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_^>V-.·; — ΑΛΤ ΠΛΕΟΝ!
Τ·

Τά φαινόμενα τών ημερών βεβαίως δέν δεικνύουσιν 
■ W ομαλήν κατάστασιν. Έδώ μέν γίνονται σκέψεις περί 

\ ανατροπής τοΰ κρατούντο; συστήματος, έκεΐ έξαγγέλ- 
X. Κ λονται άντιβασιλικοί συνωμοσίαι καί έξ άντι- 

ΰέτου άλλαι κατά τών πολιτικών ελευθεριών. 
ΙΉτ r,. τεταοαγιιενον .πνεύμα /,.<_■ ·ύ ι'νν.χ.ύν- 
τος ασφαλώς δτι δέν είνε πλέον δυνατόν νά 

έξακολοιΌή ζών υπό τοιαΰτας συνθήκας καί έπιζητοϋντος οπωσ
δήποτε σωτηρίαν άπό τής καταστάσεως. "Οπως πάντοτε, καί 
κατά ιστορικά δεδομένα, ή οικονομική κρίσις εϊνε ή έξεγεί- 
ρουσα τό λαϊκόν πνεύμα, κατά δέ τών αιτίων τής κρίσεως 
αυτής οΰδεμία ουδέποτε έλήιρίΐη πρόνοια.

'Λσυστηματοποίητοι εντελώς εϊσήλίίομεν εις τόν έλευίίερον 
πολιτικόν βίον, τά πάντα έξαρτήσαντες άπό τοΰ πολιτεύματος, 
τοΰι'Γ δπερ έπέφερε τήν κατά τοΰ ’ΌίΙωνος έξέγερσιν. Καί έπροι- 
κίσαμεν εαυτούς μέ ίίεσμ.ους φιλελευθέρους καί έξηρτήσαμεν τά 
πάντα άπ’ αυτών, ^εγειρόμενοι οσάκις ύποπτευόμεθα επι
βουλήν. Καί ήσυχάσαμεν. Τήν εθνικήν δμως εύρωστίαν δέν 
<(·έρ>ουν οί θεσμοί άλλ' ή οικονομική πολιτική. Καί ήμεΐς άντ’ 
αυτής ένομίσαμεν λείαν τά κοινά άφ’ ενός, δέν έ'σχομεν δέ 
άφ’έτέρου πνεύμα προβλεπτικής οικονομικής πολιτικής. Τοιου
τοτρόπως κατωρθΐΰθη, ιί'ιστε γεωργικώς νά εΐμεθα ανεπαρκείς, 
ναυτιλιακώς νά έξουθενωθώμεν, έμπορικώς νά πλάσωμεν πίστιν 
εύτάρακτον άπό τήν πρώτην άντίξοον περίστασιν. Έξηρ- 
τήσαμεν πάσας τάς έλπίδας μας άπό ενός ώρισμένου προϊόν
τος, τής σταφίδος, καί δταν εύρέθη αυτή πρό συναγωνιστών 
ή δυστυχία Ινέσκηψεν καί ήτο φυσικόν νΐ ένσκήψη μετά τήν 
παράβασιν τών νόμων τής Επιστήμης περί τοΰ άναγκαίου 
τής πολλαπλής καλλιέργειας. Ουτω, διά νά έ'λθωμεν εϊς τό 
συμπέρασμα μετ’ ολίγα παραδείγματα, έδημιουργήσαμεν πλα
στήν οικονομικήν ζωήν, ή δποία έλιποψυχησεν εϊς τάς πρώτας 
δυσχερείας, μή έχουσα άληθή ζωτικότητα. Άφ’ ετέρου έ'λλειψις 
προνοίας διά διοίκηοιν, ασφάλειαν καί δικαιοσύνην έξησθένη- 
σαν έτι μάλλον τάς δλίγας οικονομικός δυνάμεις, ώς καί ή 
έ'λλειψις πάσης προσπάθειας πρός βοήθειαν τών παραγωγικών 
δυνάμεων τοΰ τόπου. Καί ήτο πλέον φυσικόν, μετά τήν οικο
νομικήν έξάντλησιν, νά άδυνατή τό Κράτος καί στρατόν 
άξιόμαχον νά παρασκευάση καί στόλον έπιβαλλόμενον νά συν
τήρηση καί συνεπώς καί τά εθνικά ιδεώδη νά δύναται νά 
προάσπιση άλλως ή διά τής έπαιτικής μεθόδου.

Ουτω δ λαός κατατρυχόμενος οϊκονομικώς, βλέπων δ’ άφ’ 
ετέρου διαψευδόμενα τά εθνικά του όνειρα έξεγείρεται, επιζη
τεί δέ δΓ οίουδήποτε μέσου τήν διόρθωσιν τής καταστάσεως 
καί, δπως συμβαίνει πάντοτε, τήν επιζητεί άκαριαίαν. ’Εντεύ
θεν τά κινήματα, τά δποία άνηγγέλθησαν καί εντεύθεν αί 
προσπάθειαι, αΐ άντιφερόμεναι καί περίεργοι. Εϊνε φυσικόν, δ 
λαός, δ υποφέρων, νά θέλη γενναία καί στιγμιαίας άποτελεσμα- 
τικότητος φάρμακα, έκ τούτου δέ πηγάζει δ κίνδυνος νά προ
βολή ό δημεγέρτης, δστις υποσχόμενος ωραίας υποσχέσεις καί 
τολμηρός, δύναται νά κατευθύνη τά πνεύματα εϊς σκολιάν δδόν. 
Λυτή εϊνε ή κατάστασις καί αύτά τά αίτια. Καί προβάλλουσι. 
τώρα οί ύπέρ τής Έθνοσυνελεύσεως συνηγορούντες καί. έπειτα 
οί κατά τών υψηλών προσώπων γογγύζοντες καί οί ύπέρ αύτών 
δήθεν ένεργοΰντες καί ή σύγχυσις ή πολυειδής, και αί αιτιά
σεις, μέσω τών δποίων λησμονεϊται ή μεγάλη άλήθεια δτι έκα
στος "Ελλην έ'χει τάς εύθύνας του, διότι ούδείς άπέσχε νά 
ώθηση τό Κράτος πρός τόν κρημνόν.

Καί παρέστημεν πρό ά'λλου περιέργου θεάματος. Ό λαός 
λιθοβολεί τό Βουλευτήριον άφ’ ενός και άφ’ ετέρου πάντες 
απευθύνονται πρός τόν Άνακτα, ΐκετεύοντες άπ’ αύτοΰ τήν 
σωτηρίαν. Εϊνε τοΰτο πλήρης έπανάστασις καί ύπό ώρισμέ- 
νης μερίδος κατάργησις τών κοινοβουλευτικών θεσμών, άφοΰ 
οί μέτ· βουλευταί άποδοκιμάζονται, δ δέ ’Άναξ θεωρείται τό 
κύριον πολιτικόν πρόσωπον εϊς δ ανατίθεται πάσα έλπίς. Ό 
χαρακτηρισμός αύτός τών πραγμάτων ώς έπαναστάσεως δέν 
είνε βαρύς. Εϊνε ή άκριβολογία. Θά ήτο δέ τό φαινόμενον 
απελπιστικόν αν άφ’ ενός μέν δέν ήσαν δλίγιστοι οί ταραξίαι 
τοΰ Βουλευτηρίου, άφ’ ετέρου δέ. αύτός δ Βασιλεύς δέν ύπε- 
δείκνυε τρόπον τινά τήν διά τής ψήφου τοΰ λαοΰ σωτηρίαν, 
δηλαδή τήν διά τής κοινοβουλευτικής όδοΰ τής καί συμφώνου 
πρός τούς θεσμούς.

Αί άνωμαλίαι αύται βεβαίως δέν καθορίζουσι τήν τηρητέαν 
δδόν καί άν δέ δμάδες ή άτομα υπέδειξαν δρθά ούδείς δύνα

ται νά έγγυηθή, ούτε δτι ορθά έως τέλους θά ζητήσωσιν, ούτε 
δτι τά ορθά ταΰτα θά έπιφέρωσι τήν θεραπείαν. Ό λαό; δέν 
εϊνε πολιτειολόγος καί τόν βλέπομεν διηρημένοι· τάς γνώμας 
περί τών θεραπευτικών μέσων καί θεώροΰντα τόν Βασιλέα 
ώς υπεύθυνον ή δυνάμενον είναι τοιοΰτον. Άφ’ ετέρου 
άκούει δ λαός δτι αύτός πταίει καί τό δέχεται καί τοΰτο έν 
συντριβή καρδίας. Άποδεικνύουν δλα ταΰτα δτι καθαράν αντί
ληψη· περί τής πολιτειακής καταστάσεως δέν έχομεν, ούτε δέ 
συστηματοποιημένη^· εργασίαν δυνάμεθα νά καθορίσωμεν. Ό 
λαός δμως διαδηλοί τήν δυσφορίαν του καί τήν άπόφασίν του 
περί αλλαγής καταστάσεως. Τοΰτο άρκεΐ καί πρέπει νά χρησι- 
μεύση ώς άπαρχή εργασίας αναπλαστικής. Καί ή εργασία αύτη 
δέον διττή νά εϊνε. Άφ’ ενός μέν τείνουσα εϊς τό ν’ άναπτύξη 
τόν λαόν έως τήν άπόκτησι.ν πλήρους συνειδήσεως τών δικαιω
μάτων του καί τών υποχρεώσεων του, ή δποία εϊνε αναγκαία 
διά τήν άσιραλή κρίσιν, άφ’ ετέρου δέ εις περισυλλογήν οικο
νομικήν, ή όποια κακώς κρίνεται ώς συνισταμένη μόνον εϊς 
τήν περικοπήν περιττών δαπανών. Τό σύστημα τό διοικητικόν 
άπαιτεΐ δαπάνα; ώς έδημιουργήθη καί άνευ αύτών δέν δύνα
ται νά ύπαρξη Κράτος. Ανάγκη λοιπόν αλλαγής συστήματος 
καί άνάγκη άκόμη—ή σπουδαιότερα—βοήθειας εϊς τάς πλου- 
τοπαραγωγικάς δυνάμεις τής χώρας, ϊνα δ λαός έχη ήσφαλι- 
σμένον τόν άρτον του καί τό Κράτος ποιαν τινα οικονομι
κήν έπάρκειαν.

"Οσα μέτρα — καί αύτό φοβούμεθα δτι θά γίνη—ληφθώσι 
μόνον διά νά καταστείλωσι τήν λαϊκήν έξέγερσιν θά εϊνε τοι- 
αΰτα, ώστε νά έπουλώσωσι μέν τήν πληγήν, νά άφίσωσι. δέ τό 
πΰον έντός τοΰ οργανισμού διά νά προκαλέση άλλα; εξεγέρσεις 
καθ’ ών πλέον δέν θά ϊσχύση ούδεμία προσπάθεια τής στιγμής.

Τά φαινόμενα τών ήμερών πρέπει νά δώσουν λαβήν εϊς 
γενικήν, αποφασιστικήν, μελετημένην, μελλοντικήν εργασίαν.

« ί «
ΝΕΥΡΟΠΑΟΕΙΑΙ. _ Μετά τό έν Πειραιεϊ έγκλημα τοϋ Κλάουζερ, 

σφάξαντος τήν οικογένειαν του κατά τύ πρώτον δεκαήμερον τοΰ μηνός, 
δεύτερον έγκλημα εις τήν αυτήν πόλιν, έδειξε πόσον ή νευροπάθεια 
έχει προοδεύση είς τόν τόπον μας.

Έσφάγησαν άπό τόν συγκάτοικόν των δύο άνθρωποι διά τόν λόγον 
οτι έρρεγχον._

Εννοείται δτι ό εγκληματίας δέν έξητάσθη φρενολογικώς, διότι είς 
τήν ίδικήν μας δικαιοσύνην ή πρόοδο; αύτή τοΰ νά διερευνάται ή πνευ
ματική κατάστασις τοΰ έγκληματίου δέν είσήχθη. "Οσοι δμως άπό τούς 
νευρολόγους μας «ομίλησαν δέν «χπεσιώπησαν τήν νευρικήν ακαταστα
σίαν τοΰ κακούργου.

Εύτυχώς είς τήν 'Ελλάδα δέν υπάρχουν οί έγκληματίαι οί άπό εκφυ
λισμόν ωθούμενοι είς τό κακούργημα καί είνε αποδεδειγμένοι- δτι ή 
όργή είνε τό σύνηθες έλατήριον τοΰ έγκλήματος.

’Αλλ* ή πρόοδος επικρατεί καί μετ’ αύτής τά παρακολουδήματά της 
τά κακά ή πενία τοΰ έργάτου. ό άλκοολισμός, ή νευροπάθεια έπειτα 
καί τέλος τό έγκλημα.

Λυτά τά δύο κακουργήματα τοΰ Πειραιώς είνε άραγε μία άρχή τής 
έκ διαταράξεως τών νεύρων έγκληματικότητος έν Έλλάδι ;

«
ΜΙΑ ΚΑΠΗΛΕΙΑ. — Ύπάρχουσι πληροφορίαι έκ Μακεδονίας οτι 

πράκτορες Ασφαλιστικής τίνος εταιρίας περιοδεύουσι τάς πόλεις, φέρον
τας συστατικά επίσημα άκόμη καί χρηματολογοΰντες είς βάρος τών 
ελληνικών πληθυσμών. Οί πράκτορες ουτοι βεβαιοΰν δτι είνε άξιωμα- 
τικοί τοΰ ελληνικού στρατοΰ καί έκμεταλλεύονται ιερός ιδέας πρός 
έμπαιγμόν πάσης έπιβλεπούσης άρχής.

Δέν γνωρίζομεν κατά πόσον αί πληροφορίαι αύται είνε άκριβεΐς, επι
βάλλεται δμως είς τό Υπουργείου τών Εξωτερικών νά έξετάση τήν 
ύπόθεσιν. προφύλαξη δέ τούς ομογενείς βδελλών βδελυρών καί σώση τό 
εθνικόν γόητρον, κατά τοιοΰτον τρόπον διασυρόμενου έκεΐ δπου ή αίγλη 
του πρέπει νά τηρήται άσπιλος.

Είνε τόσοι οί ύπό διαφόρους δήθεν έθνικάς προφάσεις εκμεταλλευό
μενοι τόν έξω ελληνισμόν, ώστε νά μή είνε άνάγκη νά πρόστεθή καί 
μία νέα πληγή, ύπό τούς δρους μάλιστα αύτούς.

"Αν αί διάφοροι έταιρίαι άναθέτουν εργασίας είς υπόπτους, ή Κυβέρ- 
νησις οφείλει καί αύτάς νά καταστήση προσεκτικός καί τούς άποστό- 
λους των νά τιμωρήση παραδειγματικώς.

«
_ II ΕΙΜΙ·. Α¥ΙΑ ;_"Av αδιάφοροι παρήλθομεν τόνθόρυβοντόν όποιον 
ήγειρε μερίς τοΰ έλλην. τύπου κατά τών παρ'ήμίν άσφαλιστικών εται
ριών, άπαγγείλασα δριμύ κατηγορητήριον κατ’αύτών, καί χαρακτηρίσασα 
αύτά; ώς αντλίας απορροφητικός, δέν δυνάμεθα νά σιγήσωμεν έπί' πλέον 
καί μή έγείρωμεν φωνήν βροντοφωνοΰσαν ύπέρ τοΰ χρήματος τοΰ πά- 
σχοντος έλληνισμοΰ, τό όποιον διοχετεύεται καταλλήλως ύπό επιτηδείων 
πρακτόρων εις τά ταμεία τών ανωτέρω εταιριών, δταν πυκνοΰνται καθη
μερινώς οί κατήγοροι καί μεταξύ αύτών ή έγκριτο; έφημερίς «Εθνικόν 
Βήμα», εκπροσωπούσα καί έξυπηρετοΰσα τά συμφέροντα τοΰ έξω ελλη
νισμού, δριμέως καί καυστικώς γράφουσα καί καταγγέλλουσα τά άτοπα. 
Ή Κυβέρνησις καί οί αρμόδιοι καθήκον έχουν νά παρέμβωσι καϊ φωτί- 
σωσι τό γενόμενον σκότος καί άποκαλυφύή γυμνή ή άλήθεια.

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ
Ήρχισεν δ μήν μέ χορούς καί εϊνε ιόμολογημένον πλέον δτι, άν αί 

κεφαλαί δέν έργάζονται είς τόν τόπον μα;, εργάζονται δμως πόδες.
Δέν έμεινε μέγαρον καί δέν έμεινε καλύβι], ή οποία νά μή έφιλοξένη- 

σεν ομίλους χορευτών καί δέν έμεινε σύλλογος, δ όποιος νά μή διοργα- 
νώση χοροεσπερίδα, άπό έκείνας τά; λαϊκά; συναθροίσεις είς τάς 
όποιας, φεΰ! τόσον σπανίζει ή χάρις, παρ’ δλας τάς περί τοΰ έναντίου 
διαβεβαιώσεις τών χορογράφων, οί όποιοι έπεξέτειναν τήν δρασιν των 
είς τούς χορούς τοΰ λαοΰ διά νά δημιουργούν ■ ωραίας» καί χάριτας» 
καί έκεΐ καί νά έιιπνεύσουν τό πνεύμα τής έπιδείξεως μέ ζημίαν πτω
χών θηλυκών έγκεφάλων. Καί μέσα είς τούς χορούς τούς μεγάλους 
έσημείωσεν ένα θρίαμβον εφέτος δ χορός τοΰ «Συνδέσμου Συντα
κτών 'Ελληνικών εφημερίδων είς τό Δημοτικόν θέατρου, θρίαμβον 
είς διακόσμησιν, είς συρροήν εκλεκτού κόσμου, είς ζωηρότητα.

Καί ή κίνησις τών ’.λπόκρεω έξετάθη μέχρι τή; ίδρύσεως εταιρίας 
ειδικής διά τήν διοργάνωση· εορτών καί παρήλασαν άρματα καί προ
σωπιδοφορία καί ένοήθη τέλος ή άρχή δτι αί έορταί είνε κίνησις καί 
ζωή καί χρήμα επομένως.

Καί δταν παρήλθεν ό χορευτικός σάλος έγίναμεν δλοι πολιτικοί καί 
άτενίζομεν ενα ορίζοντα θολωμένου έκεΐ επάνω εις τόν Αίμον, δπου 
φιλοδοξίαι καί όνειρα άπειλήσαντα διαιάραξιν τής ειρήνης ύπεβλήθη- 
σαν τέλος εϊς τόν κλοιόν τής διπλωματίας καί παλαίουν δμως πάλιν 
μετ’ αύτής καί δι'αύτής καί κρύπτονται καί έγκαταλείπονται καί κηρύσ
σονται έπειτα, άνησυχοΰσαι τούς πάντας.

Δέν είδα ΰπαρξιν στοργικότερα φυλασσομένην άπό τήν ειρήνην καί 
περισσότερον κινδυνεύουοαν άπό τούς φύλακάς της.

Τώρα οί Σέρβοι άρνούνται πάσαν άπαίτησίν των εδαφικήν καί οικο
νομικήν. Υπάρχει ύποχωρητικώτερο; φύλαξ τής ειρήνης ;

Καί προβάλλουν μόνον δτι, άφοΰ διά τής καταλήψεως τής Βοσνίας 
καί τής ’Ερζεγοβίνης παρεβιάσθη ή Βερολίνειος συνθήκη μά υπάρχει 
άκόμη ; — ένδιαφερόμεναι εϊνε αί συνυπογράψασαι Δυνάμεις. Καί αύταί 
επικροτούν τόν ειρηνόφιλον καί ετοιμάζονται νά ύποστηρίξουν τά 
δικαιώματά των. Όλοι ύπέρ τής ειρήνης.

«
Καί νέαι ίδέαι άρχίζουν νά βλαστάνουν μέ τήν κατάστασιν τήν έσωτε" 

ρικήν. ίδέαι έργασίας έκ μέρους τοΰ λαοΰ. Άλλά διά νά μήν ύπάρξη 
τίποτε τό άνεξευτέλιστον, έν διάβημα τών Συντεχνιών, αί όποΐαι άπέκρου- 
σαν νέους φόρους καί ζητούν οικονομίας, έπηκολούθησαν ειδήσεις περί 
συνωμοσιών καί μανιφέστα μυστικών εταιριών, αί όποΐαι Οά είμποροϋ- 
σαν νά έκπλήξουν απλοϊκούς, άν δέν ύπήρχε παράδειγμα προ>)·,·ούμενον.

Καί ζητείται τιόρα διατί νά είνε ή έταιρία μυστική καί οί πολιτειο- 
λόγοι άρνοΰνται οτι επιτρέπεται τοιαύτη καί δλοι δμως δέν άρνοΰνται 
δτι κάθε σύνολον φανερόν ή μυστικόν άντλεί δύναμιν άπό τήν αξίαν 
τών ιδεών του καί τών προσώπων, τά όποια τό άποτελοΰν, Ιδέας δέ καί 
πρόσωπα δέν ειδομεν καί άν άκόμη δμολογηθή ή φιλοπατρία τών μυ
στικών εταίρων, οί όποιοι μέ τόσον γενναϊον μαστίγωμα έγένοντο δεκτοί.

«
ΊΙ νύχτα κάνει Επίσκοπο καϊ ή αύγή Μητροπολίτη» καί ένφ τήν 

μίαν ημέραν διέψευδον έπιοήμως αί έφημερίδες δτι ό Υπουργός τών 
Οικονομικών κ. Γούναρης δέν θά παρητεϊτο, τήν άλλην άνήγγελλον τήν 
παραίτηση·. Τό έσπέρας έκλήθη δ Μητροπολίτης είς τά Ανάκτορα, καί 
επειδή δ Μητροπολίτης είνε καί αύτός πολιτικόν βαρόμετρου, συνεπέ- 
ρανον δλοι δτι νέος Υπουργός ήτοιμάζετο καί εϊδον τόν κ. Καλογερό- 
πουλον νά διασκελίζη τάς βαθμίδας τών Ανακτόρων.

Όλα τά σχέδια τής Κυβερνήσεως τά οικονομικά, χοροστατοΰντος 
τοΰ Σεβ. Μητροπολίτου ένεταφιάσθησαν, έκλήθη δέ ώς άντικαταστάτης 
τοΰ κ. Γούναρη, δ άντικατασταθεΐ; πρό καιροΰ ύπ’αύτοΰ κ. Καλογερόπου- 
λος, ό όποιος δέν γνωρίζω μέ τί μειδίαμα Οά εΐσήρχετο είς τό Ύπουρ- 
γεΐον.Έν μειδίαμα προκατόχου τοΰ προκατόχου εϊνε πάντοτε σημαντικόν.

Καί εϊχομεν σκηνάς άνά τάς οδούς.
— Πεινάμε! έκραύγαζεν δ λαός πρό τού Βουλευτηρίου καί έλιθοβόλει 

χωροφύλακας καί υελοπίνακας καί έρριπτε ροκέττας εϊς τήν αίθουσαν 
τής Βουλής, ροκέττας αί όποΐαι ένέσπειραν πανικόν μεταξύ τών πατέρων 
τοΰ "Εθνους. Ώνόμαοαν στασιαστικά; τάς σκηνάς καί έφυλάκισαν άν- 
θριόπους διότι έθραύσθησαν μερικοί κεφαλαί χωροφυλάκων, έκ τών 
θραυόντων τοιαύτας πολιτών.

Καί έπειτα έσυγχίσθησαν δύο αισθήματα. Τό αίσθημα τής πείνης καί 
τό τής δίψης. Μία υδραντλία ήρκεσε νά διαλύση τούς πεινώντας, οί 
όποιοι πεινούν έν τούτοις, διότι πεινφ δ λαός, διότι στερείται.

ΔΗΜ.
« « «

ΛΑΪΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ1

Τ© ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕ Ί© ΔΙΑΟΛ©

Ο, άρχων Μιχαλάκης είχε μιά κόρη ώμορφη σάν άγγελο. 'II προίκα 
της ήταν σαράντα χωριά κάί χίλια πουγγιά άσπρα. ΓΓαύτό πολλοί 

γυρεΰαν γιά γυναίκα τήν άρχοντοποΰλα. Προεστοί καί ^παπάδες ήρχουν- 
ταν κάθε μέρα προξενηταί μά δ Μιχαλάκης ούτε ναι έλεγε οΰτε δχι

Ή άρχοντοποΰλα δέν εϊξερε πόσοι τήν γυρεΰαν. Κλεισμένη στό σπίτι 
μέσα μόν τήν Κυριακή καί τής μεγάλες γιορτές έπήγαινε στήν έκκλησία, 
αύγή—αύγή νά μήν τήν δή κανένας Τούρκος. Τούς συγγενείς της μόν 
έβλεπε καμμιά φορά καί δέν είχε ποτές μιλήσει μέ ξένον. Γιά γράμματα 
μόλις εϊξερε νά διαβάζη εύκολα τ’ όχτωήχι καί νά γράφη δύσκολα 
τ’ όνομά της. Χίλιους έλεγε ό κόσμος γιά γαμπρούς στήν άρχοντο
ποΰλα, δσο ποΰ μιά μέρα ό σεΐζης τοΰ Μιχαλάκη έγύρεψε τήν άρχοντο
ποΰλα γιά γυναίκα. Κι’ ό Μιχαλάκης τοΰ τήν έδωκε. Σάν τώμαθε πήγε 

κ’ ήλθε τό χωριό, καί κανείς δέν μπορούσε νά νοιώοη τί έτρεξε. Ώς 
τόσο ό πεθερός ν' ή νύφη έφαίνουνταν ευτυχισμένοι.

