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Άρίστη ύπήρξεν ή έπιτυχία τοΰ Γ' έτους τών 
<’Ελευθερίων», τών Πανελληνίων σκοπευτικών Αγώ
νων, τελεσθέντων έν Τρικκάλοις, λαμπρυνθεισα 
διά τής παρουσίας τοΰ Βασιλέως καί τών Πριγκί
πων. Ή σκοπευτική έπίδοσις καί είς τήν κατ’ άτο- 
μον βολήν καί τήν καθ’ όμάδας, ύπήρξε κατά 
μέσον δρον άνωτέρα τής προηγούμενης, παρέχουσα 
πάντοτε καί περισσοτέρας έλπίδας διά τό μέλλον.
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’Αφειδής ό ’Ιούνιος είς ευτυχή γεγονότα 
τά όποια θωπεύουν τήν Εθνικήν μας υπε
ρηφάνειαν καί ένισχύουν τήν δύναμιν των 
'Ελληνικών δικαίων. Καί πρώτον τό υπέ
ροχοι· κατόρθωμα τοΰ στρατιωτικού μας 
αεροπόρου κ. Καμπέρου. Ένφ είς τήν 

, , ... Ευρώπην καί τήν ’Αμερικήν, σμήνη αξιω
ματικών, με αφθονα όλα τά ύλικά καί τεχνικά μέσα, άπό μιας διε
τίας περίπου, αγωνίζονται διά νά συσσωρεύουν τήν μίαν αποτυχίαν 
έπι τής άλλης είς τά δύσκολα πειράματα τών υδροπλάνων, αύτός, 
είς μίαν εβδομάδα, μόνος, μέ πρωτόγονα σχεδόν μέσα, μετέβαλε τόν 
Δαίδαλον» είς αμφίβιον, καί μέ τήν ορμήν τοΰ άετοϋ καί τήν ίλιγγιώδη 

κίνησιν τοΰ δελφίνος, έτρεξεν ώς πνοή τοΰ Σαρωνικοΰ άπό τό Π. Φάλη- 
ρον εΐς τήν "Υδραν, καί έπέστρεψεν ώς ποντιάς αύρα. 93 χιλιόμετρα 
την ώραν ταχύτης κατά τήν μετάβασιν, 110 κατά τήν επάνοδον. Ούτε οί 
οφείλεται τού Δημοσίου, καταδιωκόμενοι άπό τούς είσπράκτορας, δέν 
τρέχουν τόσον! Αΰταί αί έπιτυχίαι τών αεροπλάνων καί τών υδροπλά
νων πρέπει νά συγκινοϋν ιδιαιτέρως τούς λαθρέμπορους καί τά ταμεία. 
Ιδεώδες λαθρέμπορου : Νά πετφ είς τρεις ώρας είς τήν Σμύρνην, καί νά 

επανέρχεται είς άλλας τρεις μέ τό λαθραίοι· φορτίον του, καθ’ δν χρό
νον ή τελωνιακή άστυνομία, μέ τάς νέας βενζινακάτους, θά περιδια- 
βαζη εις τας άκτάς πρός άνεύρεσιν λαθρεμπόρων τοΰ 1832. .. ’Ιδεώδες 
ταμία καταχραστοΰ : Νά παραλαμβάνη τήν μεσημβρίαν τό περιεχόμε- 
νον τοΰ ταμείου του καί τό απόγευμα νά πίνη τήν γρανίταν του είς 
κανεν βουλεβάρτου ευρωπαϊκής μεγαλοπόλεως, ένφ οί αστυνομικοί θά 
μεταβαίνουν είς τό άστεροσκοπεϊον διά νά διερευνήσουν τόν ορίζοντα..,

Έλέγομεν διά τά εύτυχή ’Εθνικά γεγονότα τοΰ μηνός: Ή παραγγελία 
τών νέων πολεμικών. Πριν συμπληρωθρ διετία ό στόλος μας, τό πολύ
τιμον αυτό όραμα, δόξα άπό τό παρελθόν μας, θάρρος είς τό παρόν μας, 
ελπίς διά τό μέλλον μας, θά έχη αύξηθή κατά δύο άντιτορπιλλικά καί 
εξ τορπιλλοβόλα, τά τελειότερα ποΰ υπάρχουν τώρα, καί άκόμη κατά 
εν θαυμάσιον θωρηκτόν, μεγαλήτερον καί ίσχυρότερον άπό τόν «Άβέ- 
ρ.ωφ». Μάς φαίνεται δτι ή θάλασσα, αυτή ή κυανή θάλασσα ποΰ έχει 
εις τα βαθειά της_ σπλάγχνα, τόσον πόνον Ελληνικόν, καί τόσην λαχτά
ραν Ελληνικήν, δτι_ ημερώνει περισσότερον, δτι γίνεται περισσότερον 
ιδικη μας.. Καί είς ημάς τούς ελευθέρους καί εΐς έκείνους τούς όποιους 
«πλακώνει j| σκλαβιά». Τά «ξύλινα τείχη» τοΰ Θεμιστοκλέους, τά όποια 
,?τε;.θεν επεσα7 «πό τήν εποχήν ποΰ ό Ξέρξης, άπό τό άκρον τοΰ 
Αιγάλεω, είδε τήν συμφοράν τών χρυσοφόρων Περσών. γίνονται στε- 
ρεωτερα καί ύψηλότερα... Τύχη άγαθή...

α

Επειτα εχομεν την νίκην τοΰ Τσικλητήρα είς τούς ’Ολυμπιακούς 
αγώνας τής Στοκχόλμης. Ό θαυμάσιος αύτός άλτης μας, έκαμε, εις 
τους βορεινούς εκείνους ορίζοντας, μέσφ τοΰ διαρκούς ανεμίσματος τής 
πολυαοτερου Αμερικανικής σημαίας—αυτοί οί Αμερικανοί άθληταί κατέ- 
κλυσαν τον κοσμον μέ τά ρεκόρ των καί έξηυτέλισαν τήν γηραιάν Ευρώ
πην—εκαμε νά ύψωθή υπερήφανος ή κυανόλευκος μας, σκιρτώσα είς 
φιλήματα χαράς μέ τόν ξένον Αέρα. Είς τήν παλαιάν έπόχήν τοΰ Μίλω- 
νος τοΰ Κροτωνιατου, τοΰ Τιμασιθέου καί τοΰ Διαγόρου, αί πόλεις διά 
να υποδεχθώσι τούς όλυμπιονίκας των έκρήμνιζον εν μέρος τών τειχών, 
λεγουσαι, οτι πόλεις αί όποίαι γεννώσι τοιαΰτα τέκνα δέν έχουσιν άνάγ- 
κην τειχών. Σήμερον δέν κρημνίζομεν τά τείχη μας, τά όποια κατέστη
σαν άχρηστα τά τηλεβόλα τών 37 καί 42 έκατοστομέτρων άλλ’ δχι 
ολιγωτερον, όπως καί είς τήν άρχαιότητα, έθνη τά όποια έχουν τοιαΰτα 
τέκνα, είναι ισχυρότερα είς τούς άγώνάς των. "Εν πρώτον βραβεϊον είς 

’9,’υ|'πΙ<"ίΟ~ί εκεενουί Τήζ Στοκχόλμης, δπου συνηγωνίσθησαν 
αθληται εξ ολου τοΰ κόσμου, μάς δίδει τό δικαίωσα νά άτενίζωμεν 

χωρίς ερύθημα πρός τήν παλαιάν μας άθλητικήν παραδοσιν.
«

Είμποροΰμεν νά μή άναφέρωμεν ώς ώραίαν 'Ελληνικήν έπιτυχίαν καί 
την τελευταιαν σηρομεταξουργικήν έκθεσιν τοΰ Ζαππείου ; Χάρμα ίδέ- 
συαι τα αιθέρια εκείνα εκθέματα, τά όποια ύπό τάς θελκτικωτέρας 
αποχρώσεις, υπό τα κομψότερα σχήματα, τήν θαυμασίαν αβρότητα καί 
λεπτότητα, μάς δεικνύουν τήν ρώμην μιας κατ’ έξοχήν έλληνικής βιο- 

και τ1ν “^αράμιλλον εύμορφιάν μιας άριστουργηματικής 
εςελιξεως της χειροτεχνίας.

«

Μέ τά «Ελευθέρια», έξ άλλου, είς τά Τρίκκαλα, τά όποια έστολίσθη- 
σαν και με τήν αιγλην τής Βασιλικής παρουσίας, έσφυγμομετρήσαμεν 
την μαχητικήν ικανότητα τών αυριανών πολεμιστών μας. Είναι όλοέν 
και ενθαρρυντικωτερα. Τά αποτελέσματα δέν δυνάαεθα νά τά φαντα- 
σθωμεν οποία πραγματικώς είναι. Άλλ’ είμποροΰμεν’ νά εϊμεθα βέβαιοι, 
καθώς οι σκοπευτικοί αυτοί Αγώνες καλλιεργούν διαρκώς τήν άγάπην 
μας προς τόν ευστοχον δρόμον τών σφαιρών, δτι αύριον θά κερδίζωμεν 
τας μαχας ευκολωτερον.Ό Μόλτκε ελεγεν: «Καλώς σκοπεύεινίσον νικφν>.

Ή υπουργική μεταρρύθμισις έγεινεν. Δέν λέγομεν τίποτε διάτήν άξίαν 
τών νέων υπουργών, διά τήν μόρφωσίν των, διά τήν φιλοτιμίαν των νά 
έργασθοΰν σύμφωνα πρός τούς πόθους καί τήν θέλησιν τοΰ λαοΰ ό 
οποίο; έπανεστάτησε διά νά ζήση άληθώς ελεύθερος καί πολιτισμέ
νος. "Ολοι έχουν πλήρη έμπιστοούνην πρός αύτούς, δπως όλοέν αύξάνει ή 
εμπιστοσύνη τής χώρας πρός εκείνον δστις τούς εξέλεξε συνεργάτάς του. 
Λέγομεν μόνον δτι ήξιζαν νά γείνουν υπουργοί, διότι πολύ έπερίμεναν. 
Μοΰ φαίνονται έξ ίσου συμπαθείς, δπως οί δρομείς, οί όποιοι φθάνουν 
εΐς τό τέρμα κάθιδροι καί έξηντλημένοι ύστερα άπό μακρότατον δρό
μον. Μέχρις δτου φθάσουν είς τά ύπουργεϊά των διήνυσαν Αγωνίαν 
δύο μηνών. Βεβαιωθήτε δτι οί πεζοπόροι τοΰ γύρου τοΰ κόσμου δέν ' 
κοπιάζουν περισσότερον.

«
, Ή πρόνοια τήν όποιαν ή κυβέρνησις τών Φιλελευθέρων ύπεσχέθη 
ύπέρ τής εργατικής ζωής πραγματοποιείται βαθμηδόν, καί μάλιστα 
κατα γενναίους σταθμούς. Ό άπολογισμός τών συνεδριάσεων τού Συμ
βουλίου τής Έργασίας είναι ή καλλίτερα άπόδειξις. Οί έργάται έχουν 
δικαίωμα εις προστασίαν καί ένθάρρυνσιν. Δέν λέγομεν έχουν δικαίωμα 
ζωής», Οπως φωνάζουν οί φίλοι τών έργατών είς τόν ξένον κόσμον. 
Διότι δν πράγματι οί χειροτέχναι τής Εύρώπης καί τής Αμερικής, φθά
νουν νά έργάζωνται ύπό όρους, οί όποιοι Αναιρούν τά στοιχειώδη δίκαια 
τής ανθρώπινης ζωής, άπό τού, "Ελληνας έργάτας δέν λείπει παρά 
μόνον ή άνεσις. Θά τήν έχουν τώρα περισσοτέραν μέ τούς νέους νόμους, 
και είμποροΰν νά είναι βέβαιοι δτι όλοέν θά αύξάνη. Κάθε τι τό όποιον 
ϊίνετ(“ T,iy. βελτίωσιν τής τύχης τών εργαζομένων άνθρώπων — 
όλων οσοι εργάζονται διά τήν ζωήν των καί όχι διά τόν πλούτον — δέν 
είναι χάρις ή όποια παρέχεται, άλλ'ύποχρέωσις ή όποια έκτελεϊται. 
Καί αν δέν γίνεται περισσότερον ύπέρ τής κοινωνίας, γίνεται έξ ίσου 
υπέρ αύτής καί ύπέρ τών έργατών.

«
Μανθάνομεν δτι ο Μετσνικώφ άνευρε τρόπον τής παρατάσεως τής 

ζωής, πολύ πέραν τοΰ συνήθους γήρατος. Ή έφεύρεσις έρχεται πολύ 
επικαίρως. Εϊμεθα τόσον ευτυχείς δλοι, μάς πλημμυρεί τόσον ή εύζωία, 
η μακαριότης, ή Αφθονία τέρψεων καί εδεσμάτων, ώστε νά μή έχωμεν 
άλλον θερμότεροι· πόθον άπό τού νά ζήσωμεν δσον τό δυνατόν περισ
σότερόν ! Αυτός τάς ήμέρας μάλιστα ποΰ μέ τήν ύπερτίμησιν τοΰ άρτου 
και τήν απεργίαν τών Αρτοποιών μάς έφαίνετο δτι έβλεπομεν τήν φυσι- 
κωτέραν σκηνήν, παρακολονθοΰντες τόν άνθρωπον τοΰ «Πανοράματος», 
οστις ανεζητει διά τοΰ τηλεσκοπίου νά ϊδη κανένα άρτον I Πιστεύομεν 
οτι διερμηνεύομεν τήν γνώμην πάντων τών Ελλήνων —πλήν τών 
κ. κ. Σκουλούδη, Καραπάνου, Σκουζέ, Μαυρομιχάλη — παρακαλοΰντες 
τον σεβαστόν δόκτορα νά άναβάλη τήν έφεύρεσίν του. Θά τοΰ εϊμεθα 
ευγνωμονες. Ύποφέρομεν αρκετά ζώντες δσον ζώμεν, καί ζώμεν 
αρκετά διά νά ύποφέρωμεν. Άς μή φορτώση εΐς τήν ζωήν τοΰ άτυχούς 
ανθρώπου μερικά έτη δυστυχίας έπί πλέον. ψς

« « «

Θ Μ Ν Α1Κ Η Ζ Ο. Η G)

Εξαίρετα! Δέν υπολείπεται παρά νά εισβάλλουν οί χωρο
φυλακές είς_ τάς οικίας μας, διά νά εξακριβώσουν δν συζ'ώμεν 
νομίμως ή δχι μέ τά θήλεα, τά όποια φαίνονται είς τά παρά

θυρα είς τήν έξώστην. Διότι, μίαν φοράν, είς τόν δρόμον δέν εχομεν 
τό δικαίωμα νά έξέλθωμεν, ούτε μέ τήν σύζυγόν μας, ούτε μέ τήν Αδελ
φήν μας, ούτε μέ τήν γιαγιάν μας. Βλέπετε, ή νέα'άστυνομία τών ήθών! 
Τά λαθρεμπόρια απαγορεύονται, δταν δέ έξερχόμενος μέ τήν σύζυγόν 
σου εΐς περίπατον δέν δύνασαι νά έπιδείξης τήν άδειαν γάμου, τό προι
κοσύμφωνου, καί τήν ληξιαρχικήν πράξιν, είναι πληρέστατα δικαιολο
γημένος ο πλήρης ζήλου Αστυνομικός, άν σέ δδηγήση είς τό τμήμα έπί 
προσβολή τής δημοσίας αίδούς. Μή τοΰ εϊπης δέ μέ στόμφον: Είναι 
η σύζυγός μου. Θά θυμώση δ χωροφύλαξ. Καί μέ τό δίκαιόν του- διότι 
δεν είναι ζώον νά τόν γελάσης. Τό πολύ πολύ είναι κτήνος! Ό έρως, 
λοιπόν, καταδιώκεται άμειλίκτως- δέν έπιτρέπεται κύριος! Νά σέ λη- 
στεύη είς τό καφωδεϊον μάλιστα-άλλά νά ρεμβάζη είς τόν λόφον τοΰ 
Φιλοπάππου ή τήν Άκρόπολιν, ή νά περιδιαβάζη είς τήν πλατείαν τοϋ 
Συντάγματος, ποΰ ηκούσθη αύτό τό πράγμα; Ποΰ εϊμεθα έδώ; Είς τήν 
Ζουλουλάνδην ή_ εΐς τήν Κίναν; Μέσα λοιπόν, είς τό τμήμα! Τί ωραία! 
Τί ωραία! Τοΰ έρχεται κανενός, άπό τόν πολύν ενθουσιασμόν, νά γείνη 
καλόγηρος. Εύγε άστυνομία! Εύγε!

«
Άν οί χοίροι —δέν πρόκειται περί τών χωροφυλάκων — είμποροΰσαν 

να αναγινώσκουν καί νά γράφουν, δπως είς τήν έποχήν τοΰ Αισώπου, 
ασφαλώς θά έδιαβάζαμεν είς τάς έφημερίδος καμμίαν Ανοικτήν επι
στολήν, ουτω πως: Κύριοι άνθρωποι, Άκούομεν ή βλέπομεν είς τάς 
εφημερίδας, νά μάς κατηγορήτε δτι ζώμεν είς τόν βόρβορον. Έάν δέν 
είσθε ανοητοι, είσθε έμπαθή ζώα. Θέλετε νά μάς δολοφονήσετε ποΰ 
μάς συνιστάτε νά έξέλθωμεν τοΰ βορβόρου ; Ποΰ δυνά- 
μεθα νά ύπάγωμεν σάς παρακαλώ; Είς τά ζαχαρο
πλαστεία σας; Κύριοι, δέν εχομεν καμμίαν δρεξιν νά 
αύτοκτονησωμεν· εϊμεθα πολύ εύχαριστημένοι άπό τήν 
ζωήν. Είς τάγαλακτοπωλεία σας; Άλλ’έδώ ποΰ εϊμεθα 
εχομεν πολύ καθαρώτερον ΰδωρ. Είς τά ξενοδοχεία 
σας; Σάς έπαναλαμβάνομεν δτι δέν προτιθέμεθα νά 
αύτοκτονησωμεν διά δηλητηριάσεως. Είς τά παντοπω
λεία σας, τά ζυθοπωλεία σας, τά κουρεία σας, τά οινο
πωλεία σας, κλπ. κλπ.; Άλλά δέν εχομεν καμμίαν δρε- 
ξιν νά χαθώμεν είς αύτήν τήν ακαθαρσίαν, ή όποια 
είμπορεϊ νά πνίξη καί άνθρώπους, δχι χοίρους. Θά 
έπεθυμούμεν νά ταξειδεύσωμεν ϊσως. Άλλά, δυστυχώς, 
ή υγιεινή τών άτμοπλοίων σας, δέν είναι διά χοίρους, 
Ταΰτα καί μένομεν έν τφ βορβόρφ μετ’ έγκαρδίων 
χοιρ^τιομων—Οί χοίροι».

Τί παράδοξοι μερικαί ήμέραι τοΰ Ιουνίου! 'Ημείς οί Αθηναίοι διη- 
ρωτώμεθα μετ’ ένδιαφέροντος περί τοΰ πράγματος, ένφ συγχρόνως 
ήσχολούιιεθά νά περιποιηθώμεν τήν καταρροήν μας. Συνέβη να ειχο- 
μεν, έντός μιας καί τής αύτής ημέρας, ιόρας καύσωνος αφόρητου, και 
ίόραζ φθινοπωρινού ρίγους. Καί ύπήρξαν ήμέραι μιας και τής αυτής 
έβδομάδος, αί όποίαι έχωρίζοντο μεταξύ των μετεωρολογικός δια 
μηνών. Εύρισκόμεθα έν μέσφ θέρει καί ώσφραινόμεθα εΐς την πλα
τείαν τοΰ Συντάγματος τήν ναφθαλίνην τών άνακληθέντων έκ τής δια- 
θεσιμότητος έπανωφορίων, ήκούομεν δέ τάς κυρίας είς τά τράμ παρα- 
καλούσας νά κλεισθώσι τά παράθυρα. Πρέπει νά ύψώσωμεν φωνήν και 
παρακαλοΰμεν νά πράξη τοΰτο δ κ. Καμπέρος, ό όποιος είναι οΐκειοτε- 
ρος πρός τά ύπέργεια.

