκαλιάζουν τά ξύλα καί αντί στοτηρίας αί σανίδες 
γίνονται φέρετρα.

Τά σπήτια διάβροχα, ψαθυρωμένα σωριάζονται μέ ύπόκωφον δοΰπον είς όγκους λάσπης καί τό νερό τά 
παρασύρει μαζή μέ άλλας ύπάρξεις.

Τά νερά εκχειλίζουν τώρα άπό τήν κοίτην, ένοΰνται μέ τά όλονέν κατερχόμενα, όγκούνται αδιάκοπα 
καί ένας απέραντος ποταμός διαρρέει ορμητικός καί κατακλύζει τό παν. Κάθε ζωή χάνεται. Καταστροφή, 
καταστροφή, καταστροφή! Θί καταρράκται εξακολουθούν λυσσαλέοι, οί κεραυνοί συγκλονίζουν γήν καί 
ουρανόν, δοϋποι καί ρόχθος καί κραυγαί απελπισίας καί οίμωγαί χανομένων. Καί ή αστραπή κάπου κάπου 
φωτίζει άπαισίως τό μέρος εκείνο πού ό Θάνατος έρχεται νά σκεπάση μέ 
τάς πτέρυγάς του.

Τό νερό όγκοΰται, καί άπλώνεται όλονέν καί καλύπτει εκτάσεις καί είς τήν 
ύγράν του αγκάλην κλείνει αθώας υπάρξεις. 'Απλώνεται όλονέν καί φθάνει κοντά 
είς τά πρώτα κυπαρίσσια ποΰ χωρίζουν τούς νεκρούς άπό τήν ζωήν.

Τά κυπαρίσσια κλίνουν πρός τό υγρόν στοιχείον θροοΰντα καί τά νερά 
σταματούν εκεί.

Ό υγρός Γίγας έσεβάσθη τόν Αιώνιον Ύπνον.
Έπειτα ό Γίγας άποσύρεται είς τήν καταχθόνιον κρύπτην του κουρασμένος 

άλλά καί υπερήφανος. Συνετέλεσε τό έργον του. Καί τώρα ύ Θάνατος μόνον 
απλώνει τάς πτέρυγάς του καί είς τό άνοιγόκλεισμά των σκιαί βαρεΐαι καί 
πένθιμοι εναλλάσσονται αύξάνουσαι τό άλγος καί τόν τρόμον.

Έδώ σταματά ή πέννα.
ΕΙΡΗΝΗ Η ΑΘΗΝΑΙΑ
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ
ΕΠΕΊΉΡΙΣ ΔΟΣΗΣ

Tjj 11 ’Ιουνίου συνεπληρώθησαν 223° έ'τη,- άψ’ης ό φιλόσοφος Βασιλεύς 
καί ό μέγας Έλλην στρατηλάτης Αλέξανδρος ο Μακεδων άπέθα- 

νεν έν ηλικία 33 ετών, έν διαστηματι δεκατριετοής περίπου βασιλείας 
(336 - 323) κατακτήσας τό πλεΐστον τοϋ τότε γνωστού Κόσμου, εκπολί
τισα; τήν’Ανατολήν καί διαμορηώσας τήν ενότητα τοϋ'Ελληνισμού, 
διεσπασμένου καί κατατετμημένου έως τότε. Ό Μέγας 'Αλέξανδρος, τήν 
κατάκτησιν ιός μέσον ΰποτυπώσας καί ώς τελικόν σκοπόν, υψηλότατου, 
φιλανίίρωπότατόν καί ίεριότατον άναγράψας έπί τής πανελληνίου βασι
λικής αυτού σημαίας τήν έξημέρωσιν τών άγριων καί βαρβάρων τής 
’Ανατολής εθνών δι’ έγκτίσεως έλληνίδων πόλεων, ών υπέρ τάς εβδο- 
μήκοντα αναφέρει ή Ιστορία, δι’ εισαγωγής ί|θών. εθίμων, νόμων, 
θρησκείας, γλώσσης, επιγαμίας καί δι’ έξαπλιόσεως τής ελληνικής παι
δείας καί τοϋ ελληνικού πολιτισμού, έπετέλεσε τί> μέγα εργον τής έξη- 
μεριύσεως τιον βαρβάρων, τής ένώσεως τών Ελλήνων καί τής έπικρα- 
τήσεως τού 'Ελληνισμού κατά τρόπον υπερφυά, καί τήν ελληνικήν 
’Ιδέαν ένισχύοντα καί τούς βαρβάρους έξημεροϋντα. Καί. ώς λέγει ό 
Πλούταρχος. τήν 'Αλεξάνδρου παιδείαν άν έπιβλέπης, Ύρκανούς 

γαμεΐν έπαίδευσε καί γεωργεΐν έδίδαξεν Άραχωσίους καί Σογδιανούς 
έπεισε πατέρας τρέφειν καί μή φονεύειν, καί ΙΙέρσας σέβεσθαι μητέ
ρας. άλλά μή γαμεΐν- ώ θαυμαστής φιλοσοφίας, δι' ήν Ινδοί θεούς 
’Ελληνικούς προσκυνοΰσι, Σκΰθαι θάπτουσι τούς άποθανόντας, οΰ 
κατεσθίουσι. . .. Άλλ’ 'Αλεξάνδρου τήν Ασίαν έξημερούντος, "Ομη
ρος ήν ανάγνωσμα, καί ΙΊερσών καί Σουσιανών καί Γεδρωσίων παΐ- 

» δες τάς Εύριπίδου καί Σοφοκλέους τραγωδίας ήδον . Ό ’Αλέξανδρος, 
τοιαϋτα μεγάλα καί θαυμαστά διαπραξάμενος, έγκτίσας έλληνίδας 
πόλεις έν περίοπτοι; θέσεσι, καί δή τήν ’Αλεξάνδρειαν, κατά τόν 
Μέγαν Ναπολέοντα, τήν μεγαλειτέραν τοϋ ’Αλεξάνδρου δόξαν, καί έπι- 
βαλι'ον τήν έλληνίδα φωνήν ώς διεθνή καί παγκόσμιον γλώσσαν, προε- 
λείανε. κατά θείαν πρόνοιαν, τήν διάδοσιν τών κηρυγμάτων τοϋ Χρι
στού. οΰ οί Απόστολοι έν τή έλληνίδι φωνή διεϊδον τό διεθνές καί απα
ράμιλλοι· όργανον. καί παρεσκεύασε τήν έκπαγλον καί εκπληκτικήν 
έκείνην μεταρρύθμισιν, δι’ ής άναιμάκτως καί ραγδαίως οί δουλωθέν- 
τες "Ελληνες, ισχυροί έν τή ενώσει, ακαταγώνιστοι έν τή Ίδέρ, υπέρο
χοι τοϋ Κόσμου διδάσκαλοι, μετέβαλον τήν 'Ρωμαϊκήν Αυτοκρατορίαν 
είς Βυζαντιακήν, είς 'Ελληνικήν, τών Βυζαντινών φιλοτιμώ; καί Απα
ράμιλλοι; τελειωσάντων τό μέγα τής ένότητος καί ένισχύσεως τοϋ 
Ελληνισμού εργον. Ό Μέγας Αλέξανδρος, λόγφ τε καί έργφ γενόμενος 
σύμβολον ένότητος τών 'Ελλήνων, έδει Ιδιαιτέρας νά τυγχάνη εθνικής 
λατρείας, τής ημέρας τοϋ θανάτου αύτοΰ τιμώμενης δι’ επιμνημόσυνου 
πανεθνοΰς τελετής, ιός άναμιμνησκοΰσης τήν αθανασίαν τοΰ πανεθνοΰς 
καί πανελληνίου αύτοΰ μεγαλουργήματος.

Ο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ

Καί καθ’ δν μήνα οί Πανέλληνες κλίνουσιν ευγνωμοσύνης καί ένθου- 
σιασμοΰ γόνυ πρό τοΰ αθανάτου μεγαλουργήματος τοΰ Μακεδόνος

Βαοιλέως, τήν Μακεδονίαν, έξ ής όρμηθείς διέπλασε τοϋ 'Ελληνισμού 
τήν ενότητα, λυμαίνονται ποικιλώνυμοι Σκύθαι, μιγάδες απόγονοι εκεί
νων, είς οϋς, ευρισκομένους τότε είς τάς εσχατιάς τής ’Ασίας, ό "Ελλην 
Βασιλεύς έδίδαξε νά θάπτωσι καί νά μή κατεσθίωσι τούς άποθανόντας. 
Καί οί λυμαινόμενοι τήν Μακεδονίαν λησταί. διαπράττοντες πρωτοφα
νείς έν τή Ίστορίγ, άνοσιουργίας καί κακουργίας, είς σφαγάς, είς δηώ- 
σεις, είς εκβιασμούς προσφεύγοντες, στερούμενοι τιμής καί δολοφονοΰν- 
τες αγρίως τόν είς τόν στρατιωτικόν αυτών λόγον πιστεύσαντα κοπετόν 
Άγραν, Άριστοτέλην Άγαπηνόν, άποπειραθέντες τήν θανάτωσιν τοΰ 
Αγίου Μελενίκου, σωθέντος παρά γάλλου αξιωματικού, τρέπονται προ- 

τροπάδην πρό τών Ελληνικών σωμάτων, μή τολμώντες οί έλευθερωταί 
ούτοι τής Μακεδονίας (!!) ν’ άντιμετωπίσωσιν ώς άνδρες τούς αμυνόμε
νους Μακεδόνος. Καί ή Εύριύπη. ή δι’ ’Επισήμων Διεθνών πράξεων 
έξασφαλίσασα τήν εθνολογικήν χροιάν τής Μακεδονίας, ήν ώς άναμφι- 
σβητήτως Ελληνικήν άνεγνώρισε κατά τό Βερολίνειον Συνέδρων, οΰδέν 
λαμβάνει μέτρον κατά τής συστηματικώς διενεργουμένης παρά τής 
Κυβερνήσεως τής Σόφιας επιδρομής άνά τάς Μακεδονικός χώρας, ών 
οί γηγενείς πληθυσμοί τά πάνδεινα ικρίστανται. Ή Ευρώπη, ή πεπολι- 
τισμένη καί προοδευτική, προσπαθεί μόνον νά περιορίση τήν άμυναν 
τών Έλληνομακεδόνων. νά παράλυση τό αμυντικόν αυτών εργον, νι'ι 
περιστείλ|| τήν δράσιν αυτών, μή άναλογιξομένη. δτι, εάν έκλειψη καί 
η άμυνα αυτή, ή Μακεδονία θάμεταβληθή είς άπέραντον πεδίον θυσιών 
πρό τοΰ βρωμερού βωμού τής Σλαυϊκής ’Ιδέας καί τής Σκυθικής θεό- 
τητος. Έφ' όσον ή Δυτική Ευρώπη παρορφ τά δίκαια τών λαών τής 
’Ανατολής, άπεργαζομένη, λελογισμένος ή άσυνειδήτως. τήν ένίσχυσιν 
τών Σλαύων δια πλαστογραφίας τών ιστορικών καί έθνολογικών δεδο
μένων, βεβαίως αύτή αϋτη προκαλεϊ τάς έν Μακεδονίφ αιματηρός τρα- 
γφδίας, ων όμοιας δέν άνέγραψεν ούτε θάναγράψη ή 'Ιστορία. Καί τάς 
αιματηρός αύτάς συρράξεις, τήν ένοπλον άμυναν επιβάλλει αύτή ή 
Εύρώπη, ύποχρεοΰσα τούς "Ελληνας διά τοιούτων μέσων, ν άποδείξωσι 
τήν εθνικήν αυτών ύπόστασιν, περί ής γίγνεται λόγος ακριβώς, άφ’ ής 
έποχής ή ένοπλος άμυνα συνεκίνησε τήν έν Εύρώπη Κοινήν Γνώμην 

καί έδειξε διά τών θαυμάσιων αποτελεσμάτων αύτής. ότι τήν Μακεδο
νίαν "Ελληνες πάντοτε οίκοΰσιν. Άφ' οΰ. έν ή εποχή ζώμεν. δι’ αιμα
τηρών αποδείξεων πρέπει νά διευκρινίζονται τά εθνολογικά δεδομένα, 
εύνόητον, δτι είς τοιαύτας Αποδείξεις θά προσφεύγωσι καί οί Έλληνες, 
περί πολλοΰ ποιούμενοι τήν εθνικήν αυτών ύπόστασιν καί αμυνόμενοι 
ού μόνοι’ ταύτης. άλλά καί αύτών τών Πανευρωπαϊκών Επισήμων 
Πράξεων, ας παραδιίξως οί συντάκται αύτών Εύρωπαΐοι καταρρακοΰσι 
καί καταπατοΰσι καθ’ ημέραν.

Η ΕΛΛΗΝΑΛΒΑΝΙΚΗ ΕΝΏΣΙΣ

Η'ίδρυσις τής Έλληναλβανικής Ένώσεως χρηστήν ένεποίησεν έντύ- 
πωσιν παρά τοϊς απανταχού Έλλησι καί ’Αλβανοϊς. κατετάραξε δέ 

τούς διαφόρους Σλαύους, διαβλέποντας έν τή Ενώσει ταύτη τάς πρώ
τος βάσεις ένώσεως γενικωτέρας, περιλαμβανούσης καί έκπροσωπούσης 
απαντας τούς γηγενείς καί ιθαγενείς πληθυσμούς τής Άνατολής.Όποίαν 
αγαθήν έντύπωσιν ένεποίησεν ή αναγγελία τής πήξεως τής Έλληναλβα- 
νικιής Ένώσεως καί παρ’ αύτοϊς τοϊς μή πελασγικοϊς λαοϊς τής ’Ανατο
λής, μαρτυρεϊται έκ κυρίου άρθρου τής γαλλόφωνου · Εφημερίδας τού 
Κάιρου , σοβαρωτάτου δημοσιογραφικού οργάνου, έν ω δ υπό τό ψευ
δώνυμον ντέ Κλανίκ γράφων έγκριτος Αρμένιος δημοσιογράφος έπάγε- 
ται τά επόμενα: Ή σύστασις τού Έλληναλβανικοΰ Κομιτάτου, ή πολι
τική τακτική, ήν τοΰτο θάκολουθήση, άφορώσιν είς ζήτημα σοβαρώτα- 
τον καί άξιον ιδιαιτέρας προσοχής . .. Τί θέλουσιν οί ’Αλβανοί: Ποιον 
είναι τό ιδανικόν, δπερ έπιδιιϋκουσι Πώς συμβιβάζουσι τήν επιθυμίαν 
περί διατηρήσεως τής άκεραιότήτος τής ’Οθωμανικής αύτοκρατορίας 
καί τήν σύμπραξιν μετά τών Ελλήνων; Έν Εύρώπη. ώς συμβαίνει 
δυστυχώς καί έν αύτοϊς τοϊς πολιτικοί; κύκλοι; τής ’Ανατολής, δέν 
έχουσι σαφή ιδέαν τών πραγμάτων, άπερ συγκεχυμένος καί μονομερώς 
εξετάζονται. Τό ’Αλβανικόν ζήτημα είναι πολύ σπουδαιότερου τού Σερ- 
βικοϋ καί τοΰ λεγομένου Κουτσοβλαχικοΰ, ώς έκ τής σημασίας, ήν 
προώρισται νι'ι έχη ή άλβανική ύπόθεσις έν τή διακανονίσει τής δλης 
Ανατολικής ύποθεσεως ... Ό Ισμαήλ Κεμάλ βέης, έκ τών εργατών 
τής νέας ταύτης πολιτικής τροπής, ήτο καί είναι πάντοτε έκ τών αρχη
γών τής Νεοτουρκικής Κινήσεως. ής αί όποθήκαι άνταποκρίνονται, ώς 
πάντοτε υπεστήριξε, πρός τάς βλέψεις απάντων τών λαών τής ’Ανατο
λής περί διαπλάσεως ιδιαιτέρας υπέρ έκαστου έθνικής φυσιογνωμίας. 
'Ο ’Ισμαήλ Κεμάλ βέης λέγει, δτι δύναται νά ή πατριώτης άλβανός καί 
ειλικρινής οπαδός τής συνησπισμένης οθωμανικής δράσεως. δπερ είναι 
άληθέστατον καί άκριβέστατον.

Έάν οί 'Αλβανοί κηρύσσονται υπέρ τής ’Οθωμανικής άκεραιότήτος, 
δέν έπεται έκ τούτου, δτι είναι εύχαριστημένοι έκ τοΰ κ.ρατοΰντος πολι
τειακού συστήματος... Θέλουσιν είς τά ιδιαίτερα αύτών αιτήματα νά 
προσδώσωσι χαρακτήρα έσωτερικοϋ ζητήματος τής Αύτοκρατορίας, 
έφ όσον καί καθ’ όσον τό τοιούτον είναι δυνατόν. Λέγουσιν είς τούς 
Τούρκους : ’Υπό τήν έπιφύλαξιν διακανονισμού τών αιτημάτων ημών 
τών άφορώντοτν είς τήν έσωτερικήν διοίκησιν τής πατρίδας ημών, 
ε’ίμεθα μεθ’ υμών, έφ’ όσον θά διατηρήσητε ανέπαφου καί άθικτον τήν 
ακεραιότητα τής χώρας. Μετά τά γενόμενα δμως έν έτει 1878, δτε έκο- 
λοβώθησαν αί άλβανικαί χώραι διά τής έκχωρήσεως τών τμημάτων 
τής Βράνιας καί τού Κιουρσουμζέ ε’ις τήν Σερβίαν καί δτε Χριστιανοί 
καί Μουσουλμάνοι έλάβομεν τιί ίίπλα. ϊνα διασιόσωμεν, ώς διεσώσαμεν. 
τά έπίσης έκχωρηθέντα τμήματα τής Γκιουζεντζέ, τής Πλάβας, τοϋ 
Χότι, τοΰ Κλεμέντι, τοΰ Σκρίκλι. δέν δυνάμεθα νιϊ παραστώμεν αδιά
φοροι πρό τής άπειλουμένης τυχόν νέας κατατμήσεως τής χοίρος ημών. 
Τά ήμέτερα Κομιτάτα, έτοιμα πρός αγώνα καί έπίθεσιν, διομολογοΰσι 
συμφωνίας καί πρωτόκολλα, ένθεν μέν, ϊνα καταπολεμήσωμεν τούς 
έχθρούς τής άκεραιότήτος τής χιόρας ημών, ένθεν δέ, ϊνα ύπεραμυν- 
θώμεν τών ιδιαιτέρων ήμών δικαίων έν περιπτώσει πολιτικών τροπών. 
Ένούμεθα πρός τους "Ελληνας, άκολουθοΰντας τήν αύτήν, ήν καί ημείς 
πολιτικήν: Τήν ένίσχυσιν τής άκεραιότήτος τής Τουρκικής αύτοκρατο
ρίας, έφ’ όσον καί καθ’ όσον τούτο είναι δυνατόν, καί τήν άμυναν τών 
δικαίων τού Ελληνισμού, ε’ίποτε ή Τουρκία έξέλιπεν. Έν μιά λέξει οί 
’Αλβανοί λέγουσιν είς τούς Τούρκους: Θέλομεν νά ζήσωμεν μεθ'υμών, 
έφ’ όσον θέλετε ντί διατηρηθήτε έν τή ζωή, άλλ’ ούδαμώς θέλομεν 
νάκολουθήσωμεν υμάς είς τόν θάνατον, έάν θέλητε νάποθάνητε .... 
Αί διαμειφθεϊσαι έν Άθήναις συνεννοήσεις θάπετέλουν σοβαρωτάτην 
καί πολυτιμοτάτην διά τήν Τουρκίαν υπηρεσίαν, έάν έν Κωνσταντινου- 
πόλει υπήρχε Κυβέρνησες Ικανή νά κατανοήση τήν έν τή πολιτική και 
έν πάση υποθέσει αλήθειαν : Ότι αί συμπράξεις καί συνεννοήσεις τών 
έχόντων ίδια καί κοινά συμφέροντα είσίν αί άσφαλέστεραι καί είλικρι- 
νέστεραι. Οί ’Αλβανοί μετά τών Ελλήνων, έν ενώσει διατελοϋτπες, 
κηρύσσονται έτοιμοι, όπως παράσχωσι τήν συνδρομήν αυτών είς τήν 
Τουρκίαν, έάν αι"τη άποφασίση νά καταβολή πάσαν μέριμναν καί 
έντείνη τιίς δυνάμεις αύτής πρός διάσωσιν τών ύπολειπομένων έν 
Ευρώπη οθωμανικών κτήσεων .