’Ολίγες μέρες είχαν περάσει άπό τόν γάμο, καί μιά μέρα ή νύφη, ποΰ 
άγαποΰσε τόν άνδρα της πολύ, κΓ άς τόν είδε γιά πρώτη φορά τήν 
μέρα τοΰ γάμου, έστειλε ν' έφώναξε τόν πνεματικό.

— Παπαναστάση, τοΰ εϊπε, μοϋ φαίνεται πώς θά κολασθώ. Μόν ό 
Θεός νά κάνη τό έλεός του. Ό άνδρας μου στήν έκκέ.ησιά δέν πατάει 
ποτές, νηστείες δέν φυλάγει, καί δέν τόν είδα ποτές νά κάνη τό σταυρό του.

Ό Παπαναστάσης έπήγε νάβρη τόν Νικόλα καί μέ τό καλό τόν έβαλε 
κ’ έμαρτύρησε τό μυστικό του. Ό Νικόλας, άμα μπήκε στή δούλεψι τοΰ 
Μιχαλάκη, έρωτεύθηκε μέ τήν κόρην του. Μά εϊξερε πώς γι’ αύτόν δέν 
ήταν. Μιά μέρα έκεΐ ποΰ πήγαινε συλλογισμένος καί συλλογίζουνταν 
νά σκοτωθή, βρήκε μπρος του μιά γρηά. ΊΙ γρηά τόν έζύγωσε, τοΰ είπε 
ποιάν άγαπάει καί τοΰταξε νά τοΰ δώση τήν κόρη τοΰ άρχοντα, άν έστεργε 
νά πουλήση τήν ψυχή του στον διάβολο. Ό Νικόλας τρόμαξε στήν άρχή 
σάν τάκουσε, στό τέλος δμως τό δέχθηκε κι’ υπόγραψε ένα συμφωνη
τικό, οτι πουλούσε τήν ψυχή του στον πειρασμό. Καί τήν άλλη μέρα 
τό πρωί ό Μιχαλάκης έδέχθηκε νά τού δώση τήν κόρη του.

Ό Παπαναστάσης θέλησε νά σώση τήν ψυχή τού Νικόλα. Τόν έκλεισε 
στό σπήτι σαράντα μέρες μέ νηστεία και προσευχή καί έπειτα τόν πήρε 
στήν έκκλησιά καί τόν έξωμολόγησε. "Οταν τήν άλλη μέρα πήγε στή 
λειτουργία νά μεταλάβη άκούσθ ι] μιά φωνή :

— Άναστάση, Άναστάσή, μοΰ άρπαξες τό δούλο μου!
Κ’ ένα χαρτί έπεσε στήν Αγία Τράπεζα. Ήταν τό συμφωνητικό μέ 

τόν διάολο ... Άπό κείνη τήν ημέρα ό Νικόλας έπεσε στήν εύσέβεια 
καί δέν ξεχνούσε ποτές νά κάνη τόν σταυρό του.

Η ΚΑΠΕΤΑΝΙΣΣΑ

Ο Άλέξης κ’ ή Βασιλική ήταν άρραβωνιασμένοι άπό πέντε χρονών. 
Κοιμήθηκαν στήν ίδια κούνια καί τό ΐδιο τραγούδι τούς νανούρισε. 

Μεγάλωσαν σιμά ό ένας στον άλλο σάν δύω τριαντάφυλλα, φυτρωμένα 
στό ίδιο κλωνί. Ήταν χαρά νά τούς βλέπης. 'Όλο τό χωριό έκαν’ εύχές 
γιά τήν καλή τους μοίρα. Μιά μέρα δμως ή δυστυχία ηύρε τόν Άλέξη. 
Δουλειές τοΰ σπητιοϋ τόν έκαναν νά πάη στά ξένα καί σάν γύρισε ίίστερ’ 
άπό δύω χρόνια στήν πατρίδα, ηύρε τήν Βασιλική παντρεμένη μ’ άλλονε. 
Λυπημένος, έκρυψε τά δάκρυά του στόν κόρφο τής μάννας του καί σιμά 
της ηύρε παρηγοριά. Καλότυχοι δσοι έχουν μάνα! Μπορείς νά βρής 
άλλη άγαπητικιά, μπορείς νά βρής άλλη γυναίκα. Μοναχά μάνα άλλη 
δέν βρίσκεται!

Ό Άλέξης έμεινε κοντά στήν γρηά, τήν γεροκόμησε κι’ δταν τής 
έκλεισε τά μάτια, πήρε τήν ευχή της γιά μόνη κληρονομιά..., Τί δέν 
κάνει ή εύχή τής μάνας! Άναιβαίνεις ψηλά βουνά, χωρίς οί βράχοι νά 
σοΰ πληγώσουν τά πόδια, περνφς άπό μέσα άπ’ τή φωτιά, χωρίς νά 
σ’ άγγίξη ή φλόγα. Ό Άλέξης έφυγε πάλε γιά τά ξένα καί έμάζευε βιός 
εκεί. Μά ή κακή του μοϊρα τόν άκολούθησε ....._................. ....

Ό άνδρας τής Βασιλικής ήταν πλούσιος καπετάνιος. Όλο τόν χρόνο 
ταξείδευε καί λίγες μέρες μοναχά περνούσε στήν γυναίκά του κοντά. Ή 
Βασιλική δέν τόν γνώριζε πριν παντρευτή. ΙΙρο'ιτη φορά τόν είδε στό 
γάμο. Στήν καρδιά της μέσα ήταν πάντα ό πρώτος της άγαπητικός. Μά 
ό πατέρας της έτσι θέλησε. Ό Θεό; άλλον τής έδωκε γι' άντρα καί ή 
Βασιλική υπάκουσε στό θέλημα τοΰ Θεού. Έδόθηκε στον άνδρα της 
καί τά παιδιά της. "Οταν ό άνδρας της έλειπε δέν φαίνονταν ποτές 
στον κόσμο, καί, δξω άπό λίγες συγγένισες, άλλος δέν πατούσε στό 
κατώφλιο τοΰ σπητιοΰ της.

Όχτόι χρόνια ήταν παντρεμένη. "Ενα βράδυ, καθισμένη οτό παρά
θυρο έβλεπ’ άπό μέσα άπό τά πράσινα παρυθυρόφυλλα την θάλασσα 
καί τά καράβια μέ τ’ άσπρα τους πανιά. Έσυλλογίζουνταν τόν άνδρα 
της, τό πρώτο της παιδί, ποΰ ήταν μαζί του στό ταξεϊδι καί τά μάτια 
της δακρύσανε .. . "Οταν άξαφνα άκουοε γλυκειά φωνή νά τραγουδή 
καί λύρα νά παίζη. , _

"Αρχισε νά τρέμη. Αύτό τό τραγούδι τό άγαποΰσε ό Άλέξης καί έκεΐ
νος μονάχα τό τραγουδούσε. Ήτανε πολύ λυπητερό τό τραγοΰδι.. .

Μάτια μου, μάτια μου στραβά. Νά μτίντττ κ/.τισμίνα, 
ποτί; νά /<«/>· άνοίξι-ττ, Sv ή -/Ζΐ'κε/ά μου άνάπρ 
ιΙ.Ύΐίνοι· σας τά χκρι τι/ς τ' άγγνλικά Λΐν 
ι·ά μ.ϊ/ν τό Άήτε, μάτια μου, ποτές τΰ ρ ώς τοϋ ήλιου, 
ΰαφ προοτά σας δεν iparfi ό ί'/λιος ό δικός μου.

Έκτύπησε ή Βασιλική τά χέρια κ' ή δοΰλα φάνη.
— Πώς άφησες κ’ έμπήκε άνθρωπος στήν αύλή ;
— Είναι στραβός, κυρά, καί τόσφ νέος.... κάνει λύπη . . ·
— Καλά, βάλτον μέσα καί δός του νά φάη.
Ήταν νύκτα πιά, δταν ό στραβός έκίνησε_νά φ ύγη. ΙΙήρε πάλε τή λύρα 

κΓ άρχισε νά ψέλνη. Ή Βασιλική έβγαινε όξω νά τοΰ πή νά σωπάση. 
Μά καθόις τόν είδε έβαλε μιά φωνή. ,

— Μ’ έγνώρισες Βασιλική μου· εϊπ’ ό στραβός κΓ άνοιξε τά ματια. 
Ήταν ό Άλέξης. t
— Έλα, έλα! Τό καράβι μά; προσμένει... Πάμε στή Φραγκιά, νά 

γίνη; γυναίκα μου... "Ελα, έλα.
Καί τήν άρπαξε άπό τήν μέση. Έβαλε τής φωνές ή Βασιλική, κανείς 

δέν ήλθε. Τήν έτραβοΰσε ο Άλέξης καί κόιτευε νά τήν πάρη, δταν 
άξαφνα τό μάτι της έπεσε σ’ ένα μαχαϊρι.Έσκυψε, τό άρπαξε κΓ έκτύ
πησε τόν Άλέξη. κΓ έπεσε κάτου ό κακόμοιρος σκοτωμένος. ΊΙ Βασι
λική έμεινε σάν πέτρα, βαστώντας τό μαχαίρι καί δταν είδε τόν Άλέξη 
νά ξεψυχήση μπρος της, έσκιάχτηκε^ κ’ άρχισε τή, φωνή, καί τό κλάμμα.

Γυναίκες, μή ξεχνάτε ποτές πώς ή καρδιά πρέπει νά σωπαίνη, δπου 
τό χρέος μιλεϊ.

• ’Από τήν παμπαλαίαν σειοάν τον άπό τοΰ ίτονς 1861 μίχοι τού 1871 έκδοΟέντος 
’Εθνικόν ΉμεοολογΙον Μ. Π. Βρεττοθ-, παραλαμβάνομεν τά Ανωτέρω διηνημάτια, 

δημοσιενθέντα μετ’άλλων λαϊκών παραμυθιών είς τόν τόμον τον 1867. Τά λαϊκά 
αύτά παααμύθια, έκνκλοφόρουν άπό στόματος είς στόμα κατά τούς χρόνους τής 
δονλείαςί περιεσώθησαν δέ μέχρι τών καθ’ ή μας νπο τον έκδοτον τον έν λόγφ Η με
ρολογίου.’Αξίζουν τόν κόπον νά τά άναγνώσ]] τις είς την γλώσσαν των, δια να Ιδμ 
πώς άνετρέφοντο αί ιιητέρες τών ήρώων καί πώς ένανονρίζοντο τά τέκνα των.
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ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΚΑΙ Η ΓΥΝΗ

‘Ελληνικός λαός κατ’ εξοχήν ηύνόησε τήν γυναίκα 
B'/figi'S εις τόν καθημερινόν βίον, ήτο δέ φυσικόν τό τρα- 

γοϋδι, τό όποιον εινε ή αγνότερα άπήχησις τών αϊσθη- 
μάτων του, νά δείξη και αυτό εύνοιαν πρός αυτήν

Εϊνε τώ δ'ντι διαδοχή πολυποίκιλος αισθημάτων τό λαϊκόν 
τραγούδι όσον άφορμ τήν γυναίκα, δέν ήτο δυνατόν δέ νά έχη 
άλλως τό πράγμα, άφοΰ ή Έλληνίς δέν ήγαπήθη μόνον ώς 
πάσα άλλη γυνή, άλλ’ έ’λαβεν ουσιώδες μέρος εις τάς εθνικός 
περιπετείας και έπολέμησεν άκόμη.

Διά τούτο τό θέμα θά ήτο πολύ μακρόν, άν δέν περιωριζό- 
μην νά τό έγγίσω μόνον, χωρίς νά τό εξετάσω βαθύτερον και 
εκτενέστεροι'.

Άν άνατρέξωμεν εις τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως 
θά ίδωμεν τήν γυναίκα άναμεμιγμένην εϊς τούς σχετικούς θρή
νους, τήν γυναίκα ή όποια,

Μαγείρευε ψαράκια στό τηγάνι
καί μιά φωνή ψιλή φωνή άπάνωθε τής λέει:

«Πάψε γρηά τό μαγερειό κι’ ή Πόλι θά τουρκέψη κτλ.

Κατά τόν άγώνα ή γυνή δίδει τούς συγκινητικωτέρους στί
χους εϊς τήν λαϊκήν μούσαν.

Πας κλέφτης θνήσκων έδιδε τάς παραγγελίας του, άπαραι- 
τήτως δέ ένεθυμείτο και τήν γυναίκα του καί άν λαϊκόν άσμα, 
περιγράφον συμφοράν κλεφτοί’, δέν θέτει εϊς τό στόμα του 
τάς τρυφερωτέρας διά τιήν γυναίκα του εκφράσεις, τό κάμνει 
ό ποιητής.

“Ολα τά ι’ίσματα, τά άναφερόμενα εις τιήν συμφοράν τοΰ 

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΤΗΣ "ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ,, Θ. ΡΑΛΛΗ : ΑΝΑΓΝΩΣΙΣ

Άνδρούτσου, διά νά φέρω έν παράδειγμα, άναμιμνήσκονται 
τής Άνδρούτσαινας.

Καί σείς χιλιδονάκια μου νά ζήτε μή λαλείτε.
Μόν πέστε τής Άνδρούτσαινας, τής μικροπαντρεμένης 
νά μήν άλλάξη τή Λαμπρή καί τά φλωριά μή βάλη 
καί νά μήν πλέξη τά μαλλιά, στήν Έκκλησιά μήν πάη.

Καί άλλο άσμα άναφέρον τήν μητέρα τοϋ κλέφτου:
Τ’ Άνδρούτσου ή μάννα χαίρεται, τ’ Άνδρούτσου ή μάννα κλαίει.
Διά τήν Ιδίαν συμφοράν καί τρίτον άσμα άρχεται μέ έπί- 

κλησιν πρός τιήν γυναίκα:

Καί σείς κορίτσια τοΰ Δαδιού στα μαύρα νά ντυΟήτέ.

‘II μήτηρ καί ή σύζυγος τού κλέφτου εϊνε συχνότατου αντι
κείμενου τοΰ λαϊκού άσμαιος, ΰπολογιζομένη καί παίζουσα 
ρόλον εϊς τόν βίον τού πολεμισμοΰ.

Λ/άνυα σοϋ ζέω όέι· μπορώ, εξομολογείται ό νέος δταν 
θέλει νά έπιδοθή εϊς τόν κλέφτικον βίον καί τό άσμα τών Κον- 
τογιανναίων μέ άκρην λεπτότητα φροντίζει πώς νά άναγγελθή 
εϊς τήν Κοντογιάνναινα ή συμφορά τής οικογένειας της:

«Κοιμάτ’ ή καπετάνισσα, νύφη τού Κοντογιάννη, 
μέσ’ τά χρυσά παπλώματα, μέσ’ τούς χρυσούς σελτέδες. 
νά τήν ξυπνήσω σκιάζομαι. νά τής τό πώ φοβούμαι. 
Νά μάσω μοσχοκάρυδα νά τήν πετροβολήσω, 
μήνα τήν πάρ’ ή μυρωδιά καί μοναχή ξυπνήση.

Άν όμως έκτιμάται ή σύζυγος τοΰ κλέφτη άπό τό τρα
γούδι, ή ερωμένη του δέν λησμονείται καί υπάρχουν τραγού
δια τρυφερότατα, παρουσιάζοντα τόν πληγωμένου κλέφτην άνα- 
μιμνησκόμενον, μαζύ μέ τιήν μητέρα του, καί τήν αγάπην του.

Νά ’πήτε τής αγάπης μου, τής άγαπητικϊάς μου, 
νά μήν άλλάξη τή Λαμπρή γιατ’ είνε λυπημένη. 
Νά μή τά βάλη τά φλουριά νά μή τά καμαροϊση, 
νά μή τά πλέξη τά μαλλιά, νά μή τά ρίξη πίσω 
κι.' ό Βλάχος έσκοτώθηκε· ό Βλάχος πάει στόν τόπο.

Κλάψε με μαννά μ’, κλάψε με τή νύχτα μέ φεγγάρι 
καί τήν αύγοΰλα μέ δροσιά, όσο νά πάρη μέρα, 
νά παν τάηδόνια στής φωληές, κι’ ή ωμορφες νά «λύνουν, 
νά πάη καί ή αγάπη μου νά κάθεται νά κλαίγη.

Απειρία μσμάτων τοιούτων υπάρχει εϊς τά όποια 
κατά τάς τελευταίας του στιγμάς ό κλέφτης ύμιλεΐ 
μόνον διά τήν μητέρα του, διά τήν γυναίκα του, ή 
τιήν έρωμένην του.

Δέν παραλείπει τό τραγούδι νά έξυμνήση τήν διο
ρατικότητα καί ευγένειαν τής 'Ελληνίδος, τήν έπέμ- 
βασίν της πρός πρόληψιν παρεξηγήσεων.
Ό Ζίδρος κάνει τήν χαρά, χαρά γιά τόν ύγιό του. 
Έκάλεσε τήν κλεφτουργιά, καί δώδεκα πρωτάτα· 
τόν Λάπαν δέν έκάλεσε, τό μαύρο ψυχοπαίδι 
κι' δλοι πηγαίνουν κέρασμα, κριάρια μέ κουδούνια 
κι’ ό Λάπας πάγ’ ακάλεστος μέ ζωντανό άλάφι. 
στ’ άσήμι καί σιό μάλαμα καί στό μαργαριτάρι. 
Κανένας δέν τόν λόγιασεν άπό τούς καλεστάδες, 
ή Ζίδραινα τόν λόγιασεν άπό τό παραθύρι. 
Πάλε ή μαύρη Ζίδραινα, ή μαύρη παραμάννα:

* Καλό ’στόν Λάπα πώρχεται μ’ άλάφι στολισμένο. 
Στρώστε τοϋ Λάπα στόν όντά, τοΰ Τρίτσα στήν κρεββάτα, 
στρώστε καί τών παλληκαριών άπ’ δλα τά πρωτάτα.

Άλλά καί εϊς ηρωισμούς χάριν τής γυναϊκός προ
βαίνει ό κλέφτης.’Έτρωγαν «ό Κωνσταντίνος ό μικρός 
κι’ Άλέξης ό μεγάλος καί τό μικρό Βλασσόπουλο» 
καί έξαφνα μιά φωνή ήκούσθη:

’Εσείς τρώτε καί πίνετε κι’οί Τούρκοι σάς κουρσεύουν. 
Πήραν τ’Άλέξη δυό παιδιά, τοΰ Κωνσταντή τή μάννα, 
πήραν καί τοϋ Βλασσόπουλου τήν ώμορφ' αδελφή του».

Καί τότε:
"Οσο νά στρώσ’ ό Κωνσταντής, νά σαλιβώσ’ Άλέξης 
τό άξιο Βλασσόπουλο πάνω στή σέλλα βρέΟη.

Καί μετά τιήν δεικνύουσαν κολοσσαίαν πεποίθησιν 
εϊς τον ηρωισμόν τοΰ Βλασσόπουλου παραγγελίαν 
τών συντρόφων του:

«’Άν είνε χίλιοι σκότωσ’ τους, κι’ άν εϊνε δυό χιλιάδες, 
κι’ αν εϊνε τρεις καί τέσσερες γύρισε μίλησέ μας», 

τό Βλασσόπουλο εισορμά εϊς στρατόν εννέα χιλιάδων, 
κατά τό άσμα, τόν κατακομματιάζει καί έπειτα φονεύε
ται «σ’ένα στενό σοκκάκι» άπό δύο παραμονεύοντας.

Εϊνε αληθές δτι ή γυνή παρουσιάζεται κάποτε 
εϊς τό δημοτικόν τραγούδι προτρέπουσα αποχήν 
άπό κινημάτων.

Έν άσμα, τοΰ Ι75θ*ΐ/6ο, κατά πάσαν πιθανό
τητα, παρουσιάζει τιήν μητέρα λέγουσαν εϊς τόν 
υιόν της:

«Βασίλη, κάτσε φρόνιμα νά γίνης νοικοκύρης, 
γιά ν’απόχτησης πρόβατα, ζευγάρια κι’άγελάδες, 
χωριά κι’ αμπελοχώραφα, κοπέλια νά δουλεύουν.

’Εν άντιθέσει δμως πρός τάς δλιγίστας παρου- 
σιαζομένας εις τό δημοτικόν τραγούδι φρονίμους, 
ας εϊπω οΰτω, μητέρας, έχομεν τάς πολεμιστρίας 
περί, ών κατωτέρω, καί έχομεν καί τάς μητέρας, αί 
όποίαι δίδουν συμβούλάς ή έπιτιμοΰν τά τέκνα των.

Ή μάννα τών Λαζαίων καθημένη εϊς ένα λό
φον, έξέπλεκε τά μαλλιά της καί:

Μυριολογοϋσε κι’ έλεγε, μυριολογά καί λέει.
«Γιάπαΰτε λίγο τί] φωνή αηδόνια τοΰ Όλυμπου 
καί σεις πλατάνια φουντωτά φέτος νά μαραΟήτε. 
Τί ζουρλαμάρα, βρέ παιδιά σάς ήλθε στό κεφάλι 
κι' άφίσατε τόν Όλυμπο, τό πατρικό σας κόλι 
καί νά πλανάστε στό γυαλό, μέσ’ τά παληοκαΐκια; 
Καμάρι τών άρματωλών ό Όλυμπός μας εϊνε, 
έκεΐ λιοντάρια κάθονται, έκεΐ θεριά φωλεύουν.

Τοΰ Κίτσου ή μάννα άφ’ ετέρου, δταν συνελή- 
φθη ό υιός της καί «χίλιοι τόν πάνε άπό ’μπρο
στά καί δυό χιλιάδες πίσω», έμυριολογοΰσε καί 
αύτή, άλλ’εις τό μυριολόγι της, έτόνιζε τό δτι ήτον 
άοπλος ό υιός της καί έζήτει ώς άρχαία Σπαρ- 
τιάτις τά δπλα, αδιαφορούσα, θά έλεγέ τις, διά 
τιήν ζωήν του:
«Κίτσο μου, πούνε τάρματα. τά έρμα τά τζαπράζια;

Καί ό κλέφτης άγανακτησμένος άναφωνεΐ:
Μάνα λωλή, μάννα τρελλή, μάννα ξεμυαλισμένη, 

Δέν κλαϊς τά μαύρα νειάτα μου, δέν κλαίς καί τήν άντρειά 
μόν κλαίς τά έρμα τάρματα, τά έρμα τό. τζαπράζια». [μου,

ΓΙρίν εισέλθω είς τό θέμα τής πολεμιστρίας γυ
ναίκας δέν κρίνω περιττόν νά παρακολουθήσωμεν 
τήν Έλληνίδα άνά μέσον τών λημεριών.

Συχνά οί κλέφτες ήρπαζον γυναίκας, κυρίως δέ 
ήχμαλωτιζον τάς θυγατέρας τών πλουσίων προε
στών, οι όποιοι δέν συνεμερίζοντο τό κίνημα καί 
δέν ήτο πολλάκις τό πράγμα αμέτοχου αισθημα
τικής τίνος φύσεως. Ό Νάννος ενσκήπτει εΐς τής 
τά σπίτια «όπώχει τάσπρα τά πολλά καί τ’ άσημένι 
καί διατάσσει:

■ Παράδες θέλουν τά παιδιά, φλωριά τά παλληκάρια. 
«κι’ άτός μου θέλω τήν κυρά!

Καί περιγράφονται ώραϊα θεάματα μέ τής άρχοντοπούλες 
νά κερνούν τούς κλέφτες.

Μεσ' τήν καρδιά, στόν έλατο κάθετ' ό Καλτσοδήμος 
μέ τήν Κρουστάλλω στό πλευρό τήν κοτζαμπασοποΰλα. 
Ό Διάκος άπ’ τή μιά μεριά κ.Γ ό Γιέλας άπ’ τήν άλλη 
• Κέρνα, Κρουστάλλω, κέρνα μας μέ τ’ άσημένια τάσια...

