
Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ
Η' ΕΤΟΣ — API©. 93 Δ. ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ·’. ιδιόκτητης — Γ. ΤΖΩΤΖΗΣ, διαχειριστής ΙΟΥΛΙΟΣ 1912

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΑΣΟΣ

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ "ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ

\ Μ



ΙΟΥΛΙΟΣ 1912 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ 131
130 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 1912

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ * * * * *
* * * * ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ

θά καταργηθώσι τά διαπύλια τέλη ! Δηλαδή 
Οά λείψουν οί φορατζήδες! Τί άνατρίχιασμα ηδο
νής καί μόνον έπί τή ίδέφ ότι, είναι δυνατόν νάγίνη 
αύτό τό Οαΰμα.ΊΙ Ελληνική γή δέν έγέννησεν απε

χθέστερα όντα άπό αυτούς. Είναι απαίσιοι κορέοι τών 
ταξειδιωτών, σκορπισμένοι έδώ καί έκεϊ, εϊς δλας τάς 
διόδους, ένεδρεύοντες διά νά τσιμπήσουν. Καί, υποθέτω,

δέν υπάρχει άνθρωπος ό όποιος νά έταξείδευσεν έστω 
και έπί δύο ώρας είς τήν Ελλάδα, μή έχων εϊς τήν άνά- 
μνησίν του φρικτήν τήν έντύπωσιν τών θηρίων αύτών. 
Ερευνούν τάς άποσκευάς σας μέχρι τών ιδιαιτέρων σας 
έπιστολών, τάς αναστατώνουν, τάς τσαλακώνουν, χωρίς 
τήν έλαχίστην ένόχλησιν συνειδήσεως, σάς εκνευρίζουν 
μέ μίαν άξεστον σκαιοτητα δεσπότου, έχοντας πρό αύτού 
δούλους — διότι κατ’ούσίαν είναι δεσπόται ανεξέλεγκτοι 
— καί είς τό τέλος, ούτως ή άλλως, σας φορολογούν.Άπό 
τήν οπήν βελόνης δύνασΟε νά διέλθετε* άλλ αδύνατον νά 
περάσετε άφορολόγητοι διά μέσου τών -φορατζήδων . 
Τά έκμυζητικά αύτά ειδεχθή όντα αντικατέστησαν τόν 
Πιτυοκάμπτην, καί τόν Προκρούστην καί τόν ΓΙεριφοί- 
την τής άρχαίας έποχής θά γείνη άρά γε ό κ. Ι’έπουλης 
ό νεώτερος θησεύς, οστις Οά μάς άπαλλάξη άπό τό άγος 
τοϋτο; Άνά πάσαν στιγμήν, εϊς τά αναρίθμητα σταυρο
δρόμια εϊς τά όποια έμφωλεύουν τά νεώτερα ταΰτα μυθο
λογικά τέρατα, οί ταξειδιώται Οά εύλογοϋν τό όνομά του.

«
Είναι πράγματι καιρός νά φροντίσωμεν διά τήν άναδάσωσιν τής 

χώρας. Τά Ελληνικά πεδία έγειναν ώς κεφαλαΐ άνθρώπων, ποιουμένων 
χρήσιν αποτελεσματικών φαρμάκων κατά τής φαλάκρας. Άπεψιλώθη- 
σαν μέχρι τοιούτου σημείου, ώστε διά νά ίδωμεν πρασινάδαν πρέπει νά 
περιμένωμεν τάς έκδόσεις τών πολυχρώμων φύλλων τών έφημερίδων. 
Μάλιστα ή άποξήρανσις έφθασε μέχρι τοιούτου σημείου, ώστε καί αύτά 
τά φύλλα τών εφημερίδων έμαράνθησαν, καί διά τοϋτο γίνεται λόγος 
περί κίτρινου τύπου. Είναι λοιπόν αξιέπαινος ή πρωτοβουλία τοΰ 
Νομάρχου ’Αττικής κ. Δασίου νά ένθαρρύνη τήν άναγέννησιν τών 
δασών. ’Ολίγον τι δέ καί φυσική, άφοΰ λέγεται Δάσιος. ’Επί τέλους, 
είναι έπάναγκες νά συντελεσθη τό ταχύτεροι· ή άναδάσωσις διότι κιν
δυνεύουν νά μείνουν χωρίς εργασίαν οί έμπρησταί.

Άλλ’ Άν μάς προδίδη τό πράσινον, μας πλημμυρεϊ τό έρυθρόν. Τί 
αίμα, άδελφοί, τί αίμα! Έάν ήτο μούστος θά έχύνετο, ώρισμένως, όλι- 
γωτερον. Νομίζει κανείς ότι ένέσκηψε μανία αίματοχυσίας. "Οταν δέν 
είναι ευκολον νά χύσουν τό αίμα τοΰ άλλου, χύνουν τό ϊδικόν των. Καί 
εναλλάσσονται μέ γοργότητα απερίγραπτοι· τά έγκλήματα καί αί αυτό- 
κτονίαι. Έπί δέκα ήμερος συνεχώς αί εφημερίδες έδιδον καί μίαν 
• πρώτην· δραματικού έργου, φόνου ή αύτοχειρίας. Αύτή ή αίματηρά 
περίοδος είναι τόσον καταπληκτική, ώστε δέν υπάρχει άλλη έξήγησις 
είμή ότι πάσχομεν άπό υπεραιμίαν. Είναι δέ προφανές ότι ζάμνομεν 
λάθος εϊς τήν εκλογήν τοΰ φαρμάκου: Άντΐ νά μεταβώμεν εϊς τό φαρ- 
Εακεϊον καί νά προμηθευθώμεν βδέλλας, μεταβαίνομεν είς τό όπλοπω- 
εϊονκαί άγοράζομεν περίστροφου ή κάμαν.Ίδού ποΰ οδηγεί ή αμάθεια 

τών στοιχείων τής ’Ιατρικής.

Εννοείται δέν λείπουν καί τά απαραίτητα δράματα τιμής. Μέγα δυσ
τύχημα ότι εϊμεθα τόσον πολύ τίμιοι. Άκολουθοΰμεν τυφλώς τάς ιδέας 
τών πελαργών, οί όποιοι είναι αμείλικτοι είς τάς άπιστίας τοΰ θήλεως. 
Άλλ' οί πελαργοί είναι καί μένουν άκόμη πτηνά, καί ή φωλεά των 
έμεινεν ή ϊδία άπό τής έποχής τοΰ κατακλυσμού, ένφ εις τήν ίδικήν 
μας φωλεόν, κάθε αιών παρερχόμενος έρριπτε καί μερικά νέα στοιχεία, 
τά όποια κατά καιρούς ώνομάσθησαν δίκαια τής προσωπικής ελευθε
ρίας, δικαίωμα τής ζωής, έλευθερία αισθήματος, ελευθερία σκέψεως 
κλπ. κλπ. Άλλά καθώς φαίνεται αύτά ολα τά έκλείσαμεν εϊς τήν άπο· 
θήκην μας, μαζή μέ τά άπλυτα, καί έμείναμεν αγκαλιασμένοι μέ τήν 
πατροπαράδοτον άρετήν τής τιμής. Αύιήν τήν άρετήν τώρα τήν βράζο- 
μεν καί τό ζουμί της τό πίνομεν εις τήν φυλακήν ή είς τόν άλλον 
κόσμον. Είς τήν Γερμανίαν καί τήν Αγγλίαν, χώρας κατ’ εξοχήν σεβο- 
μένας τό δικαίωμα τής ζωής καί τήν ελευθερίαν τοΰ αισθήματος, είναι 
άγνωστα τά δράματα τής τιμής. Καί δΓ αύτό λέγομεν ήμεϊς οί ενάρε
τοι ότι οί "Αγγλοι καί οί Γερμανοί είναι τό έξουθένωμα τών λαών. 
Μπράβο. Λεονταρή!

«
Άλλ’ εϊχομεν καί τήν άνάποδην δψιν τού νομίσματος. Συνέβη ποτέ 

νά δοκιμάσετε εύχαρίστησιν δικαιολογημένης κακίας, όταν, κάποτε, εϊς 
ταύρος, μεταξύ χιλίων σφαζομένων, κατώρθωσεν έπί τέλους νά φονεύση 
κανένα ταυρομάχον; Λοιπόν, αύτήν τήν εύχαρίστησιν τήν ήσθάνθησαν 
πολλοί άνθρωποι, δταν, πρό όλίγων ήμερών είς τόν Πειραιά, μία 
γυναίκα—Νά τήν άπαθανατίσωμεν: Ή Βασιλική Μάμαλη—έμαχαίρωσε 
τόν σύζυγόν της έτοιμον νά τήν δραματοποιήση διά λόγους τιμής. Έξε- 
δικήθη τόν σκληρόν θάνατον χιλιάδων γυναικών, καί τήν κακουργίαν 
δεκαετηρίδων ολοκλήρων. Καί έπτυσε κατά πρόσωπον δλον αύτόν τόν 
γελοϊον πολιτισμόν μας, ό όποιος ένασμενίζεται νά λάμπη περισσότερον 
διά τής κατερύθρου ακτινοβολίας τοΰ αίματος, παρά διά τής λευκότη- 
τος τής ωραίας καλωσύνης. Πιθανόν αύτή —ή Βασιλίκι') Μάμαλη — νά 
ήγνόει παντελώς τάς ιδέας τοΰ Ρουσώ, καί τής άρχηγοΰ τών φεμινι
στριών μις Πάνγκαρστ, δταν έχωνε την μάχαιράν της εις τήν κοιλίαν 

τοΰ συζύγου, άλλά νά έπληξεν απλώς άμυνομένη κτηνωδώς — Άς εϊπω- 
μεν αύτήν τήν λέξιν— διά τό δικαίωμα τής ζωής. Μήπως, ίσιος, οί διδά
σκαλοι τής πατροπαραδότου τιμιολογίας έχουν τήν ιδέαν δτι είναι άσή- 
μαντον αύτό τό δικαίωμα; Καί διατί, λοιπόν, δέν αύτοκτονοΰν, άντΐ νά 
φονεύουν; Τό αποτέλεσμα θά ήτο τό αύτό. Άλλ’ άγαποΰν τήν ζωήν — 
τήν ίδικήν των — περισσότερον άπό τήν τιμήν. Καί σύτό λέγεται γεν- 
ναιότης. "Ολα τά πράγματα άποπλύνονται μέ νερό ή μέ σαπουνάδαν. 
ΊΙ τιμή άποπλύνειαι μέ αίμα! Βλέπετε ! Ή γλώσσα άμαρτάνουσα, άπό 
άμνημονεύτων μάλισια χρόνων, τ’άληθή λέγει. Τό αίμα άποπλύνει ή 
ρυπαίνει περισσότερον;

Ένφ δέ εϊμεθα τόσον φανατικοί διά τήν τιμήν, δι' δ καί ύπερτιμώ- 
μεν τόν καφέν είς πεντήκοντα λεπτά, τό ψωμί καί τάς λίστας τών ξειο- 
δοχείων, αί όποΐαι δέν είναι πλέον λίσται, άλλά λησταί, άδιαφοροϋμεν 
παντάπασι διά τήν καθαριότητα. Δημοσιεύονται αί άστυϊατρικαί έκθέ- 
σεις περί ζαχαροπλαστείων, παντοπωλείων κλπ. καί, δταν τά διαβάση 
κανείς, σκέπτεται μήπως οί άστυίατροι έκαμαν λάθος καί έπεθεώρησαν 
καμμίαν υπόνομον. Οί Αμερικανοί λέγουν ότι άπόδειξις πολιτισμού 
κάθε χώρας είναι ή μεγαλητέρα ποσότης σάπωνος τήν όποιαν κατανα- 
λίσκει. Έάν γείνη τοιαύτη στατιστική είς τήν Ελλάδα, θά μάς διαγρά
ψουν όριστικώς οί Αμερικανοί άπό τόν κατάλογον τών πεπολιτισμένων 
κρατών. Λουτρά έπίσης δέν κάμνομεν, καϊ τό μόνον τό όποιον πλύνομεν 
έπιμελώς είναι ή τιμή. Δέν πλύνομεν οΰτε τιί καταστρώματα τών 
πλοίων, μέχρι τοιούτου σημείου, ώστε ή εξακολουθούσα ύγειονολογική 
έπιθεώρησις τών άτμοπλοίων να διερωτάται έάν έπιθεωρή πλοία ή 
πλωτούς σταύλους. Καί νά συλλογίζεται κανείς δτι ή Ναυτιλία είναι ή 
Ισχυρότερα άρτηρία τού οικονομικού σώματος τής Ελλάδος. Φαντάζο
μαι τί θά γίνεται δταν τελειοποιηθή ή άεροπορία καί άρχίση ή συγκοι
νωνία διά τών άεροπλοίων. Άφοΰ δέν πλύνονται τά άτμόπλοια τά 
όποια τά πνίγει τό νερόν, τί θά είναι τά άερόπλοια; Τό συλλογίζεται 
κανείς καί ενθυμείται τό μανδήλί του.

e
Παρακαλοΰμεν νά μάς εϊπητε τί εϊδους λαός είναι ό’Ιαπωνικός; Κατά 

τήν έπανάστασιν τών Μπόξερς είς τήν Κίναν εϊς ταγματάρχης Ίάπων, 
διά νά δείξη εϊς ένα ξένον συνάδελφόν του, τί πράγμα είναι οί ’Ιάπωνες 
στρατιώται, έκάλεσε τόν υπηρέτην του καί τοΰ είπεν: «Κορούμα, άνοιξε 
τήν κοιλιάν σου·! «Άμέσως» άπήντησεν αύτός."Εσυρε τό ξίφος του καί 
ήνοιξε τήν κοιλίαν του, απαράλλακτα δπως θά έσχιζεν ένα καρπούζι. 
Είς τό ΤΙόρτ - Άρθούρ οί Ιάπωνες έπήγαινον μέ χειροβομβίδας μόνον 
είς τά χέρια, χωρίς κανέν οπλον, κατά τών τρομερών Ρωσσικών οχυρω
μάτων, ώς έάν οί Ρώσσοι νά τούς έκτύπων μέ χιονόσφαιρας. Τώρα 
πάλιν μέ τόν θάνατον τοΰ Μικάδου, δ κόσμος είδε πράγματα ποΰ είναι 
αδύνατον νά τά έννοήση. "Ανθρωποι ηύτοκτόνουν διά νά μή έπιζήσουν 
τοΰ Αύτοκράτορος, έν ανδρόγυνου έμεινε γονατιστόν έξ ημερονύκτια 
πρό τοΰ Ανακτόρου, κορίτσια έκοβαν τά μαλλιά των διά νά γείνη θερ- 
μοτέρα ή δέησίς των πρός τόν θεόν υπέρ τοΰ Μικάδου, άλλοι ένήστευον 
έπί ήμέρας, καί δλοι άνεξαιρέτως οί Ιάπωνες θά ήσαν ικανοί νά πέσουν 
είς τήν θάλασσαν νά πνίγουν, καί μόνον τήν έλαχίστην πιθανότητα δν 
είχον δτι θά έσώζετο ουτω ό μονάρχης των. Τί είναι αύτοί οί ’Ιάπωνες; 
Είναι άνθρωποι ή έξωτικά; Όλος ό κόσμος διερωτάται, πλήν τών 
Ρώσσων, οί όποιοι, αν είναι δυνατόν οΰιε νά τούς ακούουν.

«
Ό άμείλικτος υποχθόνιος Δαίμων έβγαλε πάλιν τά άόρατα τρομερά 

νύχια του έπάνω άπό τόν φλοιόν τής Γής καί έσπάραξεν ανθρώπους, 
έξέσχισε καρδίας, συνέτριψε μαζή, εϊς ένα φρικαλέου σφίγξιμον, τοί
χους σπιτιών, φίλτρα, όνειρα, εύτυχίας. Καί έχώθη πάλιν κάτω άπό τό 
Κ'αντώδες αύτό κέλυφος, τό όποιον θεωροΰμεν τόσον στερεόν καί τό 

οϊον τρέμει ώς πέταλον ρόδου είς τό φύσημα τής μυστηριώδους 
μανίας, ή όποια κοχλάζει εις τά έγκατα τής Γής. Καί φαίνεται ώσάν 
περιχαρής άπό τήν έπιτυχή κακουργίαν του νά γελφ ταραχωδώς. Διότι 
αύταί αί συνεχείς έλαφραί δονήσεις, μάς κάμνουν νά άκούωμεν τά τρο
μακτικά γέλοια του.

Προπέρυσιν ήσαν οί ’Ιταλοί, οί όποιοι έπλήρωσαν τόν βαρύν αύτόν 
φόρου είς τόν Μινώταυρον αύτόν τής Κοσμογονίας. Τώρα εϊμεθα, φεΰ! 
ημείς. Μία ώραία Ελληνική ζωή, γεμάτη ακμήν καί ρώμην, γελαστή μέ 
τήν καλωσύνην τής καρδιάς καί μέ τήν εύμορφιάν τής Φύσεως, μέσφ 
τής οποίας άνεπτύσσετο, έθερίσθη ανηλεώς άπό τήν άνήκεστον μάστιγα. 
Αί θαλεραί Έλληνικαί κωμοπόλεις τής Προποντίδας έσαρώθησαν ώς 
χάρτινα άθύρματα, καί έπνίγησαν είς ένα αιματηρόν κΰμα οδύνης άνεκ- 
φράστου. ΙΙετήντα χιλιάδες άνθρωποι ικετεύουν το έλεος τοΰ Θεοΰ 
άστεγοι, πληγωμένοι δλοι είς τήν ψυχήν, πολλοί είς τό σώμα· τρεις ή 
τέσσαρες χιλιάδες τραυματίαι ίσως καί χίλιοι πεντακόσιοι νεκροί. Όποια 
φρικτή καταστροφή ! Είναι ή μοιρά μας, νά μάς διοι
κούν αί καταστροφαί, άλλά καί ή δόξα μας, τό μεγα- 
λείόν μας, νά έξερχώμεθα ισχυρότεροι διά μέσου αύ
τών. Άπό πόσας συμφοράς δέν έπέρασε τό ύπερήφα- 
νον τοϋτο Ελληνικόν Γένος! Μία επιπλέον. Μέ τόν 
πόνον δλων τών Ελλήνων, ό όποιος έκδηλοΰται εϊς 
γενναιόδωροι· αδελφικήν συνδρομήν, καί πρό πάντων μέ τήν ακατάβλη
τοι· δύναμιν τής φυλής μας νά παλαίωμεν πρός πάσαν δυστυχίαν, τά 
σημερινά μαΰρα ερείπια, θά υψωθούν πάλιν, καλλίτερα άπό τάς χθεσι
νός κωμοπόλεις, είς κέντρα εργασίας, άκμής,/Ελληνικού φρονήματος.ΊΙ 
Κυβέρνηησις πρώτη έδωκε τό παράδειγμα τοΰ ωφελίμου πόνου, προσ- 
ενεγκοΰσα υπέρ τών σεισμοπαθών τριακοσίας χιλιάδων φράγκων.

« « «
' Τό θέλγητρου τών κοινωνικών σχέσεων είνε ή ευγένεια.
* Ή ευγένεια στοιχίζει όλίγον άλλ’ αξίζει πολύ.
* Ή φιλαργυρία είνε ή πρώτη άπόδειξις τή; άγενείας τής.ψυχής.
* Μία ιδέα συνήθως δεν επαληθεύει διότι ουδεις θυσιάζεται δί αυτήν.