Καί καθ’ ήν εποχήν οί ξένοι, οί καί ούχί άσυμπαθώς πρός 
τούς Βουλγάρους καί τούς Σέρβους διακείμενοι. τοιαύτα γράφουσι. 
έξαίροντες τήν ύπό ανατολικήν καί υπό πάσαν έποψιν σημασίαν τής

Έλληναλβανικής συνεννοήσεως, καθ’ ήν εποχήν οί ’Αλβανοί καί τά 
Αλβανικά Κομιτάτα μετ’ ενθουσιασμού χαιρετίζουσι τήν ένέργειαν 
ταύτην. έξαιτούμενα μόνον ειλικρίνειαν έκ μέρους ήμών, καθ’ ήν έπο- 
χήν έν Άλβανίφ, κατά τά Άλβανομαυροβουνιωτικιί σύνορα, καί έν Κοσ- 
συφοπεδίω δεινήν λαμβάνουσι πείραν τής αλβανικής έπικρατήσεως οί 
διάφοροι Σλαϋοι, οί μελετώντες καί έκεϊθεν νά πλήξωσι τήν Μακεδο
νίαν καί τούς περίοικους γηγενείς πληθυσμούς, ήμβϊς δέν κατανοοΰμεν 
έπαρκώς τήν σημασίαν τού μεγάλοι' έργου, ού τιίς βάσεις καί τήν έξέ- 
λιξιν ύπέδειξεν ό Άλβανός ευπατρίδης Ισμαήλ Κεμάλ βέης. Καί ού 
μόνον τοΰτο. άλλά καί έκτρεπόμεθα, καίπερ συμφωνούντες καί συνυ- 
πογράφονιες δηλώσεις, είς άστείως συνερραμένας έθνολογικάς συζητή
σεις, έξ αφορμής σοβαρωτάτης ιστορικής περί ’Αλβανών συμβολής τοΰ 
διαπρεπούς πολιτευτού καί λογίου κ. Μιχαήλ Ααμπρυνίδου. Αί τοιαύται 
συζητήσεις, παρά τήν έπαγ·γελλομένην γνώσιν τών πραγμάτων, άγνοιαν 
τούναντίον μαρτυροΰσαι καί άκαίρως διεξαγόμεναι. προκαλοΰσι δικαίως 
παρεξηγήσεις καί παρέχουσιν όπλα είς τούς έχοντας συμφέρον νά δια- 
νοίξωσι βαθύ χάσμα μεταξύ ομοφύλων καί όμαιμόνων λαών, τών Ελλή
νων καί τών ’Αλβανών, οϊτινες, οίονδήποτε καί άν διεδραμάτισαν μέρος 
έν τή Πελασγική όμοεθνίςι καί καθ’ οίανδήποτε τάξιν ή κατηγορίαν 
άν συνεκροτήθησαν κατ’ ίδιαν, έχουσι καθήκον αδελφικόν καί ύπο- 
χρέωσιν ήθικήν νά συμπράξωσιν. Εάν οί Κουντουριώται. οί Μποτσα- 
ραϊοι. οί Τζαβελαϊοι είναι ή δέν είναι Αλβανοί, έάν ή βράκα τών 
Υδραίων καί τών Σπετσιωτών είναι ή δέν είναι άλβανική. δπερ ούδε- 
μίαν έχει σημασίαν, διότι τότε καί οί Τούρκοι δέν είναι Τούρκοι, ώς 
έχοντες κάλυμμα μή τουρκικόν, τό φέσιον. ούδόλως ενδιαφέρει ημάς 
ιός καί πάντα σοβαρόν συζητητήν. Ενδιαφέρει ήμάς νι'ι γνωρίζωμεν, 
ότι οί 'Αλβανοί είσί Πελασγοί, ώς καί ημείς, καί ότι τούτου ένεκα 
ένδείκνυται. έπιβάλλεται ή μετ’ αύτών είλικρινής συνεργασία καί σύμ- 
πραξις. Αύτό έζήτησε νάποδείξη δ κ. Μιχαήλ Λαμπρυνίδης, ώς άπέ- 
δειξε, προκαλέσας ούχί τών Κουντουριωτών, τών Μποτσαραίων, τών 
Τζαβελαίων. τών Υδραίων καί τών Σπετσιωτών, σύνεισενεγκόντων 
πρός έκδοσιν τής πραγματείας αυτού, τήν διαμαρτυρίαν, άλλά τήν δια
μαρτυρίαν άλβανοφάγου καί άλβανοφόβου λογίου. ζημιοΰντος τήν χρη
στήν περί αύτοΰ ιδέαν καί δυναμένου περί άλλα θέματα σοβαρώτερα νά 
χρησιμοποιήση τήν γραφίδα αύτοΰ. κ.

*

ΙΔΕ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ

ό απασχόλησαν τόν Ελληνισμόν σΰσσιομον καί)’ ίίλον 
τόν δίαρρεύσαντα ’Ιούνιον, w και συγκινήσαν περισ
σότερον τής φοβέρας καταστροφής τών Τρικκάλοϊν, 
ήτο ή περί δποχωρήσεως έκ τής πολιτικής κονίστρας 

τοϋ κ. Γ. Θεοτόκη φήμη.
Και έγράφησαν τόσα καί τόσα και σχόλια ήκοόσΐίησαν ποι

κίλα καί υπήρξαν ακόμη οί πιστεΰσαντες δτι είς τό βάθος 
αύτοΰ τοΰ κυκεώινος ΰπελάνΟανε κάποια διαφωνία τοΰ πρώ
του συμβούλου πρός τό Στέμμα έπί έιΊνικοΰ σπουδαιοτάτου 
ζητήματος.

Καί μόνον ποΰ δέν έξανέστη τό Πανελλήνιον δια τήν μελε- 
τωμένην προδοσίαν ήν έματαίωσεν ό φλογερός πατριωτισμός 
καί δέν έδεάιΊησαν μαζή μέ τά κεράσια οί κοκκινόσκουφοι 
Ταρταρίνοι διά νά κροιίσουν τόν κιόδωνα τοΰ κίνδυνου.

Όμολογώ δτι συνεκινήίΙην καί εγό> υπερβολικά καί παρ’ ολί
γον νά πιστεΰσω καί έγόι δτι πράγματι κάποιον κίνδυνον διέ- 
τριχεν ή Ιίατρίς καί δτι μάς έ’σωζεν ή πατριωτική στάσις τοΰ 
πρώτου συμβούλου τοΰ Στέμματος.

Άλλ’ αίφνης ένΟυμήίΙην τό καρνέ μου, τό καϋμένο τό δημο
σιογραφικόν μου σημειωματιίριον, τόν πολύτιμον σύμβουλόν 
μου, άπό τόν όποιον καθοδηγούμαι είς τιί διαβήματά μου καί 
είς τάς αποφάσεις μου.

Καί αντιγράφω έδώ ολοκλήρους τιίς σελίδας του αί όποΐαι 
δέν εχσυν δπως αί άλλαι κιτρινίζει άπό τόν χρόνον διότι είναι 
άπό τάς τελευταίας αύταί καί τό γεγονός πολί’ πρόσφατον.

«

31 Δεκεμβρίου 1905- Παραμονή πρωτοχρονιάς. Κίνησις 
έ’ξω μεγάλη. "Ο κόσμος ετοιμάζεται νά διώξη τό λήγον έτος 
καί νά δεξιωίΐή γεμάτος άπό ελπίδες τόν νέον χρόνον. Ι’εμάτα 
καί τά παιδιά άπό ελπίδες .... μποναμάδων.

Τά φύλλα κλείνουν ενωρίς σήμερον καί είς τάς 3 τό από
γευμα εΰρίσκομαι εις τι’» γραφεΐον τοΰ Διευθυντοϋ μου διά νά 
συνεννοηι'Ιοΰμε. Διά νά έννοηθή ή ιεραρχία τών έφημερίδων 
ας λεχθούν καί αυτά :

'Ο Διευθυντής μιας εφημερίδας είναι ό ανώτατος αρχών. 
Μία έφημερίς αποτελεί ένα κρατίδιον, τό οποίον είναι ιδιο
κτησία τοΰ άρχοντος καί τό πολίτευμα είναι απολυταρχικόν. 
Οί συντάκται τής εφημερίδος είναι οί υπουργοί καί δ αρχι
συντάκτης ό πρωθυπουργός, δλοι δμως κατά τό πλεΐστον- 
άνευ . . . χαρτοφυλακίου.

Ή συνεννόησίς μας μέ τόν Διευθυντήν μου ήτο βραχύτατη. 
Έκανονίσαμεν τιί τής τρεχούσης υπηρεσίας, ποιά ώρα ίίά κλεί- 
σουμε, ποΰ ίϊά πάη ό τάδε συντάκτης ποιόν ι’Ιά ίδή δ άλλος κ. λ.

—Ά κύριε Δήμο, έξεχάσαμε τάς εΰχάς- μοΰ είπεν δ Διευ
θυντής μου, τήν στιγμήν ποΰ έφευγα.

Αλήθεια’ τότε ένίίυμήΟην. Τό Σκρίπ έχει ένα έίΐιμον, 
έθιμον τό όποιον είχε καθιεριίισει ό μακαρίτης δ Ευάγγελος. 
Διά τών συντακτών του έρωτρ δλους τούς κορυφαίους τής 
Πολιτείας καί ζητεί άπό κάίϊε ένα μίαν εύχήν διά τό νέον έτος. 
Καί γίνεται έτσι ένα λεύκωμα έξυπνων καί ωραίων ευχών υπέρ 
τοΰ ’Έθνους, τάς όποιας δημοσιεύει μαζή μέ τήν άλλην πρω- 
τοχρονιάτικην ύλην και τάς εικόνας καί τάς γελοιογραφίας καί 
τά διηγήματα είς τό η ύλλον τής 1''ς τοΰ έτους.

Κάτω είς τό γραφείόν μου περιμένουν οί συντάκται καί Αρχί
ζει ή κατανομή τής εργασίας. Τήν κίνησιν τής οδού Έρμου 
άναλαμβάνει ό κ. Μιχ. δ όποιος ί)ά ρίψη μιά ματιά καί άπό τό 
υπουργείον τών ’Εσωτερικών, Οικονομικών, Άρχηγείον χωρο
φυλακής, ανάκριση·, Εισαγγελίαν, Πανεπιστήμιον κ. λ. Θά ίδή 
καί τόν αρχηγόν τής χωροφυλακής νά πάρη τήν ευχήν του, τόν 
κ. Δραγούμην, τόν κ. Μέραρχον κ. λ. Ό κ. Μαν. θά κάμη τήν 
συνήθη του εργασίαν καί ί)ά ίδή τόν Πρύτανιν, τόν Πρόεδρον 
τοΰ Άρείου Πάγου, τόν Εισαγγελέα, τόν Διευθυντήν τών 
ταχυδρομείων καί ούτω καθεξής.

Έγώ κρατώ τόν κ. Πρόεδρον, τόν κ. 'Υπουργόν τόν Οικο
νομικών, τόν κ. Υπουργόν τών ’Εσωτερικών τόν κ. Ζαΐμην, 
τόν Στρατηγόν, τόν κ. Πρόεδρον τής Βουλής καί τόν Σεβα- 
σμκότατον Μητροπολίτην.

"Ωρα 4 μ. μ· Μέ τό αμάξι γυρίζω άπό τοΰ κ. Ζαΐμη: Άς 
εΰχηθώμεν νά προσάρτησή ή Κρήτη μοΰ είπε. Ό Πρόεδρος 
τής Βουλής: Εύχομαι εντός τοΰ 1906 νι'ι συζητοΰμεν είς τήν 
Βουλήν μέ Κρήτας συναδέλφους. Ό Σεβασμιιότατος: Ό Θεός 
νά μάς φωτίζη. κ. λ.

—Αμαξά τράβα είς τοΰ Προέδρου.
'Ο Πάνος, ό σφριγηλός Κορφιάτης, άνοίγει τήν πόρτα.
—Ό κύριος Πρόεδρος;
— Ριποζάρει ξέρετε, μ’ άν θέλετε κοπιάζετε, ξέρετε.

"Ωρα 5· Ριποζάρω, ξέρετε, χωμένος εις τά απαλά μαξιλαρά- 
κια τοΰ βαυμασίου καναπέ τοΰ γραφείου τού κυρίου Προέδρου.

’Απέναντι μου μιά μεγάλη εΐκών του. ’Επάνω της καρφώνω 
τά μάτια μου. Δέν ξεύρω ποιάν γοητείαν ενασκεί είς έμέ αύτή 
ή μορφή. 'Οσάκις μοΰ όμιλεϊ τόν κυττάζω εις τιί μάτια καί οί. 
λόγοι του γράφονται μέσα είς τήν μνήμην μου καί κατορθώνω 
τάς δηλώσεις του και τάς συνεντεύξεις του νά τάς Αποδίδω 
πιστότατα. Δέν φαντάζομαι δτι έχει άλλον περισσότερον εμού 
άφωσιωμένον.

"Ωρα 6· Τιίς σκέψεις μου διακιίπτει ή έμη ιίνισις τής κυρίας 
Προέδρου.

— ’Έχεις πολλή ώρα; μ’ έρωτά.
—”Α, δχι, κυρία. ’Ήθελα τόν κ. Πρόέδρον δυώ λεπτά.
— Στάσου νά τοΰ μιλήσω. Τού είπαν τίποτε;
—’Ελπίζω νά μέ άιηγγειλε δ Πάνος.
Δευτέρα έμφάνισις τής κυρίας Προέδρου μέ ένα ασημένιο 

πανεράκι, γεμάτο άπό μαρόν γκλασέ καί ένα λικέρ.
Εύχομαι μαντάμ, άπειρα χρόνια εις τόν Πρόεδρον γιά 

τό καλό τού τόπου.
— Ευχαριστούμε. ΙΊέρ μόλτι άννι.
Καί μένω μόνος καί βυθίζομαι βαθύτερα είς τάς σκέψεις 

μου καί εις...........τόν καναπέ ! Ένα ρολόι άπέναντι σημαίνει
επτά ώρας’ δ Πάνος άνάβει τής λάμπες. Άπό μέσα εις τό άϋ.ο 
δωμάτιον ακούονται μαχαιροπήρουνα. Τό Σκρίπ» περιμένει.

‘Οκτώ. Κάποια σαμπάνια άνοίγεται καί τώρα άλλη καί άλλη 
Τό Σκρίπ περιμένει.

Όκτώμιοη. 'II πόρτα ανοίγει καί εμφανίζεται δ Πρόεδρος, 
φρέσκος—φρέσκος καί ροδαλός τρίβων τιί χέρια.

— Τί θέλει δ άγαπητός μας;
I Ιρώτα πρώτα, κύριε Πρόεδρε νά σάς υποβάλω τάς εύχάς 

μου, εύχάς δλοθέρμους, Κύριε Πρόεδρε και νά ακούσω καί τάς 
ίδικάς σας ....

— Σ’ ευχαριστώ καί έγιό σού εύχομαι ....
—Όχι εμένα, Κύριε Πρόεδρε. Ξεύρετε τό Σκρίπ» κατ’έθος, 

τό όποιον είχε καθιερώσει δ μακαρίτης Κουσουλάκος ζητεί.
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διά τό νέον έτος τάς εύχάς τών κορυφαίων τής Πολιτείας. . . .
— Λοιπόν;
— Λοιπόν θέλει και τής κορυφής τοΰ "Εθνους τήν ευχήν.
— Γράψε ότι δέν έχω καμμίαν ευχήν............................................

«
Χιακόπτω έδώ τήν αντιγραφήν. "Εφυγα αποσβολωμένος. 'Ο 

Διευθυντής έπερίμενεν, οι. συντάκται, οί έργάται δλοι. Είχαν αφή
σει κενόν διά νά βάλουν τοϋ Πρωθυπουργού τήν εύχήν πρώτην.

— Νά βάλωμε αυτό ποΰ σοΰ είπε- παραγγέλλει ό Διευθυντής.
Μά ήτο δυνατόν; Τό Σκρίπ , τό άπό τής ίδρύσειός του 

Τρικουπικόν και Θεοτοκικόν έκ πεποιθήσεως, νά γράψΐ] αυτό ; 
Έβάλαμε διάστιχα, άραιιόσαμε τό μέρος τής στήλης καί έβγήκε 
τό «Σκρίπ τήν έπομένην μέ τάς εύχάς δλων τών επισήμων 
χωρίς τήν τοΰ Πρωθυπουργού.

Μετά τινας ημέρας έφευγα άπό τό Σκρίπ .
Έπέρασαν δύω χρόνια άπό τότε- ούτε άνεμίχθην εις πολι

τικά, ούτε μέ συγκινοΰν αί δηλώσεις περί άποχωρήσεως. Ούτε 
έπί έθνικοΰ ζητήματος διαφωνία ύπήρξεν. Ούτε τίποτε άλλο. 
'Ο ερασιτέχνης φωτογράφος άμα περάσουν δλίγα χρόνια, 
βαρυέται τήν μηχανήν του. Ό ερασιτέχνης Πρωθυπουργός 
έβαρύνθη τό χαρτοφυλάκων του. ο πρώην

ΙΟΥΝΙΑΚΛ ΕΘΙΜΑ

ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΑΝΤΕΙΑ - Ο ΚΛΗΔΟΝΑΣ

αρήλθον αιώνες άφ’ δτου έπιστεύετο ή μαντική καί 
ένόμιζεν δ άνθρωπος οτι δύναται νά ύπεγείρη τήν 
αυλαίαν, ήτις κρύπτει τό μέλλον. Ό χριστιανισμός 
έφώτισε καί διεσκέδασε τάς πλάνας. Άλλ’ δ πόθος 

τοϋ Ανθρώπου νά ϊδη μέσοι τού σκότους τοΰ μέλλοντος δέν
Ιξερριζώθη άπό τήν καρδίαν του. Εϊς αύτόν τούτον τόν φωτι
στικόν χριστιανισμόν δ άνθρωπος έζήτησε τό μαντεΐον πάλιν.

Καί ιδού δ "Αγιος ’Ιωάννης δ Πρόδρομος εορτάζει εις τάς 
24 ’Ιουνίου τά γενέθλιά του μέσοι προσπαθειών τού γυναι
κείου ιδίως κόσμου νά μάθη τί τέξεται ή επιούσα.

Τήν νύκτα τής 23 Ιουνίου καθ’ άπασαν τήν 'Ελλάδα συνει- 
θίζουν νά άνάπτουν πολυπληθείς πυράς τάς οποίας πηδούν 
ευθύμως παϊδες καί γέροντες. Έν Κύπρω μάλιστα ψάλλουν τό 
ακόλουθον τραγούδι κατά τό γλωσσικόν των ιδίωμα.

Ψύλλοι, -ψύλλοι φύετε 
καί χορείοι ψοφίσετε 
κι’ άίς-Γιάννιρς έρχεται 
μέ τό κονταρόξυλον 
καί κονταροξολίζει σας.

Τό έθιμον τούτο τών πυρών συνοδεύεται παντού, καί έδώ 
είς τάς Αθήνας, έκ μέρους τών νεανίδων ύπό άλλου εθίμου 
διά τοϋ όποιου προσπαθούν διά τινων μέσων νά μαντεύσουν 
τόν μέλλοντα σύζυγόν των. Συναθροίζονται αί θέλουσαι νά 
μάθουν τήν τύχην των νεάνιδες εις τήν οικίαν μιας τών φίλων 
των καί θέτουν έντός δοχείου πλήρους ΰδατος—ΰδατος «αμίλη
του καθ’ δσον ό κομίσας αύτό έκ τής πηγής δέν επιτρέπεται 
νά έκστομίση καθ’ οδόν ούτε λέξιν—διάφορα αντικείμενα, 
δακτυλίδια, καρφίδας, κλπ. Τό δοχεϊον τούτο στολίζεται ακο
λούθως καί κλειδώνεται, είτα καλύπτεται δι’ ερυθρού πανίου 
καί εκτίθεται τήν νύκτα τοποθετούμενου καταλλήλως είς υψη
λόν μέρος διά νά τό ίδοΰν τά άστρα, ένίοτε δέ φυλάσσεται υπό 
δύο παρθένων διά νά μή κλαπή.

Τήν έπομένην, δηλαδή άνήμερα τού Αγίου Ίωάννου, καί 
συνήθως μετά τό τέλος τής λειτουργίας συνέρχονται έν τή ιδία 
οικία αί νεάνιδες καί μία έξ αυτών ανοίγει έμπροσθεν τών 
άλλων τό δοχεϊον ενώ έτέρα ψάλλει τό επόμενον άσμα:

’Ανοίξετε τόν κλήδονα γιά τ’ άϊ-Γιαννιοΰ τή χάρι 
καί σήμερα Οέ νά βρεθή δποΰ είνε ριζικάρης' 
καί πάλι ξανανθίζετε νά βγή καί τό δικό της 
τής καλομοίρας καί ξανθής νά ΐδή τό ριζικό της.

Καί: ’Ανοίξετε τόν κλήδονα, νάβγη ό χαριτωμένος 
οπού τά κάστρα πολεμφ καί βγαίνει κερδεμένος. 
Τί μέ ’φελοΰν η ώμοριριαίς τί μέ ’φελοϋν τά κάλλη 
καί τής καρδιάς μου τά κλειδιά νά τά κρατούνε άλλοι;

Η : ’Ανοίξετε τόν κλήδονα νάγβη ό χαριτωμένος
δλο τόν κόσμο γύρισα, κ’ εγώ ’μαι κερδισμένος.

Έκάστη τότε έκ τών παρευρισκομένων νεανίδων, καλούμενη 
ύπό τής κρατούσης τό άγγεϊον. απαγγέλλει ή αύτοσχεδιάζει 
δίστιχόν τι, ένφ ταυτοχρόνως έκείνη έκβάλλει έκ τοΰ δοχείου 
έν έκ τών αντικειμένων καί δίδεται εϊς τήν ρίψασαν αύτό έξ 
αρχής, ή οποία άπό τους στίχους προσπαθεί νά μαντεύση 
εκείνον ποΰ θά τήν κάμη ευτυχή. Τό αύτό επαναλαμβάνεται 
δι’ όλας καί, άφοΰ εξαχθούν πάντα τά έν τώ δοχείφ Αντικεί
μενα, γεμίζουν έκ τοΰ ΰδατος τοϋ δοχείου αί νεάνιδες τό στόμα 
των καί τρέχουν εις τά παράθυρα, ή εϊς τόν δρόμον διά νά 
ακούσουν εν όνομα άνδρικόν. Τό πρώτον όνομα τό όποιον θά 
άκούσουν είνε τό τού μέλλοντος συζύγου των.

Τό έθιμον τούτο ονομάζεται κλι/δονας ούχί όπως νομίζουσί 
τινες έκ τοΰ κλειδουχέω κλειδοϋχος, επειδή τό δοχεϊον κλειδιόνε- 
ται, άλλά έκ τοΰ κληΐζω (κλεϊζω- -φημίζω, έπαινώ, εγκωμιάζω).

Καί άλλα όμως μηχανώνται αί νεάνιδες πρός προμάντευσιν 
τού μέλλοντος συζύγου.

Καλύπτει ή κόρη τό πηγάδι τοΰ σπητιοΰ δι’ ερυθρού πανίου 
καί αναμένει τήν μεσημβρίαν, προπαθεϊ δέ νά διακρίνη εϊς τό 
ηρεμούν ύδωρ τοΰ φρέατος πρόσωπον άνδρικόν, τό όποιον 
θά είνε τοΰ μέλλοντος συζύγου της. Ιίολλάκις ή ανήσυχος 
αύτής φαντασία τήν κάμνει νά βλέπη διάφορα πράγματα. 
'Υπήρξαν νεάνιδες, αί όποϊαι ειδον φέρετρου εϊς τόν πυθμένα 
καί άπέθανον μέ τήν ιδέαν οτι τό προμήνυμα αύτό τοϋ θανά
του ήτο άναπόη ευκτον. Τήν ιδίαν ημέραν αί νεάνιδες τήκουν 
μόλυβδον, τόν όποιον λυωμένον ρίπτουν εϊς τό ύδωρ καί οΰτω 
σχηματίζονται διάφορα σχήματα έπί τών οποίων προσπαθούν 
νά διακρίνουν εικονικήν τινα παράστασιν τήν όποιαν δέν 
διστάζουν νά έξηγήσωσιν όπως θέλουν ώς πρός τόν μέλ
λοντα σύζυγόν των πάντοτε. Καί άλλα άπειράριθμα μηχανώνται 
αί νεάνιδες μέσα μαντικής ποικίλλοντα καθ’ δλην τήν 'Ελλάδα 
άναλόγως τών εθίμων καί ηθών τών διαφόρων επαρχιών.