Πρέπει λοιπόν νά καταπολεμηθή ή όλιγοτεκνία καί ή άτεκνία. Άξιο- 
τιμοι συμπολΐταί μας. πολυμελείς οίκογενειαρχαι πάντες. συνήλνον εις 
τήν Δημαρχίαν διά νά ουσκεφθούν, πώς θά προστατευθούν αι οίκογε- 
νειαι μέ τά πολλά παιδιά καί πώς τά Ανδρόγυνα θά πεισθούν να μη 
Αντιδρούν εΐς τούς νόμους τής Φύσεως, οί όποιοι δέν θέλουν τας οικίας 
μοναστήριον δύο έρήμων συζύγων, άλλά φωλεός άνθρωπίνων νεοσσών. 
Έτσι θά αύξήση καί ό πληθυσμός καί μεθαύριον Οά έχωμεν περισσο
τέρους στρατιώτας διότι, τό εϊπομεν κατ’ έπανάληψιν. δεν καμνομεν

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΩΡΑΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ

τίποτε χωρίς νά άποβλέψωμεν είς τόν πόλεμον. ’Άλλως, καί είς τον 
ξένον κοσμον ποΰ γίνεται παρομοία προπαγάνδα δέν έχει άλλον σκοπόν. 
Ή ιδέα είναι ωραία καί Χριστιανική μάλιστα, διότι ή άπό προθέσεως 
καί διά τής τέχνης ματαίωσις τής τεκνοποιίας είναι είδος προκαταβολι
κού φόνου. Άλλά, φαίνεται, δτι ζητείται άπό τούς άνθρώπους πο/.υ 
μεγάλη θυσία. “Οπως είναι σήμερον ή ζωή, σκληρά, αχάριστος ύπερ- 
μέτρως στενή, οί γονείς δέν μοιράζουν φεΰ! μέ τά πλάσματα τά οποία 
θά φέρουν είς τόν κόσμον τήν εύτυχίαν, άλλά τήν δυστυχίαν. Χιλιάδες 
οικογένειαν ζοΰν μέ ένα τρόπον, ό όποιος μόλις τοΐς επιτρέπει νά ανε- 
χωνται τήν ατυχίαν των. Πρέπει, λοιπόν, νά έλθουν κα’^ αλλα^ τέκνα εις 
τήν ζωήν διά νά γείνουν έκ τοΰ μηδενός άτυχή καί διά νά αύξήση έπί
σης καί ή άτυχία τών γονέων; Φαίνεται δτι πρέπει χάριν τής ’Ιδέας και 
τής Πατρίδος. Άλλά πηγαίνετε νά πείσετε περί τούτου άνθρώπους. οί 
όποιοι άπό πρωίας μέχρις εσπέρας παραπονοϋνται δτι «δέν είμποροΰν 
νά ντυθούν καί νά τραφοΰν δύο κορμιά». Πηγαίνετε έπίσης νά πείσετε 
καί έκείνους, οί όποιοι, ένφ σήμερον έχουν τήν σχετικήν εύζωΐαν των, με 
μικράς τέριρεις καί μικράς λαιμαργίας, αύριον θά υποχρεωθούν να 
παραιτηθούν τού θεάτρου των, τών διασκεδάσεών των, νά κάμουν λιτο- 
τερον τό γεΰμά των, νά έπισκέπτωνται Αραιότερα τόν ράπτην και την 
μοδίσταν, ή μάλλον νά τούς έπισκέπτεται συχνότερον δ ράπτης διά νά 
ζητή τά όφειλόμενα, καί αύτά, διά νά έπαρκέσουν είς τάς άνάγκας των 
μικρών άνθρωπίνων στρουθιών, τά όποια δέν είμπορεϊ. νά είξεύρη 
κανείς αν θά άνέλθουν εΐς έν μέγαρον ή άν θά καταλήξουν είς τόν 
Παλαιόν Στρατώνα, άν θά είναι αύριον στήριγμα τών γερόντων γονέων 
ή μάστιξ. Τί τά θέλετε! Άν δέν λυθή πρώτον τό μεγάλον οικονομικόν 
ζήτημα, τό μεγάλο κοινωνικόν πρόβλημα, αύτη ή προπαγάνδα δέν έχει 
έλπίδας έπιτυχίας. Εύκολώτερον είναι νά καταπολεμηθή άντί τής όλιγο- 
τεκνίας ή άγαμία. "Οταν οί άνθρωποι ύπανδρεύωνται περισσότερον τό 
άποτέλεσμα θά είναι καλλίτερον άπό τήν πολυτεκνίαν. Διότι, τούλάχι- 

στον, δέν θά ύπάρχουν τότε πολυμελείς οίκογενειάρχαι έχοντες 
πέντε γεροντοκόρας.

Ό πολιτισμός αύξάνει τάς μικράς ένοχλήσεις καί τάς μικράς εύτυ
χίας τών άνθρώπων. Ύποφέρομεν καί εύχαριστούμεθα δλοεν καί ένεκα 
περισσοτέρων αιτίων, σχεδόν χωρίς νά έχωμεν έπίγνωσιν τοΰ πράγμα
τος. Αποφασίσατε μίαν ήμέραν νά προσέξητε τάς μικράς αύτάς μετα
βολής, τάς όποιας εφερεν ή έξέλιξις τού πολιτισμού καί θά ϊδητε πόσον 
θά τάς αίσθανθήτε. ’Ιδού μία μικρά εύτυχία: Νά μή περιμένετε καθό
λου τό τράμ τό δποϊον θέλετε νά πάρετε. Καί μία μικρά ένόχλησις : Νά 
φθάση δταν βαρυνθέντες νά τό περιμένετε έχετε άπομακρυνθή. Άλλη 
μικρά εύτυχία: Νά είσθε είς τό πεζοδρόμων, δταν έρχεται μυκώμενον 
έν αύτοκίνητον. Μικρά ένόχλησις: Νά σας καταλάβη τό αύτοκινητον

πίστιν ανάποδα. Τά μαλλιά τής ζουρλής» ασφαλώς έχουν περισσοτε- 
, - ,

βλέψη, να

έν μέση όδφ. καί μέσφ σμήνους οχημάτων. Μικρά ευτυχία: Νά σάς 
άπαντήση άμέσως ή δεσποινίς τοΰ τηλεφώνου. Καί εκνευρισμός : Να 
σάς δώση ΌφΟαλμιατρεΙον, ένφ ζητείτε έπειγόντως τά διαρκή είσιτη- 
ρια θεάτρου καμμιάς έφημερίδος. Προσέξατε καί θα ευρετε εις τήν 
ζωήν πολλά νέα άπό αύτά τά στοιχεία, κώνωπας ή θωπείας τοΰ νέου 
πολιτισμού. Φαίνονται άσήμαντα κατ’ιδίαν, άλλά κατ ουσίαν δίδουν τον 
τόνον τοΰ εύχαρίστου ή δυσαρέστου ρόλου, τόν όποιον παίζομεν ολοι 
άθλίως έπί τής μεγάλης αύτής σκηνής, ή δποία λέγεται Γή. Και αυξά
νουν καθ’ ήμέραν μέ τόσην γονιμότητα, ι'όστε θα φθαση κάποτε να 
θεωρώμεν Ιδεώδη εύτυχίαν νά έχωμεν όσον τό δυνατόν περισ- 
σοτέρας μικράς εύτυχίας καί δσον τό δυνατόν όλιγωτερας 
μικρός ένοχλήσεις. β

Εϊπομεν ανωτέρω διά τά τράμ. Λοιπόν έκάμαμεν λάθος. Αύτό τό 
είδος δέν έχει μικράς εύτυχίας, παρά μόνον μικράς ένοχλήσεις. Διότι 

' ποτέ δέν τό ευρίσκεις έγκαίρως. Τό δρομολόγιόν του είναι να πέραση 
τώρα, νά περνά κάθε δέκα λεπτά. Λοιπόν, αύτό δέν θά πέραση τώρα, 
περνρ κάθε μίαν ώραν. Θά περάση άφ’ ού πρώτον σοΰ βγαΛη την 
πίστιν άιάποδα. Τά μαλλιά τής ζουρλής» ασφαλώς έχουν περισσότε
ρόν τάξιν άπό τά δρομολόγια αύτά. Διότι δέν υπάρχει κανείς να^ επι- 

' έπιστατήση, νά ρυθμίση τήν υπηρεσίαν αυτήν, η οποία 
είναι τόσον χρήσιμος είς τήν Κοινωνίαν. Μά, θά παρατη
ρήσετε, δέν υπάρχει ό διευθυντής τής Εταιρείας; Αλλ^ 
άκριβώς δι’ αύτό εϊπομεν δτι δέν υπάρχει κανείς. Διότι ο 
σημερινός διευθυντής είναι ωσάν νά μή είναι. Ό άνθρω
πος δέν έχει ιδέαν άπό αύτά τά πράγματα. Διευθύνει τήν 
Εταιρίαν, δπως ό καρραγωγεύς, δ όποιος κοιμάται έπάνω 
είς τό κάρρον του, ένώ τό άλογον του, συνειθισμένον τόν 
δρόμον του προχωρεί. Καί πρέπει νά εϊμεθα εύχαριστημέ- 
νοι νά μή πάθωμεν καί χειρότερα μέχρι τής ήμέρας, καθ’ην 
ή συγκοινωνία τών τράμ θά Απαλλαγή άπό τήν μεγαλο- 
φυΐαν αύτήν τής οκνηρίας καί τής Αδαημοσύνης.

« « «

0Ε3Ω KOSMO3E.—Είς τούς νεωτέρους χρόνους ή Τουρ
κία δέν περιήλθε ποτέ εΐς κρισιμωτέραν κατάστασιν 

άπό τήν σημερινήν. Πληγαί παντού. Εΐς τό εσωτερικόν καί 
γύρω παντού ό φοβερός κλοιός τοΰ πολέμου, δ όποιος πιέ
ζει δλόκληρον τό Τουρκικόν σώμα, τό πυορροούν, θά έλεγε 
κανείς, είς τήν έπανάστασιν τής Αλβανίας, είς τήν έπανά- 
στασιν τής Αραβίας, εΐς τήν στρατιωτικήν στάσιν. Άκόμη 
δέ άπωτέρω Ακούεται δ βαρύς κρωγμός τών άρπακτικών 
όρνέων, τά όποια είναι έτοιμα νά έπιπέσουν έπί τοΰ ζών- 
τος πτώματος, τό όποιον λέγεται ’Οθωμανική αύτοκρατο- 
ρία. Οί Νεότουρκοι, ώς έξαλλοι όπιοπόται, δέν αισθάνονται 
άλλο άπό τήν ήδονήν τής εξουσίας καί τών λαφύρων, καί 
δταν θά. έξυπνησουν, κινδυνεύουν νά μή έχουν τόπον ποϋ 
νά κοιμηθούν. "Οταν παρακολουθή κανείς τήν έν Τουρκίφ 
κατάστασιν καί βλέπει πώς πολιτεύονται οί Νεότουρκοι, 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

(ό ΙΙοόεδοο? χ· Θ· Παπαϊωάννου αυνεργαζόμενος μετά τον Γραμματέως 
κ. Λ. Βρατοάνου, Βονί.ευτον Ψαρών, καί τοϋ Διεκπεραιωτοϋ κ. Δ. Δημητρεα)

είναι άδύνατον νά πιστεύση δτιαύτοί πού διευθύνουν σήμερον τήν Τουρ
κικήν αύτοκρατορίαν είναι, άπό τά ζώα τά όποια ή ζωολογία καλει 
«δίποδα λογικά ζώα».

Δύο αύτοκράτορες συνηντήθησαν είς τήν Βαλτικήν θάλασσαν καί ό 
κόσμος συνεκινήθη καί άκόμη είναι συγκεκινημένος.’Ητο άδύνατον να 
γείνη άλλως. Αύτή ή συνάντησις είχε μεγαλεΐον πολύ και τραγικότητα. 
Συνηντήθησαν οί δύο ισχυρότεροι αύτοκράτορες τοΰ κόσμου, και συνην
τήθησαν κατά τό φαινόμενον ώς φίλοι, καί κατ’ ούσίαν εχθροί. Λοιπον 
τό μέγα συμπέρασμα είναι δτι άπεχωρίσθησαν δπως και συνηντηθησαν. 
Εχθροί. Είμπορεϊ ό Κάίζερ καί δ Τσάρος νά άντήλλαξαν φιλοφρονή
σεις τρυφερότητος, μέχρις ερωτικής, άλλά ή Ρωσσία μενει πάντοτε 
ήνωιιένη μέ τήν Γαλλίαν καί τήν Αγγλίαν, δηλαδή φίλη και σύμμαχος 
τών έχθρών τής Γερμανίας. Καί καθώς ή Ρωσσία έψηφισε τώρα τρία 
καί ήμισυ δισεκατομμύρια φράγκα διά νά άναδημιουργήση τον στολον 
της, καί καταβάλλει τεράστιας δαπάνας καί προσπάθειας δια να διορ- 
γανώση ίσχυρότερον τόν στρατόν της, είμπορεϊ νά φαντασθή κάνεις 
κατά πόσους βαθμούς άνεβίβασε τήν πικρίαν είς τήν Γερμανικήν ψυχήν 
ή συνέντευξις αύτή τών δύο Αύτοκρατόρων.
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Διονύσιος Λατας

φέρει: Τόν Οικονόμου έξ Οικονόμων καί τόν Λάταν, πεοί τον
2 Ζ..η. . ί\ S! 1 * 4/ r « <«' Ο δέ εύγλωττότατος Λάτας, ού άκατά- 

καί Απαράμιλλος έστίν ή μνήμη, ολίγα

Ιάτα τά έργα είναι τώρα δυσεύρετα, διότι αί πρώται 
ft-.....-1/Λ ’ ' * · — . - - *

. . . ,- ----------- » ·/
σειρά, δύσκολοι· νά εύρεθή. Τά πλεϊστα τιον έργτον τον έμειναν 

διδάκτορας τής Θεολογίας, δστις περισυνέλεξε τά διασωθέντα

I λέξανδρος ό Ραγκαβής έν τή περιλήψει Ιστορίας τής 
νεοελληνικής φιλολογίας, μνείαν ποιούμενος περί τών 
θεολογικών συγγραφέων τού παρελθόντος αίώνος, 

——μεταξύ τών ιεροκηρύκων διακρίνει δύο, οΓ·ς καί άνα- • Ί" /ΥΤ * '·-(
οποίον έπί λέξει λέγει : 
σχετος έρρεεν ό λόγος 
μόνον έδημοσίε υσεν ».

Τού Λ ' ........- -e—
έκδόσεις έξηντλήθησαν άπό πολλοΰ. Τής «Σιών», ή πλήρης 
σειρά, δύσκολοι· νά εΙ)ρΛ~ "" ' ~ Γβ/__ ____
Ανέκδοτα. Λαμπρά ή ιδέα τοΰ Ανεψιού του, κ. Διονυσίου Λάτα, 
διδάκτορος τής Θεολογίας, <~ _ . -,-__________
τοΰ θείου πολύτιμα χειρόγραφα, καί τακτοποιήσας αύτά, φέρει 
τώρα είς φώς. Εΐπομεν τά διασωθέντα, διότι κατά τόν σεισμόν 
τοΰ 1893 τό άρχιεπισκοπεϊον κατέπεσεν. ' Ο Λάτας μετέφερε 
τήν πολύτιμον βιβλιοθήκην τον έν τή Απέναντι γυναικείμ μονή, 
έν ή έμόναζε φρενοβλαβής τις, ήτις έθεσε πυρ έν τφ δωματίφ, 
έν φ έκειτο ή βιβλιοθήκη μέ τά χειρόγραφα. Τό πυρ έκαμε 
τήν καταστροφήν, πριν ή φθάσονν νά τό σβύσουν.

' Ο Λάτας δικαίως έπω- 
νομάσθη Πανελλήνιος δι
δάσκαλος, διότι διδάσκων 
έπί. τριάκοντα καί. πέντε 
έτη Ανύψωσε τόν’Ορθόδο- 
ξον αμβωνα. Τό Ιδεώδες 
αυτού ήτο ή διαπαιδαγώ
γησή θρησκευτικώς τής 
Ελληνικής κοινωνίας. Κη
ρύττων έν Έλλάδι, Τουρ
κία, ’ Ιταλίφ, Παλαιστίνη, 
Συρία, Αίγύπτφ, Γαλλία, 
I 'ερμανία, Ρωσίφ,’ Αγγλία, 
’Αμερική, Κίνα, ’Ιαπωνία 
καί ’Ινδίαις, έ.δόξασε τήν 
’Οοθόδοξον ’Εκκλησίαν.

Είχε τό έξοχον προτέ
ρημα νά ευχάριστή τόν 
ακροατήν οίουδήποτε θρη
σκεύματος καί οίασδήποτε 
πνευματικής άναπτύξεως. 
"Ενεκα τούτου τινές τών 
λόγων αύτοΰ μετεφράσθη- 
σαν Ρωσιστί, Αγγλιστί, Γαλ
λιστί καί Ίαπωνιστί.

Όρθιος ποιών, <5 άξιό- 
λογοςκαί εύπαίδευτος ανε
ψιός του, έσκέφθη >’ά μέ] 
δημοσιεύση μόνον τούς λό
γους καί τάς ομιλίας, άλλά 
και τάς ερμηνείας τής Και
νής Διαθήκης και τής Θείας 
Λειτουργίας καί παν ο,τι 
διεσώθη.

Ό Λάτας υπήρξε προ
νομιούχος φύσις καί έν έκ 
τών εκτάκτων έκείνων φαι
νομένων, Suva χρησιμεύ
ουν ώς διδακτικόν παρά
δειγμα. Ήτο παράδειγμα 
φιλεργίας, έπιμονής καί 
Ισχύος τής θελήσειος έκεί
νης, ήτις δημιουργεί καί 
έκμυστηρεύει τόν τρόπον, 
δι’ ού δύναται τις νά έπι- 
τύχη τό ποθούμενον. Εις 

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΑΤΑΣ

τόν Λάταν δυνάμεθα νά έφαρμόσωμεν τήν γαλλικήν ρήσιν: La 
carriere est ouverte aux talents.

Ό Λάτας έγεννήθη έν τώ χωρία) Γερακαρίφ Μάσα), κώμη 
τής Ζακύνθου, τή 13 ’ Οκτωβρίου τον έτους 1835, έν πενιχρά 
καλύβη, έκ πατρός Ιωάνναν τό όνομα καί μητρός Κωνσταντί- 
νης Μαρίνου, έκ τής κώμης Βολιμ&ν τής Ζακύνθου. Ό ίδιος 
Λάτας, κηρύττων κατά τήν ήμέραν τής χειροτονίας του, ώμο- 
λόγησεν ίίτι: Είς ήλικίαν όκτώ Ιέτών άπωρφανίσθην πατρόθεν, 
μείνας μετά τής μήτρας καί δύο μακρών Αδελφών καί ζών 
μετ’ αύτών έν άκρτι πενίμ. Μή προφθάσαντος τοΰ πατρός νά 
μέ διδάξη ιιέ τό έργον τοΰ κτίστου, έλαβον άνά χειρας τήν άξί- 
νην καί έσκαπτον, ώς τά πολλά, ξένους αγρούς έπί εύτελεΐ ημε
ρομίσθιο), έξ ον μόλις μετά τής μητρός καί τιόν αδελφών έπο- 
ριζόμεθα τόν άρτον τής ήμέρας..

Ή ιστορία αναφέρει χιλιάδας δνομάτων πτωχών, πτωχοτά- 
των έργατών, οΐτινες έτίμησαν τάς ’ Επιστήμας, τάς Τέχνας καί 
τά Γράμματα καί ανύψωσαν τήν Πατρίδα καί τήν Θρησκείαν. 
Καί Ιδίως δέν είναι ολίγοι οί έξοχοι κληρικοί, ιόν τά πρώτα 
έτη διήλθον έν τή πενία. Καί ό νυν ΙΙάπας δέν ανήκει είς τάς 
προνομιούχους κοινωνικός τάξεις, τάς καυγωμένας διά περγα- 

μηνάς καί πλούτον.Ό πα
τήρ τοΰ’Αδριανοΰ VI ήτο 
τέκνον πτωχού κουρέως 
καί εκείνος τον Ι’ρηγορίου 
VII ήτο ξυλουργός καί 

έκεϊνος τοΰ Σίξτου V ήτο 
ποιμήν. 'Ο τελευταίος μά
λιστα, ό Σίξτος, ήτο χοι
ροβοσκός καί δμως συγ
καταλέγεται διά τάς γνώ
σεις, άς ακολούθως Απέ- 
κτησε καί διά τήν δρασιν 
αύτοΰ, μεταξύ τών μεγά
λων Παπών.
Ό Λάτας σκαπτών έσκέ- 

πτετο μεγάλα πράγματα 
καί διέβλεπε ρόδινον τό 
μέλλον του καί έρριπτε 
τήν Αξίνην πολλάκις έκφω- 
νών: «Δέν έγεννήθηκα γιά 
σκαφτιάς». ’Εσκέπτετο νά 
έγκαταλείψη τό χωρίον, 
τήν Ζάκυνθον, νά διατρέξη 
τόν κόσμον, νά μελετήση, 
νά άναφανή, νά γείνη ένδο
ξος! Επεισόδιον μικρόν τοΰ 
βίου του, έδωκε σάρκα είς 
τάς ιδέας. Κλέπται είσελ- 
θόντες έν καιρώ νυκτός 
εις τήν καλνβην τον διήρ- 
πασαν δύο πρόβατα. rII 
γραία μήτηρ άντελήφθη 
τούτο καί έξύπνησε τόν 
υίόν της καί άμφότεροι 
έδραμον πρός καταδίωξιν 
τών κλεπτών, οΐτινες πυρο- 
βολοΰσι καί είς τό στήθος 
έπλήγωσαν τόν Διονύσιον. 
Τό γεγονός τούτο έλαβεν 
ώς Αφορμήν νά άφήση τήν 
Ζάκυνθον, είπά>ν είς τήν 
μητέρα, δτι κινδυνεύει ή 
ζωή του. Τά σημεία τιόν 
σφαιριδίων έκείνων έφε- 
ρεν ό Λάτας μέχρι τού 
θανάτου καί βλέπων αύτά 

ένεθυμειτυ τούς κλέπτας, τούς 
όποιους έθεώρει ώς εύεργέ- 
τας. Διό δταν έγινε ’Αρχιε
πίσκοπος πρώτον του μέ- 
λημα υπήρξε νά μεταβή έπί 
τιόν τάφων των καί συγκε- 
κινημένος νά έκφωνήση τό 
Τρισάγιοι· καί μετά δακρύων 
νά τελείωση αύτό είπών : 
«’ Ανάπαυσον, Θεέ μου, τάς 
ψυχάς τιόν μεγάλων τούτων 
εύεργετών μου».