OH Ν A I Κ Η Ζ Ώ. Η 6)
Φεύγει, φεύγει ό κόσμος άπό τήν πρωτεύουσαν! Αί κυαναϊ 

άκταί καί τά πράσινα θεάματα τών δασών μάς καλούν ώς 
Σειρήνες. Άλλά είναι πολλοί οί Όδυσσεϊς, οί όποιοι δένον

ται μακράν άπό τήν καλοΰσαν γοητείαν, όχι άπό θέλησιν δπως τό έκα- 
μεν δ πανούργος εκείνος πολεμιστής καί δ πιστότερος σύζυγος τού 
Κόσμου, άλλ’ άπό τήν ανάγκην τής σκληράς ζωής. Ψηνόμεθα διαρκώς 
μέσα είς τά καύματα τοΰ Ήλιου καί μέσα εϊς τήν φωτιάν τής άσπλάγ- 
χνου εργασίας. Αύτή είναι ή τύχη τών περισσοτέρων μας: Νά εϊμεθα 
δούλοι εϊς τήν ζωήν. Οί άλλοι όλίγοι, είναι κύριοι τής ζωής· αύτοί τήν 
πηγαίνουν δπου θέλουν αύτοί· ήμάς μάς πηγαίνει δπου θέλει αύτή. 
Τώρα μάς κρατεί έδώ κολλημένους είς τό καμίνι αύτό τού ’Ιουλίου, τό 
όποιον άκτινοβολεϊ λαύραν, ποιος είμπορεϊ νά ύπολογίση ποσόν 
τόννων γαιανθράκων καιομένων. Ό καύσων αύτός είναι άγνώ- 
ριστος άπό τούς παλαιοτέρους* δέν τόν ένεθυμήθησαν ποτέ τόσον 

άνηλεή. Αλήθεια! Κάθε χρόνον λέγομεν· δτι κάμνει ζέστη 
περισσοτέρα άπό τόν περασμένον. Δέν σάς φαίνεται 
περίεργον, πώς, άφ’οΰ έπέρασαν τόσα χρόνια, δέν έφϊΐά- 
σαμε νά ψηθώμεν μέχρι τού σημείου, κατά τό όποιον 
άποσύρεται τό ψητόν άπό τό φούρνον;

«
Έν τώ μεταξύ μία προσπάθεια υπέρ τής ήθικής παταγωδώς έγεινε 

και παταγωδώς έναυάγησε. Τό κοινόν, δσον καί δν φωνάζουν οί 
ήθικολόγοι, είναι φανεριότατον δτι άγαπφ τά άσεμνα θεατρικά έργα. 
Καί οί θιασάρχαι, επειδή δέν είναι μόνον καλλιτέχναι, άλλά καί έμπο
ροι, άκολουθούν τόν vojiov τής προσφοράς καί τής ζητήσεως, ό όποιος 
είναι άκλόνητος βάσις τής εμπορικής συναλλαγής. Προσφέρουν τά θέα
τρα σοβαρά έργα· ό κόσμος δέν τά θέλει. Παίζουν έργα σόκιν όλοι 
τσακίζονται ποιος νά πρωτοϋπάγη. Αύιί| ή προειδοποίησις "ακατάλλη
λον διά δεσποινίδας· ελκύει τούς θεατάς ώς μαγνήτης. Άλλά, άπαντοΰν 
οί άλλοι, πρέπει τά θέατρα νά συνηθίσουν τό κοινόν νά άρέσκηται είς 
τά άξιοπρεπή καί τά ήθικά έργα. Ώραιοτάτη ή Ιδέα, άλλά λείπει έδώ 
ό ποντικός τού μύθου, ό όποιος θά κρεμάση τό κουδούνι εϊς τήν ούράν 
τοΰ γάτου. Διότι μέχρις δτου τό κοινόν συνηθίση νά άρέσκηται είς τά 
άξιοπρεπή καί τά ηθικά έργα, οί σημερινοί ήθοποιοί θά έχουν πρό πολ- 
λοΰ άποθάνει έξ άσιτίας. Πάλιν δμως πρέπει νά άφεθοΰν αί σκηναί νά 
ύποδουλιόσουν τόν έμφυτον εϊς τούς άνθρώπους έρωτα τού σκανδαλώ
δους, εϊσάγουσαι άδασμολόγητον δλην τήν ρυπαρότητα τής γυμνής Γαλ
λικής φιλολογίας ; Καί αύτό φαίνεται πάρα πολύ. Ή μέση λύσις είναι, 
κατά τά φαινόμενα, ή μόνη διέξοδος. Οΰτε πολλή σεμνοτυφία, οΰτε 
πολλή έλευθεριότης. Διότι έξ άλλου βέβαιον είναι δτι, αν ή έλευθεριότης 
τοΰ θεάτρου άφεθή νά προχωρήση μέ τήν φόραν τήν όποιαν έχει πάρει, 
θά φθάσωμεν πολύ ταχέως νά μή είναι δυνατόν νά παίζουν ρόλους ερω
τευμένων παρά μόνον οί σύζυγοι, διότι τό έναντίον θά εϊμποροϋσε νά 
δώση τό άμάχητον στοιχείου τό όποιον χρειάζεται διά τό διαζύγιον

«
Ανεκδιήγητα είναι τά βάσανα τοΰ Μεγάρου τών Δικαστηρίων. Όπως 

τόν Όμηρον «πολλαϊ πόλεις μάρναντο·, τό διεκδικοΰν δλαι αί συνοικίαι 
Αθηνών καί περιχώρων. Μόλις γραφή ίίτι κρατεί σκέψις νά άνεγερθούν 
τά νέα Δικαστήρια εϊς τό τάδε μέρος, άμέσως εκατόν συνοικίαι έγείρον- 
ται καί παρακαλοϋν τόν τύπον νά ύψώση φωνήν ύπέρ τών άπαραγρά- 
πτων αύτών δικαίων.Έννοεϊται δέ δτι δλοι αύτοί τό κάμουν έκ λατρείας 
πρός τήν θεάν θέμιδα, διότι άναμφισβητήτως κανείς δέν ένδιαφέρεται 
διά τό δτι ή γειτνίασις τών Δικαστηρίων θά ύψώση τήν τιμήν τών 
οϊκιών καί τών οικοπέδων των. Τί; Μήπως ζώμεν είς τόν αιώνα τής ΰλης 
ώστε νά σκεπτώμεθα τοιαύτα πράγματα; "Απαγε τής βλασφημίας! Άν 
δέν καταντήση τό Μέγαρον τών Δικαστηρίων κινητόν, σάν τά καροτσά- 
κια τοΰ «γιάτσου», ώστε νά πηγαίνη εϊς τό Βαθρακονήσι καί εϊς τήν 
συνοικίαν τής Σικελίας, είναι προφανές οτι ή καλλίτερα τοποθεσία θά 
είναι έγγύς τοΰ ’Οφθαλμιατρείου. "Ισως άναβλέψη όλίγον ή άτυχής 
τυφλή Δικαιοσύνη.

Ό δόκτωρ Μπεριγιόν, ό εφευρέτης τής Ανθρωπομετρίας, ούδέποτε 
θά έφαντάζετο δτι ή εύρυτέρα έφαρμογή τής έφευρέσεώς του θά 
έπραγματοποιεϊτο είς τήν Ελλάδα. Έν τούτοις αυτό συμβαίνει, δχι 
διότι εδώ υπάρχουν οί περισσότεροι έγκληματίαι, άλλά διότι έχει πολύν 
ζήλον ή άστυνομία, παρά πολύν, θεέ μου! Ή αστυνομία έχει τήν άρε
τήν τής προνοίας, πολύ καλλιεργημένων. Αντί νά περιμένη νά έγκλημα- 
τήση πρώτον ό άνθρωπος διά νά τόν ανθρωπομετρήση, καί κατόπιν νά 
έχη υπομονήν νά ξαναεγκληματήση έκ νέου διά νά δυνηθή νά τόν συλ
λαβή, προνοεϊ καί τόν «σημαδεύει· άπό τώρα. Ποιος δέν θαυμάζει τήν 
τοιαύτην πρόνοιαν; Άλλά, διατί παρακαλοΰμεν, ή μεροληψία μόνον 
ύπέρ τών υπαλλήλων τών παντοπωλείων καί τών οικιακών υπηρετών; 
Πώς έπιτρέπονται τοιαΰται μεροληψίαι, έν ήμέραις Άνορθώσεως; Νά 
μάς άνθρωπομετρήση δλους άνεξαιρέτως. Μήπως καί ήμεϊς δέν εϊμεθα 
άνθρωποι καί συνεπώς υποκείμενοι είς τό έγκλημα; Άλλά είναι δυνα
τόν νά γείνη κάτι άλλο άπλούστερον: Αντί νά γίνεται ή φασαρία τής 
άνθρωπομετρικής φωτογραφήσεως, είμπορεϊ νά μας καλέση δλους ή 
άστυνομία καί. . . νά μάς στιγματίση. Τά άγαθά θά είναι πολλά: Πρώ
τον θά ένισχυθή μία βιομηχανία εθνική, δεύτερον θά εΰρουν εργασίαν 
οί κατάδικοι καί τρίτον θά έλαττωθούν οί καυγάδες, προφανώς, διότι 
πλέον δέν θά Οεωρήται ΰβρις τό «στιγματισμένε» -έστιγματίσθης» κλπ. 
Έννοεϊται οϊκοθεν δτι, θά έξαιρεθούν τοΰ μέτρου οί αστυνομικοί. Λύτοί 
δέν έχουν άνάγκην στιγματισμοϋ.

«
Καί ένφ ή άστυνομία έχει τόσον προληπτικόν ζήλον, σκοντάπτει ολί

γον είς τήν κατασταλτικήν ένέργειαν. Όταν γίνεται καμμία συμπλοκή, 
άσφαλώς συλλαμβάνεται... τό θύμα. "Οσον διά τούς δράστας, άφ’ οΰ 
είναι αύτοί άφιλότιμοι καί δέν σέβονται τόν νόμον, ώστε νά σπεύσουν

νά παραδοθοΰν, τί πταίει ή άστυνομία; Άλλ’ δταν δμως θελήση νά 
βάλη τά δυνατά της, κάμνει θαύματα, θά σάς άναφέρωμεν μόνον έν 
παράδειγμα καί θά καταπλαγήτε: Κατεζητεϊτο κάποιος διάσημος λωπο
δύτης, καί έστάλησαν τέσσαρες φωτογραφίαι αύτοΰ, είς διαφόρους στά
σεις, πρός τόν άστυνόμον επαρχιακής πόλεως, δπου υπήρχε πληροφορία 
δτι κατέφυγεν. Άμέσως τήν έπομένην ό άστυνόμος άποστέΙΛει τό κατω
τέρω έπεϊγον τηλεγράφημα: «Συνέλαβα τούς τρεις καί εΰρίσκομαι έπί 
τά ίχνη τού τετάρτου! . . .»

Ή Εταιρία τών Τράμ, δηλαδή ό περινούστατος καί σοφώτατος διευ
θυντής αύτής, ύλίγου δεϊν νά μάς κάμη νά λυώσωμεν είς τά πόδια καί 
είς τόν ιδρώτα. Έκινδυνεύσαμεν νά έχωμεν νέαν απεργίαν τών Τράμ, 
καί φαντάζεοθε τί ώραϊον Οά ήτο μέ 36 βαθμούς θερμοκρασίαν νά 
πηγαίνωμεν πεζή άπό τήν Μητρόπολιν εϊς τήν Λεωφόρον Αλεξάνδρας ή 
τούς Αμπελοκήπους. Οί υπάλληλοι ήσαν πληρέστατα δικαιολογημένοι 
άποφασίσαντες νά άπεργήσουν. Διότι ό Κύριος Διευθυντής, ό όποιος 
τόσον άγαπά τούς έργάτας. ήθελε νά ρίψη εϊς τούς δρόμους δέκα έννέα 
φίλεργους καί παλαιούς υπαλλήλους. Διά ποιον λόγον; Οά έρωτήσετε. 
Θά σάς άπαντήσωμεν δι'ένός άνεκδότου: Εϊς παλαιός "Ελλην ήθοποιός, 
δ Άνδρονόπουλος, ύπεδύετο εϊς έν έργον τόν Ξέρξην. Αίφνης βγάζει έν 
τσιγάρον καί τό άνάβει, «Σβύστο τό τσιγάρο- δέν έκάπνιζαν τήν έποχήν 
έκείνην» τού φωνάζουν άπό τά παρασκήνια. Καί έκεϊνος μεγαλοπρεπώς 
άπήντησε: «Τί Ξέρξης είμαι έγώ, δταν δέν μπορώ νά καπνίσω ένα τσι
γάρο, άμα μοΰ έρθη τό γοΰστο;» Λοιπόν- ή άπάντησις τί Διευθυντής 
είναι αύτός, άμα δέν είμπορεϊ νιί παύση δέκα έννέα υπαλλήλους; Εύτυ- 
χώς ότι δέν είναι καί έντελώς άσύδοτος. Καί χάρις εϊς τήν απειλητικήν 
σχεδόν έπέμβασιν τοΰ κ. Ρέπουλη ήναγκάσθη νά άνακαλέση τήν άπό- 
φασιν τής άπολύσεως. Άλλά ποτέ δέν Οά ήσυχάσωμεν μέ αύτά τά τράμ. 
Μία άπεργία μόνον χρειάζεται διά νά ήσυχάσωμεν μιά γιά πάντα: Ή 
άπεργία τοΰ ίδιου τοΰ Διευθυντοΰ τής Εταιρίας. Καί, άς είναι βέβαιος 
δτι, κανείς δέν θά τόν παρακαλέση νά άναλάβη έργασίαν!

« « «

Η Ξ Ω. Κ ΟΧ Μ °

J
 Αληθώς μεγαλεϊον ηρωισμού καί άστραπή δόξης ήτο τό 
κατόρθωμα τοΰ ’Ιταλικού στολίσκου τών άτπιτορπιλλικών, ό

— όποιος παρεβίασε τά στενά τών Δαρδανελλίων. Ενθυμίζει 
τάς άναλαμπάς έκείνας, τών όποιων αί άκτινες έφθασαν είς τά άκρα τού 
κόσμου, μέ τάς όποιας οί άφαντάστως ώραϊοι θαλασσομάχοι μας τοΰ 21 
έφώτισαν τό Αίγαΐον. Τί κρίμα δτι τό ύπέροχον κατόρθωμα τού ’Ιταλι
κού ναυτικού δέν τό έπυράκτωσεν, ώς τό τέλος, μία φλόγα Ομοια μέ έκεί
νην πού άναψεν δ Κανάρης εις τήν Χίον, καί άπό τήν όποιαν άκόμη 
περνει φώς ή ψυχή μας. Τά πέντε παράφρονα άπό τόν ενθουσιασμόν καί 
άπό τό θάρρος τορπιλλοβόλα έχώθησαν είς τήν λωρίδα έκείνην τών 
Δαρδανελλίων, τήν όποιαν Οά εί|ΐπορούσε κάνεις νά όνομάση λωρίδα 
πυράς. Καϊ έχώθησαν μέχρι τοΰ άγκυροβολίου τής κοιμισμένης «αρμά
δας·, άφοΰ έπέρασαν 22 χιλιόμετρα, μέσα άπό τούς οφθαλμούς τών 
ηλεκτρικών προβολέων και άπό τήν πυρίνην πνοήν έξακοσίων τηλεβό
λων. Καί πάλιν διά μέσου τού αύτοΰ στόματος τοΰ πυριπνόου δράκοντος 
έξήλθον αλώβητα καί ένδοξα. "Ο,τι καί νά εϊπη κανείς, είναι αδύνατον 
νά ύμνηση τό ηρωικόν αύτό ανδραγάθημα. Άς ένθυμηθώμεν μόνον δτι 
οί ναΰται καί οί άξιωματικοί τοΰ στολίσκου έπήγαν πρός τήν δόξαν 
καί τόν όλεθρον, δπως οί άρχαΐοι Σπαρτιάται πρός τήν μάχην, άφοΰ 
πρώτον έκαλλωπίσθησαν καί ηύτρεπίσθησαν.

«
Άπό τής Μεταπολιτεύσεως, δηλαδή άπό μιάς τετραετίας, δέν ένΟυμεϊ- 

ται κανείς οΰτε μίαν ήμέραν κατά τήν όποιαν ή κατάστασις εϊς τήν 
Τουρκίαν δέν ήτο κρίσιμος. Άλλά ή τελευταία κρίσις ύπήρξεν άπό έκεί
νας ποΰ δέν ήδύνατο νά τήν φαντασθή χειροτέραν διά τήν ’Οθωμανι
κήν Λύτοκρατορίαν οΰτε δ θερμότερος φίλος τής Ελευθερίας. Έν τού- 
τοις ιδού δτι έσιύθη καί άπό τήν κρίσιν αύτήν. Τούλάχιστον μέχρις 
ώρας αύτό δεικνύουν τά πράγματα. Οί Νεότουρκοι, οί τρομακτικοί 
αύτοί άνθρωποι, οί όποιοι συνετάραξαν ύπό τόν σωβινισμόν των καί 
τήν άρπακτικήν των βουλιμίαν, δλόκληρον τήν Ανατολήν, συνετρίβη- 
σαν, μετά άντίστασιν ή όποια είχε τήν άγριότητα τής μανίας τοΰ 
θηρίου, άπό τά δόντια τοΰ όποιου αποσπούν τήν λείαν του. Ή καθώς 
είπεν εϊς παλαιότουρκος: «Συνετρίηιαμεν τό κεφάλι τοΰ λυσσασμένου 
φειδιοΰ», τοΰ Νεοτουρκισμού. Καί τί θά γείνη τώρα διά τούς Χριστιανι
κούς πληθυσμούς μέ τήν νέαν κυβέρνησιν; Ποιος είξεύρει! Όταν ήτο 
ό Χαμίτ, οί Χριστιανοί δέν ήιιποροΰσαν νά φαντασθοΰν χειροτέραν 
τυραννίαν. "Οταν ήλθον οί Νεότουρκοι, μέ πλήθος άσκών γεμάτων άπό 
ώραϊον άέρα, πάλιν είπαν οί Χριστιανοί: Δέν είναι δυνατόν νά εύρεθή 
χειροτέρα τυραννία άπό τήν Νεοτουρκικήν·. Καί φαίνεται πράγματι δτι 
δέν φθάνει ή φαντασία εις τήν άντίληψιν φρι- 
κωδεστέρας τυραννίας. Άλλ’ οί Χριστιανοί άς 
προσέχουν. Όπως τό είπε τόσον προφητικώς 
κατά τήν Μεταπολίτευσιν ό "Αγιος Πατριάρχης, 
ό ’Ιωακείμ ό I”: «Άς είναι έν επιφυλακή .

«
Τό μόνον καλόν άπό τήν Τουρκικήν κρίσιν 

είναι δτι έπωφελήθι,σαν αύτής οί Αλβανοί. Γεν
ναίος λαός, καί άγαπητός πρός ήμάς, δχι μόνον 
διότι αγωνίζεται ύπέρ Ελευθερίας, άλλάκαί διότι 
ή Ιστορία μάς ήνωοε διά τών αρρήκτων δεσμών 
τοΰ αίματος, έπάλαισε καί πάλιν καρτερικώς καί 
ϊσχυρώς, καί Οά άσφαλίση μερικάς ελευθερίας 
άκόμη. διά νά εϊμπορέση μέ αύτάς νά φθάση 
ταχύτερον είς τήν οριστικήν του άποκατάστασιν.
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ΙΩΣΗΦΙΝΗ και ΒΟΝΑΠΑΡΤΗΣ
-» d

Συνεζητήθη έπί πολύ έάν ό Ναπολέων είχε 
καρδίαν καί μέχρι τίνος σημείου ήτο ή 

ήδύνατο νά είναι εύαίσθητος. Ένθυμεϊσθε 
τούς στίχους τοΰ Λαμαρτίνου :

Ούδέν Ανθρώπινον έπαλλεν 
ι-.το τήν πυκνήν πανοπλίαν σαν' 
χωρίς μίσος καί χωρίς έρωτα 
έΐι/ς μόνον διά νά σκέπτεσαι.

"Οπως Αετός, κυρίαρχων 
είς ερημικόν ουρανόν, 
ένα μόνον είχες βλέμμα 
δια νά μετράς τήν γην 
καί όνυχας διά νά τήν οφίγκμς.

