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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑ

Κατά τόν λήξαντιι μήνα προίχει τό γεγονός τής διαιιοιβή; διπλω
ματικών εγγράφων μεταξύ Ελλάδος καί Τουρκίας. ΊΙ τελευταία, 
παρορώσα τήν άμεμπτον πολιτείαν τής 'Ελλάδος, λησμονούσα τάς υπο

χρεώσεις. άς έχει πρός τήν ’Ελληνικήν φυλήν, ήτις μόνη ΰπεραιιυνομένη 
τής Ανατολής, έτάχίΐη παρά τό πλευράν τής Τουρκίας, ίίτε ή έκπτωσις 
και ή άποηιίλωσις αυτής έπεζητεϊτο. μή συναισθανόμενη τούς κινδύνους, 
οΰς έγκυμονοΰσι τών ποικιλώνυμων Σλαύων καί τών άλλων εχθρών τής 
Ανατολής αί άρπακτικαί βλέψεις, πιεζομένη ΰπ’ αυτών τούτων τής 
'Ανατολής καί τής Τουρκίας τών εχθρών, έστράφη κατά τής Ελλάδος 
καί ήςίωσε παρ' αύτής τήν επιβολήν τής τάξεως έν Μακεδονάι διά τού 
περιορισμού τής έν τή χώρα έζείνη άμύνης καί τής παρακωλύσεως τών 
εντεύθεν σπευδόντων πρός ένίσχυσιν τοΰ άγώνος τών Μακεδόνων αδελ
φών. ΊΙ Ελλάς, άπαντώσα καί διά τοϋ τύπου καί διά τών αρμοδίων 
δημοσίων υπηρεσιών, έδήλωσεν. οτι. δσον μέν άηορρ είς τήν ένοπλον 
άμυναν τών γηγενών Μακεδόνων οΰδέν δύναται. ώς μή εκτεινόμενου τοΰ 
Κράτους αυτής και έπί τής Μακεδονίας, 'Οθωμανικού ουσης δέματος, 
καί οτι. όσον ά.η ορά εϊς τούς έντεϋίΙεν σπεύδοντας πρός ένίσχυσιν τού 
άγώνος τών άδελφών Μακεδόνων. Οά λάβη τάπαιτούμενα μέτρα, α πρό 
πολλοΰ άλλως τε έλαβε, εϊ καί δέν δύναται νιι έπιβλέπη τάς άνά τούς 
τουρκικούς λιμένας εξόδους ούτε νάναλάβη τήνέπί τών τουρκικών σταθ
μών τών συνόρων έπίβλεψιν. Έάν έκδηλώται πλημμέλεια έπιβλέψεως 
έν Έλλάδι. τοιαύτη έκδηλοΰται καί έν Τουρκίφ άναμφισβητήτως. Είς 
έπίμετρον αναμφισβήτητοι· εΐνε, οτι τά σώματα τών εκδικητών απαρ
τίζονται καί συγκροτούνται έξ εγχωρίων. ώς περιτράνως άπέδειξεν 
ό θάνατος τοϋ Μητρούση μετά τών ΰπ’ αΰιόν άνδρών. απάντων Μακε
δόνων. ώς έμαρτύρησαν τόσα άλλα γεγονότα καί ώς έβεβαίωσεν ή συγ- 
κρότησις Αλβανικών καί Πομακικών σωμάτων, έξ ών διεπιστώδη ότι 
οί γηγενείς ιϊπαντες. μή ανεχόμενοι τάς έπιδρομάς τών έπηλύδων 
Σλαύων καί βλέποντες αδρανούσα; τάς τουρκικός άρχάς, είς ένοπλον 
προσέφυγον άμυναν, ινα σοίσωσι βωμούς, τεμένη καί εστίας. Καί ή 
Κυβέρνησις τού Σουλτάνου, ενώ ώφειλε νά στραφή καττί τών Βουλγάρων, 
οΐτινες κατά τήν ίδιαν αυτής ομολογίαν έν έπισήμφ φυλλαδίφ διατυπω- 
δεϊσαν. έδημιούργησαν τήν έν Μακεδονία έκρυθμοι1 κατάστασιν καί 
προϋκάλεσαν τήν ένοπλον τών γηγενών άμυναν, ένφ. ώς αυτή αύτη ομο
λογεί έν τφ ΰπό τόντίτλον «Βουλγαρικός θόρυβος (Agitation Bulgare), 
οί Βούλγαροι έμελέτων τήν ΰποκίνησιν ταραχών και τήν δημιουργίαν 
γενικού επαναστατικού κινήματος, άνατραπεντος έκ τής ένοπλου αντι
δράσεις τών γηγενών, Ελλήνων. 'Αλβανών. Πομάκων, ώς μαρτυρούσι 
τά πράγματα καί γράφει ή ήμιεπίσημος Γενική Έφημερϊς» τής Βιέν
νης. στρέφεται κατά τής Ελλάδος, τής συντελεσάσης είς τήν διατήρηση· 
τής ακεραιότητας τού ’Ανατολικού καθεστώτος κατά τά τελευταία ταΰτα 
έτη. αντί νά στραφή έκ φόβου γενικωτέρων περιπλοκών, κατά τής 
Βουλγαρίας, ήτις εΐνε ή μόνη υπεύθυνος καί ό μόνος εργάτης τών άνά 
τόν Αίμον ανωμαλιών. Άλλά καί πολιτικόν συμφέρον είχεν ή Τουρκία 
νά μή τροπή τήν ήν έτράπη οδόν, κηρύσσουσα τήν αλήθειαν καί έξαί- 
ρουσα τό γεγονός τής ένοπλου τών γηγενών άμύνης κατά τών επιδρομών 
καί τών βλέψεων τών Νοτιοσλαύων, ών όπισθεν κρύπτονται οί Παν- 
σλαυϊσταί. Καί όμως ή πολυμήχανος Άλβιών, ή έν τή έλπίδι άνεγέρ- 
σεως ισχυρού ερείσματος κατά τών 'Ρώσσων μετά τόσης θέρμης ΰπο- 
στηρίζουσα τούς Βουλγάρους, άνακρούει τήν πρύμναν, πεισθεϊσα ώς 
βέβαιοί ή ήμιεπίσημος «Γενική Έφημερϊς» τής Βιέννης, ότι, άνευ 
τής συνδρομής καί τής συμπράξεως τών γηγενών, ασύλληπτοι· όνειρον 
αποβαίνει ή άπό κοινού έξέγερσις τών χριστιανών τού Αίμου καί η έκ 
ταύτης διιι πλαστογραφικών μεθόδων δημιουργία Μεγάλης Βουλγαρίας, 
καί κηρύσσεται αΰθις υπέρ τού τουρκικού καθεστώτος. Ευγνωμοσύνης 
άρα καί ούχϊ μομφών καί καταδιώξεων εΐνε άξιοι οί Έλληνες, έάν 
πράγματι συνετέλεσαν, ώς συνετέλεσαν άναμφισβητήτως, είς τήν απο
τροπήν κινδύνου τόσφ σοβαρού. Αύτή είναι ή πραγματική αλήθεια, ήν 
παραγνωρίζει καί ΰποτιμά παραδόξως ή Τουρκική Κυβέρνησις, διαδη- 
λούσα ούτω τάσεις πρός εργασίαν κατά τής Τουρκίας καί οΰχί υπέρ αυτής.

«
ΔΥΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

Καθ’ ήν δ’ έυραν ή Τουρκική Κυβέρνησις ούτως άήθως πολιτεύεται, 
δύο πολιτικοί τής Τουρκίας άνδρες, οί κράτιστοι ίσως, ό είς έκ Λέ

σβου καί ό έτερος έξ ’Αλβανίας, άπό τών στηλών δύο οοβαρωτάτων καί 
ήμιεπισήμων δημοσιογραφικών οργάνων, τής Έφημερίδος τού Γερμα
νικού Λαού» τής Βιέννης, καί τοΰ «Βήματος· τής Ρώμης, κηρύττουσιν 
άπαράμιλλα διπλωματικά κηρύγματα καί πολιτικά δόγματα διευκρινί- 
ζοντα έν πόση άληθέία τά πράγματα καί άποτυποΰντα τήν έπιβαλλο- 
μένην τή Τουρκΰι καί τή ’Ανατολή τακτικήν. Ό έκ Λέσβου Γενικός επι
θεωρητής τής Μακεδονίας Χιλμή Πασάς, έν συνεντεύξει αΰτού μετά τοϋ 
έν Σκοπίοις άνταποκριτού τής Έφημερίδος τού Γερμανικού Λαού», 
άναιρών αύτήν τήν βάσιν τών έν τή διακοινώσει τής Πύλης φερομένων 
κατά τής Ελλάδος αιτιάσεων, λέγει. δτι «βεβαίως ένδείκνυνται διαβή
ματα παρά ταϊς Κυβερνήσεσι τών ’Αθηνών καί τού Βελιγραδιού, άλλ’ 
αί παραστάσεις τής Ευρώπης πρέπει έν τούτοις νά γείνωσιν αυστηρό
τεροι πρός τήν Κυβέρνησιν τής Σόφιας ΐδίφ, διότι ή προΰπαρξις τών 
βουλγαρικών συμμοριών προεκάλεσε τόν σχηματισμόν καί τήν έμφάνι- 
σιν τών ελληνικών καί σερβικών. Ή έξαφάνισις δέ τών βουλγαρικών 
συμμοριών θά συνεπιφέρω αύτόχρημα καί τήν έξαφάνισιν τών ελληνι
κών καί σερβικών». Περαιτέρω δέ ό Χιλμή Πασάς τονίζει, οτι αί ελλη
νικά! καί σερβικαί συμμορίαι δέν έξαναγκάζουσι τούς άτυχεϊς χωρικούς 
είς βιαίας συνεισφοράς. Τί άποδεικνύεται έκ τών ανωτέρω; "Οτι οί Έλ
ληνες κατήλθον εις άμυναν, κατόπιν τών κακουργιών τών Βουλγάρων 
καί κατόπιν τής έμφανίσεως τών βουλγαρικών συμμοριών, καί ότι οί 
'Έλληνες οΰδαμώς πιέζουσιν ή κακοποιοϋσι τούς χωρικούς πρός έξεύ- 
ρευσιν μέσων άμύνης διιι ληστρικών μεθόδων, ώς πράττουσιν οί Βούλ

γαροι. Κατ’ ακολουθίαν ό Χιλμή Πασάς, ό κάλλιον παντός άλλου γνω- 
ρίζωντά έν Μακεδονίφ, θεωρεί δεδικαιολογημένην. έάν μή νόμιμον. τήν 
στάσιν τών Ελλήνων. Έάν λοιπόν ή Κυβέρνησις τοΰ Σουλτάνου θέλη 
νά έπιβάλη τήν τάξιν έν Μακεδονία, δύναται νά καταστήση περιττήν τήν 
άμυναν τών Ελλήνων διά τής έξοντιόσεως τών βουλγαρικών συμμοριών, 
καί δή τής επιβολής τής τήξεως έν αύτή τή κατά τής Τουρκίας έργα- 
ζομένη υποτελεΐ Ηγεμονία τής Βουλγαρίας.

Ό έξ Αλβανίας πολιτικός άνήρ ’Ισμαήλ Κεμάλ Βέης, μακράν τής 
σημερινής Κυβερνήσεων εύρισκόμενος. διότι κρίνει καί θεωρεί άκριβώς 
τά πολιτικά αυτής δόγματα θανατηφόρα καί άντανατολικά. κηρύσσει 
άπό τών στηλών τού Βήματος τής Ρώμης έν συνεντεύξει μετά τού έν 
Νεαπόλει συντάκτου κ. ΠατερνόοτροΤό Καθεστώς δέν είναι πολι
τειακός τύπος αντικείμενο; είς τήν ανάπτυξη· και τήν ϋπαρξιν τών στοι
χείων τών συγκροτούντων τήν Ανατολήν, άλλά τουναντίον είναι ό πρα
κτικός καί χρήσιμος τύπος, δι' οΰ μόνον εξασφαλίζεται ή συμβίωσις 
τών συγκροτούντων τήν 'Ανατολήν ετερογενών στοιχείων, ή διατήρησις 
τής έν τφ Λϊμω ισορροπίας καί αυτή ή γενική ισορροπία του κόσμου. 
Ή άδιαφιλονείκηνος καί αναμφισβήτητος χρησιμότης τού πολιτειακού 
τούτου τύπου παραγνωρίζεται μόνον υπό τής τουρκικής πολιτικής, ήτις 
άπό τοϋ ρωσσοτουρκικοΰ πολέμου καί έντεΰθεν προσεπάθ ησε νάποδείξη. 
οτι ή διατήρησις τού Καθεστώτος είναι άδύνατος ... 11 άντιδρα- 
στική, αυταρχική πολιτική, ήτις συστηματικοί;. άπό τριάκοντα έτών 
κατέστρεψε τάς έν διαστήματι τεσσαράκοντα έτών πραγματωθείσας 
μεταρρυθμίσεις καί προόδους, αΐτινες. έγκαινισθεϊσαι διά τοΰ Τανζιμα- 
τίου. έξηκολούθησαν διαρκούσης τής βασιλείας τριών Σουλτάνων». 
Τύ Καθεστώς, λέγει ό Κεμάλ Βέης, είναι ό απαραίτητος καί αναγ
καίος όρος συμβιώσεως καί εθνικής διαπλάσεως τών λαών τής ’Ανατο
λής. ό μόνος πολιτειακός τύπος ό έξασηαλίζων τήν ’Ανατολήν κατά 
πάσης έπηλύδων επιδρομή; καί ό πολιτικός συνδυασμός, δι' ού αί αρπα- 
κτικαί βλέψεις τών ξένων. Ρώσσων. Βουλγάρων, Αυστριακών, θαπο- 
κρουσθώσι.Άλλά τό Καθεστιός τούτο, ινα άποβή βιωσιμον καί ανεκτόν, 
πρέπει νά μεταρρυθμισθή άπό πολιτειακής άπόψεως καί έσοιτερικής 
όργανώσεως, πρέπει νά γίνη φιλελεύθερον, πρέπει νά ενίσχυση τήν 
έξέλιξιν τών γηγενών, πρέπει νιι διαρρυθμισθή κατά τρόπον άποτρέ- 
ποντα πάντα κίνδυνον έκ μέρους τών Σλαύων. καί δή τών Βουλγάρων, 
μεθ’ ών πάσα συνεννόησις, πάσα προσέγγισις είναι άδύνατος καί άπο- 
κρουστέα. καί έκ μέρους άλλων διαφόρους βλέψεις έχόντων. ΊΙ Τουρ
κία πρέπει νά στραφή ή μάλλον νώτοτρέψη τόν έκ τών Σλαύων φοβε
ρόν κίνδυνον, ό όποιος σήμερον ειδικοί; διά τών Βουλγάρων άπειλεϊ 
τούς "Ελληνας έν τή Μακεδονίφ καί τούς Αλβανούς έν τή "Ανω Άλβα- 
νίφ. Οί "Ελληνες καί οί ’Αλβανοί, οί σπουδαιότεροι παράγοντες έν τή 
Χερσονήσφ τοΰ Αίμου, προήλθον είς συνεννόησιν, ινα ένισχύσωσι τό 
Καθεστώς, ϊνα έργασθώσιν ΰπέρ τής άκεραιότητος τής Τουρκίας, ινα 
σώσωσι τήν ’Ανατολήν, σοβαρώς άπειλουμένην έν τή εθνολογική συγ
κροτήσει αΰτής. Οί Νεότουρκοι δέν διΐστανται πρός τάς ιδέας ημών, 
άλλά τόσιο ραγδαία έπέρχονται τά γεγονότα, ώστε ραγδαία έπιβάλλεται 
καί ή ένέργεια πρός ένίσχυσιν τοΰ Τουρκικού Καθεστώτος διά. μεταρ- 
ρυθμίσεως τής πολιτειακή; αΰτού μορφής έπί τό φιλελευθερώτερον.

«
Ι3ΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ

Τή 3° Ιουλίου συνεπληρώθι^ έτος, άφ' ής ή ωραία Άγχίαλος, λευκή 
τό αίσθημα καί λευκή τήν οψιν, μετεβλήθη εις έρείπια, άνά μέσον 

τών όποιων μόνον ή 'Ελληνική ’Εκκλησία τοΰ Χριστοΰ, ό μητροπολιτικός 
ναός άπέμείνεν, ϊνα μαρτυρή είς αιώνα τόν άπαντα, οτι φοβεραί καί 
άπαισίως φρικώδεις εξετυλίχθησαν σκηναί άνά τήν πόλιν ΰπό μαινομέ- 
νων ορδών Βουλγάρων ληστών, άνέτως καί άποινεί ΰπό τά όμματα τών 
Ηγεμονικών ’Αρχών διαπραξάντων τά αίσχη τά άρρητα, ών όμοια 
ουδέποτε άνέγραψεν η Παγκόσμιος Ιστορία. Τή Ιουλίου ιροό οί 
Βούλγαροι έδολοφόνησαν καί έφόνευσαν άνδρας, έσφαξαν γέροντας, 
γυναίκας, παιδία, ήτίμασαν παρθένους, ένέπρησαν οικίας, τόν θάνατον 
καί τό πύρ ένέσπειραν έξ ένέδρας καί ΰπό τό σκότος τής έπερχομένης 
νυκτός άνά τήν πόλιν, ΰπό τήν έκκωφαντικήν καί άγρίυις στυγνήν φωνήν: 
Θάνατος εις τούς Έλληνας! Άλλ' ότε άνέλαμψεν <> ήλιος καί ύπό τό 
φώς τής ήμέρας οί συσσωματωθέντες παρά τήν Εκκλησίαν τοΰ Χρι
στού "Ελληνες εΐδον τήν πόλιν αΰτών καιομένην καί τά περί αυτούς 
έρείπια. είς τούς κρωγμούς τών Βουλγάρων κραυγή λύσσης άπήν- 
τησε, κραυγή παραθαρρυντική πρός άμυναν άντήχησε. Τότε οί Βούλ
γαροι περιδεείς, πανταχόθεν πυροβολούμενοι, μή τολμώντες είς άγώνα 
πραγματικόν νάποδυθώσι, διότι μόνον εις άνίσους αγώνας έπιδεικνύουσι 
τόλμην καί θράσος, άπεσύρθησαν, οίίτω δέ έσώθησαν οί πολλοί τών 
Άγχιαλιτών, κατόπιν μάλιστα τών εντόνων παραστάσεων τών Αντι
προσώπων τών Μεγάλων Δυνάμεων, τής Τουρκίας καί τής Ελλάδος, 
οΐτινες ήξίωσαν, όπως ό στρατός, ό μεταβάς είς Άγχίαλον, ϊνα συμπλη- 
ρώση τό έργον τών έπιδραμόντων στιφών, προέλθη είς τήν διάσω
ση· τών Άγχιαλιτών. Καί διεσώθησαν μέν οί άπομείναντες Άγχιαλΐται. 
άλλ’ αί Μεγάλαι Δυνάμεις ουδόλως άνεμνήσθησαν τών διατάξεων τής 
Βερολινείου Συνθήκης καί τοΰ προσηρτημένου ταύτη Καταστατικού 
’Οργανικού Χάρτου περί Ανατολικής 'Ρωμυλίας, είς οΰδέν προήλθον 
διάβημα πρός έπιβολήν σεβασμού εις τάς περί ών πρόκειται διατάξεις. 
δΓ ών Έπισήμως καί Διεθνώς άνεγνωρίζοντο ίσα δίκαια καί δικαιώ- 
ματα είς τούς συγκροτοΰντας τόν πληθυσμόν τής Ανατολικής 'Ρωμυ
λίας Τούρκους, "Ελληνας καί Βουλγάρους.

Οϊ έν Άθήναις πρόσφυγες, τελέσαντες μνημόσυνου πάνδημον καί 
πανελλήνιον εις άνάμνησιν τής θλιβερός ήμέρας τής 3° ’Ιουλίου ιοού, 
παρέσχον εικόνα ζωντανής διαμαρτυρίας κατά τής άκατανοήτου καί 
απάνθρωπου τής Ευρώπης άδιαφορίας καί τακτικής, τής προλειαινούσιρς 
τήν έν έλληνικαϊς, άλβανικαίς καί τουρκικαίς χώραις έγκατάστασιν έπη
λύδων καί ξένων, ού μόνον οΰδέν τό κοινόν έχόντων μετά τών χωρών 
τούτων, άλλά καί καταπατούντων Διεθνείς έπισήμους πράξεις, ώς έν 
λεπτομερείρ. άνέπτυξεν έν ύπομνήματι άπευθυνθέντι είς τό Συνεδρίαν 
περί ειρήνης ή έκπροσωποϋσα τούς πρόσφυγας άπαντας Επιτροπεία.

Κ.

ΦΩΤΟΓΡΑ«Ι·ΙΑΙ ΤΗΣ ΣΤΙΓΜΗΣ

ΜΗΝΥΩ ΤΟΝ Κ0Ν ΠΡΟΕΔΡΟΝ...

λοι όσοι άνέγνωσαν εις τό προηγούμενοι· τεύχος τό •'Ίδε ό 
ανϋ-ρωπος^ πρέπει νιι πιστεύσουν ότι ούτε άπό πρακατάληψιν 
έγράφη, ούτε άλλι;ν τινά αφορμήν ΰπέκρυπτε. ούτε άποκύημα 

φαντασίας ήτο. ’Αντέγραψα άπό τό δημοσιογραφικόν μου σημειωματά- 
ριον τάς σχετικός σελίδας, όπως ήσαν. χωρίς νά προσθέσω ιώτα έν, 
λαβών άφορμήν άπό τάς περί άποχωρήσεως τοΰ κ. Πρωθυπουργού 
ηήμας. Καί διιι νά άποδείξω τήν ειλικρινειών μου, έξ άφορμής τών 
αύτών φημών πάντοτε καί τού περί διαδοχής τής κυβερνήσεως διλήμ
ματος. προσφεύγω καί πάλιν εις τό άνεξάντλητον σημειωματάριου μου.

Καί αντιγράφω:
«3 Σεπτεμβρίου . , .

“Ολα μου φάίνοντα·. νέα. Άκόμη καί αύτό τό Ί'πουργείον μου φαίνε
ται νεόϊμητον. Χά τί «ά πή νά λείπης εν έτος άπό τάς 'Αθήνας. ’Εκείνα 
πού είς κάθε βήμα οου υυναντούοες, τώρα σοϋ φαίνονται νέα. Φαντάσου νά 
"“Ρ'ύί Υ-ζ καινούργιο τό Ι'πουργεϊον τών < Ι'.κ.ονομικών ! Τουλάχιστον νά 
έδλέπομεν καινούργια πρόσωπα μέσα εϊς τά 'Υπουργεία; Νά έβλέπομεν 
καινούργιους Πρωθυπουργούς. 'Υπουργούς. Πολιτευόμενους, Υπαλλήλους... 
Χαρά στήν τύχη τής 'Ελλάδος!

"Ολα παληά όμως. Τά ίδια κτίρια, τά ίδια πρόσωπα. Καμμιά μετα
βολή. Καί ό επιμήκη; διάδρομος καί εϊς τό βάθος τό γραφείο·/ τοΰ κ. 
Προέδρου.

Νά καί ό Καμπάνης απ' έξω. κάτω άπό τόν ήλεκτρικόν λαμπτήρα’ ό 
γέρω Κέρβερος. Ό καϋμένος ό κύρ Άνδρέας '.

- Μπορώ νά ·δώ τόν κύριο Πρόεδρο, μπάρμπ’ Άνδρέα;
— Μιά στιγμή νά σάς αναγγείλω’ καθήστε.
- Δώσε του τήν κάρτα μου καϊ πές του σέ παρακαλώ ότι δέν έρχομαι 

γιά τηλεγραφήματα, άλλά γιά συνέντευξι!
Ό τριγμός τής παλαιάς πόρτας διέκοψε τήν βαθεΐαν σιγήν τοΰ Προε

δρικού προθαλάμου καί κάθημαι νά κατατάξω άλλην μίαν φοράν τάς ερω
τήσεις μου !

θά μέ δεχθή τάχα: Αύτές τής μέρες τόν έχουμε τρελλάνει μέ τήν 
δημαρχική εκλογή. Καί δσφ βλέπει, πώς τήν χάνει ή κυβέρνησις, γίνεται 
έξω φρενών.