Ήτο τότε ετών δέκα καί 
ίπτά. Λαβών τήν άπόφασιν 
άπήλθε τής Ζακύνθου, ώς 
ό ίδιος πολλάκις έπανελάμ- 
βανε : « Γνμνόπους, φέρων 
μεθ’ έαυτοΰ ρακώδη τινά 
ένδύματα καί ένα κρίθινον 
διπυρίτην».

«
Ήρχισε νέον περιπετειώδη 

βίον, νέας στερήσεις, νέους 
κόπους, έιλλά προύχώρει είς 
όδόν άγουσαν είς τήν Δόξαν, 
τήν όποιαν τόσον έπεθύμει.

Σημειωτέον ότι έν τή καρ- 
δία αύτοΰ ένεφιόλευε καί 
τής Πατρίδας τό αίσθημα, 
διό συνηνώθη μετά τών έπα- 
ναστατών καί έπολέμησεν είς 
Κομπότι καί Πέττα.

Τέλος είς Σμύρνην άφι- 
κόμένος λαμβάνει τόν δρό
μον διά τά 'Ιεροσόλυμα. Είς 
τά "Αγια εκείνα χώματα ήρ-

Ο ΛΑΤΑΣ ΠΡΟ τον ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ ΒΟΥΔΑ ΕΙΣ ΤΟ ΤΟΚΙΟ

χισε τήν διανοητικήν ζωήν. "Εμαθε πρώτα τήν έκκλησιαστικήν r = _ , .. , - ι-
,άουσίκ^. Γίνεται μαθητής τής Θεολογικής σχολής. Έπιθυμών πώς ως ιερευς πολλάκις εδειξε την δεινότητα του λογου.

ΣΠ. ΔΕ ΒΙΑΣΗΣτελειοτέραν μόρφωσιν έπανέρχεται είς την Ελλάδα και ένε- |"Εχειαι συνέχεια |

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΒΥΣΣΙΝΙΑΝ
Μερικαί ώδήαει; ά-τό tip· Άβυσσινίαν. ΕΙμ.τοοιΐιε να τας Άιαβάοετε ώς νέας καί απολύτως εξηκριβωμένας, διότι καμμία έφημερίς, Έ'ϋ.ηνικίρ δέν έχει 

—Χ—.',·, ς!— - ’~ζ  ------- τήν πρωτεύουσαν εκείνην τοΰ Νεγονς τής Άβυσοινίας, αυτός δέ οστις μας τάς στέλλει, ό εκΜκτός συνεργά
της καί ανταποκριτής τής « Εικονογραφημένης» κ. Α. Καβαδΐας, είνε persona grata, είς τήν αυλήν τοΰ Μενελίκ καί είς τήν κοινωνίαν τής Άδίς 'Αμπέμπα, 

’ ’ ,η γνωρίζη.’ΑλΙ.ως, ώς Οά ϊδετε, έχει ί] επιστολή αύτή τόσον θελαιτικόν ενδιαφέρον.’Απο/.αϋοατέ την :

μοΰν πράγματι οί "Αγγλοι μέ τήν φυλέμ· τών Άνουάκ είς τήν 
Λιβύην. "Εκαμαν μίαν έκστρατείαν, δπως τιμωρήσουν τήν φυλήν 
αυτήν διά τόν φόνον"Αγγλων τινών. Οί Στρατηγοί τής Αιθιοπίας 
Ράσηδες καί Δεδζάζηδες έδώ καί στάς θέσεις των ό στρατός 
έδώ, ή κυβέρνησις έδώ, ειρήνη ήσυχία. «Πήγε νά κυνηγήση ό Διά
δοχος» λέγει ή Κυβέρνησις. Βλέπομεν δλον τόν κόσμον έδώ, διότι 
ό Διάδοχος έφυγε μόνον μέ μερικά παλληκάρια κυνηγούς του. 
Καί δμως κανείς δέν πιστεύει. Καί έτσι γράφεται ή 'Ιστορία.

«
Tijv ήμέραν ποΰ εΐσηρχόμην είς τήν πρωτεύουσαν τής Άβυσ- 

σινίας άνεχώρει καί ό ίερεύς τής 'Ελληνικής παροικίας προπεμ- 
πόμενος άπό. .. τόν εαυτόν του. Τί κρίμα ! Δι’ ένα "Ελληνα 'ιερέα 
εγραφεν ό Αύτοκράτωρ ’Ιωάννης είς τήν 'Ελληνικήν κυβέρνησιν, 
έσκέπτοντο ό Τρικουπης καί ό Κουμουνδοΰρος, δυο κολοσσοί, 
έτριζε τά δόντια της ή ’Αγγλία καί τό δνειρον έμεινεν δνειρον, έως 
δτου ό Φιλόχριστος Αύτοκράτωρ Μενελίκ μας έπέτρεψε νά φέρω- 
μεν ένα. Ήλθε καί μετ’ αύτόν ό Άγιος Άξώμης. ’Αλήθεια δταν 
προσεφώνουν έγώ τόν τελευταίου είς τόν εύκτήριον οίκον πού 
τού έδωκε τό πάνσεπτοι· όνομα τοϋ πρώτου έκχριστιανιοτοΰ 
τής Αιθιοπίας, τοΰ πατρός Φουρμεντίου, ποτέ δέι· ώνειρευόμην 
δτι ό ίερεύς αυτός θά έφευγε ώς έφυγε ! Δέν απορώ διότι , 
έφυγε’ ίσως άπορίας δξιον είνε πώς δέν έφυγεν ένωρί- 
τερον. Άλλά άφ’ ού έφθασαν έκεϊ τά πράγματα, τόσοι 
τής πρωτευούσης τής Άβυσοινίας όμογενεϊς διατί τ ά 
μήν συμφωνήσουν νά γράψουν πρώτα στον 1 Ιατριάρχην, 
νά στείΐ.η ένα άλλον καί υστέρα νά φύγη αύτός; Γιατί; Περι
μένουν ίσως τόν Πρόξενον μέ τήν μαγικήν ράβδον νά τά διορ- 
θώση δλα. Πράγματι δμως, αν δέν έλθη αυτός, θέλομεν ράβδον.

Άδίς Άμπαμπά, ’Ιούνιος 1912. A. Ε. ΚΑΒΑΔΙΑΣ

άηιιποκραήν, οΰτε έκτακτον, οΰτε τακτικόν, είς τι 
καί συνεπώς είμπορεΐ καλλίτερα από κάθε άλλ.ον νά

'Ο Αύτοκράτωρ Μενελίκ, είς πείσμα δλων τών τηλε
γραφικών πρακτορείων καί τών πληροφοριών τιον 
διαφόρων Εύρωπαϊκών φύλλων, ζή είσέτι. Παράλυτος 
δμως πάντοτε. Καί δμως ολόκληρος ή άχανής αύτή 
Αυτοκρατορία διοικεϊται μέ τ’ όνομά του’ μέ τό «Μπά 
Μει·ελίκ» καί διοικεϊται καλώς. Τό μαρτυρούν τόσα 
μετά τήν άσθένειάν του γεγονότα. Στάσεις καί μικρο- 

ταραχαί, κατασταλεϊσαι έι· όνόματι του, βεβαιώνουν δτι, άναπνέει 
είσέτι ό αγαθός Μονάρχης. Πρό μηνός άπουσιάζει εντεύθεν καί 
ό βασιλεύων Διάδοχος. Ήτο είς τήν έπαρχίαν τοΰ πατρός του 
Ράς Μιχαήλ. Συνηντήθη είς τό’Ορεϊλόν μέ τόν Ράς Βόλδε-Ι'εώργη, 
τόν διπλωματικώτερον άνδρα τής Άβυσοινίας. Τώρα διελθών 
έξωθεν τής προηευούσης, καί ένφ αϋτη τόν άνέμενεν, μεταβαίνει 
είς κυνήγιον ’Ελεφάντων, μεταξύ Κάφας καί Δζούμας. Διά κάθε 
Άβυσσινόν, ή μεγαλειτέρα τιμή καί ό μεγαλείτερος ανδρισμός είνε 
τό νά σκοτώση ένα έλέφαντα’ τότε επιστρέφει θριαμβευτής, διε
νεργεί έορτάς καί τοΰ ψάλλουν θούρια καί παιάνας. Άν δέν 
σκοτώση έλέφαντα, είνε δειλός, γυνή. Σκοτώνιον είνε «Γγαντάης». 
Γγαντάης θά μάς έπιστρέψη καί ό νεαρός πρίγκιψ, Λίδζι Γιασ- 
σού, τό χέρι τοΰ όποιου δέν όμοιάζει νά είνε χέρι 16 χρονών 
παιδιού, άλλά ήρχισε νά γίνεται αισθητόν είς δλην τήν Αιθιοπίαν, 
ώς χέρι στιβαρού άνδρός. Καί δμως μέ τήν άναχώρησίν του χίλιοι 
δύο μύθοι πλάθονται έδώ, μύθοι ποΰ τούς πέρνει τό τέρας ή 
Φήμη καί τούς απλώνει είς δλον τόν κόσμον. ■ Θ’ άφήση τήν Άδίς 

’Αμπαμπά, θά κτίση άλλη πρωτεύουσα άλ,λού» λέγουν οί μύθοι, είς 
τήν Σαγγαλία’ πηγαίνει νά πολεμήση μέ τούςΆγγλους, οίΆγγλοι 
πήραν μίαν επαρχία» καί δτι άλλο φαντασθει κανείς. Καί οί "Αγ
γλοι δέν έκήρυξαν άκόμη κανένα πόλεμον τής Άβυσοινίας. Πόλε-

τοΰ 
’ Επρό- 
Λάτας 

διά νά

γράφη φοιτητής τοΰ Πανε
πιστημίου. ’Αλλά τά μέσα 
τοΰ ζήν τοϋ έλειπον, διό 
έγένετο ψάλτης έν τώ ναώ 
τής Άγιας Ειρήνης. ’ Ορθώς 
σκεπτόμένος έφερεν άπό τήν 
Ζάικυνθον καί τόν άδελφόν 
του Νικόλαον, δπως τόν έκ- 
παίδευση. Άλλά γλίσχρος 
ήτο ό μισθός τοΰ ψάλτου 
καί συνεπώς δέν έπήρκει είς 
τά πρός τό ζήν άναγκαϊα 
ύιά δύο ανθρώπους. Ούτως 
άπει/άσισε νά έπιστρέηωυν 
είς τά Γερακαρία καί ίδρύ- 
σωσι σχολεϊον. 'Ο εις διέ
κοψε τά μαθήματα τού Πα
νεπιστημίου καί <5 
ελληνικού σχολείου, 
κειτο νά γείνη ό 
ιιπλοϋς διδάσκαλος 
ζήοβ'

Τά πάντα έτοιμα 
έπιστρέψουν είς Ζάκυνθον.

Σημειωτέον ότι <5 Λάτας 
έν τή Θεολογική σχολή τού 
Σταυρού τής Αγίας Χώρας 
έχειροτονήθη πρεσβύτερος 
καί δτι ούδεμίαν αφινε περί- 
στασιν χωρίς νά δείξη τήν 
ευγλωττίαν του, διότι ή φύ
σις πρός τούτο τόν ιΰθει. 
Και δταν έπρόκειτο νά άγω- 
νισθή διά τήν Πατρίδα, άνέβη 
έπί υψώματος, ίνα διά τού 

εύφραδοΰς λόγου του ένθουσιάση τους συναγωνιστής. Συνε-

διά νά
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ΠίίΧ ΙΔΡΥΰΗ ο ο ο Ο Ο 
Ο ο ο Η ΓΑΛ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ

τες

Εν μελέτη τοΰ κ. Έμίλ Μάν. περί τοϋ 
εΰβύμου άββά τοΰ Μπουαρομπέρ . δη- 

μοσιευΰείση είς τόν «Έρμήν τής Γαλλίας», 
ύπάρχουσι μερίκ&ί ένδιαφέρουσαι πληροφορίαι περί τ··ΰ 
τρόπου καθ’ ον ίδρύθη ί) Γαλλική Ακαδημία. Χάριν τών 
άναγνωστών μας, τάς μεταφέρομεν είς τήν στήλην ταύτην 
διότι άληθώς άσκεϊ τόσην γοητείαν τό ίδρυμα έκείνο τών 
’.Αθανάτων είς δλον τόν κό
σμον. ώστε ί) ιστορία τής 
ίδρύσειός του να ένδιαφέρη 
όλους,ώσεί περί δόξης ιδίας.

Τφ 1634, είς τήν γωνίαν 
τών οδών Σαίν Μαρτέν και 
Βιέγ Έτούβ, έν Παρισίοις, 
έκάστην έσπέραν ήρχισαν 
συγκεντρούμενοι, είς τήν 
οικίαν τοΰ Κονράρ, μερικοί 
φίλοι. Οί πρώτοι συνελθόν- 

Γκοντώ, ό Γκομπιόλ, ό Σα-. ήσαν ό ...------- Γ.......,------
πελαίν, ό Δεμαρέ, ό Αμπέρ, ό Ζιρύ, ό 
Σεριζαί. ό Μαλλεβύ καί ό άββάς Σεριζύ. 
Τί έκαμνον είς τάς συγκεντρώσεις αύτάς; 
Ό κύριος σκοπός των ήτο διά νιί άνακοι- 
νοΰν άμοιβαίως δ,τι νέον είχε γράψει έκα
στος. ποίημα ή πεζόν. "Επειτα ήρχιζεν ή 
φιλολογική συζήτησις καί συχνά παρε- 
τείνετο είς τόν περίπατον ή καί έξηκο- 
λούθει είς κανέν δεϊπνον. Άλλά είχον 
δώση τήν ύπόσχεσιν νά τηρήσωσιν εχε
μύθειαν καί νά μή εϊπωσιν είς κανένα τι 
περί τών φιλολογικών των συναντήσεων.

Ό άββάς Μπουαρομπέρ, εύνοούμενος 
τοΰ καρδιναλίου Ρισελιέ, εϊχεν ώς έργον 
νά φαιδρύνη καί νά διασκεδάζη τήν 
Α. ’Εξοχότητα. Διά πάντα άλλον τό έρ
γον αύτό θά ήτο άδύνατον. Άλλ’ ό Μπουα
ρομπέρ ήτο ένήμερος καί τών μικροτέ- 
ρων ιστορικών, είς τόν άριστοκρατικόν 
κόσμον καί έν τή αυλή. Τάς διέπλασσε 
μέ τήν ζωηρόν φαι τασίαν _του καί τάς 
άφηγείτο μέ τόσην χάριν, ώστε ό καρ
δινάλιος σπανίως έμενε δυσηρεστη μένος 
άπό τήν ζώσαν αύτήν εφημερίδα του, τήν είδησεογραφικήν καί εύθυ- 
μογραφικήν. "Οταν ό άββάς, μετά καιρόν άρκετόν, έμαθε περί τοΰ ρίν/ΜΐΜ λιιΙλΙλαα.ααλΛ ——-1 —- .... * · » *
σεπάθησε πόση θυσίφ 
εύκολον. καί ό Μποτ 
νήση τήν κοσμικήν λεπτότητα 
ράρ άπρόσκλητος, νά καταλάβη 
δέ τούς φίλους έν συνεδριάσει. 
Έπί τή θέρ του πάντες έδο- 
κίμασαν έκπληξιν καί φόβον. 
Έγνώριζον δτι ήτο έμπιστος 
τοΰ Καρδιναλίου, καί εύλόγως 
άνησύχουν μήπως ό Έξοχώτα- 
τος θά παρεξήγει τόν σκοπόν 
τών συγκεντρώσεων των.’Λλλ’δ 
Μπουαρομπέρ ήδυνήθη νά τούς 
καθρσυχάσρ τόσον, ώστε, δταν 
μετά τινα ώραν τούς άπεχαιρέ- 
τησεν, ήσαν γοητευμένοι μαζή 
του. Μετέβη δέ κατ' ευθείαν 
είς τόν παντοδύναμον Καρδινά
λιον είς τόν οποίον άφηγήθη, 
μέ τόν τρόπον του, πάν δτι 
ήκουσε περίεργον καί φαιδρόν. 
Ιίαχύποπτος πάντοτε ό Ρισε- 
λιε, έφαντάσθη δτι ίσως ύπό 
τό πρόσχημα έκείνο τών φιλο
λογικών συζητήσεων,έκρύπτετο 
καμμία τρομερά προσπάθεια 
πρός πολιτικός άναστατώσεις 
καί συνωμοσίας.Άλλ’ ό Μπουα-
’ _ - - , - - -- - . r. -.--- - ~ "
την του. δπως πρό ολίγης ώρας είχε καθησυχάση τούς πτοηθέντας φίλους, 

καταδίωξη, ήρχισε νά σκέπτεται είς τί ήδύνατο νά χρησιμοποιήση έπω- 
φελώς τόν Κονράρ καί τούς φίλους του. Βεβαίως δέ άπεβλεψε καί είς 
έαυτόν. Τήν έποχήν έκείνην δ Καρδινάλιος — καί πάντοτε —ήτο στόχος 
ζωηρός πολεμικής τών έχθρών του, καί αναμφισβήτητος εκείνοι οί δέκα 
λόγιοι, μέ πνεύμα καί μόρφωσιν, καλώς άμειβόμενοι θά ήδύναντο νά 
κεραυνοβολώσι τούς αντιπάλους του. Ό Καρδινάλιος καί ό άββάς συζη
τούν, διαγράφουν τό σχέδιον των, καί όλίγον κατ’ όλίγον άνέρχονται 
ύψηλότερον πρός τήν ιδέαν. Καί ό Μπουαρομπέρ, εντολή τοΰ Ρισελιέ, 
προτείνει είς τούς δέκα λογίους νά συγκροτηθώσιν είς σωματείον, ύπό 
τήν έγκρισιν τής άρχής, καί νά έπιδοθώσιν «είς τήν τακτοποίηση· καί 
τήν τελειοποίησιν τής γλώσσης». Ό Κονράρ καί οί σύντροφοί του περισ
σότερον έφοβήθησαν ή έκολακεύθησαν άπό τήν γενναίαν τούτην εύνοιαν. 
"Ολοι σχεδόν άνθρωποι χωρίς λαμπρός φιλοδοξίας θά προετίμων τήν

ΟΙ ΝΕΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΤΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΤΟΝ ΑΝΑΚΤΟΡΩΝ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΡΚΟΚΟΖΙΑΝ ΤΟΝ

Ε. ΒενιζέλοςI. Τσιριμώχος 
Παιδείας

, ,------- --------ν-· -ν——“■> V*’“r '“v‘μικρού έκείνου φιλολογικού κύκλου καί τών συνεδριάσεων του, προ- 
—θυσίφ νά είσαχβή ι’ · ■ ·■ ...

Μπουαρομπέρ ήναγκάσθη. διά νά επιτυχή, να λησμο- 
---- λ----- 1 κα'ι νή ε|σέλθιι είε τόν οίκον του Κον-

είς αύτόν. Άλλά τό πράγμα δέν ήτο

νά είσέλθη είς τόν οίκον τοΰ Κον-

ήσυχίαν καί τήν λεπτήν εΰχαρίστησιν τών ιδιωτικών καί έν άπολύτφ 
άνεξαρτησίρ. συγκεντρώσεων. Καί αποποιούνται τήν προσφερομένην 
φιλόφρονα προστασίαν. Ό Μπουαρομπέρ μεταίως προσπαθεί νά τούς 
πείση. καί αφού τούς έκλόνισεν οπωσδήποτε όλίγον, τούς αναγγέλλει 
ότι θά άνεκοίνου είς τόν πανίσχυροι· υπουργόν ότι, άπεδέχοντο μετ' 
ευγνωμοσύνης τήν τιμητικήν εύνοιάν του. Φυσικώς δέ άρνησις μετά 
τοιαύτην αναγγελίαν ήδύνατο νά προξενήση δυσάρεστους συνέπειας, καί 
τό συνειώτερον ήτο να άποδεχθώσι τήν λύσιν άνευ επιφυλάξεων.