Ή κυρία Ρεμουζά, είς τά ’Απομνημονεύματά της έξέφρασε τήν αύτήν 
σκέψιν : «θά έπρεπε νά όμιλήσω διά τήν καρδίαν τοΰ Ναπολέοντος, 
άλλ’ άν ήτο δυνατόν νά πιστευθή δτι εν δν. καθ’ δλα τά άλλα δμοιον 
πρός ημάς, έστερήθη, ούχ ήττον. τού μέρους τούτου τοΰ οργανισμού 
οας, δπερ μάς δίδει τήν άνάγκην νά άγαπώμεν καί νά άγαπώμεθα, Οά 
ελεγον δτι, καθ’ ήν στιγμήν έπλάσσετο ό Ναπολέων, θά ήτο δυνατόν

ερημικόν ουρανόν.

νά μετρρ,ς τήν γην

μάλλον, Ισως κατιόρθωσε νάάριστα νά έλησμονήθη ή καρδία του, ή, 
τήν έξοβελίση έντελώς. “Εκαμε πάντοτε 
περί αύτόν μέγαν θόρυβον, οϋδεποτε δέ 
συνεκρατήθη άπό οίονδήποτε στοργικόν 
αίσθημα.’Αγνοεί σχεδόν τούς δεσμούς τοΰ 
αίματος, τά δικαιιόματα τής Φύσεως’.

Εϊς διπλωμάτης, ό Σαίντ Αμάν, δστις 
έγραψεν εύχάριστα βιβλία διά τάς Γυναί
κας τών Βερσαλλιών καί τάς γυναίκας 
τοΰ Κεραμεικοΰ, διαμαρτύρεται κατά 
τών κρίσεων τούτων, ας εύρίσκει ύπερ- 
βολικάς. καί άπαντα δι’ επιστολών πυρι- 
καών τοΰ Βοναπάρτου πρός τήν Ίωοη- 
φίνην. Φθάνει μέχρι τοΰ νά δεχθή τήν 
γνώμην ταύτην τοϋ δουκός τής Ραγούζης :

■ Ή Φύσις τόν έπροίκισε διά καρδίας 
εύγνώμονος καί ευμενούς· Οά έλεγον. 
μάλιστα, εΰαισθήτου».

Πρέπει νάτεθώσι τάζητήματα: "Οτι ό 
Ναπολέων ήγάπησε κατ' άρχάς σφοδρώς 
τήν σύζυγόν του καί ύπήρξε ζηλότυπος, 
ένίοτε μέχρι μανίας, τούτο είναι άναν- 
τίρρητον. Άλλ’ ό έρως ούτος προήρχετο 
έκ τής καρδίας ή έκ τής κεφαλής; Αί 
λέξεις «τρυφερός’ καϊ «αισθηματικός» 
είναι αί κατάλληλοι διά νά άποδιόσουν 
τήν παραφοράν ταύτην καί τήν λύσσαν 
ταύτην; Καί δέν είχε μάλλον κυριευθή 
ή φαντασία ; Καί δέν συμβαίνει τό αύτό 
μέ όλους σχεδόν τούς ανθρώπους, εΐς τούς 
οποίους δεσπόζει ό εγκέφαλος, καί ροφρ. 
δλον τόν χυμόν τής ζωής, ποιητάς. φιλο
σόφους, καλλιτέχνας. ή μαθηματικούς; 
Λιά τών γνωρισμάτων τούτων ομοιάζουν 
οί έρωτες ένός Σπινόζα, ένός Γκαΐτε, ένός 
Βοναπάρτου. Ό άνευ έπιφυλάξεως φιλό
δοξος νέος, δστις ένυμφεύθη τήν έρωμέ- 
νην τοϋ Μπαρά, πρεσβυτέραν αύτοΰ κατά 
έπτά έτη καί δστις οφείλει εΐς αύτήν τήν 
ταχυτάτην άνάδειξίν του καί τήν περί
λαμπροι· θέσιν του, δέν έχει είμή έν μόνον 
μέσον νά συγκάλυψη τούτο, νά υψωθή 
πρό αύτής — καί ίσως πρό τών ιδίων του οφθαλμών—, νά φανή δτι δέν 
ένέδωκεν είμή είς ακάθεκτοι- πάθος, είς άκατανίκητον θέλγητρον, είς 
τήν μαγείαν τής γοητευτικής ταύτης κρεολής. Τότε προσπαθεί νά θερ- 
μανθή έν τφ ρόλω του. νά δειχΟή φλεγομενος άφαντάστως άπό τό 
πάθος. Καί αναζητεί καί συλλέγει έν τή μνήμη του τάς ύπερβολικω- 
τέρας φράσεις, τάς ήχηροτέρας, τάς λυρικάς μεταφοράς. Προσπαθεί νά 
μιμηθή τόν Ρουσσώ καί δεικνύει τόν Ρεστίφ. Έκείνη, ήτις δέν είναι 
εντριβής είς τήν φιλολογίαν, Οά έκλάβη δλα ταΰτα ώς αληθή έρωτικήν 
φλόγα. Καί αύτός ό ίδιος, έν τέλει, ίσως ...

Νυμφεύεται τήν Ίωσηφίνην τήν 9 Μαρτίου τοϋ 1796· εϊκοσιν έξ έτών 
αύτός, τριάκοντα τριών έκείνη. Τεσσαράκοντα οκτώ ώρας βραδύτερον 
φεύγει διά τόν στρατόν τής ’Ιταλίας. "Εκαστος σταθμός, έκάστη στάσις 
σημειοΰται διά μιάς έπιστολής :

«Έκαστη στιγμή μέ άπομακρύνει άπό οέ, λατρευτή φίλη, καί είς έκά
στην στιγμήν εύρίσκω ύλιγωτέραν δύναμιν νά ύποφέρω δτι εύρίσκομαι 
μακράν σοΰ. Είσαι τό διηνεκές κέντρον τής σκέψεώς μου' ή φαντασία 
ίιου Εξαντλείται μαντεύουσα τί κάμνεις. Έάν σέ βλέπω κατηφή, ή καρ- 
ιία μου σχίζεται καί ή οδύνη μου αύξάνει. Έάν είσαι φαιδρά, εύχαρις 

μέ τούς φίλους σου, σού μέμφομαι ότι έλησμόνησες τόσον ταχέως τόν
οδυνηρόν χωρισμόν τριών ημερών. "Οπως βλέπεις, δέν είμαι εύκολος 
είς τάς έπιθυμίας μου. Είθε τό Δαιμόνιόν μου, τό όποιον πάντοτε μέ 
έπροστάτευσε, μέσφ τών μεγαλητέρων κινδύνων, νά σε περιστοιχίζη, 
νά σέ φυλάττη...»

Τήν προτεραίαν τής πρώτης μάχης, 3 Απριλίου, γράφει έκ ΙΙόρ Μωρές: 
«Μοναδική μου Ίωσηφίνη, μακράν άπό σέ__ό κόσμος είναι έρη

μος είς τήν οποίαν εύρίσκομαι μονήρης. Μοΰ άφήρεσες κάτι περισσότε
ρον άπό τήν ψυχήν μου. . . Είσαι ή μοναδική σκέψις τής ζωής μου.

Ο ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΑΙΣθΗΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΩΣΗΦΙΝΗΝ
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λεζιμο, την 22 εις Μοντοβα, τήν 26 ικετεύει τήν σύζυγόν του νά σπεύση

Έάν άπηύδησα άπό τόν πάταγον τών ασχολιών, έάν μοΰ προξενούν 
αηδίαν οί άνθρωποι, έάν είμαι έτοιμος νά καταρασθώ τήν ζωήν, θέτω 
τήν χεΐρα είς τήν καρδίαν μου. Ή εϊκών σου πάλλει είς αύτήν, τήν 
θεωρώ, καί ό έρως είναι δΓ έμέ ή άπόλυτος εύτυχία. Μέ ποιαν τέχνην 
ήδυνήθης νά αίχμαλωτίσης δλας μου τάς δυνάμεις, νά συγκέντρωσης 
είς σέ δλην μου τήν ήθικήν ΰπαρξιν: Νά ζώ διά τήν Ίωσηφίνην! ’Ιδού 
ή ιστορία τής ζωής μου ...»

Άλλ’ άμέσως ή μελαγχολία διαδέχεται τόν ένθουσιασμόν : 
«Λατρευτή μου σύζυγος! Δέν ήξεύρω ποια τύχη μέ αναμένει· άλλ’ άν 

μέ άπομακρύνη περισσότερον χρόνον άπό σέ, Οά μοΰ άποβή αφόρητος: 
Τό θάρρος μου δέν φθάνει έως έκεΐ. Ή ιδέα δτι ή Ίωοηφίνη μου είμ- 
πορεΐ νά μή είναι καλά, καί πρό πάντων ή σκληρά, ή ολέθρια ιδέα δτι, 
Οά ήδύνατο νά μέ άγαπά όλιγιότερον, μαστιγώνει τήν ψυχήν μου, στα
ματά τό αϊμά μου, μέ κάμνει περίλυπου, μέ εξαντλεί, δέν μοϋ αφήνει 
καί τιί θάρρος τής μανίας καί τής άπελπισίας . . .

«Νά άποθάνω χωρίς νά άγαπώμαι άπό σέ, είναι τό μαρτύριον τής 
κολάσεως, είναι ή ζώσα καί τρομερά εϊκών τοϋ άπολύτου έκμηδενισμοϋ. 
Μοΰ φαίνεται δτι πνίγομαι. Μοναδική μου σύντροφος, σΰ τήν οποίαν 
ή Μοίρα προώρισε διά νά διανύσης μαζύ μου τό επίπονον ταξείδιον τής 
ζωής, ή ημέρα κατά τήν όποιαν δέν Οά έχω πλέον τήν καρδίαν σου Οά 
είναι έκείνη καθ’ ήν ή Φύσις Οά είναι δι' έμέ χωρίς θερμότητα καί 
χωρίς βλάστηση- —»

Ό Βοναπάρτης είναι νικητής, τήν 12 είς Μοντινόττε, τήν 14 είς Μιλ- 
λέζιμο, τήν 22 είς Μόντοβα, τήν 26 ικετεύει τήν σύζυγόν του νά σπεύση 
είς συνάντησή- του: «Έχεις πολλάς ήμέρας νά μοϋ γράψης. Τί κάμνεις. 

λοιπόν; θά έλθης, δέν είναι άλήθεια; θά 
είσαι έδώ. είς τό πλευράν μου, έπί τής 
καρδίας μου, είς τήν άγκάλην μου; Κάμε 
πτερά! Έλα! “Ελα!...»

Άλλ’ ή φιλάρεσκος εύρίσκεται πολύ 
καλά έν Παρισίοις· έλάχιστα έπιθυμεΐ νά 
άφήση τόν κόσμον τούτον είς τόν οποίον 
λάμπει, τάς άναγεννωμένας τέρψεις της, 
καί νά ύποστή τόν κάματον μακροΰ ταξει- 
δίου.Ό Βοναπάρτης είσήλθεν είς τό Μι- 
λάνον θριαμβευτής· ή πόλις πανηγυρίζει. 
Ή Ίωσηφίνη δέν έρχεται, δέν άπαντφ. 
Τί κάμνει; “Ιστός άγαπά άλλον; Όμιλεΐ 
δΓ αύτήν συχνά είς τούς συμπολεμιστής 
του «μέ τήν διάχυση-, τήν παραφοράν καί 
τήν ονειροπόληση- νεανίσκου». Παρασύ
ρεται, έπί παρουοίρ των, είς έξάψεις ζηλο
τυπίας καί οργής, καί έπίσης είςδεισιδαί- 
μονας φόβους οΰς έξηγεΐ ή Κορσική του 
καταγωγή.Ό Μαρμόν άφήγεϊται δτι, μίαν 
ήμέραν ή ύαλος τής προσωπογραφίας τής 
Ίωσηφίνης έθραύσθη είς τάς χεϊρας τοΰ 
στρατηγού : - Μαρμόν, είπεν, ή σύζυγός 
μου είναι ασθενής ή άπιστος!·

«
Τό άληθές είναι δτι ή νωχελής κρεολή 

δέν ένόει καθόλου τήν θυελλώδη ταύτην 
φύσιν.’Εξεπλήσσετο περισσότερον ή έθέλ- 
γετο άπό τάς παραφοράς τοΰ Βοναπάρτου. 
Γοητευόμενη. ταρασσομένη, άλλ’όχι άγα- 
πώσα, ευρίσκει- εύαρεστότερον νά άπο- 
λαμβάνη ήσύχως έν Παρισίοις τήν νέαν 
της τύχην, παρά νά μεταβή νά τήν κατα- 
κτήση μετ’ αύτοΰ.

«Τήν άκούω άκόμη, λέγει δ ποιητής 
Άρνώλ, άναγινώσκουσαν μίαν περικοπήν 
έν τή όποίρ ό σύζυγός της τή έγραφεν: 
«Έάν δμως ήτο άληθές! Φοβοΰ τό έγχει- 
ρίδιον τοΰ Όθέλλου». Τήν άκούω νά λεγη 
μειδιώσαν: · Είνε άστεΐος, ό Βοναπάρτης!» 

Σπανίως μεγαλοφυής, άνθρωπος άφοσιοΰται είς ύπερτέραν γυναίκα. 
Ό Ταλεΰράνδος, τήν αυτήν εποχήν, μάς δίδει δμοιον παράδειγμα. Ή 
κρεολή ή ’Ινδική νωχέλεια άνέπαυε τά πνεύματα ταΰτα, τά πάντοτε 
έργώδη. Έάν είναι άληθές δτι ή αναλογία τών κλίσεων είναι δρος τής 
διάρκειας τοϋ έρωτος, φαίνεται δτι ή άνισότης τών πνευμάτων καί ί) 
διαφορά τών χαρακτήρων τόν γεννφ. Δύο άνθρωποι έλκονται καί αγα
πιόνται περισσότερον διά τών αντιθέσεων παρά διά τών ομοιοτήτων. 
Άλλ’ ή δυσαναλογία ήτις γεννφ τόν έρωτα, αύτή καί τόν φονεύει. Ό 
Ναπολέων Οά ένθυμηθή βραδύτερον τάς θύελλας τής νεότητός του, καί 
ίσως ή άνάμνησις Οά δώση Επιχειρήματα είς τήν φιλαυτίαν του, διά νά 
αίσθανθή άπέχθειαν πρός τήν μόνην γυναίκα, τήν όποιαν έπίστευσεν 
δτι ήγάπησε. Φαντασθήτε τόν Ναπολεοντα τοΰ 1809 έπανα- 
ναγινώσκοντα τήν έπιστολήν αύτήν τής 15 ’Ιουνίου τοϋ 
1796 : Ή ζωή μου είναι διηνεκής Εφιάλτης. Μία όλεθρία 
προαίσθησις μέ Εμποδίζει νά άναπνεύσω. Δέν ζώ πλέον, 
άπώλεσα κάτι περισσότερον άπό τήν ζωήν, άπό τήν εύτυ- 
χίαν, άπό τήν άνάπαυσιν. Σοΰ στέλλω ένα ταχυδρόμον Οά 
μείνη μόνον τέσσαρας ώρας είς Παρισίους καί κατόπιν Οά 
μοΰ φέρη τήν άπάντησιν σου. Γράψε μου δέκα σελίδας· 
αύτό είμπορεϊ νά μέ παρηγόρηση όλίγον. Ό έρως τόν / 
όποιον μοΰ ένέπνευσες μοΰ άφήρεσετό λογικόν. Δέν Οά τό * 
έπανεύρω ποτέ. Δέν θεραπεύεται σχεδόν αύτό τό κακόν... 
θά περιορίζομαι νά σέ βλέπω, νά σέ σφίγκω δύο ώρας 
έπί τής καρδίας μου, καί νά άποθάνωμεν μαζή. Χωρίς 
διάθεση-, χωρίς ύπνον, χωρίς ένδιαφέρον διά τήν φιλίαν, 
διά τήν δόξαν, διά τήν πατρίδα, σύ, σύ, καί όλος ό άλλος 
κόσμος δέν υπάρχει περισσότερον δΓ έμέ άπό δ,τι έάν

εϊχεν έκμηδενισθή. Έμιιένω είς τήν τιμήν, έπειδή 
έμμένεις σύ, άλλως Οά έγκατέλειπα τά πάντα διά νά 
Ελθω νά ριφθώ εις τούς πόδας σου. Φρόντιζε νά 
μοϋ λέγης δτι είσαι πεπεισμένη δτι σέ άγαπώ. πέ
ραν πάσης δυνατής φαντασίας· δτι έχεις πεποίθηση· 
δτι δλαι αί στιγμαί μου είναι άφιερωμέναι είς σέ' 
δτι ούδέποτε ήλθεν είς τόν νοΰν μου νά σκεφθώ 
άλλην γυναίκα- δτι δλαι αί γυναίκες είναι εις τούς 
οφθαλμούς μου άνευ χάριτος, άνευ κάλλους καί 
χωρίς πνεΰμα· δτι σύ. ού ολόκληρος, οποίαν οέ 
βλέπω, όποια είσαι, ού μόνον είμπορεΐς νά μοΰ άρέ- 
οκης καί νά άπορροφρς δλην τήν δύναμιν τής 
ψυχής μου’ δτι έθιξες δλην τήν έκταση- τής ψυχής 
μου· δτι ή καρδία μου δέν έχει καμμίαν πτυχήν 
τήν όποιαν δέν βλέπεις, καμμίαν σκέψιν ή δποία 
δέν είναι υποτελής είς σέ· δτι αί δυνάμεις μου,·οί 
βραχίονές μου, τό πνεϋμά μου^είναι δλα^ δια σέ· 
καί δτι ή ή μέρα καθ' ήν Οά ήλλασσες, ή ημέρα

καθ’ ήν Οά έπαυες νά ζής, Οά ήτο ή ήμερα τοΰ θανάτου μου· οτι ή 
δημιουργία, ή γή δέν είναι ωραία είς τούς όφθαλμούς μου, παρά μόνον 
διότι τήν κατοικείς. Έάν δέν τά πιοτεύης δλα αύτά. μέ θλίβεις- δέν 
μέ άγαπφ;... Είξεύρεις δτι ποτέ δέν Οά ήδυνάμην νά ϊδω ένα εραστήν 
σου, άκόμη περισσότερον νά τόν ύποφέρω ... Νά τοΰ κατασχίσω τήν 
καρδίαν καί νά τόν ΐδω θά είναι δΓ έμέ τό αύτό πράγμα· καί έπειτα 
έάν Οά ήδυνάμην νά φέρω τήν χεΐρα έπί τοΰ σεπτοΰ σου προσώ
που.... δχι, δέν θά τό άπετόλμων ποτέ, άλλά Οά έφευγα άπό μίαν 
ζωήν, είς τήν όποιαν μέ ήπάτησεν δ,τι ύπήρχε πλέον ένάρετον....»