'Ακούεται πάλιν ό τριγμός τής πρωθυπουργικής Αύρας.
- Σάς παρακαλεϊ νά περιμένετε’ αναγγέλλει ό κύρ Άνδρέας.
Αρχίζω λοιπόν νά άνακεφαλαιώνω τά τής συνεντεύξεώς μου. Πρώτα 

πρώτα: "Αν θά έπιδώση ή ’Ελληνική κυβέρνησις νέαν διακοίνωσιν πρός τάς 
Δυνάμεις. Καί έπειτα: Διά τών έδώ αντιπροσώπων των ή διά τών Πρέσβευ- 
τών μας: ΊΙ Τουρκική κυβέρνησις έπέδωκε νέαν διακοίνωσιν κατά τής 
Βουλγαρία;; Καί τί θά λέγη περίπου ή διαμαρτυρία τής Ελληνικής 
Κυβερνήσεως:

θά μου πή τάχα : ΊΙ ή 5η Σεπτεμβρίου τόν έχει απορροφήσει;
Έξαφνα βήματα πολλά άπό τόν διάδρομον μοΰ διακόπτουν τάς σκέ

ψεις μου καί μέσα εϊ; τό άμυδρόν φώ; διακρίνω τούς ρεπόρτερ ερχομένους 
έν σώματι νά εκπορθήσουν τό προεδρικόν γραφείο·/.

'() Κωστής ό ··αλήτης», ό Τοτός ό «παρα-κοιμώμενος», ό Κώστας δ 
«ανώνυμος έταιρία», ό Κωστάκη; ό «κολιμπρί», ό Θόδωρο; ό «Μπελτέτ», 
όλοι γελαστοί και φαιδρότατοι.

— Τί έχετε καί γελάτε έτσι;
—"Αχ, τί έχασες! Τί έχασε;! Νά έβλεπες μιά σκηνή έξω φρενών. 

Είχαμε πάει νωρίς είς τό Υπουργείο·/ τών Εξωτερικών νά ϊδοΰμε άν είχε 
κανένα τηλεγράφημα. Έξαφνα άκοΰμε κουδούνια άπό πάνω άπό τήν 
Αγγλικήν Εκκλησία καί βλέπουμε όλα τά κάρρα τή; καθαριότητες, μιά 
άλυσσίδα ολόκληρη άπό κάρρα, νά κατεβαίνουν. Έκαναν διαδήλωσι. Μόλις 
όμως έφθασαν κάτω άπό τό Υπουργείο·/ τών Εξωτερικών, πετηέται δ 
Πρόεδρο; είς τό μπαλκόνι αγριεμένο; καί ψάχνει μέ τό μάτι γύρω γύρω 
κάτω στό δρόμο. Έπειτα μπαίνει πάλι καί σέ δυό λεπτά τόν βλέπουμε 
ξεσκούφωτο νά πετηέται στόν δρόμο ζητώντας άστυφύλακα. Μερκούραρος’ 
έφώναζαν οί καρραγωγεϊς. Μερκουραρούμπαρος! Καί δός του τά κουδούνια 
Ντάγκα — Ντούγκου. "Αχ, μωρέ, γέλοια !

Όκτώμιση σημαίνει τό ωρολόγιο·/ τής Μητροπόλεως καϊ ό κύρ Άνδρέας 
τινάζεται όρθιος άπό τήν καρέκλα του. Ακούσε φαίνεται τό βήμα τοΰ 
Προέδρου, θά έξεμπέρδεψε.

ΊΙ πόρτα τρίζει καί τήν στιγμήν ποΰ αρχίζει νά ίιποχωρή πρός τά μέσα 
εΰρίσκομαι είς τό κατώφλι

Ί) κ. Πρόεδρος στέκει άπό μέσα καί δέν υποχωρεί. Τά κόκκινα του μαλλιά 
έχουν σηκωθεί όρθια καί τά μάτια του μέσα άπό τά γιαλιά του έχουν κλείσει.

— Νά πάτε είς τά κάρρα τής καθαριότητο; !
Μία ψυχρολουσία εις λά μεϊζον.
— πρέπει νά πάτε εϊς τά κάρρα τής καθαριότητο;!
— Κύριε Πρόεδρε’ διακόπτω’ Σάς παρακαλώ, νά μοΰ πήτε άν έχη 

καμμιά σχέσιν ή διακοίνωσι; τή; Ελληνική; κυόερνήσεω; μέ τά κάρρα 
τής καθαριότητο;.

— Τύπο; δ όποιο; ΰπεστήριξε αύτό τό τραμπουκαριό μόνον διά τά 
κάρρα τή; καθαριότητο; ...

Καί ή ψυχρολουσία μεταβάλλεται εις χείμαρρον άκάθεκτον ύβρεων.
Ό κ. Πρόεδρο; έξανάνειωσε.....................................................................

4 Σεπτεβρίου. Ίίρα εννέα πρωί. Εΰρίσκομαι μέσα είς τό γραφείο·/ τοΰ 
Είσαγγελέως τών Έφετών μέ μία κόλλα χαρτί ήμίθλαστον εϊς τό χέρι, 
ή δποία καταλήγει έτσι:

«Διά ταΰτα μηνύω τόν έναντι σημειούμενον Πρόεδρον τοΰ 'Υπουργικού 
Συμβουλίου, Υπουργόν έπί τών 'Εξωτερικών καί Οικονομικών καί Βουλευ
τήν ’Αττικής, όπως δικασθή κατά τόν νόμον........ ■

"Ολοι βεβαίως άντελήφθητε ποίος είναι ό παράφορος πολιτευπϊς, ό 
όποιος έκλήθη πολλάκις νά διευθύνη τάς Τύχας τής Ελλάδος. Τά ανω
τέρω είναι αρκετά διά νά δώαουν μίαν σκιαγραφίαν χαρακτηριστικωτά- 
την τού άνδρός. ώστε νά περιττεύμ ή φωτογραφία.

Ευθύς, φιλόπονος — έν άντιθέσει πρός άλλους — ειλικρινής, τίμιος, 
ιμλόπατρις, έξυπνος, άλλά παράφορος. Φαντασθήτε άν καθ’ ήν στιγμήν 
έξηρεύγετο τάς ύβρεις εκείνα; έσήκωνε καί τό χέρι νά μοΰ δάιοί) ένα 
χαστοΰκι. Άλλά φαντασθήτε άν άντ’αΰτού έτ·ας άί.λος τοΰ τό ανταπέ
διδε καί έπιάνοντο άπό τά μαλλιά μέσα είς τό πρωθυπουργικόν γρα- 
φεϊον. Τί ωραία.... τραγιμδία!

Ο ΠΡΩΗΝ

ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ

ΣΕΡΡΑΙ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
αί) ijv έποχήν έν Σέόδαις σΐ'μβαίνουσι. λυπηρά συμ
βάντα, επίκαιρον ν’ άναμνησΟώμεν τής Ιστορίας τής 
πόλεως τών Σερρών και φοβερού τής Θεσσαλονίκης 
ατυχήματος, κατά μήνα ’Ιούλιον άλλοτε, πρό αΐιόνων, 

έπελθόντος και πολλάς παρουσιάζοντος τάς ομοιότητας πρός 
τά σήμερον έν Μακεδονία τελούμενα.

Αϊ Σέρραι, αρχαία ελληνική πόλις και παναρχαία κατά τήν 
Μυθολογίαν, ώς κτισθεΐσα υπό ήρωός τίνος, Φέρητος καλού
μενου κατά τήν μαρτυρίαν τών Βυζαντινών χρονογράφων, 
εκαλούντο και Φερα’ι έκ τού ονόματος τού μυθολογούμενου 
ήρωος, ά/ά.ά καί Σϊρις, καθ’ Ηρόδοτον έλέγοντο. Οι κάτοικοι 
αυτής Θράκες Όδόμαντοι, έξ ών πάσα ή χώρα, ής πρωτεύουσα 
ήσαν αί Σέρραι, Όδομαντική ή Όδομαντις ωνομάσίΐη, άτε 
οικουμένη ά'/Αως ύπό τών Όδομάντων, διετέ/.ουν έν στενή 
επικοινωνία μετά τού κέντρου τών Ελληνικών φυλών, τής 
κυρίως Ελλάδος, πολλάκις δ’ έζητήί)ΐ| ή συμμετοχή αύτών έν 
τοΐς Έλλαδικοΐς πράγμασι, ώς μαρτυρεί ό Θουκυδίδης, γρά- 
φων, δτι ό δημαγωγός Κλέων έπεζήτησε τήν συμμαχίαν αύτών 
κατά τών Σπαρτιατών. 'Οπωσδήποτε αί Σέρραι μικρόν ή ουδό
λως άνεμίχβησαν είς τά κυρίως ελληνικά πράγματα κατά τούς 
πρό τής Μακεδονικής έπικρατήσεως χρόνους, άλλ’ άπό τού 
Φιλίππου τού Μακεδόνος και εντεύθεν, μάλιστα δ’ έπί τής 
’Ρωμαϊκής και Βυζαντιακής εποχής, περιλάλητος καί περιμά- 
χητος άπέβη πόλις και πανσθενές όρμητήριον τών κατά Βουλ
γάρων καί Σέρβων άγιόνων τών Βυζαντίων, καλούντων αύτάς 
μέγα καί θαυμάσιον άστυ, πόλιν δχυράν, μεγάλην, πλουσίαν, 
μητρόπολιν, άρίστην. Κατιι τό Ι2θ6, ότε ή Κωνσταντινούπολις 
εύρίσκετο ύπό τούς Φράγκους καί ή Βυζαντιανή Αυτοκρατορία 
έν διαλύσει, κατέλαβον οί Βούλγαροι, έπωφεληΟέντες τής πτώ
σεως τής Ελληνικής Αυτοκρατορίας, τήν πεδιάδα τών Σερρών, 
χωρίς νά κατορθώσωσι νιι καταλάβωσι τήν άκρόπολιν τής 
πόλεως, οχυράν καί έπί λόφου κειμένην, άλλά μετά μικρόν 
έξεβλήθησαν τής πεδιάδος τών Σερρών καί άπάσης τής Μακε
δονίας, ώς έξεβλήθησαν καί οί Φράγκοι κατα/.υθέντος τού 
Μομφερρατικοΰ Βασιλείου τής Μακεδονίας, ύπό τών ελληνικών 
στρατιών τοΰ Δεσποτάτου τής ’Ηπείρου καί τοΰ Βασιλείου 
τής Νίκαιας. ’Αλησμόνητα δ’ είναι τά εθνικά ψηφίσματα α οί 
κάτοικοι τών Σερρών καί τοΰ Μελενίκου, τής ποτέ Γαρήσκου, 
μάλιστα δ’ οί τελευταίοι, περί τής έθνικότητος τών όποιων 
τόσαι αμφισβητήσεις έπ’ εσχάτων ήγέρθησαν, έπέδωκαν εϊς 
τόν Βασιλέα τής Νίκαιας Ίωάννην Δούκαν Βατάτσην, συνεχί- 
ζοντα τό έργον τής άποκαταστάσεως τής Βυζαντιακής Αυτο
κρατορίας, ήν διέσπασαν εϊς τμήματα τών Σταυροφόρων Φράγ
κων αί έξ ένέδρας και παρασπονδίας έπιθέσεις. Έκ τών έν 
λόγφ ψηφισμάτων παραθέτομεν τό τοΰ Μελενίκου, τοΰ διαμφι- 
σβητουμένου σήμερον, καίπερ άνήκοντος άπό τών παλαιοτάτων 
χρόνων εϊς τό έλληνικώτατον διαμέρισμα Σερρών, τήν Όδο- 
μαντίκήν: Προσεγγίσαντος τού Βασιλέως τών 'Ρωμαίων εϊς 
τήν πόλιν ημών, άς ύποταχθώμεν εϊς αυτόν, δεσπότην πιστόν 
....και δικαιώματα έχοντα έν ήμϊν, διότι εϊμεΟα τό γένος 
γνήσιοι ’Ρωμαίοι, καταγόμενοι έκ Φιλαιπουττόλεως. Ή χώρα 
δ" ημών αρμόζει μάλλον νάποτελή μέρος τού Κράτους τών 
'Ρωμαίων ή τοΰ τών Βουλγάρων, οΐτινες πλεονεκτικώς φερό- 
μενοι έγένοντο κύριοι τοΰ Μελενίκου». Έκ τοΰ ψηφίσματος 
τούτου διαπιστούται όποιον πάντοτε, άνά τούς αιώνας, υπήρξε 
τό φρόνημα ού μόνον τών Σερραίων, ά?Α’ απάντων τών κατοί
κων τής διοικητικής περιοχής Σερρών, μάλιστα δέ κατά τούς 
χαλεπούς καιρούς τής πτώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως ύπό 
τήν Φραγκικήν ένέδραν, ίίτε ώς λυσσαλέοι κύνες Φράγκοι, Βούλ
γαροι, Σέρβοι, ΙΙέρσαι, 'Ρώσσοι καί άλλων βαρβάρων στίφη
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πανταχόθεν έπέδραμον έπί λογιζομένην εύκολοι· λείαν. Οί 
Σερραϊοι καί άπαντες οί την διοικητικήν περιοχήν των Σερρών 
κατοικοΰντες έκαυχώντο, ώς έν τώ ψηφ ίσματι δηλοΰται, επί τή 
Θρακική καταγωγή αυτών, ΐνα έξάρωσι τήν εξαιρετικήν θέσιν, 
ήν έσχον οί Θρφκες έν τή Γραικό-/, ή; ή έκπάγλου κάλλους 
καί δόξης πρωτεύουσα έν τή Θρι/κη, ήτο εινε καί θά εινε.

Καί δτε ούτως έχουσι τα πράγματα, δτε γνωστοί’ εινε, δτι 
αί Σέρραι μετά τής διοικητικής περιοχής αυτών άπετέλεσαν 
τήν προσφιλεστάτην έβδόμην επαρχίαν τοΰ Βυζαντιακοϋ Κρά
τους καί περίπυστον μητρόπολη-, περιλαμβάνουσαν μέν τάς 
έπισκοπάς Μελενίκου καί Ζιχνών, άποστείλασαν δέ κατά τον 
Ε' αιώνα τον επίσκοπον αυτής Μαξιμιανόν εις τήν έν Χαλκη- 
δόνι συγκροτηθεΐσαν Οικουμενικήν Σύνοδον, δτε ιστορείται, 
δτι εκεί, έν τή πεδιάδι τών Σερρών, τόν ύστατον άνέλαβε μακε
δονικόν αγώνα ό Άνδρίσκος, δτε έκεΐθεν, ώς από προπυργίου 
καί άσφαλοΰς ορμητηρίου ήγωνίζοντο κατά τών επί τήν ’Ανα
τολήν έπερχομένων έπηλύδων οί τοΰ Βυζαντιακοϋ Κράτους 
Αύτοκράτορες, δτε εκεί που συνετρίβη ή ύστάτη τών Βουλγάρων 
δύναμις, οί Σερραϊοι καί οί έν τή επαρχία τών Σερρών οϊκοΰντες 
έγκαταλείπονται εις τάς ωμότητας τών Βουλγάρων καί Βασιβου
ζούκων, ως αν ή χώρα αύτη έστερεΐτο ιστορίας, εθνική: χροιάς 
καί τιμίου παρελθόντος. Καί έπιτρέπουσιν οί. Τούρκοι τοιαΰτα 
νά τελώνται έν αυτή, λησμονοΰντες, δτι καί νΰν έτι ή επαρχία 
τών Σερρών μεγίστην από πάσης άπόψεως έχει σημασίαν.

’Αλλ’ ΐνα συνδυάσωμεν τά σήμερον έν Μακεδονία τελού
μενα προς θλιβερόν επέτειον, άγομένην τή 29 ’Ιουλίου καί 
μαρτυρούσαν όποια καί όπόσα ύπέστη ή Μακεδονία, ή παρά 
πάντας τούς κινδύνους καί τούς διωγμούς ύπερόχως ελληνική 
παραμείνασα, θά σημειώσωμεν έν άδραΐς γραμμαΐς φοβερόν 
τής Θεσσαλονίκης πάθημα κατά τάς άρχάς τοΰ ι ’ αϊώνος, άντι- 
γράφοντες τά κατ’ αυτό έκ περιγραη ής τοΰ Θεσσαλονικέως 
Ίωάννου τοΰ Καμενιάτου, άνδρός λογίου, διακόνου τής έκκλη- 
σίας τής μητροπόλεως καί αύτόπτου μάρτυρας.

Ή Θεσσαλονίκη, δεύτερα τοΰ Βυζαντιακοϋ Κράτους άπο- 
βάσα πρωτεύουσα καί εις ακμήν έν πλούτω, γράμμασι, τέχναις, 
πολυτελεία προελθοΰσα, προύκάλει τών ξένων ληστών, πειρατών 
καί επιδρομέων τάς άρπακτικάς διαθέσεις. Θί κάτοικοι αυτής, 
ουδόλως προσέχοντες εις τάς προτροπάς τών Αύτοκρατόρων καί 
εις φιλήδονον παραδοθέντες βίον, ούδέν έπρατταν, ΐνα, έν περι- 
πτώσει επιτακτικής ανάγκης, συνεισφέρωσιν εις τήν άμυναν τής 
πόλεως, ήτις, μεγάλη καί άπέραντος, άπήτει καί τών πολιτών της 
τήν στρατιωτικήν συγκρότηση·, διότι τό Βυζαντιακόν Κράτος, 
προς πολλούς ταύτοχρόνως πολεμούν, δεν ήδύνατο νά έγκατα- 
<ττι']σΐ] έκεΐ έκτος τής συνήθους φρουράς, μεγάλα στρατιωτικά 
σώματα, άπονεκροΰν ούτω μεγάλην στρατιωτικήν δύναμιν.

Ούτως είχον τά πράγματα, πρωίαν δέ τινα Κυριακής (29 
’Ιουλίου 9°4) θί κάτοικοι έκπληκτοι παρετήρησαν πολυάριθμον 
στόλον εϊσερχόμενον εις τόν λιμένα. Ό Απερχόμενος στόλος άπηρ- 
τίζετο έκ 54 σκαφών καί ήτο πειρατικός, φέρων πλήθος'Αγαρη
νών μουσουλμάνων τής Συρίας, τής’Αραβίας καί τής Αιθιοπίας. 
Οί κάτοικοι, έγερθέντες τοΰ ληθάργου προ τοΰ επικειμένου φοβε
ρού κινδύνου, έσπευσαν νά κατοχυρώσωσι τό πρός τόν λιμένα 
τείχος καί νά φράξωσι τό πλησίον τής πόλεως μέρος τού λιμέ- 
νος, ρίπτοντες μάρμαρα αρχαίων μνημείων καί ά'λλων οικοδο
μημάτων, ινα άποβή ά’βατον τό μέρος. Ταύτοχρόνως εϊσήγαγον 
εντός τής πόλεως άπαντας τούς κατοίκους τών πέριξ χωρίων. 
Παρά τάς προφυλάξεις όμως ταύτας καί παρά τά εσπευσμένα 
μέτρα άμύνης, οί βάρβαροι εϊσήλθον εις τήν πόλιν.

Γυμνοίτά σώματα, κεκαλυμμένα μόνα τά αϊδοΰς^’νεκα γ.αλν- 
πτόμενα μέρη, περιέτρεχον τήν πόλιν, τάς μαχαίρας έν χερσίν 
έχοντες. Καί πρώτον τούς επί τών τειχών κατέσφάξαν, εϊτα δέ, 
άνά τάς διαφόρους λεωφόρους καταμερισθέντες, προήλθον εις 
γενικήν σφαγήν ά'νευ διακρίσεως γένους, ηλικίας καί καταστά- 
σεως, μανιωδώς έφόνευον τούς γέροντας, τούς ιερείς καί κλη
ρικούς, ουδέ τών προσφευγόντων εις έκκκλησίας φειδόμενοι, αί 
όποΐαι δλαι έπληρώθησαν αιμάτων. Καί φοβερόν ήτο τό θέαμα 
ανθρώπων τήδε κάκεΐσε πρός συντήρηση· περιφερόμενων, 
άνδρών, γυναικών, νηπίων συμπεφυρμένων άναμίξ, έναγκαλι- 
ζομένων καί άσπαζομένων άλλήλους έν τφ οικτίστω έκείνω καί 
τελευταίφ άσπασμώ. Καί διεσταυροΰντο, άνεδίδοντο θρήνοι 
καί όδυρμοί τών πατέρων πρός τά τέκνα, τών άνδρών πρός 
τάς συζύγους, καί τάνάπαλιν, τών αδελφών πρός τούς αδελφούς, 
τών φίλων πρός τούς φίλους. Αλλά πώς αν τήν καθ’ ή μάς 
συμφοράν ή τήν επαγγελίαν τών τοιούτων ανιαρών διαγρά

φομαι; Έξιστιΐ μου τόν νοΰν ή μνήμη τών γεγονότων . 
Θί βάρβαροι μή κορεσθέντες έκ τής ανθρωποκτονίας προήλ
θον εις εμπρησμόν διαφόρων μερών τής πόλεως καί, βασα
νίζουνε; πολλούς, έζήτουν νά ύποδειχθή πού ύπήρχον θησαυροί, 
άργυρος χρυσό: καί πολύτιμα πράγματα, ών συνέλεγον μεγά
λην σωρείαν. Καί θά έκαιον ολόκληρον τήν πόλιν, εάν δεν έπεί- 
θοντο νά φεισθώσι τών οϊκοδομητάτων, έπί πληρωμή δύο 
ταλάντων χρυσού. Μή άρκεσθέντες εις ταΰτα οί’Αγαρηνοί έξε- 
λέξαντο είκοσι δύο χιλιάδας νέων έξ έκάστου φύλου ήτοι τεσ
σαράκοντα τέσσαρας έν όλοι χιλιάδας, ούς αιχμαλώτους άπή- 
γαγον εις τά πλοία. Οί πλεΐστοι έξ αυτών κατά τόν μακρόν 
πλοΰν άπωλέσθησαν έκ τής δίψης, έκ τής πείνης καί έκ τών 
ωμοτήτων, οί δ’ έπιζήσαντες έπωλήθησαν ιός ανδράποδα εις 
τήν Αίγυπτον εις τήν Αιθιοπίαν. Μεταξύ τών οποίων εύρίσκετο 
καί ό καταλιπιυν τήν περιπαθεστάτην καί συγκινητικωτάτην 
περιγραφήν, ής έμνήσθημεν, Ιωάννης Καμενιάτης.

Μετά δύο αιώνας, έν έ'τει 1185, Νορμαννοί τής Σικελίας 
άρχηγουμενοι υπό τοΰ Βασιλέω; αυτών Γουλιέλμου καί χρι
στιανοί αυτοί, φοβερωτέρας διέπραξαν κακουργίας τών υπό τών 
Αγαρηνών διαπραχθεισών, άλλ’ ή άφήγησις αύτών παρέλκει 
ένταΰθα,ώςάνήκουσα ειςτόν απολογισμόν τοΰ μηνάς Αύγουστου.

’Εκ πάντων τών ανωτέρω καταφαίνεται όποια καί δπόσα 
ύπέστησαν τής άτυχούς Μακεδονίας αί πόλεις, προσημαίνεται 
δέ όποια καί όπόσα θά υποστώσι, εάν τήν αδιαφορίαν καί τήν 
αναλγησίαν καί τό άνειμένον τής τρυφής τών τότε Θεσσαλονι- 
κέων άπαντες οί "Ελληνες έπιδείξωμεν. Φονεύει δέ καί φονεύει 
φοβερώς ή άπρονοησία. λινός

ΕΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ
κείνη ή ώραία τελετή τοΰ εορτασμοί» τής ’Εξόδου τοΰ Μεσολογγίου 
διά τήν οποίαν έγράψαμεν εις παρελθόν φύλλου, γίνεται αφορμή 

νά ελϋη εις φως, άγνωστον και ανέκδοτον έγγραφον, τό όποιον δεικνύει 
πόσος ήτον ό σεβασμός τοΰ "Εθνους, ήμιελευΟέρου ακόμη, πρός τούς 
ηρωισμούς τού Μεσολογγίου. Τό έγγραφον τούτο εξεδόθη τόν ’Απρί
λιον τοΰ 1829 καί θεσπίζει τήν έτησίαν εορτήν, είναι δέ συντεταγμένοι· 
άπό τόν Καποδίστριαν καί έχει ούτω :

ΙΙύδόκησεν ό Κύριος καί έπί τών τειχών τοΰ Μεσολογγίου 
κυματίζει καί πάλιν ή σημαία τοΰ Σταυρού. Εις τά τείχη τοΰ 
Μεσολογγίου κεϊνται τά οστά τών γενναίων έκείνων άνδρών, 
οΐτινες προμαχόμενοι αύτής έπεσαν ένδόξως.