’Εννοείται δτι ΰπό τά φαινόμενα τής ανιδιοτελούς γενναιοφροσύνης 
ό Ρισελέ έκρυπτεν έπιμελώς τούς σκοπούς του, τούς οποίους έδήλωσεν 
άρκετά σαφώς κατόπιν διά τής άνακοινώσεως, ήν έφερεν ό Μπουαρο
μπέρ πρός τό συγκροτηθέν σωματείου : «‘Η Α. Έξοχότης επιθυμεί νά 

ζητήται ί] γνώμη του έπί τών υποψηφίων, 
ίνα κλεισθώσιν αί θύραι είς τήν ραδιουρ
γίαν καί ίνα εισέρχονται είς τήν συνέ
λευση· άνδρες. οΰς γνωρίζει άφωσιωμένους 
αύτφ». Ή άνακοίνωσις αΰτη γνωσθεϊσα 
έδωκεν άφορμήν είς τήν πρώτην επίθε
ση· κατά τής 'Ακαδημίας. Ό Κονράρ καί 
οί συνάδελφοί του κατηγορήθησαν «ώς 
κατασκευασταί ψιιιμυθίου διά τάς άσχη
μους πράξεις, καί αλοιφής διά τάς κοινός 
πληγάς·. Οΰχ ήττον ή 'Ακαδημία όργα- 
νοΰται καί καταρτίζονται τό καταστατι
κόν αΰτής καί οί κανονισμοί. 'Αλλά πάν- 
τοθεν ανακύπτουν καί νέαι δυσχέρειαι. 
Ό Λουδοβίκος ΙΙ” δέν τολμά νά έναν- 
τ ιωθή είς τήν επιθυμίαν τοΰ καρδιναλίου, 
άλλά δέν παραχωρεί είμή μετά στενοχώ
ριας τήν έγκρισιν. Άλλά γενναιοτέρα ή 
Βουλή άρνεϊται νά αναγνώριση τήν ϊδρυ- 
σιν. Ή δημοσία γνώμη είναι μάλλον δυσ
μενής. Ό Άρνώ Άντιγύ, άρνεϊται νά όνο- 
μασθή’Λκαδημαϊκός.Ό Ντεζινιέ, ό Μπαλ- 
ζάκ διαμαρτύρονται: «Θέλουν νά ιδρύ
σουν τυραννίαν έπί τοΰ πνεύματος, είς 
τήν οποίαν θά πρέπη ήμεϊς οί άλλοι, οί 
συγγραφείς, νά οφείλωμεν τυφλήν ύπα- 
κοήν. Άν περί αύτοΰ πρόκειται, είμαι 
άντάρτης, είμαι αιρετικός, θέλω νά μείνω 
μέ τό μέρος τών βαρβάρων·. Ό Σκαρρόν 
φρονεί δτι οί Ακαδημαϊκοί θά είναι ισά
ριθμοι θυρωροί, ικανοί τό πολύ - πολύ 
«διά νά σαρώνουν, νά φωτίζουν, νά δί
δουν τάς έδρας, καί νά ξεφτυλίζουν τά 
φώτα !». Καί μετά τών ειρωνειών, ύβρεις 
καί προπηλακισμοί ρίπτονται κατά τών

πρώτων Αθανάτων, τούς όποιους άποκαλοϋν «τέκνα τής ευσπλαγχνίας 
τοΰ Μπουαρομπέρ·.

Νέαι δυσχέρειαι άκόμη μέχρις δτου τό σοφόν ίδρυμα εύρη στέγην, 
καί έπειτα άρχίζει ί) σύνταξις τού λεξικού, αύτοΰ τούτου τοΰ λεξικού 
δπερ άκόμη τιόρα δέν έπερατώθη. Οί Ακαδημαϊκοί έργάζονται μέ ύπέρ- 
μετρον νωθρότητα καί ό Ρισελιέ. καθ' ού έν τώ μεταξύ έγεινεν όξυ- 

τέρα ή διά λιβέλλων έπίθεοις, 
εύλόγως άποφασίζει νά χρη
σιμοποίηση όλίγον τι καί διά 
λογαριασμόν του τήν λογιότητα 
τών Αθανάτων. Καί, άφ’ ού 
φιλοτίμως οί πρώτοι Ακαδη
μαϊκοί είργάσθησαν ϊνα διορ
θώσουν τάς δημηγορίας του, 
τά χριστιανικά του έργα καί νά 
πανηγυρίσουν τάς νίκας του, 
παρεκλήθησαν νά απαντήσουν 
καί είς τήν πολεμικήν, τήν διε- 
ξαγομένην έναντίον του παρά 
τών έχθρών του. Άλλά διεξά
γουν άδεξίως καί χαλαρώς τήν 
άμυναν,τοσοΰτον μάλιστα, ώστε 
ό Ρισελιέ νά διατυπώνη συχνά 
πικρά παράπονα είς τόν Μπουα
ρομπέρ δτι. τόν παρέσυρεν είς 
τήν ίδρυσιν σωματείου «άνωφε- 
λών λογίων». Δέν έτόλμα δμως 
καϊ νά άνακαλέση τήν έγκρισιν 
καί ή Γαλλική Ακαδημία όση- 
μέραι έκτοτε ένισχύετο, διατη
ρούσα πάντοτε-------- ~-------

τά μέλη αΰτής, μέχρι τών ήμερων μας, δτε άπέβη 
μέγα πνευματικόν κέντρον παγκοσμίου κύρους καϊ 
ακτινοβολίας. « « «

Πιστεύετε μετ' Επιμονής δτι άναζητοΰντες τήν 
'Αλήθειαν και λέγοντες μετ’εϊλικρινείας δ,τι πιστεύετε 
ώς αληθές, κάμνετε αγαθήν πρδξιν ita τήν Άνθρω- rf 
πότητα. ε. renan /"yi

* Ή άγάπη καί αί σκέψεις τοΰ έργάτου πρέπει νά
έχουν δι' ήμάς περισσοτέραν άξίαν. παρά ή εργασία 
του- ή έργασία του δέν ήμπορεϊ παρά νά είνε ατελής, 
αί σκέψεις του δμως καί ή άγάπη του ήμπορσϋν νά 
είναι άληθιναί καί βαθείαι. ροςκιν

* Ό Κικέρων είπε : Δέν ΰπάρχει μωρία ή δποία νά 
μή ύπεστηρίχθη άπό κάποιον φιλόσοφον.

Α. Μιχαλαχόπουλος Ν. Στρατός 
ΈΟν. Οικονομίας Ναυτικών

ΑΠΟ ΤΑΣ ΔΟΚΙΜΑΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΠΛΑΝΟΥ
Ό κ. Καμκέρος άφιπτάμενος μέ τόν «Δαίδαλον» άπό της Φαληριχής θαλάσσης εΐς "Υδραν, 

ρομπέρ είναι παρών, καί ούχί άνευ πολλοί) κόπου, καθησυχάζει τόν αΰθέν- 
την του. δπως πρό ολίγης ώρας είχε καθησυχάση τούς πτοηθέντας φίλους. 
Μάλιστα κινεί τόσον τόν ένθουσιασμόν του, ώστε ό Ρισελιέ, άντί νά τοΰς

£ τεσσαράκοντα

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΙΣ ΤΟΝ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΑΡΜΣΤΡΟΓΚ
Φωτογοαφια ληφΟτϊοα. χαβ’ ην οτ.γμήν δύο μ,γάλιι ϋωνηχτ,ι, το Ββαζιλιανόν «Minas Geraes. 1S.SXO τόννιον χαΐ τό Άγγλιχόν «Superb- τβλιίως άποπερατωΟεντα, άποπλεουσι του /.ιμενος

ΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΜΣΤΡΟΓΚ

Site τιτ^Μν *·’^ορία μιας μεγάλης Έπιχειρήσεως» 
>'/ ’Αγγλική Ναντικη ΈπετηρΙς {The Fleet Annual) 
τοΰ 1!)12 δημοσιεύει πλείστας ίνδιαφερούσας πληροφο- 
ρίας περί τοΰ μεγάλου οίκου ”Αρμστρογκ. ' Ιδρυθέντα 

κατά τδ 1847, πέντε ?.τη βραδύτερου, ήτοι κατά τδ 1852, τά 
εργοστάσια Αρμστρογκ άπησχόλουν 350 εργάτας μέ Ιτησίαν 
μισθοδοσίαν 21ιρ. στ. 20,000 περίπου. Την σήμερον, τδ σύνο- 
λον τών Ιργατών ανέρχεται εις 30,000 περίπου, ή δέ ίτησία 
μισθοδοσία αυτών υπερβαίνει τάς Λιρ. στερλ. 2,000,000.

Ή βαθμιαία άνάπτυξις τών εργασιών τοΰ Οίκου "Αρμστρογκ 
ίξεδηλώ&η ετι μάλλον άπδ τής εποχής τοΰ Ρωσσο-’Ιαπωνικού 
πολέμου, καθ’ ήν άνεδείγθη έμπράκτως ή μεγάλη όπεροχέ] τοΰ 
ναυτικού υλικού τών ’Ιαπώνων, τά κυριώτερα σκάφη τών όποιων 
είχον κατασκευασθή έν τοίς ναυπηγείοις "Αρμστρογκ, όλόκλη- 
ρον δέ τδ πυροβολικόν αιπών 
ήτο συστήματος "Αρμστρογκ.

Οί έναντι παρατιθέμενοι αριθ
μοί πιστοποιοΰσι περί τοΰ όγκου 
τής παραγωγής πολεμικού υλι
κού τών Εργοστασίων "Αρμ
στρογκ.

Μία πρόσφατος σιατιστική 
άποδεικνύει ότι, κατά τήν περί
οδον 1893 —1911 κατεσκευά- 
σθησαν 5025 πυροβόλα τιον 
μεγαλητέρων διαμετρημάτων, 
ήτοι άπδ 34 ΰφεκ. μέχρι 75 
χμ. πλήν ετέρων 2408 πυρο
βόλων μικρότερων διαμετρη
μάτων, ήτοι έν συνόλω 7433 
πυροβόλα άποτελοΰντα βάρος 
34,146 τόννων.. 
τήν περίοδον κατεσκευάσθησαν 
5435 έξαρτισμοι πυροβόλων 
τών μεγαλειτέρων διαμετρημά
των καί ετεροι 1834 έςαρτισμοί 
μικρότερων πυροβόλων, ήτοι 
εν σύνολον 7269 έξαρτισμών.

"Ετι μάλλον σημαίνων είναι ό 
παρατιθέμενος στατιστικός πί- 
ναξ τών υπό τοΰ καταστήματος 
"Αρμστρογκ ναυπηγηθέντων πο
λεμικών σκαφών.

Έκ τοΰ κατωτέρω πίνακος 
εξάγεται ίίτι,τιι Ναυπηγεΐα"Αρμ-

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΕΜ. ΣΚΑΦΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟΙΣ ΑΡΜΣΤΡΟΓΚ

’Εθνικότητες
'Αριθμό; 
οκαφων

’ Εκιόπιαμα
Δύναμις 
ΐτιπων

'Αγγλία............................. 41 173,620 382,581

Αργεντινή ....... 5 13,619 48,537

Αυστρία.................................. 2 3,082 11,880

Βραζιλία............................. 11 81,610 133,893

Ηνωμέναι Πολιτεϊαι . . 2 6,874 14,300

'Ιαπωνία............................. 13 100,587 169,244

'Ισπανία · ........................ 2 2,108 5,254

'Ιταλία .................... 5 8,969 26.9-2

Κίνα............................  . . 22 25,765 67,193

Νορβηγία . . .... 4 14,554 18,000

* Ολλανδία............................. 2 340 220

Πορτογαλλία......................... 1 4,253 12,500

Ρουμανία ........................ 1 1,331 4,714

Ρωσσία.................................. 8 14,089 7,270

Τουρκία............................. 2 4,701 15,000

Χιλή...................................... 10 88,000 158,690
131 543,502 1 1,076,258

* ’Εκτός διαφόρων ακαφϋ»· καταοκευαοΟέντων υπό 

ματος ίν Ίοπανία.

τοϋ καταστή- ~

στρογκ έπρομήθευσαν ήδη, έκτος τής ’Αγγλικής Κυβερνήσεως, 
είς 15 διάφορα ξένα Κράτη, τελείως έξωπλισμένα 90 πολεμικά 
σκάφη, άλικου εκτοπίσματος περίπου 370,000 τόννων, πλήν 
τοΰ οπλισμού τόν όποιον κατεσκεύασαν δια πλεϊστα άλλα πλοία.

Τοΰτο δέ ιδίως διακρίνει τον οίκον "Αρμστρογ τών λοιπών 
Ναυπηγείων έν τε τή Ευρώπη και τή Αμερική, τιΐιν όποιων 
ή παραγωγή, πλήν μικρών έξαιρέσεων, περιορίζεται σχεδόν είς 
παραγγελίας τής Ιδίας α&τών Κυβερνήσεως, έκτελουμένας έπί 
τή βάσει παρεχόμενων αυτούς έπισήμων σχεδίων καί υπό τήν 
απόλυτον έπίβλεφιν τών Κυβερνητικών έλεγκτών. Είς τιι τοιαΰτα 
Καταστήματα ούδεμία έπιτρέπεται πρωτοβουλία, ούδεμία δέ τοίς 
παρέχεται ευκαιρία, όπως άποκτήσωσιν ιδίαν αυτών πείραν, ήτις 
νά έμπνέη άπόλυτον Εμπιστοσύνην είς τά ξένα Κράτη, τά στε
ρούμενα Ιδίων ναυπηγείων. Ουδόλως παράδοξον κατά συνέπειαν 

ότι, τδ μέγιστον μέρος τιον οΰτω 
κατασκευαζομένων ξένων πολε
μικά»' πλοίων ανατίθεται είς 
τδν πρωτοοτατήσαντα καθ’ όλην 
τήν νεοιτέραν έξέλιξιν τής Ναυ
τικής τέχνης μέγαν οίκον "Αρμ
στρογκ, τδν καί συγκεντρώ- 
σαντα είς τάς χεΐράς του άπάσας 
σχεδόν τάς διαφόρους έργασίας 
τάς συντελούσας είς τδν πλήρη 
καταρτισμόν τοΰ πολύπλοκου 
οργανισμού, όστις άποτελεϊ τδ 
σύγχρονον πολεμικόν σκάφος.

Προφανές δέ τεκμήριου τής 
έκτιμήσεως τής επισήμου ’Αγ
γλίας πρδς τήν έν τοϊς Ναυπη
γείοις "Αρμστρογκ τελουμένην 
έργασίαν είναι τδ γεγονός ότι, 
κατ’ έπανάληφιν τδ ’Αγγλικόν 
Ναυαρχείου προσέλ.αβεν ώς άρ- 
χιναυπηγούς τοΰ Κράτους τους 
έκάστοτε διακριθέντας ναυπη
γούς τού Καταστήματος "Αρμ
στρογκ, ώς τούς Sir William 
White καί Sir Philip Watts.
Άφ’ ετέρου, τυγχάνει γνω

στόν ότι ή’Ιαπωνία καίτοι κατα- 
σκευάζονσα ήδη έγχωρίως τδ 
πλεϊστον τοΰάναγκαιοϋντος αύτή 
πολεμικού υλικού, συμβουλεύε
ται διαρκώς τον οίκον "Αρμ-



ΠΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑ ΔΥΟ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΤΟΝ 34 ΥΦΕΚ.
κατασκευαστείς άνωθεν φρέατος 13 μ. καί Ετοιμος πρός πλήρη δοκιμήν τών ύδραυλικών μηχανημάτων του, πρό τής τοποΰβτήσεως αύτοΰ έπί τοΰ σκάφους.

ΜΗΧΛΝΟΥΡΓΕΙΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΥΡΓΩΝ, ΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΦΕΡΕΙ ΠΥΡΟΒΟΛΑ ΤΩΝ 34 ΥΦΕΚ.

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΝ ΤΩ. ΟΠΟ.Ω. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ 7 ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΥΡΓΟ. ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΩΣ
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στρογκ ίφ' δλα»· τών ουσιωδών 
σημείων, τό δέ τεχνικόν προσωπι
κόν τών ίν Ίαπωνίφ. εγκατεστημένων 
ίργοστασίων κατασκευής πυροβόλων 
τοΐς παρεχωρήθη εκ ττόν ίργοστα- 
σίων "Αρμοτρογκ. Πρός τούτοις, ό 
πολύς ναύαρχος Togo, κατά τήν τε- 
λευταίαν επίσημον ίπίσκεφίν του εν 
’Αγγλία, δέν ίδίσταοε νά άναγνωρίση 
δημοσία τάς μεγάλας όποχοειΰσεις 
τάς όποιας ή πατρίς του ωη ειλε πρός 

τούς παλαιούς καί καλούς προμη
θευτείς της».

Έν τελεί ή μεγάλη ίφημερίς τής 
Χιλής ιΕΙ Mercurio» σχολιάζουσα 
πρό τινων μηνών τήν εις τά ίργοστά- 
σια "Αρμστρογκ άνατεθεΐσαν παραγ
γελίαν δύο μεγάλων θωρηκτών τών 
27.000 τόννων έκαστον, μετά παρα- 
τεταμένας μελετάς, καθ’ ίις ίξητά- 
σθησαν 120 διάφορα σχέδια, ύποβλη- 
θέντα ύπό τών κυριωτέρων κατα-
στημάτων, ίκδηλοϊ ·τήν ίπί τούτω άνακούφισιν τής κοινής γνώ
μης διά τήν ληφθεΐσαν σοφήν άπόφασιν τοΰ Άνωτάτου Ναυ
τικού Συμβουλίου, εμπιστευθέντος τήν κατασκευήν τοιούτων

X Ά I Ρ Ε Κ fl I X fl Ρ ...

ΧΑΙΡΕ ΚΑΙΣΑΡ, ΟΙ ΜΕΑΛΟΘΑΝΑΤΟΙ ΣΕ ΧΑΙΡΕΤΟΥΝ

Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ IOVNIOT 1912

ΟΜΟΒΡΟΝΤιΑ ΔΕΚΑ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΤΩΝ 30 ΤΦΕΚ. ΤΟΤ ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΟΥ ΘΩΡΗΚΤΟΥ “MINAS GERAES,, 

λεπτών πολεμικών μηχανισμών, εις τάς δεξιάς χεΐρας ίκείνων 
εις τούς οποίους όη είλονται τά άρτιώτερα υποδείγματα τής συγ
χρόνου ναυπηγικής τέχνης».

καί τούς οφθαλμούς. ..... Έν όμάδι οί θηριομάχοι φθάνουν κάτωθεν 
τοΰ περίοπτου καί καταστολίστου θεωρείου τοΰ Αύτοκράτορος, καί 
ύψοΰντες τά τρομερά τής άλληλομαχίας δπλα καί τάς άσπίδας χαιρε- 
τώσι τόν Καίσαρα: «Ave Caesar, morituri te salutant». Χαϊρε Καϊσαρ, 
οί μελλοθάνατοι σέ χαιρετώοιν. Καί κινούνται πρός τόν φοβερόν θάνατον.