Ή Ίωσιμμίνη άποφασίζει, μέ πολλήν της 
λύπην καί κλαίουσα, νά εγκατάλειψη τούς 
Παρισίους καί νά συναντήση τόν σύζυγόν 
της. Ό έραστής δίδει συνέντευξιν είς τήν 
έρωμένην του μεταξύ δύο μαχών, καί αί 
περιπαθείς έξομολογήσεις του αναμιγνύον
ται μέ τάς σημειώσεις περί τής νίκης :

«Έπετέθημεν χθές κατά τής Μαντούης... 
Όλην τήν νύκτα ή άθλια αύτη πόλις έκαί- 
ετο... Απόψε άνοίγομεν τό χαράκωμα.. . 
θά αναχωρήσω αΰριον διά τό Καστιλιόνε... 
Μοϋ ήλθε ταχυδρόμος έκ Παρισίων έφερε 
δύο έπιστολάς διά σέ. Έν τούτοις, μολονότι 
ή πράξις αύτη μοΰ φαίνεται άπλουστάτη, 
καί μοΰ έδωκες τήν άδειαν προχθές, φο
βούμαι μήπως σέ δυσαρεστήση τοΰτο, καί 
αύτο μέ λυπεί πολύ, θά ήθελον νά τάς 
αποσφραγίσω. Πφ! θά ήτο φρίκη ! Σοΰ τό 
ορκίζομαι, δέν τό κάμνω έκ ζηλοτυπίας, 
θά ήθελον νά μοΰ δώσης πλήρη άδειαν 
νά άναγνώσω τάς έπιστολάς σου· οΰτω δέν 
θά έχω οΰτε τύψεις, οΰτε φόβους. Χίλια 
φιλιά έξ,ϊσου τρλογερά δπως ή καρδία μου, 
έπίσης αγνά δπως σύ. Έκάλεσα τόν ταχυ
δρόμον, καί μοΰ είπεν δτι έπέρασεν άπό σέ, 
καί δέν είχες τίποτε νά τοΰ παραγγείλης. 
Πφ ! Κακόν, άσχημον. σκληρόν, τυραννικόν, 
εύμορφον τερατάκι! Γελφς διάτας άπειλάς 
μου, διά τάς ανοησίας μου. “Α! έάν είμπο- 
ροΰσα, τό ξεύρεις καλά, νά σέ κλείσω είς 
τήν καρδιάν μου, Οά σέ έβαζα έκεΐ μέσα... 
εις τήν φυλακήν» (19 ’Ιουλίου).

Αύτή ή τελευταία φρασις ενθυμίζει με
ρικά άπό τά σονέτα τοΰ Σαιξπήρου. Είς 
τόν έρωτμλον αύτόν ποιος Οά άνεγνώριζε 
τόν τρομερόν κατακτητήν, τοΰ όποιου οί. 
θυμοί έκαμνον τόν Κόσμον νά τρέμη; Φαί
νεται έκρηγνύμενος, διά μέσου αύτοΰ τοΰ 
έρωτος, δταν ή Ίωοηφίνη συλληφθεϊσα υπό 
έχθρικοΰ στρατού, καταλαμβάνεται ύπό φό- 
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• Λ” V γ»ν·· -------------ΓΙ-------- --- Τ- ,, , ,βου κ<ιι αναλύεται εΐς δάκρυα: -Ό Βοΰρμπερ, κραυγάζει ο Βοναπάρ- 
της, Οά μοΰ πληρώση άκριβά τά δάκρυα τά όποια σοΰ προξενεί!».

Ένφ είναι νικητής, είς Ροβέρδο. καί καταδιώκει τόν Βοΰρμσερ, 
κυριεύει τά στενά τού Πριμολάνο καί κερδίζει τήν μάχην τοϋ Μπασ- 
σάνο. Φαντάζεται κανείς ποια' είναι ή διάθεσις τοΰ πνεύματος τής 
Ίωσηφίνης, είσερχοιιένης ώς κυριάρχου είς τό Μιλάνον;

«Ό κ. Σεριιπελλόνι Οά σάς έκθέση, γράφει ή Ίωσηφίνη πρός τήν 
Οείαν της, τήν κυρίαν Ρενωντέν, πώς μέ ύπεδέχθησαν έν Ίταέ.ίφ, έν 
πανηγυρισμφ παντού δπου διήλθον. Όλοι οί πρίγκιπες τής Ιταλίας 
δίδουν πρός τιμήν μου έορτάς, άκόμη καί ό Μέγας Δούξ τής Τοσκάνης, 
ό άδελφός τοΰ Αύτοκράτορος. Λοιπόν, σέ βεβαιώ. προτιμώ νά είμαι 
απλή άστή είς τήν Γαλλίαν.. . Άνιώ μέ αύτά πολύ...».

Είναι φανερόν δτι ή σύζυγος τοϋ Καίσαρος δέν είχε τίποτε_ άπό τόν 
Καίσαρα! Αί έπιστολαί της πρός τόν Βοναπάρτην έχουν δλην τήν 
έκφρασιν τής ανίας αύτής:

«Αί έπιστολαί σου, τή γράφει ό Ναπολέων, είναι ψυχραί ώς πεντή- 
κοντα έτη. 'Ομοιάζουν πρός δέκα πέντε έτη γάμου. Δεικνύουν τήν 
φιλίαν καί τά αισθήματα αύτοΰ τοΰ χειμώνος τής ζωής. Είναι πολύ 
κακόν, πολύ μοχθηρόν, πολύ προδοτικόν αύτό διά σάς. Τί σάς μένει 
δια νά μέ κάμετε νά παραπονοΰμαι; Νά μή |ΐέ άγαπάτε πλέον; Άλλ’ 
αύτό έγεινεν ήδη ! Νά μέ μισητέ; Αληθινά, το εύχομαι! Όλα έξευτε- 
λίζουν, πλήν τοϋ μίσους· άλλ’ ή άδιαφορία μέ τόν σφυγμόν τοΰ μαρμά
ρου, μέ τό άπλανές βλέμμα!».

Είναι άρκετά ταΰτα διά νά έννοηθή, δτι ό Ναπολέων, μετά τοιαύτην 
πείραν, έφυ/κίχθη άπό τόν έρωτα, καί διέφυγε μετ’ έπιμοι-ής τήν επή
ρειαν τών γυναικών. Αί γυναίκες κατηγορούν συχνάκις τούς άνδρας διά 
τήν σκληρότητα των, καί συχνάκις είναι αύται αί όποΐαι τούς έσκλήρυναν.

Ή κυρία Ρεμουζά ήδυνήθη νά συλλέξη τάς έπιστολάς αύτάς έκ τής 
έκστρατείας τής Ιταλίας. ’Ιδού πώς όμιλεΐ περί αύτών είς τά απομνη
μονεύματά της :

Αί έπιστολαί αύται είναι παραδοξόταται: Γραφή σχεδόν άνεξιχνία- 
στος. ορθογραφία έλαττωματική, ύφος άλλόκοτον καί συγκεχυμένοι·. 
Άλλά κυριαρχεί τόνος τόσον περιπαθής, περιέχουν αισθήματα τόσον 
Ισχυρά, εκφράσεις τόσον ζωηράς _καί συγχρόνως ποιητικός, έρωτα 
τόσον διάφορον άπό τούς άλλους έρωτας, ώστε δέν Οά ύπήρχε γυνή 
ήτις δέν Οά ύπερηφανεύετο διότι έλαβε τοιαύτας έπιστολάς. “Αλλως, 
ποια τύχη διά μίαν γυναίκα νά εύρεθή — είς έποχήν καθ’ ήν ή πολιτική 
άπεφάσιζε τάς πράξεις τών άνΟρώπων —νά είναι έν τών έλατηρίων τής 
θριαμβευτικής προελάσεως ένός ολοκλήρου στρατού! ·

Τήν προτεραίαν μιάς τών μεγίστων μαχών ό Βοναπάρτης έγραφεν: 
«’Ιδού έγιό μακράν σοΰ! Φαίνεται δτι έπεσα είς τόν πυκνότεροι- 

ζόφον. “Εχω άνάγκην τών ολέθριων λάμψεων τών κεραυνών αύτών, 
τούς όποιους Οά έξαπολύσωμεν κατά τών έχθρών μας. διά νά έξέλθω 
έκ τοΰ σκότους είς τό δποϊον μέ έρριψεν ή απουσία σου».

Ύπήρχεν έν τφ Ναπολέοντι εϊς ποιητής, καί Οά ήδύναντο νά έξηγη- 
Οώσιν δλαι αί πράξεις του μέ τήν μοναδικήν αύτήν ιδιοσυγκρασίαν, μέ 
τό μίγμα αύτό τής φαιτασίας, τοΰ πάθους, τοΰ ύπολογισμοΰ. Αί ονειρο
πολήσεις τοΰ φαντασιοχαροϋς μέ τό θετικόν πνεΰμα τοΰ μαθηματικού 
καί τάς παραφοράς τοΰ Κόρσου, τοιαϋτα ήσαν τά έτερογενή στοιχεία 
άτινα συνεκρούοντο είς τήν ίσχυράν ταύτην φύσιν..

Παρά τήν ψυχρότητα της Ίωσηφίνης, έχρειάσθη άρκετά μάκρος 
καιρός διά νά σβεσθή δ έρως ούτος. Δύο έτη βραδύτερον, κατά τήν 
έκστρατείαν τής Αίγύπτου, εύρίσκομεν τόν Βοναπάρτην πάντοτε καιό- 
μενον ύπό τής ζηλοτυπίας. Σκέπτεται τήν Ίωσηφίνην, τήν βλέπει εϊς 

τό Λουξεμβοϋργον, είς τάς έορτάς τοϋ 
Μπαρρά, κυκλουμένην άπό θαυμασμούς. 
Μίαν ήμέραν. πλησίον τής κρήνης τοΰ Μεσ- 
σουδιά, πρό τοϋ Έλ Άρίς, περιπατεϊ μό
νος μετά τοϋ στρατηγού Ζουνό. Τό πρόσω
πόν του, τό συνήθως ωχρόν, γίνεται αίφνι
δίως πράσινον οί οφθαλμοί του γίνονται 
αλαμπείς. Μετά συνομιλίαν ένός τετάρτου 
τής ώρας μέ τόν Ζουνό, τόν αφήνει καί 
μεταβαίνει ίνα συναντήση τόν Μπουριέν: 

«Δέν μοΰ είσθε καθόλου άφοσιωμένος- 
τφ λέγει άποτόμως... "Α! Αί γυναίκες... 
Ή Ίωσηφίνη! .. Έάν είχετε κάποιαν άφο- 
σίωσιν πρός έμέ. θά μοϋ έλέγατε δλα δσα 
έμαθα άπό τόν Ζουνό. Αύτός είναι αληθι
νός φίλος ... Ή Ίωσηφίνη!... Καί είμαι 
έξακοσίας λεύγας μακράν! “Επρεπε νά μοΰ 
τό πήτε ! Ίωσηφίνη ! ... Νά μέ άπατήση 
οΰτω! Δυστυχία των! θά έξοντώσω τήν 
φυλήν αύτήν τών άχρείων ! .. Δι’ αύτήν δέ, 
τό διαζύγιον. Ναί! Τό διαζύγιον! Διαζύγιον 
δημόσιον, παταγώδες! Πρέπει νά γράψω ! 
Τά είξεύρω δλα! Είναι σφάλμα ίδικόν σας ! 
Έπρεπε νά μοΰ τό πήτε I ».

ΊΙ σκηνή αύτή δένένθυμίζει τόν «Όθέλ- 
λον» ; Παρατήρησε, Ίάγο, πετώ είς τούς 
άνεμους τόν τρελλόν μου έρωτα. Δέτ- υπάρ
χει πλέον. Ή έκδίκησίς μας έξέρχεται άπό 
τήν σκοτεινήν κατοικίαν της. Έρως, άφησε 
είς τό τυραννικόν μίσος τό στέμμα καί τόν 
θρόνον τής καρδίας μου. Στήθος μου, φού
σκωσε ύπό τό βάρος τό όποιον οέ πιέζει, 
ύπό τό δηλητηριώδες δήγμα τών έχιδών».

Ή μορφή τοΰ Βοναπάρτου άλλοιοϋται, 
ή φωνή του μεταβάλλεται:

«“Ω! Φυλαχθήτε άπό τήν ζηλοτυπίαν. 
Είναι ό δράκων μέ τά πράσινα μάτια, ό 
όποιος αισθάνεται φρίκην πρός τάς τροφάς 
μέ τάς όποιας τρέφεται. Ό άπατηθείς αύτός 
σύζυγος ζή προστατευόμενος άπό τόν ούρα- 
:ύχην του, δέν άγαπρ τήν επίορκον σύζυγόννόν, δστις βέβαιος διά τήν τύχην του, δέν άγαπρ τήν έπίορκον σύζυγόν 

του. Άλλά ποιας στιγμάς δέν διέρχεται έκεϊνος δστις άγαπφ διακαώς 
καί αμφιβάλλει, έκεϊνος δστις ύποπτεύεται λατρεύων».

Ή ζηλοτυπία του τήν έποχήν ταύτην ήτο άκόμη τόσον ζωηρά, ώστε 
ώμίλει περί αύτής και είς αύτόν τόν πρόγονόν του, τό τέκνον τής Ίωση- 
φινης, τόν Εύγένιον ντέ Μπωαρνέ, δστις μόλις ήτο δεκαεπταετής. 
«Συνήθως τήν έσπέραν, είπεν ό Εύγένιος, μοΰ διετύπωνε τά παράπονά 
του καί τόν μυστικόν πόνον του, διασκελίζων μέ μεγάλα βήματα τό 
έδαφος ύπό τήν σκηνήν του._’Ημην ό )ΐόνος, πρός τόν όποιον ήδύνατο 
έλευθέρως νά έμπιστεύεται δ,τι τοΰ ύπεβαλ- 
λεν ή ψυχική του διάθεσις. Προσεπάθουν νά 
πραΰνω τάς στενοχώριας του. Τόν παρηγο
ρούν δσον ήδυνάμην καλλίτεροι- καί δσον 
μοί έπέτρεπον ή ηλικία μου καί ό σεβασμός, 
ον μοΰ ένέπνεεν ...»

Ό Ιστορικός τοΰ Βοναπάρτου είπεν: 
«Χωρίς τήν Ίωσηφίνην, είναι πιθανόν δτι, ό Ναπο
λέων ούδέποτε θά έγίνετο Αΰτοκράτωρ».Άλλ’ήμεϊς, 
άφοΰ καί πάλιν άνεγνώσαμεν τό περιπετειώδες μυ
θιστόρημα τής γυναικός αύτής, φερόμεθα μάλλον 
νά εΐπωμεν δτι ή Ίωσηφίνη ήτο ήκιστα άξια ένός 
ήρωος καί ένός θρόνου. Διά τοΰτο μάς συγκινεϊ 
όλιγώτερον ή κρίσις ήτις τήν έμάστισε διά τοϋ δια
ζυγίου καί Οά έλέγοιιεν κατ’ άντίθεσιν πρός τόν 
ιστορικόν: «Ίσως ό Ναπολέων θά ήξιζε περισσό
τερον, έάν Οά εϊχεν άγαπηθή περισσότερον καί πρό 
πάντων καλλίτερον». paul Deschanel

τής Γαλλικής 'Ακαδημίας.



ΤΟ ΔΙΑ ΤΩΝ ΕΡΑΝΩΝ TOT κ. ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΑΓΟΡΑΣΘΕΝ ΝΕΟΝ ΑΝΤΙΓΟΡΠΙΛΛΙΚΟΝ ΜΑΣ "ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ,,- ΟΜΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Ο •■ΚΕΡΑΥΝΟΙ,,

ΙΣΧΥΡΟΙ ΚΑΤΑ ΘΑΛΑΣΣΑΝ!

ΤΟΜΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΓΙΓΛΝΤΟΣ "iMPERATOR,, ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟΝ ΤΟΥ ΔΙΑΜΗΚΟΥΣ ΑΓΟΝΟΣ

Stojoli «Είκονογραφηιιένη» παρηκολούθησε πάντοτε ίκ τον 
σύνεγγυς τάς κατά καιρούς, και άπαύστους ίδίη άπό 
τίνος, κατά ξηράν καί θάλασσαν παρασκευάς τον Κρά- 

Ο,·ν^ τους^ ιτήρησε ,)1~ ίνημέρους περί τούτων τούς άναγνώ- 
στας αύτής, διαλαλούσα άνά τά πέρατα τής υπό τόν "IΙλιον Γής, 
δπου άκούεται ή Έλληνίς φωνή, δτι ή μικρά 'Ελλάς, είοελθούσα 
εις τήν οδόν τής Λογικής και τής Συνέσεως, εγκατέλειψε τήν 
τακτικήν τής άκαταστασίας, τήν ζωήν τοΰ πλάνητος άθιγγάνου 
καί άκολουθοΰσα ήδη λελογισμένην οδόν, οδόν Συστήματος καί 
Μεθόδου, άνασυντάσσεται καί παρασκευάζεται διά νά ζητήση 
όπίσω τά πατρικά της εδάφη, rd διεκδίκηση δ,τι τής άνήκει.

Καί είδον οί άναγνώσταί της νά παρελάσουν άπό τάς σελί
δας της, δχι αί «Σπέτσαι», ή «"Κόρα» καί τά *Ψαρά», τά παμ
πάλαια πλέον καί γηραιά εΰδρομά μας, δχι τά γερμανικά τορ- 
πιλλοβόλα μας, ούτε τά άγγλικά μας, οΰτε δ “Μιαούλης», οΰτε 
δ «Κανάρης ·, οΰτε δ «Β. Γεώργιος», οΰτε ή «Β."Ολγα», ή 
«Ελλάς», αί κανονιοφόροι “"Ακτιον», «' Αμβρακία καί αί ύπό 
στοιχεία Α, Β, Γ, ούτε ή «Σαλαμίνία», ή “Πάραλος», ό «’Αλ

ΤΑ ΕΝ ΣΤΕΤΤΙΝΩι ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ "ΒΟΥΛΚΑΝ,,

φειός , ό “Ευρώτας», ό ’Αχελώος», ό Πηνειός», ή “Κίχλη· 
ή “Σύρος·, ή “Αηδών·, δλα αυτά rd αρχαιολογικά κειμήλια 
ποΰ άπερρόφων, άχρηστα τελείως, χρόνια τώρα, τά δύο τρίτα 
τών Ιξόδων τοΰ 'Υπουργείου τιον Ναυτικών καί τά δποία μας 
είχε φορτώσει είς τήν ράχιν ή άγνοια — τό όλιγώτερον — τών 
κατά καιρούς κυβερνήσεων καί επιτροπών, άλλά τά νέα άντι- 
τορπιλλικά μας, ή «’Άσπίς-, ή Σφενδόνη», ή «Λόγχη , τό 
«Βέλος», ή “Ναυκρατοΰσα·, ή «Νίκη», ή “θύελλα», ή “Λόξα» 
καί τό θωρηκτόν μας «’Αβέρωφ» καί τά μετ’ δλίγον μέλλοντα 
νά καταπλεύσουν είς τά νερά μας δύο καταδυόμενα <Λελφίν· 
καί Ξιφίας».

Ήδη ή Εικονογραφημένη» πέτα νοερώς μέ τάς πτέρυγας 
τής Χαράς άνά τήν Γην, διά νά διασαλπίση είς τους άδελφούς 
της τό χαρμόσυνοι· άγγελμα : Καί άλλο θωρηκτόν εχομεν! Καί 
άλλα σκάφηΈνισχυόμεθα !

Ή 'Ελληνική Κυβέρνησις, μετά τήν διαρρύθμισιν τοΰ οικο
νομικού προβλήματος, προέβη είς τήν παραγγελίαν νέου θωρη- 
κ.τοΰ, άληθινοΰ θαλασσίου κολοσσού, δύο άιντιτορπιλλικών καί 

εξ τορπιλλοβόλων ανοικτής θαλάσσης. Μία έπιτροπή, άποτε- 
λ.ουμένη άπό τούς καλλιτέρους άξιωματικούς τοΰ ναυτικού μας, 
άπό τόν πλοίαρχον Παύλον Κουντουριώτην, τόν πλοίαρχον 
Ίωάννην Βρατσάνον, τόν άρχιναυπηγόν Π. Παυλίδην, τούς 
πυροβολητάς υποπλοιάρχους I. Δημητριάδην καί Πελοπίδας 
Τσουκάλαν καί άλλους, υπέδειξε τόν τύπον τών νέων σκαφών 
μας καί καθώρισε τούς ορούς, οί'ς πρέπει νά πληρούν ταΰτα, 
άφοΰ δέ ίκλήθησαν τά διάφορα ναυπηγεία και νπέβαλον τάς 
τιμάς καί τούς δρους των, ύφ οΓ·ς άνεδέχοντο τήν ναυπήγησή· 
τιον, μετά μελέτην ίμβριθή, εγνωμοδότησεν δπως ή Κνβέρ- 
νησις ίμπιστευθή τήν αΰξησιν τών κατά θάλασσαν δυνάμεων 
τοΰ "Εθνους είς τά ίν Γερμανία, ναυπηγεία «' 0 "Ηφαιστος» 
— Vulcan — τά πλείονας παρέχοντα έγγυήσεις καί τά συμφο- 
ρωτέρους δρους διατυπιόσαντα. Καί ή Ελληνική Κυβέρνησις 
υπέγραφε μετά τοΰ κ. Γιούστους Φλόρ, Γενικού Διευθυντοΰ τών 
Ναυπηγείων «Βουλκάν», συμβόλαιον, δΤοΰ Αναλαμβάνουν ταΰτα 
τήν ναυπήγησιν τον νέου θωρηκτόν καί τών οκτώ μικρότερων 
σκαφών. Τά μέν ίξ τορπιλλοβόλα θά μάς τά παραδώση μετά 
εν έτος, τά δέ δύο άντιτορπιλλικά, παραγγελθέντα πρό καιρού 
ύπό τής Γερμανικής Κυβερνήσεως καί διά λογαριασμόν της, καί 
περατούμένα εντός δλίγον, τό πολύ έντός έξ μηνών.