Νικολοΰς 
ια πιάτα»

ΐ

Καί ή Κρουστάλλω διά νά ζητήση νά γράψουν οί κλέφτες εϊς 
τόν πατέρα της ζητοΰντες λύτρα άπαντμ :

• Έγώ κερνάω. Διάκο μου, κι’ έγώ σάς τραγουδάω·.
ΊΙ Κρουστάλλω, ή οποία:

Έχει τά μάτια παρδαλά, τώ φρύδια της γραμμένα, 
τά μάγουλα τραντάφυλλα, τό πρόσωπο σάν μήλο, 
καί τό λυγνό της τό κορμί μέσα σέ περιβόλι.

Άλλη δμως κόρη δίδει υπερήφανου άπάντησιν εϊς τόν κλέφτην.
Ό Σκυλοδήμος έτρωγε στά έλατ’ άποκάτου 
κι' είχε τή Ρήνη στό πλευρό κρασί νά τόν κερνάη.

«Κέρνα με, Ρήνη μ’ εύμορφη, κέρνα μ’ ώς ποΰ νά φέξη. 
"Οσο ποΰ ναβγη ό αυγερινός, νά πάγ' ή πούλια γιώμα, 
κι’ άπέ σέ στέλνω σπίτι σου μέ δέκα παλληκάρια».

«Δήμο, δέν είμαι δοϋλα σου κρασί νά σέ κερνάω. 
Έγώμαι νύφη προεστών κι' αρχόντων θυγατέρα ...

«
Ότι εϊς τήν γυναίκα ώς έρωμένην άφιερόθησαν πλεΐστα 

άσματα δημοτικά εϊνε γνωστόν.
’Εκείνο τό όποιον θεωροί άγνωστον, έν σχέσει πρός τόν
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έρωτα εΐς τήν σημερινήν έποχήν, εϊνε ή λεπτότης τού αισθή
ματος καί μαζύ ή υπερηφάνεια τοΰ άγαπώντος άνδρός.

Ό κλέφτης δταν αγαπά συνήθως αρπάζει τήν έρωμένην του 
ή απειλεί τούς συγγενείς της. Ό κοινός θνητός στολίζει μέ τά 
εΰμορφώτερα άνθη τής έκφράσεως τό πάθος του, πολλάκις δέ 
απειλεί καί αύτούς.

Εϊς έν παλαιόν άσμα τής Κωνσταντινουπόλεως ή μήτηρ τοΰ 
έρώντος απευθύνεται πρός τήν ώραίαν κόρην:

Κόρη μέ τά ξανθά μαλλιά καί μέ τά μαύρα μάτια, 
τήν πέρα ρούγα μή περνάς, τή στράτα μή διαβαίνεις, 
γιατ’ εϊνε ό γυιός μ' άπό κρασί κι' άπό κακή ταβέρνα. 
Πιάνει σού κόβει τά μαλλιά, φιλει καί μαύρα μάτια.

Καί απειλεί λοιπόν ένίοτε, άλλά πάντοτε δέν κλαίει. Δέν 
έπαιτεΐ τόν έρωτα, δπως οί σύγχρονοι έρωτικοί γκραβαρΐται 
τών λαϊκών ασμάτων.· Άν ή ψυχή σου συμπονεί, τούς δνστνχεΐς 
οικτείρει» δέν είπε ποτέ τό δημοτικόν τραγούδι, ούτε κανέν 
•εύσπλαχνίσου με», ούτε άλλην έναντίαν φράσιν.

Ό άνήρ ήγάπα σφοδρότερου, άλλ’ ήτο περισσότερον υπερή
φανος. Εύρισκε τάς λεπτοτέρας έκφράσεις διά νά δείξη τήν 
λατρείαν του άλλ’ ήτον ό άνθρωπος, ό οποίος έζήτει τόν έρωτα 
ώς άντάλλαγμα τοΰ ΐδίου του έρωτος καί δχι ώς έλεημοσύνην.

Εϊνε υμνητής τής καλλονής ό άνήρ τρυφερότατος καί περι
γραφικότατος.

Σύρνουν τά πόδια της δροσιά καί τά μαλλιά της μόσκο· 
σύρνουν τά πασουμάκια της τοΰ Μάη τά λουλούδια, 

λέγει έν δημοτικόν άσμα. Καί άλλο:
Στή βρύσι στέκω καί διψώ, νερό βαστώ δέν πίνω 
τηράγοντας τής ωμορφες καί τής ξανθομαλοΰσες. 
Μοΰ πήραν τό κανάτι μου ποΰπινα τό νερό μου.

« Κανάτι, ξυλοκάνατο, νάχα τό ριζικό σου, 
πού σέ βαστούν ή εύμορφες καί πίνουν τό νερό σου».

("Επεται συνέχεια) ΔΗΜ. ΔΗΜΕΡ
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έτοιμασία, ύπέρ οίον δήποτε 
μέτρο* έκ τών συνήθων έν 
ταϊς άσκήσεσι ναυμαχίας, και 
ιδιαίτατα ή περίφροντις μορφί] 
τοΰ γνωστού έπ’άποφάσει κυ
βερνήτου έδείκνυον όντως ότι 
πάσαν διάθεση' τών εικαζό
μενων ’Αγγλικών πολεμικών 
πλοίων νάζωγρήσωσι τον ήμέ
τερον δρόμωνα θά έπηκολού- 
θει άνευ δισταγμού τίνος και 
χωρίς πολλών διατυπώσεων 
αιματηρά καί πεισματωδεστάτη Αντίστασις, παρ'όλο»· ότι υπήρχε 
ρητιή διαταγή τής Κυβερνήσεως νά παραδίδωνται άσυζητητΐ 
τά προσκαλούμενα ύπ’εκείνων καράβια τοΰ Βασιλικού Ναυτικού 
τής Ελλάδος και ενώ ήτο προφανέστατου άμα ίίτι ό Λουδο
βίκος θά κατεποντίζετο άφευκτως έκ τής άνίσου πάλης πρός 
ουλαμόν βαρύτατα (οπλισμένων καί, πολυάνθρωπων δικρότων 
τής γραμμής.’Αγαθή τύχη δμως τά πλησιάσαντα πυρόσκαφα 
ύψωσαν τήν ’Οθωμανικήν σημαίαν, μεθ’ δ έχαιρέτησαν πάνυ 
προφρόνως τόν πλάνητα δρόμωνα και παρήλθον έπισχόντα πρός 
τήν νήσον Λέσβον. Και τό πολεμικόν μένος κατεστάλη ούτω.

Μεξελθόντες δέ παρεκβατικώς τ’ άφορώντα είς τήν καθόλου 
είπεϊν ικανότητα τών 'Ελληνικών επιτελείων καί πληρωμάτων 
κατά τήν αναφερομένη»’ εποχήν καί καταδειχθέντος διά βρα
χείας τίνος έπισκοπήσεως δτι ή κρατούσα έπινηίως φιλοκαλία 
συνήρτητο τή θαλασσινή ύποστάσει καί τή μαχητική έν ταύτώ 
εμπειρία τών ναυτολογούμενων άνδρών τότε έξ εθελούσιας 
κατατάξεως, φέρε ’ίδωμεν οποία ή ύπάρξασα ακολουθία τής 
οίκοδομίας τών έπιφράκτων δρομώνων «Λουδοβίκου ■> καί 
«’Αμαλίας». Καί δή, μετά τήν συντελεσθεϊσα»· επιτυχέστατα 
προσθήκην τούτων τφ κεκτημένω Βασιλ. στόλω κατεσκευά- 
σθησαν άλληλοδιαδόχως έν ταϊς ναυπηγικαϊς κλίναις τοΰ Πόρου 
τά έξής σκάφη :

Ία Ατμήλατα τροχοφόρα Μαξι,μιλιανός » καί «’Όθων », 
δίστηλα όντα δμοιομόρφως μετά δύο κεραιών έπί τοΰ άκατίου 
ιστού. Τό πρώτον έφερε»· 1 νηιοτρητικόν τηλεβόλον πρός πρώ
ραν, κατά δέ τά λοιπά διέκειτο έλαφρώς ωπλισμένον καί είχε 
πλήρωμα 25-64 άνδρών. Προορισθέν έκ διαγραφής Αρχιτεκτο
νικής δι’ άγγελιαφόρον καί κατασκοπικόν πλοΐον τού Βασιλ. 
στόλου, είχε συνήθη τινά ταχύτητα 8κόΡΡ· άνέτως καί μεγίστην 
ΙΟ */4 κόμβων. Τό δέ δεύτερον, ούτινος δ τε λέβης καί τό ζυγω- 
θρωτόν μηχάνημα τής προώσεως προήλθαν, ώσπερ καί τοΰ 
προηγουμένου, έξ ’Αγγλίας άντί 18.000 £ έξαγοραίου χρήμα
τος, έπλεε δι’ 8 */„ άχρι ίο κόμβων ώριαίως καί έχρησιμοποι- 
εϊτο συχνότατα διά τάς πόρρω όποτ’ αν έκτεινομένας Αποδη
μίας τοΰ Βασιλέως. Ήγεν 6 τηλεβόλα άνά έν πρό καί δύο δπίσω 
τής καταφρακτικής τών τροχών κιβωτού καθ’έκάτερον τών ύψι- 
τενών τοίχων, τό δέ οικείο»’ πλήρωμα συνίστατο άπ’ άνδρών 
40-83. Αί βαρίδες τής ανοικτής θαλάσσης «Άνδρούτσος», 
«’Αποστολής «Κανάρης», Κριεζής», «Σαχτούρης», Σφακτη
ρία», Τουμπάζης», «Τσαμαδός καί ·ΙΒ'.*, έχουσαι έκάστη 1 
τηλεβόλον τής μέσης ολκής έπί τού πρόστεγου καί 2 βαρέα 
άμφικείμενα πλευρικώς έν τώ μεταξύ μεσονομέως καί μεγάλου 
ίστοΰ διαστήματι, πληρούμεναι δέ δι’ 25-47 άνδρών. Τής 
πρφρας, έξ άλλου, διακειμένης έν άπερίττφ τινί κυρτότητι ώς 
έπί τών σημερινών φορτηγίδων και τής πρύμνας ληγούσης 
είς τόν έθιζόμενον κοινή καθρέπτην, τό δρύφακτον ήρετο ώσεί 
55ίκ άπό τής δικαμπύλου στάθμης τής καταστρώσεως καί 
ύπήρχον πρός έπωτίδας συμμέτρους τώ άξονι ή λέμβος επιτε
λείου καί ή τών χύδην υπηρεσιών. Έπί τού Αρμένικου συστή
ματος δέ, ό πρόβολος εξείχε»' ευθυτενής άνευ δορατίου τίνος 
μετά ζεύγους άρτεμόνων, καί υψηλότερος τών έξηρτυμένων 
ιστών δι’ ήμιολικής ίστιοφορίας καί λεφών πρός έπίκερα ζυ- 
γωτά ήν ό άκάτιος. Αί ήμίσεις τών ναυμαχικών ιδία λογιζομέ- 
νων μονάδων τούτων, τών οποίων ή ταχύτης έφθανε τούς 5 % 
καί ένίοτε 6 κόμβους κατά τάς ευφόρους πορείας μετ’ Ανέμου 
λαμπρού, ύφίσταντο μέχρι τοΰ 1857 έτους, πλήν καθωρμισμέ-

■ Τυπυγραφικαί άρλεψίαι έν τώ προηγουμί νω τεύχει -. Έν οελίδι 35 οτιχω 2 άντί 
•κάλλιον έντός· γράφε «χάλλιον ουντηρηΟή έντός·. —Έν αελίδι 35 οτίχω 16 άντί
• Αρης· γράφε · Αρης -Έν σελίδι 35 στίχφ 53 άντί .’Ορόρυος. γράφε "ΟΒρυος·. 
, Εν σ«Μ»ι 35 στίχ. 56 άντί .ήμεδαπή· γράφε ήμώα.τή.. Έν σελίδι 311 οτίν. 17 
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(Συνέχεια άπό τό προηγούμενον τεύχος|

ναι διαρκώς παρά τό έσώτερον 
κρηπίδωμα τοΰ Πολεμ. Ναυ
στάθμου διά τό λογίζεσθ’.έν 
παντελεϊ αχρηστία έ'νεκεν Ανα
χρονισμού τοΰ διέποντοςτύπου 
καί παλαιότητος άθεραπεύτου. 
τών κουφαρίων.

Αί φρουριομάχοι έπακτρίδες 
«Άστυγξ», «Κόχραν», ΙΑ'» 
καί «Μιαούλης», πλατυχθαμα- 
λαί πάσαι καί κατά ταλλα τοΰ τε 
σκάφους τής τ’ ίστιοφορικής 
διατάξεως ούσαι όμοιαι ταϊς 

βαρίδαις τύπου Άνδρούτσου».Έ<ρερον άνά ι βαρύ τηλεβόλον 
κατά τόν κόρακα καί έπληροΰντο δι’ άνδρών 23-4?. ή δέ 
πρώτη, άφοπλισθεϊσα έπί χρόνον μακρύ»· πως, ένετέταλτο τάς 
υποβρυχίους εξερευνήσεις όπουδάν διέφερε- πρός όνπερ σκοπόν 
ήν έν χρήσει ευρύς τις τετράεδρος κώδων έξ ορειχάλκου, 
μεθ’ ύαλοφράκτων οπών έπί τώ παρατηρεί»’ τους καταδύοντας 
έκάστοτ’ άνθριόπους καί ήρτυμένος διά πάντων τών παρελ
κομένων οργάνων. Εϊρήσθω δ’ έν τοσούτω δτι τα Ασθενέστερα 
πάντως καί ήττον εύθάλασσα τών προηγουμένων κανονιοφο- 
ρικά ταϋτα πλοία, οικοδομήθέντα άναμίξ μετά τών λοιπών, 
ουδέποτε διεστάλησαν κατά τυπικόν πλάσμα καί ύπηρεσιακώς.

Αί μεγαλόσωμοι ήμιολίαι Ματθίλδη» καί «Λαίδη Κόδριγ- 
κτων , πανόμοιοι άλλήλαις μετά στειροφύτου φάλκου καί καθρέ- 
πτου έπικλινοΰς πρύμναδε. ΊΙγον 5 τηλεβόλα άπό διφύλλων 
θυρίδων κατά πλευράν καί είχον ?/-8ο άνδρών πλήρωμα ή 
πάσ’ αύτών σύν τώ αναλογώ έπιτελείω, δι’ ών τινων τάς άνάγ- 
κας ύπήρχον έξ έπωτίδων σιδηρών πρός τήν κορώνην ό εξάκω
πος κέλης τού κυβερνήτου δεξιά καί ό τοιοΰτος τών ύποτεταγ- 
μένων Αξιωματικών άριστερά.· τρίτη δέ τις λέμβος άνεκρεμάτο 
πρός ξυλεκτάματα καρυοφόρα τοΰ κατοπισθίου περιτοναίου, 
ή έπισήμως Έκπατρίς καί ύπό τών ναυτών Βάρκα τοΰ μαγεί
ρου καλούμενη—αύτή αΰτη διά τής οποίας ό ναύκληρος μετέ- 
βαινεν μετά τάς έκάστοτε πτύξεις τών ιστίων είς απόσταση' 
έπαρκή πρό τοϋ πλοίου, ΐνα καθοδηγή διά συνθηματικών γλωτ- 
τισμών τής συρίκτρας πρός άμεμπτόν τινα ίσασμόν τών κεραιών 
καί ειτα αντιλαμβάνηται έξ άπόπτου τής συνόλης κοσμιότητος 
τής ίστιοφορίας.

Τστέα δέ τινα εύρύτερον καί περί τής συνήθειας ναύτης, 
ήτις τηρείται νύν έν μικρογραφία καί μάλλον συμπτωματικώς 
έπί τε τοΰ άτμομυοδρόμωνος «Ναυάρχου Μιαούλη» καί έπί 
τών ελασσονών μεθ’ ιστίων πολεμικών σκαφών ήμών. Καί 
δή, τό λεμβικόν τών εύσώμων καί Α’κρως Ανεπτυγμένου τό 
Αρμενικόν σκεύος έχόντων δρομώνων κατά τήν ιδιαίτατα μεγα- 
λοϊδεάτιδα καί στρατοκρατικήν βασιλείαν τοΰ Όθωνος συνί
στατο κατά κανόνα έκ τής έντιθεμένης μεταξύ τών μεγάλου καί 
άκατίου ιστών ακάτου ι6 κωπών — τής καλουμένης κοινώς 
Σκαμπαβίας—καί τοΰ καταβαλλομένου έντός εκείνης 12/κώπου 
υπηρεσιακού έφολκίου, πρός δέ έκ τών εύσχήμων κελήτων τού 
κυβερνήτου καί τών λοιπών άξιωματικών άπ’ έπωτίδων Αμφο
τέρωθεν τοΰ έπιδρομικού καταρτιού καί έκτής ανακρεμωμένης 
λέμβοι' παρά τόν καθρέπτην σκάφη τίς καί ό ίσάλιος πάκτων 
συνεπλήρουν καθ’ υπόδειγμα γενικόν τά μέσα έπί εξωτερι
κήν περιποίησιν τοΰ σκάφους καί δι’ ιϊνετον συγκοινωνίαν 
μετά τής ξηράς. ’Από τών μνημονευθέντων δ’ ώδε έφολκίων 
έχρησιμοποιεϊτο τό δεύτερον όπως ή ναυκληρική πολυπραγμο- 
σύνη κορέννυται πόρρωθεν έν παντί καιρφ καί άνταποκρί- 
νεται, ούχ’ ήττον, ταϊς αύστηραϊς λίαν ύπαγορευσεσι τής καλώς 
νοουμένης φροντίδος περί τήν συνόλην πολεμικήν καί Απο
λύτως άμεμπτον παράστασιν τών Έλί,ηνικών βασιλ. πλοίων.

'II «Ματθίλδη καί ή «Λαίδη Κόδριγκτων ■ έκέκτηντο πρό
βολον μετά δορατίου καί τοΰ συνεπούς θαλασσομάχου, είχον 
δέ 3 αρτέμονας πρός τόν άκάτιον ιστόν ού ή ίστιοφορία διε- 
λάμβανε καί σταυρωτός κεραίας έως τοϋ φώσωνος· ό μέγας 
ιστός έφερε τό τυπικόν ήμιόλιον σύν τώ παρελκομένω λέφει 
έπί τό έπιστήλιον, γνωρίζομε»’ δ’ ότι ή τοιαύτη διάταξις τών 
αρμένων ήρμόζετο έξειδικευμένως πρός τό μυοπαρωνικόν είδος. 
Παρίστια εΐτα προύβλέποντο τό παρακάτιον καί τό παραδολιό- 
νιον, δεδομένου οτι έπεκράτει οϊα οίκονομία έπί τών έχόντων 
Ανεξαιρέτως καί σιπάρους δρομώνων, μυοδροιιώνων καί παρώ- 
νων τής έμμάχου συστασεως. κονςτ. ςαραφη πιτζιπιος

["Επεται συνέχεια) ·Υηοπλοίαρχος τοΰ Ι/ασ. Ναυτικού

Η ΖΩΓΡΑΦΙ ΚΗ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΛΟΦΩΝΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΟΣ

πό τό νέον βιβλίον τού κ. Λ. Σ. Άρβανϊτοπούλλου Θεσ- 
-Γλσαλικά Μνημεία—Άθανασάκειον Μουσεϊον έν Βόλω Ί 
άποσπώμε»’ τό έκ τώι· περί ζωγραφικής τών Αρχαίων κατω
τέρω κεφάλαιον.

Τήν τελευταία»· λέξιν είπεν ή Ζωγραιρική κατά τούς χρόνους 
τοΰ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου καί τών αμέσων διαδόχων αύτοΰ 
(340-29° π· Χ· τ0® Άπελλοΰ, όπως ή Πλαστική διά τοΰ 
συγχρόνου αύτοΰ Λυσίππου.

Ό Άπελλής μετά τοΰ Πολυγνώτου, Ζεύξιδος καί Παρρα- 
σίου Αποτελεί τό κατά πάσαν διεύθυνσιν τέλειον έν τή Ζφγρα- 
φική· τό δέ όνομα αύτοΰ ιδίως παρέμεινεν ώς άνάμνησις 
παροιμυόδης τής λαμπρότητας τής τέχνης ταύτης μέχρι τών 
σκοτεινοτάτων χρόνων, ώς το τοΰ Φειδίου έν τή Πλαστική.

Ήτο δ’ ό Άπελλής Έφέσιος καί φαίνεται ότι πάντα τά 
έργα αύτοΰ έγραή’εν έγκαυστικώς έπί ξύλινων, ούκ ολίγα δέ 
καί έπί μαρμάρινων πινάκων, μαθών παρά τοΰ ΙΙαμη ίλου τιί 
μυστήρια τής τεχνικής ταύτης μεθόδου.

Ιδίως έφημίζετο διά τήν τελειότητα τών χρωμάτων, άτινα

ι—~2) ΟΙ γόμοι τοϋ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου. Μίμησις εϊκόνο; τοϋ Άετίοινος. 

δ ’ίδιος εξέλεγε καί παρεσκεύαζε κατά μεθόδους τέως Αγνώ
στους διά ποικίλων καί δυσεύρετων υλικών Τά τέσσαρα 
κύρια χρώματα τοΰ Πολυγνώτου φαίνεται ότι διετήρησε καί 
αύτός, άλλ’εΐς πολλά έργα αύτού ηύξησε»' αύτά εις έξ, προσ- 
θέσας τό έν μικρά χρήσει πρότερον κυανοΰν και πρά
σινον, έλέπτυνε δέ τάς ποικιλίας καί μίξεις αύτών.

Ώς πρός δέ τήν τέχνην κύριον χαρακτηριστικόν αύτοΰ 
ήτο ή λεπτότης τών γραμμών, ή άμετρος χάρις καί καλλονή, 
ή έκφραστικότης καί ζωοποίησις τής φυσιογνωμίας δι’Απο
φυγής πάσης υπερβολής από παντός σημείου- ιδίως άπέ- 
φευγε τόν φόρτον τών χρωμάτων.

Διά τοΰτο υπήρξε»’ δ επίσημος ζφγράφος τής αυλής τοϋ 
Μεγάλου Αλεξάνδρου καί τινων τών Διαδόχων.

“Έγραψε δέ πολυάριθμα καί άριστα έργα, πάντα μετ’εκ
τάκτου έπιμελείας καί εύχερείας, διότι ούδέ μίαν ημέραν 
άφι,νε νά παρέλθη χωρίς νά άσκήται. ΙΙρός τούτοις ήτο καί 
λίαν μετριόφρων, Αναγνωρίζω»' τήν εϊς τινα σημεία υπερο
χή»' συναδέλφων συγχρόνων αύτοΰ, καί δή τοΰ Μελανθίοΐ’, 
τοΰ Πρωτογενούς κλ.

Τά μέγιστα δ’ έθαυιιάζετο ύπό τών παλαιό»»· ή Άναδυομένη 
Αφροδίτη τοΰ Άπελλοΰ, δΓ ήν έγράφησαν πλεϊστα επιγράμ
ματα, καί δ κεραυνοφόρος Αλέξανδρος. Φαίνεται δ’ ότι πρω

ί) Γελ.'ΐογοαφία γραφείου ζωγράφου, γρύλλο; ύπό τών Αρχαίων λεγομένη. 
ι’Εκ τοιχογραφίας τής Πομπηίας).

τος δ Άπελλής έγραψε 
τόλμη ροτάτας Αλλη- 
γορικάς εικόνας καί 
λίαν περιέργων Ιδειών 
προσωποποιήσεις, ή
τοι τήν Άστραπι']ν, 
Βροντήν, Κεραυνό βο- 
λίαν, Αγνοιαν, 'Υπό- 
ληι|'ΐν,Διαβολήν,Επι
βουλήν, Φθόνον, Με
τάνοιαν, 'Απάτην, Α
λήθειαν κ. τ. τ. Πρός 
παράστασιν αύτών 
μετεχειρίσθη βεβαίως 
πρωτοιρανεϊς ποικι
λίας χρωμάτων.

'Ως δείγμα τής τέ
χνης τοΰ Άπελλοΰ, 
καίτοι μεμακρυσμέ- 
νον, αποδίδομε»’ έν 
ε’ικ. ι άξιόλογον τοι
χογραφία»’ έξ Ήρα- II Ό Ηρακλή; άνβορίσκων τόν Τήλεφον.
κλείοτ-, ένθα παρίστα- Μώη·’·? «ο» Άπελλοΰ.
ται. ή Αρκαδία, άνα- 
γνωριξομένη έκ τοϋ μικρού Σατύρου, ή Παρθένος (Αΰγη;) 

πρός δήλωσιν τοΰ Παρθενίου όρους, καϊ ό Ηρακλής άνευ- 
ρίσκων έκεΐ τόν έκ τής Αυγής υιόν αύτοΰ Τήλεφον, θηλά- 
ζοντα αίγα.