Καί τοιουτοτρόπως ένφ άπεδείχθη ματαία ή επιστήμη τών 
οιωνών δέν παύει να συγκινή τόν άνήσυχον άνθρωπον.

«
Ή φιλολογία ήσχολήθη μέ τήν 24ην ’Ιουνίου. Καί διηγή

ματα έγράφησαν καί ποίημα θαυμάσιου έχει γράψη ό κ. 
Κωστής ΙΙαλαμάς κατά τό 1884 διά κόρην, ή οποία άπέθανεν 
ιδοΰσα είς τόν μαντικόν καθρέπτην άντί τής μορφής τοΰ μέλ
λοντος συζύγου της τόν Χάρον.

Παραθέτομεν άπ’ αύτό ολίγους στίχους.
Στή χώρα δέν τήν ξέχασαν καί τήν θυμούνται ακόμα, 
μέ τά μεγάλα μάτια της καί τό μικρό της στόμα, 

τήν άμοιρη ΆνΟίτσα.
"Οταν χαρούμεν’ ή γιορτή τ’ άϊ-Γιαννιοΰ προβάλλη.
τή μελετάει καμμιά γρηά, κουνιώντας τό κεφάλι, 

μεσ’ τάλλα τά κορίτσια.
Μεσ’ τάλλα τά κορίτσια μας ποΰ πολεμά καθένα 
μέ χίλια δυό καμώματα τής μοίρας τά γραμμένα 

καθ’ δϊ-Γιαννιοΰ νά μάθη.
Σάν νηό; όπου στο σπήτί της άπ’ έξω ξενυχτώντας 
τήν βγάζει στό παράθυρο τήν κόρη τραγουδώντας 

τά χίλια του τά πάθη.

« « «

ΑΠΟ ΤΑΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΟΥ

X

ΑΙ ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΦΥΣΙΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

|ΣυνΓχίζομεν καί είς τύ φύλλον τοΐ’το τήν άφήγηοιν τών

Ιδού τό τέταρτον γεγονός, τό όποιον παρετήρησα καί 

κατά τό έτος τούτο άφοΰ έπεδείχθη ήδη πιιλλάκις ιδίως 
τώ 1898.

Τά παραπετάσματα τά πλησίον τοΰ μέντιουμ, άλλά τά 
όποια δέν δύναται νά θίξη ούτε μέ τάς χεϊρας ούτε μέ τόν 
πόδα, κολποΰνται (φουσκώνουν) καθ’ όλον τό μήκος των, ωσάν 
νά τά φυσά άνεμος θυέ/Αης. Τά είδα πολλάκις νά φθάνουν 
έως τάς κεη αλάς τών θεατών και νά. τάς καλύπτουν.

V. ’Ιδού πέμπτοι· γεγονός, πιστωθέν παρ’ εμού πλειστάκις. 
’Ενώ κρατώ τήν μίαν χεϊρα τής Εύσαπίας εϊς τήν ϊδικήν μου 

καί είς η ίλος μου αστρονόμος τήν ά/Λην ήσθάνθημεν καί οί 
δύο νά θιγιόμεθα, ωσάν άπό άόρατον χεϊρα είς τά πλευρά καί 
εϊς τόύς ώμους.

VI. Κτυπήματα άκούονται εϊς τιήν τράπεζαν ή μάλλον κινεί
ται αύτη, υπεγείρεται, έπαναπίπτει, κτυπά μέ τόν πόδα. Παρά- 
γεται έν τώ ξΰλ<ρ είδος έργασία; έσωτερικής ένίοτε άρκετά
βιαίας ώστε νά τήν συν- 
τρίψη. Τό τραπέζιον τό 
όποιον, μετεχειρίσθην με
τάξι’ ά/ά.ων, μετετοπίσθη 
πολλάς φοράς καί δέν 
είνε δυνατόν νά έπέη ερε 
τάς μετακινήσεις αύτάς 
ή πίεσις τών έπ’ αύτοΰ 
τεθειμένων χειρών.

Υπάρχει τι πλέον τής 
φυσικής τούτης δυνά- 
μεως, υπάρχει είς τάς κι
νήσεις αύτάς τοΰ έπίπλου 
ή πνευματική έπέμβασις 
διά τήν οποίαν ώμιλή- 
σαμεν ήδη.

Μίαέξήγησις τοΰ φαι
νομένου : Έρωτάται ή 
τράπεζα διά συμπεη'ω- 
νημενών σημείων καί 
άπαντα. Κτυπώνται φρά
σεις, συνήθως κοιναί καί 
χωρίς καμμίαν φιλολο
γικήν, έπιστημονικήν ή 
φιλοσοφικήν άξίαν.’Λλλ’ 
έπί τέλους κτυπώνται Φ ΑΝΤΑ ΤΑΣΤΙΚΟΝ ΣΧΕΛΙΑΓΡΑΦΗΜΑ TOT BIKTOPIANOT ΣΑΡΔΟΤ

λέξε ι ς, ύ παγορε ύ οντα ι
φράσεις. Λί φράσεις αύται δέν γίνονται μόναι των καί άφ’ετέ
ρου δέν τάς κτυπά τό μέντιουμ έν συνειδήσει είτε μέ τόν 
πόδα, είτε μέ τήν χεϊρα, εϊτε τή βοηθείρ ιδιαίτεροί’ μυός, 
διότι τάς έπετύχομεν καί είς συνεδριάσεις γενομένας χωρίς έξ 
επαγγέλματος μέντιουμ καί εϊς έπιστημονικάς συναθροίσεις 
όπου κάθε απάτη ήτο αδύνατος. Τό πνεύμα τοϋ μέντιουμ 
καί τών πειραματιστών άσφαλώς δέν είνε ξένον άπό τά γενό- 
μενα. Λί επιτυγχανόμενα! απαντήσεις άνταποκρίνονται γενι
κώς πρός τήν νοητικήν ταύτην κατάστασιν, ωσάν αί διανοη
τικά! δυνάμεις τών παρόντων προσώπων έξωτερικεύοντο έκ 
τοΰ κρανίου των καί εδρών έν τή τραπέζη, χωρίς ουδόλως 
νά τό συναισθάνωνται οί πειραματισταί. Πώς δύναται νά γίνη 
τούτο; ΙΙώς δυνάμεθα νά κατασκευάζω μ εν καί νά ι'παγορεύω- 
μεν φράσεις χωρίς νά τό γνωρίζομεν;

’Ενίοτε αί άποδιδόμεναι ίδέαι φαίνονται προερχόμενοι άπό 
προσωπικότητα ξένην καί ή ύπόθεσις τών πνευμάτων παρου
σιάζεται φυσικιότατα.

’Ήρχισε μία λέξις. ΙΙιστεύει κανείς ότι μαντεύει τό τέλος. 
Τήν γράφει διά νά μή χάνη καιρόν ή τράπεζα ταράσσεται, 
άνυπομονεΐ. Δέν είνε αυτό. Είνε άλλη ή λέξις τήν οποίαν υπα
γορεύει. 'Υπάρχει λοιπόν έδώ ψυχικόν τι στοιχεϊον τό όποιον 
εϊμεθα ήναγκασμένοι ν’ άναγνωρίσωμεν, οίαδήποτε καί άν 
είνε ή φύσις του...........................................................................................  

πνευματιατικΛν πειςαμάτοιν τον ΚαμΙλλον Φλαμμαριών],

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

Τά πρώτα μου πειράματα είς τόν κύκλον τοΰ Άλλάν Καρδέκ καϊ 

με τά μέντιουμ τής έποχής εκείνης.

Μίαν ημέραν τοΰ Νοεμβρίου τοΰ 1861 διερχόμενος τάς 
στοά; τοΰ Ωδείου παρετήρησα βιβλίον, τοΰ όποιου ό τίτλος 
μοΰ έκαμεν έντύπωσιν : Τό βιβλίον τών πνευμάτων ύπό 
Αλλάν Καρδέκ. Τό ήγόρασα καί άναγνιόσας αύτό παρετή
ρησα ότι πλεΐστα πειράματά του συνεφώνουν μέ τάς έπιστη
μονικάς βάσεις τοΰ βιβλίου τό όποιον τότε έγραφον : ·Ή 
πλειονότης τών κατοικουμένων κόσμων* *.  Συνήντησα τόν 
συγγραηέα, ό όποιος μοΰ προέτεινε νά λάβω μέρος εϊς τήν 

Παρισινήν Εταιρίαν τών πνευματιστικών Σπουδών τήν 
οποίαν είχεν ίδρύση καί τής όποιας ήτο πρόεδρος. Συνήρχοντο 
κάθε Παρασκευήν βράδυ εις τήν αίθουσαν τής Εταιρίας ή 
όποία ήτον άνατεθειμένη εϊς τήν προστασίαν τοΰ 'Αγ. Λουδο

βίκου.Ό πρόεδρος ήρχιζε 
τήλ· συνεδρίασιν δι’έπι- 
κλήσεως εϊς τά καλά πνεύ
ματα , τά όποια, καθώς 
κατ’ άρχήν ήτο δεκτόν, 
ήσαν εκεί καί έπεκοινιό- 
νουν. Μετά τήν έπίκλη- 
σιν αριθμός προσώπων 
καθημένων εϊςτήν μεγά
λην τράπεζαν παρεκα- 
λοΰντο νά έγκαταλεκρθώ- 
σιν εις τήν έμπνευσιν καί 
νά γράφωσι. Τούς ώνό- 
μαζον Γράφοντα μέν
τιουμ · Τά γραπτά άνε- 
γινιόσκοντο έπειτα προ 
τοΰ προσεκτικού ακροα
τηρίου. Λέν έκαμεν ούδέν 
πείραμα σχετικόν πρός 
τήν στρεφομένην, κινου- 
μένην ή ομιλούσαν τρά
πεζαν. Ό πρόεδρος Άλ- 
λάν Καρδέκ έκήρΐ’ττεν 
ότι δέν αποδίδει είς τά 
πειράματα αύτιικαμμίαν 
σημασίαν. Υπνωτιζόμε
νος ό Σαρδού ζωγραφί

Ό παλαιστής τοϋ ΧοΓι πρέπει νά ΰχη τό θάρρος νά κατεδιιη ίίη τά 
σκωληκόβρωτα ερείπια των προλήψεων έστω καί Sv τρέχη τόν κίνδυνον νά 
ταφή κάτω άπό τά /αΖασ/ζατα.

Είνε βέβαιον, οτι τούς σοφούς κατέκτησε πάντοτε η Αλήθεια, άλλ' είνε 
επίσης αληθές, ότι ονδείς τών σοι/ιϋν κατέκτησεν αυτήν.

• 7<ΐ ίπέρτεραν Έγώ είνε ό θεός ποΰ κρύπτεται μέσα μας.
ΊΙ ενγενεστέρα πάλη είνε ή πάλη τοϋ Λ'οϋ διά τά μυστικά τής Αλήθειας.

• Α! φρικιάσεις τοϋ Πνεύματος αποτελούν τήν νψηλοτέραν τής ανθρώ
πινης νπάρςεως εποποιίαν.

« Άνθρωπε, μή λησμονής οτι άποτελεΐααι άπό σώμα θνητόν, άλλ’ άπό 
άργ,ήν αθάνατον.

' Έκαστη Ζωή τοΰ παρόντος είνε τό άθροισμα τής Ζωής τον παρελ
θόντος καί ή μονάς τής Ζωής τον μέλλοντος.

.41 προλήψεις, αί πλάναι και οί δισταγμοί είνε διά τό Πνεύμα τον 
ανθρώπου δ,τι αί αναθυμιάσεις διά τόν ήλιον.

• Επιστήμη είνε ή μυρώφωτος νικήτρια τον Σκότους, ή θρησκεία τοϋ 
Μεγάλοι· Παντός, η αμβροσία τον Εοός.

> II μεγαλουργός Σκέψις γεννή. τάς συγκινήσεις τών μεγάλων ’Αληθειών 
καί άφυπνίζει τά εύγενή πνευματικά ρίγη.

Οσοι έδίψασαν τήν άσβεστοι· δίψαν τής Έρεύνης ήσθάνθηααν αγωνίας 
οδυνηρός, άλλά καί άρρήτως ηδονικός.

« Ό Πόνος άτεγκτος κλοιός συσφίγγει, συνενώνει, άλλά καί συνθλίβει 
τήν ανθρωπότητα. αγγελική παναγιοτατο»

ζει. Κατά τήν αύτήν εποχήν καί άπό πολλών ήδη ετών ό 
ένδοξος φίλος μου Βικτωριανός Σαρδού, όστις έσύχναζεν έπί 
τινα καιρόν εις τό ’Λστεροσκοπεΐον, είχε γράιβη, ώς μέν
τιουμ, περιέργους σελίδας έπί τών κατοίκα»· τοϋ πλανήτου 
Λιός καί είχε ζωγραφίσει, γραιρικιότατα καί έκπληκτικά σχέ
δια διά νά παραστήση πράγματα καί υπάρξεις τοΰ γιγαν- 
τιαίου αύτοΰ κόσμου. Είχε σχεδιάση τάς έπί τοΰ Λιός κατοι
κίας. Ή μία τών κατοικιών τούτων μάς δεικνύει τήν οϊκίαν 
τοϋ Μόζαρτ, άλλαι τήν οϊκίαν τού Ζωροάστρου, τού Μπερ- 
νάρ Παλισσυ αί όποϊαι ήσαν πλησίον τής έξοχής έπί τοΰ 
μεγίστου αύτοΰ πλανήτου. Αί κατοικίαι αύται είνε εναέριοι 
καί έκτάκτου έλαφρότητος. Δύναται τις νά κρίνη περί αύτοΰ 
άπό τήν παρατιθεμένην εϊκόνα, ήτις παριστα φανταστικήν σκη
νήν τής συνοικίας τών ζώων ; παρά τη οικία τοΰ φιλοσόφου 
Ζωροάστρου έπί τοΰ Λιός. Βλέπει τις άνθη, αιώρας, όντα 
'ιπτάμενα, καί κάτω ζώα νοήμονα παίζοντα ιδιαίτερον παιγνι
διού μέ κώνους.

Τήν εϊκόνα αυτήν καί άλλος τάς οποίας έζωγράφισεν ό Σαρ
δού δέν τάς συνέλαβεν έκ τών προτέρων και τάς έξετέλεσε 
καθ’ ώρισμένον σ/έδιον. Εύρίσκετο λοιπόν εϊς κατάστασιν 

μέντιουμ». Ό εγκέφαλός μας όμως δέν μένει ξένος εις ό,τι 
παράγομεν, τά δέ κελλία του εργάζονται καί ενεργούν άνομη ι- 
βόλως έπί τών κινητηρίων νεί’ρων.

(ΕΙς τό προσεχές: νΛλλα καταπλήσσοντα πειράματα)
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αραδόξως έκράτησεν ή ιδέα, δτι ή Ημισέληνος εΐνε έμ
βλημα τουρκικόν, άντιτιιΊεμένη πάντοτε ώς τό κατ’ έξοχή'· 

μουσουλμανικόν σΰμβολον είς τόν Σταυρόν. ΊΙ τοιαύτη ιδέα 
οιρείλεται εις παχυλήν άγνοιαν καί εϊς ανεξέλεγκτο'· παραδοχήν 
τών υπό ξένων ιστορούμενων, ών αί ειδήσεις και πληροφορίαι 
έπί τοσοΰτον συνεσκότισαν ημάς, ώστε καί περί αυτής τής απα
ράμιλλου Βυξαντιακής .Αυτοκρατορίας νά έχωμεν ιδέα; συμ
φωνούσα; πρό; τά βρωμερά τών Καθολικών συγγραφέων τής 
Δύσεως κοάσματα οϊτινες, γράφοντες έν εποχή, καθ' ήν διεξή- 
γετο δεινός πολιτικό; και θρησκευτικός αγών μεταξύ 'Ανατολής 
καί Δύσεως, μεταξύ Γραικών καί Φράγκων, έξηρεύγοντο κακό
βουλα καί επαίσχυντα ψεύδη. Καί δμως δ βυζαντιακός βίος 
τοΰ Ελληνισμού ύπήρξεν ό θαυμασιώτερο; καί πολιτικώτερος 
σταθμός τής έξελίξεως τοϋ Ελληνικού ’Έθνους!

Άλλ’ έπανέλθωμεν είς τήν Ημισέληνον, ήτις υπήρξε πάντοτε 
τό έμβλημα τής πόλεως τοΰ Βύζαντος άπό τών αρχαιότατων 
χρόνων. Δύο παραδόσεις πρόκεινται περ'ι τοΰ λόγοι· καί τοΰ 
χρόνου τής παραδοχής τής Ημισελήνου ώς Βυζαντιακοΰ εμβλή
ματος, ώς εμβλήματος τοΰ Βυζαντίου. Κατά τήν πρώτην ή 
παραδοχή τής Ημισελήνου ώς έμβλήματος δέον νάναζητηθή 
εϊς μυθολογικός εμπνεύσεις, καθ' ας ό Βύζας, υιός τοϋ ΙΙοσει- 
δώνος καί τής νύμφης Κεροέσσης, θυγατρός τοϋ Διός καί 'Ιούς 
τής ’Ινάχου, ήτις φεύγουσα τήν ύργήν τής ’ΊΙρας, περιπλανω- 
μένη άνά τό έκ τοΰ ονόματος αυτής ίσως Ίόνιον πέλαγος καί 
διελθοϋσα ηπείρους έιρθασεν εϊς τόν Βόσπορον, έξ αύτή; ούτω 
όνομασθέντα, άτε τής ’Ιούς οί βόες διαβάντες αυτόν. Έκεϊ εϊς 
τόν κόλπον τοΰ Βυζαντίου έν τή συμβολή τών ποταμών Κυδά- 
ρεως καί Βορβύσου, έτεκε τήν Κερόεσσαν, άφ’ ή; ό κόλπο; έλαβε 
τό όνομα καί έξ ής ο Ποσειδών έγέννησε τόν Βύζαντα. Ούτως 
έξηγεΐται ή εϊς τά νομίσματα τοΰ Βυζαντίου άπαντώσα άμφί- 
κυρτος καί Κερόεσσα σελήνη. Άλλως τε έν χώρα, ιδιαιτέρως 
τιμώση τήν Ίω, εύνόητον, δτι αί μυθολογούμενοι πλάνοι καί 
μεταμορφώσεις αυτής, ύποδηλοΰσαι αλληγορίαν ηλιακών καί 
σεληνιακών φαινομένων, άπηθανατίσθησαν διά σεληνιακού 
έμβλήματος, γνωστού πρό; τούτοι; δντος δτι παρά πλείστοις 
τών Ελλήνων καί πολύ έπειτα ή Σελήνη Ίώ έλέγετο απόκρυ
φοι; (Ευστάθιος έκ Διονύσσου τόν Περιηγητήν Χρονικόν 
Πασχάλιον).

Καί ταΰτα μέν κατά τήν μυθωδεστέραν παράδοση· περί τοϋ 
λόγου καί τοϋ χρόνου τής παραδοχής τής Ημισελήνου ώ; 
έμβλήματος τοΰ Βυζαντίου. Κατά τήν άληθεστέραν δέ παράδο
ση· ή παραδοχή τής Ημισελήνου ώς εμβλήματος τοΰ Βυζαν
τίου οιρείλεται εϊς ιστορικήν αιτίαν. Έν έτει 337 Φίλιππος ό 
Μακεδών άνέλαβε τήν πολιορκίαν τοΰ Βυζαντίου διά τά εξής 
αίτια καί αϊτιατά, ώς αναφέρει ό Δημοσθένης έν τώ περί Στε
φάνου: 'Επειδή τοίνυν έκ τής Εύβοια; ό Φίλιππος έξηλάθη ..., 
έτερον κατά τής πόλεοι; έπιτειχισμόν έζήτει. Όρων δ' δτι σίτοι 
πάντων άνθρώπων πλείστφ χρώμεθα έπεισάκτφ, βουλόμενος 
τής σιτοπομπείας κύριος γενέσθαι, παρελθιϊιν έπί Θράκης Βυ
ζαντίους, συμμάχους όντας αύτώ, τιι τε το πρώτον ήξίου συμ- 
πολεμεϊν τόν πρός ημάς πόλεμον’ ιός δ’ ούκ ήθελαν, ούδ’ έπί 
τούτοι; έφασαν τήν συμμαχίαν πεποιεϊσθαι (λέγοντες άληθή), 
χαράκωμα βουλόμενος πρό; τή πόλει, καί μηχανήιιατ’ έπιστή- 
σας, έπολιόρκει. Τούτων δέ γιγνομένων ..., τις ήν ό βοηθήσας 
τούς Βυζαντίους, καί σώσας αύτούς; 'Υμείς, ώ άνδρε; ’Αθη
ναίοι ."Οτι οί ’Αθηναίοι έβοήθησαν τούς Βυζαντίους, βέβαιοί 
τό ψήφισμα αύτών έχον ούτω: «’Επειδή ό δάμος ό Άθη 
ναίων..., Φίλιπποι τοΰ Μακεδόνος έπιστρατεύσαντος έπί τάν 
χώραν καί τάν πόλιν έπ’ άναστάσει Βυζαντίων..., καί τάν 
χώραν δαίοντος καί δενδροκοπέοντος, βοηθήσας πλοίησι εκα
τόν καί είκοσι, καί σίτοι, καί βέλεσι, καί όπλίταις, έξείλετο άμμε 

έκ τών μεγάλων κινδύνων, καί άποκατέστασε τάν πάτριον πολι
τείαν, καί τούς νόμους, καί τού; τάφους.. .