Περισσότερον άπό τόν Νέρωνα ό Καλιγούλας ύπήρξεν ό «μεγαλοπρε
πέστερος» διοργανωτής τών άνηκούστων τούτων σφαγών. Ό άνθρωπος, 
δστις είχεν ώς δόγμα τής τρομοκρατικής βασιλείας αύτοΰ τό αιματηρόν 
δόγμα: «Τό παν μοί επιτρέπεται, καί έναντίον πάντων», άνήγαγε τήν 
κακουργίαν τών θηριομαχιών, δπως καί τήν άνθρωπίνην σφαγήν, μέχρι 
φρίκης ή όποια είναι αφάνταστος είς τούς σημερινούς άνθρώπους. 
Άλλ’ εις φρίκην κατωτέραν έαυτοΰ. Δέν εχομεν πλήρη έξιστόρησιν τών 
θηριωδιών τοΰ δηλητηριώδους τούτου Αύτοκράτορος. Αί περισσότεροι 
πληροφορίαι ύπάρχουν είς τήν Πρεσβείαν πρός Γάϊον», τοΰ ’Ιουδαίου 
φιλοσόφου καί Ιστορικού Φίλωνος, δστις μετ’ άλλων ’Ιουδαίων μετέβη 
έν πρεσβείφ εις Ρώμην πρός τόν Αύτοκράτορα. κατά τήν έποχήν τοΰ 
διωγμού τών Εβραίων τής Αλεξάνδρειάς παρά τών Χριστιανών. Ή 
περιγραφή τοΰ Φίλωνος δίδει εικόνα άποτρόπαιον. Ούδέποτε έμόλυνε 
τόν κόσμον άτιμωτέρα ύπαρξις. Ήτο Βασιλεύς, Κυρίαρχος έπί τών 
άνθρώπων καί ύπέρ τούς θεούς. Συχνάκις έθεάτο όμιλών είς τό ούς τοΰ 
έπί τοΰ Καπιτωλίου άγάλματος τοΰ Διός καί μή λαμβάνων άπάντησιν 
άπό τό άγαλμα ανέκραξε μίαν ήμέραν: «Φόνευσέ με ή σέ φονεύω . Καί 
μαινόμενος συνέτριψε τό ξϊφός του έπί τοΰ μαρμάρου. Περί τό άρμα 
του ή σφαγή ήτο πάντοτε άφθονος. «Καί άλλους άκόμη, καί άλλους», 
άνέκραζεν. Τώ άνήγγειλαν κάποτε, δτι εΐς δήμιος άπεκεφάλισεν, έκ 

λάθους, άλλον άντ' άλλου. «Ό καταδικασθείς. δέν ήτο περισ- 
σ έτερον άξιος θανάτου» άπήντησε γελών. Είς Ρωμαίος εύγενής, 
ριφθείς εις τούς λέοντας, διεμαρτύρετο δτι ήτο άθώος. Ό Καλι- 
γούλας διέταξε νά τόν έξαγάγωσι τοΰ κλωβού, νά τφ κόψωσι 
τήν γλώσσαν καί νά τόν ρίψωσι πάλιν είς τά θηρία. "Οταν 
άπέθανεν ή άδελφή του Δρουσίλλη. διέταξε καί άπεκεφάλισαν 
δλους δσοι παριστάμενοι δέν έκλαυσαν, διότι ήτο άδελφή του· 
καί έσταύρωσαν δλους, δσοι έκλαυσαν, διότι ήτο θεά. Έκάλει 
τούς πατέρας νά προσέρχωνται είς τό θέαμα τού μαρτυρίου 
τών -υίών των. Είς γερουσιαστής, κληθείς είς τό θέαμα τής ιδίας 
συμφοράς, προέβαλεν άδυναμίαν νά βαδίση ένεκα τής άρθρίτι- 
δοε ύφ’ ής έπασχε. Καί ό Αύτοκράτωρ, πάνυ φιλοφρόνως, τφ 
άπέστειλε τό πολυτελέστεροι· αύτοΰ άρμα. Ή ηδονή του ήτο νά 
άποθνησκουν τά θύματά του, βραδέως. «Sta feri ut se mori 
sentiat», έλεγε πρός τόν δήμιον. «Κτύπα κατά τρόπον, ώστε νά 
αισθάνεται δτι άποθνήρκει». Αί τέρψεις του ήσαν σκληραί καί 
παράδοξοι. ’Ενίοτε διέτασσε καί έκλείοντο αί σιταποθήκαι μέ- 
χρις δτου πεινάση δεινώς δ λαός. Καί, δταν έσημειοΰντο οί πρώ
τοι έξ άσιτίας θάνατοι, έκάλει τούς υπηκόους του καί άπό τινα 
εξώστην τοΰ Παλατίνου έρριπτεν αφειδώς τροφάς, όπιόρας, 
πτηνά, γλυκίσματα. Καί άναμίκτους μέ αύτά κοπτεράς λεπίδας 
μαχαιρών. "Οταν τά ταμεία του έκενοΰντο, έφόνευε τούς πλου- 
σιωτέρους καί έδήμευε τάς περιουσίας των. "Οταν έμαθεν δτι ό 
εντολή του δολοφονηθείς Πρϊσκος, δν έθεώρει πλούσιον, ήτο 
πτωχός είπε μειδιών: «Μέ ήπάτησεν ήξιζε νά ζήση». Όταν 
ένεκαινίασε τήν διά πλοίων κατασκευασθείσαν γέφυραν άπό 
Μπάγια μέχρι Πουζόλ, διά νά επαλήθευσή τό καύχημά του δτι 
θά έκάλπαζεν έφιππος έπί τής θαλάσσης, έκάλεσε διά χειρονο-

ΑΙ ΑΡΜΑΤΟΔΡΟΜΙΑΙ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ

μιών τό συγκεντρωμένου είς τήν άκτήν πλήθος νά άνέλθη έπί τών 
πλοίων. Καϊ δταν ή πλοιογέφυρα έκαλύφθη ύπό άτυχών Ρωμαίων διέ
ταξε καί έρριψαν πάπας είς τήν θάλασσαν. Καί έφονεύοντο άνηλεώς 
δσοι συνεκρατοΰντο άπό τάς πλευράς τών πλοίων διά νά μή πνιγώσιν. 
"Οταν τό κρέας έσπάνιζεν, έρριπτεν εις τά θηρία του ώς τροφήν δού
λους καί καταδίκους. Τούς ενέκλειεν έντός κλωβού μέ τήν διαταγήν 
νά βαδίζουν πάποτε τετραποδητεί, καί έπειτα διέτασσε νά άφεθώ- 
σιν τά θηρία έντός τοΰ κλωβού. Καί παρακολουθώι· τό θέαμα άνεφώ- 
νει γελών : «Δέν θά φάγουν τά θηρία μου κρέας ανθρώπινον, άλλά 
κρέας τετραπόδων».

’Ενίοτε τόν κατελάμβανεν άλλόκοτος ή μανία τοΰ πλούτου : Έκυλίετο 
γυμνός έπί σωρών χρυσοΰ, καί ήνάγκαζε τούς συνδαιτημόνας του νά 
τρώγωσι χρυσόν καί μαργαρίτας. Κάποτε είχεν άσθενήσει καί εΐς αύλι-
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//Λ’ 18ην Ιουνίου 1912 συνεπληρώθησαν διακόσια έτη 
άπό τής γεννήσεως τοΰ μεγάλου φιλοσόφου Ιωάννου 
’Ιακιόβου Ρονσσώ.' 11 Γαλλία, εύγνιόμων διά τήν δό
ξαν μέ. τήν όποιαν ίλάμπρννεν αύτήν ή μεγαλοφνια 

τοϋ φιλοσόφου, ήγειρεν εν τώ ΙΙανθέω, δπου άπό τοϋ 1794 
αναπαύονται τά λείφανα αύτοΰ, μεγαλοπρεπές μνημεΐον, ποιηθέν
άπό τόν διάσημον Γάλλον γλύπτην Μπαρτολομέ, και ίτέλεσε 
τά άποκαλυπτήρια ίπί τή διακοσιετηρίδι τοϋ μεγά
λου τέκνου της. ΊΙ τελετή ύπήρξε μεγαλειώδης, 
παραστάντων κατ' αύτήν τοΰ Προέδρου τής Αημο- 
κρατίας, τΰη· Υπουργών, και τοϋ πλήθους τών <ίι·- 
θρώπο»·, τών λαμπρών είς τά Γράμματα καί τάς 
Τέχνας καί άπό τής καταγωγής. ΆλΧ ή τελετή δέν 
διεξήχθη μέχρι τέλους εύλαβής, ώς ήρμοζε, πρός τόν 
πανηγυρισμόν τής μνήμης τοιούτου άνδρός. Οί βασι- 
λόφρονες, κατά τήν λήξιν τής έορτής, συνεχίζοντες 
μακροχρόνιον καί συστηματικήν αύττόν πολεμικήν, 
ίξετράπησαν είς άποδοκιμασίας κατά τής μνήμης τοΰ 
ύπερόχου φιλοσόφου, δστις πρώτος πάντων ίν τώ 
νεωτέρω κόσμοι διά τής διδασκαλίας του ίκλόνισε τά 
άσάλευτα θεμέλια τής Μοναρχίας, άγοινιζόιιενος 
ύπέρ τίϋν .δικαιωμάτων τοΰ Ελευθέρου ’Ανθρώπου.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΡΟΥΣΣΟ 
ό έκ Γενεύης Πολίτης

κός του. έδεήθΐ] πρός τόν θεόν νά τοΰ άφαιρέση τήν ζωήν ΐνα χαρίση 
τήν ζωήν τοΰ Αύτοκράτορος. «Δέν είσαι εύλαβής πρός τούς θεούς, τφ 
είπεν, δταν άνέρρωσεν. Διατί δέν πραγματοποιείς τήν ευχήν σου; » Καί 
ίδίαις χερσίν τόν κατεκρήμνισεν είς βαθύ βάραθρον.

Μίαν ήμέραν ό Καλιγούλας διήρχετο διά κρύπτης τινός τοΰ Παλατί
νου ΐνα μεταβή είς τό λουτρόν. Όμάς άνδρών τής Αύτοκρατορικής 
σωματοφυλακής έφαίνοντο γυμναζόμενοι εις θεατρικά γυμνάσια. Ό 
Αύτοκράτωρ έσταμάτησε, ΐνα τούς παρατηρήση καί τούς παρώτρυνε νά 
δείξουν ζήλον. Ό Χαιρέας τφ έζήτησε τό σύνθημα. «Ζεύς», άπήντησεν. 
«Λάβε τήν οργήν του· άνταπήντησεν ό Χαιρέας καί τφ κατέφερε βαρύ 
κτύπημα είς τήν κεφαλήν διά τής ρομφαίας του. Οί άλλοι συνωμόται 
ώρμησαν πραγματοποιοΰντες τό άληθές σύνθημά των δπερ ήτο: «Άκόμη 
άκομΐ) ·. Ό Γαϊος έπεσεν ύπό τριάκοντα πλατείας πληγάς. Τόσον όλίγας!

|~Ε.τιται συνέχεια]
____________ ___ * * J

ο φρικτότερον Ονειδος τής Ρωμαϊκής εποχής υπήρξαν άναμφι- 
σβητήτως αί Οηριομαχίαι. ’Από άποστάσεως δύο χιλιάδων 
ετών ερχόμενη έκ τοϋ ιπποδρομίου τής Ρώμης ή πλήρης 
άλγους κραυγή τών δούλων, τών σπαρασσομένων ύπό τήν 
βουλιμίαν τών τίγρεων καί τών λεόντων, ή τών συντρι

βόμενων ύπό τούς αίχμοβριθεϊς τροχούς τών θανατηφόρων αρμάτων, 
φέρει ρίγη τρομακτικής φρίκης είς τούς σημερινούς άνθρώπους. Καί 
δμως ήτο ή κραυγή έκείνη τής ύπερτάτης οδύνης, ή άναβλύζουσα μέσω 
αίματος και πληγών, ήτις καΟίστα έξαλλον έξ άγαλλιάσεως τό Ρωμαϊ
κόν κοινόν, διά τό οποίον, μέ ύπέροχον σαρκασμόν, ό σατυρικός 
Γιουβενάλης είπε: «Pancm et circenses» ήτοι «άρτον καί θεάματα 
ιπποδρομίου δώσατε είς τούς Ρωμαίους καί ούδέν άλλο ζητοΰσιν» 
τό μέ άφάνταστον αιμοχαρή ηδονήν παρακολουθούν τήν μανιώδη 
πάλην άνθρώπων πρός ανθρώπους, άνθρώπων πρός θηρία, τήν φρι- 
κιαστικήν αγωνίαν τής ζωής, ήτις ξεσχίζεται ύπό τά αιματηρά κροτα- 
λίσματα τών όδόντων τών θηρίων, ή συντρίβεται μέ φοβερά κτυπή
ματα τών τριαινοφόρων δοράτων καί τής άμφιστόμου μακρύς σπάθης.
• ’Απαίσιος συμφυρμός σαρκών, άφηγείται δ Σουετώνιος, είς τάς οποίας 
τό αίμα τών ύστατων στιγμών ρυπαίνεται είς τόν κονιορτόν καί τόν 
πυκνόν σίελον τών σαρκοβόρων θηρίων, σπασμός τρομακτικός πτω
χής ζωής, συντριβομένης άνευ άμύνης. τριγμός φρίκης οστών, άποσπω- 
μένων άπό τό μέχρι πρό μιας στιγμής σφριγηλόν σώμα, καί Οραυο- 
μένων ύπό τήν κτηνώδη σιαγόνα του βουλιμιώντος θηρίου, ή τήν 
βαρεϊαν ορμήν τοΰ τροχού. Ειδεχθής ό θάνατος, καί άπό τήν εύρεϊαν 
παλαίστραν θανατηφόρος είς τήν ψυχήν όρμφ ό πόνος πρός τά ώτα

Αιά τό έργον τοϋ Ρονσσώ, τοΰ καταδιωχθέντος, διασυρθέντος, 
καί ίξορισθέντος, άλλά τελικώς θριαμβεύσαντος φιλοσόφου καί 
θριαμβεύοντας έτι, διά τής πανίσχυρου άνθρωπιστικής σκέφεως 
αύτοΰ, ήτις δεσπόζει ίπι τών Αιώνων, καί ήτις ίνέπνευσε τήν 
μεγάλην Γαλλικήν Έπανάστασιν, τήν κηρύξασαν τά Δίκαια τοΰ 
’Ανθρώπου, άντί άλλης ίπισκοπήσεως μεταη ράζομεν κατωτέρω 
τόν πανηγυρικόν λόγον, δν εξεφώνησεν ό Υπουργός τής Παιδείας 

κ. Γκιοτώ, άληθές φιλολογικόν άριστονργημα. ’Ιδού 
πώς ύμνησε τό έργον τοΰ Ρονσσώ ό κ. Γκιοτώ: 

Κατά τούς τελευταίους μήνας τής ζωής του, ό 
'Ιωάννης ’Ιάκωβος Ρονσσώ, φανταζόμενος είς τούς 
«Ρεμβασμούς ίρημικοϋ περιπατητοϋ , δτι διά παν
τός είχεν άπορριφθή μακράν τών άνθρώπων, μάς 
ίξεμυστηρεύθη τήν οδύνην του : Ιδού, λοιπόν, έχω 
μόνος ίπί τής Γής, μή έχων πλέον αδελφόν, πλη
σίον, φίλον, κοινωνίαν άλλην άπό ίμέ αύτόν. Ό 
πλέον φιλοκοινωνικός καί ό πλέον συμπονετικός 
μεταξύ τό>ν άνθρωπίνων ονταιν, διεγράφη ίκ τών 
άνθρώπων δμοθύμω συμφωνίιι... Τό πάν ίτελείωσε 
δι’ ίμέ ίπί τής Γής. Δέ>· είμποροΰν πλέον νά μοΰ 
κάμουν ούτε καλόν, ούτε κακόν. Δέν μοΰ μένει 
πλέον ούτε νά φοβούμαι, ούτε rd ίλπτίζο) τίποτε είς
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αύτό»' τό»' κόσμον, και ιδού 
ήσυχος εις τό βάθος τής άβύ- 
σου, πτωχός θνητός Εγώ. Παν 
δ,τι μον είναι Εξωτερικόν, μοΰ 
είναι ξένον Εφεξής. Δέν έχω 
πλέον είς τόν κόσμον τοΰτον, 
οΰτε πλησίον, οΰτε όμοιους, 

ούτε αδελφούς». Παράδοξος παρα-
γνώρισις τής ισχύος του επί τών καρδιών! 
Ένώ «είς τό βάθος τής άβυσσον έθρήνει 
οΰτω, δέν ήξευρε λοιπόν, ό Ερημικός περι
πατητής, δτι αί συγγραφαί τον, δχι μόνον 
τόν εϊχεν Εξισώσει μέ τόν Βολταίρον είς τήν 
Εκτίμησιν τών λογίων καί τών κοινωνικών 
άνΟρώπων, άλλ' δτι είχε διαπλάσει πολυα

ρίθμους ψυχάς καθ' δμοίωσιν τής ίδικής του, είς 
τρόπον ώστε, πολλοί άνθρωποι ήσθάνοντο ήδη Εαυτούς ώς «πλη
σίον του, όμοιους του, Αδελφούς του» ; Ούχί ματαίως είς τόν 
αιώνα τοΰ πνεύματος Ετόλμησε νά είναι ύ βάρβαρος, δστις δέν 
έχει ποσώς πνεΰμα, ώς αύτεκαλεΐτο' εις τόν αιώνα τής λογικής, 
ό φιλόσοφος τοΰ αισθήματος- είς τόν αιώνα τής Προόδου καί 
τών Φώτων, <5 φιλόσοφος τής Φύσεως. Εϊχεν έλθει δχι διά 
νά συζητήση μετά τών φιλοσόφων, άλλά διά νά όμιλήση πρός 
τάς καρδίας», διά νά διδάξη «δτι ή Αρετή είναι ή ύπερτάτη 
Επιστήμη τών ιϊπλώ»· φυγών». Ούχί ματαίως, άντιτάσσων είς 
τόν Ανθρωπον, τόν στρεβλωθέντα, ώς έλεγεν, παρά τής Κοινω
νίας, τόν Ανθρωπον τόν διαγραφόμενον παρά τής Φύσεως, είχε 
πιστεύσει Εν τή υπερηφάνεια του καί τή άγαθοφροσύνη του, 
δτι Επανεύρισκεν είς τό βάθος τοΰ Εαυτού του, τήν Αγνότητα, 
τήν Αγαθότητα, τήν Απλότητα τής πρωτογόνου Ανθρωπότητος. 
Ούχί ματαίως διετύπωσε τάς μεγάλας Αλήθειας, Επιτακτικός καί 
γενναιόφρονας, τοΰ Κοινωνικού Συμβολαίου: "Οτι ή πόλις 
Ανήκει είς πάντας, δτι ή 'Ελευθερία δέν είναι δίκαια είμή, Εάν 
είναι κοινή, δτι τό Δίκαιον είναι ή καθολική θέλησις, καί δτι 
«δπως ή δύναμις το»· πραγμάτων τείνει άπταίστως νά φθείρη 
τήν ισότητα μεταξύ τών Ανθρώπων, ή δύναμις τής νομοθεσίας 
οφείλει πάντοτε νά τείνη είς τήν συντήρησιν αύτής».

Έξαρσις τοΰ ήθικοΰ αισθήματος, πνευματική θέρμη, τρυφεροί 
εκκλήσεις πρός τήν συνείδησιν, πρός τήν αγίαν Απλότητα, ή 
δπως τό λέγει ό Μισελέ: «’ Αφ δτου ό φλέγων λόγος του διε- 
χύθη είς τούς Αέρας, ή θερμοκρασία ήλλαξεν ήτο ώς Εάν θεριιή 
πνοή έπνευσεν Επί τοΰ κόσμου, καί ή γή άπέδωκε τούς καρ
πούς τούς όποιους ουδέποτε θά έδιδεν». Οί καιροί του ήλθον, 
Εγεννήθησαν οί Ανθρωποι οΐτινες ήσθάνοντο άληθώς δτι ήσαν 
πλησίον του, δμοιοί του. Αδελφοί του, καί Αλλοι έμελλον νά 
γεννηθούν μετ' αύτούς, καί ΑλΔ.οι Ακόμη, μέχρις ήμών, οΐτινες 
είς τάς ήμέρας ταύτας τοΰ εικοστού αίώνος, τιμώμεν Εν τώ 
’Ιωάννη Ίακώβφ Ρουσσώ, παρά τόν ποιητήν, οιος υπήρξε 
κατ' Εξοχήν, τόν μόνον ίσως Ανθρωπον δστις ήσθάνθη Εν τή 
Εποχή του τό αίσθημα τής κοινωνικής Αθλιότητος, τόν πληβείοι· 
δστις είπεν : «"Ο,τι δέν είναι Λαός, είναι τόσον Ελάχιστον πράγμα, 
ώστε 0έι· Αξίζει τόν κόπον νά τό ύπολογίζωμεν», τόν δημοκρά
την δστις καθώρισε τό δόγμα μας τής ίσότητος, καί τό δόγμα 
μας τής λαϊκής κυριαρχίας, καί δστις, κατά τήν έκφρασιν τοΰ 
Μπερτελό, άντέταξεν είς τήν γνώσιν τής κοινωνικής ώφελείας, 
βάσιν τής συντηρητικότητος, τήν γνώσιν τής κοινωνικής δικαιο
σύνης, βάσιν τής δημοκρατίας. 'Αλλ' έκάοτη τών μεγάλων τού
των λέξεων: Κυριαρχία λαϊκή, δικαιοσύνη κοινωνική, ίσότης, 
δημοκρατία, Εγείρει είς τά πνεύματα αισθήματα λίαν διάφορα. 
Πόσον είναι βαρεϊαι αί λέξεις αύται Εκ σκέψεων καί Αγώνων 
τών πατέρων ήμών καί τών ήμετέρων. Άλλ’ είναι Επίσης 
μεστοί καί τών Ελπίδων μας.

Τόσαι σχολαί, τόσα δόγματα, τόσαι αίρέσεις πηγάζουν Εκ τής 
διδασκαλίας τοΰ Ρουσσώ. Άλλά νά τόν Επαινέσωμεν Εν όνόματι 
μιάς οίασδήποτε Εξ αύτών, νά τόν σμικρύνωμεν είς τό μέτρον 
μιάς αύτών, θά ήτο τό Ασφαλέστεροι· μέσον νά Ερεθίσωμεν τήν 
ψυχήν αύτοΰ. Άλλά, ποια σχολή, ποιον δόγμα, ποια αΐρεσις 
Εδέχθη ολόκληρον τήν φιλοσοφίαν του; Μετά πόσης τραχύτητος 
τόν έκρινον, τά μέν μετά τά δέ, αύτά τά τέκνα τής Έπαναστά
σεως : Φιλελεύθεροι, Δημοκράται ή Σοσιαλισταί. Είς Μπενζαμέν 
Κονστάν, είς Κινέ, είς Λαμαρτϊνος, είς Προυντόν, καί αύτός έτι 
ό άφοσιωμένος του μαθητής Μισελέ !

Διά τήν δυστυχίαν του καί διά τήν δόξαν του είναι Εκείνος 
τόν όποιον ούδεμία σχολή φιλοσοφική, παιδαγωγική, πολιτική 
δέν δύναται ούτε νά άσπασθή ολόκληρον, χωρίς νι'ι κινδυνεύση, 

ούτε νά άποκρούση ολόκληρον, χωρίς νά άπαρνηθή κάτι Εκ τής 
καταγωγής της καί τών παραδόσεών της.