Παρ’ αύτόν θαυμάζεται ό επιμελέστατος Πρωτογένης 
δ Καύνιος, όν έξετίμα δ Άπελλής διά τήν πολύκοπον καί. 
πολυετή επεξεργασία»’ έκάστου έργο»'· ό Αναπαυόμενος 
Σάτυρος θεωρείται τό Αριστούργημα αύτοΰ.

Μετ’ αύτούς τίθεται δ Άετίων, γράψας τούς γάμους 
τοΰ Μεγάλου Αλεξάνδρου μετά τής Ρωξάνης, ών φαίνεται 
σωθεϊσα μίμησις εις τινα τοιχογραφίαν, εύρεθεϊσαν εν ΙΙα- 
λατίνω τής ‘Ρώμης (είκών 2), δ Έρετριεύς Φιλόξενος, γρά-

.·>) Ί1 έν Ίοσώ μΑχη τοΰ Μεγάλου Αλεξάνδρου κατά τοϋ ΔαριΙον. 
Μίμησις εϊκόνο; τοϋ Φιλοξένου.

ψας μάχην τοΰ Μεγάλου Αλεξάνδρου κατά τοΰ Δαρείου, τής 
οποίας μίμησις φαίνεται σωθεϊσα έν τώ περιφήμφ ψηφο- 
θετήματι τής Πομπηίας (είκών 3);jpoi διατηρών τήν μεγαλο- 
γραφίαν τοΰ διδασκάλου αύτοΰ Εύφράνορος, δ Σάμιος Θέων, 
γράψας «φαντασίας , ήτοι εικόνας Απάντων ώς παρόντων 
κατά νοΰν, περίπου, προσωποιήσεις λογισμών συναισθημά
των, δνείρων κτλ.

Άλλά καί άλλοι πλεϊστοι καί δόκιμοι ζφγράφοι άναφέρον- 
ται κατιι τήν λαμπρόν ταύτην περίοδον τής Ζωγραφικής, ήν 
ύπεστήριζε μεγαλοφρόνως ή φιλοκαλία καί δ πλούτος τών 
ήγε μόνων.

Άξιοι λόγου είναι δ Φιλοχάρης, ό έκ Χαλκίδος Ισμηνιας, 
δ έκ Μαρωνείας Άθηνίων, δ Ϊίειραϊκός, δ επιλεγόμενος ρυπα- 
ρογράφος, διότι έγραφε μικρά καί χαμαίζηλα αντικείμενα 
νεκρός φύσεως, οίον ζώα, καρπούς, δψώνια ’‘ξλ., δ Άντίφιλος 
διακριθείς ιδίως ώς γελοιογράφος (είκών 4) καί άλλοι.

Τής περιόδου ταύτης άριστα μνημεία προς άναγνιόρισίν 
τινα τής Ζτυγραφικής άποτελοΰσιν α'ι κατ’ αύτήν γραφεϊσαι 
στήλαι τών ΓΙαγασών καί έν ταϊς τοιχογραφίαις τής Πομ
πηίας έσώθησαν πλεϊσται μιμήσεις έργων τής περιόδου ταύτης, 
άλλά κοσμηματικού τρόπου καί παρηλλαγμέναι».
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ό ασθενές τοΰτο ιστορικόν σημείωμα έχει σπουδαιότητα τό μέν, 
διότι κατά τό διάστημα τοΰτο, ή Ζάκυνθος ύπήρξεν, έπί πενταετίαν 
σχεδόν, πρωτεύουσα καί έδρα τών άγγλοκρατουμένων νήσων τοϋ 

Ίονίου, τής,Κέρκυρας οΰσηςέπαρχίας γαλλικής· τό δέ, διότι, άπό τοΰ ι8ο6, 
ήρξατο έν Ζακύνθφ ή σοβαρά έν τοΐς δημοσίοις σχολείοις διδασκαλία. 

Επί ολοκλήρους αιώνας ή θαλασσοκράτειρα Ένετία ήτο ή κυρίαρ
χος τής Επτάνησου. Περί τά μέσα τοΰ 1797 έτους κατεβιβάσθη ή κρα- 
ταιοτάτη τοΰ Άγιου Μάρκου σημαία έκ τών ήμετέρων φρουρίων, καί 
άνεβιβάσβη ή τής δημοκρατουμένης Γαλλίας, διότι ή Βενετία είχε 
καταληφβή υπό τοΰ μεγαλεπηβόλου Βοναπάρτου καί οΰτω κατελύθη ή 
γηραιοτάτη ένετική πολιτεία. Μετ’ ού πολύ διά τής συνθήκης τής συνο- 
μολογηθείσης έν Καμποφορμίφ, τή ιγ ’Οκτωβρίου τοΰ ι?97 έτους, αί 
Ίόνιοι νήσοι μετά τοΰ Βονθρωτοΰ καί πασών τών περί τήν "Ηπειρον 
κτήσεων τής Ένετίας, παρεδίδοντο τή κυριαρχίρ. τοΰ Βοναπάρτου. 
Κατά Σεπτέμβριον τοΰ επομένου έτους, τοΰ 1798, συναφβείσης συμμα- 
χ,ίας μεταξύ Τουρκίας καί Ρωσσίας, είς ήν προσεχώρησε καί ή ’Αγγλία, 
έκήρυξαν τόν πόλεμον τής Γαλλίας. Ρωσσοτουρκικός στόλος έκυρίευσε 
χάς εξ Ίονίου νήσους. Ή Κέρκυρα ήτο ισχυρά καί δέν ήτο εύκο
λος ή κατοχή. Άλλ’ όμως μετά πολιορκίαν, μάχας καί στερήσεις ζωο
τροφιών παρεδόθη ή Κέρκυρα είς τούς συμμάχους. Ένέργειαι επτανη
σιακά! έγένοντο δπως άναγνωρισθώσιν αί νήσοι τοΰ Ίονίου ώς πολι
τεία ελεύθερα, ομοσπονδιακή, όλοσχερώς ανεξάρτητος, ήσφαλισμένη δέ 
και προστατευομένή αδιακρίτως παρά πασών τών Δυνάμεων τής Ευρώ
πης. Έπί τέλους μετά πολυχρονίους συζητήσεις, προτάσεις καί αντιπρο
τάσεις μεταξύ των Λύλών, συνωμολογήθη έν Κωνσταντινουπόλει, τή 
21 Μαρτίου ι8οο έτους, ή περί τών πολιτικής ύπάρξεως τής Έπτανή- 
σου συνθήκη, καθ’ήν αί επτά τοΰ Ίονίου νήσοι έμελλον νάποτελώσι 
μίαν καί τήν αύτήν πολιτείαν, έγγυωμένης τής Ρωσσίας περί τοΰ ολο
σχερούς τής Πολιτείας καί τής διατηρήσεως τοΰ συντάγματος. Αύτη 
είναι ή πρώτη 'Ελληνική Πολιτεία, ή 
οποία επειτα άπό τόσων αιώνων έφαί
νετο έν Εύροίπη μετά "Ελληνος ήγε- 
μόνος, μετά Αυιτάχματος καί εθνικής 
σημαίας, ήτις άνεγνωρίσθη ύφ’δλων 
τών Κρατών. Ήτο ή πρόδρομος τοΰ 
Ελληνικού Βασιλείου.

Άξιοι πολλοΰ επαίνου είναι αί τότε 
Επτανησιακά! άρχαί, καθότι μόλις 
έπρόκειτο νά άποτελέσωσιν αί Νήσοι 
κράτος ελεύθερον, άμέσως έσκέφθη- 
σαν περί τής δημοσίας έκπαιδεύσεως. 
Τό πρώτον τοΰτο τών έλληνικών συν
ταγμάτων, τό τού ι8ο3, είναι ή πρώτη 
συνάμα γενναία φωνή, ή διατάττουσα 
έπισήμως τήν Αναγέννησιν τής εθνικής 
άγωγής καί τών έλληνικών γραμμάτων 
καί τήν διάδοσιν τής έκπαιδεύσεως, 
ύπέρ τών οποίων έρρωμένως εΐργάσθη 
ό μέγας Καποδίστριας νεώτατος τότε ΔΥΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΦΑΛΗΡΙΚΟΝ ΟΡΜΟΝ Φωτ. Ν. Πιλαβίου)

τήν ηλικίαν1. Ό πρώτος ήγεμών καί πρόεδρος τή; Γερουσίας τής άρτι- 
φανοΰς ταύτης ελληνικής Πολιτείας ύπήρξεν ό Γεώργιος Θεοτόκης, 
δστις, δυστυχώς άπέθανε, τή 12 Νοεμβρίου τοΰ έτους iSoj. Μετά τόν 
θάνατον τοΰ έξοχου τούτου. Κερκυραίου. ή προεδρεία τής γερουσίας 
περιήρχετο προσωρινώς καθ’ εβδομάδα είς ένα έκαστον τών γερουσια
στών, μέχρι τοϋ διορισμού τοϋ Ζακυνθίου Αντωνίου Κομούτου, ώς ήγε- 
μόνος καί προέδρου. Ό διορισμός έγένετο μετά τινας μήνας.

Ό Κομοϋτος έφρόντισε πολύ, παραπολύ, περί τής παιδείας τής γενε
πείρας αύτοΰ πατρίδος. "Ιδρυσε καί γυμνάσιου τοϋ όποιου ό ίδιος ήτο ό 
έφορος3. Ή έν Ζακύνθφ έκπαίδευσις προώδευε δΓ ικανών διδασκάλων, 
οΰς κατωτέρω άναφέρωμεν.

Δυστυχώς ή πρώτη αυτή ελληνική Πολιτεία έσχε βραχεΐαν ζωήν, 
διότι ή Ι’ωσσία συνεμάχησε μετά τής ’Αγγλίας. Λύστρίας καί Πρωσ- 
σίας κατά τής Γαλλίας. Έν δέ τή έπελθούση ειρήνη μεταξύ Γαλλίας 
καί Ρωσσίας, συνεπεία τής όποιας ύπεγράφη ή έν Τιλσίτ συνθήκη τώ 
1807, αί Ίόνιοι νήσοι παρεχωρήθησαν ύπό τής Ρωσσίας είς τήν Γαλ
λίαν, μετά μεγίστης χαράς τοϋ μεγάλου Ναπολέοντος, δστις μετά άνυ- 
πομονησίας περιέμενε νά γίνη κύριος τής Κερκύρας. Ούτως ή Επτά
νησος έγένετο μία επαρχία τής γαλλικής αυτοκρατορίας.

Ή έκπαίδευσις έν ταΐς Νήσοις δέν διεταράχθη. "Ολως προώδευε καί 
έπι τών αύιοκρατορικών Γάλλων, ίδίρ έν Κερκύρφ, σπουδαίως.

Η Ζάκυνθος μόνον έπί δύο ετη καί δύο περίπου μήνας έμεινε γαλ
λική επαρχία.

ΊΙ Αγγλία ήτο κατά τοϋ Ναπολέοντος. Τό αγγλικόν σχέδιον ήτο καί 
είναι ή κυριαρχία τής Μεσογείου θαλάσσης.

Άπό τών αρχαίων χρόνων παρατηρεϊτάι δτι έν τή Μεσογείφ, κατά 
καιρούς άλα τά κράτη προσεπάθουν νά διαδραματίσωσί τι. Τινά μάλιστα 
ήθελον νά είναι οί πρωταγωνισταί. 'Ολίγοι δμως διά νικηφόρου επιτυ
χίας έστεψαν τούς μεγάλους αύτών άγώνας. Έκ τών ανταγωνιστών 

έξέχουσι δύο μέν κατά τήν αρχαιό
τητα, δύο δέ κατά τούς νεωτέρους 
χρόνους. ΊΙ Ρώμη καί ή. Καρχηδών, 
ή Αγγλία καί ή Γαλλία. Άπέτϋχεν ή 
έμπορικωτάτη τών πολιτειών τής άρ- 
χαιότητος. Τό αίτιον δέν είναι τόσον 
η Ρώμη, ή οποία έθριάμβευσεν έξό- 
χως κατά τοΰ Αννίβα, δσον ή καρχη- 
δονική γερουσία. ΊΙ Γαλλία, αν καί 
ώς έκ τής γεωγραφικής αύτής θέσεως, 
ήδύνατο νά ύπερισχύση έν τή έντός 
ά«/.άσσ„, άπέτυχε νά έξασφαλίση τήν 
άδιαφιλόνίκητον υπεροχήν, τήν οποίαν 
έπεθύμει πολύ, διότι τά σχέδια τής 
κυριαρχίας ήσαν ηγεμονικά ή ύπουρ-

1 ΙΙρβλ. Σπ. δί Βιάξη : Ή έκπαίδευσις έν 
Έπτανήοω, εν τή άθηναίκή «’Εθνική ’Αγω
γή», έτους 11HU, σελ. 107—421.
2 Έφημερίς τού Ηνωμένου Κράτους τών 

Ίονικών Νήσων, άρ.ιυι, Μαρτίου 4 τοΟι833. 

γικά καί έστεροϋντο τής έλατηρίου δυνάμεως, 
ήν παρέχει ή θέλησις τοΰ λαοΰ, σοβαρώς σκε- 
πτομένου. Ή Αγγλία δμως έπέτυχε. Καί τό 
αίτιον τής κυριαρχίας της έν τή Μεσόγειοι, 
δέν είναι τόσον δ υπέροχος νους τών ναυάρ
χων καί ή ανδρεία τών μαχητών, δσον τό όρ- 
μέμφυτον τοΰ βρετανικού έθνους, τό όποιον 
έσχεδίασε τήν άγγλικήν έπίδρασιν άπό τοϋ 
Γιβραλτάρ μέχρι ’Αλεξάνδρειάς '. Καί ό τολ
μηρός Νέλσων καί ό δεσποτικός Μαίτλανδ 
πολύ συνέτεινον εΐς τήν στεροποίησιν τοΰ αγ
γλικού ιδεώδους έν τή Μεσογείφ.

Άπό τοΰ δεκάτου εβδόμου αϊώνος ήρξατο ή 
αγγλική σημαία κυματίζουσα έπί φρουρίων 
νά πλησιάζη τήν Μεσόγειον. Είς τό Τάγγερον 
τοϋ Μαρόκου, παρά τή δυτική είσόδφ τοϋ 
πορθμού τοΰ Γιβραλτάρ ύψώθη ή άγγλική 
άπό τοΰ |661 έως τοΰ 1664. Τήν κατεβίβασαν 
οί Άγγλοι, άφοΰ άνετίναξαν τήν προασπίζου- 
σαν τόν λιμένα προκυμαίαν. ΊΙνώθη μετά τοΰ 
βρετανικού έθνους, τώ 1704. τό Γιβραλτάρ καί 
τφ ιδοο ή Μάλτα. Κατέχει τήν Κύπρον άπό 
τοΰ 1878 έτους καί τήν Αλεξάνδρειαν άπό τοΰ 
ι882. Ήτο άγγλική ή Μινόρκα τρις, άπό τοϋ 
1708 έως 1756, άπό τοϋ 1763 έως 1782. άπό 
τοϋ 1793 εως τοΰ 1802, ώς καί ή Κορσική άπό 
τοΰ 1794 έως τοΰ 1797-θ'1 "Αγγλοι είχον κατα
λάβει τήν Σαρδηνίαν τφ 1708 καί τό 'Γουλών 
τφ 1794 Ρ-αί τ,')ν Ααμπεδούζαν τφ 1813-1814. 
Άπό τοΰ ι8ο6 έως τοϋ 1813 είχον καταλάβει 
καί ιταλικός τινας πόλεις.

’Αγγλικά πλοία περιέπλεον είς τό Ίόνιον 
πέλαγος. Έγεννάτο έν τισι τών ήμετέρων νήσων φιλαγγλισμός καί δή 
έν Ζακύνθφ καί Κεφαλληνίφ.

Ό Ζακύνθιος Σπυρίδων Φορέστης, πρφην επιτετραμμένος τής Αγ
γλίας παρά τή Έπτανήσφ Πολιτεία, μέ τήν κατοχήν τών Γάλλων άπό 
Κερκύρας μετέβη είς Μάλταν καί έτέθη είς Αλληλογραφίαν μετά τών 
Ζακυνθίων ιδίως προυχόντων πρός έξυπηρέτησιν τοΰ αγγλικού ιδανικού. 
Έπί τέλους τή ιρ Σεπτεμβρίου τοϋ έτους 1809 τά άγγλικά πλοία κατέ
πλευσαν είς Ζάκυνθον καί κατέλαβε τήν νήσον ό Όσβαλδ μετά μικράν 
Αντίστασιν τών γαλλικών οπλών. 'Ακολούθως μετά τής αύτής έκείνης 
ευκολίας κατέλαβον οί "Αγγλοι τήν Κεφαλληνίαν, τά Κύθηρα καί.τήν 
Ιθάκην. Μετά πολάς εφόδους τφ ίδιο έκυρίευσαν τήν Λευκάδα καί τώ 
1811 τούς Παξούς. Ή Κέρκυρα ήτο είσέτι Γαλλική έπαρχία, διότι δέν 
ήτο εύκολος ή άλωσίς της. Έν τούτοι; οί σύμμαχοι είοελάσαντες είς 
ΙΙαρισίους έκήρυξαν έκπτωτον τόν θρόνον τοϋ Βοναπάρτου καί έπη- 
νώρθωσαν τήν Βουρβωνικήν δυναστείαν διά τής συνθήκης τής 11/23 
’Απριλίου 1814 καί τοιουτοτρόπως έκ τών κερκυραϊκών φρουρίων τή

ΣΠΥΡ. ΣΤΑΗΣ
Υπουργός τών ’Εκκλησιαστικών καί τής Δημ.’Εκπαιδεύσεως.

[Διά πολλοστήν φοράν έκλή’βη νά διοίκηση τά της Παι
δείας ό κ. Σπ. Στ«ίης έκ τών πρωταγωνιστών τοΰ ύπέρ 
τής έκπαιδεύσεως τοΰ λαοΰ Αναμορφωτικού άγώνος, δστις 
διεξάγεται άπό τινων έτών. Ό κ. Στάης είς τον άγώνα 
αύτόν έπέδειξε πάντοτε σθένος καί επιβολήν, έδωκε δέ 
δείγματα άληΰινά ρηςικελεύ^ου έργασίας διά τήν δημο

σίαν έκπαίδευσιν, ή όποια τόσα όφείλει είς αύτόν).

1 Ποβλ. Walter Frewen Lord: Sir Thomas Mailland the mastery of the 
Mediterranean!. London, 1897. κεφ. x—IXVI.

Η ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΤΗΣ “ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ,, ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟΝ: ΤΟ ΕΝ ΚΑΙΡΩ· ΤΕΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΣΟΤΛΤΑΝ ΧΑΣΑΝ

2415 Ιουνίου κατεβιβάσθη ή τρίχρους γαλλική 
σημαία καί άντ'αύτής άνεβιβάσΟη ή τών Βουρ- 
βώνων. Άλλά δυνάμει τής έν λόγφ συνθήκης 
περιωρίζοντο τά τής Γαλλίας δρια καί επομέ
νως αί 'ίόνιοι Νήσοι άποκλειόμεναι τοϋ Γαλ
λικού Κράτους παρεδίδοντο τή Μεγάλη Βρετ- 
τανίρ. Διό μετέβη είς Κέρκυραν ό στρατηγός 
τοϋ Λουδοβίκου ΙΗ' Boulois δπως παραλάβη 
τό έδρεϋον σώμα καί παραδόιση είς τόν Άγ
γλον στρατηγόν Κάιιπελλ τά κερκυραϊκά φρού
ρια, δπερ έγένετο τή 12/24 Ιουνίου τοϋ 1814 
καί ούτως τίπασαι αί Ίόνιοι Νήσοι περιήλθον 
είς τήν κατοχήν τών “Αγγλων. Εύφυώς έγρα- 
φεν είς τών λογίων Κερκυραίων, ό Ν. Β. 
Μάνεσης δτι έν διαστήματι 17 έτών έσχεν ή 
’Επτάνησος τόσας σημαίας δσας αί πληγαί τής 
Αίγύπτου καί δτι πάσα σημαία ύπέσχετο γεν
ναίας έπαγγελίας καί ελπίδας, αϊτινες δυστυ
χώς, έκ τών υστέρων ήσαν φενακισμός καί 
πλάνη. Έπί τέλους ή Επτάνησος ησύχασε, 
καθότι μετά πολλάς συζητήσεις κατά τήν έν 
Βιέννη καί μετά ταΰτα έν Παρισίοις σύνοδον 
ύπεγράφη τή 24 5 Νοεμβρίου τοΰ έτους 1815 
ή συνθήκη δι'ής άπεφασίσθη όριστικώς δπως 
αί Επτά τοΰ Ίονίου πελάγους Νήσοι μετά 
τών παραρτημάτων αύτών άποτελέσωσι τήν 
αΰτόνομον πολιτείαν ύπό τό δνομα Ηνωμένα 
Κράτη τών’Ιονίων Νήσων. Τφ δέ ι8·7 έψη- 
φίσθη καί έπεκυρώθη τό Σύνταγμα.

Έπί ’Επτάνησου Πολιτείας καί γαλλικής 
αύτοκρατορικής κυριαρχίας, διέμενεν είς τήν 
Ζάκυνθον ό ίταλός Σάντος Ρόσης έκ Κερμήνης, 

πρόσφυξ ίερεύς φιλελεύθερος καί τά μάλιστα φιλέλλην, δστις μετήρχετο 
τόν διδάσκαλον τής ιταλικής φιλολογίας καί τής ρητορικής.'Ο άείμνηστος 
ούτος ίταλός ύπήρξεν ό πρώτος άληθής διδάσκαλος τοΰ εθνικού μας 
ποιητοΰ Σολωμοϋ. Ό Ρόσης, κατά τήν ορθήν παρατιήρησιν τοΰ κερκυ
ραίου σοφού λογίου I. Πολυλά. ήδυνήθη μέ τήν αρετήν καί τό σοβαρόν 
άλλά φιλόστοργον ήθος του, νά είναι ό μόνος φραγμός είς τοΰ νεαρού 
ποιητοΰ μας τήν ορμητικήν καί φιλελεύθερον ψυχήν, ήτις πρώ'ίμα_έδειξε 
τά άξιολογώτερα στοιχεία τοϋ ποιητικού πνεύματος. Ό Ρόσης έφυγεν 
άπό τήν Ζάκυνθον τό ι8ο8 παραλαβών μετ’ αύτοΰ καί τόν Σολωμόν 
δπως έκπαιδευθή είς τήν Ιταλίαν κατά τύ τότε επτανησιακόν σύστημα.

'Ο Ρόσης ωφέλησε πολύ τήν νήσον διά τών φώτων. ’ΙΙτο ό κατ’ εξο
χήν διδάσκαλος. Τό άνθος τής ζακυνθίας κοινωνίας τόν ήγτίπα καί εΐς 
αύτόν ένεπίστευον τά τέκνα πρός έκπαίδευσιν, διότι τούς έχάραττεν είς 
τήν καρδίαν των τήν αγάπην πρός τά γράμματα καί λατρείαν πρός τήν 
αρετήν καί τήν άφοσίωσιν πρός τήν πατρίδα. Τό 1803, Ίαν. 4· ό καλός 
κάγαθός ούτος ίερεύς έν τή δυτική μητροπόλει τοϋ Άγιου Μάρκου έξε- 
φώνησε λόγον έπί τή εύκαιρίρ. δτι ό Ναπολέων έθεσε τήν εκκλησίαν τών 
δυτικών Ζακύνθου ύπό τήν προστασίαν του.

["Επεται ουνέχεια] ΣΠ. ΔΕ ΒΙΑΖΗΣ
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Η ΠΑΛΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ

■fl ν έκ τών σπουδαιότερων ζητημάτων, τά όποια άπασχολοΰν πάντοτε 4- καί τάς Κυβερνήσεις καί τάς τοπικά; Άρχάς πόσης πόλεως, είναι 
Λ-4τό ζήτημα τών πυρκαϊών καί διά τοΰτο εν τών πρωτίστων μελη- 
ματων τών Άρχών είναι ή έγκατάστασις τελείου σώματος πυροσβεστών 
καί όσον οϊόν τε τελειότερου συστήματος διοργανώσεως της υπηρεσίας 
διά τήν κατάσβεσιν τών πυρκαϊών. έξ ών κινδυνεύει συχνότατα όχι 
μόνον ή περιουσία άλλά καί ή ζωή τών πολιτών. Τις πράγματι δέν έχει 
υπ’ οι|ιει τάς φοβερός καταστροφάς, αΐ όποΐαι επέρχονται έκ τών πυρ
καϊών είς τάς πυκνώς ιδίως κατιρκημένας πόλεις, είς τάς όποιας τύ 
πΰρ άποτελεϊ αληθή θεομηνίαν;

Διά. τόν λόγον τούτον έδημιουργήθησαν πολλαχοΰ διάφορα συστήματα 
πρός ταχεϊαν καί έγκαιρον συνδρομήν διά. τήν κατάσβεσιν τής τυχόν 
έκρηγνυομένης εις τι σημεΐον τής πόλεως πυρκαΐάς. Παρ’ήμίν τοιαύτα 
σωτήρια συστήματα εύρίσκονται είσέτι έν 
έμβρυώδει καταστάσει, πολλάκις δέ βλέπο
μεν τά φοβερά άποτελέσματα τής έλλεί- 
ψεως τελείως ώργανωμένου πυροσβεστικού 
συστήματος.