Τό πρώτιστον τών χρεών μας, τό όποιον όφείλομεν ν’ άπο- 
δόσωμεν εις τήν μνήμην τών αοιδίμων έκείνιον μαρτύρων, 
είναι τό νά προσφέρωμεν έπί τοΰ θυσιαστηρίου τοΰ Ύψίστου 
τάς υπέρ άναπαύσεως τών ι|·υχών αύτών ενθέρμους εύχάς μας.

Τό χρέος τούτο, άφοΰ άποδόσωμεν, έχομεν καί άλλο ό'χι 
δλιγώτερον ιερόν νά έκπληρώσωμεν, έχομεν χρέος νά συλλέξω- 
μεν μετ’ εύλαβείας τά σεβάσμια αύτών λείψανα καί νά κεςτα- 
θέσωμεν εις τι μνημεΐον, όπου ή πατρίς ν’ άποδίδη κατ’ έτος 
τόν φόρον τής εύγνωμοσύνης της εϊς τήν κόνιν τών άνδρών 
έκείνων, οί όποιοι έμαρτύρησαν ήρωϊκώς υπέρ τοΰ ιερού άγώνος.

ΊΙ Κυβέρνησις διερμηνεύουσα τά αισθήματα τών Ελλήνων 
ύπερποθούντων ν<ί έκπληριόσωσι τα τοιαΰταχρέη των, Διατάσσει:

Α) Τήν ήμέραν καθ’ ήν θέλει έγκαινιασθή ή πριότη εκκλη
σία, ή οποία επισκευάζεται ήδη εις Μεσολόγγι, νά ίερουργήση 
ό Μητροπολίτης διά νά δεηθή υπέρ άναπαύσεως τών ψυχιΰν 
τών ήρωϊκίΰν προμάχων τοΰ Μεσολογγίου.

Β') Ό πληρεξούσιος τοποτηρητής νά διορίση επιτροπήν 
συγκειμένην από αιώρας τοΰ κλήρου ή καί άπό πολεμικούς 
καί πολιτικούς άξιωματικούς, ήτις οφείλει νά λάβη τά αναγ
καία μέτρα διά νά ένεργηθή ώς έφεξής.

ι) Νά συνταχθή κατάλογος τών έκκλησιαστικών άξιωματι- 
κών, στρατιωτιΰν, πολιτικών υπουργών, ή απλών πολιτών, οΐτι
νες έπεσαν ό)ς θύματα κατά τά επη 1822, 1823, 1825 καί 1826. 
2) Νά συλλεχθώσι τά νεκρά αύτών λείψανα καί vii προσδιορι- 
σθή ό τόπος, όπου πρέπει νά έναποτεθώσι. 3) 'θ Κυβερνήτης 
θέλει υπάγει αύτοπροσιόπως εις Μεσολόγγι διά νά παρευρεθή 
εϊς τήν μεγάλην επικήδειου πομπήν τήν έπομένην πρός μετακό
μισή τών όστέων αύτών εϊς τό μέρος έκεΐνο, όπου θά άνεγερθή 
μνημεΐον άφοσιούμενον άπό τό ’Έθνος εϊς τήν μνήμην τών 
γενναίων έν Μεσολογγίω υπερασπιστών τοΰ Σταυρού.

Ή Κυβέρνησις θέλει έκδόσει πρόγραμμα προσκαλοΰσα 
δι’ αύτοΰ τούς ομογενείς άρχιτέκτονας καί λιθοξόους νά στεί- 
λωσιν εϊς αύτήν εντός τοΰ έτους σχέδιον καί πρωτότυπα διά 
τό μνημεΐον περί ού ό λόγος».

*■·

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ

Μ
έσα εϊς αύτά τά κυνικά καύματα,άς δροσισιθώμεν ολίγον 
βλέποντες τάς παρατιθεμένας εικόνας. Χιόνια! Χιόνια 
__ __ εϊς πέντε καί έξ μέτρων ύψος! Βουνά ολόκληρα. ’Από 
μακράν, άπό τήν Αλάσκαν μάς έρχονται αί εικόνες.

Τί ιδιότροπος αύτή ή Φύσις! Μάς έδιοκεν όλίγην εύτυχίαν 
άκόμη—αν έν τφ χρυσώ έγκειται ή εύτυχία—καί μάς τήν κατέ
χωσε κάτω άπό τάς χιόνας, εϊς μέρος όπου διά νά μεταβή 
κανείς πρέπει νά εκπλήρωσή πρώτον τά ύστατα θρησκευτικά 
του καθήκοντα.

Πέραν έκεΐ εϊς τό άλλο ήμισηκίριον κολλημένη μέ τόν Κανα
δόν μία άχανής έκτασις, σκεπασμένη διαρκώς άπό τά χιόνια-
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αύτή είναι ή ’Αλάσκα. Πρώτος ό Μπέριγκ καί ό Τσίρκωφ τήν 
άνεκάλυψαν κατά τό Ι/41 καί καθόρισαν τήν θέσιν της. Πρός 
Βορράν βρέχεται άπό τόν Βόρειον παγωμένου ’Ωκεανόν, πρός 
Νότον άπό τόν Μέγαν Ειρηνικόν ’Ωκεανόν, πρός Άνατολάς 
συνορεύεται άπό τόν Καναδόν καί πρός Δυσμάς υπό τής Σιβη
ρίας, άπό τήν όποιαν τήν χωρίζει ό πορθμός τοΰ Μπέριγκ.

'II Αλάσκα ήτο άλλοτε 'Ρωσσική 
Αμερική, σήμερον δέ είναι έδαφος 
άνήκον εϊς τάς'Ηνίομένας Πολιτείας, 
ή έκτασις τοΰ οποίου ύπελογίσθη εϊς 
1,376,000 τετραγ. χιλιόμετρα. Είναι 
δηλαδή δύο» καί ήμίσειαν φοράς κατά 
τό εμβαδόν μεγαλειτέρα τής Γαλλίας.

Ένώ όλη σχεδόν ή έκτασις της είναι 
χαμηλή καί επίπεδος, κατά τό κέντρον 
καί προ πάντων κατά τό μεσημβρι
νόν μέρος δρθοΰνται όρη ύπερύψηλα, 
κατά τό μέρος τοΰ Ειρηνικού. Τό όρος 
τοΰ Άγ. ΊΙλία έχει ύιρος 5.977 θ· Τό 
όρος Λογκάν 6,396 μ·

Είναι ήφαιστειογενή τά όρη ταΰτα 
καί μεταξύ αύτών υπάρχουν άκόμη 
ηφαίστειά τινα έν ένεργείφ. Άλλ’ έχει 
καί ποταμούς μεγάλους, τόν Γιουκόν 
καί τινας άλλους μικροτέρους εκβάλ
λοντας εϊς τούς ’Ωκεανούς, ώς επίσης 
καί μερικός λίμνας, μεταξύ τών οποίων 
ή Ίλιαμή. Τό κλϊμάτης ποικίλλει κατι’ι

ΧΡΥΣΟΣ 750.000 ΛΙΡΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

τά διάφορα σημεΐά της. Ούτω κατά τό Βόρειον μέρος καί τ<> 
κέντρου ά’τινα χωρίζει ό άρκτικός πολικός κύκλος τι'» πάν είναι 
κατεψυγμένον. 'II θερμοκρασία είναι—57 βαθμών Έκατον- 
ταβάθμου- υπό τό μηδέν. Τό Νότιον όμως μέρος προστατεύε
ται έπαρκώς ύπό τών ΰπερυι|’ήλων δρέων άπό τάς παγερός 
πνοάς τοΰ Βορρά.

Αί άκταί της είναι χαμηλοί, άλλά πολυσχιδείς. Κάπου κάπου 
φιόρ δαντελλωτά εισχωρούν μέσα εϊς τήν ξηρόν καί προ πάντων 
κατά τόν Ειρηνικόν. Καί γύρω γύρω στολίζεται άπό νησίδια 
βραχώδη, ιδία πρός τόν Ειρηνικόν, όπου άπό τάς νήσους 
Άλεουτιέν άρχίζει μία άλυσσις μικρών νησιδίων διήκουσα 
μέχρι τής χερσονήσου ’Αλάσκας, παριζ τά όποια οί ναυτιλλό- 
μενοι εύρίσκουσιν άσφαλή πλοΰν πρός τάς άκτάς.

Ή βλάστησις, άλλοΰ μέν άφθονεϊ, άλλοΰ δέ εντελώς ελλείπει. 
Πτηνά επίσης καί θηρία άγρια, άρκτοι, λύκοι, άλωπεκες άφθο- 
νοΰν καί φάλαιναι καί φώκαι. Άφθονεϊ επίσης ό σίδηρος, δ 
χαλκός καί προ πάντων ό χρυσός.

Κατοικεΐται άπό 32.θ°° Ψ^χάς. Έξ αύτών 23,500 είναι 
’Ινδοί. Οί Ιθαγενείς αύτοί έκ τοΰ συγχρωτισμού μετά τών 
εύρωπαίων έμολύνθησαν ύπό διαφόρων μεταδοτικών νοσημά
των. Μεταξύ μάλιστα τοΰ ι88ο καί 1890 δ πληθυσμός των 
είχε μειωθή κατά τό τέταρτον περίπου. Οί ιθαγενείς έμπορεύον- 

ΓΑΜΟΣ ΕΣΚΙΜΩ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ
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ται και εξάγουν δέρματα, 
σολωμόν εις κουτιά και αλί
παστα, μάργαρον καί χρυ
σόν. Τά πλουσιιότερα ορυ
χεία είναι παρά τήν μεθό
ριον είς τά διαμερίσματα 
Διοΰζον καί Κλοντάϊκ.

Μετά τήν ανακάλυψή- 
της πρώτοι οί θαλασσοπό
ροι Γοι'-κ καί Βαγκούβερ 
ϊξηρεύνησάν τάς άκτάς της 
καί ότε κατόπιν ό αυ.το- 
κράτωρ Παύλος Α 'τώ 1799 
συνέστησε τήν Ί’ωσσοαμε- 
ρικανικήν εταιρείαν, ήτις 
άνέλαβε τόν άποικισμόν τής 
’Αλάσκας, ήρχισε καί ή έκ- 
μετάλλευσις αυτής. Μέχρις 
ότου αί 'Ηνωμένοι Πολι
τεία! έπέτυχον τήν έκχιόρη- 
σΐν αυτής διά λογαριασμόν 
των άντί 38,000,000 φράγ
κων τφ 1867, ότε καί εδόθη 
μεγαλειτέρα ώθησις εϊς τάς 
έκεΐ εργασίας. Άπό τής 
έποχής αυτής αρχίζει βαθμηδόν μία τάσις μεταναστεύσεως, 
πρός τούς τόπους αύτούς τοΰ χρυσού. Κατ’ άρχάς οί άλήται, 
οί τυχοδιώκται, οί άπηλπισμένοι τρέχουν εκεί ϊλιγγιώντες, άλλά 
δυσχερής ή ανόρυξις ήτο καί οί πλεΐστοι έτράπησαν είς τό 
εγκληματικόν στάδιον. Άνέμενον τούς κατόπιν αύτών μετα- 
βαίνοντας ένεδρεύοντες καί τούς έδολοφόνουν. ’Ακριβή δέ καί 
ή ζωή. Ύπήρξεν εποχή καθ’ ήν είς τό κατεψυγμένον εκείνο 
περιβάλλον μία ίίρνις—δν εύρίσκετο— έτιματο επτά καί δέκα 
δολλάρια καί εν ωόν δύο» δολλάρια.

Σήμερον τά πράγματα ήλλαξαν δψιν. ’Έχουν έγκατασταθή 
έκεΐ έντιμοι άνθρωποι μή αϊσχροκερδοΰντες, βοηθοΰντες του
ναντίον τό έργον τής ’Αμερικανικής κυβερνήσεως καί βιοΰντες 
μετά τών Έσκιμιυ έν σύμπνοια.

'Υπάρχουν καί 'Έλληνες εκεί, "Ελλην δέ καί <> εύγενώς άπο- 
στείλας ήμίν τάς παρατιθεμένας εικόνας ό κ. Αθανάσιος Σταί- 
κόπουλος, εμπορευόμενος. Όη είλει χάριτας ή Εικονογραφη
μένη πρός τόν συμπαθή νέον διά τούτο.
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Η ΑΝΑΚΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

μα ώς ή έπιδρομή τών Σταυροφόρων ή μάλλον ή 
επιδρομή τής Δύσεως κατά τής Ανατολής συνετε- 
λέσθη διά τής άλιόσεως τής Κωνσταντινουπόλεως, 

Έλληνες ηγεμόνες, άνήκοντες είς βασιλικούς τού Βυ
ζαντίου οίκους, έπήγνυον τρία Ελληνικά Βασίλεια, τό Βασί
λειον τής Νίκαιας, τό Βασίλειον τής Τραπεζοΰντος καί τό 
Δεσποτάτου τής Ηπείρου, αντιμέτωπα κατά τών διά παρα
σπονδίας ίδρυθεισών τεσσάρων Φραγκικών 'Ηγεμονιών, τής 
Αυτοκρατορίας τής Κωνσταντινουπόλεως, τοΰ Βασιλείου τής 
Θεσσαλονίκης, τοΰ Κράτους τών Ενετών έν τή 'Ελληνική 
θαλάσση καί τής Ηγεμονίας τού Μορέως.

Τά τρία Ελληνικά Κράτη, έναμίλλως άγωνιζόμενα καί τόν 
υπέρ τών πατρίων απαράμιλλου άγώνα διεξάγοντα, μετ’ ένθεου 
ζήλου καί υπέροχου πατριωτισμού άπειργάζοντο τήν άναβίωσιν 
τής Βυζαντιακής Αυτοκρατορίας, ήν οί ψευδείς τού Σταυρού 
μαχηταί, έπιόρκως παρασπονδούντες, κατασυνέτριψαν καί διέ
σπασαν. Ταύτοχρόνως τά τρία εκείνα θαυμάσια Κράτη άνε- 
λάμβανον πολέμους κατά Σαρακηνών, Περσών, Βουλγάρων καί 
άλλων βαρβάρων, διασώζοντα καί διατηρούντο τήν εθνολογι
κήν συγκρότηση- τής Ανατολής, ήν οί ποικιλώνυμοι τών Ελ
λήνων εχθροί ήθελον νά μεταβάλωσιν. Οΰτω τό Βασίλειον τής 

1 ραπεζοΰντος άπέβη έν τή άνατολικωτάτη έλληνική έσχατα? 
της Μικρός Ασίας απροσμάχητοι- τοΰ Ελληνισμού προπύρ
γιου έπί 258 έτη. Τό Δεσποτατον τής Ηπείρου, πολεμούν πρός 
Φράγκους καί Βουλγάρους, άπεδίωκε τούς Φράγκους τής Θεσ

σαλίας καί τής Μακεδονίας, κατέλυε τό Μομφερρατικόν Βασί
λειον τής Θεσσαλονίκης, έφερε τά νικηφόρα αύτοΰ λάβαρα 
μέχρις Άδριανουπόλεως καί περιόριζε τούς Βουλγάρους συμ- 
μαχοΰντας τοΐς Φράγκοις, είς τά φυσικιί αύτοϊς όρια. Τό Βασί
λειον τής Νίκαιας, περιση ϊγγον στενώς τήν ύπό τών Φράγκων 
άρπαγεϊσαν Κωνσταντινούπολη, βήμα πρός βήμα έπανακτών 
τό πάτριον έδαφος καί εις τήν άνάκτησιν τής Μεγάλης Πόλεως 
καί τής Μεγάλης Εκκλησίας άποβλέπον, έστεφε τόν θρίαμβον 
τών ελληνικών αγώνων διά τής άνυψώσεως έπί τών έπάλξεων 
τοΰ Βυζαντίου τοΰ άτιμήτου βυζαντιακοΰ λαβάρου καί τού 
υπερενδόξου Δικεφάλου Αετού, εϊς μή γνώριμα παλάτια έπί 
πεντήκοντα επτά έτη περιφερόμενου.

Μεγάλη εορτή, ή εορτή τής Θεομήτορος Άγιας Άννης, ήγετο 
έν τώ κρύπτω παρά τών τυραννουμένων Κωνσταντινουπολι- 
τών, ό δέ Καϊσαρ Άλέξης Στρατηγόπουλος, έκ Νίκαιας δομη
θείς καί ύπό τοΰ Μιχαήλ Παλαιολόγου αποστολείς, άπό τής 
παραμονής τής αγίας ημέρας έμελέτα μετά τών μετ’ αύτοΰ 
Soo Βιθυνών τοξοτών τήν άνάκτησιν τής Κωνσταντινουπόλεως.

'Ο Στρατηγόπουλος, έλθών πρό τών τειχών τής Κωνσταντι
νουπόλεως πρός έκη οβισμόν μάλλον τών Φράγκων καί πρός 
δημιουργίαν αντιπερισπασμού, διότι άλλως μετά στρατού ισχυρού 
θιί ήρχετο, έ’μαθεν, άμα ώς έφθανε περί τό 'Ρήγιον (τόν σημε
ρινόν Κιουτσούκ-Τσετιμετζέ), δτε οί Φράγκο ι μετιί πολυαρίθμου 
στρατού, ϊνα μεταγάγωσι τόν πόλεμον έν ταϊς κτήσεσι τοΰ 
Βασιλείου της Νίκαιας, μετέβησαν πρός κατάληψιν τής νησίδος 
Δαφνουσίας, κείμενης είς τά πρός τόν Εΰξεινον Πόντον παρά
λια τού Βασιλείου καί προστατευούσης τόν μόνον πρός τά εκεί 
λιμένα τής Βιθυνίας. ΊΙ νησίς αυτί] είναι σήμερον έρημος 
καί ονομάζεται Κεφνιέν Άδασσί. Ό Στρατηγόπουλος, μαθών 
ταΰτα, άπεφάσισε ν’ άποπειραθή τήν άνάκτησιν τής Κωνσταντι
νουπόλεως, εί καί πολλούς έτρεφεν ενδοιασμούς καί φόβους, 
πρός τούτο δέ μετά πολλής προσοχής έπλησίασε τά τείχη, πα
ρακινούμενος καί ένθαρρυνόμενος ύπό τοΰ άνεψιού αύτοΰ 
Αλεξίου καί τοΰ αρχηγού τών ϋ'εληματαρίων Κουτριτζάκη. 

Οί &εληματάριοι ούτοι ήσαν "Ελληνες, οϊκοΰντες έξω τού 
έπταπυργίου (Γεδι-Κουλέ) καί τής Χρυσής Πόλης, καί έπεδί- 
δοντο είς τήν γεωργίαν, καλλιεργοϋντες τάς πρός τά έκεΐ θαυ- 
μασίας γαίας, ώς καί σήμερον συμβαίνει, καί ποριζόμενοι έκ 
τών προϊόντων αύτών τιί πρός τό ζήν. Οί 'Έλληνες έκάλουν 
αύτούς ϋ·εληματαρίους, ίσως διότι έξετέλουν καί άλλας υπη
ρεσίας έξερχόμενοι καί εισερχόμενοι άκωλύτως διά τών πυλών 
τής Κωνσταντινουπόλεως. Ούτοι, καί διά τήν πιόλησιν τών 
προϊόντων αυτών καί διά τά θελήματα, ά έξετέλουν, ώς πράτ- 
τουσι νΰν οί έν Άθήναις μικροί Γορτύνιοι βιοπαλαισταί, οί 
γνωστοί ώςέκ τοΰ ιδιαιτέρου αύτών έπαγγέλματος ύπό τό 
όνομα λοΰστροι, ήσαν έν διαρκεΐ έπικοινωνίρ μετά τών Φράγ
κων. Ώς Έλληνες όμως, άφωσιωμένοι δντες εϊς τούς ομοφύ
λους αύτών, άνέλαβον νά βοηθήσωσι τό πατριωτικόν έργον 
του Βυζαντινού στρατηγού.

'Ο Στρατηγόπουλος, στηριζόμενος έπί τής γενναιότητας τών 
'Ελλήνων τοξοτών τής Βιθυνίας, ών τήν στρατιωτικήν δύναμιν 
ηύξησε διά προσλήψεως μισθοφόρων Κουμάνων, Τούρκων έκ 
Καύκασού προερχόμενων, καί πολλά έλπίζων έκ τών θελημα- 
ταρίων, έσπευσε πρός τήν Μονήν τής Ζωοδόχου Πηγής (Μπα- 
λουκλή) καί ίσως πρό τής έναντι τής Μονής Πύλης τής Σηλυ- 
βοίας, τής Πύλης τής Πηγής καλούμενης, τάνΰν Σηλύβρι-Καπέ. 
Έκεϊθεν, κατά τάς ανακοινώσεις καί οδηγίας τών θεληματα- 
ρίων, ύποβοηθούνιων, εϊσήγαγεν άψοφητεί όπλίτας τήν νύκτα 
εντός τών τειχών διά τίνος οπής υπονόμου ύδραγωγού, υπο 
τιί τείχη κείμενης, διατάξας, όπως, άμα ώς εϊσέλθωσιν έπί τών 
τειχών, φονεύσωσι τούς έπ’ αύτών φρουρούς καί άνοίξωσιν 
άκολούθως τήν Πύλην τής Πηγής, έπευφ η μουντές άπό τοΰ 
ύψους τών τειχών εϊς ένδειξιν επιτυχίας τοΰ εγχειρήματος τοΰ 
Βασιλέως Παλαιολόγου.

Οί άναλαβόντες τό εγχείρημα όπλϊται εϊσήλθον έν άκρα σιγή 
καί άλ-ιί είς διά τής άποκρύφου εισόδου έντός τών τειχών, κατέ
σφαξαν τούς Φράγκους φρουρούς, οΰς άπήντησαν, προτού 
ούτοι άντιληη θώσι περί τίνος πρόκειται, κατεκρήμνισαν άλλους 
έκ τών τειχών, έτράπησαν εϊς καταδίωξη· τών διαη υγόντων, ους 
καταη θάσαντες έφ-όνευσαν, ϊνα δι’αύτών μή μεταδοθή ή εϊίδη- 
σις τής έντός τών τειχών παρουσίας τών Γραικών καί διέρρη- 
ξαν είτα τήν Πύλην τής Πηγής, καθ' ήν ό έκ τής συντεχνίας, 
ώς άν εϊπΐ) τις, τών θεληματαρίων ιερωμένος Αανεράς καί 
άλλοι έπευφήμουν τόν Παλαιολόγον καί έβροντοη ώνουν άπό 
τών τειχών τήν ύπό τών Γραικών άνάκτησιν τής ΙΙόλεως. Δι 
ενθουσιωδών καί έξάλλων άνευη ημιών άπαντώντες οί ύπό 
τόν Στρατηγόπουλον ολιγάριθμοι άνδρες, εισιόρμησαν δια τής 
καταιρριη θείσης Πύλης εϊς τήν πόλιν καί διεσπάρησαν άνά τάς 
συνοικίας αυτής, τόν τρόμον ένσπείροντες τοϊς Φράγκοις. Καί 
πρός στιγμήν ούτοι, συγκεντρωθέντες εϊς πάνοπλους ομάδας 
καί βλέποντες τό ολιγάριθμοι- τοΰ σώματος τοΰ Στρατηγοπού- 
λου, έσκέφθησαν νάντιτάξωσιν ένοπλον άμυναν, <ίλλά, τής ημέ
ρας έπελθούσης καί τών ύπό τόν Στρατηγόπουλον άνδρών, 
,ένισχυθέντων ύπό τών έν μεγάλοι πλήθει προσδραμόντων θελί)- 
ματαρίων, άκρατήτων έξορμησάντων, διεσπάσθησαν και κατε- 
διιίιχθησαν αί πολυπληθείς τών Ί’ράγκων ομάδες ών ουτίο πάσα 
άντ ίστ ασ ι ς έ μ ατ αι ι ό θ η.