Πρέπει νά σημειωθή ίνταΰθα δτι, τά ναυπηγεία “Βουλκάν 
είναι τά κυρίως ναυπηγεία τής Γερμανίας, είς ά ναυπηγούνται

Ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΚΗΠΟΣ TOY "IMPERATOR,,

τά πολεμικά σκάφη της καί δτι άπαύστως ναυπηγούν διά λογα
ριασμόν της πολεμικά σκάφη, ύπό τήν έποπτείαν Αξιωματικών 
τοΰ Γερμανικού ναυτικού, άτινα, άδείμ τής Κυβερνήσεως καί 
έφ δσον δέν έχει άμεσον Ανάγκην <5 Γερμανικός στόλος, δύναν
ται νά πωλήσουν είς άλλο κράτος.

Τό θωρηκτόν θά μας παραδοθή έντός δύο έτών τό πολύ, μέ 
ποινικήν ρήτραν ίν περιπτώσει υπερημερίας.

Τά έξ τορπιλλοβόλα μας συνεφωνήθησαν άντί 3,000,000 
φράγκων, τά Αντιτορπιλλικά άντί 1,985,000 φράγκων έκαστον 
καί τό θωρηκτόν άντί 1,106,500 λιρών, πληρωτέων κατά δόσεις. 
Δηλαδή ίν δλφ 35,000,000 φράγκα.

Διά τήν μικράν μας Πατρίδα τό ποσόν είναι κολοσσιαίου, 
άλλά τό άποφασίζει καί αύτό ή 'Ελλάς, διά νά δυνηθή μίαν 
ήμέραν νά διεκδικήση τά δίκαια τής Φυλής μας, μέσα είς τόν 
Απειλούμενο»· άγριον σπαραγμόν ύπέρ κατισχύσεως.

Τώρα πρέπει νά μάθωμεν είς ποών εμπιστευόμεθα τήν κατα

σκευήν τών δπλων μας αύτών, τά δποία θά μάς στοιχίσουν τόν 
ιδρώτα τού "Εθνους.

Τά ναυπηγεία Βουλκάν» ίδρύθησαν εν Στεττίνφ τής Γερ
μανίας, παρά τάς έκβολάς τοΰ ποταμού Όδέρου, κατά τό 1852 
καί τό πρώτον σκάφος, δπερ ίναυπήγησαν τότε, ήτο τό “Die- 
vcnou'», μικρόν τροχοκίνητον άτμόπλοιον, μήκους 42 μέτρων, 
έκτοπίσματος 102 τόννων μέ μηχανήν δυνάμεώς 200 μόλις 
ίππων. 'Εργασία έκτοτε θετική, χωρούσα πρός τά ίμπρός πάν
τοτε, ευσυνείδητος, τελειοποιουμένη, Ανήγαγε τό ίδρυμα αύτό εις 
τήν περιωπήν τών πρώτων ναυπηγείων τού Κόσμου καί δύνα- 
ταί τις νά εϊπη δτι, οί θρίαμβοι τής Ναυπηγικής κατά τά τελευ
ταία έτη συνδέονται ατενώς μέ τό άνομα τών Βουλκάν». Είς 
τούτο, ίννοέΐται, συνετέλεσεν άφ' ένός μέν ό συναγωνισμός περί 
τόν διάπλουν τοΰ Ωκεανού καί ή κατά τά τελευταία έτη άφ 
ετέρου δημιουργία τοΰ Γερμανικού στόλου.

’.4πό τό “Dievenov)» τού 1852 τά «Βουλκάν» διά πολΛών 
βαθμιδών έφθασαν κατά τό 1885 είς τό ταχυδρομικόν «Preus - 
sen» μήκους 119 μέτρων, κατά τό 1889 είς τήν «Augusta 
Victoria» ταχντητος 19 μιλλίων, μηχανής 14 χιλ. ίππων, ίκτο- 

πίσματος 8.000 τόννων, μήκους 140 μέτρων, κατά τό 1897 
είς τόν “Kaiser Wilhelm der Grosse» μήκους 191 μέτρων, 
εκτοπίσματος 14.500 τόννων, μηχανής 28.000 ίππων καί ταχύ
τητας 22,5 μιλλίων, έπειτα είς τήν « Kronprinzcssin Cecilie» 
ταχύτητος 23,5 μιλλίων, μηχανής 45.000 ίππων, έκτοπίσματος 
20.000 τόννων, μήκους 206 μέτρων καί τέλος είς τόν κατά 
τό τρέχον έτος καθελκυσθέντα θαλάσσιον γίγαντα, τόν “Impc- 
rator , τό μεγαλήτερον άτμοκίνητον σκάφος τοΰ Κόσμου.

«
'Αληθινή πλωτή πόλις ό «Imperator».'Αρκεί να φαντασθήτε 

δτι είς ίκτόπισμα υπερβαίνει τόν μακαρίτην « Titanic· κατά 
10000 τόννους.

Είναι 57000 
τόννοτν αύτός. 
"Εχει μήκος μέ
τρων 276 καί 
ύφος, άπό τής 
τρόπιδος μέχρι 
τοΰίξιόστουτοΰ 
κυβερνήτου, 55 
μέτρων.

Ίδέτε τήν το
μήν του, ήν πα- 
ραθέτομεν, καί 
θά ζαλισθήτε.

Διάφοροι γρα- 
φοπαραστάσεις 
ίδημοσιεύθησαν 
είς ναυτικά πε
ριοδικά ίπ'ι τή 
εύκαιρία τής κα- 
θελ.κύσεώς του. 
Μία τόν έχει 
δρθιον ίπί τής 
πρύμνας, ύπερ- 
βαίνοντα κατά 
τό διπΊάσιον 
τούς ύψηλοτέ- 
ρους ναούς τοΰ 
Κόσμου. Μία
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’Ακούσατε είς γενικός γραμμάς τί έστΐ άτμοστρόβιλος. Φαν
τασθήτε τόν άξονα τής μηχανής ώπλισμένον, δπως παριστάνει 
ή παρατιθέμενη είκών, μέ τροχούς, άποτελοΰντας έν είδος κυλίν
δρου. Είς τήν περιφερειακήν παρειάν του ό κύλινδρος αύτός 
φέρει έντός σπειροειδούς αύλακος σκαφίδια μικρά, προωρισμένα 
νά παρουσιάζουν έπιφάνειαν Αντιστάσεως είς τόν Ατμόν. Τό 
σώμα αύτό, καλούμενοι· κυρίως turbine, κλείεται έντός κιβω
τίου μεταλλικού, διά μιας δέ άτμοχόης εκσφενδονίζεται <5 ατμός 
καί προσκρούει επάνω είς τά σκαφίδια. Ύπό τήν τεραστίαν 
εκείνην πίεσιν τοΰ άτμοΰ τά σκαφίδια υποχωρούν, έρχονται 
άλλα έμπρός είς τό στόμα τοΰ άτμοΰ, έπειτα άλλα καί ό άξων 
λαμβάνει περιστροφικήν κίνησιν, ήτις κινεί καί τήν έλικα τοΰ 
σκάφους. Πρέπει νά η αντασθήτε δμως δτι, ό Ατμός εξέρχεται 
άπό τήν άτμοχόην μέ ταχύτητα 350-900 μ. κατά δευτερόλε
πτου, ή δέ τουρμπίνα περιστρέφεται μέ ταχύτητα 300-900 στρο
φών κατά λεπτόν. Μετά τό έργον του ό Ατμός διοχετεύεται

ΤΑ ΕΝ ΑΜΒΟΥΡΓΟ· ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ "ΒΟΥΛΚΑΝ,,

άλλη τόν παρι- 
στα επιπλέοντα 
έπί τής θαλάσ
σης καί ύπερ- 
βαίνοντα τάς 
ύψηλοτέρας οι
κοδομάς καί μία 
άλλη τόν παρι- 
στ<ί πλησίον έ- 
νόςντρήτνοτ καί 
ένός ύπερωκεα- 
νείου ιστιοφό
ρου, τά όποια 
φαίνονται νάνοι 
έμπρός του.

Είναι όντως 
εις σταθμός τής 
Ναυπηγικής ό 
« Imp era tor ». 
Φαντασθήτε δτι 
έχει πλήρωμα 
άνω τών 1200 
άνδρώνί ) 'πολο- 
γίσατε τώρα και 
τους έπιβάτας 
ο!)ς δύναται >'ά 
περιλάβη — 4-5 
■χιλιάδας — και 
θά όνομάσητε 
τόν «Impera-

lor<> άληθινήν πλωτήν πόλιν.Έχει δλας τάς νεωτέρας έφαρμογάς 
τής Επιστήμης καί τής Τέχνης καί παν δ,τι απαιτεί ή ευμάρεια 
καί ή άνεσις, άπό τοΰ ηλεκτρικόν φωτισμού, τών ανεμιστήρων 
καί τών ψυκτικών μηχανών μέχρι τοϋ ατμοστροβίλου.

’Ιδέτε τήν κλίμακα τής Α' θέσεως, κλίμακα άληθινοΰ άνα- 
κτόρου, <5<ά νά άντίληφθήτε τί έστΐ Imperator*. ’ Ιδέτε άκόμη 
καί τόν χειμερινόν κήπον του. Άλλ’ έκεΐνο ποΰ προκαλεΐ τόν 
αληθινόν θαυμασμόν είναι τά λουτρά του, δχι λουτρά συνιστά- 
μενα είς 2-3 καμπίνες, μέ μπάνια έμαγιέ καί σίφωνας, άλλά 
λουτρά πραγματικά, συνιστάμενα άπό μίαν τεραστίαν δεξαμενήν 
θαλασσίου ΰδατος, διαρκώς άνανεουμένου, μέ κρηπιδώματα 
γύρω - γύρω, καί καμπίνες, μέ στύλους, μέ βαθμίδας, δπου 
κολυμβοΰν οί έπιβάται. Καί τό δλον τών λουτρών αύτών είς 
Πομπηΐανόν ρυθμόν θαύμα πολυτελείας.

Αυτό τό σκάφος είναι προωρισμένον νά διαπλέη τόν ’Ωκεανόν 
καί νά τηρή συγκοινωνίαν μεταξύ τοΰ Παλαιού καί τοΰ Νέου 
Κόσμου. ’Ιδέτε είς μίαν παραστατικωτάτην εικόνα τόν Κολόμ- 
6ον, όδεύοντα πρός τήν ’Αμερικήν άπό κάτω άπό τόν Γίγαντα.

«
"Ολα τά νέα καϊ μεγάλα σκάφη κινούνται σήμερον μέ άτμο- 

στροβίλους. Είναι μία άπό τάς έξυπνοτέρας έπινοήσεις τοΰ 
άνθρωπίνου μυαλού ό άτμοστρόβιλος. Οί κύλινδροι, τά έμβολα, 
τά βάκτρα, οί διωστήρες, τά έκκεντρα, οί άτμοσύρται. δλα κατηρ- 
γήθησαν καί έδωκαν τήν θέσιν των είς τόν Ατμοστρόβιλον.

ΤΑ ΛΟΥΤΡΑ TOY "IMPERATOR,,

είς τά ψυγεία, μετατρέπεται πάλιν είς ύδωρ γλυκύ καί οδηγεί
ται έκ νέου είς τούς λέβητας.

Είς τό σύστημα αύτό τών Ατμοστροβίλων ή νεωτέρα Ναυ
πηγική δφείλει τάς μεγάλας ταχύτητας ποΰ έπέτυχε σήμερον. 
’Εννοείται οτι ύπάρχουν διάφορα συστήματα τουρμπίνας, ώς 
καί τελειοποιήσεις, οίά είναι ή μετά μετατροπέως Φέττιγκερ- 
Βουλκάν, διά τής οποίας καί εύχερεστέρα είναι ή Αναστροφή 
τής μηχανής μέ μικροτέραν Απώλειαν ταχύτητος — τό Ανάποδα 
κοινώς—και οίκονομικωτέρα ή κατανάλωσις τής δυνάμεώς τής 
μηχανής μέ τό αύτό άποτέλεσμα. ΊΙ μετατροπή τής κινήσεως 
γίνεται διά μιας φυγοκέντρον υδραντλίας—περιστροφικής, δπως 
λέγουν — ήτις στρεφόμενη ύπό τής κυρίως τουρμπίνας, Αντλεί 
ύδωρ καί τό εκσφενδονίζει, δπως ή άλλη τοΰ άτμοΰ, έπάνω είς 
άλλην τουρμπίναν κινούσαν τήν έλικα.

*
Καί, άφοΰ εΐδομεν τάς προόδους τών «Βουλκάν» είς τήν 

ναυπήγησιν τών έμπορικών πλοίων, έρχόμεθα είς τήν έξέλιξιν

ο ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΙΓΙΓΑΣ "IMPERATOR,, ΜΕΣΟ, ΕΝΟΣ ΥΠΕΡΟΚΕΑΝΕΙΟΥ ΙΣΤΙΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΝΤΡΗΤΝΟΤ

τής ναυπηγικής των εις τά πολεμικά σκάφη. Τό πρώτον πολε
μικόν, τό Θωρηκτόν Weissemburg», έκτοπίσματος 10,000 
τόννων, τό {ναυπήγησαν τό 1894. "Επειτα κατά τό 1905 {ναυ
πήγησαν τό «Preussen» έκτοπίσματος 13,200 τόννων. Καί 
φθάνουν κατά τά τελευταία έτη είς τά ντρήτνωτ τών 19 καί 
24 χιλιάδων τόννων.

Σήμερον τά Βουλκάν είναι Αχανή τήν έκτασιν. Άφ ής 
μάλιστα ηρχισε νά ναυπηγή τούς κολοσσούς αύτούς, διά λόγους 
τεχνικούς, έκαμαν καί άλλας έγκαταστιίσεις είς τό Άμβοΰργον. 
Δέν είναι πλέον έργοστάσια αύτά, άλλά πόλεις ολόκληροι. Φαν
τασθήτε δτι είς τό Άμβοΰργον εργάζονται κατ’ έλάχιστον όρον 
πέντε χιλιάδες, είς δέ τό Στεττίν επτά χιλιάδες έργατών. Πρό

Β

ΤΟ ΕΙΧ ΤΑ -ΒΟΥΛΚΑΝ,. ΝΑΤΠΗΓΗΘΕΝ ΤΩι 189* ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΘΩΡΗΚΤΟΝ 
ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΤΠΟΤ "WEISSENBURG,,

πει δέ νά σημειωθή δτι, όχι απλώς ύπό έποψιν συμφορωτέρων 
όρων, έπροτιμήθησαν τά Βουλκάν . Καί ούτε λόγοι τής φήμης 
των. Τόσον ή Υπηρεσία τοΰ Ναυτικού, δσον καί τό σώμα τών 
άξιωματικών, μαχίμων καί τεχνικών, γνωρίζει έκ πείρας τά 
Βουλκάν καί τήν έργασίαν του. "Εχομεν άκόμη έν ένεργεία καί 
έν χρήσει τά λεγάμενα Γέρμανικά τορπιλοβόλα μας, ναυπηγη- 
θέντα κατά τό 1883 ύπό τών «Βουλκάν».

Άλλ’ εχομεν καί τήν έκ τών άντιτορπιλλικών μας πείραν, 
τών τεσσάρων ποΰ έναυπηγήθησαν είς τά «Βουλκάν», τά όποια 
δέν παρουσίασαν κανέν, ούδέ τό έλάχιστον ίχνος άκόμη βλά
βης ή έλατιώματος, έν άντιθέσει άτυχώς πρός τά άλλα.

"Ο,τι έχει είπεϊ έως σήμερον ή Ναυπηγική, ή Μηχανουρ- 
γική, ή ’Επιστήμη καί ή Τέχνη είς μαχητικήν καί άνεσιν θά 
έχη τό νέον μας σκάφος. Θά είναι σκάφος πολέμου κατά κυριο
λεξίαν, δχι δέ τοΰ όγκου καί τής θεωρίας.

Οί δροι τούς όποιους θά πληροί καί τούς όποιους σας παρα- 
θέτομεν άπό τό μεταξύ τήςΈλλην. Κυβερνήσεως καί τοΰ κ. Φλόρ, 
Γεν. Διευθυντοΰ τών «Βουλκάν > συμβόλαιον, ιΐναι οί έξης: Μή
κος 144 μέτριοι· καί πλάτος 22 μέτρων. Θά έχη δύο μηχανάς 
δυνάμεώς 23.500 ίππων μέ Ατμοστροβίλους Κοΰρτις-Βουλκάν, 
κινούσας δύο έλικας, μέ ταχύτητα τακτικήν 21,5 μιλλίων, είς δέ 
τήν βάσιν, δπως λέγουν, δηλαδή έν Αναλογία πρός τό βασικόν 
μίλλιον, 22 μίλλια, μέ δέκα λέβητας. Θά έχη έκτόπισμα 13,060 
τόννων, βύθισμα δέ ύπό τήν ί’σαλον γραμμήν 7,4 μέτρων, μέ 
φόρτον γαιανθράκων δοκιμών. ΊΙ χωρητικότης τών γαιανθρα- 
καποθηκών θά είναι 1200 τόννων, οΐτινες θά τοΰ έπαρκούν 
δι’ Ακτίνα ένεργείας 2500 μιλλίων. Δηλαδή έξορμουν άπό τόν 
Πειραιά, μέ πλήρεις τάς γαιανθρακαποθήκας του, θά δύναται νά 
πλεύση μέχρι Μασσαλίας καί νά ίπαναπλεύση είς Πειραιά, χοίρίς 

νά χρειασθή γαιάνθρακας άλ
λους. Φαντάζεσθε βέβαια ποιαν 
σημασίαν έχει τό μήκος τής άκτί- 
νος ένεργείας έν ωρφ πολέμου.

«
"Ενα άπό τά σπουδαιότερα 

ζητήματα δί έν πολεμικόν σκά
φος σήμερον είναι καί τό τοΰ 
φωτισμού. Τό νέον σκάφος λοι
πόν θά έχη τήν τελειοτέραν έγ- 
κατάστασιν. Τέσσαρας έν προ>- 
τοις ρευματογόνους κινουμένας 
δί άτμοστροβίλων, έκάστη δέ 
έξ αύτόίν θά έχη έντασιν 300 
χιλιοβαττίων. Τέσσαρα έπίσηςΟ ΑΧΩΝ ΤΗΧ ΜΗΧΑΝΗΙ

τριών τεσσάρων έτών μόνον είς 
τό Ετεττίν είργάζοντο ένδεκα 
χιλιάδες έργατών.Υπολογίσατε 
τώρα τάς οικογένειας των, τούς 
άπαραιτήτους άλλους έπαγγελ- 
ματίας, κρεοπώλας, έμπορους, 
πιλοπώλας, ύποδηματοποιούς, 
έδοίδιμοπώλας, ιατρούς, φαρ
μακοποιούς κ. λ. καί άναπαρι- 
στάτε ευκόλως τήν πόλιν Βουλ
κάν, μέ τά έργοστάσιά της καί 
μέ τάς οικίας της, τά καταστή- 
ματά της, τούς δρόμους της καί 
λοιπά. ’Επειδή τά ναυπηγεία 
είναι έκτος τής πόλεοτς τοΰ 
Ετεττίνου, διά νά μή στενοχω-
ροΰνται οί έργάται, καί νά μή άναγκάζωνται νά κατέρχωνται είς 
τήν πόλιν, είτε διά τάς προμήθειας των, είτε καί πρός άναψυχήν, 
έχει ληφθή άπό τούς πρακτικωτάτους Γερμανούς πρόνοια καί 
διά τήν παραμικρόν λεπτομέρειαν τής ζωής.’Ακόμη καί θέατρον 
λειτουργεί καί κινηματογράφοι και άλλα ψυχαγωγικά κέντρα.