Στρατηγός τής βοήθειας τών ’Αθηναίων ήτο ό Χάρης, δστις, 
καταλαβών επικαίρους θέσεις καί προασπίζω'· τό Βυζάντιον 
κατά θάλασσαν, παρεκιόλυσε πάσαν πολιορκητικήν ενέργειαν 
τοϋ Φιλίππου. Πλήν ούτος διά τεχνάσματος έξαπατήσας τους 
'Αθηναίους καί αποχώρησα;, κατοίρθωσε, ώστε νά πιστεύσωσιν 
οί ’Αθηναίοι, δτι παρητήθη τοΰ περί άλώσεως τοϋ Βυζαν
τίου σχεδίου αΰτοϋ. "Αμα δμως οί 'Αθηναίοι έξέπλευσαν 
τοϋ Κερατίου κόλπου καί τοΰ Βοσπόρου μετά τών άποβατικών 
αύτών σωμάτων, έπεφάνη ό Φίλιππο; καί έπελήιρίΐη δρα
στήριοι; τή; πολιορκίας. "Ινα δέ τό ταχύτεροι· έκπορθήση τήν 
πόλιν, διιόρυξεν υπόνομον, άγουσαν ύπογείως μέχρι; αύτή;· 
άλλ’ δτε, ύπό τό σκότος τή; έ.περχομένη; νυκτός, έσκέπτετο νά 
εϊσπηδήση έντός τή; πόλεως, έπέλαμψεν αίφνης ή σελήνη, 
καθ’ ήν άκριβώς ώραν καί οί κύνες, άντιληιρθέντε; τών ύπό 
τήν πόλιν κρότων, ούς έποίουν οί έν τή ύπονόμφ έργάται καί 
στρατιώται, προύκάλεσαν, γοερώς ύλακτοΰντες, τήν προσοχήν 
τών φυλάκων, οϊτινες έκάλεσαν τήν φρουράν έπί τιι δπλα, 
άποκρούσασαν γενναίοι; τάς έφόδους τοΰ Φιλίππου.Άποτυχόν- 
τος ούτω τοΰ πολεμικού εγχειρήματος τοϋ Φιλίππου, οί Βυζάν
τιοι, άποδόντες τό θαύμα εϊς τήν Φώσφορον Θεάν Έκάτην, τό 
τε άγαλμα αύτή; έν τφ Βοσπορίφ λιμένι ίδρύσαντο καί σύμβο- 
λον τής πόλεως αύτών καθιέρωσαν τήν Ημισέληνον. Κατά τόν 
πόλεμον τούτον ήρίστευσεν ό στρατηγό; Δέων τοΰ Βυζαντίου, 
Περιπατητικός Φιλόσοφος καί μαθητής τοΰ Πλάτωνος.

’Έκτοτε, έάν μή πρότερον, κατά τά άνωτέρω ίστορηθέντα, 
έμβλημα τοΰ Βυζαντίου ύπήρξεν ή ’Ημισέληνος καί παρέμεινε 
πάντοτε τοιοϋτο θεωρηθέν μάλιστα έπί τών 'Ρωμαίων καί 
Βυζαντινών Αύτοκρατόρων καί ώς έμβλημα τή; δυνάμεως 
τής αυτοκρατορίας. Ό Τριστάμ διέσωσε'· ώραίον άντίτυπον 
νομίσματος τού Τραϊανού, έφ’ ού φέρεται θαυμάσιος τύπος 
άμφικύρτου σελήνης μετ’ επικειμένου άστέρος. Οί πρώτοι Τούρ
κοι, πολιτικώτατοι καί νουνεχέστατοι, εγκρατείς τής ελληνική; 
γλώσσης, ήτις ήτο ή διεθνής, ού μόνον τήν ελληνικήν γλώσσαν 
όις επίσημον γλώσσαν τοΰ νέου αύτού Κράτους παρεδέχθησαν 
καί έν τούτη έγράφοντο τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορία; αί. 
επίσημοι πράξεις, άλλά καί τά ελληνικά εμβλήματα, καί δή τό 
έμβλημα τής κατ’ εξοχήν Πόλεως, παρεδέχθησαν (Τουρνεφόρτ, 
Τρουσέ, Ααρούς, Μεγάλη ’Εγκυκλοπαίδεια κλ.) διότι έν άρχή 
έπεζήτησαν τήν συνέχισιν δι’ αύτών τής ’Ανατολικής Αύτοκρα- 
τορίας, ώς μαρτυροϋσι τό Φιρμάνιον, δι’ ού άνεγνωρίσθησαν 
αί Προνομίαι τής ’Εκκλησίας ημών καί τό βυζαντιακόν τυπι
κόν τής Αύλής, καί ή έκκοπή νομίσματος, διασωζομένοιΑ έφ’ ού 
ελληνικοί; γράμμασι αναγιγνώσκεται: Μωχαμέτης Άμηράς 
τών 'Ρωμαίων. Καί εΐνε άληθές, δτι άγνώτες καί φανατικοί 
τινες Τούρκοι ήθέλησαν νά ύποστηρίξωσιν, δτι οί Σουλτάνοι 
έλαβον ώς έμβλημα τήν Ημισέληνον, ί'να συμβολίσωσι τήν 
έμφάνισιν νέας σελήνης, νέου φωτός, νέας δυνάμεως συν τώ 
χρόνιο προϊούσης, άλλά τούτο εΐνε τόσφ άληθές δσω άληθές 
εΐνε καί τό άλλο εκείνο παραγωγικόν επινόημα, καθ' δ ή λέξις 
Ίσταμπόλ, σημαίνει πόλιν βρίθουσαν Ίσλάμηδων, ενώ εΐνε 
άναμφισβήτητον, ώς καί αυτοί, οί Τούρκοι γραμματικοί όμολο- 
γοΰσιν, δτι δ τουρκικός λαός, άκούων τούς Γραικοί·; λέγοντας 
συχνάκι;: εϊς τήν Πόλιν, καί στρεβλώς άποδίδων τήν έκιρρα- 
σιν, έβάπτισε τήν Κωνσταντινούπολη· Ίσταμπόλ.

Άλλά καϊ άλλως τυγχάνει πασί
γνωστοι·, δτι ή 'Ημισέληνος εΐνε 
έμβλημα ελληνικόν έκ τών άρχαιο- 
τάτων. Σωρεία ολόκληρος υπάρ
χει καί Ανευρίσκεται καθ’ ημέραν 
νομισμάτων τής κυρίας Ελλάδος, τοϋ 
Πόντου, τής εντόςτοϋ Ταύρου μεσο
γείου καί παραλίας Μικρά; Άσία; 
καί τών άλλων ελληνικών αποικιών, 
φερόντων 'Ημισέληνον μεθ’ ενός ή 
τριών αστέρων. Έκ πάντων τούτων 
άρχαιολογικώς, ίστορικώς καί άναμ- 
φισβητήτως συνάγεται, δτι ή 'Ημι
σέληνος εΐνε έμβλημα ελληνικόν καί 
δτι δεινώς σφάλλονται οι έξ άγνοιας 
θεωρούντες ώς τουρκικόν τό έλλη- 
νικώτερον τών εμβλημάτων.

Γ. Κ. ΣΚΑΛΙΕΡΗΣ

ΙΤΑΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Η ΑΠΛΟΙΚΟΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡ ΑΝΔΡΕΑ
<Α I Η Γ Μ Μ Α>

Άπό τόν καιρόν ποΰ τοΰ έβαλαν είς τό κεηάλι δτι τό ήμερολόγιον 
ποΰ είχεν άγοράση δέν ήτο τοΰ Καζαμία — καί ό εύπιστος κύρ Άνδρέας 
Κουνελάκι); ύπεχρεώθη νά τό πιστέψη, έπειδή καιιμία από τάς προφη
τείας του διά σεισμούς, ναυάγια, θανάτους επίσημων, κ.τ.λ. δέν είχε 
πραγματοποιηθή — είχε λάβη τήν πρόνοιαν νά προμηθεύηται τόν γνή
σιον Καζαμίαν από αυτόν τόν εκδότην.

Διά τόν κύρ Άνδρέαν ήτο ήμερα χαράς, όταν «ταχυδρόμος του έφερε 
συστημένοι· τό πολύτιμον βιβλίον μέ τό χρωματιστόν έξωφυλλον, αμέ
σως δέ έκάθητο νά διαβάση τάς προφητείας, επειδή μόνον δι’ εκείνος 
ένδιεφ έρετο.

Συνήθως ό Καζαμίας τοΰ έφθανε κατά τάς άρχσς τοΰ Νοεμβρίου, 
περιμένων δέ νά η ΐίάση τό νέον έτος, έδιάβαζεν ολίγον κατ’ ολίγον τάς 
τρομερά; σελίδας ποΰ άνήγγελον, μήνα πρός μήνα, δλα τά βάσανα τοΰ 
έτους τά όποια, καθώς έλεγε, πάντοτε έπραγματοποιοΰντο.

ΊΙ πεποίΟησίς του είς τόν άστρολόγον, τοΰ όποιου έβλεπε τήν εικόνα 
είς τό έξώφυλλον. ήτο ακράδαντος.

Κατά τήν ϊόραν τοΰ γεύιιατος ή τοΰ δείπνου, όταν ό αδελφός του 
κύρ Φωτεινός τοΰ διηγείτο τάς ειδήσεις ποΰ είχε διαβάση είς τάς εφη
μερίδας. ό κυρ Άνδρέας έφιόναζε :

- Τ<> έλεγεν ό Καζαμίας .... Σεισμός!
— Μά δέν λέγει ποΰ’ άπήντα ό κύρ Φωτεινός γελών σαρκαστικοί;. 

Μ’αυτό τόν τρόπο κάνω κι’ έγ<·> τόν άστρολόγο.
— Τό έλεγε ό Καζαμίας .... Ναυάγιο!
— Φυσικά! Αύτά έχει ό χειμώνας· προσέθετε ό κύρ Φωτεινός.
Καί έτσι τό ήμερολόγιον αύτό είχε καταντήση μία έπί πλέον αφορμή 

διά τσακιόματα μεταξύ τών δύο αδελφών, υισάν νά μή είχαν άρκετάς. 
αρχίζοντας άπό τήν άνομοιότητα ποΰ τούς είχε χαρίση ή Φύσις.

Ό κύρ Φωτεινός ήτο υψηλότερος άπό δύο μέτρα· ό κύρ Άνδρέας 
ήτο κοντόχονδρος.

Λυγνός, πάντοτε στά μαΰρα ένδυμένος, μέ μία ρεδεγκότα μετά βίας 
διατηρουμένην έπί δοιδεκα έτη τή βοήθεια βουρτζίσματος καί πατρικών 
φροντίδων, μέ τό ήμύψηλον καί μία μαγκούρα άνάλογον πρός τό ανά
στημά του. ό κύρ Φωτεινός εψ·.ε μιαν σοβαρότητα είς τάς κινήσεις καί 
είς τούς τρόπους του λίαν επιβλητικήν, προτού τόν άκούση τις όμιλοΰντα. 
Μόλις άνοιγε στόμα ή έντιίπωσις [ΐετεβάλλετο.

— Ή βλακεία σας εΐνε μεγαλειτέρα τοΰ άναστήματός σας! τοΰ έλεγε 
συχνά είς τό q αρμακεΐον τοΰ χωρίου ό ιατρός Νυχτέρης.

Καί δέν είχεν άδικον.
Κοντός, στρογγυλός, ροδοκόκκινος, μέ τήν γαστέρα προεξέχουσαν 

έπί τών κνημών του. κυρτών καθώς καβουρόποδα. μέ δύο μάτια κυανά 
καί τό μέτωπον μισοσκεπασμένον άπό τρίχας πυκνά; καί άγριας, ό κύρ 
Άνδρέας αφινεν αμέσως νά διαφαίνεται πόσον ολίγο μυαλό ήδύνατο νά 
χωρέση μέσα είς τό στενό καί άπιδοειδές εκείνο κεφάλι. Είχεν όμως τήν 
φρόνησιν νά όμιλή ολίγον, καί νιι λαμβάνη τόν λόγον μόνον έπί αγρο
τικών ζητημάτων. Ενώ ό κύρ Φωτεινός διήρχετο τάς ώρας του είς τό 
φαρμακείου ή είς τίι καφφενεΐον, άερολογών έπί τής πολιτικής ή έπί 
τών δημοτικών υποθέσεων. ’Επίσης έφρόντιζε διά τ»|ν σποράν, τήν 
συγκομιδήν τοΰ άραβοσίτου καί τών έλσιών δύο μικροκτημάτων τά 
όποια άπετέλουν τήν κοινιήν περιουσίαν καί δέν είχε καιρόν νά χάνη μέ 
τάς άνοησίας, διά τάς οποίας τόσον πολύ ένδιεφέρετο ό αδελφός του 
καί αΤτινες τόν καθίστων γελοϊον.

Ό κύρ Άνδρέας όμως ήτο ό διαχειριστής καί έκράτει έν τάξει τόν 
αδελφόν του, δστις μέ πολλήν εΰχαρίστησιν θά έξώδευε κάποτε, κανένα 
δίφραγκο διά κάτι συκόπητες ποΰ ήγόραζε άπό τάς καλογραίας τοΰ 
ΙΙαληοπύργου. περιφήμους διά τά γλυκίσματά των.

Αύτό τιι δίφραγκο όμως, κατά τόν κύρ Άνδρέαν, ήτο σπατάλη.
Αύτός μόνος εΐξευρε πόσον χρειάζεται διά νά οΐκονομηθή !
Ούτω διά τόν κύρ Φωτεινόν, είς τιι γλυκό άνεμιγνύετο πάντοτε καί 

τό πικρόν ένός τσακώματος είς τό τραπέζι, καί ό θυμός τοΰ κύρ Άνδρέα, 
ό οποίος διήρκει άρκετάς ήμέρας.

Κατ’ αύτό τό έτος ό Καζαιιίας είχε φθάση άκριβώς κατόπιν ενός 
τοιούτου τσακώματος καί κατά τήν διάρκειαν τοΰ θυμού, δ κύρ Άνδρέας 
—δστις έσυνείθιζε νά άνακοι.νώνη εϊ; τόν αδελφόν του τάς προφητείας— 
πρό; ένδειξιν τοΰ θυμού του είχε κριίψη τό ήμερολόγιον διά νά μή τό 
διαβάση ό κύρ Φωτεινός, κατά τήν άπουσίαν του.

Ό κύρ Φωτεινός, δστις εϋρισκε διασκέδαση· νιι τόν πειράζη. τόν 
είχεν έρωτήση :

— Τί λέει δ άστρολόγος διά τό νέον έτος; Θά εΐνε τό τέλος 
τοΰ κόσμου;

Ό κύρ Άνδρέας τόν έκύτταξε μέ οίκτον καί δέν τοΰ άπήντησε τίποτε.
’Έπειτα άπό μίαν έβδοιιάδα ό κύρ Φωτεινός, πρός μεγάλην του 

έκπληξιν, είδεν είς τό τραπέζι μίαν άπό τάς περιφήμους έκείνας συκό- 
πητας, διά τάς όποιας έγίνοντο τόσοι καυγάδες μεταξύ των.

— Τί συμβαίνει; Έτρελλάθηκες; Ήρώτησεν έκπληκτος τόν αδελ
φόν του.

— Μοΰ τήνέχάρισεν ή ήγουμένισα διά μίαν υπηρεσίαν ποΰ τής έκαμα.
Ό κύρ Άνδρέας έπήρε μόλις ένα κομματάκι καί άφ ήκε τόν άδελφόν 

του νά τήν φάγη δλην.
Μίαν εβδομάδα άργότερα νέα συκόπητα.
— Πώς; Χάρισμα καί τούτο ;
— Φάτο καί μή ρωτφς.
Ό κύρ Φωτεινός δέν έπερίμενε νά τοΰ τό ξαναειπή· τό έφαγε χωρίς 

νά προσέξη δτι ό άδελφός του δέν τό είχε βάλη είς τίι στόμα του.

ΙΙαρετήρει έκπληκτος τήν μεταβολήν αύτήν τής συμπεριφοράς τοΰ 
άδελφοΰ του καί προσεπάθει νά εύρη τήν αιτίαν.

Τώρα δ κύρ Άνδρέας δέν τού έφερε πλέον αντιρρήσεις, μάλιστα 
έπρολάμβανε τάς επιθυμίας του. Καί επειδή ή άδυναμία του ήτο διά τά 
γλυκά, δέν έτόλμα πλέον νά έκφράζη τήν έκπληξίν του δταν τάεϋρισκεν 
είς τό τραπέζι. Τά έτρωγε, σιωπηλός ά?.λά μέ έγνοιαν. Μήπως ό άδελφός 
του έβλεπε σιμά του τόν θάνατον,άφοΰ έγινε διά μιας τόσον διαφορετικός!

Άπό ενός καί ήμίσεως μηλ’ός κανείς καυγάς, ούτε ίχνος θύμου 
μεταξύ των.

Ό κύρ Φωτεινός έβλεπεν δτι ήτο ιό άνιικείμενον κάποιας άνεξηγή- 
του τρυφερότητος, συνεκινεϊτο δέ καί αύτός.

Είχε κάιιη λόγον περί τούτου καί εις τίι φαρμακεΐον, μάλιστα εξέ
φραζε τήν γνιόμην δτι ό άδελφός του θά πεθάνη γρήγορα επειδή έχει 
καταντήση άγνώριστος.

Εύρίσκων καθ’έκάστην ένα νέον γλύκισμα είς τό τραπέζι, άφινε μέν 
τόν εαυτόν του νά παρασύρεται ίιπό τής λαιμαργίας, τό έτρωγεν δμως 
μέ κάποιον αίσθημα τύψεως τίι όποιον τοϋέχαλούσε τήνγεΰσιν.

— Δέν τράιγης λίγο καί σύ ; Γιατί;
Δύο δάκρυα ένεφανίζοντο είς τούς οφθαλμούς τοΰ κύρ Άνδρέα καί 

έκυλίοντο είς τά ροδοκόκκινα καί παχουλά μάγουλά του.
— Τί έχεις ; Τί συμβαίνει;
— Τίποτε!
Ό κύρ Άνδρέας έσηκώθη άπό τό τραπέζι καί έπήγε νά κλεισθή είς 

τό δωμάτιον του.
Ό κύρ Φωτεινός ήρχισε νά φοβήται. Πριν καθήση εις τό τραπέζι ό 

άδελφός του τόν είχεν έρωτήση επανειλημμένος :
— Τί κάνεις;
λιατί; Αύτός ήτο καλά καί ύπέρκαλα. Μάλιστα ποτέ δέν είχεν 

αίσθανθή τόν εαυτόν του τόσον καλά, όσον εκείνην τήν ήμέραν.
Τί έσήμαινε λοιπόν αύτή ή έριότησις;
Μήπως ήτο Ασθενής καί δέν τό ένόει;
Άπεφάσισε νά τό μάθη.
— Μ’ ερώτησες πολλάκις πώς είμαι· διατί; Τί συμβαίνει;
Αντί ν’ άπαντήση. ό κύρ Άνδρέας, ήρώτησε καί αύτός:
— ΙΙές μου στά αληθινά δέν αισθάνεσαι τίποτε;
- Τί θελεις νιι αίσθάνωμαι: ’Εξηγήσου διότι μέ φοβίζης.

— Μή σέ γνοιάζη. Άπατήθηκα .... Ένόμιζα ....
Τήν έπομένην δύο πράγματα έξέπληξαν τόν κύρ Φωτεινόν: Είδεν είς 

τό τραπέζι δύο γλυκίσματα άντί ενός, καί ιόν ιατρόν Νυχτέρην, δλως 
εκτάκτως, προσκεκλημενον είς γεύμα.

Πριν καθήσουν είς τό τραπέζι, ό ιατρός τοΰ είχεν είπή είς τό αυτί: 
Φαίνεται θά πεθάνη ό άδελφός σου ή θά τρελλαθη, καθώς έλε

γες. διότι βλέπω γλυκίσματα, προσκλήσεις.
Ό κύρ Άνδρέας είχε μίαν τόσον περίεργον καί νεκρικήν μορφήν, 

ώστε ό άδελφός του έφώναξεν:
— Μά τί έχεις τέλος πάντων, ιίδελφέ ; Είμπορούμε νά μάθουμε ;
- Τί έχω; Τί έχω: Σήμερα δέν εΐνε δεκαπέντε τοΰ μηνάς;

Καί τί μ’ αύτό: είπεν ό ιατρός.
— Γιατρέ μή μέ ρωτήσης άλλο! Καί σύ φάε ήσυχος. . . /Δύο γλυκά! 

Θά φάω κ’ εγώ πολύ, κι’ ας μή μ’ άρέση. . .
Έπροδίδετο δμως ή μεγάλη προσπάθεια, την όποιαν κατέβαλλε διά 

νά φανή εύθυμος. ΊΪτένιζε διαρκώς τόν άδελφόν του, σάν νά έπερί
μενε άπό στιγμής είς στιγμήν νά ϊδη τίποτε έκτακτον καί συγχρόνως 
έξεπλήττετο επειδή δέν τό έβλεπε νά συμβάίνη. Πρός τ<> τέλος τοΰ γεύ
ματος φθάνει ό παπά Θανάσης, ό εφημέριος.

- Μέ προσκαλέσατε νά πιοΰιιε τόν καφφέ μαζύ. ‘Έχουμε τίποτε 
καλάς ειδήσεις; Καμία παντριά η κανένα εκατοστάρικο <ϊπό τό λαχείο :

Ό κύρ Άνδρέας ήτο σάν Αποβλακωμένος καί ό κύρ Φωτεινός δέν 
ήτο καλλίτερα.

"Οταν ό κύρ Άνδρέας ήλθε νά κένωση τόν καφφέν, έτρεμεν όλος.
— Λοιπόν τά μάθατε; είπεν ό παπά Θανάσης. Άπέθανε ο Βίσμαρκ. 

Χαρά ποΰ θά τήν έχουν οί Γάλλοι. . . . Ναι, πολλή ζάχαρι . . . ειδεμή 
δέν βοηθεϊ τήν χώνευσι. Χαίρεσαι καί τοΰ λόγου σου κύρ Άνδρέα ;

— Έγώ; Καί ποΰ τόν ξέρω αυτόν έκεϊ; άπήντησεν ό κύρ Άνδρέας.
— Καί δμως δ Καζαμίας σου έμάντευσε: θάνατος ύψηλοΰ προσώ- 

που γράφει διά τή δεύτερη εβδομάδα τοΰ μηνός.
—”Ητανε ψηλός; ψηλότερος από τό Φωτεινό; έψέλλισε κάτωχρος ό 

κύρ Άνδρέας.
—"Ενας γίγαντας λέγουν πώς ήτο. Άλλά δέν πρόκειται γι’ αύτό. 

’Υψηλός σημαίνει σπουδαίος, επίσημος. Υψηλά πρόσωπα εΐνε ό Βασι
λεύς, οί ύπουργοί..........

Ό ιατρός Νυχτέρης καί ο παπά Θανάσης δέν κατώρθωσαν νά συγ
κρατήσουν τούς γέλωτος είς τήν θέαν τοΰ μορφασμού, τόν όποιον έκαμεν 
ό κύρ Άνδρέας κατόπιν τής έξηγήσεως ποΰ ήκουσεν.

— Μά .... τί . . . . έφαντάσθηκες; Χά, χά .... Γιαυτό σήμερα 
έπροσκάλεσες τό γιατρό καί τόν παπά; χά, χά ....