"Αμα ώς, περί τό λυκαυγές, έγνιόσθη ή εϊδησις τής έν τή 
πόλει παρουσίας 'Ελληνικού στρατού, οί ξένοι ύπό πανικού 
καταληφθέντεςέτράπησαν δρομαίοι εϊς η υγήν, άλλοι μέν έπιβάν- 
τες τών έν τή παραλία προσορμισμένων πλοίων, άλλοι δέ κατα- 
ηυγόντες εϊς κρύπτας καί μονάς, ίίπου περιεβλήθησαν τό μονα
χικόν σχήμα. Αυτός ό Αύτοκριίτωρ τών Φράγκων Βαλδουΐνος 
κατέη υγεν εϊς τήν μονήν τοΰ Παντοκράτορας, μεταβεβλημένην 
τότε εϊς Μέγα Παλάτιον καί έκεϊθεν άνεχο'ιρησε διά θαλάσσης, 
άνευ βασιλικής περιβολής, έγκαταλιποιν τήν καλύπτραν αύτοΰ, 
τό ξίφος καί τά σύμβολα τής βασιλείας, ά’περ, εύριιντες οί πρός 
σύλλιμί’ΐν αύτοΰ δραμόντες Έλληνες στρατιώται, έλαβον ώς 
απαρχήν αύτάρκη καί άκροθίνιον τών κατά τήν πόλιν φραγκι
κών λαφύρων, ώς λέγει ό ΙΙαχυμέρης. Σφαγαί καί ωμότητες 
κατά τών ξένων, πλήν τής συνελεύσεως, δέν διεπράχθησαν, διότι 
ό Στρατηγόπουλος δέν ήθέλησε νά μιάνΐ| τό έργον αυτού διά 
βδελυρών σκηνιΐιν. Καί όμως οί Φράγκοι πρό πεντήκοντα επτά 
ετών είχον διαπράξη άκατονόμαστα αίσχη, όις ίστορούσιν οί τιί 
τής άλιόσεως τής Κωνσταιπινουπιίλεως ύπό τών Φράγκων περι- 
γράψαντες Νικήτας ό Χωνιάτης καί Νικηφόρος ό Κάλλιστος, 
ών ό τελευταίος μετά τήν άπαρίθμησιν τών γενομένων έν ναοϊς 
βεβηλώσεων, λέγει: τό δ’ εύγενές τής πόλεως άπαν, καί ηλι
κίας διάφορον ήν όράν άτίμως περιαγόμενον καί παρθένων 
αϊδιίις καθυβρίζετο, καί τό γήρας εί'λκετο, όπου τε άγνι’ιν, καί 
αφιερωμένου Θεώ ήχρειοΰτο καί τ’ ιϊλλα οία εϊκός πόλιν οϋτω 
μεγάλην τε καί περιφανή πάσχειν, άσελγών άνθρώπων ναύτη 
έπεισφρησάντων, ΐνα μί] καθ’ έκαστον διατρίβω λέγειν . . . ■ 
Άλλιι πάσης περιγραη ής παραστατικωτέρα είναι ή έν τώ Μου- 
σείω τοΰ Αούβρου είκιυν τοΰ διασήμου Γάλλου ζωγράφου 
Ευγενίου Ντελακρουά, έν ή άπεικονίζονται τι’ι αίσχη τιί άρρητα 
καί αί η ρικαλεότητες τών επιδραμόντων έπί τήν Κατνσταντι- 
νούπολιν Σταυροφόρων!

Άλλ’ έπανέλθωμεν εϊς τήν έξιστόρησιν τών κατά τήν άνά- 
κτησιν τής Πόλεως ύπό τών Βυζαντινιον.

Θί κατά τής Λαη νουσίας έξελθόντες Φράγκοι, άμα ώς έμα- 
θον αύθημερόν τήν είδησιν τής ύπό τών Βυζαντινών άνα- 
κτησεως τής Κωνσταντινουπόλεως, έπανέπλευσαν έν σπουδή, 

μελετώντες έπίθεσιν, ώς πολυπληθέστεροι άσυγκρίτως τών 
όλίγιον στρατιωτών τοΰ Στρατηγοπούλου. ΊΙ έν τώ λιμένι μάλι
στα έμφάνισις μεγίστου Σικελικού πλοίου, προθύμου νά βοη- 
θήση αύτούς, συνετέλεσεν ού σιιικρόν εϊς τήν περί έπιθέσεως 
άπόφασιν. Άλλ’ ό Στρατηγόπουλος, άπευθυνόμενος πρός τόν 
πατριωτισμόν τών μετάξι1 τών Φράγκων ευρισκομένων 'Ελλή
νων, οϊτινες έκιίντες ιϊκιη-τες συνέπραττον μετ’ αύτών, ήξίωσε, 
όπως μή συμμετάσχωσι τής κατ’ άδελφών έπιθέσεως. Τών 
Ί’ράγκων καί τών 'Ενετών έπιμενόντων, τά πράγματα περιήλ- 
θον εϊς κρίσιμοι- σημεϊον δτε έκ τών σωματοη υλάκων τις τοΰ 
Βαλδουΐνου Ιωάννης δνόματι, Έλλην τό γένος, συνεβούλευσε 
νά έμβληθή πΰρ εϊς τάς κατά τήν παραλίαν οικίας τών 'Ενε
τών καί τών άλλων ξένων, όπερ καί έγένετο- τότε οί έν τοϊς 
πλοίοις επιδρομείς ϊδι'ιντες τόν έκ τοΰ πυρίις κίνδυνον τών 
οϊκείων, γυναικών καί τέκνων, έσπευσαν πρός σωτηρίαν αύτών, 
παραιτηθέντες πάσης ιδέας έπιθέσεως. Τιι γυναικόπαιδα, κατά
πληκτα καί έντρομα ύπό τάς διασταυρουμένας τών πολεμίων 
αντεγκλήσεις καί τάς άπειλητικάς τής πυρκαϊάς φλόγας, έτρε
χαν έν όλοφυρμοΐς καί έν φοβερώ συμη υρμώ πρός τήν παρα
λίαν, επικαλούμενοι τών συγγενών καί ομοφύλων τήν βοήθειαν. 
Θί Φράγκοι, σπεύσαντες, έσωσαν πλιήν τών οϊκείων καί τιί 
τιμαλφή αύτών πράγματα.

Οϋτω διασπασθείσης καί τής τελευταίας τών Ί’ράγκων στρα
τιάς, ή Κωνσταντινοιίπολις όριστικώς περιήλθεν αΰθις εϊς τούς 
γηγενείς αύτής τή 25 Ιουλίου 1201, ημέρα Δεύτεροι, μετά πεν
τήκοντα έπτιχ έτη, τρεις μήνας καί διόδεκα ημέρας άπό τής 
άλιόσεως αύτής ύπό τών Ί’ράγκων καί κατά τό δεύτερον έτος 
τής βασιλείας Μιχαήλ τοΰ Παλαιολόγου. Δρομαίοι αυθημερόν 
άνεχιόρησαν έκ Κωνσταντινουπόλειος οί ταχυδρόμοι, ϊνα άναγ- 
γείλωσι τό μέγα άγγελμα εϊς τόν έν Νικαία διαμένοντα Αύτο- 
κράτορα Παλαιολόγον, κοκκινοβαφεϊς φέροντες σαρίσας (μακριί 
άκόντια) εϊς ένδειξιν χαρμοσύνου αγγέλματος, ταύτοχρόνως 
άλλοι ταχυδρόμοι καθ’ «πάσας τάς διευθύνσεις τής χώρας 
έξεπέμποντο, ϊνα πανταχοϋ κηρύξωσι τής νίκης τι), εύαγγέλια.

Καί μετιί δύο ημέρας, ότε ήγετο έν Νικαία ή εορτή τοΰ 
Αγίου ΙΙαντελεήμονος (27 Ιουλίου), κατέη θασαν οί ταχυδρό
μοι, άγγέλλοντες τό χαρμόσυνοι- γεγονός εϊς τόν Αύτοκράτορα. 
Έορταί καί. πανηγύρεις καί χαράς ηωναί διεσταυροΰντο καί 
δεήσεις άνεπέμποντο έπί τή εκπληρώσει τού έθνικοΰ πόθου. 'Ο 
Παλαιολόγος, συγκαλέσας αμέσως τους άρχοντας καί μεγιστά
νας, έξήρε τό γεγονός, ότι άνεκτήθη ή τοΰ Βασιλείου πρω
τεύουσα καί παρεκίνησεν αύτούς νά μετοικήσωσιν εϊς Κων
σταντινούπολη-. Εύθΰς δ’ αμέσως ήρξατο τών προετοιμασιών 
τής εις τήν πόλιν μεταβάσεως καί έπέσπευσεν αύτάς, φοβούμε
νος μή οί εϊς Δαφνουσίαν έκστρατεύσαντες Φράγκοι, έπανερ- 
χόμενοι έκδιιόξωσι τούς περί τόν Καίσαρα Στρατηγόπουλον. 
Καί έφοβεϊτο τούτο, διότι δέν είχε μάιθη τήν εϊς τήν Κιονσταν- 
τινούπολιν επάνοδον αύτών καί τήν ματαίωση- τής μελετηθεί- 
σης έπιθέσεως. Ούτως ό Βασιλεύς, έπισπεύδων τάς προετοι
μασίας καϊ έν σπουδή μετιί τής Αύγούστης, τοΰ Διαδόχου 
Ανδρονίκου, διετούς τότε, τών Μεγιστάνων, τών Αρχόντων, 
τών Αύλικών κσί τοΰ στρατού βαίνων, έη ιθασε τή ιφ Αύγού- 
στιιυ 1201 πρό τής Χρυσής Πύλης τών τειχών τής Κωνσταν
τινουπόλεως, άφ’ οΰ προηγουμένως ώς άκροθίνια τής νίκης 
έκόμισαν τιί βασιλικά σύμβολα τοΰ Βαλδουΐνου, τίμ- καλύπτραν 
αύτοΰ, τό σχήμα λατινικήν, πεποικιλμένην διά μαργάρων καί 
έπί τής κεφαλής έχουσαν λίθον έρυθρόν, τά κοκκινοβαη ή πέ
διλα καί τήν σπάθην έντός καλύμματος σηρικού κοκκινοβαφοϋς.

Ό Βασιλεύς διενυκτέρευσεν έκτος τών τειχών τής πόλεως 
μεθ’ άπάσης αύτοΰ τής ακολουθίας καί τοΰ στρατού έν τή 
Μονή τοΰ Κοσμιδίου, εγγύς τών Βλαχερνών, ένθα νΰν τό 
μουσουλμανικόν τέμενος Έγιούπ. Άμα δ’ ώς άνέτειλεν ή ις 
Αύγούστου έκίνησεν θεοπρεπεστάτη ή πομπή, έν εύχαριστη- 
ρίοις πρός τόν Θεόν ύμνοις, εΐδικώς συντεθεϊσι καί έν εύχαϊς 
ύπέρ τής βασιλείας καί τοΰ κλήρου, υπέρ τής πόλεως, τών οϊκη- 
τόρων αύτής καί παντός τοΰ χριστιανικού πληρώματος, φερο- 
μένης τής εϊκόνος τής Θεομήτορος Όδηγητρίας έν κειραλή τής 
πομπής. Ότε ή πομπή έφθασε πρό τής Χρυσής Πύλης ό Γεώρ
γιος Κλειδάς, Μητροπολίτης Κυζίκου, τοΰ Ηατριάρχου Αρσε
νίου «πόντος, από τοΰ Πύργου τής Πύλης άπήγγειλεν εύχάς, 
κατά τήν έκφώνησιν δ’ έκάστης αύτών, ό Αύτοκράτωρ, άπο- 
βάλλων τίρ- καλύπτραν αύτοΰ έπιπτε χαμαί γονυκλινής καί 
μετ’ αύτοΰ άπαν τό παριστάμενον αναρίθμητου πλήθος, μεθ’ δ 
άπαντες άνεγειρόμενοι έβόων: Κύριε έλέησον».
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Μετά τήν έκφώνησιν τών ευχών, έγένετο ή εις τήν Πόλιν 
διά τής έν λόγφ ΙΙΰλης είσοδος, προηγουμένης τής εικόνος τής 
Όδηγητρίας, άκολουθουντων πεζών τών Βασίλειον καί τών 
Μεγιστάνων και παρεπομένου τοΰ συρρεύσαντος λαού. Προ 
τής Μονής τοΰ Βαπτιστοΰ Προδρόμου τοΰ Στουδίτου έστη ή 
πομπή, ΐνα κατατεθή έκεΐ ή εϊκών τής Όδηγητρίας. Έκεΐθεν 
έ<| ίππος ό Βασιλεύς μετέβη εϊς τόν Ναόν τής τοΰ Θεοΰ Σο
φίας, ένθα νέα έγένετο δοξολογία, και εϊτα έξελθότν τοΰ ναού, 
κατηυθυνθη εις τό παρά τήν '.Αγίαν Σοφίαν Μέγα Παλάτιον, 
έν ώ έγκατέστη ά'πασα ή Βασιλική Αυλή.

Ή Κωνσταντινούπολή άνακτηθεΐσα έν βραχυτάτφ χρόνφ, 
άπέβη πάλιν ή ιερά Άκρόπολις και τό άπροσμάχητον προπύρ
γιου τοΰ Ελληνισμού έπί δύο αιώνας, αλλά, και πεσοΰσα τό 
ύστατον, έξέπεμψε τής άναγεννήσεως τά φώτα άνά τήν άπαι- 
σίως σκληρόν Δύσιν και παρέμεινε τό τηλαυγές ’Εθνικόν ’Εκ
κλησιαστικόν τών απανταχού 'Ελλήνων Κέντρον, πολλά άπεκ- 
δεχομένη υπέρ τοΰ ανατολικού αυτής μέλλοντος έκ τής έπι 
θύραις πολιτειακής διαρρυθμίσεως τής ’Οθωμανικής Αυτοκρα
τορίας, έπί τή βάσει τών περί ισοπολιτείας δογμάτων.

Γ. Κ. ΣΚΑΛΙΕΡΗΣ 
® *

ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ

Μ
έ πολλήν υπερηφάνειαν ή «Εικονογραφημένη» παρα
δίδει εϊς τούς συνδρομητάς της τό πρώτον αντίτυπου 
εικόνος μέ χρώματα. Εις τήν Ευρώπην σήμερον ή 
Τυπογραφία έπέφερεν άναστάτωσιν μέ τήν Τριχρωμίαν, διά 

τής οποίας κατορθοΰται πλέον νά έκτυπώνεται μία εϊκών μέ 
τά φυσικά καί πραγματικά χρώματά της.

’Αφ’ ής έφευρέθη ή Τυπογραφία είχον γείνει πολλά! άπό- 
πειραι διά νά έπιτύχουν εικόνας έγχριόμους ή μάλλον πολύ
χρωμους, κατεσκευάσθησαν δέ και διαφόρων ειδών πιεστήρια 
κατά καιρούς, εφοδιασμένα μέ μελανεία επίτηδες διά τά διά
φορα χρώματα ή μέ δοχεία αυτομάτως έπιθέτοντα τά χρωμα
τιστά μελάνια. "Ολων αύτών όμως τά αντίτυπα έφερον ούχΐ 
τά πραγματικά έν τή Φύσει χρώματα, αλλά χρώματα τεχνικά 
καί ακριβέστερου κατά σύμβασιν. Τοιαύτας πολυχρώμους εικό
νας εϊχεν επιτύχει καί ή Χρωμολιθογραφία διά πολλαπλού τρα
βήγματος. Έτύπωνον δηλαδή πρώτον την μίαν πλάκα μέ τά 
κίτρινα τμήματα, κατόπιν τήν δευτέραν πλάκα μέ τά έρυθρά 
καί ούτω καθεξής· άλλά καί δι’ αυτής τά χρώματα ήσαν συμ
βατικά, οσον καί αν ήτο επιμελής ή έκτυπωσις.

Τώρα μέ τήν Τριχρωμίαν, τά χρώματα εινε αυτά τά έν τή 
Φύσει, μέ τούς τόνους των, μέ τούς συνδυασμούς των, μέ τάς 
έναλλαγάς των. Καί τώρα τά πλουσιώτερα περιοδικά τής Εύριό- 
πης άμιλλώνται ποιον νά δημοσίευση τάς ωραιοτέρας χρωμα
τιστός εικόνας. ’Αλλά τί κόπος, τί βραδυτης, τί έξοδα!

Παρ’ δλα αύτά δμως ή Εικονογραφημένη θεωρεί ευτυχή 
έαυτήν διότι εϊς αυτήν έλαχεν ό κλήρος νά εισαγάγη έν Έλλάδι 
τήν Τριχρωμίαν, χάρις εις τό θαυμάσιου τυπογραφείου της, 
τό περίφημου τυπογραφείου «Εστία τών κ. κ. Μάϊσνερ καί 
Καργαδούρη.

«
Τριχρωμία λέγεται διότι δλη ή έργασία γίνεται μόνον διά 

τριών χρωμάτων, βάσις δέ τής τριχρωμίας είναι τό cliche, ή 
Φωτοτσιγκογραφία δηλαδή ή αύτοτυπία καί ή Φωτογραφία. 
Τόν σπουδαιότερου δμως ρόλον παίζει ή τριπλή φωτογραφία 
δι’ ής κατωρθώθη νά αποσυντεθούν τά χρώματα τής Φύσεως.

Πράγματι τά έν τή Φύσει χρώματα δέν είναι τίποτε ά’λλο 
παρά συνδυασμοί τών τριών χρωμάτων, τού Κίτρινου, τοΰ 
Ερυθρού καί τού Κυανού. Τά τρία λοιπόν αυτά χρώματα είναι 

βασικά. ’Αλλά πρέπει νά αποσυντεθούν. Καί ιδού πώς. ”Ας 
ύποθέσωμεν δτι θέλομεν εϊκόνα τής Άκροπόλεως μέ τά χρώ
ματά της καί τά χρώματα τού περιβάλλοντος. Μάς χρειάζονται 
τρεις φωτογραφίαι άπό τοΰ αυτού σημείου ληφθεϊσαι κατά 
τήν αυτήν ώραν. Ή πρώτη φωτογραφία γίνεται παρεντιθέ
μενου πρό τού φακού τεμαχίου κίτρινης ύαλου. Ή κίτρινη 
ύαλος δέν άφίνει τάς ακτίνας τών άλλων χρωμάτων νά διέλ- 
θουν διά τοΰ φακού καί προσβάλουν τήν φωτογραφικήν πλάκα 
παρά μόνον τάς ακτίνας τοΰ κίτρινου χρώματος. 'Όπου λοιπόν 
υπάρχει κίτρινου χρώμα είτε αμιγές, είτε συνδυασμένου διά 
νά άποτελέση άλλον χρωματισμόν ή άλλον τόνον, Αποσυντίθε
ται καί προσβάλλει τήν ευαίσθητοι· πλάκα τής φωτογραφίας.

Μακρόθεν αίφνης αί στήλαι τοΰ ΓΙαρθενώνος έχουν χρώμα 
κανελλί. Εϊς τό κανελλί υπάρχει κίτρινου και κόκκινου χρώμα. 
Έξ αύτών μόνον τό κίτρινου διέρχεται διά τής κίτρινης ύάλου 
καί προσβάλλει τήν πλάκα. Σημειώσατε δμως δτι τό κίτρινου 
κυριαρχεί έν τή Φύσει- είναι πολύ διαδεδομένον καί σχεδόν 
συνδεδυασμένον μέ δλα τά χρώματα. ’Έχομεν λοιπόν μίαν 
φωτογραφίαν εις τήν οποίαν δλα τά κίτρινα είναι γραμμένα, 
άλλοΰ σκοτεινότερα, άλλοΰ άνοικτότερα. Ααμβάνομεν κατόπιν, 
δευτέραν φωτογραφίαν μέ έρυθράν ύαλον. Τώρα θά διέλθουν 
μόνον έρυθραί άκτίνες. Δηλαδή θά άποτυπωθούν έπί τής πλα
κάς μόνον τά έρυθρά σημεία. Τό βαθύ ιώδες, είναι συνδυασμός 
κίτρινου, ερυθρού καί κυανού. Τό έρυθρόν λοιπόν τοΰ βαθέως 
ιώδους διά τής άποσυνθέσεως αύτής θά άποτυπωθή έπί τής 
πλακός ώς λευκόν καί εϊς τήν φωτογραφίαν θά είναι σκοτει
νόν. ’Έχομεν τώρα δευτέραν φωτογραφίαν έχουσαν τάς ερυ
θρός αποχρώσεις. Ή τρίτη φωτογραφία γίνεται διά κυανής 
ύάλου· άπό τά πράσινα τά όποια είναι συνδυασμοί κίτρινου 
καί κυανού κατά διαφόρους αναλογίας, θά διέλθη μόνον τό 
κυανοΰν καί έχομεν τήν τρίτην φωτογραφίαν μέ σκοτεινούς 
τόνους δπου υπήρχε κυανοΰν. Είναι πολύ περίεργοι αύταί αί 
τρεις φωτογραφίαι, αί όποΐαι εϊκονίζουν έν καί τό αύτό πράγμα 
καί δμως διαφέρουν άλλήλων.

’Έρχεται τώρα ή άνασΰνθεσις τών χρωμάτων. Μέ τάς τρεις 
αυτός φωτογραφίας έχομεν τρία cliches, τρεις φωτοτσιγκο
γραφίας. Τυπώνομεν τό έν τό όποιον αντιστοιχεί εις τήν διά 
τής κίτρινης ύάλου ληφθεϊσαν φωτογραφίαν, μέ κιτρίνην βασι
κήν μελάνην. Κατόπιν άφοΰ στεγνώση τυποόνομεν έπί τής 
ληηθείσης κίτρινης εικόνος, άλλά μέ άκρίβειαν, όίστε ή μία 
εϊκών νά πέση άκριβώς έπί τής άλλης, τό cliche τό αντιστοι
χούν πρός τήν δι’ ερυθρός ύάλου ληφθεϊσαν φωτογραφίαν μέ 
έρυθράν βασικήν μελάνην. Καί βλέπομεν τότε δπου υπήρχε 
κίτρινον χρώμα καί κατόπιν δπου—ώς έπρεπε—έπεσε κόκκινοι*  
γίνεται κανελλί. Τά δύο χρώματα άνασυντίθενται. ’Ενώ άλλοΰ 
μένει τό κίτρινον μόνον του διά νά κάμη μέ τό κυανοΰν τά 
πράσινα, τήν χλόην, τά φύλλα τών δένδρων. Διότι μένει καί 
τό τρίτον χρώμα, τό κυανοΰν. Τυπώνομεν λοιπόν μέ τήν αύτήν 
πάντοτε άκρίβειαν καί τό τρίτον cliche τό αντιστοιχούν εϊς 
τήν διά τής κυανής ύάλου ληφθεϊσαν φωτογραφίαν, μέ κυανήν 
μελάνην. Τό κυανοΰν πίπτον έπί τού κίτρινου καί ερυθρού 
παράγει τό βαθέως ιώδες, έπί τοΰ κιντρίνου μόνον τό πράσι
νον, μόνον του κατά διαφόρους τόνους τόν ούρανόν καί τάς 
λοιπός άποχρώσεις τοΰ κυανού. Καταπλήσσει κυριολεκτικώς 
αύτός ό συνδυασμός τής Φυσικής καί τής Μηχανικής. Ό φακός 
μέ τάς χρωματιστός ύάλους άποσυνθέτει τά χρώματα καί κατό
πιν μία μηχανική έργασία τά άνασυνθέτει.

Έπί τού παρόντος παρουσιάζονται άκόμη μερικά! δυσκολίαι. 
Έξαφνα είναι πολύ δύσκολοι· νά λάβη κανείς τρεις η ωτο- 
γραφίας ενός τοπείου. Τά φύλλα τών δένδρων θά άλλάξουν 
έν τώ μετάξι1 θέσιν καί τότε κατά τήν έκτύπωσιν τά τρία 
αντίτυπα ενός φύλλου δέν θά πέσουν έπ’ άλλήλων εις τρόπον 
οίστε νά άνασυντεθοΰν τά χρώματα. Καί θά έχωμεν εϊς τήν 
έγχρωμον εικόνα εν φύλλον κίτρινον καί παρέκει τό κινηθέν 
φύλλον έρυθρόν.

Πρός τό παρόν λοιπόν μόνον αντίγραφα! έργων επιτυγχά
νουν. ’Αλλ’ δσονούπω ό Jougla φέρει εϊς φώς τήν Oninico- 
lore, τήν Παγχρωμίαν.Έστι δέ Παγχρωμία φωτογράφησις διά 
μιας καί τής αύτής πλακός καί έκτυπωσις έπί τοΰ φωτογραφι
κού χάρτου μέ τά έν τή Φύσει χρώματα.