Άς ίδωμεν δμως τήν πυροσβεστικήν υπη
ρεσίαν τών Παρισίων διά νά καταδείξωιιεν 
πόσον εϊμεθα όπίσω.

"Ηδη έξερράγη τό πΰρ. Εϊς πολίτης οτα- 
ματφ προ τοϋ είς τήν δδόν υπάρχοντας επί
τηδες ηλεκτρικού άναγγελτήρος. θραύει τόν 
υελοπίνακα καί ειδοποιεί τόν πλησιέστερον 
πυροσβεστικόν σταθμόν. Όδός τάδε, άριθ- 
μός δείνα. Τό τηλέφωνον τώρα άναστατώνει 
τόν σταθμόν. Μόλις μετεδόθη τό άγγελμα, 
τό ηλεκτρικόν καταυγάζει τούς θαλάμους 
καί οί άνδρες ένδύονται έν ταχύτητι. Διά ______________-______
νά καταβοΰν είς τούς σταύλους δέν έχουν 
καιρόν νά διασκελίζουν κλίμακας. Εϊς ιστός 
συνδέει τούς θαλάμους μέ τούς σταύλους καί 
δι’αύτοΰ γλυστροΰν κάτω οί πυροσβέσται.
Μέ άπλήν πίεσιν ελατηρίου ανοίγονται αί μεγάλαι Ούραι τοΰ σταύλου 
καί οί ίπποι, τελείως γεγυμνασμένοι, έρχονται καί τοποθετούνται μόνοι 
των κάτω άπό τήν κρεμαμένην ιπποσκευήν τής άντλίας. Οί σταυλϊται 
είνε έκεΐ, άφίνουν νά πέση ή ιπποσκευή καί έν διαστήματι τριάκοντα 
δευτερολέπτων οί ίπποι είνε έζευγμένοι, οί άνδρες είς τάς θέσεις των 
καί μέ θόρυβον δαιμονιώδη ή αντλία διευθύνεται πρός τό μέρος τής 
πυρκαΐάς.

Μετ' ολίγα λεπτά ή αντλία έργάζεται καί ροφφ ΰδωρ άπό τό πλη
σιέστερον στόμιον πυρκαϊών έκ τών οποίων υπάρχουν πλεΐστα όσα.

Συγχρόνως άρχίζει καί ή έργασίατής σωτηρίας.
"Ηδη αί κλίμακες τής οικίας έχουν καή καί είς τά επάνω πατώματα 

γυναίκες καί παιδία φωνά
ζουν γοερώς. Μέ σχοινιά καί 
κλίμακας άνέρχονται επάνω 
οί πυροσβέσται, άτριηιητοι, 
ήρεμοι καί γλυστροΰν έπειτα 
κατά μήκος τών κλιμάκων 
καί τών σχοινιών φέροντες 
ζώντα φορτία είς τούς ώμους. 
Είκοσι πέντε δευτερόλεπτα 
χρειάζεται διά νά άναπτυχθή 
είς μέγα ύψος μία κλίμαξ 
καί ό πυροσβέστης άνερχό- 
μενος στηρίζει είς τά παρά
θυρα πλατύτατοι· πάνινον 
σωλήνα τοϋ οποίου ή άλλη 
άκρα φθάνει μέχρι τοΰ έδά- 
φους.'Από τόν σωλήνα αύτόν 
περνούν κάτω έπιπλα, πολύ
τιμα πράγματα καί ιδίως άν
θρωποι. Τώρα δμως πρέπει 
νά εύρεθή ή εστία τοΰ πυ- 
ρός.Άπ'έκεϊ έξορμοΰν σπιν
θήρες, οί όποιοι απειλούν 
τάς γειτονικός οικίας. Ό πυ
ροσβέστης εϊνε άνάγκη νά 
εϊσέλθη είς τό καιόμενον κτί
ριον. Φορεϊ τήν άπό καου
τσούκ αναπνευστικήν κάσκαν, 
έν μηχάνημα τό όποιον πα
ρέχει άέρα, καί εισέρχεται 

ΠΩΣ ΑΙ ΑΝΤΛΙΑΙ ΕΤΟΙΜΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 
ΜΕ ΤΗΝ ΣΑΓΗΝ ΤΩΝ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ ΕΤΟΙΜΑΖΟΜΕΝΟΣ ΝΑ ΕΙΣΔΥΣΗι 
ΕΙΣ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΤΟΥ ΚΑΙΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΔΟ

ΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ

είς τά ενδότερα τής οικία; μέ τόν σωλήνα άνά χεΐρας. Άλλ'εϊνε 
άποτέλεσμα μακράς πείρας ή εργασία αύτή.

Τό πυροσβεστικόν σώμα τών Παρισίων ανάγει τήν αρχήν του είς τήν 
έποψήν τού Μ. Ναπολέοντος. Διάταγμα αύτοΰ νπό ημερομηνίαν 12 Μεσ- 
σιδωρ τοΰ 7 έτους (2 Ιουλίου ι8θθ) κανονίζει έν άρθρ. 24 τά καθήκοντα 
τού Γενικού ϊιευΟυντοΰ τής 'Αστυνομίας έν σχέσει πρός τάς πυρκαΐάς.

Σήμερον τό σώμα τών σκαπανέων-πυροσβεοτών τών Παρισίων. τού 
οποίου δλαι αϊ δαπάναι επιβαρύνουν τόν Δήμον τής πόλεως ταύτης, υπά
γεται είς τήν δικαιοδοσίαν τοΰ υπουργού τών Στρατιωτικών ώς πρός 
ο,τι αφορά τήν διοργάνωσή· του, τόν καταρτισμόν του, τήν στρατιωτι
κήν διοίκηοιν. τήν εσωτερικήν αστυνομίαν, τήν πειθαρχίαν, τήν προα
γωγήν. τάς άμοιβάς, καί τήν εσωτερικήν διοίκηοιν.

Άλλ' η υπηρεσία τής επικουρίας πρός απόσβεση* πυρκαΐάς τίνος έκτε- 
λεϊται ύπό τήν άμεσον έποπτείαν τοΰ 1'ενικού 
Διευθυντοΰ τής ’Αστυνομίας. Τό σώμα, τών 
σκαπανέων-πυροσβεστών. υπό τήν διοίκηοιν 
ενός συνταγματάρχου, σύγκειται άπό 12 λό
χους, καί έχει δύναμιν 52 άξιωματικών καί 
1703 άνδρών, έν ολω 1755-

Τό Έπιτελεϊον τοϋ Πυροσβεστικού Στόμα
τος εϊνε εγκατεστημένοι' είς κεντρικόν μέγα
ρον, οί δέ 12 λόχοι είναι εγκατεστημένοι 
είς 11 στρατώνας καί S κεντρικούς σταθ
μούς, οΐτινες πρόκειται νά αυξηθούν είς 12,μοϋ;, οΐτινες πρόκειται νά αΰξηθοΰν είς 
εγκατεσπαρμένοι αναλόγιο; άνά τήν πόλιν, 

ώρισμένην ακτίνα ύπό τήνέχοντες έκαστος 
προστασίαν των.

πυρκαΐάς ή επιφάνεια τών 
διηθημένη εις 24 ζώνας,

ΙΠΠΟΝ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΗΝ

ΠΩΣ ΚΑΤΕΡΧΩΝΤΑΙ 01 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΑΙ ΕΝ ΩΡΑ. 
ΠΥΡΚΑΪΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΤΩΝ

Ώς πρός τάς 
Παρισίων είναι 
καθοριζόμενος διά περιμέτρου έκ τής ανα
λογίας τής πυκνότητος τοϋ πληθυσμού. Είς 
έκάστην περίμετρον είναι έγκαθιδρυμένοι· έν 

κέντρον βοηθειών είς τό όποιον καταλήγουν 20-25 τηλεφωνικοί διαγγε
λείς, καί τό όποιον έχει είς τήν διάθεσίν του 4 άμάξας μέ 2 ίππους, μίαν, 
σκευοφόρον άμαξαν, μεγάλην κλίμακα, άλλην βοηθητικήν σκευοφόρον 
άμαξαν καί άτμαντλίαν.

Δώδεκα κέντρα επικουρίας είνε εγκατεστημένα είς τούς στρατώνας 
αντιστοιχούντο είς τούς 12 λόχους τοΰ πυροσβεστικού σώματος. Ή διδα
σκαλία γίνεται καί είς τούς 12 στρατώνας. Δώδεκα άλλα κέντρα εγκατε
σπαρμένα μεταξύ τών στρατώνων, ονομάζονται κεντρικοί σταθμοί. Κατε- 
σκευάσθησαν επίτηδες διά. νά χρησιμεύσουν πρός τόν σκοπόν τούτον.

Τό προσωπικόν έκδοτου κεν
τρικού σταθμού έχει είς τήν 
διάθεσίν του ενιι στρατώνα, ού
τως ιοστε εϊς λόχος είνε εγκατε
σπαρμένος είς δύο περιμέτρους.

Ό κεντρικός σταθμός πρέπει 
νά έχη, εκτός τών φρουρών- σκα
πανέων, οΐτινες άποστέλλονται 
καθημερινώς υπό τοΰ στρατώ
νας, καί προσωπικόν γυμνασμέ
νοι'. σταθμεΰον έν αύτφ καί 
συνιστάμενον άπό ένα υπασπι
στήν διευθύνοντα, ένα έπιλο- 
χίαν ύποδιευθυντήν τοΰ σταθ
μού, τρεις μηχανουργούς, τρεις 
θερμαοτάς καί ικανόν αριθ
μόν οδηγών. Τό προσωπικόν 
τής φρουράς έκάστου κέντρου 
βοηθειών περιλαμβάνει ένα 
άρχηγόν τοΰ άποσπάσματος, 
άξιωματικόν ή υπασπιστήν, 3 
ύπαξιωματικούς, 26 δεκανείς 
ή σκαπανείς.

’Εν περιπτώσει προσκλήσεως 
τηλεφωνικής, τό κέντρον τό 
όποιον λαμβάνει τήν αναγγε
λίαν τής πυρκαΐάς έξαποστέλ- 
λει άμέσως μίαν ή δύο άμάξας 
καί ειδοποιεί άμέσως τόν σταθ
μόν τόν πλησιέστερον πρός τόν 
τόπον τοΰ κινδύνου. SS

Τά διάφορα κέντρα καλοΰν- 

ται πρός άμοιβαίαν αλληλοβοήθειαν, πρός πρόληψη· έπεκτάσεω; τής 
πυρκαΐάς. δΓ έκάστην δέ πυρκαϊάν προνοητικώς ουδέποτε οί σταθμοί 
χρησιμοποιούν πλέον τού ήμίσεως προσωπικού η υλικού.

Ή σκευοφόρος άμαξα καί ή κλίμαξ άποστέλλονται έν περιπτώσει 
κινδύνου πυρκαΐάς τής περιφέρειας έκάστου κέντρου βοηθειών αί δύο 
αύταί άμαξαι φθάνουν πάντοτε πρώται καί ένισχύονται άμέσως ύπό τής 
βοηθητικής σκευοφόρου άμάξης καί τής άτμαντλίας τοΰ είδοποιηθέν- 
τος κέντρου.

Έξαιρετικώς καί πάντοτε κατόπιν προειδοποιήσεως τοΰ γειτονικού 
κέντρου, αί 4 άμαξαι εξέρχονται άμέσως όταν τό κέντρον τών βοηθειών 
είς τό όποιον άνήκουν προσκαλείται διά μεγάλην πυρκαϊάν έπος τής 
περιμέτρου. Αί λοιπαί άναγκαϊαι έπικουρίαι προέρχονται έκ. τών πλησίον 
κέντρων καί άποστέλλονται ύπό τοΰ κεντρικού επιτελικού γραφείου.

Οΰτω πως, αί προσκαλούμενα! άμαξαι, εύθύς έξ αρχής πυρκαΐάς 
τίνος επέρχονται ή ιιία κατόπιν τής άλλης είς τό αύτό σημεΐον.

Ή σκευοφόρος άμαξα μεταφέρει τό έξής υλικόν έν έξέλικτρον διά 
πανιού μέ 32° μέτρα χονδρού σωλήνος έκ καουτσούκ καί ιόο μέτρα 
σωλήνος λεπτού, ή βοηθητική σκευοφόρος άμαξα φέρει 6οο μέτρα 
σωλήνος χονδρού καί 120 μέτρα λεπιοτέρου, έν περίβλημα τής κεφα
λής αναπνευστικόν μετά τού καταθλιπτικού τού άέρος μηχανήματος, έν 
μηχάνημα σωστικόν διά τούς κινδυνεύοντας πυροσβέστας, ένα άερισιήρα 
πρός άερισμόν τών μερών τών περιεχόντων άέρια δηλητηριώδη ή 
εκρηκτικά. "Εκαστον κέντρον βοηθειών έχει προσέτι είς τήν διάθεσίν 
του καί βαρουλκόν μηχανήν.

Έντός τής πόλεως είς έκαστον διαμέρισμα οπού δέν είναι εγκατεστη
μένα είσέτι αγγελτήρια κέντρα, επίσης δέ καί εϊς τινα δημόσια μνημεία, 
οί στρατώνες άποσπώσιν άνά 24 ώρας μέρος τοΰ προσωπικού των 
δΓ αριθμόν τινα σταθμών.

Τό προσωπικόν τών μικρών τούτων σταθμών ποικίλλει άπό 1-5 άτομα. 
Οί τοιούτοι δέ έντός τής πόλεως σταθμοί άνέρχονται είς 25.
Διά τά θέατρα ιδιαιτέρως έκαστος στρατών προμηθεύει, προσωπικόν 

άνάλογον πρός τήν σημασίαν τοΰ θεάτρου, ποικίλλοντα άπό 2 — 20 
άνδρας. Ή έπαγρύπνησις κυρίως συγκεντροΰται είς τόν σκηνικόν χώρον. 
Τό προσωπικόν τούτο έχει είς τήν διάθεσίν του, πρός κατάσβεσιν έκρη- 
γνυμένης τυχόν πυρκαΐάς δλα τά αναγκαία μέσα, ύπό τήν διεύθυνση· 
ειδικού σώματος άξιωματικών.

Ή υπηρεσία τού ΰδατος είναι τελειοτάτη. Οί πυροσβέσται ευρίσκουν 
αύθωρεί ΰδωρ άνοίγοντες ειδικά στόμια τών υδραγωγών σωλήνων, τά 
όποια φέρουν τό όνομα «στόμια τών πυρκαϊών».

Τά στόμια ταΰτα. άνέρχονται σήμερον είς τόν άριθμόν 79°° καί άπέ- 
χουν άπ’ άλλήλων περί τά ιοο μέτρα. Είς τά πλεΐστα τών στομίων τού
των ή πίεσις τοΰ ΰδατος είναι τόσοι' μεγάλη ώστε δέν χρειάζεται 
αντλία δπως άνέλθή τοΰτο διά τών σωλήνων.

Έκ περισσού υπάρχουν είσέτι καί 355 στόμια άνήκοντα είς διαφόρους 

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

εταιρείας, τραπέζας κ.τ.λ., τά όποια έν περιπτώσει πυρκαΐάς τίθενται 
είς τήν διάθεσίν τών πυροσβεστών.

Αί τηλεγραφικοί δέ γραμμαί διά τήν ύπηρεσίαν άποκλειοτικώς τών 
πυρκαϊών έχουν μήκος 5 6 χιλιομέτρων, προσέτι δέ υπάρχουν καί τηλε
φωνικά! γραμμαί μήκους 238 χιλιομ. Καί είς τάς δύο ταύτας ύπηρεσίας 
χρησιμοποιούνται άνδρες τοΰ πυροσβεστικού - μηχανικού σώματος. Ή 
τηλεφωνική καί τηλεγραφική ύπηρεσία είναι τελειότατα διωργανωμένη 
είς τρόπον ώστε αυτοστιγμεί ή εϊδησις τής πυρκαΐάς νά μεταδίδεται είς 
τό κέντρον, έκεΐθεν δέ είς τούς πλησίον σταθμούς.

Καϊ μία περίεργος στατιστική τώρα. Κατά τό 1S41 ύπήρχον έν τή 
πυροσβεστική ύπηρεσία τών Παρισίων 8ο8 άνδρες, ήτοι ι έπί H45 
κατοίκων, έγένοντο δέ 203 πυρκαϊαί, ήτοι ι πυρκαϊά άνά 43 <">ρας, έκ 
τούτων δέ 3 μεγάλαι. Τό 1899 οί άνδρες τοΰ πυροσβεστιικοΰ σώματος 
άνήρχοντο είς Ι7°· ήτοι 1 πυροσβέστης έπί Ι4°3 κατοίκων, έγένοντο 
1433 πυρκαϊαί. δηλαδή μία άνά 6 ώρας, έκ τούτων δέ 11 μεγάλαι. Ή 
έπιφάνεια έξ άλλου τής πόλεως άπό τοΰ 1841 μέχρι σήμερον έτριπλα- 
σιάσθη σχεδόν, επίσης δέ καί ό πληθυσμός. Ή αύξησις λοιπόν τής 
δυνάμεως τοϋ πυροσβεστικού σώματος δέν είναι ανάλογος, αί δέ πυρ
καϊαί έπταπλασιάσθησαν.

Αύτά διά τήν γαλλικήν πυροσβεστικήν ύπηρεσίαν.
"Ας ρίψωμεν τώρα έν βλέμμα καί άλλαχοΰ.

Οί "Αγγλοι δέν έχουν συστηματοποιήση στρατιωτικώς τήν πυροσβε
στικήν των ύπηρεσίαν. Ή Metropolitan Fire Brigade έχει δύναμιν 
6ο ι άνδρών διαθέτει δέ ιι άτμαντλίας καί t jo χειροκινήτους άντλίας.

Είς τήν Πετρούπολη· οί πυροσβέσται είναι πολίται καί μόνος εϊς 
συνταγματάρχης, ό αρχηγός των, άνήκει είς τόν στρατόν.

Τελείως όμως είναι διωργανωμέναι αί πυροσβεστικά! ύπηρεσίαι τού 
Καναδά και τών Ηνωμένων Πολιτειών.

Τό Μόντρεαλ είναι δλον ξυλινον καί ή κεντρική πυροσβεστική ύπηρε
σία έδρεύει είς τόν έν τώ κέντρω τής πόλεως Μητροπολιτικόν ναόν. 
Είς κάθε γωνίαν υπάρχει τηλεγραφικός στύλος τοϋ οποίου τό σύρμα 
φθάνει είς τήν Μητρόπολη· καί έπί τοΰ όποιου είναι άνηρτημένον μηχά
νημα είδοποιητήριον μέ εξηγήσεις είς Γαλλικήνκαί Αγγλικήν γλώσσαν, 
περί τοΰ τρόπου τής χρήσεώς του. Μόλις είδοποιήση τις είς τήν Μητρό
πολη· μέγας κώδων ήχεΐ τόν κίνδυνον καί τηλεγραφικώς ειδοποιούνται 
όλοι οί σταθμοί νά τρέξουν είς βοήθειαν.

Εις τήν Ν. Ύόρκην 925 μηχανήματα συνδέουν τάς διαφόρους συνοι
κίας μέ τόν κεντρικόν σταθμόν, τελεία δέ πυροσβεστική ύπηρεσία έχει 
διοργανωθή. τελεία είς προσωπικόν καί είς μηχανήματα.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ

Άπό τάς εΰρωπαϊκάς πόλεις τήν νηπιωδεστέραν πυροσβεστικήν ύπη
ρεσίαν έχει ή Κωνσταντινούπολις.

— Ι’ιαγκίν βάρ! άκούετε είς τόν δρόμον.
Είναι τό σύνθημα τού πυρός καί άμέσως έξορμα όμάς άνυποδύτων 

καί ήμιγύμνων, δαιμονιωδώς τρέχουσα. Τέσσαρες έξ αύτών κρατούν είς 
τόν ώμον μικράν χειροκίνητον αντλίαν.

Αί ομάδες αύται είναι έταιρίαι, αί όποΐαι έπ’ άμοιβή σβύνουν τάς 
πυρκαΐάς, δμάδες άρπακτικαί συχνά.

«
Έν Έλλάδι ή πυροσβεστική υπηρεσία χωλαίνει. Άν έξαιρέση τις 

τάς Αθήνας, άνεπαρκώς καί αυτάς άμυνομένας κατά τοϋ πυρός, όλίγι- 
σται — δύο ή τρεις — έκ τών άλλων πόλεων έχουν πυροσβεστικήν 
ύπηρεσίαν άτελεστάτην.

Κυβέρνησις τάχα, Δήμος καί πρό πάντων ’Ασφαλιστικοί Έταιρίαι,— 
αύταί ιδία ποΰ ένδιαφέρονται διά μεγάλα ποσά έν Άθήναις—δέν είναι 
δυνατόν νά προέλθουν είς μίαν συνεννόηση·, καί νά προβούν είς ΐδρυσιν 
ενός ειδικού, μέ άναλογίας πάντοτε, πυροσβεστικού σώματος έν Άθήναις,

Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣ
έα πάλιν πειράματα άεροστάτων καί πτητικών μηχανών αγγέλλον
ται ώς επικείμενα. Οΰτε τού Γαλλικού άεροστάτου «ΙΙατρίς» οΰτε 
τοΰ Γερμανικού «Ζέπελλιν» ή άπώλεια άπεθάρρυνε τούς τολμηρούς

άεροπόρους, οΰτε τοΰ Ράϊτ, τοΰ έφευρέτουτής πτητικής μηχανής, ή πτώ- 
σις. ’Επιμένει δ άνθρωπος νά κατακτήση τόν άέρα. Τό πρόβλημα είναι 
μέγα καί άπό παλαιοτάτων χρόνων άπασχολεϊ τόν νουν τοΰ άνθρώπου. 
Ή μυθολογία μάς άναφέρει πρώτον τόν "Ικαρον τόν υϊόν τοΰ Δαιδάλου, 
ό όποιος ύπήρξεν δ πρόδρομος τών Μογκολφιέ, τής κυρίας Μπλαγκάρ, 
τών Σαντός-Ντυ'μόν, τών Ροζέ Πιλάτρ, καί τών άδελφών Ράϊτ. Ό 
πτωχός "Ικαρος ήθέλησε νά πετάξη είς τόν άέρα. Έκόλλησε ζεύγος 
πτερύγων έκ κηρού καί επέταξε. Έπέταξεν ύψηλά, πολύ υψηλά, άνα- 
φέρει ή Μυθολογία, καί δταν έπλησίασε πρός τόν "Ηλιον, έτάκησαν αί 
έκ κηρού πτέρυγές του καί δ θρασύς άεροπόρος έπεσεν είς τήν θάλασ
σαν καί έπνίγη. Άπό τότε ή θάλασσα έκείνη ώνομάσθη Ίκάριον πέλαγος.

Ό Αρχιμήδης, δ μέγας, καθώρισεν έν τή Φυσική, έξερευνήσας διάφορα 
φαινόμενα τής υδροστατικής, σπουδαίαν καί θεμελιώδη αρχήν. ΙΙάν 
σώμα, λέγει ή άρχή, εμβαπτιζόμενοι· έν τινι ύγρώ. ύφίσταται πίεσιν έκ 
τών κάτω πρός τά άνω. Τό σώμα τοΰτο θιΐ μείνη έν ίσορροπίφ έφ’ όσον 
τό βάρος του εϊναι ίσον μέ τό βάρος τού υγρού τό όποιον διά τοΰ όγκου 
του εκτοπίζει, θά βυθισθή άν τό βάρος του εϊναι μεγαλείτερον τού 
βάρους τοΰ υγρού όπερ έκτοπίζει καί θά επίπλευσή αν έκτοπίζή υγρόν,
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τοϋ όποίου τύ βάρος είναι μεγαλήτερον τοϋ 
ΐδικοΰ του βάρους.