Έν συνόλω μέχρι σήμερον τά Βουλκάν έχουν ναυπηγήσει 
διά τήν Γερμανίαν, Έωσσίαν, Κίναν, ’Ιαπωνίαν καί δλλα κράτη 
ύπέρ τά τεσσαράκοντα θωρηκτά καί καταδρομικά, άντιτορπιΜικά 
δέ καί τορπιλλοβόλα περί τά εκατόν. Άφ έτέρου έμπορικά, 
ταχυδρομικά καί ύπερωκεάνεια τά Βουλκάν έχουν ναυπηγήσει 
ύπέρ τά 160. Έκ τούτων, κατά τά τελευταία έτη, πολλά θωρη
κτά, πλεΐστα άντιτορπιλλικά καί τινα έμπορικά μετά στροβίλων, 
οΰς έχουν άναγάγει εις περιωπήν τά Βουλκάν, δι’ ιδίων έργο- 
στασίων καί πειραματικών έργαστηρίων.

«
Είς αύτόν τόν μηχανουργικόν τιτάνα, τόν λαβυρινθώδη, άλλά 

καί μέ ακρίβειαν ωρολογίου λειτουργούντα, τόν τόσης φήμης 
άπολαύοντα, παρηγγέλθησαν τά νέα πολεμικά μας οκάτρη. ΙΙρέ-
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κυκλώματα διά 
850λυχνίας πυ- 
οακτώσεως καί 
δύο λαμπτήρας 
τοξοειδείς. "Εξ 
προβολείς δια
μέτρου !><><) χι- 
λιοστομ., ους Θά 
διευθύνουν οί 
χειρισταί έξ ά- 
ποστάισεως, κε- 
κρυμμένοι,κρυ
πτόμενους δε 
καί αύτούς είς 
τό κατάστρωμα 
εν ωρρ μάχης. 

Ανεμιστήρας 
ηλεκτρικούς είς 
ολα σχεδόν τά 
διαμερίσματα 
και άκόμη έγ- 
κατάστασιν διά 
τήν μεταβίβασιν 
τών διαταγών 
είς τό πηδάλιον, 
τά πυροβολεία 
κ.λ. εγκατάστα
ση· διά τήν κίνη-

ΕΝ ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΩΡΙΑ ΤΩΝ "ΒΟΥΛΚΑΝ,, ΟΠΟΤ ΝΑΥΠΗΓΟΥΝΤΑΙ .- -γ.',
ΟΙ ΚΟΛΟΖΖΟΙ, ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΡΑΝ £11 ΤΟ ΜΕΣΟΝ " '' !

βαρούλκων και 
υδραυλικήν τοιαύτην, έγκατάστασιν ασυρμάτου, άκτΐνος ένεργείας 
700 χιλιομέτρων καί έγκατάστασιν φωταγωγήσεως δλου τοΰ 
σκάφους, ήτοι καπνοδόχων, ιστού, καταστρώματος κ. λ.

«
"Ας έλθωμεν τώρα είς τήν μαχητικήν ικανότητα τοΰ σκά

φους. Θά έχη ίν πρώτοις εκατέρωθεν τής πρώρας, ύποβρυχίως, 
άπο ένα τορπιλοβλητικόν σωλήνα τών 21 δακτύλων. Έκεϊνο 
όμως δπερ πρέπει νά τονισθή είναι ή διάταξις τοΰ πυροβολικού 
του. Δέν θά έχη, δπως τά παλαιό μας θωρηκτά, δλα του τά 
πυροβόλα συγκεντρωμένα είς ενα πυροβολείου, προωρισμένα δέ 
νά σιγήσουν εις τήν πρώτην έπιτυγ_ή βολήν τοΰ Ιχθροΰ. Τό βαρύ 
ίν πρώτοις πυροβολικόν του θά είναι κατανεμημένοι· εις τρεις 
πύργους, ενα πρός πρώραν, ένα πρός πρύμναν καί ένα είς τό 
μέσον. Είς έκαστον έξ αύτών θά είναι άπό δύο πυροβόλα 
ταχείας βολής τών 14 δακτύλων ή 356 χιλιοστομέτρων και 
45 διαμετρημάτων, δηλαδή διαμέτρου 35 εκατοστών τοΰ μέτρου 
καί έξ χιλιοστών, μήκους δέ 16 μέτρων καί 20 έκατ. δίδυμα 
δμως, δπως λέγουν, δηλαδή κινούμενα καί βάλλοντα ταύτοχρό- 
νως καί όμοιοειδώς. Τό πάχος τοΰ θώρακος τών πύργων θά 
είναι 10 δακτύλων καί ή γωνία βολής τών μέν πρωραίων καί 
πρυμναίων 310 μοιρών, τών δέ τοΰ μέσου 260 μοιρών.

Θά φέρη άκόμη έπτά ταχυβόλα τών έξ δακτύλων καί 45 
διαμετρημάτων μήκους, ήτοι διαμέτρου 15 έκατοστών και 
μήκους 7 μ. 25 έκατ. ών τέσσαρα πρός πρώραν έκατέρωθεν 
τοΰ σκάφους καί τέσσαρα πρός πρύμναν. Καί άκόμη 8 ταχυ
βόλα τών 76 χιλιοστομέτρων καί 50 διαμετρημάτων ήτοι 
μήκους 3 μ. καί 80 έκ. ών 4 πρός πρώραν καί 4 πρός πρύ

(Κατά τό έηίαημον σχεδιαγράφημα 
τοϋ Υπουργείου τών Ναυτικών)

ΤΟ ΝΕΟΝ ΘΩΡΗΚΤΟΝ ΜΑΣ

μναν, έπάνω είς ύπερκατασκευάσματα έπί τοΰ καταστρώματος 
καί τέσσαρα ταχυβόλα αυτοματικά τιον 37 χιλιοστομέτρων. 
Σημειωτέοι· δέ δτι ό χειρισμός τών πυροβόλων, βλητοφόρων, 
πύργων κ.λ. θά γίνεται δι’ ηλεκτρικών κινητήρων καί δι’ υδραυ
λικών τοιούτων.

Τό πυροβολικόν τούτο καθώς καί ή έξάρτησις αύτών θά 
κατασκευασθή είς τά πυροβολουργεΐα τής έν ’Αμερική Χαλυ- 
βουργικής 'Εταιρίας τής Bethlecmv, ήτις είναι σχεδόν ό άπο- 
κλειστικός προμηθευτής θωράκων καί πυροβόλων τοΰ ’Αμερι
κανικού στόλου, συναγωνιζομένη καί έν Ευρώπη τά μεγάλα τού 
Παλαιού Κόσμου Χαλυβουργεία.

Τό νέον σκάφος έχει δύο καπνοδόχους, τών όποιων ή βάσις 
προστατεύεται ύπό θώρακος πάχους 80 χιλιοστομέτρων καί είς 
ύφος 2 μέτρων άπό τής βάσεως. ’Επίσης έχει θωράκιομένον 
κατάστρωμα διιι νά προστατεύη τάς μηχανάς καί τάς άποθή- 
κας τών πυρομαχικών, πάχους, άλλου μέν 25 χιλιοστομέτρων, 
άλ/.οΰ δέ 3 7. Άλλά καί αί άποθήκαι τών πυρομαχικών Οά είναι 
Θωρακισμένοι, πλήν δέ τούτου μέ ειδικά μηχανήματα Θά φύ- 
χωνται καί Θά άερίζωνται, είς τρόπον ώστε νά μή ύπάρχη 

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΘΩΡΑΚΩΝ ΤΩΝ “ΒΟΥΛΚΑΝ,,

κίνδυνος έκρήξεως. Τό σκάφος θά φέρη ένα μόνον ιστόν πρός 
πρώραν, τρίποδα δμως, θώρακα δέ κατά πλευράν είς ζώνην 
πάχους 228 χιλιοστομέτρων, κατά τό μέσον. 100 χιλιοστ. κατά 
τήν πρώραν καί 80 χιλιοστ. κατά τήν πρύμναν. Θά έχη άκόμη 
δίκτυα προστατευτικά διά τάς τορπίλλας συστήματος Μπούλλι- 
βαν, νεωτάτου, παγοποιητικάς συσκευάς, μίαν αυτόματον λέμ
βον, δύο άτμακάτους καί έννέα λέμβους.

"Ανετον δέ καί εύρυχωρότατον είς τό έσωτερικόν. Θά έχη 
διαμερίσματα διά ναύαρχον, κυβερνήτην, άρχηγόν έπιτελείου, 
ύπαρχον, 24 άξιωματικούς, 72 σημαιοφόρους, 11 άρχικελευ- 
στάς καί 600 ναύτας.

Τοιουτοτρόπως τό νέον τούτο σκάφος, τά δύο νέα άντιτορ- 
πιλλικά, τά έξ νέα τορπιλλοβόλα μας καί τά δύο καταδυόμενά 
μας ι Ξιφίαν» καί «Δελφϊνα», μέ τά τρία άλλα θωρηκτά μετα
σκευαζόμενα —. καί τούτο άπεφασίσθη — τά δκτώ άντιτορπιλλικά 
καί τά γερμανικής κατασκευής τορπιλλικά θά άποτελέσουν άρτίαν 
ναυτικήν μονάδα, ύπερεπαρκή μέ μόνην τήν έπίδειξιν τοΰ γρόν- 
θου της νά διεκδίκηση τά Δίκαιά μας. Λρς

Η ΑΡΧΑΙΑ ΡΩΜΗ

X Α 1 Ρ Ε Κ I X Ρ..·
[Συνέχεια άπό τό προηγούμενον τεϋχος]

Οι άνθρωποι ήγάπησαν πάντοτε τάς έορτάς, άλλ’ ούδεϊς λαός δπως ό 
Ρωμαϊκός ώθησε μέχρι τοσαύτης μανίας καϊ άγριότητος τήν άγαλ- 

λίασιν αύτοΰ πρός τό θέαμα. 'Εκατόν έβδομήκοντα πέντε ήμέραι τοΰ 
έτους ήσαν άφιερωμέναι είς τάς έορτάς καί τά θεάματα.’Αρτον καϊ θεά
ματα, έζήτουν οί Ροψαίοι, καϊ οί Καίσαρες, οΐτινες παρεϊχον ταΰτα αφει
δώς, έθεμελίουν άκλονητον τήν βασιλείαν των έπί τοΰ έι-θουσιασμοΰ τοΰ 
θεαματομανοΰς λαού. Καϊ ποια θεάματα! Ή άνθρωπίνη σφαγή ύπό 
τάς σκληροτέρας καϊ τάς σπαρακτικωτέρας αύτής μορφάς. Μάχαι 
ανθρώπων πρός ανθρώπους, θηρίων πρός ανθρώπους, άρματοδρομίαι, 
δηλαδή συμφυρμός φρικώδης, αίματοβαφής καϊ πολυστένακτος, τρο
χών, σιδήρου, συντετριμμένων και αίμασσόντων σωμάτων άνθρώπων 
καί ίππων.Τά αμφιθέατρα ήσαν τεράστια διότι τεράστιον ήτο τό μαινόμενον έκ 
της αιματηρός προσδοκίας πλήθος τών θεατών, οΐτινες συνέρρεον έκ 
τής πόλειος καϊ τών περιχώρων ίνα ροφήσωσι τήν ηδονήν τής σπαρασ- 
σομένης ζωής. Τό Κολοσσαϊον τής Ρώμης, γιγαντιαΐον μνημεϊον, προ- 
βάλλον άκόμη άπαισίως μεγαλοπρεπείς τούς μελανούς έκ τού θρόνου 
καϊ τοΰ αίσχους όγκους του, ήδύνατο νά περιλάβη μέχρις έδβομηκοντα 
χιλιάδων θεατών. Καί σχεδόν ήτο πάντοτε υπερπλήρες. Τό θέαμα προ- 
ανηγγέλλετο διά πινακίδων ξύλινων, τοποθετημένων είς τάς πλατείας καί 
είς τά σταυροδρόμια. Ό λαός άνεγίνωσκεν άπλήστως καϊ έν ηδονική 
άγωνίφ άνέμενε τήν ήμέραν τοΰ θεάματος. Είς τά Ιπποδρόμια ύπήρχον 
θέσεις ίδιαιτεραι διά τούς αξιωματικούς καί τούς υπαλλήλους, δικαιού
μενους είς δωρεάν είσοδον, καϊ θέσεις διά τόν λαόν άγοράζοντα τό 
είσιτήριόν του έκ τών θυρίδων ή έκ τών μεταπωλητών. Ή θέα τοΰ 
αμφιθεάτρου, πρό καϊ κατά τήν ώραν τής παραστάσεως, είναι καταπλη
κτική. Μία κινούμενη θάλασσα άνθρώπων, καλύπτουσα τήν άτελείωτον 
σειράν τών βαθμιδών, προσηλώνει τό βλέμμα είς τόν στίβον καϊ ροφφ 
τήν συγκίνησιν, ήτις πληροί διά ρίγους τόν χώρον τοΰ μαρτυρίου.

Ή παράστασις αρχίζει. Οί μονομάχοι παρελαύνουν κατά πρώτον πρό 
τοΰ κοινοΰ. Βραδέως προχωροΰσιν έπϊ δύο στοίχων. Σταματώσιν ύπό τό 
θεωρεϊον τοΰ αύτοκράτορος, ή τοΰ μεγιστάνος, δστις δίδει τήν έορτήν 
καϊ αναφωνοϋσι τό φρικιαστικόν: «Χαϊρε, Καΐσαρ, οί μελλοθάνατοι σέ 
χαιρετώσΐ’. Καταβιβάζουσιν έπειτα τά όπλα των είς σημεϊον ύποταγής 
καί έπανέρχονται είς τάς θέσεις των, όπόθεν θά έξέλθωσι εις πρός 
ένα διά τόν άγώνα. Προηγείται είδος γενικής δοκιμής. Οί μονομάχοι, 
σιδηρόφρακτοι καϊ άσπιδοφόροι, μάχονται δι’ όπλων κεκαλυμμέτ·ων. 
Ή άσκησις αυτί) ρυθμίζει τήν κίνησιν τοΰ άγώνος και εξάπτει τό μένος. 
Είναι ήδη έτοιμοι νά άλληλοσπαραχθοΰν. Αίφνης ό οξύς ήχος τής σάλ- 
πιγγος άκούεται: Είναι τό σύνθημα τής ~
πάλης. "Ολαι αί κατηγορίαι τών μονο
μάχων έμφανίζονται έκ περιτροπής είς 
τήν παλαίστραν. ’Ιδού οί δικτυοβόλοι, 
ημίγυμνοι. Είναι μέ τό δίκτυον ώπλι- 
σμένοι, έν τριαινοφόρον δόρυ καϊ μικρόν 
έγχειρίδιον. Οί αντίπαλοί των, βαρέως 
ώπλισμένοι, μέ τό πρόσωπον κεκαλυμ- 

μένον διά σιδηράς προσωπίδος, τούς άναμένουσι καϊ τούς προκαλοΰν. 
Οί δικτυοβόλοι πρέπει νά ρίψουν τό δίκτυόν των. νά παραλύσουν έντός 
αύτοΰ πάσαν κίνησιν τών αντιμάχων των, καί νά τούς δόισωσι τό θανά- 
σιμον κτύπημα διά τοΰ εγχειριδίου ή τής τριαίνης. Ιδού οί Σαμνϊται, 
προστατευόμενοι διά μεγάλων τετραγώνων ασπίδων, διασταυρώνοντες 
τάς πλατείας καί βαρείας ρομφαίας των, βουλιμιώσας τήν ζώσαν, τήν 
σφριγηλήν σάρκα. "Ερχονται οί ίππιΐς, ώπλισμένοι διά μακρών δορα- 
των, όρμώντες κατ’ αλλήλων, μέ τήν μανίαν αίμοβόρου θηρίου καϊ μέ 
τήν όρμήν τών θυμοειδών ίππων των. "Επειτα οί άρματομάχοι, κρα- 
δαίνοντες τά φοβερά δπλα τοΰ φόνου μέ τήν ίλιγγιώδη ταχύτητα τής 
άρματοδροιιίας. Μάχονται εις πρός ένα- άλλά συχνάκις συνασπίζονται 
είς ομάδας καί τό άμφιθέατρον ριγεί ύπό τήν αίματηράν βοήν φρικτής 
σφαγής. Άλλοίμονον εϊς τόν μαχητήν, δστις λιποψυχών παρασύρεται είς 
άποχώρηοιν άπό τού άγώνος. Ανθρώπινα κτήνη ΐστανται όπισθεν αύτών 
καϊ τούς έπαναφέρουσιν είς τήν λύσσαν τής θηριώδους συμπλοκής, 
μαστιγώνοντες αύτούς. πλήττοντες διά πυρικαύστων σιδήρων. Τό γεν- 
ναΐον καϊ ύψηλόφρον πλήθος δέν έπιτρέπει λιποψυχίας: «Κτύπησέ τον, 
καΰσέ τον! ωρύονται οί άνηλεεϊς θεαταϊ πρός τά ανθρώπινα ταΰτα 
κτήνη. Ό άνανδρος φοβείται νά άποθάνη ! ·.

Ή τύχη τής μάχης δέν είναι πάντοτε ή αύτή. Ή πάλη δέν περατοΰται 
άνευ αποτελέσματος, άλλά τό αποτέλεσμα δέν είναι πάντοτε θανατηφό
ροι·. "Αλλοτε εις τών αντιπάλων πίπτει νεκρός, μέ τό σώμα οίκτρόν έκ 
χαώδους πληγής: Θρίαμβος τότε διά τόν νικητήν καϊ ίαχαϊ έπευφη 
μίας άπό τά πλήθος. "Αλλοτε, μετά ιιακράν πάλην, άμφότεροι οί μονο
μάχοι τραυματίζονται, καί έν τιμή εξέρχονται τοΰ στίβου, έξ ίσου γεν
ναίοι καϊ σεβαστοί. Συχνότεροι·, είς μόνον τών μονομάχων κυλίεται 
κάτω, ανίκανος νά έξακολουθήση τόν άγώνα ύπό θανάσιμοι· πληγήν. 
Έάν είναι υπερήφανος καϊ αισθάνεται αισχύνην νά έπιζήση μετά τήν 
ήτταν, αφήνει ίνα ό αντίπαλός του άποτελειώση τήν σφαγήν. Άλλ’ έάν 
αγαπφ άκόμη τήν ζωήν, έξαπλοΰται έπί τοΰ έδάφους καί υψών τήν 
χείρα ζητεί τό έλεος τοΰ νικητοΰ. Άλλ’ ή τύχη του εύρίσκεται ήδη είς 
τάς χεϊρας τών θεατών. Έάν οί θεαταϊ κινοΰν τά μανδήλια ή ύψώσουν 
τήν χείρα, τό έλεος έδόθη' δύναται νά φύγη έκ τής παλαίστρας καϊ νά 
Οεραπεύση τάς πληγάς του. Άλλ’ έάν οί θεαταϊ καταβιβάσουν τάς χεϊ
ρας μέ τόν άηίχειρα πρός τήν γήν, άπωλέσθη δ δυστυχής. Ό νικητής 
οφείλει νά τοΰ καταφέρη καϊ τό ύστατον πλ.ήγμα. Είναι ή θέλησις τών 
θεατών! Πληρώνουν, έχουν δικαίωμα έπί τής ζωής τών οίκτρών ήθο- 
ποιών! Άλλ.’ έν τφ μεταξύ ή παλαίστρα έκσλύφθη ύπό πτωμάτων. Ειδι
κοί ύπηρέται, φέροντες φαιδράν άμφίεσιν Χάρωνος, προσέρχοηαι καϊ 

κομίζουν έξω τοΰ στίβου τά άθλια πτώ
ματα. Ή άμμος σκεπάζει τά τενάγη τοΰ 
θερμοΰ αίματος. Άλλ’ οί Χάρωνες δέν 
έκτελοΰν τό έργον των χωρίς νά διασκε
δάσουν εαυτούς καϊ τούς θεατάς. Έγγί- 
ζουν τά πτώματα διά πεπυρακτωμένου 
σιδήρου. Έάν καίεται αδρανής ή σάρξ 
ό νεκρός αποκομίζεται. Άλλ’ έάν πρό
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™ίαν ^β^μένη ζωή αφήσει τήν ύστάτην διαιιαρ-
τυριαι της εις οπασμωδικην κίνησιν, το άμφιθέατρον άντηχεΐ έκ π'ατα- 
Υ?δ“'’ -γελωτωϊ· Κ“* ° «ρυθρός σίδηρος χώνεται βαθύτεροι- άκόμη 
μέχρις οτου καύση τα πτερά και τοϋ εσχάτου κινήματος τής ζωής.