Ό κύρ Άνδρέας έκλαιε άπό τήν χαράν του. Πράγματι είχε φαντα- 
σθή—καί τό ώμολόγει αφελέστατα — δτι ό Καζαμίας ένόει. . . . Καί 
δέν ήθέλησε νά είπή τίποτε είς τόν δυστυχή άδελφόν του. Μόνον έσκέ
πτετο πώς νά τόν χορτάση, τουλάχιστον γλυκά, πριν πεθάνη .... "Ενα 
ύιρηλό πρόσωπον! Ώ! είχε περάσει δύο μήνες είς τήν κόλασιν, άπό τόν 
φόβον μή τόνίδή πίπτοντα αίφνης νεκρόν! Μήπως αύτός έγνώριζεν δτι 
υψηλός είχε καί άλλην σημασίαν;

Μόνον ό κύρ Φωτεινός δέν έγέλα, σκεπτόμενος τί είχε νά ύποφέρη 
είς άντίποινα τών γλυκισμάτων ποΰ είχεν άπολαύση κατά τούς δύο 
αύτούς μήνας.

Καί πράγματι. .
LUIGI CAPUANA Μετράφρασις χπ. ι. καμηλερμ
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Η ΣΕΛΙΣ ΔΙΑ ΤΑΣ ΚΥΡΙΑΣ
•Τύ καθήκον τής γνναικός είνε ή ώραιότης, 
άλλ’ ή ώραιύτης είνε τέχνη Δύσκολος-.

ΕΡκεετοχ ΡΕΝΛΝ

Η ΜΟΔΑ.-Τά Καπέλλα.

Ή μόδα τών καπέλλα»· εξακολουθεί ή αυτή μέ 
μεγάλα μπόρ, όλονέν έφ’ όσον προχωρεί ή εποχή 
μεγεθυνόμενα, ώστε ό Henriot δικαίως να ουνθέοη 
τήν καρικατούραν τήν όποιαν βλέπετε. Συνηθίζονται 
μεγάλα λευκά καπέλλα μέ λευκά πτερά, Ώς νέα γαρ
νιρίσματα διά τά εφετεινά καπέλλα έκτος τών πτερών 
καί τών ιινθέων ένεφαιίοθησαν ή σάρκες καί τιάρα 
τελευταία σταφύλια, ΐίλά.οτε μέ τό φυσικόν των χρώμα 
καί άλλοτε χρυσά ή αργυρά. ΤΙολ.ν en vogue διά τάς ασκεπείς κυρίας έγινε 
τώρα ένα οοΰ φερύμενον αντί έγκρέτας μεταξύ τών τριχών τής κόμης 
από μοάρ 'ή άπό ταφφτιϊ όμοιόχρωμον πρός τήν τοναλέτταν.

Τοαλέτται.

Δέν ίχομεν νά σημειώσω μεν καμμίαν μεταβολήν ουσιώδη εις τήν τοα- 
λέτταν. ΊΙ είκοιν μας παριοια τοαλέτταν άπό κεντημένου λινόν μέ ζώνην 
ή όποια ανέρχεται υπό τους βραχίονας. Κορσάζ κεντημένου ομοίως. 
Καπέλλο ψάθινο μέ μεγάλα πτερά.

Τά γάντια.

ΠΟΎ ΤΕΙΝΕΙ Η ΜΟΔΑ ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΠΙΛΟΥ 
(Δύο κεφάλια είς Ενα καπέλλο)

Νά καί μία μόδα οικονομική. Τά μακρά γάντια δέν απαιτείται πλέον 
ανοτηρώς νά είνε οουέντ ή σεβρό γκλαοέ. Σννειθίζονται πολύ καί άπομι- 
μήσεις δέρματος άπό ύφασμα είς τάς μεγαλειτέρας βίλλ-ντ-ώ-τής Ευρώπης.

H ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΜΗΣ. Σαν&αί καί μελαγχροιναί.

Ιάντε, ή

Η ΕΦΕΤΕΙΝΗ ΜΟΔΑ

Ό Άπούλιος μας λέγει εις τάς Μεταμορφώσεις του : Γυμνώσατε άπό 
τήν κόμην της την ωραιοτέραν γυναίκα, στερήσατε τό πρόοωπόν της αυτού 
του φυσικού κόσμου, είς μάτην θά έχη κατέλθη τού ουρανού, θά έχη 
γεννηθή έκ τής θαλάσσης, θά έχη έξέλθ/ι άπό τόν κόλπον τών κυμάτων. 
Είς μάτην θά είνε 'Αρ ροδίτη κατά τό πρόσωπον περιστοιχισμένη άπό 
Χάριτας καί "Ερωτας, 'Αφροδίτη ώπλισμένη 
μέ τόν μεστόν της, άποπνέουσα τά πλέον 
ήδέα άρώματα- έάν εχη τήν κεφαλήν γυ
μνήν δέν θά άρέση ούτε είς τόν "Ηφαι

στόν της αυτόν ·.
Τί ιστορία, ή ιστορία τής κόμης μας; 

Ημποροΰοε νά γραφή επικόν ποίημα, μέ 

τόν τίτλον: ή πάλη ιών ξανθών καί μελαγχροιναιν. 
"Ολοι οί λαοί ίλαβον μέρος είς τήν πάλην αυτήν 
καί οί ιστορικοί των, ο! ποιηταί των καί οί φιλό

σοφοί ιων εξαιρούν, άλλοι τήν ξανθήν καί άλλοι 
τήν μαύρην κόμην, άλλοι τήν 'Αφροδίτην καί 
άλλοι τήνΊΙραν Διότι ή 'Αφροδίτη είνε τό Ιδεώ
δες τής ξανθής, μολονότι πολλοί σοφοί Γερμανοί 
ισχυρίζονται οοβαρώς ότι ή Αφροδίτη είχε μαύ
ρην κόμην. Ή μέ μαύρην κόμην γυνή έχει ολί
γους λατρευτός τούλάχιοτον είς τους φιλολόγους, οί 
όποιοι μέ μαύρην κόμην κοσμούν τάς άνδρώδεις 
καί άγριας ήρωίδας των, τάς επικινδύνους αντιπά

λους, γυναίκας αί όποΐαι κυριαρχούν τοϋ άνδρός, 
τάς Δαλιδάς, τάς τραγικός Μήδειας, τάς μυοτη- 
ριιόδεις μαγίασας τού "Εροττος.

"Ολοι όμως οί καλλιτέχναι καί όλοι οί ερασταΐ 
ηγάπησαν τάς ξανθός, καί ο! ποιηταί όταν ήθελον 
νά ζωγραφίσουν τό ιδεώδες τής ο'ιραιότηιος, είς 
ξανθός άφιέρωσαν τούς στίχους τα»’. 'Ο γέρων 
"Ομηρος ονομάζει τήν Αφροδίτην Θεάν του Χρυ
σού. Ή Φυλλίς, ή τον Όρατίου, ή Λυδία
τον Γάλλου καί έπειτα τοΰ Ραμπελαί, τοΰ τρυφε
ρού Βιλλόν αί ήρωΐδες είνε ξανθοί καί ό ’ Αλφρέ- 

δος Μυοσέ όταν ζητεί είς τόν λαόν τήν συμβολ ' 
όιραιότητα μας λέγει :

. Ή Μιμή ΓΙινοόν είνε ξανθή 
μιά ξανθή ποΰ ξέρουν όλοι».

θέλετε καί δλλας ξανθάς ; Ή Δήμητρα, 
ή Φρΰνη, ή Βεατρίκη τοϋ 
Λάουρα τοΰ Πετράρχα, ή 
' Ιουλιέττα ιού Σαίξπηρ 
καί ή Όφηλία τού ίδιου 
ξανθαί ήσαν.

’ Ελησμονήθηοαν όμως 
όλως διόλου αί μελαγ- 
χροιναί; Ίο ρσαα τών 
Ασμάτων υμνεί τας κόρας 

τής ’Ιουδαίος : Ώ θυγατέρες Ιερουσαλήμ. ■ ό ήλιος 
μέ έκαμε μελαγχροινή διότι ήθελε νά μέ βλέπρ πολύ , 
καί αν αί Χάριτες εινε ξανθοί, αί Μοΰσαι είνε μελαγ- 
χροιναί. Ή Κλεοπάτρα ή ερωμένη τοΰ Καίοαρος τοϋ 
'Αντωνίου ήθελε νά περιστοιχίζεται άπό δούλας ξαν
θός δια νά έξαίρειαι ή ώραιόιης τής κόμης της καί 
ή μεγάλη ποιήτρια Σαπφώ μαύρην είχε τήν κόμην. 

"Ας προοθέοιομεν καί τοΰτο, ότι ή μελαγχροινή 
κόμη δεικνύει δύναμιν θελήοεως καί ίσχυρότητα 
όργανΐομοΰ μεγαλειτέραν παρά ή ξανθή, καί άν οί 
τενόροι καί οί σοπράνοι είνε ξανθοί, αί κοντράλται 

καί οί μπάοοοι είνε μελαγχροινοι.

Ή υγιεινή τής κόμης.

είναι όμως ή κόμη τό ωραιότερου κόσμημα 
τής γνναικός αξίζει τάς περιοοοτέρας περιποιήσεις.

Μή σφίγγετε ποτέ τήν κόμην, μή μεταχειρίζεοθε ποτέ δι' αύτήν τό οίδερον, 
μή κοιμασθε κτενισμένοι. Κάθε βράδι· μέ βούρτσαν μαλακήν κτενίζετε τήν 
κόμην οας, αερίζετε την καλά καί κοιμασθε άφίνονοαι αυτήν νά πίπτη 
φυσικώς είς τούς ώμους- ή κόμη τοιουτοτρόπως αναπαύεται. Τήν πρωίαν 

όχι οίδερον, όχι πομάδες, όχι ουσίας αί όποίαι διεγείρουν τό δέρμα καί 
ίμποδϊζουν τήν ανάπτυξη· τών τριχών, άλλά κτένισμα καί φριζάρισμα 

με μπιγουντί.
Τί θά κάμωμεν όμως έάν πίπτουν αί τρίχες ; Έάν αί τρίχες είνε ξηροί, 

πρέπει νά τάς πλένωμεν μέ οαπωνώδες υγρόν, έπειτα νά τάς σφογγίζωμεν 
ίπιμελώς καί νά τάς άλείφωμεν μέ μίαν έκ τών εξής δίο οκευασιών :

Soufre I 
Camphre | 

Vaseline .

S. A.

"// Resorine
αα. ... 5 grammes

F. S. Α.

6 grammes

20 ·

’Ο

τό 
έκ

Είς τήν αύτήν περίσταοιν ωφέλιμον είνε καί τό λαϊκόν φάρμακου 
όποιον άποτελεΐται κατά τό ήμισυ έκ ρητινελαίου καί κατά τό ή μιαν 

ρωμών.

Έάν α'ι τρίχες είνε λιπαροί πρέπει νά γίνεται χρήοις υγρών αλκαλικών 

μέ borade de soude ή άλκοολ 85 βαθμών ή άκόμη σαπουνίσματος μέ αντι
σηπτικόν σάπιονα οαλόλ, φενόλ, γκουντρόν κτλ. 

Το εσπέρας πρό τοΰ ύπνου πρέπει νά ρίπτεται 
είς τάς βίζας τών τριχών ή εξής κόνις ;

Tanin ...... 

Poudre de cauchou . 

Poudre de lycopode 

/{. S. A.

ιο grammes

,?ο

Ωφελεί επίσης καί πλύσιμον μέ τιί εξής υγρόν ;

Chlorydrate de pilocarpine . 

de quinine . . 

Teinture de cant/iarides . . 

Etill de Cologne . . . , . 

P. S. A.

. . 2 grammes

■4

• · 45

- . 150

άκολουθήται καί θεραπεία Ανταποκρι

τήν Ανάγκην νά θεραπευθή ή ρίζα 

τής πτώσεως τών τριχών π. χ. έάν ή 

ή αναιμία πρέπει νά τονώισωμεν τόν 

μας μέ υδροθεραπείαν, μέ σίδηρον,

Συγχρόνως πρός τήν τοπικήν αυτήν θεραπείαν 

πρέπει νά 

νομένη είς 

τον κακού 
αιτία είνε 

οργανισμόν 
μέ eaeody/ate de soude. Έάν πρόκειται περί δυσ

πεπτικής ή περί αρθριτικής αιτίας ανάγκη νά 

θεοαπενθή ή δυσπεψία καί ό άρθριτιο/ιός.

ΠΡΟΣ ΑΡΡΑΒΩΝΙΣΜΕΝΗΝ.

ί_ "Οταν ννμφενθής, κόρη μου, προσπάθησε νά 

καταοιήοι/ς εΰχαριν τον οίκον σου. 7ο δάκρυ έπί 
τής παρειάς κόρης, λέγει παλαιός τις, όμοιάζει 
πρός σταγόνα δρόσου έπί άνθους, άλλ’ ένθυμοΰ 

πάντοτε ότι τό δάκρυ έπί τής παρειας γνναικός 
ύπάνδρου είνε διά ιόν σύζυγόν της σιαγιόν δηλη

τηρίου. Προσπαθεί νά λαμβάνής πάντοτε τά πράγ

ματα ύπό τήν καλήν των ό'ψιν, πάσχιζε >*ά  είσα1 
πάντοτε ευχαριστημένη καί ούτω θά κατορθώσης 

νά είσαι καί πράγματι, <ί δέ σύζυγός σου βλέπων 

σε ευτυχή θά οί άγαπρ πλειόιερον. Δέν ύπάρχει 

πραγμα τό όποιον νά κολακεύη πλειύτερον τόν 
άνδρα, όσον ή ευτυχία τής γνναικός τον Δ

ΜΙΑ

PIERRE 1.ΟΤΤΙ

ΨΑΡΑΣ ΤΗΣ ΙΣΛΑΝΔΙΑΣ
(Συνέχεια άπύ τύ .τροηγούμενον τεύχος)

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

Οί έρωτευμένοι πάντοτε άγαποΰν πολύ νά κάθοινται μαζύ εις τούς 
πάγκους καί έξω άπό τήν βύραν, δταν νυκτιόνΐ]. Ο Γιάν καί η Γκόιδ τό 
έκαμον καί αυτοί. Είς τάς ομιλίας των εκείνος συνεφώνησαν νά κατοι
κήσουν εις τήν οικίαν τής γραίας Ύβόννης, τιήν όποιαν δέν Όά έπε- 
σκεύαζον τότε, άλλ’ αργότερα μετά την επιστροφήν τοΰ Γιάν άπό τύ 
ψάρευμα. Μίαν εσπέραν ό Γιάν διεσκέδαζε νά τής διηγήται χίλια μικρά 
πράγματα, τά όποια είχε κάμη ή Γκόιδ καί τά όποια τής εϊχον συμβή 
άφ’ δτου κατά πρώτον συνηντήΟησαν. Τής έλεγε μάλιστα καί τά φορέ
ματα. τά όποια είχε φορέση καί τάς έορτάς είς τάς όποιας είχε παρευ- 
ρείΤή. ’Εκείνη τόν ήκουε μέ έκπληξιν. Πώς λοιπόν τά έγνώριζεν ολα 
αυτά; ΙΙοϊος θιί έφαντάζετο ίίτι τά είχε προσέξη. Καί ή Γκόιδ τόν 
ήκουε μαντεύουσα ότι τιήν έπρόσεχεν, ότι τιήν ήγάπα.

Έπήγσν είς τό Παιμπόλ μίαν ιόραίαν ημέραν, μέ τήν γρηα Ύβόν- 
νην διά ν’ αγοράσουν τό γαμήλιον φόρεμα. ’Από τά ωραία φορέματα, 
τά όποια τής εϊχον μείνη άπό άλλοτε, είμποροΰσε νά μετασκευασθή ένα 
διά τήν περιστασιν. Άλλ’ ό Γιάν ήθελε νά κάμη είς τήν Γκωδ αύτό τό 
δώρον καί έκείνη δέν άντέστη πολύ. Τό νά έχΐ] φόρεμα δωρημένον ιϊπό 
αύτόν, πληρωμένον μέ τό χρήμα τής εργασίας του, τήςέφαίνετο οτι ήτο 
κάτι ποΰ, ολίγον τιήν έκαμε ήδη σύζυγόν του.

Τό εξέλεξαν μαύρο διότι τό πένθος τοϋ πατρός τής Γκόιδ δέν είχε 
λήξη, καί ό Γιάν, ό όποιος άλλοτε δέν ί)ά εΐσήρχετο 6Γ δλον τόν κόσμον 
είς εμπορικόν, έφρόντιζε τώρα καί διά τάς κορδέλλας τοΰ φορέματος.

II

Όκτόι ήμέραι πρό τής ιϊναχωρήσεως διά τιήν Ισλανδίαν. Ή γαμή
λιος συνοδεία έπέστρεφεν άπό τήν εκκλησίαν τοΰ ΙΙλουμπαζλανέκ, ένφ 
έφυσα μανιιόδης άνεμος, ύπό ούρανόν κατάμαυρον. Ήσαν ωραίοι καί 
οί δύο, περιπατοΰντες όις βασιλείς, έπί κεφαλής τής μακρύς ακολουθίας 
των. βαδίζοντες ώς έν όνείρφ. Ήκολούθει καί ή γραία Ύβόννη, σχεδόν 
εύτυχής, στηριζομένη είς τόν βραχίονα ένός γέροντος θείου τοΰ Γιάν. 
Έφοροΰσε καλύπτραν καινουργή καί πάντοτε τό σάλι της, βαμμένον 
τρίτην ήδη φοράν—μαΰρον έξ αιτίας τοΰ Συλβέστρ.

Ό προηγούμενος τής συνοδείας βιολιστής, τρελλαμένος άπό τόν άνε
μον, έπαιζε μανιωδώς. "Ολον τό Πλουμπαζλανέκ είχεν βγή νά τούς ίδή. 
Έβάδιζον κατά τό τοπικόν έθιμοντοΰ Πλουμπαζλανέκ πρός τήν εκκλη
σίαν τής Τριάδος, ή όποια εόρίσκεται επάνω είς τούς χαμηλούς βράχους 
κοντά είς τιήν θάλασσαν, σχεδόν άνήκουσα είς αύτήν. Διά νά κατελθη 
κανείς είς αύτήν ακολουθεί μονοπάτι. Αδύνατον νά φθάσουν είς τιήν 
εκκλησίαν. Μέ αύτόν τόν καιρόν ή διάβασις δέν ήτον άσφαλιής διά 
μέσου των βράχων. Ό Γιάν, ό όποιος έπροχιόρει μέ τήν Γκόιδ ύπεχώ- 
ρησε πρόιτος. Όπίσω ή ακολουθία κλιμακηδύν έπί τόίν βράχων όις έν 
άμφιθεάτρω έκτυλισσομένη. Καί εκείνος έφαίνετο ότι είχεν έλθη έκεϊ 
διά νά παρουσιάση τήν γυναίκα του είς τήν θάλασσαν. Άλλ’ αυτή υπε- 
δέχθη μέ άσχημον πρόσωπον τήν νεόνυμφον.

Ό βιολιστής κρεμασμένος άπό ένα βράχον προσεπάθει νά παίξη.
— "Αφησε τή μουσική σου, φ ίλε μου, τοΰ είπεν ό Γιάν. ΤΙ θάλασσα 

μάς παίζει άλλην ποΰ πηγαίνει καλήτερα.
Καί συγχρόνως ήρχισε μεγιΐλη βροχή. 'Όλοι φωνάζοντες καί γελών- 

τες έτρεχον νά κρυβοΰν είς τό σπήτι τών Γκαός.

III
Τό δεϊπνον παρετέθη είς τό σπήτι τών γονέων τοΰ Ι'ιάν. έξ αιτίας 

τοΰ ότι τό σπήτι τής Γκόιδ ήτο πενιχρόν. Είς τό επάνω μεγάλο δωμάτιον, 
τό καινουργές, είκοσι πρόσωπα παρεκάθησαν γύρω είς τούς νεονύμφους. 
Ό έξάδελφος τοΰ Γκαός ό πιλότος, ό Γκερμέρ, ό Κεραέζ, ό 'Υβόν 
Ντόφφ, δλοι τής παλαιός Μαρίας» καί τώρα τής «Λεοπολδίνης». Τέσ- 
σαρες δεσποινίδες τής τιμής εύμορφα κτενισμέναι καί τέσσαρες κύριοι 
τής τιμής, ψαράδες, μέ ώραϊα ύπερήιρανα μάτια. Κάτω έτροιγον πάλιν 
καί έμαγείρευαν.

Οί γονείς τοΰ Γιάν θά ήθελαν διά τόν υιόν των γυναίκα πλουσιωτέ- 
ραν, βέβαια. Άλλ’ ή Γκόιδ ήτο γνωστιή τόιρα όις νέα φρόνιμος καί θαρ
ραλέα. Καί έπειτα, είς αντιστάθμισμα τής άπολεσθείσης περιουσίας της 
ήτον ή ώραιοτέρα τοΰ τόπου. Αύτό τούς έκολάκευε.

Καί φαιδρόν, μέ χιλίας διηγήσεις, μέ εκρήξεις γέλωτος, τό δεϊπνον 
έξηκολούθει. ένφ έξω έλύσσα ό άνεμος καί ή βροχή καί έκαμεν μερι
κούς νά θέλουν νά φύγουν διά νά ίδοΰν τά πλοία των καί τάς λέμβους 
των πού εύρίσκονται είς τήν παραλίαν.

— Θά έλεγε κανείς πώς θυμώνει γιατί διασκεδάζομεν.
— Όχι, είπεν ό Γιάν μειδιών πρός τήν Γκιόδ, ή θάλασσα δυσηρε- 

στήθη γιατί τής είχα ύποσχεθή νά τήν πάρω.
Είχε συμφωνηθή νά μή χορεύσουνέξ αιτίας τοΰ θανάτου τοΰ πατρός 

τής Γκώδ καί τοΰ Συλβέστρ. Θιί ήρχιζον τώρα τά φσματα. Πρό αύτών 
δμως εϊχον νά ε’ιποΰν προσευχάς διά τούς νεκρούς τής οίκογενείας· είς 
τούς γάμους δέν παραλείπουν ποτέ αύτό τό καθήκον καί όταν είδαν τόν 
γέροντα Γκαός νά σηκώνεται έπεκράτησε σιγή, ώς είς εκκλησίαν, παν
τού έως καί είς τό τραπέζι τοΰ κάτω δωματίου, όπου έτρωγον τά μικρά.

— Αύτό είνε γιά τόν Γουλιέλμον Γκαός τόν πατέρα μου. Καί αφού 
έκαμε τό σημεϊον τοΰ σταυρού ήρχισε λατινιστί:

■ Πάτερ ήμών, ό έν τοϊς ούρανοϊς, άγιασ&ήτω τό όνομά σου ...
"Ολοι έπανελάμβανον κατά νοΰν τάς λέξεις :
— Αύτό είνε διά τόν Ύβ καί τόν Γιάννη Γκαός, τούς αδελφούς μου

πού έχάθηκαν στή θάλασσα τής ’Ισλανδίας........Αύτό διά τόν Πέτρο
Γκαός τόν γυιό μου ...