Ή Αρχή αύτή άποδεικνύεται εναργέστατα διά 
τοϋ καλούμενου Υδροστατικού ζυγού. Δύναταί 
δέ πας τις νά έκτελέση τό πείραμα. Λάβετε έν 
πινάκιον καϊ ζυγίσατε το. Θέσατε εντός αύτοΰ 
ποτηριού πλήρες ΰδατος μέχρι χειλέων. Ρίψατε 
έντός τοϋ ΰδατος ζυγισμένοι· προηγουμένως τε- 
μάχιον ξύλου. Τό ξύλον επιπλέει. Ζυγίσατε τό 
πινάκιον μέ τό ΰδωρ δπερ έξεχύθη έκ τοΰ ποτη
ριού, δταν έβάλετε μέσα τό ξΰλον. Θά εϋρητε 
διαφοράν εϊς τό βάρος τοϋ πινακίου.ΊΙ διαφορά 
αΰτη είναι τό βάρος τοΰ νερού δπερ έξεχύθη.
Θά ΐδήτε δέ δτι τό βάρος τοϋ νερού τούτου, δπερ έξεχύθη έκτοπισθέν 
ύπό τοΰ ξύλου, είναι μεγαλήτερον τοΰ βάρους τοΰ ξύλου. Δοκιμάσατε 
έπειτα μέ εν βαρύτερον τοΰ ξύλου σώμα και ί>ά εΰρετε δτι τό βάρος 
τοΰ έκτοπισθέντος καϊ έκχυΟέντος ΰδατος είναι μικρότερου τοΰ βάρους 
τοΰ σώματος. Τό σώμα τούτο βυθίζεται. Καϊ καταντφ δσον πυκνότερου 
είναι τό υγρόν τόσον δυσκολώτερον νιϊ βυθίζεται έν σώμα.

Έπί τής αρχής αύτής στηρίζεται τό πλοΐον. Διά τού ογκου του έκτο- 
πίζεται τό ΰδωρ. τοϋ όποίου τό βάρος είναι πολύ μεγαλήτερον τοΰ 
ΐδικοΰ του βάρους, βυθίζεται δέ δταν διιι ρωγμών είσδύση ΰδωρ καϊ τό 
βάρος τοϋ σκάφους καταστή μεγαλήτερον τοΰ βάρους τού ΰδατος τό 
όποιον έκτοπίζει.

«
Έπί τής αρχής αύτής στηρίζεται ή θεωρία τοΰ αεροστάτου. Ό άήρ 

θεωρείται υγρόν μέ μίαν ώρισμένην πυκνότητα καί ρέ έν ώρισμένον 
βάρος. Άν λοιπόν έν σώμα κατορθώση νά. έκτοπίζη άερα βάρους μεγα- 
λητέρου τού ΐδικοΰ του βάρους, τό σώμα αύτό θά ανυψωθή.

Πρώτοι οί αδελφοί Μογκολφιέ, έφήρμοσαν τήν θεωρίαν αύτήν 
κατά τό 1783. Ό μεγαλήτερος ’Ιωσήφ - Μιχαήλ Μογκολφιέ έγεν- 
νήθη έν Βινταλόν - Λέζ - Άνοναϊ τφ 1740 καϊ άπέθανε έν Μπαλαροϋκ 
τώ 1870. Εφευρέτης περίφημος έσχεδίαοε πρώτον, υπάλληλος εΐς τοϋ 
πατρός του τό χαρτοποιεΐον, στερεοτυπικάς πλάκας διά τήν τυπογρα
φίαν, έσχεδίασεν έπίσης μίαν νέου είδους αντλίαν. Άλλά τά υδραυλικά 
καϊ ή Αερόπλοια είς τά όποια ό αδελφός του ’Ιάκωβος Στέφανος, αντα
ποκριτής τής Ακαδημίας τών Επιστημών έν τή γεννετείρφ των, είχεν 
έγκύψει, τόν άπησχόλουν περισσότερον.

Οΰτω καί οί δύο έσκέφθησαν νά κατασκευάσουν έκ ταφτά έν παραλ
ληλεπίπεδον καϊ νά τό ίιψιόσουν διά θερμού άέρος. Ό θερμός άήρ 
είναι άραιύτερος καϊ έλαφρότερος. Άρα τό σύστημα λόγφ τοΰ δτι θά 
έξετόπιζεν άέρα βάρους μεγαλητέρου τοϋ ΐδικοΰ του, θά άνυψοΰτο. Καί 
Ανυψώθη τό πρώτον άερόστατον έν Άβινιόν. Έπειτα άπό διάφορα 
άλλα πειράματα κατέληξαν νά δώσουν σφαιρικόν σχήμα εΐς τό Αερό- 
στατόν των, καϊ τέλος ό Στέφανος Μογκολφιέ έστάλη εΐς Παρισίους καϊ 
έξέθεοεν ένώπιον τής 'Ακαδημίας τών ’Επιστημών τά τής άνακαλύψεώς 
των, τότε δέ έν Βερσαλίαις παρουσίφ τής Λύλής Ανύψωσε τήν σφαίραν 
των, κάτωθι τής όποιας είχον άναρτηθή έντός κλωβοΰ έν Αρνίον, εΐς 
αλέκτωρ καϊ μιά πάπια, εΐς ύψος ενός καί ήμίσεως χιλιομέτρου.

Ή ’Ακαδημία τότε μετά τήν Ανύψωσιν ταύτην, διά βοής τήν 20 
Αύγούστου τοΰ 1783, τούς έξελεξεν αμφοτέρους άνταποκριτάς της καϊ 
άπένειμεν εΐς αύτούς τό πρός ένίσχυσιν τών Επιστημών καϊ Τεχνών 
βραβεΐον έκ λιβρών 6co. Ό Λουδοβίκος XVI άφ’ ετέρου άπένειμεν είς 
τόν Στέφανον τήν ταινίαν τοΰ Άγ. Μιχαήλ καϊ τίτλους εύγενείας διά 
τόν πατέρα των. Ό Ιωσήφ παρέσχε εΐς τούς κατοίκους τοΰ Λυών 
ώραϊον θέαμα άνυψώσεως μιας Μογκολφιερείου, ώς ώνομάσθη τό πρώ
τον άερόστατον, σφαίρας, εις ΰψος 126 ποδών καί έκτασιν 102, άπό 
τήν όποιαν άνηρτήθη μετά τοΰ ΙΙιλάτρ ντέ Ροζέ. Αύτή δέ ήτο ή πρώτη 
μετά τόν Ίκαρον άνύψωσις τοΰ άνθριόπου εϊς τό διάστημα.

Κατά τιήν μεγάλην έπανάστασιν τής Γαλλίας ή έφεύρεσις τών δύο 
άδελφών παρέσχε σημαντικός υπηρεσίας εΐς τινας προγεγραμμένους, 
διαφυγόντας τόν θάνατον διά Μογκολφιερείων σφαιρών. Έν τφ μεταξύ 
τό έμπόριον τοΰ ’Ιωσήφ Μολκολφιέ κατεστράφη καϊ ήναγκάσθη νά 
μεταβή εϊς Παρισίους, οπού προσελήφθη είς τό συμβουλευτικόν γρα
φεϊον τών Τεχνών καϊ τού ’Εμπορίου, όνομασΟε'ις 
διευθυντής τοϋ Κονσερβατουάρ τών Τεχνών καϊ 
’Επαγγελμάτων.

«
Τήν Μογκολιέρειον σφαίραν βλέπομεν άκόμη 

καί σήμερον ένχρήσει μεταξύ τών άγυιοπαίδων, 
οΐτινες άνυψοϋσι είς τάς οδούς σφαίρας έκ σιγα- 
ροχάρτου πληροΰντες ταύτας μέ θερμόν άέρα, 
δν Οερμαίνουσι, καίοντες κάτωθι τοΰ στομίου 
των άχυρα ή πανία βρεγμένα διά πετρελαίου.

Έν τούτοις, πρώτος ό Ι’κοσμάο, ’Ισπανός, ώς 
αναφέρει ή ιστορία, ύψώθη δι’ άεροστάτου, 
άποθανών όμως χωρίς νά Ανακοίνωση τό μέσον 
τής πληρώσεως αύτοΰ. Έπειτα δταν κατά τό 
1766 ό Κάβενδις άνεκάλυψε καϊ έμελέτηοε τάς 
ιδιότητας τού άμετάλλου στοιχείου Υδρογόνου, 
άερίου έλαφροτάτου, ό δόκτωρ Μπλάκ, άπεπει- 
ράθη νά άνυψώση άερόστατον πεπληρωμένον 
δι.’ υδρογόνου, άλλ’ άπέτυχε.

Καί τοιουτοτρόπως ή τιμή τής άνακαλύψεώς 
άπέμεινεν εΐς τούς δύο άδελφούς Μογκολφιέ, 
εΐς τήν σφαίραν τών όποιων ή Επιστήμη πλέον 
έδωκε διαφόρους φάσεις, έως δτου έχρησιμο- 
ποιήθη καϊ τό έλαφρότατον ύδρογόνον διά τήν 
πλήρωσιν τών αεροστάτων.

Άπειροι Ανυψώσεις άπετολμήθησαν έκτοτε 
ύπό διαφόρων φυσιοδιφών καϊ άλλων Αεροπό
ρων, Ανυψώσεις, αί όποϊαι πολλάκις κατέληξαν ΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΑΕΡΟΣΤΑΤΟΝ “ΠΑΡΣΕΒΑΛ,.

εΐς δράματα. Ό ίδιος ό Μογκολφ ιέ Ανυψώθη 
δ.’ αίχμαλιότου άεροστάτου μετά τοϋ συνεργά
του του Ροζιέ τφ 1783. μετά δύο έιη ό δεύτερος 
ούτος μετά τοΰ μαρκησίου ντ' Άρλάνδ δι’ έλευ- 
θέρου εντελώς αεροστάτου. Τέλος ό Ροζιέ μετά 
τοϋ Ρομαίν έπεχείρηοαν άνάβασιν τραγικόν αχού
σαν τό τέλος διότι άμφότεροι οί άεροναϋται 
ούτοι κατεθρυμματίσθησαν.

Ό Άνδρέ, άποπειραθεις νά φθάση δΓ άερο
στάτου έως τόν Βόρειον Πόλον άπωλέσθη. δέν 
είναι δέ ολίγοι οί πρό αύτοΰ μάρτυρες τής Αερο
ναυτικής. Εκτός τού Ροζιέ καϊ τοΰ συντρόφου 
του, ό Όλιβιέρι εΐς τά ιδοι άπωλέσθη, καέντος

τοϋ άεροστάτου του, ό Ζαμβεκάρι εΐς τι'ι 1812 κατά τόν αύτόν τρόπον, 
ή Έμμα Βερδιέ κατά τό 1S46 Οανοΰσα έξ άσφυξίας, ό Άρβήν καϊ ό 
Πρίγκηψ Λακάζ πνιγέντες. ό De Cfroof πεσών, οί Σίβελ καϊ Croce 
Spinelli παθόντες καϊ αύτοί έξ άσφυξίας, ό Ναβάρ πεσών καϊ οί Έλοΰ, 
Gowel, I-hoste, Μαγκω καί Hogan πνιγέντες

Ενωρίς έσκέφθη ή ’Επιστήμη νά χρησιμοποιήοη τό άερόστατον. Εΐς 
τό ι8θ4 άκόμη ό Biot καϊ ό Gav ■ Lnssac άνυψώθησαν διά διαφόρους 
παρατηρήσεις καϊ μετά ένα μήνα ό δεύτερος μόνος, ό όποιος συνέλεξεν 
άέρα έκ τής Ανώτερος Ατμόσφαιρας, δστις διαλυθείς δέν εϋρέ.Οη περιέ- 
χον νέον τι στοιχεΐον.

Εΐς τό iS62 οί Άγγλου Glaisher καί Coxwel ήθέλησαν νά καθορί
σουν μέχρι ποιου υψους δύναταί νιϊ ζήση ό άνθρωπος καϊ έφθασαν 
μέχρις δ,δηο μέτρων. Εΐς ύψος 7·°οο μέτρων ό είς έκ τών δύο Αερο
ναυτών άντελήφθη δτι δέν ήδύνατο νά κινήση τούς βραχίονας καϊ 
έλιποθύμησε. Εΐς τά 18740 Croce Spinelli καί ό Lilies έφερον μεθ’έαυ- 
τών άναβάντες δύο σφαίρας οξυγόνου διά νά καταπολεμήσουν τήν Ασφυ
ξίαν. ’Έφθασαν τοιουτοτρόπως είς ΰψος 7·4°° μέτρων. Οί ίδιοι έπεχεί- 
ρησαν καϊ δευτέραν καϊ τρίτην άνάβασιν, κατά τήν τρίτην δέ αύτήν 
ευρον μαρτυρικόν τέλος, άπωλέσαντες τάς αισθήσεις των εΐς ΰψος S,6oo 
μέτρων. Ενωρίς έπίσης έσκέφθησαν νά μειαχειρισΟώσι τά άερόσταταεΐς 
τόν στρατόν. Τό κομιτάτον τής Κοινής Σωτηρίας έν Ι’αλλίφ Απεφάσισε 
πρώτον νά μεταχειριοθή τούς άεροναικας διά κατοπτεύσεις, δι’ αερο
στάτων αιχμάλωτων. Μετά ταΰτα είς διαφόρους άλλας εκστρατείας 
έγένετο χρήσις άεροστάτων καϊ διωργανώθησαν ειδικά σώματα* εν 
ειδικόν τοιοΰτον διωργανώθη καϊ κατά τήν εκστρατείαν τής Αίγύπτου. 
Βραδύτερου καϊ είς τούς Αμερικανικούς πολέμους καϊ είς τήν πολιορ
κίαν τών ΙΙαρισίων έγένετο χρήσις άεροστάτων. “Εκτοτε δέ οί στρατιω
τικοί Αρχηγοί τών διαφόρων δυνάμεων έσκέφθησαν, δτι τό άερόστατον 
ήδύνατο πολλαπλώς νά έξηπηρετήση πολεμικούς σκοπούς δι’ Αναγνω
ρίσεις, διά φωτογραφίσεις τοΰ εχθρικού στρατού, διά τήν μεταφοράν 
τηλεγραφημάτων καϊ άνθρώπων και διά τήν έκσφενδόνησιν βλημάτων. 
Τά στρατιωτικά άερόστατα είναι αιχμάλωτα, συνδέονται δέ διά τηλεφώ
νου μετά τοΰ έδάφους.

Καϊ τό μέν νά ύψοΰται δ άνθρωπος δι' άεροστάτου έλύθη ήδη άλλ’ 
ήθέλησαν καί νά τό διευθύνουν τό άερόστατον.

Εντεύθεν δλαι αί άπόπειραι περί πηδαλιουχουμένου άεροστάτου» 
άπόπειραι προσκρούουσαι είς δυσχερέστατοι· πρόσκομμα. Έτοποθέτησαν 
έν πρώτοις μηχανήν κινητήριον. ήτις κινείται σήμερον διά βενζίνης. 
Έπροτιμήθη ή βενζίνη τοΰ άτμοϋ, διότι χρειάζεται λεπτοφυεστέραν καϊ 
συνεπώς έλαφροτέριιν μηχανήν καϊ τοΰ ηλεκτρισμού διότι μή λυθέντος 
άκόμη τού προβλήματος τής έν σμικρφ χώριρ καϊ έλαφρφ συσκευή 
σωρεύσεως μεγάλης ποσότητος καϊ πολλής έντάσεως ηλεκτρισμού, ή 
κυριαρχούσα σήμερον δύναμις αΰτη διά τό άερόστατον είναι άχρηστος.

Καταντά μέγα πρόβλημα τό άερόστατον μέ χιλίους ύπολογιομούς καί 
μέ άπειρους όρους τούς όποιους δέον νά πληροί. Νά είναι έλαφρόν. Νά 
κινήται πρός τά πρόσω κα’ι όπίσω. Νά Ανέρχεται καί κατέρχεται. Νά 
έκ.τελή ελιγμούς κατά βούλησιν* δηλ. νιϊ πηδαλιουχήται. Διό. τήν πρός τά 
πρόσω καϊ όπίσω κίνηοιν έφηρμόσθη ή έλιξ. Παίζει καϊ εις τόν άέρα ή 
έλιξ τόν αι’ιτόν ρόλον ποΰ παίζει καϊ εΐς τήν θάλασσαν. Έφηρμόσθη 
έπίοης καί τό πηδάλιον. Διά νά άνέρχηται υψηλότερα άποβάλλουν 
έρμα καϊ γίνεται έλαφ ρότερον. Διά νά κατέρχεται άποβάλλουν αέριον.

Άλλο ζήτημα σπουδαϊον δπερ άπησχόλησε 
ιούς άεροπόρους ήτο ή ευστάθεια. Πώς νά μή 
λικνίζεται καϊ ταλαντεύεται αΐωρούμενον εΐς τό 
διάστημα. Τό έλυσαν καϊ αύτό. Κατιί τόν ένα 
τρόπον μέ μικρά άερόστατα τοποθετημένα είς τά 
άκρα τοΰ άεροστάτου. Τό γαλλικόν τοΰ στρα
τού «Πατρίς» είναι ώπλισμένον μέ τοιαΰτα. Ό 
«Λεβωδύ» τών ζακχαροπαραγωγών αδελφών 
Λεβωδύ, οΐτινες άπό φιλαθλητισμόν κατεσκεύα- 
σαν αύτό, δαπανήσαντες 3°° χ·Α· ψρ- περίπου 
καϊ τό έδώρησαν είς τήν Γαλλικήν Κυβέρνησιν, 
είναι ώπλισμένον κατά τι'ι άκρα μέ μεγάλα τύμ
πανα έξ ύφάοματος χονδρού, τοποθετημένα όρι- 
ζοντίως εΐς τρόπον ώστε παρουσιάζουν καθ’έκά- 
στην μειατόπισιν τοϋ βάρους, άντίστασιν είς τό 
ύποκείμενον καϊ ύπερκείμενον στρώμα τοΰ άέρος.

Είς τά πρώτα βήματα τής κυβερνήσεως καϊ 
κινήσεως παρουσιάσθησαν μεγάλαι δυσχέρειαι. 
Επειδή δέν ύπάρχει έν τφ διαστήματι διά τό 
αΐωρούμενον σώμα άντίοτασις, αύτό τό κοΰφον 
σώμα μία ταχύτης σφοδρού άνεμου τύ παρέσυ- 
ρεν. Ό άνεμος τής Ουέλλης έχει άπό 15 έ'ως 3° μ- 
ταχύτητα κατά δευτερόλεπτον. Διά νά μή παρα- 
συρθή λοιπόν υπό τής θυέλλης τό άερόστατον, 
έπρεπε νά έφαρμοσθή μηχανή δίδουσα ταχύτητα 
τούλάχιστον ιιο χιλιομέτρων καθ’ ώραν. Άλλά 
μηχανϊ| δίδουσα αύτήν τήν ταχύτητα έχει, βάρος 
μέγα καϊ χρειάζεται μεγαλήτερον όγκον άερο- 

στάτου διά νά ύψοιθή. Τότε δέ τό άλλο παρουσίαζε μείζονα έπιφάνειαν 
καϊ μείζονα όγκον εΐς τόν άέρα, δστις εύκολότερον τό παρέσυρεν. Έπε- 
νόησαν λοιπόν τό σχήμα πούρου διά τήν άεριοφόρονσφαίραν καϊ μηχα
νήν κινουμένην διά βενζίνης, ήτις έδωκε σήμερον ταχύτητα 11 1 , μ. 
κατά δευτερόλεπτον χρειαζομένη ι 1 ., τετραγ. μέτρον δΓ έκαστον ίππον. 
Ύπολογιζομένου δέ οτι έν κυβικόν μέτρον υδρογόνου δύναταί νάσηκώση 
βάρος μιας οκάς περίπου, έχουν κατορθώσει σήμερον νά υψιόνουν βάρος 
25 τόννων περίπου, συμπεριλαμβανομένου τοϋ βάρους τοϋ άεροστάτου, 
τών σχοινιών τής λέμβου, τής μηχανής κ.λ. Τοιουτοτρόπως μέ τά δεδο
μένα αύτά καϊ μέ μηχανήν 4° περίπου ίππων, δίδουσαν ταχύτητα 7° 
χιλιομ. καθ’ ώραν δύναταί νά κυβερνηθή έν άερόστατον έναντίον άνε
μου έχοντος ταχύτητα 50-60 χιλιομέτρων. Καϊ υπελόγισαν δτι δύναταί 
νά ταξειδεύη έτησίως 28ο ήμέρας, δεδομένου δτι κατά μέσον όρον έτη
σίως ό άνεμος έπ'ι τόσος ήμέρας δέν έχει μείζονα ταχύτητα.

Αί έπενεχθεϊσαι πλέον μεταρ
ρυθμίσεις καί τελειοποιήσεις είνε 
αύτόχρημαάσύλληπτοι κιιθως καϊ 
οί υπολογισμοί καϊ ό τρόπος καϊ 
τά έξαρτήματα τοΰ χειρισμού. 
Καί αύτό δέ τό σύστημα τοϋ άε
ροστάτου έχει τελειοποιηθεί. Τό 
άερόστατον σύγκειται σήμερον έκ 
δύο περιβλημάτων, τοϋ ενός έντός 
τοΰ άλλου, έξ έλαστικοϋ υφάσμα
τος. Τό έσωτερικόν πληροϋται 
δΓ άέρος, τό δέ έξωτερικόν διά 
υδρογόνου.Έάν άνέλθη εΐς στρώ
ματα Αραιότερα, λόγφ τής πιέ- 
οεως τοϋ υδρογόνου, τύ σφαί- 
ρωμα άλλάσσει. σχήμα, τότε δέ 
άφίνουν έκ τοϋ εσωτερικού περι
βλήματος νά ύπεκη ύγη διά δικλεϊ- 
δος άήρ διά νά ξειμουσκώση τό 
σφαίρωμα.Επειδή δέ πάλιν, δταν 
κατέρχωνται εΐς πυκνότερα στρώ
ματα, ενδέχεται λόγφ τής έξωτε- 
ρικής πιέσεως, νιϊ συμπτυχθή τό 
σφαίρωμα.πληρούν δι’άεραντλίας 
τό έσωτερικόν περίβλημα τού άέ
ρος. Οΰτω καϊ τό βάρος τοΰ συνό
λου αύξάνει ή έλαττοΰται κατά 
βούλησιν.’Εγένοντο άπόπειραι ΐκά- 
ριοι, άπόπειραι δηλ. άνυψώσεως 
διά πτερύγων, λυπηρόν λαβοΰσαι 
τέλος. Καϊ έσκέφθησαν νιϊ έφαρ- 
μόσουν τάς πτέρυγας είς τύ άερο- 
στατον, λαμβάνον τώρα σχήμα 
πούρου διά νά εύοίσκη όλιγωτέ- 
ραν Αντίστασιν εΐς τόν άνεμον. 
Τοιοΰτον τό άερόστατον τοΰ Ρώ
σου Δανιλέφσκη, πληρωθέν υδρο
γόνου καϊ υψωθέν εϊς τό Σάρκωφ, 
μέ τάς πτέρυγας κυβερνωμένας 
διά τών ποδών καϊ τών χειρών 
τοϋ άεροναύτου. Διά τήν κίνΐ]οιν 
τών πτερύγων ό Αμερικανός Κά
ρολος Μύερς, μετεχειρίσθη τούς 
πόδας του, έπινοήσας έναέριον 
ποδήλατον. Τό άερόστατον αύτό 
διευθύνεται άπό έλικα, ή οποία 
τό κρατεί είς ΰψος καίτοι βαρύ
τερον τοϋ άέρος. Έμενεν δμως 
πάντοτε είς έχθρός άτίθασσος, ό 
όποιος θά έλεγέ τις οτι άγωνίζε
ται νά μή τόν ύποδουλιόσουν. Ό 
άνεμος μέ τήν ταχύτητά του.’ΠΟέ- 
ληοαν νά τόν πολεμήσουν καί 
πολλοί άπέτυχον.

Εύτυχέστερος αύτών ύπήρξεν ό 
Σάντος-Δυμόν μέ τό άερόστατον 
του μήκους 29 μέτρων καϊ τήν 
κινητήριον του μηχανήν κάτωθεν 
μέ έλικα κινουμένην διιι πετρε- 
λαίου.Ύπεράνω τοΰ καλάθου τής 
μηχανής έστερεούτο τό πηδάλιον, 
ίστίον 7 τετραγ. μέτρων τεντωμέν· 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ Κ. ΝΙΚ. Κ ΑΛΟ ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Λιά δίυτέραν φοράν έπί τής παρουσης Κυβερνήσεως έκλήΟη νά διενθΰνη τό Ύπουρ- 
γβίον τών Οικονομικών ό έκ ΧαλκΙδος «τολιτευτής κ. X. Καλογίρόπουλος. Κύρντάνης 
μορφώσεως 6 νέος 'Υπουργός, έμπειρος περί τά οίκονομικά Λνε ό ένδεδειγμένος 
βίσηγητής τής ’Επιτροπής τού IΙροϋπολογισμοί', έρχεται δέ τιάρα νά διευΟύνη μέ 
πρόγραμμα ΟΙκονομίών, τοΰ όποιου εύχεται την έπιτυχίαν, ή τόσον έκτιμοϋσα τον 

νέον Υπουργόν «Εικονογραφημένη».