Τότε ή άποσύνθέσις δέν θά γίνεται διά τών τριών ύάλων 
άπ’ ευθείας, άλλά θά φωτογράφου μεν μέ χρώματα καί θά 
δίδωμεν εϊς τόν φωτοτσιγκογράφον τήν πολύχρωμοι· φωτο
γραφίαν νά μάς κάμη τά τρία cliches, άποσυνθέτων τά χρώ
ματα δα! τής αύτής μεθόδου εϊς τό έργαστήριόν του.

«
Έπ’ εύκαιρία πρέπει νά άναγγείλωμεν δτι καί ό μοναδικός 

φωτοτσιγκογράφος κ. Καζάνης, ό αριστοτέχνης, έπανήλθεν έξ 
Ευρώπης, δπου είχε μεταβή επίτηδες, κομίζων καί τά άναγκαϊα 
εξαρτήματα, διά νά εισαγάγη τήν Τριχρωμίαν.

Πρέπει δμως νά λεχθή δτι ή έργασία, άπαιτοΰσα μεγάλην 
ακρίβειαν, είναι δυσχερής, κοπιώδης καί πολυδάπανος. Δέν είναι 
δέ εύκολος καί διά πάντα τεχνίτην. Παρ’ δλα αυτά ή Εικο
νογραφημένη > υπόσχεται νά άνταποκριθή έν τώ μέλλοντι καί 
εϊς τήν δημιουργουμένην νέαν τούτην άξίωσιν τών πολυπλη
θών συνδρομητών της.

“ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ,,

ΤΟ ΑΡΜΕΓΜΑ

Η ΠΡΩΤΗ ΤΡΙΧΡΩΜΙΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

Τυπογράφε ion ·· Ειτια ,, 6136
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...ΠΑΛΗΑ ΙΣΤΟΡΙΑ

Καμμιά φορά ό γέροι Σπΰρος μάς, «μάζευε’ςτόν μικρό καφενέ τοΰ 
χωριοΰ καί καπνίζοντας τήν παληά του πίπα, μάς έλεγε κάτι παληές 

ιστορίες· αυτή τή φορά «δάκρυσαν τοΰ κύρ Σπόρου τά μάτια, σάν νά 
θυμήθηκε κάτι πολύ λυπητερό. . . .

— Θυμάστε, παιδιά, τόν Γιάννη, τόν Γιάννη τής κυρά Μηλιάς, τό 
παιδί τό πειό άτυχο, τό πειό δυστυχισμένο παιδί τοϋ χωριοΰ;

«
Καϋμένο παιδί '■ . . Έγεννήθηκε μιά χειμωνειάτικην αύγή- έξω έπεφτε 

χιόνι πολύ, καί άσπρο καί πυκνό είχε στιβαχθή στής γωνιές τοΰ μικρού 
παραθύρου τής κάμαρας ποΰ πρωτοεΐδε τό φώς. Ή καϋμένη ή μητέρα 
ξαπλωμένη στό κρεββάτι έκρυβε μέ λαχτάρα στην άγκάλη της τό πρώτο 
της παιδί- μιά γρηά θεία της καθότανε σέ μιά καρέκλα κοντά ’στό κρεβ
βάτι κ*  έκυττοΰσε μ’ ένα ανήσυχο χαμόγελο τό μικρό.

Μ' δλο τό χιόνι, ή γειτόνισσες. σάν τώμαθαν πώς λευθεριόθηκε ή 
Μηλιά, ή χήρα, ποΰ ήτανε μόλις δυό μηνών νειόνυφη. σάν πνίγηκε — 
Θεέ μου φύλαγε άπό τέτοιο κακό! — ό καπετάν Χρηστός, ό άντρας της, 
πούχε τόν -."Αί Νικόλα τ’ αψηλό καΐκι, ήρθανε, άλλη άπό τό διπλανό 
σπήτι μοναχή, άλλες άπό μακρύτερα δυό δυό μαζί νά ίδοΰνε τ’ ορφανό.

“Ετσι ’μπρος τήν αυλόπορτα τής χήρας τοϋ καπετάν Χρήστου, τής 
Μηλιάς, μαζεύτηκε μέσα ’στό Βορρηά μεσ'τό χιόνι τό μισό χωριό. Τήν 
αγαπούσαν τήν κυρά Μηλιά- ήτανε τόσο καλή, μά καί τόσο φτωχή '.

— Καί πώς θά μεγαλώση τό άμοιρο που 'γεννήθηκε ορφανό; σέ 
τέτοια φτοίχηα; Τί έχει ή δύστυχη ή Μηλιά. . . .

— Κάτι Οάχη δά! . . . Θά είχε άφήση κανένα μετρητό στό σπητικό 
του πριν φύγη ό καπετάνιος- μά —■ καλά λές —- τί νά σοΰ κάνουν αυτά !

— Φτωχέ Χρήστο! . . .
— Καϋμένο παιδί . . .
Κ’ έτσι σάν νά είχε πεθάνη κανείς 'στό μικρό κάτασπρο σπητάκι μέ 

τήν χιονισμένη σκεπή, ή γυναίκες τοΰ χωρίου κουνιώντας τά χέρια καί 
τιι κεφάλια τά δεμένα μέ τάσπρα μαντύλια, μιλώντας σιγά ή μιά μέ τήν 
άλλη, έκλαιγαν τό παιδί που γεννηώτανε.

'Έξω έπεφτε χιόνι πολύ, άσπρο καί πυκνό . . .
Καϋμένο παιδί! . . .

«
Έπέρασαν λίγα χρόνια.
Τό παιδί «μεγάλωσε- δέν ήτανε άκόμη σέ ηλικία νά βγάλη τό ψωμί 

του. μά ήταν γερό παιδί καί είχε μεγάλη καρδιά. "Αχ! πώς «βούρκω
ναν τά μάτια του. σάν έβλεπε τή μητέρα του τό βράδυ σκυμμένη σέ 
κάποιο ξένο ροΰχο νά ράβη μέ τό χλωμό φώς τής παληας λάμπας τοΰ 
σπητιοΰ! . . . Πώς ήθελε νά μή βλέπη τή χρυσή του μητέρα νά δου- 
λεύη τόσο.

— Πές Μητέρα, τής έλεγε σιγά, τοΰ Νικολή νά μέ πάρη ’στό καράβι, 
καί νά Ιδης θάρχομαι συχνά νά σέ βλέπω- θά λείπω λίγοι- καιρό άπό τό 
σπήτι, μά σύ δέν θά ξενοδουλεύης πειά. . . .

Μά εκείνη έγελοϋσε μονάχα μέ τήν καλή του καρδιά κ’ έπιανε πάλι 
τύ βελόνι μαζί μέ τό τραγούδι τό παληό.

Λύνουν άπ’ τό Λιμάνι ή βάρκες τό σκοινί
κ' έρημο αφήνουν τ’ ακρογιάλι, 
καί φεύγουν βάρκες και καΐκια με κανί. . .

"Αχ .'.. ποτέ θά γυρίσουν πάλι! . . ,

Νά γυρίσουν πάλι! . . μ’ αυτή τήν σκέψι έφαγε τά νειάτά της ή Μηλιά' 
τιόρα άπό τό μικρό παράθυρο βλέπει τά γέρηκα. τά παληά καράβια 
στήν ακροθαλασσιά- πόσα τής θυμίζουν! . . Τί απελπισία ποΰ νοιώθει 
’σάν βλέπει εκείνα τά μαΰρά τους σκοινιά καί τ’ άσπρα πανιά τους! . . 
—Ν' άφήση αύτή τόν Γιάννη της νά ξενιτευτή ! . . Ποτέ! . . Μακάρι 
νά ματιόσουν τά δάκτυλά της ’στό βελόνι!

Μά ό Γιάννης ένα είχε όνειρο καί καϋμό, τήν άγρια θάλασσα- έβλεπε 
κΓ αύτός άπό τό μικρό παράθυρο τήν ακροθαλασσιά, μά πώς ήθελε 
νιι ήτανε. μέσα στό καΐκι τοΰ Νικολή πού έφευγε τό πρωί μέ τά χαράματα!

«
Σέ λίγα χρόνια,—ό Γιάννης πειά είχε μεγαλώσει.— Μιά ωμορφη 

γυναίκα, ή κόρη τοΰ ΙΙαπα Μηνά, — Τήν θυμόσαστε ; — Τοϋ «πήρε τό 
μυαλό. Τήν αγαπούσε τρελλά τή Φροσύνη- μ’αύτή, τρελλοκόριτσο χωρίς 
μυαλό, άφοΰ τόν έπαιζογελοΰσε τόσους μήνες τοΰ είπε μιά μέρα καθαρά 
πώς δέν θέλει νά τόν ματάίδή- ό Γιάννης ό φτωχός τής είπε τόσα! Μά 
ποΰ αύτή ! . . Άφοΰ δέν τον αγαπούσε τί νά κάνει; — Μήπως τό ήθελε 
κι’ αύτή ;

— Δέν είν’ ό ένας μας γιά τόν άλλον, τί φταίω ;
—"Ακου Φρόσω, τής λέει, Φρόσω, είσαι κακιά γυναίκα. —“Αν δέν 

μ’ άγαποΰσες αληθινά δέν έπρεπε νά γύρης ’στήν αγκαλιά μου εκείνο τό 
βράδυ. Δέν έζήτησα έγϋ> νά χορέψω μαζί σου σάν πρωτογνωριστήκαμε, 
μά έσύ μουστειλες μήνυμα πώς θελεις νάχορέψωμε μαζί'στό πανηγύρι- 
κ’ δταν σέ πρωτόσφιξα στά χέρια μου εκείνο τό απομεσήμερο, κ’ ένοιωσα 
πώς δέν έφευγες άπό τήν άγκάλη μου ’μά έκοκκίνηοες μόνο άρχισα τότε 
μέ μιας νά σ’ άγαπώ, νιι σ’ άγαπώ τρελλά- άρχισα νά μήν 'μπορώ νά 
μείνω ούτε λεπτό χωρίς εσένα, τή Φρόσω μέ τό κόκκινο μαντήλι, ποΰ 
εχορέψαμε τόσες ώρες μαζί τ’ Άϊ-Γιαννιοΰ. . . — Θυμάσαι; . . —

Τώρα σοΰ τ’ ορκίζομαι στό φώς μου, πώς τά λόγια ποΰ μοϋ είπες μέ 
'πλήγωσαν βαθειά- τό χωριό είναι μεγάλο, μά δέν μέ χωρεΐ πειά άφοΰ 
δέν είσαι δική μου. Θά φύγω’ πάω νά ’βρώ ’ατά βάσανα καί στήν ξενη- 
τειά, γιατριά καί βάλσαμο ’στήν πληγή ποΰ μοΰ άνοιξαν, κακή γυναίκα, 
τά λόγια σου. . .

— ΚΓ ό Γιάννης, ό άντρας πειά ό αψηλός, έφυγε χλωμός καί μέ σκυμ
μένο κεφάλι άπό τής καλής του τήν πόρτα. "Αχ! εκείνη ή Φρόσω νά 
εΐξερε τί έκανε, νά εϊξερε πόσο τήν άγαποϋσε, θά ρχότανε μονάχη νά 

πέση στήν αγκαλιά του. —"Ισως πάλι τόν έγελοϋσε επίτηδες γιά νά τόν 
πειράξη.—Μά όχι. είναι τρελλος! . . Πρέπει νά φύγη, νά φύγη μακρυά 
άπό τήν άκαρδη γυναίκα! — Κ’ ή μάννα του; . . — Αλήθεια! . . Θά 
φύγη δμως κρυφά- δέν θά τής τό,είπή. Θά τής γράφη μόνο τακτικά, 
καί θάτής στέλνη χρήματα, πολλά άπό τήν δουλειά. . .

Καί μ’αυτές τής συλλογές ό Γιάννης «τραβούσε σκυφτός τό έρημο 
μονοπάτι τοΰ μικροΰ χωριοΰ, καπνίζοντας τήν παληά πίπα τοΰ καπετάν 
Χρήστου, τοΰ πατέρα του. ’Από μακρυά έβλεπε παληό καί μέ μισοχαλα- 
σμένη τή σκεπή τό κάτασπρο σπητάκι του- θά τό ξαναϊδή άρά γε;

— Δέ βαρυέσαι! . . Μιά ζωή είν’ αύτή! . .

Σάν γύρισε, σέ τρεις χρόνους, έμαθε ό κακός ό Γιάννης τί έκανε. Ή 
γρηά του ή μάννα, άρρώστησε καί σιγά σάν τό καντύλι ποΰ σβύνει 
τό πρωί, έσβυσε μιά ’μέρα ή κυρά Μηλιά, τοΰ καπετάν Χρήστου, κοντά 
σ' εκείνο τό μικρό παράθυρο ποΰ έβλεπε κάθε μέρα τό μόνο της 
εχθρό, τήν άγρια θάλασσα.

Ή Φρόσω είχε παντρευτή. Στό μικρό σπητάκι ποΰ γεννήθηκε 'καθόν
τουσαν άλλοι τώρα, γιατί έπουλήθηκε κι αύτό στά. δύσκολα χρόνια ποΰ 
έπέρασε ή γρηά σάν έλειψε αύτός στά ξένα- στήν πόρτα άπ’ έξω. πού 
έπαιζε άλλοτε μέ τά παιδιά τής γειτονιάς εκείνα τά παιχνίδια τοΰ 
παληοΰ καιροΰ. ήτανε τιίιρα 'μαζεμμένα κάτι άλλα παιδιά, ποΰ έσκιά- 
χθηκαν, σάν είδανε τόν άγνωστο διαβάτη. . .

Έκεϊ, σ’ αύτή τήν κρύα βραδυά τοΰ Γεννάρη, ποΰ άρχιζε σιγά νά 
πέφτη χιόνι πυκνό, «στάθηκε στήν πόρτα τοΰ μικροΰ σπιτιού μέ τήν 
χιονισμένη σκεπή, κ’ έκρυψε τό κεφάλι στά χέρια ό Γιάννης καί θυμή
θηκε τά παληά. . .

Κάποιο άπό τά τρελλά παιδιά «τραγουδούσε άκόμη τρέχοντος νά 'μπη 
’στό σπίτι του, τό παληό τραγούδι-

Λύνουν άπ’ τό λιμάνι ή βάρκες τό σκοινί
κ έρημο άφίνουν τ’ Ακρογιάλι, 
καί φεύγουν βάρκες καί καΐκια μέ πανί, 

"Αχ, πότε Οά γυρίσουν πάλι!

Καί τό χιόνι έπεφτε πειά πολύ, άσπρο καί πυκνό.
ι. Ρ.

*

ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΓΝΩΜΑΙ
« Ή διά τής 'Επιστήμης ερευνά των άνεξερευνήτων τής Φύσεως μυστη

ρίων εΐνε αληθής έξάτμισις των μορίων τής "Υλης, εΐνε αληθής άπελευθέ- 
ρωσις άπό τών μορίων τής Άτελείας, εΐνε διηνεκής απαλλαγή άπό τών 
δεσμών τής Θνητότητας, εΐνε αληθής εξαγνισμός άπό τής γηΐνης ίλύος, εΐνε 
ή μόνη σφραγΐς υπεροχής έπ! τοΰ κόσμον.

s Τίποτε δέν μέ καταπλήσσει τόσον όσον ή απαυστος πάλη τοΰ ανθρώ
που πρός παραγωγήν Ζωής έκ τοΰ Θανάτου.

* Ή ίνατένισις τής 'Αλήθειας εΐνε εξαιρετικόν Λώρον διά τους εξαι
ρετικούς.

■s Υπάρχουν συγκινήσεις άνώτεραι τών συγκινήσεων τής καρδιάς, υπάρ
χουν φρικιάσεις άνώτεραι τών φρικιάσεων τοΰ καρδιακού μυός, αί συγκι
νήσεις τών μεγάλων ’Ιδεών, αί φρικιάσεις τών ΰπερόχων λογισμών.

-·· Τό Πνεύμα τών λειτουργίαν σου, ιό 'Αλήθεια, εΐνε όλόφωτον, άλλ’ ή 
μορφή των εΐνε καθημαγμένη καί φωτίζεται άπό τό ολόχρυσο σύγνεφο τοΰ 
Ιτψηλοΰ ονείρου των.

-» Οί Σκαπανείς τής ’Ιδέας βαδίζουν πάντοτε έν μέσφ ερείπιο»'· ή έρει- 
πίοιν τοΰ Χρόνου ή τής Σκαπάνης των.

« Αί υπεργήϊνοι Ίδέαι αποτελούν τήν φιλόφρονα πνευματικήν χειραψίαν 
μεταξύ τών απανταχού τής Γής σοφών.

» Τό αληθές ΙΙνεΰμα γνωρίζει ν’ άνατέμνμ τήν Ζωήν είς τάς βαθύτα
τος ΐνας της καί ν’ αυξάνη τήν Αύναμίν του έκ τοΰ Ιδιου Πόνου.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ
«

* Ή δύναμις τοΰ έμβαθύνειν εις τοΰ κόσμου τα πράγματα προαπαιτεί 
τό πολύ ένα μαρτύριαν ή τουλάχιστον μίαν ζωήν αίώνος. Αλλά πότε ζωή 

μακρά ήδυνήθη νά παρέλθη ίίνευ σταθμών εις κρίσιμους καί ατυχείς 
περιστάσεις;

* Ήκοιτίς είς τήν όποιαν έξετυλίχθη μία ευτυχία εΐνε πάντοτε ευαίσθητος, 
καί φέρει πάντοτε τήν σφραγίδα λάμφεως παρελθούσης- καί όπως ό βρά
χος τόν όποιον έλάξευσεν είς καλλιτέχνημα μία παρατεταμέντ; γαλήνη, 
κατά τήν τρικυμίαν χρώμα μόνον καί εκφραοιν άλλάσσει, οΰιω καί ή 
ψυχή τοϋ ανθριόπου μετά τήν ευτυχίαν απορίαν τινά μόνον παρουσιάζει.

* Ό καλλιτέχνης εϊνε ό Θεός τής Γής άνευ τοΰ όποιου δέν δυνάμεθα νά 

έννοήσωμεν καί νά αϊοθανθώμεν τοΰ Ουρανού τόν Θεόν.
* Συμβαίνει ενίοτε τό δηλητήριου τό όποιον αίοθανόμεθα είς τήν ψυχήν 

μας έξ αιτίας ενός ανθρώπου, αυτό τό Ιδιον δηλητήριου νά μεταβάλλεται 
ολίγον κατ’ ολίγον καί άσυναισθήτως εις τό γλυκύτερου βάλσαμον. όταν 
έλθιι περίστασις νά φανώμεν εύεργέται είς τόν άνθρωπον έκεϊνον, οχι 
διότι μας εΐνε επιβεβλημένου, άλλά διότι θέλομεν νά φανώμεν έπιλήομο- 
νες πρός δ,τι κακόν μας έκαμεν άλλοτε.

* Εϊς τάς θρηνωδίας ενός έρωτος πεθαμένου υπάρχουν πολλάκις χυμένα
τά ωραιότερα πνευματικά μΰρα καί τότε δικαίως λέγομεν: ’Ιδού μία νπαρ- 

ξις, ή όποια (ιπέκτησε ζωήν διά τοΰ θανάτου! ειρηνη η αθηναια
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ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΔΙΑ ΤΑ ΒΑΡΕΛΙΑ

"jjf ΙΙβη τό πανάρχαιον 
Λ·Λ αύτά ζυθοπωλείου, τό 
μοναδικόν κέντρον της πρω- 
τευούσης, έπλουτίσθη καί μέ 
ψυγεΐον, διά νά ψύχη τόν 
ζύθον τού πελάτου της καί 
τά άλλα ποτά, νά διατηρή δε 
τώρα τά θέρος καί τά .τρό-. 
φιμά της.

Είναι τέλειον τό ψυγεΐον 
της. Φαντασθήτε ένα κομψό
τατου περίπτερον, πλάτους 
2,25 Μ· μήκους 4.«5 καί θψους 
4.Ιο, έκ ξύλου δρυός βερνι
κωμένου. ορθούμενον εις τό 
βάθος τής αχανούς αιθούσης 
μεταξύ τών δύο μαρμάρι
νων κιόνων.

"Αναπαύεται έπί βάσεως 
δυσθερμαγωγού επίτηδες θε- 
μελιωθείσης έκ μπετόν, έπί 
τοΰ όποιου υπάρχουν πλάκες φελλού, έπειτα στρώμα κόκ κατόπιν πλίν
θοι διάτρητοι. Τό σύνολον πόλιν τής βάσεως στηρίζεται έπί έσχάρας 
τήν όποιαν υποβαστάζουν σιδηρά στηρίγματα. Τά τοιχώματα του είναι 
διπλά καίει; τά διάκενα υπάρχει πάλιν στρώμα φελλού. Ίο κάλυμμα τού 
περιπτέρου είναι μονοκόμματου ζυγίζει δέ αυτό μόνον του τρεις τονους.

Έσωτερικώς διαιρείται εις δύο πατώματα. Εις τό άνοι τίθεται ό πάγος. 
Χωρεΐ πέντε χιλιάδας όκάδας πάγου. Τό κάτω διαιρείται πάλιν εϊο δύω 
διαμερίσματα· εϊς τό διαμέρισμα τών βαρελίων καί ποτών καί εις τό 
όψοφυλάκειον. Τό 6ΐ|·ο<( υλάκειον είναι μικρότερον τού άλλου, προώρι- 
σται δέ διά τήν φύλαξιν τών κρεάτων, τών ιχθύων, τών εδεσμάτων, τών 
παστών καί καπνιστών καί τών οπωρών. Εις τό άλλο διαμέρισμα τοπο
θετούνται τά γεμάτα βαρέλια, τά όποια συγκοινωνούν μέ στρόη ιγγας 
ευρισκόμενα; απ’ έξω.

Τό ψυγεΐον έκομίσθη έκ Βιέννης έστοίχισε δέ μετά τής έγκαταστά- 
σεως 20 χιλιάδας φράγκων καί τό ολικόν του βάρος μετά τοΰ πάγου 
είναι 27 - 28 τόννων.

Κατά τάς τρεις πρώτας ημέρας, πριν δηλαδή τεθή έν χρήσει, έχρειά- 
σθη περί τάς 5 Χ·λ. όκ. πάγου. Όταν όμως κατεψύχθη το σύνολον. 
οί φελλοί καί τά ξύλα, έπαυσε νά τήκεται ό πάγος, έκρυσταλλώθη, καί

ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ ΚΙΟΝΩΝ ΟΡ0ΟΥΤΑΙ ΤΟ ΨΥΓΕΐΟΝ

τώοα πλέον τηκόμενου βρα
δέως τού πάγου, χρειάζονται 
ήμερησίως όλίγαι πλάκες.

Ή σταθερά του θερμοκρα
σία, ώς δεικνύει τό θερμόμε- 
τρον είναι τεσσάρων υπέρ τό 
μηδέν. Είναι δέ εύάρεστον τό 
αίσθημα δπερ καταλαμβάνει ' 
τόν εισερχόμενοι· κατ’ αύτήν 
τήν εποχήν, δτε τό θερμόμε
τρου εις σκιάν έφθασε καί 
43 υπέρ τό μηδέν. Καί όταν 
πάλιν εξέρχεται κανείς άπό 
τό ψύχος εκείνο λούεται ύπό 
άφ θόνου ιδρώτας.