Η σαλπιγξ ηχεί και πάλιν: Τό θέαμα μέλλει νά έπαναρνίση. Νέα 
ζεύγη μονομάχων εισέρχονται, νέα λύσσα, νέα σφαγή, νέα φρίκη άνα- 
Χυπτουσα απο του αίματοβαφοϋς έδάφους καί έκφυλίζομένη’είς παΧ 
£ρ *' ητλ°ν·ης -κ“* αγαλ’·“ισεω’ επανι" κ“'ι γύ(?ω είς τό εύρύ άμφιθέτί- 
7S0?’ ™ °™™· σκεπάζει φρενητιώσα κτηνώδης ψυχή ανθρώπων. 
Ενίοτε οι αντίπαλοι μονομάχοι εκλέγονται άσπονδοι εχθροί, καί τότε 
είναι απερίγραπτος η μανία τής άλληλεξοντώσεως καί άνέκφραστος ή 
3ν Άλνεατων ·με τ0 καιέ^»ρον βλέμμα καί τήν αίμοσ'τάζουσα? 
Xmrl Αλλα και ποσαι τραγφδιαι άλλοτε! Φέρονται είς τόν άλληλο- 
πτώε LT Τ π<?°5 ξυγγενεϊ« "«δς συγγενείς. Κάποτε πατήρ
προς υιοί. Τρομακτικού συγκλονισμού τής ψυχής ή μονομαχητική 
μανία του Λαβρακος, καί έπειτα ή σπαρακτική ώτελπ"σία τούπατρο 

υ1”υ· -ΔεΐνΟς Ρ?ν°ί;αΖ°ς ο ίδιος εύρέθη ανταγωνιστής πρός ?όν 
πατέρα αυτου, κρατερόν επίσης μαχητήν. Ή λύσσα τής πάλης πνίγει 
ύπό5τΓΧηνν TOV πο™.τουΡ4*«™ς. δ γέρων πίπτει αΐμαίοβριθής
ΙΧκ ΧΥ! Χ ι1·0” ΐδΐ°υ “υτ°υ Υ°νθυ· Τό »εαΙ*“ Ιού νεχρού πατρός 
Καί δΧάΒοα* £ ' ~ φρ;κηις Ρ'’ κ“ρδίαν ΤΟ° άθλίου π“τ<?οκτόνου? 

ΤΚ“Α -βρ“’ στηρί^εΐ ·την λ<ί^ν ToC Ογκώδους πολυγωνικού ξίφους 
^«υ έπι της άμμου και πιπτων έπ’αύτοΰ μιγνύει τό αίμα τής ιδίας ζωής 
προς το αίμα του πατρός. Και το έξαλλον κοινόν όπερ έπηυφήμησε τόν 
πατραλοίαν, χειροκροτεί τώρα τόν αύτόχειρα! ηυφημησε τον

δκτώ ημερών άκόμη. “
Ύπάρχουν θεαταί οί 
όποιοι κοιμώνται έπί 
τών εδρών των, άπλη
στοι νά ϊδωσιν είκο
σι, πεντήκοντα, εκα
τόν ζεύγη μονομάχων 
συντριβόμενα. Όσον 
περισσότερόν άνθρώ- 
πινον αίμα έρρόφη- 
σεν ή άμμος, δσα πε
ρισσότερα ύπάρχουν 
ανθρώπινα θύματα, 
τόσον ισχυρότεροι- ό 
Καίσαρ ή ό Μεγιστάν 
δστις έδωκε τήν έορ- 
τήν αιχμαλωτίζει τού 
λαού τήν εύγνωμο- 
σύνην, τόσον αυξάνει 
ή δημοτικότης του. 
Ακολουθούν αί θη- 
ριομαχίαι. Ή ποικι
λία είναι παντού άγαπητή. Έπάλαιον άνθρωποι πρός 
ανθρώπους. «"Ιδωμεν καί θηρία! "Ιδωμεν καί θηρία!. 
Οι θηριομάχοι έμφανίζονται: Είνε τρομεροί τήν θέαν, 
αλλα και περιδεείς- μή τά θηρία δέν είναι τρομερά 
και πάνοπλο; Σχεδόν γυμνοί, μή φέροντες είμή μόνον 
ενα χιτώνα, άνευ σιδηρόφρακτου πανοπλίας, ή άσπί- 
δος, διαθέτοντες μόνον εν δόρυ ή εν ξίφος, καί τήν 
εγκαρτέρησιν πρός τήν σκληρόν μοίραν. Τά θηρία 
εχουσιν άφεθή άπό δέκα τουλάχιστον ωρών άνευ 
τροφής. Έφαντάοθη κανείς τρομερότερον δπλον θη
ρίου άπό τήν πείναν του; Αί άρκτοι καταβάλλονται 
ευχερώς καί συχνότερον τό τρίχωμα αύτών βάφει τό 
ίδιον αίμα. Αλλ οί λέοντες, αί τίγρεις; Δεξιώτατοι παλαισταί οί θηριο- 
μαχοι κατορθώνουν συχνοτερον νά ρίψουν σφαδάζοντα έπί τής άμμου 
υπο πλήθος πληγών τα θηριώδη τετράποδα. Άλλ'ούχί σπανίως οί όνυ
χες του λεοντος, η οι οδοντες τής τίγρεως προφθάνουν νά έμπηχθοΰν 
είς το γυμνόν σώμα τού ανθρώπου. Ή φρικαλέα εύωχία τοΰ θήρίου 
φερει φρενητιδα εις τους θεατός.

. Παρακολουθούν τόν σπαραγμόν τής ζωντανής άνθρωπίνης σαρ- 
κος με ηδονην αμυθητον. Επευφημούν, χειροκροτούν, άλαλάζουν. Έξο- 
χον θέαμα. Αλλοτε η πάλη είναι θηρίων πρός θηρία. Λέοντες, τίγρεις, 
ιπποπόταμοι, ρινοκερωτες, κάπροι, άρκτοι, συμφύρονται είς μίαν τερά
στιον μαζαν οδοντων και ονύχων σχιζόντων καί σαρκός σχιζομένης. 
Αΰτοκράτωρ σεβόμενος εαυτόν, δέν άνήγγελλεν εορτήν, έάν δέν είχε συγ
κέντρωση εις το θηριοτροφεΐόν του, τό έξαπολυόμενον είτα είς τόν στί
βον, τουλάχιστον εκατόν πεντήκοντα θηρία. Ό Νέρων καί ό Καλιγούλας 
ουδέποτε κάτω των ιετρακοσίων άρκτων καί τών τριακοσίων λεόντων

Κατόπιν αι αρματοδρομίαι: Άρματα συρόμενα ύπό δύο, τεσσάρων, 
εξ ίππων διέγραφον κύκλους ίλιγγιόδους ταχύ
τητος περί τόν στίβον. Παρατεταγμένα έπί 
ευθείας γραμμής έξεκίνουν εΐς τό σύνθημα μαν- 
δηλιου ριπτομένου είς τόν στίβον ύπό τοΰ προέ
δρου τής εορτής. Έπρεπε νά διατρέξουν επτά
κις τον στίβον, ίνα εΐς τόν πρώτον φθάνοντα 
εις το τέρμα δοθή ή νίκη. Ή λύσσα περί τήν 
νίκην εκαμνε τούς άρματηλάτας νά βαίνωσιν 
εγγύτερον πρός τόν έσωτερικόν κύκλον, έκεΐ 
οπού περί τό άκρον ύπήρχεν ισχυρότατοι- φρά
γμα ονομαζομενον «Άκανθα». Ή δίψα τοΰ 
αίματος απήτει νά μή διεξάγωνται μέχρι τέλους 
αναίμακτοι αί αρματοδρομίαι: Ή «άκανθα» είχε 
τεθη ούτως ώστε νά προκαλή εύχερώς τάς έπ’ 
αυτής προσκρούσεις καί άνατροπάς τών αρμά
των. Και συνέβαινον συχναί αί προσκρούσεις. 
Γο πρώτον άρμα άνετρέπετο, άλλά καί έφρασσε

τήν δίοδον. Τά άλλα, μέ άχαλίνωτον 
ορμήν ερχόμενα όπισθεν, προσέκρουον 
επ αΰτοΰ καί άνετρέποντο τό μέν μετά 
τό δέ. Καί έν μια στιγμή ύψοϋτο περί τήν 
ακαι-θαν φοβερός σωρός 'ίππων, άνθρώ- 
πων και αρμάτων συντετριμμένων.Ύπήρ
χον άρματα διαγωνιζόμενα έν όνόματι 
του Αύτοκράτορος. Οί άρματηλάται αυ
τών ωφειλον νά τηρήσωσιν υψηλά τήν υπερη
φάνειαν τοΰ Καίσαρος, νά συντρίψουν τήν 
«άκανΟαν». ’Αλλά φεΰ ή · άκαιθα» συνέτριβεν.

«
Δα* .του, «ρματηλατας όπως και τους μονομάχους καί θηριομάχους ή 

τιμή της νίκης ήτο χρυσή δάφνη, καί χρηματικοί ποσότηίες πολλάκις 
σημαντικωταται. Εϊς ρωμαίος πο.ητής έλεγεν ότι, τά εισοδήματα τών 

Λ0”-0"'πΓ?γω·ν,°των ·ί™*έβ“ι'·θν τά κέρδη έκατόν δικηϊ 
γορων.. Υπάρχει δε έπιταφιος μαρτυρία ότι, εΐς μαύρος άρματηλάτης 380^ώνήλΐκΐαν 22 81X6 έ^γγέ’λ,^

’Αναφέρονται έπίσης πολλοί μονομάχοι, οΐτινες, δπως ό Κλεϊάνιους 
Ορατιος,νεοι ακόμη, αφ.ερουν τάς πανοπλίας των είς τόν ναόν τοΰ 
Ήρακλεους και απεσυροντο, μετά του άποκτηβέντος πλούτου, είς τήν 
γαληνην της αγροτικής ζωής. Άλλ’ ό θαυμασμός τοϋ λαού ήτό έξαιρε- 
τικως πολύτιμος αμοιβή των πρωταγωνιστών τούτων τής σφαγής. Οΐ 

πολΐται τους έπευφήμουν είς τήν διάβασίν των, οί 
ποιηταί υμνουν τάς ανδραγαθίας των, οί άγαλμα- 
τοποιοι καΐ οι ζωγράφοι άπαθανάτιζον τάς μορ- 
φας των, κοσμουσας τό άμφιθέατρον ή τάς πύλας ' 
των δημοσίων μνημείων, οί χαράκται έχάρασσον 
την «ηρωικην» φυσιογνωμίαν των έπί τών δακτυ
λίων, οι αγυιοπαιδες τούς έζωγράφιζον είς τούς 
™ιχους, και η τότε_ επίσημος «Έφημερις τής Κυ- 
ρ ρνησεως» εδημοσιευε μετά μεγάλης τιμής τά 
ονόματα αύτών. Έν_τέλει δέ οί πλούσιοι άνέ- 

γραφον έν ταΐς δια- 
θήκαις των πλούσια 
ύπέρ αύτών κληρο
δοτήματα.

«
Έν τή μέθη τών 

κτηνωδώνδιασκεδά- 
σεων τούτων, ό λαός 
έλησμόνει τήν ελευ
θερίαν, τήν διά παν
τός άπολεσθεΐσαν, 
τήν διαρκώς αΰξου- 
σαν διαφθοράν τοϋ 
δημοσίου καί τού 
Ιδιωτικού βίου, τάς 
απειλάς τών συγκεν- 
τρουμένων είς τά 
σύνορα βαρβάρων, 
τήν πλέον άναπό- 
φευκτον πτώσιν τοΰ 
Ρωμαϊκού κόσμου. 
Χάριν τής θηριώ
δους τέρψεως άπηρ- 
νήθη , τήν δύνααιν, 

_· - ,-----------έΖ",'"'"', ΐ'«·ΐ'*·'Ρΐ'>'· ωιι και τήν ίσχύν του. Και ή
«χαιρέτα είς τό άμφιθέατρον τόν Καίσαρα, μελ-

ίΡ
ΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΤΟΤ ΡΩΜΑΪΚΟΥ 

ΤΣΙΡΚΟΥ

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΤΟΫ ΚΟΛΟΣΖΑΙΟΫ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ

ήτις άπετέλεσεν άλλοτε τό μεγαλεΐόν του καί

λοθάνατος, δπως οί μονομάχοι ....

« « «
“ΕΡΩΤΕΥΜΕΝ’ΑΙΪ^ΝΥίΜΦΑίχι,,

Ώσάν ηχώ κελαδιομοΰ μέσ άπό τό δάσος βγαίνει, 
κι είναι γλνκειά, τερπνότατη, κί έγγίζει τήν καοδιά ... 
<Ρωνη μην είναι αγνώριστη; Μήν είναι μαγεμένη; 
Μη ψάλλουν τήν άγάπη των τ’ άηδόνια 'στά κλαριά;

~~Ο.χ>·'„Ε!,,αί ^'Λων τραγούδια κί ούρανική αρμονία· 
ειν ενα έγκαρδιο λάλημα ψυχής ή Μουσική, 
Είναι τοΰ νοΰ ή άνύψωοις ’στήν θεία μελωδία' 
είν εμπνευσμένη άπ’ έρωτα Νυμφών γλνκειά φωνή. 

Ακούσει... 'Ημίθεων λαλιαίς,’στά μόρα βαπτισμέναις, 
μοσχοοολοΰν τα αιθέρια, και τ άνθη ταΐς φθονούν. 
Αμαδρυάδες ψάλλουνε ’οτά δάση έρωτευμέναις 
τον νμνο, πού είς τοΰς έρωτες αί Μούσοις τραγουδούν. 

-^7. ■. Τραγουδήστε σιγαλά τοΰ έρωτος τόν πόνον. 
Ποτίσετε με βάλσαμο γλυκό πικραΐς καρδιαίς, 
και με τού δάσους λονλουδα, στήσετε μέγα θρόνον 
ς Αυτόν, ποΰ τόσο έοκλάθωοε με άγάπη ταΐς ψυχαίς.

Κέρκυρα, ’Ιούνιος 1912.

«
Ν. Γ. ΜΑΥΡΟΧΗΣ

ΑΓΙΟΚΕΡΙ
"Εχτισα ολόχρυση εκκλησία 
για αί μεσ’ τήν καρδιά μον 
και κρέμασα εικόνισμα 
εσε γιά Παναγιά μου.

Και άναψα νά καίγεται 
μπροστά σου, γι’ αγιοκέρι, 
τή λύρα μου, νά τραγουδή 
χειμώνα καλοκαίρι.καλοκαίρι.

I. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΑΚΗΣ

Ο ΘΙΑΣΟΣ ΤίΙΝ "ΟΛΥΜΠΙΩΝ,,

0 θίασος τών « Ολυμπίων-, Ροζαλίας Νίκα-Φύρστ - Λεπενιώτη. είμ- 
πορεΐ νά λεχθή δτι είνε δ θίασος ό άρταότατος δι’δλας τάς διαπλά

σεις τής σκηνικής τέχνης καί τής ήθοποιΐας. τάς όποιας έδημιούργησεν 
ή έγχώριος καί ή ξένη θεατρική παραγωγή. Διότι δέν πρέπει νά λησμο- 
νώμεν δτι, αί επιθεωρήσεις άνέτρεψαν άρδην τούς παλαιούς όρους τής 
Δραματικής Τέχνης καί έδημιούργησαν ένα πλήθος καλλιτεχνικών έμφα- 
νίσεων έντελώς νέων, καί αί όποΐαι δύνανται καί διάφοροι νά είναι καί 
πολύ νά άπέχουν άπό τούς δύο πόλους τής ηθοποιίας, τούς κωμικούς καί

τους τραγικούς ρόλους. 
Λοιπόν ό θίασος τών «’Ο
λυμπίων» είναι δΓ δλα 
θαυμάσιος. Αί παραστά
σεις τών «Παναθηναίων», 
αί μετά τόσης έπιτυχίας 
επαναλαμβανόμενοι, δει
κνύουν ίίτι, δέν θά ήδύνατο 
κανείς νά φαντασθή δεξιω-

■■■■■■■■■

ΕΔΜ0ΝΔ0Σ ΦΥΡΣΤ

Μ. ΙΑΚΟΒΙΔΗΣ

ΡΟΖΑΛΙΑ ΝΙΚΑ

πρεποΰς Λυσιστράτης, καί δέι- ένθυμού- 
μεθα πόσων άλλων άκόμη ρόλων.Όπου 
καί άν έμφανισθή είναι ή καλλιτέχνις, 
ή δυνατή καλλιτέχνις. Ό κ. Έδμόνδος 
Φύρστ, πρωταθλητής τών Ελλήνων δρα
ματικών ηθοποιών, ύπέροχος άληθώς 
είς τούς ρόλους τοΰ σφοδρού δραματι
κού πάθους καί τοΰ σπαραγμού τής' τρα- 
γικότητος. Είναι ό πρώτος καί όάριστος 
τών Ελλήνων τραγωδών, κατά τήν ομο
λογίαν αύτώι- τών ίδιων καί τήνέπευφη- 
μίαν τού κοινού, τοΰ θαυμάζοντας τήν 
τέχνην του, καί δέν είξεύρομεν πρώτος 
άπό πόσους άλλους ξένους καλλιτέχνας, οί
όποιοι εΐς τάς πατρίδας των θεωρούνται ελενη φυρςτ
κορυφαίοι. Ή κυρία Ελένη Φύρστ, τί 
είναι: Τί δύσκολος ή άπάντησις! ΊΙ κυρία Φύρστ έχει μίαν τέχνην έν

τελώς ίδικήν της, μιαν τέχνην έξαισίαν, 
άπροσδόκητον, θά έλεγέ τις. Εΐς τούς 
ρόλους τών κωμικών γυναικών είναι κάτι 
περισσότερον άπό άπαράμιλλος. Δίδει εΐς 
τήν ύπόδυσίν της ένα τόσον έντονον 
καί θελκιικώτατα ευθυμον χρωματισμόν 
πρωτοτυπίας, έντελώς καινοφανούς, ώστε 
πολλάκις άφήνει τόν θεατήν διασκεδα- 
στικώς κατάπληκτον. Ό κ. Τηλέμαχος 
Λεπενιιύτης, δέν έχει άνάγκην συστάσεων. 
Είναι ό κατ’ εξοχήν κωμικός. Αύτός κά- 
μνει δλους τούς ρόλους νά γελούν μέ 
όλάνοικτον τό στόμα.Έχει μίαν ιδιοφυίαν 
κινήσεων καί μορφασμών έξόχως γόνιμον. 
Εΐς τούς θεατός προκαλεΐ τόν γέλωτα έξ 
υποβολής. Φθάνει νά τόν ίδή τις έπί σκη-

τέρους, χαριεστέρους, κομψοιέρους έρμηνεΐς άπό 
τούς καλούς καλλιτέχνας μας, οί όποιοι εναλ
λάσσουν είς τήν έπιθεώρησιν αύτήν τόσην ποι
κιλίαν ρόλων διαφόρων, είς έκφρασιν, εΐς σύν- 
θεσιν, εΐς άπόχρωσιν τέχνης. ’Αλλά μήπως είς 
τήν κωμωδίαν καί εΐς τό δράμα δέν είναι οί 
άψογοι ύποκριταί οί ίδιοι καλλιτέχναι; Οί θεα
ταί, δσοι έχειροκρότησαν μέ ενθουσιασμόν τήν 
τελείαν έκτέλεσιν τοϋ Έξοχωιάτου Μπαμπά 

τού «Τί έχετε νά
δηλι-ϊσετε·, τοΰ .‘Οδοφράγματος», ιού · Κα- 
τρακυλίσματος», βεβαιοΰν περί τούτου.