ιοτίον 7 τετραγ. μέτρων τεντωμένοι· έντός πλαισίου ξυλίνου τρυγωνικοΰ. 
Τό πηδαλιοιιχούμενον τών Λεμπωντύ, έπακολουθεϊ ή «Πατρίς», ταύ

την τό πηδαλιοιιχούμενον τοΰ de la Vaulx, ή Πόλις τών Παρισίων», 
τά Αγγλικά πηδαλιουχούμενα τών Bardon» καϊ «Niilli secundus·, τά 
περίφημα γερμανικά «Ζέππελιν», «Παρσεβάλ· καϊ «Grosse ·, καϊ τά 
τελευταία «Ιταλία· καϊ Αμερική». Ή «Πατρίς- κατασκευασθεϊσα 
κατά παραγγελίαν τοΰ Υπουργείου τών Στρατιωτικών τής Γαλλίας είχε 
μήκος εξήκοντα μέτρων. ΊΙ Πατρίς» έξετέλεσε τό πρώτον της ταξεί- 
διον μεταξύ Μοασσόν καϊ Μεδόν, εΐς διάστημα εξήκοντα χιλιομέτρων, 
τό όποιον διέτρεξεν είς ι ώραν καί 17 λεπτά. Έξετέλεσεν έπειτα είκοσι 
πέντε περίπου ταξείδια επιτυχή καϊ παρεσύρθη τέλος ύπό τοΰ ανέμου 
πρός τήν ’Ιρλανδίαν δπου έχάθη, νΰν δέ κατεσκευάσθη έκ νέου.

Τοΰ γερμανοΰ στρατηγού Ζέππελιν τό άερόπλοιον πλέον έχει μήκος 
εκατόν εϊκοσιν όκτώ μέτρων, και διάμετρον ένδεκα καϊ έβδομήκοντα 
εκατοστών. Τό άερόπλοιον, τοΰ όποίου τό σφαίρωμα εϊνε έξ άργιλλίου 
διά νά μή μεταβάλλεται τό σχήμά του είς μικροτέρας ή μεγαλητέρας 
πιέσεις τών υψηλών ή χαμηλών στερεωμάτων τής άτμοσφαίρας καϊ 
χωρίζεται εΐς δέκα επτά θαλαμίσκους, ώπλίσθη μέ ηλεκτρικόν φώς

καϊ τηλέγραφον άνευ σύρματος, μετά άτυχεϊς δέ τινας άναβάσεις έπέ- 
τυχε νά διανύση εκατόν δέκα χιλιόμετρα εΐς δύω ώρας καϊ δεκαεπτά 
πρώτα λεπτά, ήτοι έπραγματοποίησε ταχύτητα καθ’ ώραν τεσσαράκοντα 
όκτώ χιλιομέτρων. Συγχρόνως οϊ Γερμανοί έδοκίμαζονκαϊ δύο άλλα άερό
στατα, τό «Παρσεβάλ» καθαρώς στρατιωτικής φύσεως καϊ τύ «Gros.se . 

Ή «’Ιταλία· είναι τό πρώτον Ιταλικόν άερόστατον μήκους 37 μέτρων 
και 75 εκατοστών, τύ όποιον έξετέλεσεν έξ άναβάσεις, διευθύνεται κα
λώς. άλλ’ ό κινητήρ του είναι άνεπαρκής. Ή ταχύτης του δέν υπερ
βαίνει τά 4 ν.αϊ 5° μ- κατά δευτερόλεπτον.

Ή «Αμερική» κατεσκευάσθί) δΓ ειδικόν σκοπόν, τήν κατάκτησιν τοΰ 
Βορείου Πόλου. Δέν προορίζεται διά μεγάλας ταχύτητας, άλλ' εΐς τάς 
αναβάσεις του ό άνεμος έκυριάρχησεν αύτοΰ καϊ τύ άερόστατον ήναγ
κάσθη νά προσεγγίοη εΐς τήν γήν. Έξ ίίλων τών άνωτέρω καταφαίνεται 
δτι δέν δύναταί τις νά είναι τελείως ασφαλής ταξειδεύων είς τόν άέρα 

μέ τήν έλαφροτέριιν τοϋ άέρος 
συσκευήν. Μία θύελλα τήν παρα
σύρει. μία σφαίρα διατρυπφ τό 
περίβλημα τοϋ σφαιρώματος.

’Εντεύθενάλλη θεωρία.Ή θεω
ρία τής βαρύτερος τοϋ άέρος 
συσκευής. Νά νψωθή ή συσκευή 
διά μηχανικής κινήσεως. Τό πρό
βλημα τό λύει ό Βέρν εΐς τόν 
■ Ρωβΰρον τόν Κατακτητήν». Εΐς 
τύ έπιστημονικιότατον μυθιστό
ρημά του ό Βέρν φαντάζεται 
πλοΐον έκ ναστοχάρτου ΰψούμε- 
νον διά πολλών κατακορύφων ελί
κων, κινούμενων δέ διά μιας ύπι- 
σθίας προωστικής καϊ μιας πρό
σθιας έλικος δριζοντίως. Καϊ 
λέγει ό Βέρν έκεΐ: Δώσατέ μου μη
χανήν νά κινήση αύτάς τάς έλικας 
καϊ θά σάς κυβερνήσω εΐς τό διά
στημα τό βαρύτερον τοΰ άέρος. 

"Ηρχισαν λοιπόν πρώτον μέ 
απόπειρας πτήσεως. Έφηρμόσθη 
σύστημα πτερύγων, σύστημα κω- 
πών, άλλ’ άστόχως.ΊΙλΟεν έπειτα 
ή πτητική συσκευή, έν τώ μεταξύ 
δέ τό άεροπλάνον. Καϊ ή μέν πτη
τική συσκευή στηρίζεται εις σύ
στημα πτερύγων, ας κινεί ι> άνα- 
βάτης διά τών άκρων του, τό δέ 
άεροπλάνον στηρίζεται εΐς τήν 
άντίστασιν τοΰ άέρος. I Ιαρετήρη- 
σαν δηλαδή δτι, δπως ό χαρταετός 
ύψοΰται κατά τήν συνισταμένην 
τών δυνάμεων, ήτοι τής άπωστι- 
κής δυνάμεως τοϋ άνεμου καί τής 
ελκτικής τοΰ σπάγου δΓ ού τόν 
κρατοϋμεν, οΰτω καϊ μία έπιφά- 
νεια έκσφενδονιζομένη μέ ταχύ
τητα είς τό διάστημα καθ’ ύρι- 
ζόντιον φοράν θά έξακολουθήση, 
τό μέν διά τής αρχικής ταχύτητος, 
τό δέ έρειδομέιη έπ'ι τής αντιστά- 
σεως τοϋ άέρος νά κινήται καθ’ 
όριζοτ-τιότητα. Πράγματι έπενο- 
ήθη συσκευή |ΐέ έλαφρώς κεκλι
μένα επίπεδα οριζόντια, φέρουσα 
τροχούς ποδηλάτου, ήτις έπί επι
πέδου κινηθεϊσα, δυνάμει τής κτη- 
θείσης ταχύτητος έρρίφθη εΐς τό 
διάστημα καϊ διήνυσε, δυνάμει τής 
άνωτέρω άρχής, περί τά 250 μέτρ. 
πεσοΰσα πλέον λόγφ τής τριβής 
τοΰ άέρος καϊ τής έλξεως τής γής. 

Έσκέφθησαν τότε νά παρατεί
νουν τήν κίνησιν και έτοποθέτη- 
σαν, μέ διαφόρους παραλλαγάς, 
έλικα προωστικήν, πηδάλιον κλ. 
Τέλος ή σημερινή συσκευή, άερο
πλάνον καλουμένη, παρουσιάζει 
άκόμη άτελείας. Φαίνεται μάλλον

δτι τό μέλλον επιφυλάσσεται διά τό έλικόπτερον ή όρθόπτερον, δπερ δέν 
είνε τίποτε άλλο παρά έν σμικρφ ή «Διομήδεια», τό άερόπλοιον τοΰ Βέρν. 
Ύψοΰται δηλ. καί κινείται δι’ ελίκων, καταλαμβάνον μικρόν όγκον κλ. 

Απειρία οχημάτων λοιπόν. Ό Τατέν έπενόησεν εν Αληθινόν πτηνόν, 
κινούμενοι· εΐς τό διάστημα μέ πτέρυγας.Ή μικτή συσκευή Ντυρουά καϊ 
Μπρουϊνιάκ ήτις φέρει καϊ άερόστατον, ή τοΰ Λίλινταλ, ή τοΰ Μαξϊμ καϊ 
ή τοΰ Λοΰδβιγ, ήν βλέπετε εις τήν έναντι, εικόνα είναι παραλλαγαϊ τής 
βαρυτέρας τοΰ άέρος συσκευής. Άλλ'έγείρεται πάλιν τό ζήτημα: Άν εΐς 
τάΰψη. έκεΐ ποΰ ταξειδεύει, πάθη βλάβην τινα ή μηχανή του καϊ σταμα
τήσουν αί άνυψωτικαϊ έλικες; Σκάφος καϊ έπιβάται θά Ορυμματισθοΰν. 

Εντεύθεν λοιπόν οί οπαδοί τής βαρυτέρας τοϋ άέρος συσκευής καί οί 
οπαδοί τής έλαφροτέρας τοΰ άέρος τείνουν εΐς μίαν συνεργασίαν. Άπ’ 
έδώ Αρχίζει νά γίνηται δεκτή ή μικτή λύοις ώς έκλήθη. Δηλαδή νά 
συνδυασθή τό άερόστατον, τό άεροπλάνον, τό έλικόπτερον διά νά έπι- 
νοηθή συσκευή πληρούσα όλους τούς όρους.

Καί υπολογισμοί καϊ εργασία πυρετιόδης καϊ κατανάλωσις διανοητι
κής δυνάμεως διά νά ύποταχθή ό άήρ. Καϊ δύναταί τις άδιστάκτως νά 
άποφανθή δτι ή υποταγή τοΰ άέρος είναι ζήτημα ολίγου χρόνου.

Gros.se
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ΕΙΣ ΤΟ ΒΟΥΝΟΝ |Φωτ. Γ. Γρηγορο.τούλου]

XI Κ) ΙΙΧΙ ΓΙΟ^ ΚΧΙ ΧΙΙ’ΟΧΧ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΙΑΝ ΜΑΣ

Ή κυρία Άθηνά Ρουσσάκη Γερμανού, ε’νε γνωστή είς τούς άναγνώστας 
τής «Εικονογραφημένης» άπό άλλα της έργα. Τώρα ή καλή Έλληνίς εις 
τούς κατωτέρω δημοσιευόμενους στίχους χύνει τόν πόθον της νά ϊδη 
έν Χαρτούμ, δπου δέν υπάρχει έλληνικόυ προξενείου, τήν σημαίαν 
μας, κα! ευχαρίστως δημοσιεύομε·/ τήν ποιητικήν τρόπον τινά άνα
φοράν της.

ΑΡΑΓΕ ...
-Τ’/’’ χώρα έδώ τή μακρυνή, ποΰ τά ήλιολουσμένα 
νερά τον Νείλου τρέφουνε τόσα παιδιά 'δικά Σου, 
ποΰ ά αγαπούνε πειό πολύ, γιατ’ είναι στερημένα 
Ελλάς Μητέρα, άπ’ τή γλνκειά κι' ολόθερμη Αγκαλιά Σου, 

δέν στέλλεις ί’να Σον παιδί, δεξιό παιδί Σου ένα 
άπ" τά πολλά, ποΰ χαίρονται της χάρες σου 'κεϊ κάτου, 
ατά στήθη νά χαράξωμε, τά τόσφ διψασμένα 
μέ γράμμτιτ' αναλλοίωτα το ποθητό όνομά τον ;

Πήιε, δέν θέ νά νοιώοωμε κι’ εμείς τόση ευτυχία 
νά ίδούμε τή Σημαία μας νά γλυκοκυματίση;
Αυτό τό γαλανό πανί, ή λ,άμηιι αυτή ή θεία 
δέν Οά χυθή σέ "μας έδώ, Πατρίδα νά θυμίοη ;

Αραγε . . . θίΐρθιι ένα ταχύ, μιά χαραυγή αγιασμένη, 
τό όνειρό μας νά γενή αληθινό καμάρι’ 
Οάρθιι στιγμή, γλνκειά στιγμή, ν' άναιβοκαταβαίνη 
περηφαν' ή Σημαία μας σ' ολόχρυσο κοντάρι/

Χαρτούμ ΑΘΗΝΑ ΡΟΥΣΣΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΟΥ

«
ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

Προχωρούν καί κατακτούν κάθε άπομεμακρυσμένην συνοικίαν τών 
’Αθηνών καί δίδουν ζωήν εϊς τώ πέρατά των τά ηλεκτρικά τράμ. Τώρα 
συνεπληρώθη καί ή γραμμή Ίπποκράτους-Βοτανικού Κήπου, άρχί- 
ζουσα άπό τό τέρμα τής όδού’Ιπποκράτους παρά τήν λεωφόρον 'Αλεξάνδρας, 
διασχίζουσα τήν οδόν αύτήν, διερχομένη παρά τήν Μητρόπολιν καί φθάνουσα 
πλησίον τού Βοταν. Κήπου έπί τού παρόντος. Ή φωτογραφία μας παριστα 
τό τράμ εϊς τό αραιότατα κατωκημένον μέρος· τού πέρατος τής γραμμής, 
αραιότατα κατίρκημένον τώρα διά νά έμψυχωθή μετ' όλίγον άπό τήν πρόο
δον, ή όποια συντελείται μέ τό έργον τής Εταιρίας τών Τροχιοδρόμων.

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΝ ΤΡΑΜ ΕΙΣ ΤΟΝ ΒΟΤΑΝΙΚΟΝ ΚΗΠΟΝ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ύπό τών διευθυντών τών έν Άθήναις έκδιδομένων εβδομαδιαίων εφημε
ρίδων καϊ περιοδικών «Εικονογραφημένης», «Έλλ. Έπιθεωρήσεως», «Πινα
κοθήκης . Παναθηναίων», «’Αλήθειας», «Ελλάδος», «Πανελ. Κράτους», 
«Ρωμηοΰ», «Κράτους», «’Εθνικού Βήματος» καί «Πύρρου ίδρόθη 'Εταιρία, 
σκοπούσα τήν διά τής συναδελφικής αλληλεγγύης πρόοδον τού Περιοδικού 
Τύπου. Ή διευθύνουσα επιτροπή άπετελέσθη έκ τών κ. κ. θ. Τζαβέλλα 
Διευθ. τού «Κράτους», Δ. Καλογεροπούλου Διευθ. τής «Πινακοθήκης- καϊ 
Κ. Μιχαηλίδου Διευθ. τών Παναθηναίων . ΊΙ ’Εταιρία μεταξύ άλλων έλαβε 
καί τάς κάτωθι αποφάσεις, λίαν ενδιαφέρουσας :

(Απόσπασμα πρακτικών τής συνεδρίας της 1 Μαρτίου 1/10'1).

Κατ’ άπόφασιν τής όλομελείας τής -Εταιρίας Περιοδικού Τύπου’Αθηνών», 
α’) Ιίαταργεϊται όλοσχερώς ή αποστολή δωρεάν τών έβδομαδιαίων φύλ

λων καί περιοδικών τών ύπό τών άποτελούντων τήν ’Εταιρίαν ταύτην 
διευθυνομένων.

β') Ούδείς αναγνωρίζεται ώς συνδρομητής καί λαμβάνει σειράν φύλλων, 
άν μή προκατέβαλε τήν έτησίαν αύτού συνδρομήν. ’Επιτρέπεται μόνον ή 
αποστολή φύλλου ή τεύχους ώς δείγματος είς πάντα αΐτούντα’ καί

γ’) Ύποχρεούνται δπαντες οϊ διευθυνταί οί άποτελούντες τήν 'Εταιρίαν 
ν’ άναγράφωσι στεοεοη'.τως εις ΰλα τά ύπ'αϋττΰν διευΟννόμενα ρ άλλα τά <!>■<>- 
ματα τών συνδρομητών τών δυστροπούνιων είς την πληρωμήν τής συνδρομής 
των είςοίονδήποτε έκ τών έν λόγοι εβδομαδιαίων εη ημερίδων καί περιοδικών.

«

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Άπό τήν νεοφανή εφημερίδα «Ήχώ τής Δημοσίας Ασφαλείας», διευθυ- 
υομέυην άπό τόν καλόν συνάδελφον καί δικηγόρον κ. I’. Λεφάκηυ παρα- 
βάνομεν τό έπόμενον σημείωμα περί τών πρώτων άξιωματικών τής χωρο
φυλακής μας.

Μετά τήν δημοσίευσιν τού Διατάγματος τού 1833, διά τού όποιου ήνοί- 
γετο ή θύρα τής κατατάξεως είς τόν στρατόν εϊς τούς παλαιμάχους τής 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ φυϊιν Τ0 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΩΝ

έπαναστάσεως, κατετάχθησαν ώς μοίραρχοι καί υπομοίραρχοι τής χωρο
φυλακής οί άνδρειότεροι καί κάλλιστοι ίπλαρχηγο! καί άγωνισται αύτής. 
Τοιούτοι δέ ύπήρξαν οϊ Δημήτριος Δεληγεώργης, πατήρ τού αειμνήστου Έπ. 
Δεληγεώργη, Λ. Μαυρομιχάλης, Κουτσογιαννόπουλος, Σισίνης, δ φιλέλλην 
'Ιταλός Μουράντες, δστις βραδύτερου λιποτακτήσας μετέβη εϊς τήν ’Ιτα
λίαν καί έκεΐ έςελέγη ήγεμών ένός βασιλείου αύτής έπί δύο ήμέρας. ό Βλα- 
χόπουλος, στρατηγός, πατήρ τού άλλοτε διευθυυτού τής άστυνομίας 'Αθη
νών Βλαχόπουλου, Πετμεζάς, Γευοβέλης, ΙΙτολεμαϊος. Μανιάτης, Δραγών, 
Παπασκώλ, Βακάλογλους, πατήρ τού τέως ύπασπιστοϋ τού Βασιλέως κ. 
Βακάλογλου, Κρητικός, Μοσχοβάκης, Δημακόπουλος, Φιλάρετος πατήρ τού 
πολιτευτού κ. Γ. Φιλαρέτου καί πλείστοι άλλοι.

e
ΣΩΘΗΤΕ ΛΟΙΠΟΝ I

Λι τρίχες τής κεφαλής δέν πίπτουν πλέον, ούτε αδυνατίζουν, ούτε λευ- 
κ.αίυουται. Ή έπιστήμη άφοΰ «μελέτησε τήν σύστασιν τής τριχός καϊ τήν 
λειτουργίαν τής άναπτύξεώς της, εύρε καί τό φάρμακου νά τάς τουώυη, 
ώστε νά μή πίπτουν, νά μή λευκ.αίυωυται κα! άκόμη νά φύωνται νέαι, νά 
πυκνώνουν τά μαλλιά, νά μαυρίζουν — όχι πλέον διά βαφής αηδούς — καί 
νά χουδραίυουυ.

Εϊς νεαρόν επιστήμονα. "Ελληνα δέ, τόν κ. Άλ. Δ. Καλαφάτην, απόφοι
τον τής Βιομηχανικής ’Ακαδημίας, έγκύψαντα εις ειδικός έπί τού φαινομέ
νου μελέτας, οφείλεται ή έφεύρεσις. Οϊ δοκιμάσαντες τό διακηρύσσουν ώς 
άποτελεσματικόν καί ή έπιστήμη ώς άλάνθαστον καί αβλαβές.

«
ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

Οί Ελληνες καί ή -θάλασσα, ύπό ΙΙερ. Ίακ. ’ Αργυροπούλου ανθυπο
πλοιάρχου τού Β. Ναυτικού. '() διακεκριμμένος καί μελετηρός αξιωματικός 
μας έξέδωκε νέον έργου του ύπό τόν άνω τίτλον γαλλιστί, έξετάζων τό 

ζήτημά του άπό πάσης άπόψεως καί έν ιστορική έξελίξει, ή όποια τόν 
φέρει νά έκθεση τά κατά τό έν άρχαιότητι ναυτικόν, τό ναυτικόν μας 
κατά τούς βυζαντινούς χρόνους καί ύπό τήν οθωμανικήν κυριαρχίαν, 
κατά τήν έπανάστασιν έπειτα καί τά κατά τήν σημερινήν του θέσιν. 'Ο 
X. Άργυρόπουλος δέν παραλείπει νά έκθέση καί τά τού ναυτικού προ
γράμματος ώς καί τά περί ύποβρυχίων καί τά τού εμπορικού ναυτικού.

Τέλειον οΰτω ύπό πάσαν έποψιν τό έργον, ευσυνείδητου κα! προϊόν 
ιστορικής εύθυκρισίας κα! μελετών, εΐνε πολύτιμον ιστορικόν κα! πολι
τικόν μαζύ βιβλίο·/, προσθέτου ένα άκόμη θρίαμβον συγγραφικόν εϊς τό 
ενεργητικόν τού καλού μας καί φιλοπόνου άξιωματικού.

*
Θεσσαλικά Μνημεία —ΆθΌνασάκειον μονσεΐον έν Βόλω. Μέρος 

1»ν Α! ζωγραφίαι τών Παγασών, Ιστορία τής ελληνικής ζωγραφικής, 
Άνασκαφα; και έρευναι έν Ιίαγασαΐς.—Άθήναι’ βιβλιοπωλείου Κ.Έλευ- 
θερουδάκη — Βόλος’ βιβλιοπωλείου Κ. ΙΙαρασκευοπούλου, δραχ. 2.

Τό νέον τούτο έργον τού κ.Άρβανιτοπούλου, ’Εφόρου τών "Αρχαιοτή
των Θεσσαλίας, τυπωθέν καλλιτεχνικώς ύπό τών κ.κ. Μά’ίσνερ καί Καρ- 
γαδούρη καί κοσμούμενου ύπό 50 περίπου εικόνων καί σχεδίων, είναι 
πολλού ένδιαφέροντος, ώς πραγματευόμενο'/ περί τοΰ ήκιστα γνωστού 
κλάδου τής Αρχαιολογίας, ήτοι περ! τής έλληνικής ζψγραφικής.

Έν αύτφ ό κ. Άρβανιτόπουλος παρέχει πλήρη καί έπιστημονικώς 
ακριβή εικόνα περ! τού τί είναι σήμερον γνωστόν περί τής αρχαίας 
έλληνικής ζωγραφικής, πρός τούτοις δέ πώς άνεπτύχθη ή τέχνη αΰτη 
τό πρώτον, πώς έβάδισεν είς τήν πρόοδον, πώς ήκμασε καί παρήκμασε 
καί τέλος πώς άνεγεννήθη έπί ελληνικού εδάφους.

Εννοείται δτι πλεϊστα νέα συμπεράσματα, τά όποια ΰπηγόρευσεν ή 
άνακάλυψις τών περίφημων ζωγραφιών τών Παγασών. ύπάρχουσι καϊ 
έκτίθενται έν τφ βιβλίφ τού κ. Άρβανιτοπούλου μετά πολλής ακρίβειας 
δσον καί συντομίας.