Ό κσϋμένος ό παπάς, ό 
όποιος κληθείς νά ψάλη αγια
σμόν έκλείσθη μέσα εις τό 
κατεψυγμένον περιβάλλον, 
έσιναχώΟηκε καί ήκούετο 
διαρκώς πταρνιζόμενος, όταν 
δέ έξήλθε είχε βραχνιάσει. 
Καί τώρα οί θαμώνες της 

«"Ηβης» πίνουν τόν ζΰθόντων ψυχρότατοι·, μέ σταθεράν θερμοκρασίαν. 
Πριν έκάλυπτον τούς μολυβδίνους σωλήνας διά πάγου. Ή διάφορά εις 
οικονομίαν είναι μικρά, ώς επίσης δέν είναι μεγάλη καί η εϊς ψύξιν 
διαφορά. Άλλ’αύτό πρέπει νά έξιίρη κανείς. Ή Ηβη άπό τήν οδόν 
Πατησίων άκόμη πού τήν ένθυμούμεθα εϊργάζετο πάντοτε καί ήδύνατο 
νά έξακολουθήση έργαζομένη μέ τό πρωτόγονον σύστημα, όπως είργα- 
ζετο εως τώρα. Άλλ’ ό ιδιοκτήτης της. ο άγρυπνος αυτός κέρβερος, ησθα- 
νετο ότι εϊχεν υποχρεώσεις ιλπέναντι τής ένισχύσεως, ήν τοΰ παρεϊχεν ο 
κόσμος, απέναντι τού τόπου. Φιλότιμος άνθρωπος ήσθάνθη τάς υποχρεώ
σεις αΰτάς πάντοτε. Καί όταν μετέφερε τό κατάστημά του άπό τήν οδόν 
Πατησίων καί όταν άνεκαίνισε τήν παλαιόν έπίπλωσιν καί όταν τό διε- 
κόσμησε δαπανήσας περί τάς 6ο χιλ. δρ. ’Λλλ’όταν έκπληροϊ κανείς τάς 
υποχρεώσεις του έχει καί δικαιώματα καί ό κ. Γιακουμάκης είδε καί τόν 
κόσμον νά άνταποκρίνεται εϊς τά δικαιώματά του. Καί τήν νύκτα καθ’ήν 
εγκαινίαζε καί έώρταζε διά τήν νέαν έπίπλωσιν του. όπως καί διά τό 
ψυγεΐον του, είδε τάς άξιώσεις του ικανοποιουμένας καί δάκρυα άφθονα, 
δάκρυα συγκινήσεως, χαράς, ώλίσθαινον έπί τών παρειών του, έπί τή 
θέρ. τού μηρμυκιώντος, μέσα εϊς τήν ώραίαν καί αχανή σάλαν του, κό
σμου. Τήν χαράν του αύτήν τήν συμμερίζεται καί ή Εικονογραφημένη >.

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΤΟΥ ΟΨΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ

ί

*

ΕΡΡΙΚΟΥ ΧΙΕΓΓΕΒΙΤΧ

QUO VADIS?
(Συνέχεια ά.το τό προηγούμενον ι

γζίί έ ικετεύω έν όνόματι όλων τών χθονίων θεών, μή χάνης καί 
Αύί αύτό τό ολίγον λογικόν τό όποιον σού σφήκαν οί χριστιανοί.

— Πρέπει νά ίδώ τήν Λιγύαν, εϊπεν ο Βινίκιος.
—’Αφού δέν γνωρίζεις πού είνε, θά άρχίσης νά έρευνας πάλιν όλατά 

άρχαΐα κοιμητήρια:
Πρέπει νά τήν ίδιο.

— Καλά. Καίτοι είνε χριστιανή. θά φανή ίσως λογικωτέρα άπό σέ, 
άν δέν βέλη τήν καταστροφήν σου.

— Μέ έσωσεν άπό τάς χεϊρας τού θύρσου.
—Έ! Τότε ενέργησε γρήγορα, διότι ό Καίσαρ δέν θ' άργήση ν’άνα- 

χωρήση. 'Από τό Άντιον έκδίδονται αί θανατικοί αποφάσεις επίσης 
ευκόλως όπως καί άπ’ ίδώ.

Ό Βινίκιος δέν ήκουεν. Άνελογίζετο πώς θά ήδύνατο νά ϊδή τήν 
Λιγύαν. Τήν έπομένην όμως τό πράγμα έφαίνετο ευκολον. Ό Χίλων 
ήλθεν έξ απροόπτου.

— Δέν είμαι καλά, υιέ τού Διός· είπε πρός τόν Βινίκιον. Ό,τι μού 
είχες δώσ>| αϋθέντα τό έξώδευσα άγοράσας βιβλία άπό τόν "Ατρακτον. 
"Επειτα μέ έκλεβαν, μέ κατέστρεψαν. Ή γυνή, ή όποια αντέγραφε τά 
μαθήματά μου, έφυγε καί μού έπήρε τό υπόλοιπον εκείνου τό όποιον 
ώφειλον εϊς τήν γενναιότητά σου.

— Τί ήλθες νά κόμης καί τί κομίζεις ;
—Ζητώ τήν βοήθειαν σου, θείε, καί κομίζω τήν δυστυχίαν μου, 

τά δάκρυά μου. καί τόν έρωτά μου καί άκόμη ειδήσεις, τάς όποιας 
συνέλεξα διά σέ. Γνωρίζω πού κατοικεί ή θεία Λιγύα, θά σού δείξω, 
αϋθέντα, τόν δρόμον καί τήν οικίαν.

— Πού;
— Εϊς τού Λίνου τοΰ πρώτου ίερέως τών χριστιανών. Μαζύ μέ τόν 

θύρσον, ο όποιος όμως εργάζεται τήν νύκτα, ούτως ώστε είμπορεΐς 
νά τήν άρπάσης. Ώ, αϋθέντα, άπό σέ έξαρτάται νά έχης αυτήν τήν 
νύκτα μάλιστα μίαν βασίλισσαν εδώ.

Τό αίμα ιΐνέβη εις τήν κεφαλήν τού Βινικίου. Θά τήν ήρπαζε νά τήν 
κάμη ερωμένην του. "Ας ευρίσκει· έκείνη τόν τρόπον νά συμφιλίωση τήν 
θρησκείαν της μέ τήν νέαν της θέσιν. Έπί τέλους θά τήν ένυμφεύετο. 
Ήτο υποχρεωμένος εις τοΰτο, άφοΰ τοΰ είχε σώση τήν ζωήν.

Έπειτα δμως έιΌυμήθη τήν ημέραν καθ’ ήν έκείνη έκλινεν υπέρ 
την κλίνην του ωραία ώς θεότης ευεργετική καί τόν έθεράπευε. Θά τά 
έπλήρωνε λοιπόν αύτά μέ νέαν προσβολήν; Θά τήν έσυρεν ώς δούλην: 
Καί ήσθάνετο ότι δέν ήρκει νά την άρπάση. Ότι τού έχρειάζετο ό 
έρως της. Εύλογη μένη ή οικία αύτή αν είσήρχετο έκείνη έκουσίως, 
ευλογημένη ή στιγμή αύτή, ευλογημένη ή ημέρα, ευλογημένη ή ζωή. 
Νά τήν άρπάση δμως'. Μόνον ή σκέψις αυτί] τού διήγειρε τώρα τήν 
φρίκην. Ή οργή του έστράφη κατά τού παλαιού συνενόχου, τού πάλιν 
κακά συμβουλεύοντας.

— Δέν θά κάμω αύτό πού μέ συμβουλεύεις, άλλά διά νά μή φύγης 
χωρίς νά σού δώσω τίποτε, θιί λάβης τριακοσίους ραβδισμού;.

Ιϊλαίων καί ϊκετεύων δ Χίλων απήχθη υπό τών δούλων.
Ό Βινίκιος έμεινε μόνος. Ή διαταγή τήν οποίαν είχε δόιση. τόν 

εϊχεν έπαναπαύση. Έδοκίμαζεν ανακούφιση· καί ή νίκη, τήν οποίαν 
είχε καταγάγη καθ’ εαυτού, τόν έπλήρου θάρρους. Διηρώτα έν τούτοις 
εαυτόν άν ή Λιγύα θά έπεδοκίμαζε τήν σχετικήν πρός τόν Χίλωνα δια
γωγήν του. Ή θρησκεία της δέν επέτασσε τήν συγγνώμην; Άπεφάσισε 
τότε νά χαρίση εϊς τόν Έλληνα τό υπόλοιπον τής ποινής, άλλά τήν 
στιγμήν εκείνην ό έπί κεφαλής τών δούλων είσήλθεν άγγέλλων δτι ό 
ραβδιζόμενος είχε χάση τάς αισθήσεις καί ίσως εϊχεν άποθάνη.

— Νά τόν φέρετε εϊς εαυτόν καί νά τόν οδηγήσετε έδώ.
Μετ’ ολίγον είσήγετο ό Χίλων λευκός καί μέ ερυθρός γραμμάς αίμα

τος αΰλακούσας τάς κνήμας του.
— Ευχαριστώ, αϋθέντα, εϊπεν είσαι φιλεύσπλαγχνος καί μέγας.
— Κϋον, σέ συνεχώρησα πρός χάριν τού Χριστού, τόν όποιον έπεκα- 

λέσθης πρό ολίγου καί εις τόν όποιον καί έγώ οφείλω τήν ζωήν.
— Αϋθέντα, θά τόν υπηρετήσω, όπως καί σέ.
— Σίγα καί άκουε. Θά ελθης μαζύ μου καί θά μού δείξης τήν οικίαν 

δπου κατοικεί ή Λιγύα.
— Αϋθέντα μου, πεινώ. Θά έλθω, αϋθέντα μου, θά έλθω. Άλλά μού 

λείπουν αί δυνάμεις.
Τφ έδόθη νά φάγη καί έξήλθον. Ό δρόμος ήτο μακρύς. Ή οικία 

εϋρίσκετο πλησίον τής οικίας τής Μυριάμ. Ό Χίλων έδειξεν έπί τέλους 
εϊς τόν Βινίκιον μίαν μικρόν, μεμονωμένη ν κατοικίαν περικυκλωμένην 
άπό τοίχον καταπράσινον άπό φυτά.

—Ακούσε, εϊπεν ό Βινίκιος εις τόν Χίλωνα, λησμόνησε ότι μέ υπη
ρέτησες· λησμόνησε πού κατοικούν ή Μυριάμ, ό Πέτρος καί ό Γλαύκος· 
λησμόνησε αυτήν τήν οικίαν καί όλους τούς χριστιανούς. Θά έρχεσαι 
κάθε μήνα εις τόν απελεύθεροι· μου Δέμαν, ό οποίος θά σού δίδη δέκα 
χρυσούς. Άν έξακολουθησης δμως νά κατασκοπεύης τούς χριστιανούς, 
θά διατάξω νά σέ μαστιγώσουν μέχρι θανάτου ή θά σέ παραδώσω εις 
τάς άρχάς.

— Θά λησμονήσω τά πάντα, είπε κλινών τήν κεφαλήν ό Χίλων.
Άλλ’ όταν έξηφανίσθη ό Βινίκιος εις τήν καμπήν τού δρομίσκου, 

άνεφώνησε κινών πρός τά έκεΐ τήν πυγμήν:
— Μά τούς χθονίους θεούς, δέν θά λησμονήσω τίποτε.
"Επειτα έχασεν έκ νέου τάς αισθήσεις του.

VIII

Ό Βινίκιος διηυθϋνθη κατ’ ευθείαν εις τήν οικίαν τήν κατοικουμέ- 
νην άπό τήν Μυριάμ. όπου, έκτός αύτής καί τοΰ υιού της. εϋρε τόν 
Πέτρον, τόν Γλαύκον, τόν Κρϊσπον καί τόν Παύλον τόν έκ Ταρσού. Εϊς 
τήν θέαν του όλοι έμειναν κατάπληκτοι.

— Σας χαιρετώ έν όνόματι τού Χριστού, τον όποιον τιμάτε.
— Ευλογημένου έστω εϊς αιώνας τό όνομά του.
—Έγνώρισα τάς άρετάς σας καί έδοκίμασα τήν καλοσύνην σας. Διά 

τούτο έρχομαι ώς φίλος.
— Καί σέ δεχόμεθα ώς φίλον· άπεκρίθη ό Πέτρος. Κάθησε, αϋθέντα, 

καί μερίσου ι,ιεθ’ ημών τό φαγητόν μας. Είσαι ξένος μας.
— Θά φάγω'μεθ' ϋμών πρό αϋτοΰ όμως άκούσατέ με- Σύ Πέτρε καί 

σύ Παύλε, θέλω νά έχετε μίαν άπόδειξιν τής ειλικρίνειας μου. Γνωρίζω 
πού είνε ή Λιγύα· πρό ολίγου ή μην πρό τής οικίας τού Λίνου. "Εχω έπί 
τής ομοθρήσκου σας όλα τά δικαιοίματα. τά όποια ιιού άπένειμεν ό 
Καίσαρ καί εις τήν διάθεσίν μου εϋρίσκονται πεντακόσιοι δούλοι μου. 
Δύναμαι λοιπόν νά παραβιάσοι τό καταφύγιου της καί νά τήν λαβω. 
Άλλά δέν θιί τό κάμω.

— Καί δι'αϋτό ή εϋλογία τού Κυρίου έστω έπί σού καί καθαρισθήτω 
ή καρδία σου- εϊπεν ό Πέτρος.

— Ύπό άλλας περιστάσεις πριν έλθω εδώ τήν θά ήρπαζον. Άλλ’ αί 
άρεταί σας, ή διδασκαλία σας, καίτοι δέν τήν δέχομαι, ήλλαξαν τήν 
ψυχήν μου καί δέν τολμώ πλέον νά προστρέξω εις τήν βίαν.Απευθύνο
μαι λοιπόν πρός ϋμάς. οί όποιοι αντικαθιστάτε τόν πατέρα καί τήν 
μητέρα τής Λιγύα;. καί σάς λέγω : Διόσατέ [ιού την διά σύζυγον καί 
σάς όρκίζοιιαι ότι όχι μόνον δέν θιί τής απαγορεύσω νά λατρεύη τόν 
Χριστόν, άλλά καί θά άρχίσω νά σπουδάζω τήν θρησκείαν της.

Ώμίλει μέ τήν κεφαλήν υψηλά καί μέ φωνήν αποφασιστικήν. Ήτο 
συγκεκινημένος καί έτρεμε. Σιγή διεδέχθη τούς /.άγους του. Καί έπανέ- 
λαβεν. ώσεί διά νά προλάβη δυσάρεστου απάντηση':

— Γνωρίζω ποια είνε τά εμπόδια, τήν άγαπώ δμως ώς τήν κόρην 
τοΰ οφθαλμού μου, καίτοι δέ δέν είμαι άκόμη χριστιανός, δέν είμαι 
έχθριις τού Χριστού. ’Άλλος θά σάς έ:λεγετ· ίσως : Βαπτίσατέ με». Έγό> 
σας επαναλαμβάνω: Φωτίσατε με». Όταν σκέπτωμαι δτι ή Λιγύα είνε 
αγνή ώς ή χιών τών όρέων τήν άγαπώ περισσότερον καί, όταν κρίνω 
δτι είνε αγνή χάρις εϊς τήν θρησκείαν σας. άγαπώ τήν θρησκείαν σας 
καί θέλω νά τήν γνωρίσω. Μού είπον ότι αυτή δέν υπολογίζει ούτε τήν 
ζωήν, ούτε τάς άνθρωπίνας χαράς, ούτε τήν ευτυχίαν, ούτε τούς 
νόμους, ούτε τήν ϊσχύν τήν ρωμαϊκήν. Ούτως αληθώς έχουν τά πράγ
ματα: Είπέτε μου τί μας φέρετε: Είνε αμάρτημα τό άγαπφν; Τό χαίρειν; 
Τό Οέλειν τήν ευτυχίαν; ΕΙσθε οί εχθροί τής ζωής; Πρέπει νά έγκατα- 
λείψω τήν Λιγύαν: Ποια είνε ή άλήθειά σας: Τί φέρετε; Είπέτε μου.

— Τήν αγάπην! εϊπεν ό Πέτρος.
Καί ό Παύλος δ έκ Ταρσού προσέθηκε :
— Καί <ίν τάς γλιόσσας τοΰ κόσμου όλου έλάλουν, άγάπην δέ ούκ 

είχον θά ήμην ώς χαλκός ήχών.
Ή καρδία τοΰ γέροντας ’Αποστόλου είχε συγκινηθή άπιί τήν ίκε- 

τεύουσαν εκείνην ψυχήν. "Ετεινε τάς χεϊρας του πρός τόν Βινίκιον.
— Κρούετε καί άνοιγήσεται ύμίν ! εϊπεν.Ή χάρις τού Κυρίου έπί σού. 

Ευλογώ τήν ψυχήν σου καί τήν άγάπην σου.
— Δόξα έν Ύψίστοις Θεώ· άνεφώνησαν δλοι.
Ό Βινίκιος ώρμησε καί έφίλησε τάς χεϊρας τού Πέτρου. Άνεκοίνω- 

σεν έπειτα ότι έπρεπε ν’ άναχωρήση μετά τοΰ Καίσαρος εις τό ’Άντιον 
καί ότι άν δέν τό έκαιιε. έκινδύνευε ν’ ι'ιποθάνη. Άλλ' άν δέν ήδύνατο 
εκείνος νά μείνη παρ’ αϋτοϊς διά νά διδαχθή τήν θρησκείαν των, θά 
έπρότεινε νά τόν συνοδεύσουν εις "Αντιον. όπου έκεΐ, ύπό τήν ρίνα του 
Αύτοκράτορος. έντός τής έπαύλεώς του θά ήδύναντο νά τόν διδάξουν 
καί νά προσελκύσουν καί άλλους εϊς τήν λατρείαν τού Χριστού. Εκείνοι 
μετά χαράς άνελογίσθησαν τόν θρίαμβόν των νά έλκύσωσιι· ένα αϋγου- 
στανόν. γόνον μιας τών άρχαιοτέρων οικογενειών τής Ρώμης. Ό Πέ
τρος ήταν ό ποιμήν τής έν Ριόμη κοινότητας καί δέν ήδύνατο ν’ άνα- 
χωρήση. Παύλος δμως ό έκ Ταρσού, ό όποιος πρό ολίγου έπέστρεψεν 
έκ ταξειδίου. θά έπεχείοει δέ καί άλλο εις τήν Ανατολήν διά νά έπισκε- 
φθή τάς έκκλησίας καί έμπνευση θέρμην ε^ίς αΰτάς. έδέχθη νά μεταβή 
εις ’Άντιον καί έκεϊθεν, όταν έτελείωνε τό έργον του, θά μετέβαινεν εϊς 
Ελλάδα.... Καίτοι ό Βινίκιος, έλυπήθη διότι ό Πέτρος, δι’ ον τόσην 
έτρεφεν εμπιστοσύνην, δέν ήρχετο εις "Αντιον, ηϋχαρίστησεν έγκαρδίως 
τόν Παύλον καί στρεφόμενος πρός τόν γηραιόν Απόστολον είπε:

—'Αφού γνωρίζω τήν οικίαν τής Λιγύας, θά ήδυνάιιην νά μεταβώ 
μόνος μου, νά τήν εΰρω καί νά τήν έρωτήσω, όπως είνε δίκαιον, άν 
θά μέ δεχθή διά σύζυγον όταν ή καρδία μου θά γίνη χριστιανή. Προ
τιμώ δμως νά σέ παρακαλέσω Απόστολε, νά μού έπιτρεψης νά τήν ΐδω 
ή νά μέ όδηγιήσης έως αύτήν. Δέν γνωρίζω πόσον χρόνον θά μείνω εϊς 
Άντιον καί παρά τώ Καίσαρι ούδείς είνε βέβαιος διά τήν αϋριον. Άς 
τήν ΐδω πρό τής άναχωρήσεώς μου, άς μάθω άν /.ησμονή τό κακόν τό 
οποίον τής έκαμα, άν θέλη νά μεριοθή τήν ευτυχίαν μαζυ μου.

— Ποιος θά σού ήρνεΐτο, είπε μειδιών μέ αγαθότητα ό Πέτρος, αύτήν 
τήν λογικήν χαράν, υιέ μου;

Έπειτα έστειλε τήν Μυριάμ νά ζητήση τήν Λιγύαν, χωρίς νά εϊπη 
τις ήτο έκεΐ.

Ή άπόστασις ήτο μικρά. Μετ’ ολίγον οί παριστάμενοι είδον τήν 
Λιγύαν νά έρχεται."Επειτα άντίκρυσε τόν Βινίκιον έρυθριώσα. ώχριώσα, 
μέ τήν κατάπληξη· εϊς τούς ό<( θαλμούς. Ό Απόστολος Πέτρος τής είπε :

-— Λιγύα, τόν άγαπφς πάντοτε ;
Έκείνη έσίγα καί τά χείλη της έτρεμον ώς τοΰ ενόχου παιδιού, τό 

όποιον θά όμολογήση τό σφάλιια του.
—Απάντησε! εϊπεν Απόστολος.
— Ναι'. εϊπεν έκείνη καί έγονάτισεν εϊς τούς πόδας τοΰ Πέτρου.
Ό Βινίκιος είχε γονατίση πλησίον της. Ό Πέτρος επέθεσε τάς χεΐράς 

του έπί τών κεφαλών των λέγων :
—Άγαπάσθε έν όνόματι Κυρίου καί διά τήν δόξαν του, διότι ούκ 

έστιν ά|ΐαρτίαέν τή άγάπη σας. ("Επεται αννέχτια)
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C1 ΦΙΛΗΣΥΧΟΙ ΕΜΠΡΟΣ
Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ

Τί θέλουν τώρα αυτοί, οί εις τά δάκτυλα μετρημένοι, ποΰ φωνάζουν 
κατά τής Δημαρχικής εκλογής τής Πρωτευούσης; Νά ΐσχύση ό 

νόμος, νά άκυρωθή ή εκλογή, νά συλληφΟή ό /.ακ.τ«η)οα; τούς νώιους / 
Διατί: Διά νά έλΟη — ώς μονοί αυτοί ελπίζουν, — Δήμαρχος δ λατρευ
τός των υποψήφιος; Όχι. Διά νά μή είνε δήμαρχος ό θανάσιμος εχθρός 
των, ό όποιος δέν έβαλε φανάρι είς τήν πόρτα τοϋ ενός, δέν μετέθεσε 
τήν δεξαμενήν είς τήν αυλήν τοϋ άλλου, δέν διόρισε τά επτά παιδιά 
ενός άλλου είς δημοτικός θέσεις, δέν άνοιξε τρεις πλατείας εμπρός είς 
τά χαμόσπητά του διά νά ΰψωθοϋν τά ενοίκια, δέν έδωκεν εργολαβίας, 
δέν τούς παρέδωκε τέλος τό δημοτικόν ταμεΐον νά βουτηξουν. Καί αυτά 
μέν ονειρεύονται αυτοί οί δημιουργοϋντες τόν θόρυβον καί τά σκάνδαλα 
έκεΐ δπου δέν υπάρχουν τοιαϋτα, άδιαφοροϋντες 
περί τοΰ τί θά έπηκολούΟει άν καί πρός στιγμήν 
άνέβρωσκε μία πραγματική — δι’αύτούς — έλπις 
περί ακυρώσει»; τής εκλογής. Διότι δέν θά φαν- 
τάζωνται οτι καθ’ ήν στιγμήν ή πρωτεύουσα θά 
έκινδύνευε, δχι πλέον δ κ. Μερκούρης, νά ριιρθή 
άλλην μίαν φοράν είς τόν σάλον τής επαναλη
πτικής εκλογής, καί θά έβλεπε νά σταματήση. ώς 
έσταμάτησεν έπί δύω μήνας, κάθε βιωτική συναλ
λαγή. νά σταματήση αύτό τό έμπόριον. νά παύση 
ό έμπορος νά είσπράττη καί νά πληρώνη τόν 
ιατρόν του καί δ Ιατρός τόν παπουτσή του καί ό 
παπουτσής τάς άλλος βιωτικάς υποχρεώσεις, οί 
εμπορευόμενοι, οί επιστήμονες, οί έπαγγελματίαι, 
οί νομοταγείς καί φιλήσυχοι θά έξανίσταντο είς 
δεινήν έξέγερσιν. μέ σανίδας αυτοί τήν φοράν 
ταύτην, διά νά σαρώσουν αύτό τό σκυλολόγι. Τό 
ζήτημα δέν τίθεται πλέον υπέρ τοΰ έκ/.εγέντος. 
Τίθεται ύπέρ τής τάξει»; καϊ τών κοινών συμφε
ρόντων. Καί άν δ άποτυχων — ποΰ δέν τά έχει — 
είχεν ύπέρ^έαυτοϋ δλα τά δίκαια θά συνέφερεν 
αύτόν τόν ένα ύπέρ τών πολλών άπολέσθαι.
ΑΣ ΓΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΏΜΕΝ !

Ωξύνθησαν πάλιν τά Μακεδονικά. 'Όλοι οί 
ισχυροί τής γης είναι εναντίον μας. 'Η Φυλή 

μας είναι έν διωγμφ. Έδολοφόνουν τόσον καιρόν 
οί φαύλοι τής Σόφιας καί οί Μακεδόνες ήδρά- 
νουν, έπταίομεν — κατά τήν Εΰρώπην ήμεϊς. 
Έξηγέρθή ό έν Μακεδονίφ ομογενής πληθυσμός 
κατά τοϋ δολοφόνου πυράς καί σιδήρου είς δν 
παρέδιδον τάς εστίας του οί Βούλγαροι· έπταίομεν 
ήμεϊς. ΤΙ δήωσις τής Άγχιάλου —πάντοτε κατά 
τήν ευρωπαϊκήν διπλωματίαν - καί αί άλλαι περυσιναί ωμότητες, αί 
όνειδος είς δλην τήν Ευρώπην προσάψασαι, ήσαν σφάλμα τής Ελλά
δος. Τώρα ή Ελλάς έξαντλεί δλην της τήν επιρροήν έπί τοΰ έν 
Μακεδονίφ ομογενούς στοιχείου διά νά τό κατευνάση. παρέχουσα απτά 
δείγματα τών ειλικρινών διαθέσεων της πρός τάς Δυνάμεις απέναντι 
τής χυδαιολωποδυτικής κακοπιστίας τών Βουλγάρων καί όμως πάλιν 
καθ’ ημών στρέφεται ή Πανευρωπαϊκή οργή.

Πώς κατορθώνουν νά επιπλέουν πάντοτε αύτοί οί λωποδύται τοϋ 
Αίμου; Νά μία έρώτησις ή δποία δέν είναι πρόβλημα. Αύτοί εργάζον
ται χρόνια τιόρα ολόκληρα μέ σύστημα, πώς νά επεκτείνουν τιί όριά 
των. Ήμεϊς πώς νά έπεκτείνωμεν τά όρια τής συναλλαγής. Χάριτας είς 
καταδίκους κομματάρχης, νόμους διά νά δημιουργώμεν θέσεις, καθη
γητής, διδασκάλους, νομάρχας, επισκόπους. Ιίαί τιόρα εσχάτως έλη, 
τροχιοδρομικιί δυστυχήματα. Έρμιόνη, μετασκευή θωρηκτών. οπλισμός, 
κανόνια. Ι’ιαννακάκης. Παπάς κ. λ. Αύτά ήσαν ό απολογισμός τής 
Ελληνικής κυβερνήσει»;. Πλήρης ή τελμάτωσις.

Τιόρα όμως δέν είναι καιρός νά ζητώμεν εύθύνας. Γνωρίζομεν τούς 
υπευθύνους, άλλιι δέν επιτρέπεται νά ζητώμεν εύθύνας. Επιβάλλεται 
νά σταθώμεν είς τό πλευράν τών κυβερνητών καί νά τούς ένισχύσωμεν. 
καί άφοΰ παρέλθη ή άδιέξοδος περίστασις νά πατάξωμεν κατακέφαλα 
τήν Λερναιο-υδροκέφαλον κυβέρνησιν.

ΤΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ

Πολύ άδικος ό κατά τοΰ δι’ οίνοπνεύματος φωτισμού πόλεμος. Τί 
πταίει ή θαυμασία έπινόησις, όταν ή είς τήν παχυλήν άγνοιαν τών 

στοιχειωδέστερων πραγμάτων καί είς τήν σκοτεινήν Αμάθειαν, ποΰ χαρα
κτηρίζει όλους μας, όηειλομένη φιλοπεριέργεια καί έφευρετικότης τοΰ 
"Ελληνος ζητεί νά εύρύνη τά μέχρι τοϋδε γνωστά ύπό τής ’Επιστήμης 
όρια τών εφαρμογών τοϋ έξαερουμένου οίνοπνεύματος;

ΣΩΚΡ. ΣΤΑΙΚΟΣ
Δήμαρχος Μεσολογγίου.

Μία έκ τών ύπό Ελλήνων άνακαλυφθεισών εσχάτως εφαρμογών είνε 
καί τό άναμμα τοΰ τζακιού τής κουζίνας. Όταν δέν άνάβη γρήγωρα ή 
φωτιά ρίπτετε μέ τό δοχεϊον είς τά αναμμένα κάρβουνα ολίγον οινό
πνευμα. Τότε αρπάζει φωτιά καί τό έντός τοΰ δοχείου πτητικόν υγρόν, 
σείς τό πεττϊτε διά νά μή καούν τά χέρια σας καί τό η λεγόμενον ύγρόν 
μεταδίδει τό πΰρ είς τό σπήτί σας.

Είνε προφανές οτι αύτά οφείλονται είς άγνοιαν, εις αμάθειαν, είς 
επιπολαιότητα, είς τεμπελιάν, οΰ μήν άλλά και εις τσιγκουνιάν.

Άλλ’έρωταται: Πώς Οά μάθη ό κόσμος τήν χρήσιν του ; Πώς έμαθε 
τήν χρήσιν to° πετρελαίου; Έλησμονήθησαν τάχα καί έξέλιπον τά έξ 
αύτοΰ καί τά έκ φωταερίου καί τά έξ ήλεκτρικοϋ φωτός δυστυχήματα;

Άντ’ αύτών δέ ποιαν πολύτιμον ώφέλειαν παρέχει τό οινόπνευμα; 
Μέχρι τοϋδε άφ’ ής είσήχθη τό σύστημα κατηνάλωσε— καί δέν είναι 
έτος άκόμη —ένεννήντα εκατομμύρια λίτρα; σταφίδο;. Θά φθάση δέ τά 
120. όπερ σημαίνει ότι τό παρακράτημα δέν φθάνει καί μέ άλλα λόγιο 
ότι καταναλίσκει τό σύστημα αύτό τό τρίτον τής ετήσιας παραγωγής. 
Καί είναι άκόμη είς τήν αρχήν. Λύει ή δέν λύει τό πρόβλημα; Κοπιά
στε τιόρα νά τό χαντακώσωμεν.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΤΑΙΚΟΣ

Άπό τούς φιλοτιμωτέρους Δημάρχους τού Κράτους 4 κ. Στάϊκος. Κατα
γόμενος άπό Ιστορικήν οικογένειαν τόσον στενά συνδεόμενη·/ μέ τήν ιστο
ρίαν τοϋ Μεσολογγίου, έπόνεσε καί πονεΐ τήν πόλιν είς ής τήν πρόοδον 
συνετέλεσεν οΰ μικρόν.

Εις τάς τελευταία; έορτάς τής 'Εξόδου τοϋ Μεσολογγίου, εϊς άς 4 
Διδάκτωρ τής Νομικής καί Δημοσιογράφος κ. Δ. Δήμερ παρέστη ώς Αντι
πρόσωπος τών δημοσιογράφων, 4 κ. Στάϊκος άπέδειξε πόσον αισθάνεται 
τήν τιμήν τοϋ νά είνε Δήμαρχος τής Ιστορικής πόλεως, μέ γλίσχρα μέσα 
διωργανώσας θαυμασίως τήν έορτήν.

Καϊ τό Μεσολόγγι άναγνωρίζον τάς άρετάς του 
τόν άνέδειξε καϊ αύΟις Δήμαρχόν του.

ΚΑΤΙ ΕΝΟΣ ΑΡΧΑΙΟΥ

Μηδέν κακόν εϊσίτω ·. έγραφαν οϊ αρχαίοι έπί 
τής Ηύρας τών οικιών τών νεόνυμφων.

Καί ό Διογένης ήρώτησε κάποτε :
— Και 4 κύριος τής οικίας πόθε·/ Hi εϊσέλθη;

«
Ο ΕΝΑΕΡΙΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ

Αύτή ή Βελγική συμμορία, ή όποια τόσον καιρόν 
θησαυρίζει μέσα εϊς τόν τόπον μας, τυγχάνουσα 
πάντοτε έκθύμου υποστηρίξει»; έκ μέρους τών Κυ
βερνήσεων, θέλει τώρα νά μάς έγκαταστήση εναέ
ριον διοχέτευσιν τοϋ ήλεκτρικοϋ ρεύματος διά τήν 
κίνηοιν τών τραμ, διά νά κερδίση καϊ απ’ έδώ.

Τό εναέριον σύστημα ή 'Επιστήμη καϊ αί άρχαϊ 
τό κατεδίκασαν παντού ώς έπικίνδυνον, διότι συμ
βαίνει συχνά νά κόπτονται τά εναέρια σύρματα, 
άφ" ών διά τροχίσκου ολισθαίνοντας επ’ αύτών λαμ
βάνει τό ρεύμα ή άμαξα, καϊ τότε τά δυστυχήματα 
είναι αναπόφευκτα.

Τό σύστημα αύτό άντικατεστάθη παντού διά τοϋ 
λεγομένου ά caniveau. τομήν τοϋ δποίου παρουσιά
ζει τό κάτωθι σχήμα. Παραπλεύρως τής γραμμής 
κατασκευάζουν μέσα εϊς τό έδαφος μικρά·/ ϋπόνομον 
έν εϊδει θάλου ανεστραμμένου, κατά μήκος τής 
όποιας τοποθετούνται δύο ράβδοι σιδηραί δι' ών διέρ
χεται τό ρεύμα. Έπί τοΰ έδάφους άφίνουν μίαν 
ρωγμήν κατά μήκος τής ϋπονόμου δι’ ής διέρχεται 

ένας βραχίων απολήγω·/ εϊς δίχαλον άγκυρωτόν, 4 όποιος διά τών δύω 
άκρων του, μεμονωμένων πρός άλληλα, λαμβάνει άπό τάς δύο ήλεκτρο- 
φόρους ράβδους τό ρεύμα καϊ τό φέρει εϊς τήν κινητήριαν μηχανήν τής 
άμάξης. Είνε προφανές ότι τό σύστημα τούτο δέν παρουσιάζει κινδύνους, 
διότι αί ρευματαγωγοϊ ράβδοι είναι ϋπό τό έδαφος, διά νά συμβή δέ 
δυστύχημα πρέπει νά χώση κόψει; τό χέρι του μέσα εϊς τήν ρωγμήν 
καϊ νά εύρη τάς ράβδους.

’Αλλ’ αύτό τό σύστημα δέν συμφέρει εϊς τήν έταιρίαν διότι στοιχίζει κατά 
χιλιόμετρον έπί διπλής γραμμής 500 έτος 600 χιλ. δρ. απέναντι 90 τό πολύ 
χιλ. δρ. ποϋ κοστίζει τό εναέριον.

Καί θά ίδωμεν τήν έταιρίαν, έάν ϋπερισχύση, νά άγοράση όλα τά παλαιά 
ϋλικά άπό τάς πόλεις άπό τάς όποιας Αντικατέστησαν τό σύστημα καί νά 
μάς τά φέρη εϊς τάς Αθήνας, όπως έκαμε καί μέ τάς άτμομηχανάς της, 
τών δποίων άκόμη δέν έλησμονήσαμεν τά αιματηρά κατορθώματα, καί νά 
μάς έγκαταστήση τόν θάνατον ύπέρ τάς κεφαλάς μας.

Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΣ ΘΑΛΕΙΑ ΦΛΩΡΑ ΕΙΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ

Μέ πολλήν χαράν ή «Εικονογραφημένη» αγγέλλει τούς αρραβώνας τής 
συμπαθούς καλλιτέχνιδος θαλείας Φλωρά μετά τοΰ αρχισυντάκτου τής έν 
Καΐριρ έλληνική; εφημερίδα; Κάιρου κ. Νικολάου Καραβία. Ραίνει τούς 
άρραβώνας αύτούς ή Εικονογραφημένη» μέ θερμά; εύχάς.

«
ΤΟ ΔΡΑΓΑΤΣΕΙΟΝ

Δημοσιεύομε·/ άλλαχοϋ τήν τυπικήν αγγελίαν τοϋ έν Πειραιεΐ Δραγατσείου 
’Εκπαιδευτικού ’Ιδρύματος. Λέγομε·/ «τυπικήν» διότι καί ό έδώ καϊ 4 έξω 
'Ελληνισμός γνωρίζουν καϊ εκτιμούν εκπαιδευτικόν κατάστημα τό όποιον 
τιμφ αληθώς τόν τόπον καί τοϋ όποιου ό καί ώ; εμπνευσμένος ρήτωρ γνω
στός Διευθυντής έπί τριάκοντα περίπου έτη εϋσυνειδήτω; εϊργάσθη ώς ύπα- 
φήτης τής μεγάλης ιδέας τής διαπαιδαγωγήσεως τών νέων, έν μαθήσει καί 
έθνική ανατροφή.

Άπό τεσσάρων έτών ϊδρυθέν τό Δραγάτσειον εΐλκυσε τήν εμπιστοσύνην 
πάντων μέ τάς έθνικάς υπηρεσίας ας παρέχει εκπαίδευα·.; συνοδευομένη μέ 
γνώσιν τελείαν τών τόσων χρησίμων είς τόν άγώνα τής ζωής καί τόσων 
άτελώς όμως πανταχοϋ διδασκόμενων γλωσσών, μέ τήν εϊς τό πρόγραμμα 
άναφερομένην «Εθνικήν Κατήχησιν», άκόμη δέ μέ τήν σωματικήν ευεξίαν 
καί τόν ανδρισμόν τοΰ μαθητου, ον επεξεργάζεται εϊς τό τέλειον οίκοτρο- 
φε’όν του ή διδασκομένη Σουηδική γυμναστική καί ή σκοπευτική.

Έθνικώς ρηξικέλευθου τό Δραγάτσειον αξίζει άληθινά τήν φήμην ής 
απολαύει.

ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΔΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ

Όχι μόνον έπιστημονικώς βαθύς άλλά καϊ κοινωνικώς καϊ έθνικώς ώφέ- 
λιμος είνε 4 λόγος δν έξεφώνησεν. εναρκτήριου εϊς τήν διδασκαλίαν τής 
Παιδιατρικής, 4 έπαξίως καταλαβών τήν έδραν ταύτην έν τφ Πανεπιστημίφ 
κ. Χρήστος Μαλανδρϊνος.

Τόν λόγον τούτον έκδοθέντα εϊς κομψόν τεύχος περί τοϋ Κλάδου τής 
Παιδιατρικής ώς ίδιου , διεξήλθομεν έκτιμώντες επιστημονικήν άξίαν, όσον 
καϊ τήν ευσυνείδητου άντίληψιν τής αποστολής τοϋ παιδιάτρου.

Άφιερώσαμεν τάς ολίγα; γραμμάς αύτάς εϊς τάς μητέρας διά τάς άλη- 
θείας τάς όποιας έχουν ν' αντλήσουν άναγινώσκουσαι τόν λόγον τοϋ κ. 
Μαλανδρίνου, δστις άπέδειξεν ότι μεγάλα κακά προέρχονται έκ τής κατά 
τήν παιδικήν ήλικϊαν κακής τηρήσεως τών διαιτητικών καϊ υγιεινών κανόνων.

Έπί ΚΧΧ) γεννήσεων, ώς άνέφερεν 4 κ. Μαλανδρϊνος, άποθνήσκουσι 200 
μικρά κατά τό πρώτον έτος καϊ 80 κατά τό δεύτερον έτος τής γεννήσεως, 
τήν τοιαύτην δέ καταπληκτικήν θνητότητα δημιουργούν αϊ νόσοι τοϋ πεπτι
κού συστήματος, αίτινες πάλιν οφείλονται εις άντικατάστασιν τής φυσικής 
γαλουχίας διά τής τεχνητής. Επικαλείται διά τούτο δ κ. Μαλανδρϊνος τήν 
προσοχήν τών μητέρων, καϊ συνιστφ ϊνα γαλουχώσι τά τέκνα των μόναι 
επικαλούμενος τόν Πλούταρχον καθ’ όν δει αύτάς τάς μητέρας τά τέκνα 
τρέφειν καϊ τούτοι; ϋπέχειν τούς μαστούς . Δυστυχώς έν Έλλάδι. ώς άνέ
φερεν 4 κ. Μαλανδρϊνος, οΰκ όλίγαι μητέρες αποφεύγουν τήν θήλασιν τών 

τέκνων των. δήθεν δι' έλλειψιν γάλακτος ή σωματικήν αδυναμίαν, καϊ μεγά
λων κακών καί κινδύνων γίνονται τοιουτοτρόπως πρόξενοι. Καταδικά
ζω·/ τήν τεχνικήν γαλουχίαν ποιείται έκκλησιν πρός τάς Έλληνίδα; μητέ
ρας. νά μή άρνώνται τήν πρόθυμον προσφοράν τοϋ μητρικού γάλακτος. Ά; 
άναλογισθώσιν. είπεν δ κ. Καθηγητής, οποίον έγωϊσμόν καϊ όποιαν κρυφήν 
υπερηφάνειαν θά αϊσθανθώσιν βλέπουσαι τά τέκνα αύτών άνδρούμενα καϊ 
προαγόμενα έν τή κοινωνία ακμαία εις ύγιείαν. Βεβαίως θ’ άναφωνήσωσιν 
ότι οϊ εύσταλεϊς αύτοί βλαστοί δέν είνε γέννημα άλλά καί θρέμμα ήμών .

ΤΙμεΙς άπεκομίσαμεν έντυπώσεις βαθείας επιστημονική: έρεύνης έκ τοϋ 
λόγου αύτοΰ. αϊ μητέρες ά: αποκομίσουν πολύτιμα διδάγματα.

«
ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

7ο θ/«κεΔοι·ιχόι· .τριί/ϊ/./χι/α. — Έξεδόθη ϋπό τής Εταιρείας Ελληνι
σμό; νέον έργον άπό τά φωτιστικώτατα διά τό μέγα ζήτημά μα; έργα 
τοΰ Προέδρου κ. Ν. Καζάζη ΰπό τόν άνω τίτλον, εϊ; τόμον έκ 450 σελίδων 
μετά χάρτου.

'Εξωτικ<\ Τοιιγιιίλιπ — 7/ ’.άχήτρτη·. — Τπίρκομψος έκδοσις θαυμα
στού πνεύματος τοϋ κ. Πολυό. Δημητρακοπούλου άπό τό Τυπογραφείου 
•Εστία», μέ φωτοτυπικά; εικόνα; τοϋ κ. Άριστέω;. όφειλομένη εϊ; τήν 
γενναιοδωρίαν τοΰ έν Χαρτούμ ομογενούς κ. ΊΙρακλέους Καβόαδία.

Δ'ζ/ΐ/τις καϊ Λτυ.τιόσπσ Ικ .τεοιοΛειας «ι·α τήι· .1Αικ/:Λο>όι>·. Τόμος 
έκ 250 σελίδων πλήρων περιγραφών, στατιστικών καί τυπογραφικών, ιστο
ρικών καί αρχαιολογικών σημειώσεων, όφειλομένων εϊς κάλαμον λογίου 
γνωστού διά τά πατριωτικά του αισθήματα καϊ τήν ενσυνείδητον συγγρα
φικήν έργασία·/ τοΰ κ. Γ. Χατζηκυριάκου, καθηγητοΰ έν Θεσσαλονίκη.

Κρίσεις διά τά άνω εϊς τό προσεχές τεύχος.

ί
ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

’Πρξατο ή έκτύπωσις έλληνιστί τοϋ Α' Τόμου τοϋ Μυστικού τής Ζωής» 
τοϋ κ. Πολ. Δημητρακοπούλου, άποτελουμένού έκ 500 σελίδων μετά 30 
εικόνων καϊ 12 πινάκων φωτογραφιών κλπ. εϊς πολυτελή έκδοσιν. Ό τόμος 
ούτο; τιμάται 15 δραχ. (φρ. χρ. διά τό έξωτερικόν). διά δέ τού; έγγραφο- 
μέναυς άπό τοϋδε συνδρομητάς καί προκαταβάλλοντας τήν συνδρομήν των, 
τό βιβλίον παρέχεται άντ'. 12,50 δραχ. (φρ. χρ. διά τό εξωτερικόν ι Συνδρο- 
μηται έγγράφονται εϊς τά βιβλιοπωλεία Μπέκ. Έλευθερουδάκη, Εστία; καϊ 
Σαλιόέρου. θ', έν ταΐ; έπαρχίαι; καί τώ έξωτερικώ άπευθυνθήτωσαν πρός 
τόν συγγραφέα δδό; Λεωνίδα 9.

«
ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΡΜΙΟΝΗΝ

Εϊς τήν Έρμιόνην ή σκηνή. Π Κυβέρνησις ήθέλησε ν' άπαγορεύση τήν 
μεταφοράν τοϋ μεταλλεύματος καϊ παρά τό φορτηγό·/ μεγάλο πλοίο·/, τό 
όποιον φαίνεται εί; τήν εικόνα μας, ήγκυροόόλησεν ένα πολεμικόν μας. ΊΙ 
βία προκαλεΐ βίαν. Εϊς τά δύο πλοία προσετέθη καί τρίτον, αγγλικόν πολε
μικόν αύτό, διά νά προστατεύση τό φορτηγό·/ κατά τοϋ ελληνικού πολεμι
κού. ΊΙ εϊκών μας άφωνος άλλ' εύγλωττος ιστορία ένό; όχι άπό τά όλίγην 
συγκίνησιν προκαλέσαντα γεγονότα, οφείλεται εϊς τήν μηχανήν τοΰ συμ
παθούς φίλου κ. Μάκ Δόναλδ Προξένου τή; Αγγλίας.

ΤΟ ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΟΝ ΕΠΕΙΣΟΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΝ /"

Άπό τάς παρασημοφορία; ή προαγωγά; παρα
σήμων δλας. κατά γενικήν ομολογίαν, εκείνη ή 
όποια ήτον έκτέλεσις καθήκοντος επιβλητικού 
εΐνε ή εϊς τόν Χρυσοϋν Σταυρόν τοΰ Σωτηρο; 
προαγωγή τοΰ Διευθύνοντο; τό Δ αχεΐον τοΰ Στό
λου Τμηματάρχου κ. Κοφινά.

Τό Πανελλήνιον γνωρίζει τά; υπηρεσία; τοΰ 
κ. Κοφινά εϊς τόν Εθνικόν Στόλον διά τοΰ Λα
χείου. ίιωργανωμένου καί ϊιευθυνομένου τελείως 
ούτω; ώστε καί αί οϊκτραϊ έκβϊναι απόπειρα·, 
απάτη; νά άποτύχουν. πάσα δέ έγγύησις νά παρέ
χεται ότι ούδεμϊα τοιαύτη εϊς τό μέλλον εΐνε 
δυνατόν νά λάβη χώραν.

'Ο Χρυσούς Σταυρό; εΐνε μία άκόμη άναγνώ- 
ρισι; τών ϋπηρεσιών τοΰ κ. Γ. Κοφινά εϊ; τό 
μεγαλείτερόν μα; έθνικόν ζήτημα, μία έκφρασις 
τοΰ ο,τι όλοι οϊ "Ελληνες αισθάνονται διά τόν 
επιστήμονα καϊ άκούραστον υπάλληλον.

Ό κ. I’. Κοφινά; δέν έπαρασημοφορήθη άπό 
μίαν Κυόέρνησιν. Έπαρασημοφορήθη άπό τήν 
εθνικήν συνεϊδησιν.

ΤΑ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ

Άν όχι άπό τήν άλλην ευεργετικήν δράσιν 
τών Άγγλων εϊ; τήν Αίγυπτον, μόνον άπό τά 
έκεϊ ταχυδρομεία των θά ήδύνατο νά έξαχθή 
ασφαλές συμπέρασμα έπί τή; εκπολιτιστική; 
των δυνάμεως.

Ή τάξις, ή όποία επικρατεί εϊ; αύτά, ή 
ταχύτη; τή; διεκπεραιώσεω; κολοσσαίας αλλη
λογραφίας, δ όλος εκείνος θαυμάσιος οργανισμό; 
δ άνταποκρινόμενος είς τάς πολλαπλά; άνάγκας 
τοΰ μεγάλου Αιγυπτιακού εμπορίου ένέπνευσαν 
άκράϊαντον τήν εμπιστοσύνην πάντων εϊς τά 
Ταχυδρομεία τά δποϊα ίδρυσαν οϊ Άγγλοι.

Πόσον μεγάλα·, εΐνε αί υπηρεσία·. καλοΰ ταχυ
δρομείου εϊς εμπορικήν μάλιστα χώραν γνωρί- 
ζουν βεβαίως πάντες καϊ τά Αιγυπτιακά Ταχυ
δρομεία εΐνε πρότυπα δ'.οργανώσεως ευεργετικής 
διά τήν κοινωνίαν. Ή έπιτέλεσι; ή θρησκευτική 
τοΰ καθήκοντος διά τού; Άγγλους δέν εΐνε 
παρά σύνηθες φαινόμενου, ή < Εικονογραφημένη» δμως ώφειλε νά άφιερώση 
τάς ολίγα; ταύτας γραμμάς εϊς τά Ταχυδρομεία τής Αίγυπτου πολλάκις 
εϋροδσα ευκαιρίας νά θαυμάση ταΰτα, πολλαχώς δέ εξυπηρετούμενη ΰπ’ 
αύτών έν τή εύρείφ της καθ' ύλην τήν Αίγυπτον διαδόσει.