"Επειτα άφοΰ δι’ δλους τούς Γκαός είπε μίαν προσευχήν ό γέρων 
έστρεψε πρός τήν γραίαν Ύβόννην:

— Αύτό είνε γιά τόν Συλβέστρ Μοάν ...
Καί είπε άλλην μίαν προσευχήν. Τότε ό Γιάν έκλαυσε.
— ... 'Αλλά ρϋσαι ήμάς άπό τοϋ πονηρού. ’Αμήν.
"Επειτα ήρχισαν τιί τραγούδια καί τό κρασί τά έκαμε ολίγον κατ’ 

ολίγον ζωηρότερα. Έν τούτοις άνησύχουν όλοι διά τόν κακόν καιρόν, 
ό όποιος διαρκώς έδεινοΰτο. Ί I Γκόιδ ήσθάνετο σφιγγομένην τιήν καρ
δίαν της. Τό μεσονύκτιον, δταν έφάνη δτι διεκόπη ολίγον ή κακοκαιρία, 
ό Γιάν σηκωθείς σιγά ένευσεν είς τιήν γυναίκα του νά πλησιάση. Θά 
έφευγαν. Έκείνη έκοκκίνησε. "Εφυγαν κρυφά, άφοΰ ό Γιάν τήν έβεβαίω- 
σεν δτι τό είχεν έπιτρέψη ό πατήρ του.

"Εξω εύρέθησαν είς τό ψύχος, είς τόν άπαίσιον άνεμον, είς νύκτα 
βαθείαν καί ταραγμένην. ’Ήρχισαν νά τρέχουν κρατούμενοι άπό τήν 
χεϊρα. ’Εκείνος κατ’ άρχάς τιήν έσήκωνε σχεδόν άπό τιήν μέσην διά νά 
μή σύρη τό φόρεμά της καί νά μή λερώνη τά εύμορφά της παπούτσια 
εις τά νερά καί έπειτα τιήν ήρπασεν έξαφνα καί τιήν μετέφερεν όις βρέ
φος. Έπί τέλους έφθασαν είς τό σπήτι των μέ τό υγρόν χώμα κάτω καί 
μέ τήνάχυρίνην στέγην. ΤΙ γραία Ύβόννη έλθοΰσα προτήτερα έκοιμάτο.

Χουχοΰ! Χουχοΰ! Ό άνεμος έλύσσα έξω καί ό μεγάλος τάφος τών 
ναυτών έβόα έκεϊ κοντά. Μίαν νύκτα θά έπά/,αιεν ό Γιάν μέσα είς αύτόν 
μεταξύ τής φρενίτιδος τών μαύρων καί παγωμένων πραγμάτων—τό 
εϊξευρον.

Τί σημαίνει ! Έκείνην τήν στιγμήν ήσαν είς τήν ξηράν, μακράν άπό 
τήν μανίαν αύτήν. Μέσα είς τό πτωχόν εκείνο σπήτι δέν ύπωπτεύοντο 
τίποτε, ούτε τόν θάνατον, μεθυσμένοι άπό τιήν αίωνίαν μαγείαν τοΰ 
έρωτος.

VIII
Υπήρξαν σύζυγοι έπί έξ ημέρας. Τιήν έποψήν αύτήν τής άναχωρή- 

σεως διά τιήν Ισλανδίαν όλοι ήσαν άπησχολημενοι άνδρες καί γυναίκες. 
Ή θάλασσα τεταραγμένη. Ή Γκιίιδ παρηκολούθει τάς προετοιμασίας 
αύτάς μέ άγωνίαν, περιμένουσα τήν εσπέραν όταν, μετά τό τέλος τής 
έργασίας, θά είχε τόν Ι’ιάν διά τόν εαυτόν της μόνον. Θά έφευγε λοι
πόν καί τιί άλλα χρόνια; "ΙΙλπιζεν δτι θά ήδύνατο νιϊ τόν κρατήση. Δέν 
έτόλμα δμως νά τοΰ όμιλήση δι’ αύτό ιϊπό τώρα. Άλλά πώς θά έγίνετο 
αύτό άφοΰ καί οί δύο ήσαν τόσον ολίγον πλούσιοι.

Τήν παραμονήν τής άναχωρήσεως έμειναν μαζύ ολόκληρον τήν ή μέ
ραν. Έπεριπάτησαν όισάν έρωτευμένοι κοντά κοντά καί έλεγαν χίλια 
πράγματα. Αληθινό καλοκαίρι αύτή η ήιιέρα, ώσάν νά ήθελε νά κατα- 
στιήση γλυκυτέραν αύτήν τήν εορτήν τού έρωτός των.Ή Γκόιδ έρωτούσε :

— Πόσον καιρόν θά μέ άγαπφς έτσι, Γιάν;
Καί εκείνος άπεκρίνετο παρατηρών αύτήν κατά πρόσωπον μέ τά 

ώραϊα ειλικρινή μάτια του :
— Μά αιωνίως, Γκώδ.
Έστηρίζετο είς τόν βραχίονα του. σφιγκτά όισάν νιϊ τόν έθεώρει 

θαλάσσιον πτηνόν διαβατικόν, ανήσυχος.
Τοΰ διηγείτο τόσα διά τό Παρίσι, δπου εϊχε ζήση, καί έκεΐνος τής 

διηγείτο διά τήν Ισλανδίαν.
Ό ήλιος κάνει δλον τόν γϋρον, δλον. Μένει χαμηλά πάντοτε. Τά 

μεσάνυκτα μάλιστα είνε χαμηλότερα. Πολλές φορές φαίνεται καί ή 
σελήνη άπό τήν άλλη μεριά τής θαλάσσης. Καί τότε δέν γνωρίζει 
κανείς τόν ήλιο άπό τήν σελήνην. Τόσο μοιάζουν έκεϊ έπανω.

Νά φαίνεται ό ήλιος τά μεσάνυκτα! Τί μακρυιτ ποΰ θά ήτον 1
— Καί τά φιόρ ; Εϊνε λιμάνια δπως αύτό τοΰ ΙΙαιμπόλ. "Εχουν δμως 

τριγύρω βουνά ψηλά, τόσφ ψηλά ποΰ δέν βλέπεις τήν κορυιρήν τους 
γιατί τήν σκεπάζουν τά σύννεφα. Θλιβερός τόπος, Γκώδ, αλήθεια. "Ολο 
πέτρες. Πουθενά δένδρο. Κι’ έπειτα άπό τά μέσα Αΰγούστου πού φεύ
γομε ό ήλιος πέφτει κάτω άπό τήν γήν καί γίνεται νύκτα πού βαστφ 
δλον τόν χειμώνα. Είνε καί κοιμητήριο έκεϊ είς ένα φιόρ γιά τούς 
νεκρούς μας. δπως έδώ, μέ τούς ξύλινους σταυρούς μέ τά ονόματα έπάνω.

Καί έκείνη ένόμιζεν δτι έβλεπε τό κοιμητήριον αύτό καί έσυλλογίζετο 
τούς νεκρούς έκείνους. ["Επεται συνέχεια 1

ΣΤΗ ΔΟΓΙΣΣΑ
Δόγιοσα καί πεντάμορφη 
τής Βενετίας τ ολόχρυσο καμάρι, 
πούστειλε Βασιληά παιδί 
γυναίκα νά σέ πάρη.

Λύγισου είσαι κι’ άγγελος 
οτής χάρες καί στά κάλλη 
κ' έστειλε βαοιληα παιδί 
Κορώνα νά οοΰ βάλη.

Δόγιοσα είσ' άγάπτ/ μου, 
τής Βενετίας τό λουλουδάκι τάοπρο 
καί λάμπεις είς τά μάτια μου 
σαν τής αίγής τό ιϊοτρο.

Λόγιασα είσαι άστρο μου 
καί γόησσα συγχρόνως 
καί θά σέ πάρη Βαοιλη&ς 
πριν νά περάσ' ό χρόνος.

Αϊτός θά γίνΐι Βασιληας- 
έσΐ- θά τόνε κάμης.
Τής αρετές, τά κάλλη σου, 
Κορώνα θά τον βάνι/ς.

Ζηλεύω τέτοιο Βαοιληα 
όπούχει τέτοια ‘χάρη 
τής Βενετίας τή Λόγιασα 
γυναίκα γιά νά πάρη.

Μά γιόχω μέσα στήν καρδιά 
θρόνο χρυσό γιά σένα' 
μά γώ κλαίγω γιά σένανε 
κ' έού παίζεις μέ μένα.

Δόγιοσα ύπερήφανη, 
γριίφτο μήν ιό ξεχάοης:
Γιά τή 'δική μου τήν καρδιά 
πολλές φορές θά κλαύσης.

I. Μ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ
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Η ΛΑΪΚΗ ΛΑΙΛΑ'Γ
Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ

Αλλην μίαν φοράν είς τήν δημαρχικήν εκλογήν ό Λαός τής πριο- 
τευούσης κατέφερε τήν πυγμήν του. Καί έτσάκιοε μούτρα· τά μούτρα 

τοΰ Λοιυττχώτοι· ζΐιχτιάοροϊ, τού εφήβου πρεσβύτου καί τοΰ νεορ ω'ποτόΐ' 
'Αττικάρχον. Ό κ. Λεβίδη; στηριχΟείς έπί τοϋ Λαού, οΰ πρός στιγμήν 
ύφήρπασε μέ τά; Δονκιχωτικά; σκιαμαχία; τον καί μέ τόν έρυίϊρόν 
σκούφον τον τήν εύνοιαν. μεταπηδών ω; βάτραχο; έδώ κι'έκεΐ αναλόγιο; 
τών αξιωμάτων, άτινα τοΰ παρείχοντο. ένόμισεν ότι ήδΰνατο νά ΰψωθή 
υπέρ τό ανάστημά του.Ό κ. Νέγρης μέ τόν κ. ΙΙαπαβασιλείου έζήλωσαν 
τήν πτήσιν τού Ικάρου καί έπεσαν εί; τό πέλαγο; τή; μαυρίλα;.

Ή εκλογή τοΰ κ. Μερκούρη εϊ; τό βάθος ιΐΰτήν τήν σημασίαν είχε. 
Αί ψήφοι δ; έλαβε δέν ήσαν μόνον ψήφοι εκτιμήσει»;, δέν ήσαν φ όρο; 
μόνον ευγνωμοσύνης έκ μέρου; τοΰ ’Αθηναϊκού Λαού, ήσαν καί κόλα
φος κατά τής ίΐρασΰτητος. Περί τοΰ άφελοΰ; αντιπάλου του, δστις 
παρασυρΰεί; υπό τών κάτι» τού Μερκούρη δνσηρεστημένων, διότι δέν 
διωρίσΰησαν. διότι δέν διήρπασαν διότι δέν έφαγαν οκτώ έτη. έξετέλεσε 
χρέη Σάντσου πλησίον τοΰ σκιαμαχοΰντος ευπατρίδου, δέν όμιλοΰμεν.

Ούτε πολιτικήν χροιάν είχεν ή εκλογή. Ό κ. Μερκούρη; καίτοι είνε 
Γαλλικός δέν ύπεστηρίχΰη ύπό τοΰ κ. Ράλλη. έν τή ίδιότητί του ώ; 
αρχηγού του εθνικού κόμματα;, ΰπεστηρίχΰη δέ τουναντίον, οι; εϊμεθα 
εί; ίΙέσιν νάγνωρίζωμεν. ανεπίσημοι; άλλ’έκίΐΰμως. ύπό τή; κυβερνήσεοι;- 

Τί άλλο είνε παρά έκτίμησι; καί αύτή έκ μέρου; Κυβερνήσει»; καί 
Άντιπολιτεύσεω;; Αύτό; είνε ό μεγαλείτερο; θρίαμβο; τοΰ κ. Μερκούρη.

ΕΙΕ ΓΗΝ AI3ASAXIAN

Ε μίσθωσαν εγκαθέτους, πωλοΰντα; τό σαρκίον των άντί 4 καί 5 δρ. 
ήμερησίως, έπεστράτευσαν διά νά έμπνεύσουν τόν τρόμον καί μετα

βάλουν τό ρεύμα, έδολοφόνησαν καί τί έκαμαν; ΊΙ αστυνομική δύναμι; 
τούς έσιίρωνε. Εΰγέ της καί τρισεΰγέ της! ΊΙ αστυνομία τού κ. Ααιιη- 
λάτη έλκύουσα τήν εμπιστοσύνην τού Λαού περνρ είς τήν 'Αθανασίαν.

ΠΑΡΗΓΟΡΑ ΧΗΜΕΙΑ

/~ϊ Θεό;, η όπερτάτη αύτή λύναμις. ή οποία πολλάκις ηύνόησε τόν 
Ν-τ τόπον αύτόν. έσοισε τήν πρωτεύουσαν. Τί ύά έγίνετο αν έκέρδιζε τήν 
εκλογήν ό αντίπαλο; τοϋ κ. Μερκούρη; Ύπό τήν χεϊρα τοΰ Δημάρχου 
ή εκλογή διεξήχβη συνετότατα καί μετριοπαθέστατα. Εϊ; τού; πιστό- 
λισμού; των μισθωτών δέν άντιπαρετάχβησαν περίστροφα. Ό κόσμο; 
εψήφιζε. έπήγαινε περίπατον καί άνέδειξε πάλιν Δήμαρχόν του τόν κ. 
Μερκούρην. Δέν είνε παρήγορον αύτό; Δέν έκύτταξε δέ κόμμα- έκύτταξε 
άτομον μέ έργα. Μόνον εί; άτομα πρέπει νά άποβλέιρωμεν ποϋ αγαπούν 
τόν Τόπον. ’Από αύτά ας άντλήσωμεν ελπίδα;. Τά άτομα 0ά κατισχύσουν 
μέσα εϊ; αυτήν τήν ζύμωσιν τών υπολειμμάτων τοΰ παρελθόντος καί 
τών έπερχομένωΐ'. Καί τά άτομα θά καθιερώσουν τάς υγιείς άρχάς. Εις 
αύτά τά άτομα άφοσιοΰται ή Εικονογραφημένη .

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ
"£*  >ϊ< ανήκω· αύτόν τόι· μήνα: Λ’ά ημην βου-
Α. ι λευτής ή υποψήφιος δημοτικός δρχων.

Όχι διά τόι· <;''/Mr τής βόμβας, τήν όποιαν έρριψεν ό Παπαμικρόπου- 
λος, άλλά διά τόν φόβον τοΰ καβουρδίσματος εντός τής αιθούσης τής /{ου 
λής. Καί όχι διά τάς ύβρεις, τά; όποιας θά εδεχόμην άπό τον; αντιπάλους 

μου άν ημην υποψήφιος, άλλά διά τάς χειραψίας τών εκλογέων καί διά τήν 
ατμόσφαιραν τοΰ σαλονιού.

Έλέγομεν οτι ή Πολιτική έχει τάς πικρίας της·. "Ας προστεθή τώρα: 

• έχει τάς δυσοσμίας της .
*

Iίαπαμι κρόπουλος.

'Όλοι ο! "Ελληνες ηΰχοντο νά εΰρεθή : Ίέν βρίσκεται ένας νά τινάξη 
την Βουλήν στον δέρα;» Ό ένα; είιρέθη υπό μορφήν πρώην οικοδιδασκά
λου. Καί είπον όλοι: ,Τον κακούργοι· τί έπήγε νά κάμη.' ■

Δέν τό λέγουν διότι άπέτυχε. Τό λέγουν διότι έδώ εΐμεθα τρομεροί είς 
λόγους, αρνιά είς έργα.

*
Περνούν αί ήμέραι ποντιζομένου κάθε γεγονότος εις τόν σάλον τόν εκλογι

κόν. Κατεποντίοθη καί ιό Συνέδριου τής Χάγης εις τό όποιον συμμετέχομεν 
καί ήμεϊς. Δίκαια. Ρητορεύουν δι δ,τι εύγενες τεσσαράκοντα επτά Κράτη. 

Ίια την Ειρήνην. Φεύγουν άπό τήν αίθουσαν τοΰ Συνεδρίου καί πηγαίνουν 
εις τοΰ Κρούπ, είς τοΰ Σνάϊδερ. είς τοΰ Μιίνλιχερ.

Παίζουν καί τά Κράτη όπως τά μικρά παιδιά.

Έκείθεν επάνω ιί.τϋ τήν Ρωσσίαν μας ενθυμίζουν προσφιλή μνήμην.
' Αρραβνενιζεται ή κόρη τής Αλεξάνδρας, τή; λατρευτής Βασιλοπούλας 

μας, μέ τόν δευτερότοκου νίόν τής Σουηδίας.
Τί εύμορφη ή ψυχή τοΰ ,ΐαοΰ μας.'
ΊΙ φρενίτις ή εκλογική υποχώρησε πρό τής λατρείας μιας πεφιλημέυη; 

νεκρά;. 'Υπήρξαν καί όσοι έδάκρυσαν.
Ένα οικογενειακόν μας γεγονός εθεωρήθη αυτό και ας γίνεται έκεΐ 

επάνω εις τάς χώρας ιών πάγιον.

Έξηυτελίοθη λοιπόν καί τό πνεύμα τής απάτης εις τ'ην Ελλάδα ;
Έγειναν δύο ήείθιαι απόπειραι νά ληοιευθή τό Ααχεϊον τοΰ Στόλου. 
Άπέτιχον καί αί δύο. Δέν άπέτυχεν ό Γάλλος άπατει'ον κ. Ιέ-Φροντάκ. 

Επίσης ηλίθιοι ήοαν καί αύτοΰ α! άπατοι.
Άλλ' ήτο Γάλλος και όταν εινε κάνεις Γιίλλος, όσον ηλίθιος καί άν είνε, 

ιόν ακούουν νά κάμνρ καί διάλεξη· περί θεάτρου ι’ικόμη.

Ό κ. Δε-Φρόνιάκ έγινε καί άλλοΰ αντί/ ή παρατήρηοις—ήπάιηοε μίαν 
Κερκυραίαν καί τής κατεχράσθη μικρόν ποσόν.

Ένας Έλλ.ην άπατειόν, ΰνόματι Τζερεμές, ήπιίιηοε μίαν Γαλλίδα καί 
τής έκλειμε εξήκοντα χιλιάδας δραχμών.

ΈαιίιΟη πάλιν τό έθνικόν γοήτρου.

*
' Απεργοΰν έυ τω ιιετάξϋ οί τυπογράφοι καί αί εφημερίδες έκδίδονται 

ήαίοειαι. Ποτέ απεργία δέν είχε καλλίτερα αποτελέοματα.ΈμάνΟανες τά ί'δια 
ποιϊγματα είς δλίγας λέξεις. "Εληξεν ή απεργία; Διάβαζε τυ'ιρα τήν προσ- 

φώνηοιν τοΰ ^προοδευτικού καη φεπιόλου κ. Ί'άδε πρός τόν .λατρευτόν 
του ύποψήφιου καί τόν υλόγονν τοΰ υποψηφίου Αημοτ. Συμβούλου κ. 

Ιίουλιμιάδου .
*

Παραινείται ή δέν παραιτεΐται ό κ. Μεοιόκης;
Κανείς δέν τό γνωρίζει. Οϊΐιε ό ίδιος.
Είμπορεΐιε νά γνωρίζετε πόσα σκυλλάκια έγέννηοεν ή σκύλλα τοΰ κ. 

Πρωθυπουργού, άλλ' άν παραιιήται ή όχι αδύνατον νά τό μάθετε.
Αυτό λέγεται Συνταγματικόν Πολίτευμα Νά οι μέλλει δΓ όλα τά άλλα, 

άλλίι νά μή οέ κρίνουν άξιου υά. μάϋμς ιήν. ιϋχηυ ιής Πολιτικής τής 
Παιρίδος σου.

*
ιίαοντίζονυ ότι ό ιΐηθαϊος έπνιξε ιά Ίρίκκαλα.
\έν τά έπνιξεν ό Αηθαΐος. Ή Ελλάς, ποΰ φροντίζει διά >ά Ινοικιαοθή 

το ο.τήτι τοΰ τελευταίου βουλευτοϋ καί νά τόν ώφελήοη, δέν έφρόντιοε νά 
έξαοφαλ.ίοη ιά σπήτια μιας πόλεως μέ ολίγα άντιπλημμυρικά έργα.

Δ/ία υπηρέτρια οέ λούει μέ άκάθαρτα νερά. Πταίουν τά νερά ή η υπη
ρέτρια, ή όποια, ενώ κύπτει μέχρι κολάφοιν εμπρός εί; τους κυρίους της, 
περιφρονεϊ ίίλον τόν άλλον κύαμον.

ΊΙ υπηρέτρια εδώ είτε τό Κράτος, κύριοί της ολίγοι πολ.ιτευταί, Ολος ό 
άλλος κόσμος, εγώ, σύ, ιά Τρίκκαλα.

*

Ή Ί Λ/, ό Βασιλεύς έτρεξε πονετικά είς τά Ί'ρίκκαϊ.α μή άκούων τούς 
περί κινδύνου τής υγείας Του φόβους, ό κ. Καλογερόπουλος έτρεξε και 
αυτός. Ό Σουλτάνος έστειλε βοηθήματα είς τούς 'Γρικκαλινούς. Οί πλού

σιοί μας άκινητ.οΰν.
·»

ίίϊ μαόηταί συλλαλητηριάζουν.
’Απερρίφθηοαν δι’ άγνοιαν περί τήν ίλά.ηνικήν γλώσσαν.
Ήτο ρωσικόν νά κάμουν ουλλαληιήριον. Ίιά νά κάμης συλλαλητήριο!· 

πρέπει νά είσαι γνήσιο; Έλλην. Ίιά νά είσαι γνήσιο; 'Έλλην δέν πρέπει 
νά γνωρίζης τήν γλιοσοιιν σου.

’Απορριφθέντες ήμεϊς, μας ήδίκηααν οί καθηγηταί, οτηρι-χθέντες είς τό 
ότι άγνοούμεν τήν ώραίαν τών πατέρων μας, οί όποιοι έδρασαν εν Σαλα- 

μϊνι καί ΛΙαραθώνι, γλώσσαν κτΖ.». Αύτό είνε άπόσπαομα άπό λόγον αδί
κως άποροιη-θέντος μαθητοΰ.