Έξεδόθη τό έννατον τεύχος τού Φεβρουάριου τού αληθινά πρωτοτύπου 
και χρησιμωτάτου περιοδικού τό ιΈμπόριον^. ΙΙεριεχ,όμενα : Τά βαθύτερα 
αίτια τής στασιμότητος τού έλληνικοΰ εμπορίου. — Τό νέον Ευρωπαϊκόν

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΦΥΧΙΝ ΝΕΡΟ ΥΔΡΟΜΥΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΠΑΓΩΜΕΝΟΝ

σύστημα τοϋ έμπορεύεσθαι καί ή κερδοσκοπία.—Τό εμπορικόν ίσοζύγιον.— 
Ζητήματα εμπορικής παιδαγωγικής: Ή πρακτική έν Έλλάδι έκπαίδευσις. 
Εμπορικά: σχολαί.—Ή πλουτολογία καί ή έπιστήμη τοϋ Εμπορίου. Πώς 
δέον νά διδάσκηται αΰτη.—Πώς είνε δυνατόν νά έξασκηθώσιν οί μαθηταί 
είς τήν ταχεία·/ καί ακριβή έκτέλεσιν τών άριθμητικών πράξεων.—Ή οικο
νομική άνατροφή τού Γερμανικού Λαού. — Εισαγωγή Τελωνείου Πειραιώς. 
— Εμπορικά κέντρα. Οί Παρίσιοι. — ΊI δεύτερα γενική συνέλευσις τού 
Εμπορικού καί Βιομηχανικού ’Επιμελητηρίου Πειραιώς.—Λογιστική τών 
έμπορίκών εταιρειών. — Λύσεις τών ζητημάτων καί γυμνασμάτων τού 7ου 
μαθήματος τής λογιστικής. — Διαγωνισμοί λογιστικής καί , τρεχουμένων 
τοκοφόρων λογαριασμών.—Μαθηματικά έφηρμοσμένα εϊς τό Εμπόριο·/. — 
Σιταγορά. — Βιβλιογραφία. — κλπ. κλπ. — Εικόνες τέσσαρες.

ECHO DE LA MODE
La maison d’exportation en Soieries connue au ntonde entier: 

Schweizer & Co., Fonmisseurs de la Cour Rovale, ii Lucerne V 11 (Suisse) 
nous fait part des dernidres donnees avant attrait a la mode actuelle: 

Pour le Printenips et l’Ete le caprice de la mode nous parait favo- 
riser tout specialement les Ottomans, Coteliis, Surahs et Shantungs 
s'adaptant a merveille pour robes de ville. Les Liberty, Crepe de 
Chine, Messaline, et Crepuscule vaporeux a souhait pour toilettes de 
soirees, ceremonie et theatre. La richesse dans l’assortiment des nou
veaux tons est surprenantc, les teintes pastel unies tiennent le record 
et font les delices de chacun. Les nuances en faveur et d'un effet 
tnerveilleux se trouvent du vert russe au vert olive, du lilas aux tons 
prune, de meme les teintes grises aussi tr&s appreciees; la gamme 
des brans du beige au prun dori et ntarron tient aussi une place 
principale sans oublier les ravissantes teintes canard et paon. Les 
rayures et carreaux dans les dispositions nouvelles, Libertys imprimes,

[Φωτ Σπ. Καμηλέρη] ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΜΠΟΝ

Bareges et Foulards qui pour cette saison deviennent favoris pour 
Robes et Blouses jeteut une note interessante dans la collection. Pen
dant la saison cliaude la nuance preferee est toujours la Robe blan
che brodee avec effet de couleur dont notre collection dispose des 
nouveautes les plus originales. Les maisons creatrices des modeles 

nouveaux de Paris donnent comnie obtenant toujours un suc- 
c6s sans precedent les broderies et dentelles. Le gout du jour 
est avant tout pratique et favorise specialement les robes bro- 
dees sur Batiste, Caclieniire, Zephir, Toile, Shantung, Tulle, 
Ponge, Mousseline de Soie, Chiffon et Crepuscule, lesquelles 
sont envoyees de meine que lessoieries franco de port a domicile. 

Ilemaudez done aujourd'hui meme nos 6chantillons de nou
veautes en soieries, ainsi que des robes et blouses brod6es avec 
gravure qui vous seront envoyes gratis et franco sur demande.

’II τιμή καί ό χρόνος ιιπολεοθέντα ουδέποτε ανακτώνται.
Οίδέν κτήμα είνε σεμνότεροι· καί άω/ αλέοτερον τής αρετής.
d/ό τής ευφυΐας δύναται τις νά πορισθή πλούτον, άλλ' είνε άδύ

νατον διά τοΰ χρήματος ν άποκτήαη ευφυΐαν.
Ό νόμος δταν έφαρμόξειαι είνε λέων άγρυπνος, όταν είνε μόνον 

είς τό χαρτί, είνε λέων κοιμισμένος.
Ίο άοφαλέοτερον κέρδος είνε ή οικονομία.
Λάμβανε τήν γνώμην τού καθενός, άλλά καί σύ κρίνε μόνος.

ΙΔΟΥ ΕΥΚΑΙΡΙΑ!

Αληθινή ευκαιρία δΓ έπιχείρησιν ασφαλή. Ένα περίκομψον καί 
στερεότατον αυτοκίνητου τού γυωστού έργοστασίου Dietrich & C‘c 
πωλείται ε'.ς απίστευτου τιμή·/. ’Ακριβώς είπε:·/ εΐυαι omnibus-λεω- 
φορεΐου, καταλληλότατου δέ διά υά έξυπηρετή συγκοινωυίαυ μέ 
έξοχάς, μεταξύ πόλεως καί επινείου κ.λ. Ίδέτε το εϊς τήν κάτωθι 
εικόνα. Έχει οκτώ εσωτερικός θέσεις καϊ δύο έξωτερικάς. Ή μη
χανή του έχει τέσσαρας κυλίνδρους, δύναμιν δέ εϊκοσιτεσσάρων 
πραγματικών ίππων καί, κινουμένη διά βενζίνης ή οινοπνεύματος 

σταφίδος, αναπτύσσει ταχύτητα εις επίπεδον καί δμαλον δρόμον όγδοή- 
κοντα χιλιομέτρων καθ’ ώραν. Έστοίχισε 26 χιλ. δραχμών καί πωλείται 
είς τιμήν μικροτέραν τοϋ ήμίσεως. Ένας επιχειρηματίας, μέ έλάχιστον κεφά- 
λαιον, άγοράζων αύτό διά τήν συγκοινωνίαν τοΰ Νεκροταφείου π. χ., δπου 
δέν υπάρχει τράμ καί τόσος κόσμος αναγκάζεται νά πηγαίνη ή μέ άμάξι ή 
πεζή, ή δΓ δπου άλλο δέν ύπάρχει τράμ, δύναται νά κέρδίζή ήμερησίως 
τού κόσμου τόν παρά. Γίνονται καί εύκολίαι μεγάλα·, περί τήν πληρωμήν. 
’Λπευθυντέον πρός τήν διεύθυνσιν τής Εικονογραφημένης».

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
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ΑΝΑΓΝΩΣΑΤΕ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ

Πόθος θερμός, επιθυμία διακαής όλων τών συνδρομητών τοΰ ήμε- 
τέρου Περιοδικού, είναι νά γίνη ή εκδοσις αύτοΰ δεκαπενθήμερος. Καί 
είναι κοινός ό πόθος, πόθος ύμών καί ήμών καί ή οκέιρις πρό πολ- 
λοΰ άνέθορεν.

Άτυχώς — καί πρέπει νά πιστεύσωσιν ημάς, μηδέποτε φεισθέντας 
δαπανών, μηδέ Ουσιών, μηδέ κόπων μέχρι τοΰδε όπως έχουν σήμε
ρον τά πράγματα είναι σχεδόν αδύνατον τούτο.

Δέν πρέπει νά λησμονηθούν αί άτυχίαι τών 'Ομογενών. Είς Ρωσ- 
σίαν. άφ’ ής έξεδόθη ή Εικονογραφημένη τό πρώτοι·, δέν κατόρθωσε 
νά εϊσέλθη μέ τόν επαναστατικόν σάλον δστις έκλυδώνιζε τήν αχανή 
αυτοκρατορίαν, άτυχήσασαν καί αύτήν κατά τόν μετά τών Ιαπώνων 
τελευταΐον αύτής πόλεμον. Καί είνε άπειρος ό κατά τά νότια αύτής 
μέρη εγκατεσπαρμένος ομογενής πληθυσμός καί εύημερεϊ. Είς τήν 
Τουρκίαν μόλις τώρα αρχίζει ή ελεύθερα εισαγωγή περιοδικού έχοντας 
τήν αποστολήν τής «Εικονογραφημένη; . ΊΙ Ρουμανία καί ή Βουλ
γαρία άπό διετίας περίπου κατέστησαν απρόσιτοι καί αύταί είς ημάς. 
Ή Αμερική έκλεισε καί αύτή σχεδόν τάς πύλας της εσχάτως.

Καί ώς νά μή ήρκουν δλα αύτά ένέσκηψεν εσχάτως είς τήν μέχρι τής 
χθες χρυοόρρυτον χώραν, είς τήν Αίγυπτον, ή τρομερά κρίσις.

ΓΙαραΟέτομεν τώρα έκ τής ήμετέρας διαχειρίσεως μερικούς αριθμούς, 
οί όποιοι όμιλοΰντες εύγλωττότερον Οά πείσωσι περί τοϋ αδυνάτου τής 
πραγματοποιήσει,!: τής γενικής έπιθυμίας πάντας.

Έ τ ή σ ι α ι δ α π ά ν α ι Έ τ ή σ ια ι π ρ ό σ ο δ οι

Άξια χάρτου .... Δρ. 3,6οο Έκσυνδρ. Εσωτερικού. Δρ. Ι2,οοο
Τυπογραφικά .... • 3,6οο Έκ συνδρ. Εξωτερικού.Φρ. ιχ,δοο
Άξια εικόνων .... 3.όοο Έκ δημοσιεύσεων . . . Δρ. 3,οοο
Ταχυδρομικά .... » 1,320 Έν ίίλω . . . Δρ. 32,6οοΒιβλιοδετικά . . . 400

Διεκπε(»(ΐί('>(πς και ου-
σκευασία................. • όοο

Ενοίκια γραφείου 2,000
Μισθοί προσωπικού

καί συνεργασία . . ιο,5όο
Έν δλφι . . Δρ. 25.680

Αναλογεί δηλαδή δαπάνη 2,ιοο δρ. δι’ έκαστον τεύχος. "Ας μή λησμο- 
νήται δέ καί ή έκπτωσις τοΰ φράγκου, ή οποία άτυχώς έν Έλλάδι δέν 
συνοδεύεται καί υπό τής γενικής έκπτώσεως ούτε αύτών τουλάχι
στον — πλήν τής τιμής τοΰ χάρτου — τών ειδών τής πρώτης άνάγκης- 
ούδέ καί τών τροφίμων.

Είναι προφανές ότι γινόμενης δεκαπενθημέρου τής έκδόσεως αί έτη- 
σιαι δαπάναι Οά διπλασιαστούν. Τίθεται δέ καί ό όρος: Νά μή αύξηθή 
ή συνδρομή. Άρχικώς ή συνδρομή τών 22 φρ. διά τό εξωτερικόν και 
τών 20 δρ. διά τό εσωτερικόν έκανονίσθη μέ άναλογίας τοιαύτας ώστε 
νά γίνη τρις τοΰ μηνός ή αύτή, ώς σήμερον πολυτελής, εκδοσις. Καί θά 
είναι τό θαύμα τής εύθηνίας. Μέ 22 φρ. τρις τοΰ μηνός ή «Εικονογρα
φημένη απέναντι φρ- συνδρομής τής Illustration τετράκις τοΰ 
μηνός! Τότε δέ καί τό τεύχος μας θά πωλήται άντί 5° λ. ένφ σήμερον 
είναι αδύνατον νά πωληθή όλιγώτερον τών 2 δρ. Είναι ζήτημα άριθμοΰ 
συνδρομητών καθώς βλέπετε.

Τρεις χιλιάδες συνδρομητών μετά τών άναλόγων δημοσιεύσεων κα
λύπτουν τάς δαπάνας τής δεκαημέρου έκδόσεως καί δύω χιλιάδες συν
δρομητών μετ’ άναλόγων δημοσιεύσεων καλύπτουν τάς δαπάνας τής 
δεκαπενθημέρου έκδόσεως.

Σήμερον ό προϋπολογισμός μας διά τό πέμπτον εκδοτικόν έτος προ
βλέπει έσοδα 35,000 περίπου χιλ. δραχμών άπέναντι 26,οοο έξόδων. 
Προϋπολογίζεται δηλαδή περίσσευμα ρ,οοο δρ. όπερ άδηλον άν θά 
πραγματοποιηθή. Όμολογοϋμεν ότι τό περίσσευμα τοΰτο είναι ικανο
ποιητικόν, άλλά δέν έπαρκεΐ διά νά καλύηιη τήν άπαιτηθησομενην μέ
χρι τοΰ διπλάσιου δαπάνην διά τήν δεκαπενθήμερον έκδοσιν. Νά έπιχει- 
ρήσωμεν μέ τήν έλπίδα ότι θά αύξήση καταπληκτικώς δ αριθμός τών 
συνδρομητών;

’Όχι ! φωνάζει ή λογική.
Ό μή δίδων τάς 20 δρ. διά τήν μηνιαίαν έκδοσιν, δέν τάς δίδει διότι 

δέν δύναται νά τάς δώση καί συνεπώς δέν θά τάς δώση καί διά τήν 
δεκαπενθήμερον. Διότι ή πυκνοτέρα εκδοσις είναι εύθηνία άλλά δέν 
ελαττώνει καί τό ποσόν. Άρα ή δεκαπενθήμερος εκδοσις δέν εϊναι μέ
σον διά νά αύξήση τόν αριθμόν τών συνδρομητών. Ημείς οί όποιοι, 
κατωρθώσαμεν νά φέρωμεν είς τήν σημερινήν περιωπήν του τό έργον 
μας, εϊμεθα είς θέσιν νά γνωρίζωμεν καλώς τά πράγματα. Καί λέγομεν: 
Έάν οί κ. κ. συνδρομηταί ήμών επιθυμούν νά γίνη, δπως έχουν σήμε
ρον τά πράγματα, δεκαπενθήμερος ή -Εικονογραφημένη·, ή -Εικο
νογραφημένη ίλά πέση. Έχομεν δέ τήν ήθικήν ύποχρέωσιν, απέναντι 
τοΰ Τόπου κα'ι τής ‘Ιστορίας νά μή τήν άφήσωμεν νά πέση. Αύτή 
είναι ή γλώσσα τής ειλικρίνειας.

Άλλ’ υπάρχει έν μέσον νά αύξήση δ αριθμός τών συνδρομητών ήμών 
καί ήμεΐς ευχαρίστως θά συμβάλωμεν ύλικώς είς τοΰτο. Τό μέσον τό 
έχουν είς χεΐρας των αυτοί ούτοι οί συνδρομηταί μας, οί. όποιοι 
έδειξαν ότι αγαπούν τό έργον μας καί τό περιβάλλουν μέ στοργήν καί 
είναι τό σύστημα τό όποιον έχουν έν χρήσει δλαι αί ’Αμερικανικοί 
εφημερίδες καί δλα τά ’Αμερικανικά περιοδικά, τά μεγάλα καί τά 
κυκλοφορούντο είς εκατομμύρια φύλλων, τό σύστημα των δώρων.

Ουτω έάν έκαστος συνδρομητής έκτιμών τό έργον καί τήν αποστολήν 
τής «Εικονογραφημένης» καί ενδιαφερόμενος ύπέρ τής προόδου αύτής 

θέληση, δύναται νά έγγραφη καί ενα καί δύω καί πλείονας συνδρο
μητάς. Είς τούς οΰτω έκδηλοϋντας τήν πρός έαυτήν στοργήν των, ή 
• Εικονογραφημένη πλήν τής άμετρου ευγνωμοσύνης της θά δώση 
καί δώρα, δώρα άξίας. Ίδέτε τα :

Έν πρώτοις. άπό τοΰ νΰν, διά τούς παλαιού,· συνδρομητής τούς 
θέλοντας ν’ αποκτήσουν καί ιο ετήσιον έξάρτημα τής Εικονογραφη
μένης-. τό θαυμάσιον Εγκυκλοπαιδικόν Ήμερολόγιον 1. Λ. Βρετοΰ, 
όπερ, μοναδικόν και πολύτιμον άπόκτημα, στολίδι αληθινόν, τιμάται 
πολυτελώς χρυσοδεμένον φρ. χρ. 5 ή δρ. διά ιό εσωτερικόν, ή συνδρομή 
τοΰ Περιοδικού μετά τοΰ Ημερολογίου ώρίσθη είς φρ. χρ. 25 ή δρ. 
23 διά τό έσωτεριαόν, πάντοτε προπληρωτέας.

ιι Είς τόν έγγράφοντα άπ’ εύθείας πρός ημάς ένα συνδρομητήν ετή
σιον καί προαποσιέλλοντα τό άντίτιμον τής συνδρομής του.

Δώρα άξίας 4 δρ. εκαοτον.

Τέσσαρα Λαχεία τον Σιόλου μονόδραχμα, ή ενα άργυροί·»· αναπτήρα σι- 
γάρον. η μίαν άργυρόν οπιρτοΟήκην. ή ενα λαιμοδέτην, ή ένα τόμον Εγκυ
κλοπαιδικοί Ημερολογίου I. .1. Βρετοΰ, χρυσόδετον.

β’ Είς τόν έγγράφοντα δύω συνδρομητάς ετησίους καί προαποστέλ- 
λοντα τύ άντίτιμον τών συνδρομών.

Δώρα άξίας 8 δρ. εκαοτον.

Όκτώ .Ιαχεία τοϋ Στόλου μανόδραχμα, ή έν μελανοδοχείου μεταλ/.ινον. 
ή έν Ήμερολόγιον Βρετοΰ. πολυτελές, ή μίαν συνδρομήν έτησίαν τοϋ Ι’ω- 
μηθϋ· τοΰ Σουρή, 'ή έν £ιΰ;'θί χειροκτίων, ή μίαν όμβρέλλαν, ή ιόν μι
κρόν Λαροΰς.

γ' Εις τόν έγγράφοντα τρεις συνδρομητάς ετησίους καί προαποστέλ- 
λονια τό άντίτιμον τών συνδρομών.

Δώρα άξίας 12 δρ. έκαστον.

Λυ'ιδεκα Λαχεία του Στόλου μανόδραχμα, η εν ζεύγος χειροκτίων μον- 
οκεταίρ, ή τέσσαρα ζεύγη καλτσών, ή μίαν δωδεκάδα κολλάρισε, ή ενα μπα
στούνι, ή μίαν τσιγάρο!}ήκην άπό αλπακό ή τό Λεξικόν Λαροΰς χρυσόδετοι’.

δ’ Είς τόν έγγράφοντα τέσσαρας συνδρομητάς ετησίους καί προαπο- 
στέλλοντα τό άντίτιμον τών συνδρομών.

Δώρα άξίας 16 δρ. έκαστον.

Δέκα έξ Λαχεία τον Στόλου μανόδραχμα, ή έν καπέλλον ανδρικόν τής 
εκλογής σας. ή μίαν τσιγαροθήκην άργυρόν, ή έν μπαστούνι, ή έν μελανο
δοχείων, ή ένα πορτρφόλλί, ή μίαν τζαντίτοα διά κυρίαν, ή ένα βέλλο πα- 
ρασόλ, ή μίαν όμβρέλ,λαν.

ε Είς τόν έγγράφοντα πέντε συνδρομητάς ετησίους καί προαποστέλ- 
λοντα τό άντίτιμον τών συνδρομών.

Δώρα άξιος 20 δρ. έκαστον.

Μίαν συνδρομήν έτησίαν τής •Εικονογραφημένης ·, ή — έν Λαχεϊον τοϋ 
Στόλου μονόδραχμον καί ένα αναπτήρα τσιγάρου καί ίνα τόμον Ημερολο- 
λογίου Βρετοΰ καί ένα λαιμοδέτην καί μίαν όμβρέλλαν βροχής, ή —μίαν 
μεγέθυναν φωτογραφίας είς τό φυσικόν, ή — μίαν όμβρέλλαν γνναικείαν, 
ή — τέσσαρα ζεύγη χειροκτίων, ή δύω ζεύγη χειροκτίων μουσκεταίρ, ρ εξ 
ζεύγη καλτσών γυναικείων, ή μίαν δωδεκάδα κολλάρισε καϊ ήμίσειαν μανι- 
κετίων, ή ένα ποδόγυρον μισοφοριού, ή μίαν μποτιλίτσα βίολέττας γνήσιας.

ς' Είς τόν έγγράφοντα δέκα συνδρομητάς έτησίους καί προαποστέλ- 
λοντα τό άντίτιμον τών συνδρομών,

Δώρα άξίας 40 δρ. έκαστον.

"Εν ώρολώγιον τής τσεπι/ς ανδρικόν, ή μίαν όμβρέλλαν γνναικείαν μετα
ξωτήν, ή μίαν φωτογραφικήν μηχανήν, ή τήν Ιστορίαν τοϋ καθηγητοϋ κ. 
Σπυρ. Λάμπρον, ή ε>’ μελανοδοχείου έκ λευκού μετάλλου, ή εν μισοφόδι 
μεταξωτόν, ή εξ ζεύγη καλτσών γυναικείων άζούρ, ί} μίαν σμιζέττα καλοκαι
ρινήν γνναικείαν, η —μίαν συνδρομήν τής ·Εικονογραφημένης» έτησίαν καί 
έν Λαχεϊον τοΰ Στόλου καί ένα λαιμοδέτην καί ένα άναπτήρα τσιγάρου και 
μίαν όμβρέλλαν βροχής και εν Ήμερολόγιον Βρετοΰ, ή—μίαν συνδρομήν 
•Εικονογραφημένης· και μίαν μεγέΟυνσιν φωτογραφίας είς τό φυσικόν, ή 
τά ύπό στοιχείου α' καί εν εκ τόίν υπό στοιχείου β' άναφερομένων.

ζ' Είς τόν έγγράφοντα είκοσι συνδρομητάς ετησίους καί προαποστέλ- 
λοντα τό άντίτιμον τών συνδρομών.

Δώρα άξίας 80 δρ. έκαστον.

"Εν μισοφόρι μεταξωτόν, ή έν καπέλλο γυναικείοι----- μοδέλλο, ή μίαν κα
δένα χρυσήν του λαιμού γνναικείαν, ή έν ρολογάκι χρυσόν γυναικείου, ή μίαν 
φωτογραφικήν μηχανήν, ή συνδυασμούς δώρων έκ τών διαφόρων κατηγο
ριών κατά τήν εκλογήν του, μέχρι συμπληρώοεως τοϋ ποσού οπερ δικαι
ούται, ή μίαν λαχ_ειοφόρον τοϋ κτηματικού Δανείου τής Εθνικής Τραπέζης.

η' Οί έγγράφοντες πλείονας συνδρομητιϊς δικαιούνται κατ’ αναλογίαν 
νά λάβωσι δώρα έκ συνδυασμών πάλιν διαφόρων κατηγοριών-

Καλούνται ουτω οί καλαίσθητοι καί φιλογενεϊς συνδρομηταί τοΰ 
Περιοδικού νά ένισχύσωσιν ή μάς είς τόν καλόν αγώνα τής έπικρατήσεως 
τών εύγενών καί πατριωτικών άρχών μας, νά ένισχύσωσι καί συνδρά- 
μωσιν ήμάς είς τόν έπί θυσίαις αγώνα τής εΰριιτέρας διαδόσεως τοΰ 
μοναδικού διά τόν σύγχρονον Ελληνισμόν περιοδικού.

Τά ονόματα εκείνων οί όποιοι εύμενώς Οά ταχθώοι παρά τό πλευράν 
μας, μεριμνώντες περί τής εύρυτέρας κυκλοφορίας τοΰ Περιοδικού Οά 
παραδοθώσιν είς τήν ’Αθανασίαν, δημοσιευόμενα έν ίδιαιτέρρ Τιμητική 
Στήλη τοΰ Περιοδικού.

Θά δημοσιευτούν δέ καί αί εικόνες τών συνδρομητών μας εκείνων οί 
όποιοι Οά εγγράφουν τούς περισσοτέρους νέους συνδρομητάς, τίπο- 
στέλλοντες έν αύτφ καί τό άντίτιμον.

Τό έμβασμα μετά τών διευθύνσεων τών έγγραφομένων — καθαρογε- 
γραμμένων έννοεϊται—δέον νά γίνεται διά ταχυδρομικής επιταγής 
πρός τόν Διευθυντήν τού Περιοδικού «Ή Εικονογραφημένη κ. Δ. 
Βρατσάνον, όδός Καρύτση φ Αθήνας, άμα δέ τή λήψει τής επιταγής 
Οά άποστέλλωνται διά ταχυδρομικού δέματος τά δώρα, ών σημείωοις 
δέον νά έσωκλείηται έν τή πρός ήμεΐς επιστολή.

Αί τοιαΰται έγγραφα! δέον νά γίνωνται άπ’ εύθείας παρά τών συν
δρομητών μας πρός ήμάς. χωρίς νά μεσολαβή τρίτος, δηλαδή απεσταλ
μένος η είσπράκτωρ τών Γραφείων μας.

Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΙΣ

Έν ΆΌήναις, Τυπογραφειον «'Εστία· Κ. Μάϊσνερ καί Ν. Καργαδούρη — 7111.