Ποιος λοιπόν είναι <5 Ρουσσώ, τόν δποϊον τιμώμεν σήμερον ; 
Είναι Εκείνος δστις κατά την «Εγκυκλοπαίδειαν» δέν διέκρινεν 
είμή «πλάνην καί παραφροσύνην Εν τή θεωρία τών σοφών» 
και εϊμεθα Εδώ διά νά Εκλέξωμεν μεταξύ τών δογμάτων του 
καί τών δογμάτων τών Εγκυκλοπαιδικών πατέρων μας; Ό 
Ρουσσώ είναι δ Εχθρός τοΰ Βολταΐρου, είναι δ αποστάτης μαθη- ■ 
τής τοΰ Διδερό; Είναι δ φιλόσοφος τοΰ όποιου οί έρμηνεΐς 
συμφωνούν δτι ή φιλοσοφία είναι, πρό πάντα»·, δπως ή τοΰ 
Βοσσουέτου, φιλοσοφία τής Προνοίας; Είναι διδάσκαλος τοΰ 
Μιραμπώ ή τοΰ Ροβεσπιέρρου, ό πνευματικός πατήρ τοΰ 
Σατωβριάνδου ή τοΰ Τολστόϊ; "Οχι" υπάρχει άλλο έδαφος 
συναντήσεως εύρύτερον. "Ο,τι αποτελεί τήν μεγάλην σημασίαν 
τοΰ πανηγυρισμού τούτου, δ,τι τόν καθιστφ. συγκινητικόν καί 
ώραϊον, δέν είναι ή όμοφωνία, είναι άντιθέτως ή διαφωνία, τό 
πολύπλοκοι·, αύτή ή άντίθεσις τών αισθημάτων, Ατινα Εγείρει 
Εν ήμϊν μόνον τό Ανομα τοΰ 'Ιωάννου 'Ιακώβου Ρουσσώ. ' Εν- 
θυμηθώμεν τόν Ρουσσώ τοΰ Έρμενονβίλ, και τό»· τής όδοΰ 
τών Βενσεννών, τόν Ερημίτην τοΰ Μοντμορανσύ, καί τόν ρεμ- 
δώδη θαμώνα τής λίμνης τής Μπιέν, τόν τραγικόν ' Ιαιάννην 
'Ιάκωβον τοΰ ζωγράφου Ραμσαί, τόν Ρουσσώ, δστις, εϊπον, 
ΕμΕθυσε τήν Γαλλίαν, Εκ τοΰ απολύτου, καί Εκείνον Επίσης δστις 
ύπήρξεν αριστοκράτης, τόν Ρουσσώ τών Γιρονδίνων καί τών 
' Ορεινών, πάντας τοΰς Ρουσσώ, τούς τής Ιστορίας καί τοΰς τοΰ 
θρύλου; πάντας δσους έδρασαν. Διότι έκαστος Εξ αύτών, δίδει 
τήν Αρχήν είς τά μεγάλα κινήματα τής σκέψεως, τής τέχνης, 
τής συνειδήσεως, τοΰ ΙΙΓ καί τοΰ Ι& αίώνος.

'Εάν είναι Αληθές δτι τό πνεΰμα του ώδήγησε τι'ις μεγάλας 
ήμέρας τής Γαλλικής Έπαναστάσεως, Εάν είναι Αληθές δτι Ανευ- 
ρίοκομεν είς τήν εύφράδειαν τοΰ Μιραμπώ καί τοΰ Δαντόν, 
είς τά ψηφίσματα τής Συνελεύσεώς καί άκόμη είς μερικός 
προκηρύξεις τοΰ Βοναπάρτου τόν τόνον καί τόν παλμόν καί τήν 
φλόγα τής φωνής του, Εάν, διότι περιέγραψεν τούς ρεμβασμούς 
του, τάς «Εκστάσεις» του καί τάς γοητείας» του, διά νά δοκι
μάσω νά Εκφράση «τό ανέκφραστοι· Εκείνο κενόν τής ψυχής 
του, τό δποϊον τίποτε δέν ήδύνατο νά πλήρωσή, καί αύτήν τήν 
δρμήν πρός πηγήν άπολαύσεως, ής δέν εϊχεν ιδέαν, καί ής, δμως 
ήσθάνετο τήν Ανάγκην», ήνοιξε καί έκαμε νά άναδλύσουν αί 
βαθεϊαι πηγάί τοΰ ρωμαντικοΰ λυρισμού κα'ι Εάν είναι Αληθές, 
τέλος, κατά τό λέγειν τοΰ ένός τών επιφανέστερων καί τών 
αύστηροτέρων κριτικών του, δτι, «οί φιλολογικοί αύτοΰ απόγο
νοι είναι δ Σατωμπριάν, ή Κυρία Στάελ, δ Λαμαρτέν, δ Ούγκώ, 
δ Μυσσέ, ή Σάνδη, δ Μισελέ», καί δτι «Ανευ τοΰ Ρουσσώ, δέν 
θά ήσαν δ,τι ήσαν», δόξα αύτώ!

Συμβολίζομε)· Εν αύτφ δλα ταΰτα τά μεγάλα έργα τοΰ παρελ
θόντος μας, καί τοΰτο είναι ή Αληθής σημασία τής εορτής ταύ
της, ή Αληθής Εκ παραδόσεως αποψις, ή άληθώς Γαλλική, ήτις 
έγκειται είς τήν εύλαβή Αποδοχήν παντός δ,τι προήλθεν Εκ τής 
Γαλλίας, καί ήτις συνίσταται, είς «τήν συνολικήν Αποδοχήν πάσης 
τήςΈπαναστάσεως», διότι ή'Επανάστασις δέν είναι είμή σταθμός 
σεπτός τής πλέον ή αιώνιας πορείας τής πατρίδος μας πρός τήν 
'Ελευθερίαν, πρός τό ήθικόν κάλλος, πρός τήν λαμπρότητα το»’ 
Τεχνών, πρός τήν Αγαθότητα τών Νόμων, πρός τήνΆδελφότητα 
καί τήν Δικαιοσύνην. Άπό τής άπόψεως ταύτης δυνάμεθα δλοι 
νά Επανεύρωμεν, διά νά πανηγυρίσωμεν τήν 
μνήμην τοΰ Ρουσσώ, τήν Απλότητα τής καρ
δίας τών πρώτων θαυμαστών του, ένός Μα- 
λέρμπ, ή ένός Βερναντέν ντέ Σαίν - ΙΙιέρ, τήν 
Αγνότητα μιας 'Ιωάννας Ρολάν, δταν έλεγε:
«ΙΙοϊος λοιπόν ζωγραφίζει τήν Αρετήν διά τρόπου εύγενεστέρου 
άπό τόν Ρουσσώ, καί συγκινητικωτέρου; Ποιος τήν καθιστά 
προσφιλεστέραν; Τά έργα του Εμπνέουν τήν Αγάπην τοΰ καλοΰ, 
τής Απλότητος, καί τής σοφίας».

Άπό τής άπόψεως ταύτης δυνάμεθα νά επανεύρωμεν πάν
τες τήν δμόθυμον ευγνωμοσύνην τοΰ Παρισινού λαοΰ, δστις 
συνοδεύων τά λείψανα τοΰ Ρουσσοι είς τό ΓΙάνθεον, έφερε τούς 
Πλάκας τών Δικαίων τοΰ Ανθρώπου, μέ τήν Αφελή ταύτην 
Επιγραφήν: «Εζήτησε πρώτος αύτός τά απαράγραπτα ταΰτα 
δικαιώματα». Καί δυνάμεθα νά εναηισθώμεν άκόμη Εκ τών 
αισθημάτων, Ατινα Ενέπνευσφ· είς τόν γλύπτην τό μνημεΐον 
τοΰτο, πλήρες Απλότητος καί μεγαλείου.'Ιδέτε: Περί τήν μορφήν 
τοΰ 'Ιωάννου 'Ιακώβου, συνεκέντρωσε τήν Φύσιν, τήν Φιλοσο
φίαν. τήν Αλήθειαν, τήν ΙΙοίησιν, καί Εμερίμνησε νιί μέ; λησμο- 
νήσιι καί τήν Μουσικήν, τήν Εξ ίσου άναγκαίαν, έλεγεν δ Ρουσσώ, ■

δσον καί δ Αρτος. ’Λγιιόταται καί Αγνόταται αί Μοΰσαι αύται, 
αϊ μακρυναί, θρηνούν διιι τόν 'Ιάκωβον, διότι τάς ήγάπησεν.

”.4ς άφ ήσωμεν, λοιπόν, είς τούς δημοσιολόγους, καί τούς 
ηθικολόγους νά καθορίσουν τήν έννοιαν καί τήν σημασίαν εκά- 
στης τών πολιτικών ή φιλοσοφικών δοξασία»· τοΰ Ρουσσώ). ’.-Ις 
άφήσιομεν είς τούς ιστορικούς νά άνεύρουν τό μέρος τον Αγα
θού καί τοΰ κακού, δπερ Επροξένησεν. Καί ήμεϊς είς αύτήν τήν 
στιγμήν, καθ' ήν δέν εϊμεθα είμή μόνον Γάλλοι, άπομακρύνον- 
τες τής σκέψειός μας παν σφάλμα, δπερ τό πάθος ή ή παρα
φροσύνη άνέμιξαν μέ τήν ζωήν του, καί παν σόφισμα δπερ 
ετέθη είς τάς εμπνεύσεις τοΰ δαιμόνιου του, μετροΰντες τήν 
συμπάθειάν μας μέ τήν Απειρον Εγκαρτέρησή· του είς τό νά 
πιίσχΐ]. Ενθυμούμενοι δτι ή εϊκών του ήτο τό μοναδικόν κόσμημα 
τοΰ γραφείου τοΰ Κάντιου, δτι δ Σίλλερ τόν άπεκάλεσε νεώτε- 

ρον Σωκράτην, δτι Επέδρασεν Επί τοΰ Βύριονος 
δπως επ'ι τοΰ Ι'καϊτε, Επί τοΰ Λεοπάρδη δπως 
Επί τοΰ Τολστόη, Ας γνωρίζωμεν νά Επαναλαμ- 
βάνωμεν μεθ' υπερηφάνειας δτι δ «πολίτης τής 

Γενεύης», δισέγγονος τοΰ Διδιέ Ρουσσώ, υπήρξε γόνος παλαιού 
Γαλλικού γένους, καί νά τώ διαφυλάσσιομεν εύλαβιος θέσιν παρά 
τό πλευράν τοΰ Μοντεσκιέ καί τοΰ Τουργκό, τοΰ ' Λλαμπέρ καί 
τοΰ Βολταίρον, είς τήν πλειάδα τών προδρόμων τής’Επαναστά- 
σεώς μας.'Επαναλαμβάνοντες τήν έκφρασιν τών πατέρων ήμών 
τής Συντακτικής Συνελεύσεώς, τόν τιμιομεν τήν ήμέραν ταύτην 
«Εν όνόματι τοΰ 'Ελευθέρου ΓαλΜκοΰ "Εθνους». Έπαναλαμβά- 
νυντες τ»/»· έκφρασιν τ<ϊ»· πατέρων ήμών τής Συμβατικής Συν- 
ελεύσεως, άποτίομεν τήν ήμέραν ταύτην πρός τόν Φιλόσοφον 
τής Φύσεως τό χρέος τώ»· Γάλλων καί τής Ανθρωπότητος».

« « « 

Η ΣΟΥΠΑ
(ΔΙΗΓΗΜΑ)

ΤΤ'1-- χθ σύνταγμα, άπό μιάς ίβδομάδος έπιπτον βροχηδόν αί ποιναί. 
JES Μετά τόν διήμερον περιορισμόν τοΰ δεκανέως, ή τετραήμερος κρά- 
τησις τοΰ λοχίου, ή οκταήμερος τοΰ άνάυπολοχαγοΰ καί οΰτω καθεξής 
μέχρι τοΰ ίλαρχου. Διότι έπρόκειτο τήν έπομένην Κυριακήν νά ένεργήση 
έπιθεώρησιν ό συνταγματάρχης, καϊ δλοι, άπό τοΰ ΰποδεκανέως μέχρι 
τοΰ ίλάρχου, είχον τεΟή είς αναστάτωσιν καί είς έκνευρισμόν άπό τόν 
δποϊον έγέμιζον μέ τιμωρίας οί στρατιώται, δπως ό κόσμος από τήν πτω
χείαν. Άπό πρωίας μέχρις έσπέρας ή έπιλαρχία έταράσσετο σπασμωδι- 
κώς καί δέν ήμποροΰσε κανείς νά διακρίνη αν ήσαν περισσότεροι αί 
«καμπάναι» ή αί άπειλαί καί αί χονδροειδείς επιτιμήσεις.

Μίαν έσπέραν, ένφ οί άνδρες είς τόν θάλαμόν των ήσχολοΰντο είς τό 
καθάρισρα τών πατατών, σ^ηματίζοντες ημικύκλιον γύρω άπό ένα 
μέγαν κάδον είς τον δποϊον επιπτον άπό τά δάκτυλά των καθαρισμέ
νοι καί μισοκαθαρισμέναι αί πατάται, δ Φαές είπεν αίφνιδίως μέ έλα- 
φρόν κακεντρεχή γέλωτα:

— Χμ! Λοιπόν, Γκιγιωμέτ, έσύ ποΰ παραπονεϊσαι διαρκώς διά τήν 
σούπαν, νά. τιόρα ευκαιρία νά άναφέρης είς τόν συνταγματάρχην.

"Ολος δ θάλαμος έκάγχασεν. Ό Γκιγιωμέτ, ό όποιος είχε μείνει έξη- 
πλωμένος μακαρίως είς τήν κλίνην του, καί μέ τά δύο χέρια σταυρω
μένα όπισθεν τοΰ τραχήλου του, διεσκέδαξε παρακολουθών τήν έργα
σίαν τών συναδέλφων του, άπήντησεν ήσύχως :

— Καί γιατί δέν θά τό άνέφερα; Μήπως θά μέ έμποδίσης έσύ ;
— 'Αλήθεια, έκαμεν είς ίππεύς, αύτή ή σούπα είναι χειρότερη άπό 

κολοκυθοζοΰμι. Δέν ξεύρω τί ρίχνουν μέσα, άλλά μοΰ φαίνεται πώς θά 
ήτο καλλίτερη αν έρριχναν μέσα γουρνοτόμαρο !_

— Τοΰ πήρε ό διάβολος ! συνεπλήρωσεν δ Φαές. Σήμερα δέν εΰρήκα 
μέσα ούτε ένα ψίχουλο κρέας.

Καί δλοι οί άνδρες υπήρξαν σύμφωνοι, διά νά βεβαιώσουν έν χορω 
δτι, τό συσσίτιον ήτο άνυπόφορον καϊ νά φρυάξουν κατά τοΰ «κλέφτη» 
μαγείρου, τόν δποϊον έπρεπεν, επωφελούμενοι τϋς έπιθεωρήσεως, νά 
καταγγείλουν είς τόν συνταγματάρχην.

— Όταν σάς λέω δτι θά τό αναφέρω! είπεν έκ τής κλίνης του δ 
Γκιγιωμέτ.

Άλλ' δ Φαές δψωσεν έκ δυσπιστίας τοΰς ώμους.
— Δέν θά τό άναφέρης, λέγει! Δέν σοΰ βαστάει.
— Καί γιατί δέν μοΰ βαστάει, κουφαηδόνι; είπε πλήρης οργής ό Γκι- 

γιωμέτ, διακόψας τήν νωχελή άνάπαυσίν του διά νά βοηθήση είς τήν 
έκδήλωσιν τής οργής του καϊ κίνημα τών χειρών του. Μέ περνρς γιά 
δμοιόν σου; Έγώ είμαι άπό τό Βιλλωτόν, καί μάθε το.

— Λές δτι μέ συγκινεϊ αύτό;
— "Αν σέ συγκινή ή όχι τό ίδιο μοΰ κάνει. Έγώ σοΰ λέω δτι, δταν 

λέω ένα πράγμα, τό κάνω κιόλας. Λοιπόν, σάς λέω δτι τήν Κυριακήν θά 
τό άναφέρω στόν συνταγματάρχη. Έπειτα δ συνταγματάρχης δέν είναι 
θηρίο νά μέ φάη.

— Αύτό είναι άλήθεια· είπαν πολλοί. Νά τό άναφέρης, Γκιγιωμέτ, 
νά τό άναφέρης.

— Καί βέβαια θά τό άναφέρω’ συνεπέρανεν ό Γκιγιωμέτ.
Καί άμέσως κατευνασθείς έξέθεσε τό σχέδιον του: Καθώς αύτός ήτο 

πρώτος τοΰ δεξιοΰ, καί ί) κλίνη του ήτο ακριβώς είς τήν θύραν, ό συν
ταγματάρχης θά τοΰ άπηύθυνε τόν λόγον πρώτος καϊ αύτός τότε θά τά 
έψελνε δλων καί τοΰ «κλέφτη» μαγείρου, κα'ι τοΰ σιτιστοΰ καί τοΰ 
λοχίου τής υπηρεσίας, μέχρι τοΰ ίλάρχου. Καϊ οί άλλοι βεβαίως θά τόν

ΰπεστήριζον. Τό έβεβαίωσαν δλοι, ένφ είχον πλησιάσει είς τήν κλίνην 
διά νά άκούσουν καλλίτερου τόν Γκιγιωμέτ.

— Μή φοβηθής Γκιγιωμέτ, θά σέ υποστηρίξουμε δλοι. Άρκετά μάς 
έγέμισαν από σάπια κρέατα. Μάς περνάνε χειρότερα άπό γουρούνια.

Καϊ τό μελαγχολικόν σβύσιμον τών νυκτερινών φώτων, ήλθε νά 
κατασιγάση τόν θορυβώδη ένθουσιασμόν τοΰ θαλάμου.

Ή ημέρα τής έπιθεωρήσεως ήλθεν.
Άπό τής Τετάρτης πρωϊιήε οί άνδρες έπλυνον τό δάπεδον τοΰ θαλά

μου μέ άφθονον ύδωρ, έκαθάριζον τά ράφια των, έτακτοποίουν τόν 
ιματισμόν των, τήν κλίνην των, ήλειφον μέ έλαιον τά κλινοδίποδα, 
έστίλβωνον τήν σπάθην των καϊ τά κομβία των. Άδιακόπως, μέσφ τοΰ 
πατάγου τών άνοιγοκλειομένων θυρών, ύπαξιωματικοί είσήρχοντο καί 
έξήρχοντο, κάθιδροι, ωρυόμενοι, ΰβρίζοντες, έπιβάλλοντες ραγδαίως 
τάς ποινάς. Καί αί διαταγαί διεσταυροΰντο φρενήρεις: Θαλαμοφύλαξ. 
νερό'. Θαλαμοφύλαξ, τά παράθυρα! Δεκανεύς, τήν στολήν τών άνδρών σου!

Τέλος τήν μεσημβρίαν όλα είχον τελειώσει καί οί άνδρες δρθιοι 
έμπρός είς τάς κλίνας των, μέ τά δέρματα τών περισκελίδων των στίλ- 
βοντα ώς καθρέπτας, άνέμενον τήν έπιθεώρησιν. Είς τάς δύο, ό δεκα
νεύς άρχιφύλαξ, είς τήν εξωτερικήν είσοδον, έκραύγασεν:

— Είς τάς θέσεις σας ! ΙΙροσοχή !
Έπεκράτησε βαθεϊα σιγή. Έπειτα κρότος σπαθιών καϊ ό συνταγμα

τάρχης έφάνη συνοδευόμενος άπό σμήνος άξιωματικών γεμάτων μέ 
γαλόνια καί μέ παράσημα.

Έπεθεώρησε κατά πρώτον δλον τόν θάλαμον δι’ ένός βιαστικού 
περιφερικού βλέμματος καί έπειτα, φαινόμενος ικανοποιημένος διά τήν 
στολήν τών άνδρών, έπλησίασε τόν πρώτον τοΰ δεξιοΰ, τόν Γκιγιωμέτ. 
"Ηρχισε νά τοΰ τραβά έν πρός έν τά κομβία, διά νά ΐδη έάν ήσαν καλώς 
έρραμμένα, παρετήρησεν έπειτα δτι ή άλλη στολ»] του ήτο άμεμπτος, καϊ 
τφ είπε μέ τόνον μάλλον φαιδρόν.

— Μπράβο! Περνάτε καλά έδώ είς τό σύνταγμα; Μήπως έχετε κανέν 
παράπονον;

— Συνταγματάρχα μου, είπε ξηρώς ό Γκιγιωμέτ, έχω νά σάς εϊπω 
δτι ή σούπα δέν άξίζει τίποτε.

— Πώς ! Ή σούπα δέν άξίζει τίποτε ; άνέκραξεν ό συνταγματάρχης.
— Τίποτε, συνταγματάρχα μου, τίποτε. Είναι λίγη καί άπό λίπος καϊ 

κόκκαλα μόνον. Ό μάγειρος είναι. ..
— Λέγε, τί είναι ο μάγειρος ;
— Ό μάγειρος είναι... δέν ένδιαφέρεται. ’Ιδού τί έχω νά σάς εϊπω, 

συνταγματάρχα μου.
Οί άνδρες πάντοτε άκίνητοι είς στάσιν προσοχής, μέ τό βλέμμα κατ’ 

εύθεϊαν έμπρός, τάς χεϊρας κατά μήκος τών μηρών, έφαίνοντο δτι δέν 
είχον τίποτε ακούσει.

— Έτσι λοιπόν; έκαμεν ό συνταγματάρχης στρεφόμενος πρός τόν 
σιτιστήν. "Ακόυσες λοχια; Ό στρατιώτης αύτός παραπονεϊται δτι τό 
συσσίτιον δέν είναι καλόν.