Είναι ένδειξις θαυμασμού καϊ έκφρασις ευχαριστιών μαζύ όσα έγράψαμεν.
«

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Κατά τό 1720 δ Πέτρος δ Μέγας είχε διατάξει μεγάλα; πολεμικά; 
παρασκευάς χωρίς κανείς, έκτος αύτού, τής Αϋτοκρατείρα; καϊ τοϋ Υπουρ
γού Μέντσικωφ νά γνωρίζη τόν σκοπόν των.

Διά τήν σχεδιαζομένην εκστρατείαν συνεσκέπτετο εϊς τόν κοιτώνα τής 
συζύγου του, δπου πολλάκις έπανέλαβε τήν φράσιν : Ei Persi Podiom» 
(Εϊς Περσίαν νά έκστρατεύσωμεν). "Επειτα άπό ολίγα; ήμερα; ήρώτησεν 
ϋ Πέτρος τού; ΰπασπιστά; του τί νεώτερον έλέγετο.—"Οτι θά έκστρατεύ
σωμεν κατά τής Περσίας, είπεν ό υπασπιστής. — Ποιο; σοΰ τό είπεν: 
ήρώτησεν έξω φρενών δ Πέτρος.— Ό παπαγάλλο; τής Α. Μ. τή; Αύτο- 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΦΙΝΑΣ
Τμηματάρχης τοΰ Λαχείου τοΰ Εθνικόν Στόλον.

ΤΟ ΝΕΟΝ ΑΝΤΙΤΟΡΠΙΛΛΙΚΟΝ "Ν ΑΥΚΡΑΥΟΥΣΑ,

κρατείρα;· άπεκρίθη ό υπασπιστής. Χθες δταν 
παρουσιάσθην διά νά λάβω διαταγά; της τό 
πτηνόν τό είπε τέσσαρας φοράς.

«
ΚΑΤΙ ΕΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ

//οίό; Λιυ'αται >·ά τιμηθή καί ν'άπατα τήν Τάχ,ην 
αν τής αξίας ή οφραγίς τον λείπει; ~.|ς μή έχ// 
την τόλμην να κορδώνεται κανένας παρ' αξίαν ’ 

Mr τά εισοδήματα καί οί βαθμοί κ' οί τίτλοι 
‘era μέσα τής fiiaq θορας Λ/τ είχον τήν πηγήν των, 
αν αί τιμαί τον καθένας ήσαν αγορασμένοι 
μ> μόνην τήν Αξίαν τον, ώ ! πόσοι τότε, πόσοι, 
αντί να εινε ξέοκεποι θά ήσαν σκεπασμένοι, 
καί -τόσοι θά ί-πήκονον άντϊ νά Λιατάττονν, 
—καί πόσα σκύβαλα κανείς θά είχε νά χοιρίση 
απατόν άπορον τής τιμής τόν γνήσιον,- -καί πόση, 
πόση τιμή θα έβγαινε στήν λάμηον τής ήμέρας 
ανάμεο' άπό τ' άχνρα καί τ ιΙποΛιαλεγοίΊίια 
τής τωρινής μας εποχής. ςαιτπηρ

(Παλαιό μεχάφρασις τοΰ κ, Δ. Βικέλα).
«

ΤΑ ΝΕΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ

Τά Γραφεία τής «Εικονογραφημένης» άπό 
1'1» προσεχούς Σεπτεμβρίου μεταφέρονται εϊς τήν 
νεόδμητον οικίαν Κοζάνη οδός Καρΰτση άρ. -I 
παρά τό μέγαρον τοΰ φιλολογικού Συλλόγου 
«Παρνασσός» μεταξύ δέ τής Βουλής κάϊ τοΰ ναού 
τούΐΆγ. Γεωργίου.

«
ΤΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΓΙΟΝ

Άπό οκτώ έτών έκδίδεται ενταύθα ύπό άρ- 
χαίου καϊ διαπρεπούς δημοσιογράφου, διακριθέν- 
τος άλλοτε έν τή δημοσιογραφία — τοϋ κ. Ίω. 
Βρεττοϋ, διευθυντοΰ τοΰ περίφημου «Νεολόγου 
Κωνσταντινουπόλεως —τό φερώνυμου «Εγκυ
κλοπαιδικόν Ήμερολόγιον -. Τόσον ή τακτική 
έκδοσις του, δσον καϊ δ πλούτος τοΰ περιεχο
μένου του, ή πληθώρα τών εικόνων του. ή επι
λογή τής ύλης του, συνισταμένης πάντοτε είς 
διαφόρους γνώσεις ιστορικά;, επιστημονικά;,

στατιστικά;, έμπορικάς, βιομηχανικά;, γεωλογικά; κ. τ. λ. καϊ ή φιλό
τιμο; προσπάθεια τοϋ σεβαστού πρεσβύτου εκδότου του. νά τό πλουτίζη 
άπαύστως Γκαϊ νά τό βελτιώνη άδιαλείπτως τό κατέστησαν πολύτιμον 
άπόκτημα. Έν τώ έξωτερικφ, δπου ιδίως έκτιμάται τό βιβλίον, αριθμεί κατά 
χιλιάδας τούς συνδρομητές του, οϊ όποιοι αντλούν έξ αύτού πολυτίμους 
γνώσεις καί τό ύποστηρίζουν ανέκαθεν καϊ τό περιμένουν έκάστοτε. Γενι
κώς άνωμολογήθη δτι τό «Εγκυκλοπαιδικόν Ήμερολόγιον 1. Α. Βρεττοϋ» 
έγινεν έφάμιλλον μέ τό περίφημον καϊ πασίγνωστου «Άλμανά Άσέτ», τό 
όποιον εις δλον τόν κόσμον κυκλοφορεί κατά έκατομμύρια.

Τώρα εϊς τόν καρπόν αυτόν τών πολυτίμων γνώσεων καί πείρας καϊ 
τών κόπων τοΰ σεβαστού συναδέλφου έρχεται νά πρόσθεση καϊ άλλην δρο
σιάν ή Εικονογραφημένη'» μεταγγίζουσα αίμα άπό τό σφριγηλόν της 
αίμα καί ζωήν άπό τήν όλόδροσον ζωήν της. Άπό τούδε τής έκδόσεως 
αύτού μετέχει καϊ ή Εικονογραφημένη» καϊ διά τής συμμετοχής της αυτής 
θά γίνουν βαθμηδόν πολλαϊ μεταρρυθμίσεις, σκοπούσα·, νά τό καταστήσουν 
άκόμη πλουσιώτερον εϊς ύλην καί εικόνας, άκόμη πολυτελέστερον. Έν 
πρώτοι; θά αύξηση δ άριθμός τών εικόνων του μέχρι τών διακοσίων εϊς έκα-

Η ΕΝ ΚΑΡΤΟΥΜ ΕΛΛΑΣ
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I) ΠΟΛ. ΔΗΜΗΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, 2) HP. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ, 8) ΝΙΚ. ΒΟΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, 4) Σ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ, ό) I. ΜΠΕΘΑΝΗΣ, 6) ΣΠ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, 7) ΚΩΝΣ. ΜΕΥΑΞΟΠΟΥΛΟΣ,
8) Μ. ΚΑΛΥΒΑΣ, 9) Ε. ΛΙΝΤΟΣ, 10) ΒΕΝΙΕΡΗΣ, 11) Ε. ΝΟΤΑΡΗΣ, 12) Ο. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ, 13) ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, II) Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, 15) X. ΚΥΠΡΙ ΑΔΗΣ

(Ή είκών αθτη έλήφΟη άπό τήν προσεχή έν τή Εικονογραφημένη» δημοσίευσήν έντυπώσεων περί Σουδάν τοΰ κ. Πολυβίου Δημητρακοπούλον, μεταβάντο; αΰτόΰι 
μετά του Μακαριωτάτου Πατριάρχου ’Αλεξάνδρειάς κ. Φωτίου).

στον τόμον. θά άντικατασταθή άκόμη δ άλλως καλό; χάρτη; του διά τοΰ 
καταστίλπνου καϊ βαρυτίμου χάρτου τής Εικονογραφημένης». Αυξάνει 
προσέτι δ κύκλο; τή; συνεργασίας, νέα κοσμήματα παρηγγέλθησαν, γρα
φεία ευρύχωρα καί κεντρικώτατα ένοικιάσθησαν καϊ έν γένει κατεβλήθη 
πάσα μέριμνα καϊ πάσα δαπάνη, ώστε νά κατασταθή τό «'Εγκυκλοπαιδι
κόν Ήμερολόγιον» βιβλίον Πανελλήνιον. Ώς πάντοτε καϊ έφέτος τό «Εγ
κυκλοπαιδικόν Ήμερολόγιον» τοΰ 1908, 
θά κυκλοφορήση έντός τοΰ προσεχούς Δε
κεμβρίου, τό δέ τοϋ 1909 θά παρουσιάση 
πάσας τάς καινοτομίας καϊ μεταρρυθμίσεις, 
καϊ θά στέλλεται πρός τούς αϊτησομένους 
δεμένον πολυτελώς, έν μέν τφ έσωτερικφ 
αντί δρ. 5, έν δέ τφ έξωτερικφ άντϊ φ-ρ.χρ. 5. 
Οϊ έπιθυμοΰντε; νά άποκτήσωσι τούτο έκ 
τών συνδρομητών τής Εικονογραφημένη;” 
άς άπευθυνθώσι πρός τήν Διεύθυνσιν τοϋ 
«Εγκυκλοπαιδικού Ημερολογίου , Γρα
φεία «Εικονογραφημένης ·, δδός Καρΰτση 
άριθ. 4. ’Αθήνας, θά γίνεται δμως καί δευ- 
τέρα έκδοσις, μέ τόν συνήθη χάρτην άντϊ 
δραχ. 3 ή φρ. χρ. άδετον καϊ 4 8ραχ. ή 
φρ. χρ. δεμένον.

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΔΆΡΣΟΜΒΑΛ

Ό Δ' Άρσομβάλ, Ευρωπαίος σοφός, πρό 
τίνος είχεν άναστατώσει μέ μίαν άνακοί- 
νωσίν του περί άρτηριοσκληρώσεω; τήν 
Επιστήμην. Τί είναι ή Άρτηριοσκλήρωσις ; 
Ό θάνατος. Ή άνθρωπότη; θνήσκει άπό 
Άρτηριοσκλήρωσιν. Μέσα είς τάς άρτηρίας 
έπικάθηνται άλατα διάφορα προερχόμενα 
έκ τής εναλλαγή; τή; ύλης καί αί άρτη- 
ρίαι χάνουν τήν έλαστικότητά των, μή 
δυνάμεναι νά σφύζουν κανονικώς καϊ νά 
άπωθοΰν τό αίμα πρός τά άκρότατα σημεία 
τοΰ σώματος. "Οπως καϊ οί ύδροσωλήνε; 
πιάνουν πωρί. Άτροφοϋν λοιπόν τά άκρα, 
ή ρίς, αί χείρες, ή σιαγών. διότι άτροφοϋν 
καί νεκρούνται οί ίστοϊ αυτών, ρικνοΰται 
δέ καϊ ρυτιδοΰται ή έπιφάνεια τοϋ δέρματος. 
Συμβαίνει δμως ένίοτε νά διοχετευθή άφθο- Ο ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ Κ. X. ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

νωτέρα ποσότης αίματος καϊ τά άγγεϊα καϊ αί άρτηρίαι, αί δποϊαι δέν 
έχουν πλέον τήν έλαστικότητά των διαρρηγνύονται. Καϊ έάν τό διαρραγέν 
άγγεΐον εΰρίσκεται εϊς τόν έγκέφαλον. διότι αύτά είναι λεπτότερα καϊ εϋπα- 
θέστερα, τότε εχομεν τάς συμφορήσεις τοϋ έγκεφάλου. ών συνέπεια·, είναι 
αί τυφλώσεις, παραλύσεις, άφασίαι καϊ δ θάνατος.

"Ολη περίπου ή άνθρωπότη; είναι αρτηριοσκληρωτική. Ή έναπόθεσι; 
__________________ ______τών αλάτων είς τά; άρτηρίας καϊ εϊς τά;

άρθρώσεις, ώς δέχεται ή έπιστήμη, είναι 
άποτέλεσμα τής βραδείας άλλ’ έκ βάθρων 
άλλογή; τής διαίτης. Καϊ πά; άνθρωπος 
μετά τό 50 έτος γεγονώ; είναι άρτηριο- 
σκληρωτικός. Ό Δ' Άρσομβάλ έκαμε τό 
πρώτον βήμα κατά τού θανάτου. Άνεκά- 
λυψεν δτι δΓ ύψιπύκνων ρευμάτων ηλεκτρι
κών άποσυντίθενται ή διαλύονται τά άλατα, 
παρασύρονται ϋπό τοϋ αίματος καί αί αρτη
ρία·. άνακτοΰν τήν έλαστικότητά των. Συνε
πώς καϊ οϊ ιστοί άνανεούνται καϊ αί ρυτίδες 
φεύγουν. Παύει λοιπόν ή άρτηριοσκλήρωσις, 
άποσοβεΐται ή συμφόρησι; καϊ δ Ίάνατος, 
παρατείνεται ή ζωή. άνακτάται δέ καί ή 
άκμαιότη; τών άκρων καϊ τοϋ δέρματος. 

Τήν έπιστημον.κήν αύτήν έργασίαν καί 
τήν εϋεργετικωτάτην θεραπείαν είσήγαγε 
καϊ παρ’ ήμϊν, μέ πολλά; επιτυχείς περι
πτώσεις ό διακεκριμένο; νευρολόγος κ. 
Πραπόπουλος. Καϊ ό σφυγμογράφος του, 
μέ τόν όποιον δοκιμάζει πρό τής θεραπείας 
τήν σφύξιν τών άρτηριών, μετά τήν θερα
πείαν άποδεικνύει αλάνθαστου τήν έπιτυ- 
χίαν. Πολλοί δέ οί εύγνωμονοϋντες.

«
ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ

Έν τή περί Ημισελήνου μελέτη τοΰ 
Σκαλιέρη παρεισέφρησαν, έκ τυπογρα

φική; άβλεψίας. πολλά λάθη, ών σημειοϋ- 
μεν τά σοβαρώτερα, ώ; άλλο'.οΰντα τήν 
έννοιαν καϊ παρουσιάζοντα γραμματικά 
σφάλματα:

Έν στίχω 21 τή; πρώτης στήλης μετά 
τό όνομα Βύζας, έτέθη κόμμα καί παρε-
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λείφθη τόρήμα εϊνα .Έν στίχφ 2G 
τή; αύτής στήλη; αντί: άτε τή; 
Ιούς Ά ρόε; διαβάντες αύτόν, δέον 
νά τεθή. ώ; έγραφεν ό ζ. Σκαλιέ- 
ρης: άτε τή; Ιούς ώ; Soo; διάβα
ση; αύτόν. Έν στιχω 37 τή; αύτή; 
στήλη; αντί: (Εύστάθιος εϊς Διο
νύσιον τόν Περιηγητήν Χρονικόν 
Πασχάλιον) έγραφεν ό κ. Σκαλιέρης: 
(Ευστάθιος εϊς Διονύσιον τόν Περιη
γητήν. Χρονικόν Πασχάλιον). Έν 
στίχφ 51 τή; αύτή; στήλη; αντί: 
ξουλύμενος, ραλόμενος. ΙΙαραλείπο- 
μεν τήν γενικήν μετατάπισιν τή; στί- 
ξεω; έν τοϊ; λόγοι; τού Δημοσβίνους. 
Άπό τού στίχου 58 καί εντεύθεν μετε- 
βλήθη εσφαλμένο); ή δωρική γραφή 
τού ψηφίσματος τών Βυζαντίων.-

«
ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΑΤΡΑ

Πλούσια καί ή εφετεινή συγκο
μιδή τού Ελληνικού Ηεάτρου. Αλλά 
τά πλεϊστατών άναβιβασθέντων νέων 
έργων ανούσια. Τήν πρόιτην θέσιν 
κατέλαβε·/ ή αθηναϊκή έπιθεόιρησις 
τών κ. κ. Μπάμπη Άννίνου ζαί Γ. 
Τσοζοπούλον Τά Παναθήναια ■ αλη
θώς ωραία σάτυρα καί εξυπνότατη 
διακωμωδούσα τά σύγχρονα ’Αθη
ναϊκά γεγονότα, περί ή; καί μόνης 
αξίζει νά γίνη λόγο;.—Άνεβιβάσθη εϊς τό θέατρον τής Χεαπόλεως καί δ 

Κολοκοτρώνη; εί; θάνατον ή ακριβέστερο·/ έπιμελεία τού άλλοτε άνα- 
γνωσματογράφου μιας πρωινής έφημερίδος ζ. Σπ. Ποταμιάνου άνεβιβάσθη- 
σαν έπί σκηνής ό Κολοκοτρώνη; καί τινα άλλα πρό
σωπα ληφθέντα άπό τήν ιστορίαν, άλλ’εϊχε τό έργο·/ 
τόσην σχέσιν μέ τήν ιστορίαν όσην καί τά αναγνώ
σματα τού συγγραφέως.— Τά αύτά πρέπει νά ε'ίπη 
κανείς καί περί τή; Κασσιανή; , τού Πανίλληνίον 
Ί Ί!'Έ συγγραφέως ζ. Α. Κυριάκού, όστις έζτοπισθεις 
με τά παραμύθια του άπό τά; στήλας τών εφημερίδων, 
ένόμισεν ότι ήδύνατο νά καταφύγη εϊς τά παρασκή-

ΔΙΟΝ. ΛΑΥΡΑΓΚΑΣ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ

ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΣΟΝΕΤΤΑ

Μέ άρχαίον κάλλος καί αρχαιοπρεπές ύφος ό ένθου- 
σιώοη; φίλος τής Ελλάδος καί τή; Εικονογραφημέ
νη; ϊέ φίλο; πολύτιμος αίδ. Πίο Τσούτι. διά τά; 
φιλελλην.κάς ένεργείας τού όποιου έγράψαμεν δημο- 
σιεύσαντες καί τήν εικόνα του, έγραψε εϊδικώς διά 
τό φύλλον μας σειράν «Αθηναϊκών σονέττων ».

Ήθέλησα — γράφει εϊς άπταιστον ελληνικήν δ 
διακεκριμένο; φιλέλλην νά συνθέσω μερικού; στίχου; 
περί τής ωραίας Σας πρωτευούσης επίτηδες διά τήν
ΕΙκονογραφημένηντ καί προσθέτει: Ήκολούθησα μέ μεγάλον ενθουσιασμόν 
τά; όιραίας έορτά; τά; όποιας ό γενναίος αδελφός μας έλληνικό; λαός 
έκαμε διά τόν Βασιλέα τής Ιταλίας. Καθώς Υμείς, εύχομαι όπως τά δύο 
ενδοξότερα έθνη τού κόσμου μαζύ προοδεύσωσ·., πάντα περισσότερον εϊς τήν 
τελειοποίησιν τού πολιτισμού . . . . Τά συγχαρητήριά μου διότι καί έγό>

Η ΑΝΑΓΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΤΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ.. ΤβΝ Κ. Κ. ΑΝΝΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ

το αυτοκίνητων του πριγκιπος bobghese *·ιταλα„ μέ τό όποιον έκι'ρδιαιν οθτος τδ |iga|irlov τον δρόμον ΙΙέκίνον-ΙΙαρισίοιν. 
Φέρει έ/.αστικά περιβλήματα τροχών τον έν Μιλάνο.) -τεριμ ήμου έργοοτασίου Pirelli.

καί οί φίλοι μου του Αιόόρνου, τής Φλωρεντίας εΰρισκομεν ότι ή Εικονο
γραφημένη είνε έν έκτακτον περιοδικόν διά τάς εικόνας ζαί διά τά άρθρα·.

Άπό τά Αθηναϊκά σονέττα παραθέτομε·/ εν εϊς μετάφρασιν:
ΔΥΣΙΣ ΑΤΤΙΚΗ

Ύ/ιεΙς δ*  ές άλλύι/. νλου έλθούϋαΐ χΟονα 
yi/ς τησ&'έρασθήΟΒσθε. Προυννέπω τάδε!

( ΑΙΣΧΥΛΟΥ — ΕΥΜΕΝΙΔΕΣ) 

oror χοζ.το, καθαρό σαν άργυρος, 
ΆργοΛικό. τό χαΐρε ιού ήλιου

άργά άπ' την άπειρη πάλι επάνω γίνεται ατμός 
τελευταίο αγκάλιασμα χρυσοί) και μενεξέδων, 

άνεμου την πνοή που σβυνει, 
------------ tf

Πτρνιϊ
Απ' τόν
κι
τό

Κι’ έγιϊι στ’ ι
'χίλια μαζεύω λόγια μυστικά, 
ακούω ητροτ/αόν αρχαίων ττ/ν αίο»·ια ήχόι
>·» φττρουγίζμ μέ τϊ/ν εύωύιά χίλια»· Ανθώνων.

Καί σκέπτομαι: 
όπω;

μέσα
/<έσ*
όλη τΐμ· Εϊ-μορριιϊ ποΡ

"Ω, τί γλυκύ, νά τελειών// η ζωή 
στους ουρανούς οβυνει, Ελλάς, 

δύσεώς σου ή άτελειοπη αρμονία' 
οε τελευταίου θρίαμβον η ωτός 

το η ι/.ι το τε/.ευταϊο οπού δείχνει 
εκεί κάτω καταυγάζει.

(ριο CIUTI

ΜΕΛΟΔΡΑΜΑ

Άνασυσταθέν τό Ελληνικόν Μελόδραμα θαυμάζεται άπό τή; σκηνή; τού 
θεάτρου Άρνιώτη. Μετέχουν πάλιν, έκ περάτων συναθροισθέντες, δ Βακα- 
ρέλη;, δ κύριο; καί ή κυρία Κόκκινη, δ Βλαχόπουλο; κ.λ.

Νά έν δνειρον πραγματοποιούμενο·/. 
Μέ αύτό τό δνειρον έκοιμάτο, ίτρωγεν. 
εζη ένας άνθρωπο;.-Ό Λαυράγκας, ό 
συμπαθής professore. Συνθέτη; καί Δι
δάσκαλος περίφημος.

Ας τόν γνωρίση τό Πανελλήνιον.

«
Κ. ΣΑΓΙΩΡ

Ό τοσουλάκη; τό ανάστημα καί 
κολοσσός εϊς δράσιν υπέρ τού θεάτρου 
κωμικός, πρωταγωνιστής καί έκ τών 
θιασαρχών τού άριστοκρατικού μα; 
θεάτρου τής “Ν. Σκηνής».

Πρό τινων ετών, άγνωστο; τέως εϊς 
τό Αθηναϊκόν κοινόν, μάς ήλθεν εις τό 
θέατρον τη; Νεαπόλεως καί αμέσως 
έπεβλήθη. Μετά τήν «Νεάπολιν μετέ
φερε τό κέντρον τής επιβλητικής του 
έργασία; εϊς τήν «Νέαν Σκηνήν, δπου 
εξακολουθεί νά χειροκροτήται καί εφέ
τος μετά μίαν θριαμβευτικήν τουρνέ εϊς 
Αίγυπτον, δπου έξετιμήθη όχι μόνον ώς 
καλλιτέχνης άλλά καί ώ; άτομο·/ κορ- 
ρέκτ εις δλα του. Εϊς τά ελληνικά έργα 
επιδεικνύει ιδιαιτέραν στοργήν καί κάθε 
χρόνον δημιουργεί ένα θρίαμβόν των 
μαζύ μέ ένα ϊδικόν του, όπως εϊς τόν 
- Μαραθώνειον δρόμον τού κ. Μωραϊ- 
τίνη πέρυσιν. ώς δρομεύς, καί εις τά 
«Παναθήναια ■ τών κ. κ. Άννίνου καί 
Τσοκοπούλου εφέτος, ώς Ζακύνθιος.

Έν Άθήναις, Τυπογραφεΐον Εστία Κ. ΜιΗανερ καί Ν’. Κ«ργαδοτ·ρ>) κι.ιιί.