«
Καί επάνω άπό τάς μικρότητας ή Μακεδονική 'Γραγτοδία εκτυλίσσει 

φιρικτάς καί μεγαλοπρεπείς τάς οκηνάς της.
Ό Τελλο; ν4χρβί σκολοπίζεται καί λογχίζεται. Ό Νικηφόρος αύιοκτονεί 

διά νά μή συλ.λ.ηφΟή. Μεγαλαι, άγναί, ΰλληνικαί ψυχαί άφ’ ενός. Ίο'Ζιαι 
ταρταριυδεις φιυχαί άφ' έτερον.

"ΙΙρωες, όπως ό~Αγρας, ποΰ έλάιρευοαν μίαν Ιδέαν, τήν ιδέαν τής Πα
τρίδας Τήν διακονοΰν αγνοί ώ; παρθένοι, γεναΐοι, μεγαλόψυχοι, αταπεί
νωτοι, ιός κάθε .τφωσιοιμένος είς τό Ιδεώδες. 'Υπερασπίζονται ιίδικουμέ- 
νους,είρηνοποιοΰν. Οί άλλοι αρπάζουν, κλέπτουν, πυρπολούν, δηοΰν. Ί’έρατα 
τοΰ τρόμου. Καί δαίμονες καταστροτγής.

Καί δολιεύονται. Στήνουν παγίδας είς τάς όποιας οί άγνοί πίπτουν καί 
συλλαμβιίνονται καί μαρτυρούν, ως ό "Αγρας.

Προδίδουν, καί ο! άγνοί κυκλοΰνται καί αύτοκτονοΰν διά νά μή ουλ- 

λ.ηφιθοΰν. Καί σκολοπιζόμενος <5 είς καί αύτοκτονών ό Νικηφόρος διδάσκουν 
ένα έθελοτυφλοΰντα κόσμον. Βροντοφ ιονοΰν τό ταπεινόν τού αντιπάλου·

Κάθε τραγαιδία έχει τήν λύσιν της. Τό πονηρόν δέν νικήι έως τέλος. <-)ά 
έλθα ή κάθαοσις κατά τόν νόμον. Κάθαροις μέ τόν θρίαμβον τού αγαθού.

Πάντοτε τό αγαθόν είς τόν μαρτυρικόν αύτόν τόπον έπέρασε άπό δρό
μον βαμμένου ιιε αίματα ηρώων. ΔΗΜ. ΔΗΜ.

ΚΩΝ. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

Δημοσιεύομε·? τήν εϊκόνα τού γηραιού 
Δημάρχου Άγχιάλου κ. Κων. Σταυρίϊο» 
άρτι κατορθώσαντο; νά ϊιαφύγη τών χει- 
ρών τών ληστών τοΰ Βαλκανικού Βελγίου 
—ώ; αύτοκαλοΰν τήν χώραν των οί φαύ
λοι Βούλγαρο·.—καϊ νά συνάντηση πλέον 
τήν διασκορπισΟεϊσαν οίκογένειάν του εϊς 
τό έλεύύερον έίαφος.

Τά δεινοπαβήματά του εινε μακρά καϊ 
αϊ εκδουλεύσεις ας παρέσχεν εϊς τό έθνος 
μεγάλαι, ώς έκ τών υψηλών αξιωμάτων 
ά κατελαόεν έν Βουλγαρίφ κατά καιρούς.

Άπό τό έτος 1Κ72 μέχρι τού 1876 έξε- 
λέγη μέλος τού Τουρκικού δικαστηρίου 
(νταόιέ) συνάμα καί έφορος τής ελλη
νική; κοινότητος. Άπό τό 1876 μέχρι τού 
1886 έχρημάτισεν έφορος καί ταμίας τής 
Μονής Αγιο; Γεώργιος» καί τών άλλων 
εκκλησιών. Τό 1887 έξελέγή βουλευτής 
μέχρι τού I860. Εί; τήν δευτέραν περίο
δον άπό τό 18!·1 μέχρι τού 1894 έχρημά- 
τισε Δήμαρχος καί βουλευτής Άγχιάλου. 
Τό 1903 έςελέγη δήμαρχος καί πρόεδρος 
τής Δημογεροντίας μέχρι τής καταστρο
φή; τής Άγχιάλου ύπό τών Βουλγάρων, 
ήτις έγένετο τήν 30ύ'· 'Ιουλίου 1906.

Τήν 31 ην Ιουλίου έφυλακίσθη εϊς τά; 
φύλακας τών κακούργων μέχρι τής 16’15 
Σεπτεμβρίου, καταβέσας δέ κτηματικήν 
έγγύησιν 8,000 φράγκων άπεφυλακισΟη 
καϊ τήν 16 Ίν Μαΐου κατώρθωσε νά δια- 
φύγη έκ τών χειρών των κρυφίως έγκα- 
ταλείψας καί αύτήν τήν έγγύησιν.

Λυπούμεθα διότι έλλείψει χώρου άναγ- 
καζόμεθα νά περιορισθώμεν είς τάς ολίγα; 
αύτάς γραμμάς.Έπιφυλασσόμεθα όμως εϊς 
προσεχές τεύχος νά δημοσιεύσωμεν εκ
τενή σκιαγραφίαν τοϋ σεβαστού πρεσβύτου.

«
ΕΥΤΥΧΕΙΣ ΓΑΜΟΙ

Έτελέσθησαν μετά περισσής μεγαλο- 
πρεπείας έν Άλεςανδρείφ οϊ γάμοι τού έν 
Καρτούμ έγκατεστημένου διαπρεπούς όμο- 
γενοδς κ. Ήρακλέους Καβόαδία μετά τής 
ώραίας καί χαριτωμένης δεσποινίδος Άθηνάς Γ. Μακρή, τή; έγκριτου 
αυτόθι δμογενούς οικογένειας. Ό κ. Καββαδία; αποτελεί μίαν έκ τών 
μάλλον διακρινομένων φυσιογνωμιών έν Σουδάν, ευρυμαθής, πολύγλωσσος, 
καταστάς γνωστός εϊς τό πανελλήνιον εσχάτως διά τήν εύγενή αρωγήν, 
ήν παρέσχεν, όπως έκδοθοΰν εϊς πολυτελές τεύχος αϊ λυρικά; ποιήσεις 
τού κ- Πολυβίου Δημητρακοπούλου.

Εϊς τό εΰάρμοστον ζεύγος, άναχωρήσαν είς Ευρώπην, εύχόμεθα καλήν 
επάνοδον καί τόν βίον εΰδαίμονα.

«
Ο Κ01 ΝΟΜΑΡΧΗΣ

Ο ΔΙΑΚΟΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΠΕΓΑΝ ΑΓΡΑΣ ΤΕΛΛΟΣ- ΑΓΑΠΗΝΟΣ

’Ιδού μία μορφή ύπερέχουσα μέσα εϊ; τόν κύκλον τών δημοσίων υπαλ
λήλων. Ό κ. Ίω. Κονδάκ.ης, δ Νομάρχη; ’Αττικής. Εϊ; τό περίβλεπτον 
άξίωμα τοϋ αντιπροσώπου τής Κυβερνήσει»; έν τώ πρώτφ νομω τοΰ Κρά
τους, αξίωμα τό όποιον ή πολιτική διαφθορά είχε κρημνίσει άπό τοϋ ϋψους 
του, δ κ. Κονδάκης έφθασεν ούχί διότι ήτο φίλος κομμάτων, ούχί ώς άπο- 
τυχών, κατά τά εϊθισμένα, βουλευτής, άλλά άλματικώ; καϊ κατακτητικώς 

δεΐχθη εϊ; μοναδικόν διοικητικόν

πατών τάς βαθμίδα; τής διοικητικής Ιεραρχίας.Άνήρ 
σπανίου χαρακτήρος, γένος έλκων έξ αριστοκρατικής 
οικογένειας τού Ναυπλίου, άρτιας δέ μορφώσει»; άνε- 

ύπάλληλον. Καί δ

ΚΩΝΣΤ, ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
Ό "Ελλην Δήμαρχος Άγχιάλου.

I. ΚΟΝΔΑΚΗΣ
Ό Νομάρχης Άττιχής.

ΠΑΝ. ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΙρόκδρος τής έν Φακούς τής Αίγυπτου Έλλ. κοινότητος.

μέγας εκείνος X. Τρικούπης, διϊ'δϋιν τάς 
ζηλευτάς άρετάς του τόν περιέβαλε μέ 
τήν άμέριστον έκτίμησιν καί εμπιστοσύ
νην του. Ή Εικονογραφημένη» νομίζει 
ότι παρέχει έκδούλευσιν εϊς τούς πολυ
πληθείς συνδρομητάς της γνωρίζουσα 
αύτοϊς τόν πολύτιμον ύπάλληλον.

«

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ

Συνήθως έκαστον τεύχος τής «Εικονο
γραφημένης έκδίδεται τήν 8 έκαστου 
μηνός καί φέρει τήν χρονολογίαν τού 
προηγουμένου μηνός. τού δποίου καί περι
λαμβάνει τά γεγονότα. Εκτάκτως τό 
τεύχος τού μηνός Ιουλίου θά καθυστέ
ρηση κατά δέκα ήμέρας.

*
ΚΑΤΙ ΕΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ

-Ίδε εϊς τόν αγρόν εκείνον μίαν λευκήν 
αίγα- γράφει δ Άλφόνσος Ιίάρρ—κατα- 
γινομένην νά βόσκη εϊς ολην τήν περι
φέρειαν εις τήν δποίαν τήν άφίνει νά 
φθάση τό σχοινίον της. τό δεμένον εϊς 
πάσσαλον. Επειδή τό σχοινίον τη; είνε 
μακρύ ήμπορεϊ νά βόσκηση χόρτον. δρο
σερόν καϊ παχύ επί δύο ώρας’ αύτή ομω; 
άφίνει τό έμπροσθέν της χόρτον, καϊ τεν- 
τώνουσα τό σχοινίον μέ δλην τη; τήν 
δύναμιν, αγωνίζεται νά φθάση εί; τήν 
άκραν. ’Εκεί δέ. γονατίζουσα ούτως ώστε 
τρίβεται τό μαλλίον της, μόλις καϊ μετά 
βίας κατορθώνει νά σύρη μέ τήν άκραν 
τής γλώσσης της ολίγα χορταράκια, ώς 
έκ τούτου δέ τό περιδέραιων της τήν κά- 
μνει νά βήχη καϊ κινδυνεύει νά τήν πνίξη.

Τούτο κάμνομεν καί ήμεϊς έν τφ βίφ. 
Καθείς έχει τόν πάσσαλον, τό σχοινίον 
καϊ τήν περιφέρειάν του. Σχεδόν πάντοτε 
έντός αύτής εύρίσκομεν τροφήν καλήν 
διά τό σώμα, τό πνεύμα καϊ τήν καρ
διάν, καθ' όσον έκαστος αγρό; έχει τού- 
λάχιστον τά άνθη του. Καϊ δμω; έξαν- 

τλούμεν τά; δυνάμει; μας, ένίοτε δέ καί τρίδομεν τά γόνατά μας διά νά 
φθάσωμεν εϊς τά κείμενα μακράν ήμών .

«
ΤΑ ΝΕΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ

Τά Γραφεία τής «Εικονογραφημένη; άπό 1’15 προσεχούς Σεπτεμβρίου 
μεταφέρονται εϊ; τήν νεόδμητου οϊκίαν Καζάνη δδός Καρύτση άρ. 1 παρά 
τό μέγαρον τοΰ φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός μεταξύ δέ τής Βουλής 
καί τοδ ναού τού Άγ. Γεωργίου.

«
ΑΠΟ ΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Τό Φακούς, χωρίον τή; Αϊγύπτου, άνήκον εϊς τήν περιφέρειαν Σαρκία;, 
κατεκτήθη καί αύτό ύπό τών Ελλήνων έμπορικώ; καϊ οϊ εγκατεστημένοι 
έκεΐ δμογενεΐς κατεϊδον τήν άνάγκην νά συμπηχθώσιν εϊς κοινότητα.Ό πρω
τεργάτη; έν τή έργασία ταύτη ύπήρξεν ό κ. Παν. Ταμπακόπουλος, έκ 
τών εύπορωτέρων καί τών έλκυόντων τήν έκτίμησιν άμέριστον τών ομογε
νών, οΐτινες άναγνωρίζοντε; τά άπειρα προσόντα του τόνέξέλεξαν Πρόεδρον
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Γ. ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ

"Ενα άπό τά μεγαλεπηβολώτερα τέκνα τοΰ Αιγυπτιακού 'Ελληνισμού. 
Τοΰ 'Ελληνισμού πού εργάζεται καί κερδίζει καί κατακτά καί δέν λησμο
νεί τά καθήκοντα του, όχι νά τά έκπληρώση. άλλά νά ύπερακοντίση 
πάντα εϊς τήν μεγαλοπρεπή θεραπείαν των.

Τοιουτοτρόπως και ό κ. Ζερβουδάκης. ΕΙργάσθη, έπλούτισεν. έπεκράτησε. 
κατέκτησε. '2; "Ελλην, Αγλάισμα τών 'Ελλήνων, ώς επιχειρηματίας άλμα- 
τικώτερος άπό κάθε άλλον.

Καί δέν έλησμόνησε τό πρός τήν Πατρίδα καθήκον εδραμε δέ είς πλήρω- 
σιν μιας τών έπιτακτικωτέρων αναγκών της. δανείσας έπ’ έλαχίστφ τόκω 
τό Κοινόν τού Παναγίου Τάφου 1 1 εκατομμύριο·/ φρ. ινα δοθούν είς τούς 
άρπακτικώς πιέζοντας δανειστάς. Ό τόκος του δέ εΐνε τόσον μικρός ώστε 
τό δάνειον ισοφαρίζει πρός δωρεάν.

Πόσον ευεργετική εΐνε ή πραξις αύτη γνωρίζομε·/ πάντες. Ενα άτομο·/ 
έκαμε·/ 3,τι δλόκληρος ή Ελλάς δι’ επιτροπών καί παρεπίτροπων δέν ήδυ- 
νήθη νά κάμη. Ευλογημένο·/ τό Ονομα τοΰ Ζερβουδάκη !

Νΰν δ μέγας επιχειρηματίας άνέλαβε τήν έκμετάλλευσιν τών έν Άβυσ- 
σινίφ μεταλλείων χρυσού, γιγάντων έργο·/ επιχειρών, στρώνει γραμμήν 
σιδηροδρομικήν άπό Αίγυπτου έως Άδυσσινίας.

Ό Ελληνισμός εύχεται επιτυχίαν είς τόν μεγαλεπήβολον Ανδρα. επιτυ
χίαν ή όποια βεβαίως θά έχη τόν αντίκτυπον της εϊς τήν ’Ελλάδα.

«
ΑΠΟ ΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ

Ό τών Δοκρών νομοθέτης Ζάλευκος έλεγε·/ δτι οϊ νόμοι όμοιάζουσι μέ 
άράχνας’ διότι είς εκείνα; έάν έμπέση κώνωψ ή μυία κρατείται, έάν όμως 
έμπέση σφήξ ή μέλισσα τάς διαρρηγνύει καί έλευθεροϋται. ούτω καί είς 
τούς νόμους έάν έμπέσωσιν οϊ πένητες κρατούνται καί τιμωρούνται, έάν δέ 
οί ισχυροί καί πλούσιοι καταπατοΰντες τούς νόμους έκφεύγουσι.

«
ΤΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

Άπό οκτώ έτών έκδίδεται ενταύθα ΰπό άρχαίου καί διαπρεπούς δημο
σιογράφου, διακριθέντος άλλοτε έν τή δημοσιογραφία—τού κ. Ι· Βρετού. 
διευθυντού τού περιφήμου Νεολόγου Κωνσταντινουπόλεως —τό φερώνυ
μου «Εγκυκλοπαιδικόν Ήμερολόγιον». Τόσον ή τακτική έκδοσις του, δσον 
καί δ πλούτος τής ύλης του, ή πληθώρα τών εικόνων του, ή έπιλογή τής 
ύλης του, συνισταμένης πάντοτε είς διαφόρους γνώσεις ϊστορικάς. έπιστη- 
μονικάς, στατιστικά;, έμπορικάς, βιομηχανικά;, γεωλογικά; κ. λ. καί ή 
φιλότιμος προσπάθεια τοϋ σεβαστού πρεσβύτου έκδοτου του, νά τό πλου- 
τίζη άπαύστως καί νά τό βελτιώνη άδιαλείπτως τό κατέστησαν πολύτιμον 
άπόκ.τημα.Έν τφ έξωτερικώ, δπου ιδίως έκτιμδται τό βιβλίον, αριθμεί κατά 
χιλιάδας τούς συνδρομητάς του, οί όποιοι αντλούν έξ αύτού πολυτίμους 
γνώσεις καί τό υποστηρίζουν ανέκαθεν καί τό περιμένουν έκάστοτε. Γενι
κώς άνωμολογήθη ότι τό Εγκυκλοπαιδικόν Ήμερολόγιον 1. Α. Βρετού» 
έγινε έφάμιλλον μέ τό περίφημον και πασίγνωστον «Άλμανά Άσσέτ», τό 
όποιον εϊς δλον τόν κόσμον κυκλοφορεί κατά έκατομμύρια.

Τώρα εϊς τόν καρπόν αύτόν τών πολυτίμων γνώσεων καί τής πείρας καί 
τών κόπων τού σεβαστού συναδέλφου έρχεται νά προσθέση καί άλλην δρο-

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ
Ή έν Αλεξανδρείφ υπέροχος έ/./.ηνίς και έπιατήμων έργαζομένη είς τό γραφείύν της.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ

σιάν ή «Εικονογραφημένη» μεταγγίζουσα αίμα της άπό τό σφριγηλόν της 
αίμα καί ζωήν της άπό τήν όλόδροσον ζωήν της. Άπό τοΰδε τής έκδόσεως 
αύτού μετέχει καί ή «Εικονογραφημένη» καί διά τής συμμετοχής της αύτής 
θά γίνουν βαθμηδόν πολλαί μεταρρυθμίσεις, σκοπούσα·, νά τό καταστήσουν 
άκόμη πλουσιώτερον εϊς ύλην καί εικόνας, άκόμη πολυτελέστερο·/. Έν 
πρώτοι; θά αύξήση δ αριθμός τών εικόνων του μέχρι τών διακοσίων εις έκα
στον τόμον. Θά άντικατασταθή άκόμη δ άλλως καλός χάρτης του διά τοΰ 
καταλστίπνου καί βαρυτίμου χάρτου τής Εικονογραφημένης». Αύξάνει 
προσέτι δ κύκλος τής συνεργασίας, νέα κοσμήματα παρηγγέλθησαν, γρα
φεία ευρύχωρα καί κεντρικώτατα ένοικιάσθησαν καί έν γένει κατεβλήθη 
πάσα μέριμνα και πάσα δαπάνη, ώστε νά κατασταθή τό «’Εγκυκλοπαιδι
κόν Ήμερολόγιον» βιβλίον Πανελλήνιον.

'2ς πάντοτε καί εφέτος τό «’Εγκυκλοπαιδικόν Ήμερολόγιον τοΰ 1908, 
θά κυκλοφορήση έντός τού προσεχούς Δεκεμβρίου, τό δέ τοΰ 1909 θά παρου- 
σιάση πάσας τάς καινοτομίας καί μεταρρυθμίσεις, καί θά στέλλεται πρός 
τούς αίτησομένους δεμένο·/ πολυτελώς, έν μέν τώ έσωτερικφ αντί δρ. 5. 
έν δέ τώ έξωτερικφ αντί φρ. χρ. 5. Οί έπιθυμούντες νά άποκτήσωσι τούτο 
έκ τών συνδρομητών τής Εικονογραφημένης» άς άπευθυνθώσι πρός τήν 
Διεύθυνσιν τού ’Εγκυκλοπαιδικού Ημερολογίου - Γραφεία Εικονο
γραφημένης’. δδός Καρύτση άριθ. 4. ’Αθήνας. Θά γίνεται δμως καί δευ- 
τέρα έκδοσις, μέ τόν συνήθη χάρτην αντί δρ. 3 ή φρ. χρ. άδετο·/ καί 
4 δρ. ή φρ. δεμένον.

ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΑΙ ΑΠΟΡΙΑΙ

Διατί δ Ιχθύς λέγεται ψάρι;
Οί Αρχαίοι Ελληνες ήγάπων τόσο πολύ τούς ιχθύς ώστε τούς έκάλουν 

»'/·ο>· ήτο·. κατ’ εξοχήν φαγητόν.
Έκ τού ϋψος, τό υποκοριστικόν όψάριον καί έξ αύτού ή λέξις ψάρι.

«
ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΕΙΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

“Ενας άπό τούς μέ περισσοτέραν ζωήν συλλόγους μας «Ή Πατριωτική 
Αδελφότης» άποτελουμένη άπό κυρίας καί δεσποινίδας, επιστήμονας, άξιω- 
ματικούς. βιομηχάνους, εμπόρους κτλ. εγκαινίασε ώραία·/ ιδέαν τής διορ- 
γανώσεως εκδρομών άνά τούς ιστορικούς τής Ελλάδος τόπους. Ή πρώττ, 
έκδρομή έγινεν εϊς Φανερωμένην καί Σαλαμίνα. Είς τά στενά τής Σαλαμί
νας ό καθηγητής κ. Μπάρσος άνέπτυξε τά τής ένδοξου ναυμαχίας, είς τήν 
Μονήν δέ τής Φανερωμένης έτελέσθη μνημόσυνου ύπέρ τοϋ Καραίσκάκη 
καί τοϋ Άγρα κατά τό όποιον μέ ολίγα απέριττα άλλά συγκινητικά λόγια 
ό πρόεδρος τής ’Αδελφότητος κ. Δήμερ έξήρε τό ένδοξον παρελθόν καί τό 
ένδοξον παρόν καί ηύχήθη ένδοξώτερον μέλλον. Μετά ταϋτα οί εκδρομείς 
μεταξύ τών όποιων συγκατελέγετο δ βουλευτής κ. Καραίσκάκη; μετά τής 
έριτίμου κυρίας του μετέβησαν εις τήν πόλιν τής Σαλαμίνας καί έπεσκέ- 
φθησαν τό μέρος δπου είχε ταφή τό πρώτον δ ένδοξος Αρχιστράτηγος τής 
Έπαναστάσεω; είς τόν ναόν τού Άγιου Δημητρίου.

Ή έκδρομή έγένετο διά τού θαυμάσιου άτμοπλοίου -Άρης», τό όποιον 
δ ιδιοκτήτης του κ. ΙΙαπαλεονάρδος έθεσε εύγενέστατα καθ’ δλην τήν ήμέ- 
ραν εϊς τήν διάθεσιν τών εκδρομέων.

ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΑΣ

κακίες τής
Ο Ουρανός τήν πήρε γιατί 

αιώνια

κατά τούς όποιους 
. ή στάσις καϊ εϊς 

είναι δεκταί φωτογραφία·. Δεσποινίδων καί 
ιεται μία φωτογραφία έξ

:ής Α. Μ. τού

«
ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ

zlpooaro όόόο αι· ooro/fi/.a.ror ώίόογ· κάνω χάρι' 
«.τ’ γή ιίικι'ι nor μυρωδιά κι’ ι’κνΐι ο Ot ι·ά -τίριι.

(Μετάφρασις Γ. δροςινη)

ΜΑΡΙΑ ΤΥΠΑΛΔΟΤ ΧΑΡΙΤΑΤΟΥ

ΜΑΡΙΑ Ν. ΤΥΠΑΑΔΟΥ ΧΑΡΙΤΑΤΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩ. ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ
Γενικός Ταμίας τής Λ. Μ. τον Βασιλέως. Έπί εικοσαετίαν 
υπηρετών τήν Α..Μ. Υιός τον Αειμνήστου υποναυάρχου καί 
βονλευτον Αίγιαλείας’Ι. ΣωτηριάΔον έπί Βασιλείας"ΟΟωνος.

ΤΟ ΝΑΥΤΟΠΟΥΛΟ

στήν καρδιά όλων όσοι τήν έγνώρ'.σαν, γιατί 
όλο καρδιά ήταν τό δυστυχισμένο, τό Αλησμό
νητο κορίτσι. Εις τήν μνήμην τής Αλησμονήτου 
κόρης ή Δ4 Φλωρεντία φουντουκλή έγραψε 
τό κάτωθι ποίημα, δπερ δημοσιεύομε·/.

Η ΟΜΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Λύ: ίίνμοϋ/ιαι μια ώραία παιδοίά.α 
μέ δυο μάτια γεμάτα ζωή, 
τή γλί’κειά σοι· εκείνη τ/ο»·οΰλα 
δέν Ι)ά χάα/ι .τοτέ ή ακοή.

Λ'ί Ηνμονμαι. —τΰ ο.τίιι σου άχτϊδα. 
στά σχολειό οοι· ήσουν στολή.
ζζέ θυμούμαι .ταιδάκι ποΰ σ’ είδα 
καί σ’ αγάπησα άμέοωζ πολύ.

Είχες χάρες καί τότε καί τώρα 
ποΰ είχες γίνει λονλοϋδι άνίΐηρό- 
μ' άηίίονία ή ρύσι; τά δώρα 
αοϋ είχε στείλει οέ κάθε καιρό,

"()που ήσουν το γελοίο αντηχούσε 
καί τήν άνοιςι ερερνες σύ, 
μέ τραγούδια ό καιρό; σου περνούσε 
κι’ η ζωή σου φαινόταν χρυσή.

δία στην άνοιξε, μέσ' στά λουλούδια, 
στής Ζωής τί/ν ώραία στιγμή 
εοωπάσαν μέ μιας ιά τραγούδια 
κι άκουσΟήκαν πικροί στεναγμοί.

Κι ενώ εμπρός μου εδώ παγωμένη 
[ίλέπω νύφη λίευκή τούρανού 
δίπλα κλαίω τή νέα τή χαμένη, 
τήν παιδούλα καιρού μακρυνοϋ.

«
ΞΙΦΙΣΤΩΝ

Ό δαιμόνιος Αριστοτέχνης Μπέρριγγερ, δ φωτογράφο, 
Βασιλέως έφιλοτέχνησε τήν κάτωθι εικόνα τού υϊοΰ τοϋ Αξιωματικού τοϋ 
Πολεμικού Ναυτικού κ. Ν. Μπόταση.

Ίδέτε το τό ματροζάκι· τέλειος γεμιτζής, ναυτόπουλο σωστό έτοιμον νά 
πλύνη τήν χοι·/ίεοτα, σάν Αληθινό; ναύτης καταστρώματος έτοιμος μέ τό 
παράγγελμα Άνωωω! ν' Αναρριχηθή σάν θωρακίτης έπάνω εϊς τόν 
κόνιτσα. Είναι παιδάκι μόλις πέντε έξ έτών καί μόνον του έποζάρισε έτσι, 
τήν στάσιν του δέ αύτήν είδε εϊς τόν ναύτην υπηρέτην τού πατρός του.

Αύτή είναι μία χαριτωμένη στάσις διά φωτογραφίαν παιδιού. Φαντασθήτε 
πόσον θά έχανε αύτό τό πανέξυπνον καί εύμορφον αγόρι, άν μέ τά ναυτικά 
του έλάμβανε στάσιν ναυάρχου ή διπλωμάτου-

Δημοσιεύομε·/ τήν εικόνα αύτήν διά νά δώση μία ιδέαν περί τών άρμο- 
ζουσών είς παιδάκι στάσεων καί αύτό μάς παρακινεί νά προκηρύξωμεν 
μηνιαίους διαγωνισμούς, μικρών καί μεγάλων ΰπό τούς έξής ορούς :

Έν πρώτοις οϊ διαγωνισμοί είναι Ανοικτοί. Δύναντα·. δηλαδή νά στέλλουν 
-φωτογραφίας προσώπων καί οί μή συνδρομηταί τής «Εικονογραφημένης» 
άπό ήλικίας 2 έτών μέχρι 16. Διαιρούνται δέ εϊς παιδικούς : 
θά βραβεύεται πλήν τής καλλονής καί ή έκφρασις καί 
διαγωνισμούς καλλονής, εϊς ούς 
Κυριών άπό 11 καί άνω. Κατά μήνα θά βραβεύ 
έκάστης κατηγορίας καί θά δημοσιεύεται. Αί άποστολαί δέον νά διευθύν 
ωνται — άπό τοΰδε καί εφεξής — πρός τήν 
Διεύθυνσιν τής Εικονογραφημένης οδός Λεω
νίδα 6. ’Αθήνας, μέ τήν επιγραφήν Φωτογρα
φικός διαγωνισμός» καί μέ σχετικός σημειώ
σεις έμφαινούσας τήν ήλικίαν. τό όνομα κλπ.

ΚΑΙ ΕΝ ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ

Πνευματωδέστατος β Βαλζάκ άλλά καί μέ 
τό έλάττωμα νά εΐνε ματαιόδοξος. Ήθελε νά 
νομίζη ό κόσμος, ότι συναναστρέφεται δούκας, 
πρίγκηπας κ.λ.π. Περιεπάτει κάποτε μέ ένα 
κύριον, δτε σονηντήθη μέ ένα άλλον άνθρωπον 
τόν γραμμάτων, μέ τόν όποιον συνωμίλησαν. 
Διέκοψε τήν συνομιλίαν καί έστράφη πρός τόν 
σύνοδόν του διά νά συστήση τόν λόγιο·/:

— Έπιτρέψατέ μοι. Πρίγκηψ, νά σάς συστήσω 
τόν κύριον . . . Γραμματέα Πρεσβείας .. .

'() λόγιος έςεπλάγη διά τό νέον άξίωμα τό 
όποιον τοϋ άπένειμεν δ Βαλζάκ άλλά δέν είπε 
τίποτε. "Οταν εύρεν έπειτα μόνον τόν διάσημον 
μυθιστοριογράφον τόν ήρώτησε.

—Διατί μέ παρουσιάσατε εϊς τόν φίλον σας μέ 
τόν γελοίον τίτλον τού γραμματέως Πρεσβείας;

— Φίλε μου — άπαντφ δ Βαλζάκ — εϊς τόν 
δρόμον εϊχομεν άπαντήση άλλους τρεις λογίους 
καί έπειδή δέν ήθελα νά φανώ εϊς τόν Πρίγκηπα, 
τόν δποίον συνώδευον. ότι μόνον άνθρώπους

τών γραμμάτων γνωρίζω, σέ 
έπροβίβασα διά νά λάόη καλήν 
ιδέαν διά τάς γνωριμίας μου.

— Μά δ φίλος σου εΐνε 
τόσον Πρίγκηψ δσον έγό> δι
πλωμάτης. Τόν γνωρίζω έξ 
βψεως. Εΐνε συμβολαιογράφος!

— Τόν γνωρίζετε καί σάς 
γνωρίζει:

—'Γποθέτω.
— Τότε, είχα πολλή·/ ατυ

χίαν τήν ήμέραν έκείνην’ είπεν 
δ Βαλζάκ χωρίς νά στενοχω- 
ρηθή καθόλου.

«
7'ά .τιίι'ίη άνπκαιΊιητυϋν 

εις ιηι· ι/Ί’χιμ' μιι; ιί/ι· fl/'/J;- 
σ/ι·, ίιιαν αυτρ Mistn·

’ Οί βνάρν.τοι παρατηρούν 
ιά ιδικά των ελαττώματα. Οί 
κακοί ζητούν ι·ά εϋρουν τά ξένα.

Κόρη ποΰ ή μοίρες τής είχαν 
σκορπίσει άπό τόν καιρό πού γεν
νήθηκε όλες τής χάρες, ώμορφιά 
καϊ άγγελική καλοσύνη, γράμ
ματα, τραγούδι σπάνιο καί μου
σική. Ποΰ άπό μικρή Αρίστευε εϊς 
όλα τά καλά καί έσκορποΰσε παν
τού δπου καί άν βρισκότανε τή 
χαρά καί τή ζωή, έφυγε άπό 
μέσ’ άπ’ τήν άγκαλιά τής μάννας 
της, τοϋ καΰμένου τοϋ Αδελφού 
της καί τών άλλων συγγενών της 
ένα πρωί τοΰ Ιουνίου γιά νά μή 
ξαναγυρίση πειά ! Ή μεγάλη της 
καί άγγελική καλωσΰνη φαίνεται 
πώς δέΰ ήταν γι’ αύτό τό μάταιο 
καί ψεύτικο κόσμο, ούτε ή χρυσή 
καρδιά τής Μαρίας μπορούσε ποτέ 
νά ζήση μέσα στής 
ϊή 
τοϋ άνήκε. Θά ζήση δμως

Δημοσιεύομε·/ τήν έν Παρισίοις γενομένην φωτογραφίαν τών έπτά Ελλή
νων ξιφιστών τών άποτελεσάντων τήν πρώτην Ελληνικήν όμάδα ξιφιστών 
ήτις άπεστάλη έπισήμως παρά τής ’Ολυμπιακής έπιτροπής είς Παρισίους 
καί ήγωνίσθη εϊς τούς έκεϊ τελεσθέντας διεθνείς Αγώνας 'Οπλομαχίας καί 
Σκοποβολίας.

Διά τήν όμάδα μας ταύτην δ γαλλικός τύπος έγραψε λίαν εύφήμως. Οϊ 
«Καιροί» ή μεγάλη έφημερίς τών ΙΙαρισίων έγραψαν τήν 30 Μαίου έ. έ., 
ή όμάς τών Ελλήνων άποτελεϊται κατά τό πλεϊστον έξ Αξιωματικών τού 

Στρατού μέ ϋπερήφανον παράστημα. Πάντες είσί νεαροί, κομψοί καί Αθλη
τικοί, φαίνονται μόνον δτι ΰστερούν ολίγον εϊς τήν ειδικήν έπί τοϋ εδάφους 
προπόνησιν τού τριγωνικού ξίφους».

Καϊ ή κρίσις αύτη εΐνε δικαιοτάτη διότι όντως σπανίως δίδεται εύκαιρία 
εϊς τούς καλούς ξιφιστάς μας εκτός τής έντός τών αιθουσών άσκήσεώς 
των νά ασκούνται καί έπί τοϋ έδάφους είς τόν ανοικτόν αέρα.

Αρχηγός τής δμάδος ταύτης ήτο ό ϋπολοχαγός τοΰ Πυροβολικού κ. 
Τηλ. Καράκαλος, Αρχαίος Όλυμπιονίκης διπλωματούχος τής μεγάλης 
Γαλλικής Σχολής τοΰ Ζοανβίλλ-λέ-ΙΙόν, ούτινος ή πρός τά όπλα αγάπη 
καί εύδοκίμησις έγένετο γνωστή τοσάκις καί έκτος τής Ελλάδος.

Ό δεξιόθεν αύτού καθήμενος εΐνε δ γνωστός δίς Όλυμπιονίκης ιατρός κ. 
’Ιωάν. Ι’εωργιάδης εϊς έκ τών άριστων μας δπλομάχων περί ού τοσάκις
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έγένετο λόγος καί είς τόν ξένον τόπον. 
Ό αριστερόθεν είνε δ έκ Κωνσταντι
νουπόλεως νεαρός ςιφιστής κ. Χαρα- 
λαμπόπουλος δστις δπλομαχεί μέ πολ- 
λήν ψυχραιμίαν καί πολλήν δεξιότητα. 
Ό όρθίως ίστάμενος ύπολοχαγός τοΰ 
πυροβολικού είνε ό κ. Γ. ΤΓετρόπουλος, 
δ Λριστα χρησιμοποιώ·? όταν δπλομα- 
χεΐ τό ϋψηλόν του ανάστημα καί τήν 
υπομονήν του. Τελευταίως έν ΙΙαρι- 
σίοις, χάρις καί είς τήν υπομονήν του 
ταύτην κατώρθωσεν εις τόν μετά τής 
Αγγλικής δμάδος άγώνα νά κτυπήση 

καί τούς εξ Άγγλους ξιφιστάς' ό 
ευθύς μετά τούτον ανθυπίλαρχος είνε 
ό αδελφός τοϋ ήρωος Παύλου κ. Βασ. 
Μελάς δστις πρώτην φοράν έλαβε μέ
ρος εϊς έπισήμους άγώνας.Ό κ. Μελάς 
κατέλαδεν ευθύς άρίστην θέσιν μεταξύ 
τών δπλομάχων μας άποδείςας οτι 
γνωρίζει νά χειρίζηται τό ξίφος μετά 
πολλής καί δεξιότητας καί χάοιτος. 
Ό μετ’αύτόν είνε δ έκ Κωνσταντινου
πόλεως ιατρός κ. Φωτιάδης ό χρησι- 
μεύσας ώς αναπληρωματικός εϊς τήν 
ομάδα μας. Ί) κ. Φωτιάδης είνε δει
νός ιδίως εϊς τήν σπάθην καταλαβών 
άρίστην θέσιν εϊς τούς διεθνείς τού
τους άγώνας τής σπάθης. Ό έναπομέ- 
νων είνε δ νεαρός ανθυπίλαρχος κ.Ίω. 
Βάλλας δ θαυμασθείς έν Παρισίοις διά 
τό πλαστικότατον σώμά του, τήν χά- 
ριν καί τήν τέχνην μεθ'ής-ήγωνίζετο.

Τούς λάτρεις αύτούς τοϋ άνδρικω- 
τέρου τών Αγωνισμάτων ή «Εικονο
γραφημένη» χαιρετίζει ιδιαιτέρως.

Περιμένει άπ’ αύτούς διάδοσιν τής 
άγάπης πρός τά δπλα έν Έλλάδι καί 
εύχεται νά δράσουν πρός τούτο.

«
ΚΑΤΙ ΕΝΟΣ ΙΔΙΚΟΥ ΜΑΣ

Ή ποίησις - έγραψαν δ Κ. Άσώ- 
πιος - δέν είνε άρτος έπιούσιος, ώστε
έν ελλείψει άλλου καλλίτερου νά Αρκώμεθα εϊς τόν κατώτερον' δέν είνε 
πρώτης ανάγκης πράγμα άλλά τροφή καί πολυτέλεια, ήτις πρέπει ή νά 
είνε καλέ; ή νά λειψή διόλου.

01 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΪΙΦΙΣΤΑΙ

ΜΑΓΙΑΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

ΖΑΝΘΟΥΛΑι
'Η θάλαοοα γιλ&ντας 
το κΡμΰ της ξαπλώνει 
τις τίρ· ακρογιάλια

Τό κίταξαν τά μάτια οον 
καί τοΐ·κλτιμαν το χρώμα, 
;■<’ «Γ·νό είναι γαλανά.

Στα μεοουράνια ιί ήλιος 
χρί'οή ακορπάτι
κι' ιΐλό&ερμά φιλιά

Τής χρόοιντς αχτίνες τον 
έχάριοε ο' ίαενα, 
κ' τχεις SuvDa μαλλιά 

Στην γή πρΙν τλΰης ήσοννε 
μαζν μί τονς άγγελονς 
ο οι’ρανια συντροφιά

ΚΤ όταν εΛώ κιιτέβηκες. 
ο' τπτει/.αν στολ-ΐσμένη 
με χαρι κι' εί'μορφιΛ

Τι αυτό κ' εγώ, οά οε κντΛ 
έ.τιο .τοις ολα ή Φΐ'αι 

τά Λώρά της τά άφϋονα 
ο εοενα ίχη χαρίαει, 
καί οε τρελλά άγαςτώ.

ROLAND«
ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

’Εθνικόν ΙΙαιόικόν θέατρον. Ύπό 
δημοδιδασκάλου γνωστού εϊς τόν εκ
παιδευτικόν κόσμον διά τήν πρός τό 
επάγγελμά του αγάπην, τοΰ κ- Γ. 
Κούρτη έςεδόθη σειρά εθνικών δρα- 
ματίων έμμετρων καϊ πεζών ύπό τόν 
τίτλον '■ Εθνικόν παιδικόν θέατρον - 
πρός χρήσιν τών μικρών μαθητών άμ- 
φοτέρων τών φύλων. Είναι τό βιβλίον 
τούτο πλήρωσις κενού, τό όποιον 
παρ’ ήμίν ύπήρχε διότι παντού δπου 
προοδεύει η έκπαίδευσις βιβλία τού 
είδους αύτοΰ γράφονται πλεΐστα. Ό 
σκοπός τοΰ έργου, νά φρονιματίση τά

παιδιά μας. καί ή προσφορά τού ήμίσεως τών Αντιτίμων είς τό Ταμείον τοϋ 
'Εθνικού Στόλου καθιστούν τό βιβλίον Αξιόν πάσης όποστηρίξεως έκ μέρους 
τοϋ διδασκαλικού κόσμου·

ΝΕΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ Ο ΜΑΥΡΟΣ ΑΦΡΙΚΑΝΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΙΣ ΟΛΟΙ

Άς έτοιμασθοϋν οί συλλέκται γραμματοσήμων νά προσθέσουν εϊς τάς 
συλλογάς των δύω νέα γραμματόσημα, τά όποια προσεχώς θέτει εϊς κοινήν 

χρήσιν ή Κρητική Πολιτεία. Τών 
δύω τούτων νέων γραμματοσήμων 
παραθέτομεν ενταύθα Αντίτυπα εϊς 
φυσικόν μέγεθος. Τό έν είνε 2.ϋ 
λεπτών καί φέρει έν τώ μέσω τήν 
εϊκόνα τού άρμοστοϋ κ. Ζαΐμη διά 
μαύρης μελάνης γύρω δέ τόν αρ
χαϊκόν μαίανδρον είς χρώμα ανοι
κτόν κυανοΰν, όπερ μετά τοϋ λευ
κού έδάφους αποτελεί τά χρώματα 
τής ελληνικής σημαίας. Τό άλλο 
είνε μιάς δραχμής καί έν τφ μέσφ 
είκονίζει τήν πρώτην καί τόσον

εϋελπιν άποβίβασιν είς Κρήτην καϊ δεξίωσιν τού πρώτου άρμοστοϋ Πρίγκη
πος Γεωργίου ύπό τών ναυάρχων τών ξένων στόλων Κανεβάρο κ.λ. οϊτινες 
είχον καταλάβει τήν ήρωϊκήν μεγαλόνησον. Ή παράστασις είνε έπί λευκού 
έδάφους διά μαύρης μελάνης, γύρω δέ περιβάλλεται διά τοϋ ελληνικού 
μαιάνδρου εϊς πράσινον χρώμα, συμβόλιζαν τάς τότε ελπίδας τοΰ λαού.

Καϊ τών δύω γραμματοσήμων θαυμάζεται ή λεπτεπίλεπτος χάραξις ήτις 
αποδίδει καί τήν τελευταίαν γραμμήν τών εικόνων.

Ό ταγματάρχης Βοουδίτς απεσταλμένος παρά τφ Βασιλεϊ τής ’Αφρικα
νικής φυλής τών ’Ασαντϊ διά νά εύχαριστήση τούς μαύρους αύλικούς του 
καί τάς κυρίας τής Βασιλίσσης συζύγου του, έκαμε τάς προσωπογραφίας 
των μέ μεγάλην δμοιότητα. Ό βασιλεύς
έθαύμασε τήν τέχνην τοϋ ταγματάρχου 
έζήτησε δέ νά ζωγραφηθή καί δ ίδιος.

Πρός τούτο έκάθησεν απέναντι τοΰ ζω
γράφου επ’ άρκετάς ήμέρας έσηκώνετο δέ 
πολλάκις Ανυπομονώ·/ διά νά ϊδη τάς προό ■ 
δους τής εϊκόνος. Τέλος δ ζωγράφος έστα- 
μάτησεν.Ή προσωπογραφία είχε τελειώσει 
καϊ είχεν έπιτύχει τελείως, άλλά μέ τό τέ
λος της ήρχισε τό πρόσωπον τοϋ βασιλέως
νά σκυθρωπάζη. νά άνηαυχή δέ ούτος καί νά στενοχωρήται. Τούτο ήνάγ- 
κασε τόν ταγματάρχην Βοουδίτς νά παρακαλέση τήν Αύτοΰ Μεγαλειότητα 
νά εύαρεστηθή νά έκφράση τήν επιθυμίαν του καί τήν αιτίαν τής αιφνίδιας 
αύτής στενοχώριας Του. '<> Μαύρος Βασιλεύς έθεσε τέρμα χωρίς ενδοια
σμούς εις τάς σκέψεις τοϋ ζωγράφου, έρωτήσας αύτόν άν δέν ίιπήρχε μέσον 
νά τόν ζωγραφήση λευκόν.

Μή γελάτε διά τόν πτωχόν Αφρικανόν! ΙΙάς άνθρωπος είνε βασιλεύς 
μαύρος, καϊ έκαστος έξ ήμών θά ήθελε νά φανή ενώπιον τοϋ κοινού υπό 
χρώμα διάφορον άπό εκείνο, μέ τό όποιον ή Φύσις τόν έμουντζούρωσεν.

HENRI HEINE

ΤΑ ΧΑΛΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΟΥ Η ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΘΗΝΩΝ-ΦΑΛΗΡΟΥ ΚΑΤΑ ΙΟΥΜΟΝ ΤΟΥ 1907

Έν ’ΛΟήναις, Τυπηγηαφεΐον Εστία Κ. Μάϊσνερ καί Ν. Καργαδούρη 0080.