Ό σιτιστής ήλλαξε χρώμα καϊ έψέλλισεν :
— Συνταγματάρχα ...
— Πολύ καλά, πολύ καλά! έκραύγασεν δ συνταγματάρχης. Θά κανο- 

νίσωμεν άμέσως τό ζήτημα αύτό. Όσον διά σέ, παιδί μου (καϊ έκτύ- 
πησε φιλικώς τήν χεϊρα έπϊ τοΰ ώμου τοΰ Γκιγιωμέτ) έκαμες πολύ 
καλά νά μέ ειδοποίησης. Άπό αΰριον ή σούπα θά είναι καλλιτέρα.

Καί έπροχώρησε άρκετά βήματα, δάκνων μέ τό άκρον τών όδόντων 
του τάς τρίχας τοΰ μύστακός του. Αίφνιδίως έστράφη καϊ έστάθη πρό 
τοΰ Φαές.

— "Ωστε ή σούπα δέν άξίζει τίποτε έδώ; τόν ήρώτησεν.
Ό άνθρωπος, ταραχθείς άπό τό απότομον τής έρωτήσεως, έγειίΈ 

κάτωχρος, καί μέ τό βλέμμα προσηλωμένου είς τό δάπεδον, μέ φωνήν 
μόλις άκουομένην άπήντησεν:

— Μάλιστα, συνταγματάρχα μου.
Ό συνταγματάρχης άνεπήδησεν.
— Πώς ! Μάλιστα ; Άλλ’ ό συνάδελφός σου μέ έβεβαίωσε τώρα δτι 
σούπα είναι άρίστη.
Ό Φαές έσιώπησεν
Ό συνταγματάρχης έπανέλαβεν:
— Μή ταράσσεσαι. Πώς ευρίσκεις τό συσσίτιον;
— Είναι καλό, συνταγματάρχα μου.
— Τό ευρίσκεις πράγματι καλόν;
— Μάλιστα συνταγματάρχα μου.
— Πολύ καλά. Καί σύ ;
Οΰτος πρός δν άπηυθύνθη έδίστασε πρός στιγμήν καϊ έπειτα έψέλλισεν:
— Άλλ'. .. είναι... καλό ...
— Πολύ καλά. Καί σύ, σύ ξανθομάλλη ;
Ό ξανθομάλλης, δ δποϊος άπό πολλοΰ έπωφθαλμία τό πρώτον γαλό- 

νιον, άπήντησεν άμέσως.
— Συνταγματάρχα μου, ή σούπα είναι έξαίρετος.
Ό συνταγματάρχης τήν φοράν ταύτην έσιώπησεν. Άλλ’

έπανερχόμενος πρός τόν Γκιγιωμέτ:
— Τί μοΰ ψέλνεις, λοιπόν, έσύ ! Τϊ άπαντφς τώρα;
— Συνταγματάρχα μου ...
— Λέγε, λέγε καθαρά τί άπαντρς;
— Άλλά ...
— Ά ! Είσαι άνυπόφορος. Είσαι πολύ χονδροκέφαλος 

καθώς βλέπω. Άλλά κάμνεις πολύ άσχημα. Καί θά τό 
μάθης άμέσως.

Καί στρεφόμενος πρός τόν λοχίαν :
— Λοχία, δεκαπενθήμερον φυλάκι-

σιν είς αύτό τό ζφον!
Καί ιδού πώς ή σούπα ή δποία είς 

τό 61»ν τών κυνηγών, δέν ήξιζεν οΰτε 
ένα κολοκυθοζοΰμι, έστοίχισεν έν 
τούτοις δεκαπενθήμερον φυλάκισιν 
είς τόν Γκιγιωμέτ δ όποιος ήτο άπό 
τό Βιλλετού! G. courteline

ή
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Τουαλέτται βασιλισσών.

Ποια νομίζετε δτι είναι ή πολυτελέ- 
στερον ένδυομένη βασίλισσα; ΊΙ Βιλελ- 
μίνη τής ’Ολλανδίας: Αί τουαλέτται της 
στοιχίζουν 100.000 φράγκα τόν χρόνον. 
"Ισως είναι τόσον δαπανηροί. διότι ή 
λατρευτή Βασίλισσα τών 'Ολλανδών, μία 

τών άγαθωτέρων εστεμμένων 
γυναικών, έχει καλλιτεχνικήν 
αγάπην παράφοραν πρός τά 
σπάνια τρίχαπτα καϊ τά κεντή
ματα. Μία άλλη κλίσις της είνε 

δτι τρελλαίνεται διά τά ζωηρά χρώματα καί διά τά πτερά τής στρουθο
καμήλου. Κατά σειράν είς τήν πολυτέλειαν ' έρχεται ή Βασίλισσα τής 
’Ιταλίας Ελένη μέ προϋπολογισμόν 75.000 φράγκων, καί κατόπιν ή 
Αύτοκράτειρα τής Γερμανίας Αύγούστα, δαπανώσα περί τάς 60.000 
φράγκα τό έτος- ’Ιδιαίτερον χαρακτηριστικόν τής Αύτοκρατείρας, εις 
τό ζήτημα τούτο είνε, δτι δέν προμηθεύεται τίποτε άπό τούς Παρισίους, 
αντίθετος πρός δ,τι κάμνουν δλαι αί άλλαι Βασίλισσαι. ΙΙροτιμρ τό 
Βερολίνου, τό Λονδϊνον, καί τήν Βιέννην.

Μεταξύ τών άπλουστέρων είς τήν άμφίεσίν των γυναικών είναι ή 
ίδική μας Βασίλισσα καί ή Αύτοκράτειρα τής Ρωσσίας. Ή Βασίλισσα 
Όλγα, δίδει συγκινητικόν παράδειγμα μετριοφροσύνης καί άπλότητος 
είς τήν ένδυμασίαν. Ένδύεται μέ άπλα φορέματα, χωρίς πολυτελείας καί 
φόρτον στολιδίων. Τό ίδιον καί ή Τσαρίνα, ή όποια φέρει πάντοτε 
μαύρα καί άπλούστατα ένδύματα, προτιμώσα νά διαθέτη τάς οικονο
μίας της διά τά τέκνα της.

Θά υποθέσετε ίσως δτι αί πολυτελέστεροι’ ένδυόμεναι είς τόν κόσμον 
γυναίκες είναι αί έστεμμέναι; Θά ήτο ογκώδης πλάνη: Άρκεϊ μόνον νά 
σάς εϊπωμεν δτι ή Κυρία Γκούλδ, δαπανά 19 χιλιάδες δολλάρια, 
(95.000 φράγκα) τό έτος μόνον διά τά χειρόκτια της, τάς περικνημίδας 
της καί τά καπέλλα της, δτι ή δ‘5 Μπελμοντ έξοδεύει 1500 φράγκα τόν 
μήνα εις αρώματα μόνον, καί δτι ή Κυρία Άστορ— ή σύζυγος τοΰ 
συνταγματάρχου δστις έπνίγη μέ τόν -Τιτανικόν» — έπλήρωσε 42.000 
φράγκα διά μίαν τουαλέτταν, τήν οποίαν έφόρεσε μίαν φοράν μόνον, είς 
τόν γάμον φίλης της. Περιττόν νά σημειώσωμεν δτι τά μυθικά αύτά 
τέρατα τής πολυτελείας είναι 'Αμερικανίδες.

Υγιεινή καί κομψότης.

Αί φοιτήτριαι τής άνωτέρας σχολής τοϋ Λέρλιγκ, έν τή Αμερικανική 
πολιτείρ Ίλλινόϊς, δέν είναι καθόλου ευχαριστημένοι. Καί δέν έχουν 
άδικον. Φαντασθήτε δτι είς αύτάς, αί όποΐαι τόσον είναι τρελλαί μέ τήν 
Παρισινήν μόδαν, απαγορεύεται νά φέρουν κορσέν, υψηλά τακούνια, καί 
διάφορα στολίδια είς τάς τουαλέττας των, γαρνιτούρας κλπ. Τήν άπα- 
γόρευσιν τήν έξέδωκεν ή ιατρική σχολή, ή όποια καί αύτή φαίνεται πώς 
δέν έχει άδικον: Πρώτον διότι αί φοιτήτριαι, έπιστρέφουσαι έκ μακρυ- 
νής έκδρομής βοτανικής, ή καί παρακολουθοϋσαι τά μαθήματα τοΰ 
χημείου καί τοΰ μικροσκοπίου, είναι δυνατόν νά έχωσιν δρεξιν νά έργα- 
σθώσι μέ τούς άποπνικτικούς κορσέδες καί τά ύπερύψηλα τακούνια τά 
στρεβλοΰντα τήν εύστάθειαν τοΰ σώματος; Είνε αδύνατον. ’Αλλά τά 
στολίδια τί πταίουν; Άπλούστατα: Τάς φοιτήτριας έκεϊ κατέλαβεν έσχά- 
τως πρωτοφανής μανία, ποια νά βάλή περισσότερα στολίδια, καί εϊς 
τήν λαμπράν αύτήν άμιλλαν έλησμόνησαν τά μαθήματα των.

Ό πόλεμος ήδη έκηρύχθη: Αί φοιτήτριαι διεκδικοϋν υπέρ εαυτών τό 
δικαίωμα νά είναι ώραϊαι, ώς τό πριότιστον δικαίωμα τής γυναικός, καί 
απειλούν απεργίαν, αν δέν υποχωρήσουν οί καθηγηταί, οΐτινες φαίνονται 
ανένδοτοι. Ποιος θά ύπερισχύση ; Ή γυναικεία δροσερά φιλαρέσκεια ή 
ή διοπτροφόρος επιστημονική αύστηρότης; Άναμένομεν νά ίδωμεν, καί 
όμολογοΰμεν. άνευ άνυπομονησίας!

Έκκεντρικότητες τής μόδας.

Σχεδόν δέν υπάρχει τίποτε είς τήν μόδαν, τό όποιον δέν είναι εκκεν
τρικόν. Άλλά μερικά είναι τόσον απρόοπτα, ώστε πρέπει νά τά όνο- 
μάση κανείς κάπως άλλως. Καί τά λέγομεν έκκεντρικότητας. Έπί παρα- 
δείγματι: Είς τό Λονδϊνον καί τούς Παρισίους τά θαλάσσια φύκη κομί
ζονται σωρηδόν άπό τάς Αγγλικός άκτάς τοΰ Κέντ. Καί τί νομίζετε 
δτι γίνονται; Άπλούστατα, μετά μικρόν επεξεργασίαν ή όποια τά καθι- 
στή, λέγουν, χαριέστατα, χρησιμεύουν ώς κοσμήματα τών γυναικείων 
πίλων. Άλλο: Αί περικνημίδες δέν είναι πλέον διαφανείς. Είναι δηλαδή 
αδιαφανείς; Κάθε άλλο: Γίνεται τόσον αραιόν τό πλέξιμον ώστε φαί
νονται. . .. ανύπαρκτοι I Μερικοί άριστοκράτιδες τών Παρισίων καί τοΰ 
Βερολίνου, έθεωρήθησαν καί μαθήτριαι της μις Δοΰγκαν· έφαίνοντο 
ώσεί μέ γυμνός τάς κνήμας. Μία μάλιστα έπαθε κάτι χειρότερον: Τής 
είπον δτι είχε κνήμην ανδρικήν,’ διότι ή κάλτσα έφαίνετο... ώς τρίχωμα! 
Άλλο: Ή αληθής πίστις πρός τόν συρμόν απαιτεί ίνα ή όμβρέλλα, καί 
τό υπόδημα είναι τοΰ αύτοΰ χρώματος. Τοϋτο δέ διά τό όμοιόχρωμον... 
τών άκρων. Ξεύρετε δέ έπί πλέον δτι τό σχήμα τής όμβρέλλας μετε- 
βλήθη : Γίνεται πλέον κυρτόν, ώς θόλος, καί μάλλον πολυγωνικόν μέ τό 
άνω μέρος έπίπεδον.

Τά υποδήματά σας.

Ή μόδα ή όποια θέλει τας φούστας κοντός, διά τής ντεμουάζέλλες καί · 
τής ντάμες, δίδει μεγαλητέραν αξίαν είς τόν ρόλον τών υποδημάτων, 
διότι μέ τής κοπές φούστες φαίνονται όλόκληρα, δπως δέ εν ώραϊον 
καπέλλον είμπορεϊ νά έξωραΐση ολόκληρον τήν τουαλέτταν, ουτω, άντι
θέτως, άσχημα υποδήματα είμποροΰν νά καταστρέψουν τήν αρμονίαν 

τής κομψοτέρας άμφιέσεως. Προσοχή λοιπόν, εξαιρετική' τά υποδήματά 
σας. κυρίαι μου, νιί είναι πάντοτε καθαρά, κομψά καί σφιγκτά δεμένα 
και καινουργή... έφ'δσον είνε δυνατόν. Ώς πρός τό χρώμα των πρέπει 
νά προσεγγίζω δσον τό δυνατόν περισσότερον πρός τό χρώμα τής φού
στας. Τό αύτό σοβαρόν καθήκον έπιβάλλεται καί εις τάς περικνημίδας.

Ψυχαγωγία τοΰ συρμόν.

Είναι αδύνατον νά φαντασθήτε ποια είναι ή τελευταία ψυχαγωγία τοΰ 
συρμού. Τήν έπενόησε μία Παρισινή καλλιτέχνις καί τώρα τρελλαίνει 
δλους τούς άργοσχόλους άριστοκράτας, άνδρας καί θήλεις. Ή καλλιτέ- 
χνις αύτη έπρομηθεύθη ένα μυρμηκιύνα, δηλαδή μίαν φωλεόν μυρμή
κων, τήν έτοποθέτησε μεταξύ δύο τεμαχίων καθαρός ύάλου, καί περνρ 
τάς ώρας τής σχολής της παρατηρούσα πώς λειτουργεί ή ζωή εις τό 
περίεργον αύτό βασίλειον τών μυρμήκων. Ό πηγαινοερχομός τών έργα
τών μυρμήκων, ή μεταφορά τροφίμων καί υδατος, ή μεγαλοπρέπεια τής 
βασιλισσης περιστοιχιζομένης άπό τήν αυλήν της, καί δλος αύτός δ 
μηχανισμός τής περιέργου μυρμηκικής κοινωνίας κινοΰν πολύ τό ένδια
φέρον. Καί άπόδειξις ή ταχυτάτη διάδοσις τής ψυχαγωγίας αύτής, ή 
όποια, όμολογητέον, δέν στερείται πρωτοτυπίας.

'Ακαταμάχητος άπόδειξις.

Χκίτοον Παρισινόν. Κομψότατοι νεαραί κυρίαι ανταλλάσσουν έκμυ- 
οτηρεύσεις:

— Ασφαλώς, δέν αγαπώ πλέον τόν σύζυγόν μου.
— Καί διατί;
— Δέν είξεύρω- άλλά δέν είμαι πλέον φιλάρεσκος.
— Μά είναι δυνατόν;
— Σέ βεβαιώ. Δέν είμαι πλέον φιλάρεσκος. Τώρα σπογγίζω τήν μύτην 

μου καί άφ' ού βάλω τήν πούδραν μου...

Χρωματισμός των άν&έων.

Θέλετε νά δώσετε είς τά άνθη σας χρωματισμούς ξένους; ‘Υπάρχει 
εύκολος τρόπος, καί ό μεταχρωματισμός είναι διασκεδαστικός. Άρκεϊ 
πρός τούτο τά στελέχη τών άνθέων — κομμένων άνθέων, έννοεϊται — νά 
έμβαπτισθώσιν είς διαφόρους διαλύσεις. Οίονδήποτε λευκόν άνθος τοΰ 
όποιου τό στέλεχος βυθίζεται έπί τινα ώραν είς έρυθράν μελάνην Ανιλί
νης, ή καλλίτεροι· Νιτρικού Καλλίου. γίνεται κόκκινον, τόσω ζωηρότε
ροι·, δσω περισσότερον μένει βυθισμένοι· είς τό χρώμα. Τούτο δέ γίνε
ται διά τής άπορροφήσεως τής χρωστικής ούσίας παρά τών τριχοειδών 
αγγείων τοΰ άνθους.

Τριαντάφυλλα ρόδινα έμβαπτιζόμενα είς διάλυσιν δύο γραμμαρίων 
κυανού Μεθυλενίου καί δύο γραμμαρίων Νιτρικού Καλλίου, εις έν ποτή- 
ριον υδατος, λαμβάνουν γλυκύ κυανοΰν χρώμα. Έάν θέλετε άλλος άπο- 
χρώσεις δοκιμάσατε μέ Ανάλογα χρώματα. Άλλ’ ιδού καί άλλος συνδυα
σμός περίεργος : Ερυθρά καί ρύζ άνθη έμβαπτιζόμενα είς διάλυσιν 9 
μερών αίθέρος καί ένός μέρους άμμωνίας, προσλαμβάνουν ζωηρόν πρά
σινον χρώμα. Εϊς τήν ιδίαν διάλυσιν τά λευκά άνθη γίνονται κίτρινα.

Σηιιειωθήτω δμως δτι οί τεχνητοί αύτοί χρωματισμοί δέν διαρκούν 
είμή ολίγος ώρας μόνον. Άλλ' ώς παίγνιον είναι εύχάριστος ένασχόλη- 
σις, καί ωραία έκπληξις διά τούς μή γνωρίζοντας.

Οί μαργαριται. . . καί τό πεπόνι.

Λοιπόν, τό πεπόνι δέν είναι μόνον εΰγεστος οπώρα, άλλά καί θαυμά
σιοι· μέσον διά τόν καθαρισμόν τών μαργαριτών. Ό χυμός τού πεπο
νιού δχι μόνον καθαρίζει τούς μαργαρίτας τελείως, άλλά καί τούς δίδει 
μαγευτικήν στιλβηδόνα. Εϊμπορεϊτε νά δοκιμάσετε. Ή σύστσσις δίδεται 
άπό Παρισινήν κυρίαν αυθεντίας, κυρίαν, ή δποία έχει περιδέραιον μαρ
γαριτών άξίας 35.000 φράγκων καί ή όποια βέβαιοι δτι εΰρήκε τό μέσον 
τούτο τοΰ καθαρισμού έξοχοι·.

Χάρτης διαφανής.

Θέλετε νά ξεσηκώσετε κανέν σχέδιον καί δέν έχετε πρόχειρον χάρτην 
διαφανή. Υπάρχει τρόπος νά τόν κατασκευάζετε μόνη σας, όσονδήποτε 
καί αν είναι πυκνός. Άρκεϊ πρός τούτο νά τόν έμβαπτίσετε εις μίγμα 
ένός μέρους όλίου (ρετσινόλαδου) καί 2 ή 3 μερών οινοπνεύματος, Ανά
λογος τής πυκνότητητος τοΰ χάρτου. Όταν ξηρανθή ό χάρτης θά γείνη 
τόσον περισσότερον διαφανής δσον πυκνοτέρα είναι ή ζύμη αύτοΰ. Άν 
θέλετε νά γείνη καί πάλιν αδιαφανής δέν έχετε 
είμή νά τόν έμβαπτίσετε είς καθαρόν οινόπνευμα.

.Γνώμαι διά τάς γυναίκας.

Αί γυναίκες είναι καλλίτεροι τών Ανδρών είναι 
περισσότερον ίκαναί νά θυσιασθώσι χάριν τής εύτυ- 
χίας τών άλλων. 'DE POUNC1ER

Έξ δλων τών άγριων θηρίων τό φοβερώτερον 
είναι ή γυνή. ιαοννηε ο χρυιοετομοχ

Αί γυναίκες είναι ισχυρότεροι, δταν 
σμέναι μέ τάς αδυναμίας των.

Γυναίκες, γυναίκες είναι τό μέγα Βασίλειον δπερ 
τυραννεϊ τήν Φύσιν ολόκληρον. ΒΒαμΒ*ντε

Ή γυνή δύναται νά συντέλεση Ινα καί δ φρο- 
νιμώτερος άνήρ γείνη ό βλακωδέστερος μεταξύ 
τών θνητών. πατερ ΕΟΑ1Ι

de DEFAN

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ ΜΑΣ

Έπιχειρούμεν καί εφέτος, χάριν ευκολίας τών συνδρομητών μας, τήν 
αποστολήν ειδικού υπαλλήλου μας, τοΰ κ. Παν. Χαϊδοπούλου, Διαχειριστοΰ 
τής «Εικονογραφημένης», εξουσιοδοτημένου νά είσπραξη τά δικαιώματα τοΰ 
Περιοδικού παρά τών κ. κ. συνδρομητών μας κα1. νά ένεργήση έγγραφός 
νέων. Ό κ. Χαϊδόπουλος εξουσιοδοτηθείς, μόνος αύτός μέ τήν εντολήν 
ταύτην, άπήλθεν ήδη διά Βουλγαρίαν, Ρουμανίαν, Ρωσσίαν, Παραπόντιον 
Τουρκίαν καί μικρόν Ασίαν. Παρακαλοΰμεν ιδιαιτέρως τούς αρχαίους συν- 
δρομητάς μας νά τόν συντρέξουν δσον δύνανται είς τό έργον του αυτό καί 
ίδίφ περί τήν εγγραφήν νέων συνδρομητών, ίνα ούτω καταστή εΰρυτέρα ή 
διάδοσις τοΰ Περιοδικού. Παρέχεται μία εύκαιρία τώρα είς τούς αρχαίους 
καί καλούς φίλους τής «Εικονογραφημένης , τούς έκτιμώντας τήν απο
στολήν της, νά δείξουν πρός αύτήν τήν στοργήν των.

Αιά τους έν Αμερική. — Ο! έν Αμερική συνδρομηταί μας, όσοι επιθυ
μούν νά ανανεώσουν τάς σύνδρομά; των, παρακαλούνται νά έμόάσουν 
απ’ ευθείας τό έκ 4,50 δολλαρίων ισότιμον, είτε διά ταχυδρομικής επιτα
γής, είτε διά τραπεζικής, πρός τόν 'Ιδιοκτήτην τής «Εικονογραφημένης» 
κ. Δ. Βρατσάνον, Βουλευτήν Ψαρών, όδός Σταδίου 16, 'Αθήνας, είς ούδένα 
δέ άλλον νά έμπιστευθώσι χρήματα προωρισμένα διά τό Περιοδικόν μας. 
Μόνον οι έγγραφόμενοι ώς νέοι δύνανται νά Εμπιστεύονται τοιαύτα είς 
τούς κατά τόπους δ·.' ειδικών διαπιστευτηρίων Εφοδιασμένους αντιπροσώ
πους ήμών.

«
ΕΥΓΕ ΤΟΥΣ !

Φαίνεται δτι ακμάζει δ εν Έλλάδι Τεκτονισμός καί ό παρ' ήμϊν βλαστός 
τού παναρχαίου αύτοΰ καί ιδεώδους τάγματος, τού διά μέσου αιώνων 
σύροντος τάς εύγενεϊς άρχάς καί τήν Ιστορίαν του, καί συνασπίζοντος τά 
ΰγιέστερα στοιχεία τής 'Ανθρώπινης Κοινωνίας είς ένα προσανατολισμόν 
πρός τήν έξιδανίκευσιν τοΰ ανθρώπου, χωρεΐ ευθέως πρός τόν σκοπόν του. 
Μία στοά άπό τάς έν Άθήναις, ή «Άθηνά», προκηρύσσει έπαθλον πρός 
έπιβράόευσιν μιάς έκφάνσεως τοϋ εσωτερικού ανθρώπου, μιάς αρετής 
οίασδήποτε τής ψυχής, μιά; έκδηλώσεως τοΰ Άλτρουϊσμοϋ, τής πρός 
Άλλήλους Αγάπης. Άναγνώσατέ την:

«Ή έν Άθήναις έδρεύουσα τεκτονική Στοά «Άθηνά· έπιθυμοΰσα νά ενί
σχυση τό καλόν έπ' ώφελείφ τής Κοινωνίας, Ιδρύει Βραβεΐον’Αρετής δπερ 
κατ' έτος θά άπονέμεται εϊς τόν "Ελληνα, δστις, όπουδήποτε ευρισκό

ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.—ΠΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΕΙΣ ΤΟ "ΔΡΑΓΑΤΣΕΙΟΝ,,

μενος, ήθελεν έπιτελέση τήν μάλλον εύγενή καί γενναίαν πράξιν, άφορώσαν 
είτε τήν διάσωσιν τοΰ πλησίον, εϊτε τήν έξυπηρέτησιν τών ΰπέρ 'Ελευθερίας 
αγώνων, εϊτε τήν ένίσχυσιν τού κοινωνικού έν γένει αγαθού, άδιαφόρως 
φύλου, ήλικίας, κοινωνικής καταστάσεως, πνευματικής άναπτύξεως. Ό έπι- 
τελέσας αξίαν λόγου αγαθήν πράξιν ή ο'.ος δήποτε λαδι'ον γνώσιν τοιαύ- 
της δύναται εγγράφω; ν' άναγγείλη αύτήν αναγραφών πάσαν σχετικήν 
έξηκριδωμένην πληροφορίαν. ΙΙερί τής βραδεύσεως «ά κρίνη έννεαμελής 
έπιτροπή. Εϊς τόν βραδευθησόμενον άπονεμηθήσεται χρηματικόν βραδεΐον 
ούχί έλασσον τών 400 δραχ. καί χρυσοΰν αναμνηστικόν μετάλλιον έν έπι- 
σήμω τελετή, τό πρώτον οκταήμερον τοΰ Ίανουαρίου. Αί αιτήσεις, δεκταί 
άπό τής σήμερον, δέον ν' άπευθύνωνται πρός τήν έξής διεύθυνσιν. Στοάν 
«Άθηνάν» δδός Κολοκοτρώνη άρ. 3. Στοά Συγγροΰ 'Αθήνας. Οί επιθυ- 
μούντες νά λάδωσι λεπτομερείς πληροφορίας δύνανται ν' άπευθυνθώσι πρός 
τόν κ. Δ. Καλογερόπουλον. 'Οδός Χαριλάου Τρικούπη 22<>, είς ’Αθήνας.

«
ΕΘΝΙΚΗ ΨΥΧΗ

Άν θά ζήση, άν Οά ζωογονηθή καί θά δράση δεόντως ή 'Εθνική ψυχή, 
τοϋτο πρέπει νά τό περιμένωμεν άπό τά παιδιά μας, άπό τό σχολεϊον. "Οχι 
μόνον μέ τά γράμματα, άλλά καί μέ κάτι τι άλλο τοΰ όποιου τό μυστή
ριον πρέπει νά κατέχωσιν οι διδάσκαλοι κα! ο! παιδαγωγοί μας. Τό ήσθάν- 
θημεν αύτό πρό όλίγων ήμερών εις τήν αυλήν τοΰ Δραγατσείου, δπου μάς 
έκαμε νά κλαύσωμεν εις τό σεμνοπρεπέστατα τελεσθέν μνημόσυνου τοϋ 
τελευταίου μας αύτοκράτορος Κωνσταντίνου τοΰ Παλαιολόγου ένα παιδί, 
αύτό πρώτον κλαϋσαν έν φ άπήγγελλε, αύτό πρώτον συγκινηθέν καί δια- 
κόψαν τήν άπαγγελίαν του. Αύτή είνε ή άληθής Εθνική κατήχησις. Τό 
περιβάλλον δλον μέ τόν τάφον τοϋ Αύτοκράτορος μας, μέ τόν νευρωδέστα- 
τον λόγον τού κ. Δραγάτση, μέ τόν ένθουσιασμόν ποϋ ένέδαλεν είς τούς 
μαθητάς του, μέ τά ώραΐα εθνικά μας ίβσματα καί τήν ώραιοτέραν άπαγ- 
γέλίαν έδειξε ποΰ πρέπει νά κατευθυνθή ή έργασία ή ’Εθνική έν τφ σχολείφ 
πρός άνύψωσιν τής Εθνικής ψυχής, τής ψυχής τού παιδός, είς τήν έμπρέ- 
πουσαν θέσιν καί έξαρσιν εϊς τό μεγαλεϊόν της.

«
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ

Ό ένας μετά τόν άλλον άπέρχονται είς τήν αιωνιότητα οί Ψαριανοί 
πατριάρχαι. Μίαν τών ήμερών τοϋ 'Ιουνίου άπεδήμησεν είς Κύριον δ
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Άνδρέας Μαυρομμάτης, πρεσβύτης σεβαστός, πα
τήρ δέ τοδ Πανιερωτάτου 'Επισκόπου Δημητριάδος 
κ. Γερμανού καί τοΰ μηχανικού κ. Ίω. Μαυρομ- 
μάτη. Ό μεταστάς είχε χαρίσματα άπειρα, δι' δ 
καί όλοι οί έν Άθήναις καί Πειραιεί Ψαριανοί συνώ- 
δευσαν τόν νεκρόν τοδ συμπαθούς συμπολίτου των 
μέχρι τοϋ τάφου έν άληθεί οδύνη. Εΐς τόν ναόν 
τοϋ Νεκροταφείου άνέμενεν έν σώματι ή Ιερά Σύνο
δος, έχοροστάτησε δέ δ "Αγιος Τριφυλλίας καί τάς 
τελευταίας εύχάς παρά τό χείλος τοϋ τάφου άνέ- 
πεμψεν δ Σεβ. Μητροπολίτης κ. θεόκλητος, μεθ’ 
ώραϊον αποχαιρετισμόν έκ μέρους τοΰ τμηματάρ- 
χου τής 'Εθνικής Βιβλιοθήκης κ. Βολίδου, έξάραν- 
τος τάς άρετάς τοϋ μεταστάντος. Ή «Εικονογρα
φημένη» ένώνει τάς εύχάς της μέ τάς τής 'Εκκλη
σίας ύπέρ άναπαύσεως τής ψυχής αύτοΰ, συμμερίζε
ται δέ ειλικρινές τήν οδύνην τών ζηλευτών υίών του.

«
ΤΑ ΚΑΝΤΙΩΤΑΚΙΑ

Πρέπει νά δμιλήσωμεν ιδιαιτέρως διά τά Καντιω- 
τάκια, δ.ά τούς μικρούς αύτούς καλλιτέχνας οί 
όποιοι κατέκτησαν τήν συμπάθειαν τοΰ 'Αθηναϊκού 
κοινού- Τί είναι αύτά τά Καντιωτάκια; Δύο σπιν
θήρες Τέχνης, οί όποιοι όλοέν καϊ Ανάβουν εΐς λάμ- 
ψιν καί φλόγα’ δύο χαριτωμένα παιδάκια τά όποια 
έχουν μέσα των τό δαιμόνιον τής Τέχνης, τά όποια 
φανερώνουν σχεδόν τήν δύναμιν ώριμου καλλιτέ
χνου, καί τά όποια είς μερικούς ρόλους είναι τε
λειότερα άπό τούς μεγάλους ήθοποιούς. Έπί παρα- 
δείγματι: Τί ώραιότης, τί χάρις καί τί παιδική δρο- 
σερότης εις τούς ρόλους τούς όποιους έχουν είς τό 
«Πανόραμα» και τόν «Κινηματογράφον». Καί τί 
μεταλλικήν φωνήν, ποΰ έχουν καί τά δύω, μάλιστα 
ή μικρά Καντιώτου, ή όποια είμπορεϊ νά έξελιχθή 
είς μίαν άρίστην άοιδόν, εΐς μίαν κοντράλτο. Καί 
δ κόσμος τά χειροκροτεί κάθε βράδυ μέ ένθουσια- 
σμόν, καί μέ μίαν στοργήν ή δποία είναι ώσάν τοΰ 
πατρός, ό όποιος βλέπει θριαμβεύοντα τά παιδιά του. 
Μόνος δ κ. Καντιώτης δέν τά χειροκροτεί, διότι 
είναι άπησχολημένος τούς ρόλους του. Βλέπετε τί 
μετριοφροσύνη πατρός!

«
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Αρκετά νέα Ελληνικά έργα έπαίχθησαν τόν μήνα 
τούτον. Είναι κρίμα δτι δέν είμπορεϊ κανείς νά εϊπη 
δτι δλα ήξιζε καί νά παιχθοΰν. Είς τήν θεατρικήν 
μας φιλολογίαν είμπορεϊ κανείς νά έφαρμόση τό 
«κάθε πέρυσι καί καλλίτερα», θά όνομάσωμεν άπό
τά παιχθέντα έργα έν μόνον, τήν «Φεύτικην Άγάπην», μονόπρακτον δρα
μάτων τοΰ κ. Σπ. Νικολοπούλου, άρχισυντάκτου τών «Καιρών» καί αύτό, 
διότι άν τά άλλα άπέτυχαν δΓ έλλειψιν εύθυμίας ή δραματικότητος, δέν 
έβλαψαν άλλον άπό τόν συγγραφέα των.Άλλ'ή «Φεύτικη Αγάπη», έκαμε, 
δηλαδή άπεπειράθη νά κάμη κακόν, είς τά ήθη τής 'Ελληνικής κοινωνίας, 
διότι παρουσίασε μίαν κόρην, τόσον διεφθαρμένην είς τά καθήκοντά της 
πρός τούς γονείς της ώστε, μετά τήν παράστασιν οί θεαταί νά αισθανθούν 
μαζή μέ τήν άγανάκτησιν καί άνακούφισιν διότι δέν ύπάρχουν τοιαΰτα 
κορίτσ,α μεταξύ ήμών. Άλλά καλλίτερα άναγνώσατε πώς έκρινε τό έργον 
«Ό κ. Τποβολεύς» τών «Αθηνών», δ όποιος θεωρείται άπό τούς δικαιοτέ- 
ρους κριτάς. Ιδού τί έγραψε διά τήν «Φεύτικην ’Αγάπην». «Συντομώτατον 
δραμάτιον, τό δποϊον θά συνεκίνει έάν δέν έπνίγετο είς μίαν χυδαιότητα 
γλώσσης, ήτις θά συνέτεινεν ίσως νά πιστευθή καί άπό τούς κρίνοντας, 
δτι ή νεάνις εκείνη είχε συμπληρώσει τάς σπουδάς της είς τό πλυστα
ριό'/ καί έμαθε τήν 
γλώσσαν τών αισθημά
των καί τοΰ οικογε
νειακού διαλόγου είς 
έναν άπό τούς οίκους 
έκείνους, είς τούς δποί- 
ους καί άν είσέρχων- 
ται κάποτε διδάσκαλοι 
ούδέποτε εισέρχεται ή 
γραμματική καί άν, 
φεϋ ! έθεάθη κάποτε 
καί ράσσον είσερχό- 
μενον δέν έφθασεν ή 
Κατήχησις δμως.

«Πώς είναι δυνατόν 
νά δμιλοδν οί άνθρω
ποι οί άξιοΰντες, δτι 
νίπτουν τάς χεΐρας καί 
τούς πόδας τουλάχι
στον, μέ τήν γλώσσαν 
ποΰ ώμίλει, γλώσσαν 
μεθύσου περίπου, ή δε
σποινίς ύπέρ τής όποιας 
ήθελε τήν συμπάθειαν 
τοΰ θεατού καί τήν 
πίστιν αύτοΰ εΐς τήν 
φιλοσοφίαν της καί 
τάς γνώμας της; Ήτο 
τόσον δεινή ή γλωσ
σική άντίθεσις, ώστε 

ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΑΝΤΙΠΤΟΥ
ώς Βερσαλλιέρος είς τόν «Κινηματογράφον

ΤΑ ΖΑΡΓΑΝΑΚΙΑ. — ΟΙ ΤΕΣΣΑΡΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΙ

έάν ύπήρχεν είς δστις θά έλεγεν είς τήν ήρωίδα τοϋ 
έργου : «Έχεις δίκαιον νά παραπονήσαι κατά τοϋ 
πατρός σου, δστις δέν σ’ έδίδαξε τούλάχιστον τά 
πρώτα γράμματα'.» θά μετεβάλετο τό έργον εις 
κωμφδίαν αυτομάτως. Στερείται δ συγγραφεύς άτυ- 
χώ; γλωσσικής καλαισθησίας. Δέν δύναται ν'άκούση 
τόνους διαλόγου καί εντυπώσεις φωνής. Καί είναι 
τοΰτο μέγα μειονέκτημα. Τόσον μέγα ώστε αμφι
βάλω άν θά δυνηθή ποτέ νά γράψη έργον μεγαλεί- 
τερον τοϋ συντόμου μονοπράκτου- Πριν έπιχειρήση 
τήν συγγραφήν έργου νέου πρέπει ν' άσκηση τήν 
άκοήν του είς άπήχησιν διαλόγων. Νά συνομιλή μέ 
κυρίους καί κυρίας γνωριζούσας άνάγνωσιν καί γρα
φήν. Νά παραβάλλη τάς έκ τών θεατρικών διαλό
γων έντυπώσεις τοΰ κοινού καί κρίνων οΰτω νά 
μορφωθή. Είναι νέος άλλά φαίνεται, δτι ένέπεσεν 
είς τήν χυδαιοτέραν άντίληψιν τής γλωσσικής και- 
νοτροπίας καταστρώνων λέξεις καί έπιμένων είς 
παρηχήσεις καί είς τονισμούς, τούς όποιους βεβαίως 
ούτε ό ίδιος λέγει, ούτε θά ήκουσε ποτέ δμιλών μέ 
κύκλους άξιοΰντας, δτι έχουσιν υπερπέραν τινά τοϋ 
ταβερνείου κοινωνικήν μόρφωσιν. 'Ιδού άκριβώς καί 
μία άλλη αιτία, διά τήν όποιαν τό έργον του παρέ- 
σχεν τόσον οϊκτράν έντύπωσιν εΐς τήν διαγραφήν 
τών χαρακτήρων, φαντασθέντος τοϋ Ακροατηρίου, 
δτι είχεν ένώπιόν του τό μάλλον διεφθαρμένου πνευ- 
ματικώς καί ψυχικώς θήλυ, ένφ άκριβώς τό αντί
θετον έπεζήτει δ συγγραφεύς καί τό Αντίθετον έπε- 
ζήτε. τό έργον».

Ή μεγαλητέρα έκδούλευσις τήν όποιαν θά είχε 
νά προσφέρη πρός τό'Ελληνικόν θέατρον δ κ. Νικο- 
λόπουλος θά ήτο νά ύπερθεματίση είς τήν σύστασιν 
τοϋ κ. «Τποβολέως» καί νά μή γράψη άλλο έργον, 
δχι μόνον μεγαλείτερον τοδ μονοπράκτου, άλλ'οδτε 
μονόπρακτον κάν.

«
ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΝ ΚΟΥΑΡΤΕΤΟ

Μακαρίζομε·/ τούς όμογενείς μας τής Ρουμανίας, 
τής Βουλγαρίας καί τοϋ Καύκασού, είς τούς όποιους 
μικροσκοπικοί καλλ'.τέχναι θά φέρουν ΰπερηφά- 
νειαν καί μίαν δροσερωτάτην καί χαριεστάτην πνοήν 
τής Ελληνικής Τέχνης, θέλομεν νά δμιλήσωμεν 
διά τούς μικρούς Ζαργάνη. Είναι άδύνατον νά μή 
τούς είξεύρετε, διότι τά τέσσαρα αύτά παιδάκια, 
Αληθινοί βιρτουόζοι, έκαμαν νά θαυμάσουν τήν πρόω
ρον μουσικήν ιδιοφυίαν των δχι μόνον οί ιδικοί μας, 
άλλά καί οί ξένοι. Αυτοί ο’, τέσσαρες μικροσκοπικοί 
καλλιτέχναι, τά Ζαργανάκια νά εϊπωμεν — τά δύο

παίζουν βιολίον, τό άλλο φλάουτον, καί τό τέταρτον βιολοντσέλλον — 
συναρπάζουν δχι μόνον μέ τήν γοητείαν, τήν όποιαν πάντοτε προκαλεϊ ή 
τρυφερά αύτή ήλικία τών παιδιών, δταν παρουσιάζεται ένηγκαλισμένη μέ 
μίαν ώριμον καϊ θελκτικήν τέχνην, άλλά, καϊ πρό παντός τοΰτο, μέ τήν 
λεπτότητα, μέ τήν χάριν, μέ τήν δύναμιν, ακριβέστερου, μέ τήν όποιαν 
έξέρχεται θαυμασία ή μουσική Αρμονία άπό τό συμπαθέστατο·/ αύτό παι
δικόν κουαρτέτου, παιδικόν, διά τήυ ήλικίαν τών καλλιτεχνών, άλλ’ ώρι- 
μώτατον Ανδρικόν διά τό σφρίγος, τήν μουσικήν ακρίβειαν, καί τήν ώραιό 
τητα τών τόνων. Τό μικροσκοπικόν αύτό κουαρτέτο έχειροκροτήθη καί 
έθαυμάσθη έπανειλημμένως έν Έλλάδι. Άλλ' δ άληθινός του θρίαμβος ήτο 
είς τήν Αίγυπτον. Έκεϊ κάτω τά Ζαργανάκια άπεθεώθησαν. καί βεβαίως 
είς τούς όμογενείς τής Αίγύπτου θά μείνη αλησμόνητος ή καλλιτεχνική 
αύτή τουρνέ. Διάφορον ύποδοχήν δέν είμποροΰν νά εΰρουν καϊ έκεϊ ποϋ 
πηγαίνουν τώρα, καϊ είς τήν Τουρκίαν καί Μικρών Ασίαν, δπου θά 

μεταβοϋν κατόπιν.
Είναι Ανάγκη νά συ- 

στήσωμεν εΐς τούς α
γαπητούς άναγνώστας 
τής ■ Εικονογραφημέ
νης» τούς θελκτικούς 
αύτούς κο/σερτίστας; 
Δέν χρειάζεται, θά τούς 
υποστηρίξουν δσον δύ
νανται καϊ χωρίς άκό
μη νά τό θέλουν, διότι 
είναι άδύνατον νά μή 
θαυμάζη κάνεις καϊ νά 
μή ύποστηρίζη τό μου
σικόν δαιμόνιον, δπου- 
δήποτε τό ευρίσκει, καί 
διότι θά τούς ώθήση 
περισσότερον ή ύπερη- 
φάνεια τήν όποιαν κάθε 
Ελληνική ψυχή αισθά
νεται δταν, τήν ήλεκ- 
τρίζη τοιαύτη Ελλη
νική τέχνη.

«
Τό σφάλμα δλων τών 

κυβερνητών εΐνε νά θέ
λουν νά παίζουν νέας 
μελφδίας έπί παλαιας 
βαρβίτου.

Έν Άάήναις, Τυπογραφεϊον «Εστία. Κ. Μάϊσνερ καί Ν. Καργαδσύρη - 9106.