Ό θίασος ολόκληρος, μέ καθένα ήθο- 
ποιόν είς τήν ειδικότητά του. είναι λαμ
πρός. Αλλά θά ήτο λησμοσύνη άδικος 
πρός την φιλότιμοι- καί τήν δυνατήν τέχνην, 
άν μερικαί λέξεις δέν άφιεροΰντο ιδιαιτέ
ρως εΐς τούς πρωταγωνιστάς. Καί ή κυρία 
Ροζαλία Νίκα πρώτη: Μέ μίαν λέξιν. θαυμα
στή πρωταγωνίστρια, ένθουσιάζουσα δλους 
τούς ρόλους άπό τούς τής κωμικής καί 
σουμπρετικής χάριτος μέχρι τής λεπτοτέ- 
ρας δραματικότητος καϊ τής ισχυρός τρα- 
γικότητος. Είς τά «Παναθήναια», δπου 
σκορπίζει καί τήν χάριν ωραίου ταλάντου 
φωνής, είναι έξαίρετος ένσάρκωσις τρελ- 
λοΰ έκ ιης άμερίμνου νεότητος φοιτητοΰ, 
εύθύμου κουλουροπώλου, κωμικοσοβαρο-ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ

ι-ής καί γελρ, έστω καί άν μένη 
άκίνητος. Διότι εΐς την εντύ
πωση- τοΰ κοινού είναι άναπό- 
σπαστος μέ τήν γνησιωτέραν 
κωμικότητα, τήν ζωηρόν καί 
τρελλήν. τήν πλατείας εύθυμίας 
πρόξενον, άλλά καί τής λεπτο- 
τάτης κωμικής άνθήσεως. Τέ
λος ό κ. Ίακωβίδης. Θαύμα μιμητικής- θαύμα κινήσεων τής εύαρεστοτέ- 
ρας τέρψεως, τού ώραιοτέρου κωμικού ρυθμού. Ό έφεδρος Ίακωβίδης 
τών «Παναθηναίων» θά μείνη έπιθεωρησεακή διάπλασις παροιμιώδης. 
Είναι άδύνατον νά φαντασθή κανείς τέχνην οίανδήποτε δεξιωτέραν καί 
εύφυεστέραν είς τήν παράσταση- τού ρόλου τούτου. Διότι συμβαίνει καί 
τοΰτο: Ή τέχνη τοΰ κ. Ίακωβίδου φαίνεται νά έχη μίαν πνευματώδη 
ευτράπελοι- άκτινοβολίαν.

Όταν υπάρχουν τοιοΰτοι πρωταγωνισταί, καί τοιοΰτοι είναι οί άλλοι 
συνεργάται, τό φυσικώτερον τών πραγμάτων είναι ότι τό ’Αθηναϊκόν 
κοινόν άγαπά τόσον πολύ τόν θίασον τών «’Ολυμπίων·.

■Zt-JS-

ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΑΣ ΚΥΡΙΑΙ ΜΟΥ
Ό ΰπνος τών παιδιών.

Διά τήν άνάπτυξιν τοϋ παιδιού ό καλός ΰπνος είναι ό πρλυτιμώτερος 
παράγών. Εϊπομεν καί άλλοτε δτι τήν διάρκειαν τοΰ ΰπνου τήν κανονί
ζει ή άνάγκη τοϋ σώματος. Όσον τό παιδίον κοιμάται καί δέν άφυπνί- 
ζεται μόνον του, σημαίνει τοΰτο δτι τό σώμα έχει άνάγκην άναπαύσεως. 
ΔΓ αύτό δ δόκτωρ Μπάρουοθ τοΰ Λονδίνου είπεν: «Πρόωρος άφύπνι- 
σις τών παιδιών είναι ένέδρα προώρου θανάτου’.

Άλλ’ ό ΰπνος τών παιδιών έχει καί μερικός άλλας λεπτότητας, τάς 
οποίας αί μητέρες ελάχιστα ίσως προσέχουν, καί αί όποΐαι δμως είναι 
σημαντικώταται: Τό παιδίον πρέπει νά κοιμάται πάντοτε είς τό 
λίκνον του. Θεμελιώδες άξίωμα αύτό. Άν κοιμάται εΐς τήν αγκάλην ή 
τά γόνατα, ή άνάπτυξις τοΰ σώματος δέν γίνεται φυσιολογική, καί 
τούτο έχει τόσην σημασίαν, ώστε, νά υποστηρίζουν σήμερον οί ιατροί 
οτι, μερικαί δυσμορφίαι σωματικοί έγεννήθησαν εϊς τινα παιδία πτωχο- 
τάτων οικογενειών, στερούμενων ίσως καί μικρός στρωμνής, άπό τήν 
άνώμαλον θέσιν τού σώματος κατά τόν ΰπνον. Έν τέλει ποτέ μή άφή
νετε τά τέκνα σας νά κοιμώνται μέ τό πρόσωπόν κεκαλυμμένον διά τού 
σκεπάσματος- δηλητηριάζονται βραδέως. Γνωρίζετε δτι δ άνθρωπος εισ

πνέει άτμοσφαιρικόν άέρακαί άποπνέει Ανθρακικόν Όξύ, τό όποιον είναι 
δηληριώδες. Λοιπόν, δταν τό πρόσωπόν είναι σκεπασμένοι-, τό 'Ανθρακι
κόν αύτό 'Οξύ δέν δύναται νά διασκορπισθή άμέσως είς τήν άτμόσφαιραν 
τοΰ δωματίου καί τό παιδίον τό εισπνέει πάλιν. Διατί θεωρούνται τά 
δένδρα έξυγιαντικά τοΰ περιβάλλοντος; Διότι είσπνέοντα διό τών φύλλων 
των τό Ανθρακικόν Όξύ, τό εκλυόμενοι- έκ τής άναπνοής τών άνθρώπων, 
καθαρίζουν τήν άτμόσφαιραν τοϋ υπαίθρου. Φαιπασθήτε λοιπόν τί γί
νεται είς τήν περιωρισμένην άτμόσφαιραν τοΰ σκεπασμένου προσώπου, 
είς τήν όποιαν οί πνεύμονες τοΰ κοιμωμέι-ου έκτελοΰι- χρέη δένδρου.
Τό καλλίτερου γάλα.

Ό δόκτωρ τοϋ Λονδίνου Φράνσις Μάρ συνιστφ νά θηλάζωνται πρό- 
τερον έπ’ όλίγον τά βρέφη καί έπειτα νά τοίς δίδεται γάλα διά τοΰ 
θηλάστρου. Έξηκριβώθη δτι τό γάλα τής γυναικός περιέχει στοιχεία 
διευκολύνονια ταυτοχρόνως τήν πέψιν καί τήν άφομοίωσιν. Τοΰτο δέ 
σημαίνει δτι τό βρέφος χωνεύει καί τρέφεται άσυγκρίτως καλλίτεροι- μέ 
τό γάλα τοϋ θηλάστρου, αν προηγουμένως έθήλασεν έπ’ όλίγον.
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Ή ονυχοφαγία.

’Ονομάζεται, όνύχοφαγία ή μανία, τήν όποιαν έχουν μικροί καί μεγά
λοι νά κατατρώγουν τούς όνυχας τιον διά τών δδόντων. Πλήν τής 
αηδίας, τά άτοπα τής μανίας αύτής είναι δύο: Παραμορφώνονται 
καί άσχημίζουν τά άκρα τών δακτύλων, καί καταστρέφεται ό στόμα
χος τών όνυχοφάγων. Οί μεγάλοι, οί όποιοι είναι κυριευμένοι άπό τό 
οίκτρόν αύτό πάθος, είναι άξιοι τής τύχης των. Τό ζήτημα είναι πώς θά 
προστατευτούν τά μικρά παιδία, τά όποια δέν έχουν έπίγνωσιν τού 
κακοϋ, τό όποιον κάμνουν είς έαυτά.Ύπάρχουν τρεις τρόποι. Τούς άριθ- 
μοΰμεν κατά σειράν άποτελεσματικότητος καί αί μητέρες άς εκλέξουν 
μεταξύ αύτών, έχουσαι ύπ’ δψει των ότι ή ονυχοφαγία είναι κακόν πολύ 
κινδυνωδέστερον άπό δσον φαίνεται. Ό άπλούστερος τρόπος είναι νά 
έπαλείφωνται τά άκρα τών δακτύλων διά πικρός ούσίας. Άλλ’ έάν τά 
παιδία άφαιροΰσι τήν πικρίαν διά πλύσεως, ή επιδίδονται είς τήν μανίαν 
των καί παρά τήν πικρίαν, τότε συνιστάται ή περικάλυψις τών ονύχων 
δι ελαστικών δακτύλων χειροκτίου. Άν καί τό μέσον τοΰτο άποβή ανω
φελές, δπερ σπανιιότατον, τόν λόγον έχει ό όδοντοϊατρός, δστις έφαρμόζει 
είς τούς όδόντας περικάλυμμα μαλακόν, μέ τό όποιον είναι άδύνατον 
νά κόπτονται οί όνυχες. Αί συμβουλαί αύταί δίδονται άπό τόν μεγαλή- 
τερον παιδίατρον τοΰ Βερολίνου, τόν Λιχτεράιιπεντ.
Η τουαλέττα.

Είς τήν γυναικείαν άμφίεσιν τά άκαεσουάρ έχουν μεγάλην σημασίαν. 
Συνήθως είναι τά μικρά πράγματα, τά όποια δίδουν τόν χαρακτήρα τής 
όλης τουαλέττας. Αί περικνημίδες άποτελοΰν στοιχεΐον ουσιώδες τής 
κομψότητος. Τώρα ή μόδα θέλει ΐνα, αί περικνημίδες καί τά υποδήματα 
είναι τοϋ αύτοΰ χρώματος μέ τό φόρεμα. Αί μεταξωτοί περικνημίδες μέ

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
(ΠΑΡΑΔΟΞΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ)

Ηέπαυλις, τής όποιας τήν είσοδον έβίασεν ό δπηρέτης μου, διά νά μή 
. μέ άφήση νά διέλθω μίαν νύκτα έν ύπαίθρφ, είς τήν άξιοθρήνητον 

κατάστασιν. είς ήν εΐχον περιστή έκ τών τραυμάτων μου, ήτο άπό τάς 
οικοδομάς έκείνας, είς τό εξωτερικόν τών όποιων ή θλίψις ένηγκαλί- 
ζετο τήν μεγαλοπρέπειαν. Κατά πάν φαινόμενον δέν είχεν έγκαταλει- 
φθή εϊμή δΓ ολίγον χρόνον, καί πρό μικροΰ. Κατελάβομεν ένα τών 
μικρότερων καί τών όλιγώτερον πολυτελώς επιπλωμένων θαλάμων, 
ευρισκόμενον είς πύργον κεχωρισμένον τοΰ μεγάρου. 'Η διακόσμησις 
ήτο πλούσια, καίτοι έφθαρμένη καί πεπαλαιωμένη. Οί τοίχοι διακό- 
σμητοι έκ πανοπλιών πολλών καί ποικίλων, έπίσης δέ καί έκ πλήθους 
μεγάλου νεωτέρων ζωγραφικών πινάκων, άληθώς πλήροιν ζωής, έντός 
πλαισίων καλλυνομένων δΓ έπιχρύσων άραβουργημάτων. Οί πίνακες 
ουτοι — κρεμάμενοι όχι μόνον είς τάς εύρυτέρας επιφάνειας τοϋ τοίχου, 
άλλ’ άκόμη καί είς τάς πολυαρίθμους γωνίας, ας έσχημάτιζεν ή αλλό
κοτος αρχιτεκτονική τοΰ θαλάμου — οί πίνακες ούτοι, λέγω, έξήγειραν 
έν έμοί, άναμφιβόλως διά τής έκστάσεως, ήν έγέννα ό θαυμασμός, είδος 
τι γοητείας. Ή νύξ έπήρχετο ήδη, καί παρήγγειλα τόν Πέτρον νά 
κλείση τά βαρέα παραθυρόφυλλα, νά άνάψη όλα τά κηρία τοΰ μεγάλου 
πολύφωτου δπερ εύρίσκετο παρά τό προσκεφάλαιόν μου, καί νά παρα
μερίση μέχρι τών άκρων τά παχέα κροσσωτά πάραπετάσματα, έκ μαύ
ρου βελούδου, τά περικαλύπτοντα τήν κλίνην. "Εκαμα δέ τοΰτο, μέ τόν 
σκοπόν, έάν δέν θά ήδυνάμην νά κοιμηθώ, νά έχω τουλάχιστον τήν 
ευχέρειαν νά θαυμάσω έκ περιτροπής τάς εικόνας ταύτας, άναγινώσκων 
άμα μικρόν βιβλίον, τό όποιον εύρηκα έπί τοΰ προσκεφαλαίου, καί τό 
όποιον ήτο κριτική καί έξήγησις τών εικονογραφιών τούτων. Βραδέως, 
βραδέως άνεγίνωσκον- εύλαβώς παρετήρουν. Αί ώραι έφευγον μέ 
ταχεϊαν λαμπρότητα, καί τό βαθύ μεσονύκτιον έπήλθεν. Ή θέσις τοΰ 
πολυφώτου δέν μοΰ ήτο ευνοϊκή· έτεινα τήν χεϊρα μετ’ άθορύβου προ- 
φυλάξεως, ώστε νά μή ταράξω τόν ύπνον τοϋ υπηρέτου μου, καί τό έτο- 
ποθέτησα ούτως ώστε τό φώς νά πίπτη άμέσως έπί τοΰ βιβλίου.

Άλλ’ ή μετακίνησις αύτη έσχεν αποτέλεσμα τό όποιον πάν άλλο ή 
προέβλεπον τό φώς τών κηρίων — καί ήσαν ίκανώς πολυάριθμα — 
έπιπτεν ήδη είς μίαν γωνίαν τοϋ δωματίου, αφανή πριν ύπό τήν σκιάν 
ένός ορθοστάτου τοΰ οΰρανοΰ τής κλίνης. ΕΙδον έν πλήρει διαυγείρ. 
εικόνα, τήν όποιαν πριν δέν εΐχον παρατηρήσει. Ήτο προσωπογραφίατήν οποίαν πριν δέν εΐχον παρατηρήσει. Ήτο προσωπογραφία 

κόρης, έτοιμης νά ώριμάση είς γυναΐκα.Έρριψα έπί τής είκό- 
νος ταύτης ταχύτατοι· βλέμμα καί άμέσως έκλεισα τούς οφθαλ
μούς. Άλλ’ένφ έκράτουν οΰτω τά βλέφαρά μου κλειστά, διηρω- 
τωμην διατί τά έκλειον.Ήτο ένστικτος κίνησις διά νά λάβω 
τόν καιρόν νά σκεφθώ, νά βεβαιωθώ δτι δέν ή μην θΰμα οφθαλ
μαπάτης, διά νά κατευνάσω, τέλος, τήν φαντασίαν καί νά τήν 
προπαρασκευάσω είς έξέτασιν πλέον ήρεμον καί αποτελεσμα

τικήν. Μετά τινας στιγμάς παρετήρησα πάλιν τήν εικόνα, άτενώς ήδη.
Τώρα, καί αν θά τό ήθελον, θά μοΰ ήτο άδύνατον νά αμφιβάλλω 

περί τής μαρτυρίας τών όφθαλμών μου. Διότι ή πρώτη λάμψις ήν έξέ- 
πεμψε τό πολύφωτου έπί τής προσωπογραφίας ταύτης διέλυσε τήν 
ρεμβώδη κατάπληξιν, είς ήν εΐχον βυθισθή αί αισθήσεις μου, καί διά 
μιας μέ άνεκάλεσεν είς τήν φυσιολογικήν ζωήν.

Ή προσωπογραφία, δπως ήδη τό εΐπον, ήτο μιας νεάνιδος. Μόνον 
ή κεφαλή καί οί ώμοι, ζωγραφισμένοι έν εϊδει «βινιέτας», διά νά μετα- 
χειρισθώ τεχνικόν όρον, καί προφανώς κατά τόν τόσον προσφιλή ρυθ
μόν τοΰ Σουλλύ διά τάς κεφαλάς. Ό βραχίων, τό στήθος, καί άκόμη 
μικρόν μέρος τής πλούσιας κόμης, συνεχέοντο άορίστως είς τήν χαλα
ρόν, άλλ’ ούχ ήττον βαθεΐαν σκιάν ήτις άπετέλει τό «φόντον». Τό πλαι
σίου ήτο ωοειδές, πολυτελώς έπίχρυσον καί περικέντητον. Ώς έργον 
τέχιης ή είκών ήτο θαυμασιωτέρα πάσης όνειροπολήσεως. Άλλ’ ίσως 
τήν συγκίνησίν μου, τήν τόσον αίφνιδίαν καί ορμητικήν, δέν έγέννησαν, 
ούτε ή άξια τής έκτελέσεως, οΰτε τό αθάνατον κάλλος τής φυσιογνω
μίας. Κατά μείζονα λόγον δέν ήδυνάμην νά υποθέσω δτι ή φαντασία 
μου, ή κλονισθεϊσα έκ τής ήμινάρκης, έξέλαβε τό πρόσωπον τούτο ώς

λεπτοτάτας ραβδώσεις αί όποίαι εμφανίζουν έναλλαγήν χρω
μάτων, συνηθίζονται μέ άμφίεσιν περιπάτου. Αί διαφανείς 
περικνημίδες, αί όποίαι τόν παρελθόντα μήνα εΐχον ύπερβή 
πάσαν αδιακρισίαν, είναι τώρα περιφρονημέναι. Ή ζώνη έπα- 
νήλθεν είς τήν όσφύν τών κομψών κυριών μέ πολλήν ζωηρό
τητα. καί γίνεται φιλοφρονεοτατα δεκτή. Καί συνηθίζονται 
παντός είδους ζώναι, δερμάτινοι, μεταξωτοί, ή καί έκ τοϋ 
ίδιου μέ τό φόρεμα υφάσματος. Διά τάς τουαλέττας έοπερί- 
δων ό νέος συρμός θέλει τάς ζώνας άπό σειράν μαργαρι
τών. έστω καί ψευδών, καί μέ μεγάλους φιόγκους έμπρός καί όπίσω.

Άκαεσουάρ σημαντικόν είναι τώρα καί τό σακκίδιον τό όποιον μεγα
λώνει όλοέν εΐς διαστάσεις αληθούς σακκουλίου, περιεκτικού παντός πράγ
ματος. Τά καλλίτερα σακκίδια είναι άναμφισβητήτως τά άπό λεπτότατον 
δικτυωτόν έκ χρυσού ή πλατίνης. Άλλ’ ού προσιτά τοΐς πάσιν. ’Ελλείψει 
αύτών προτιμώνται τά δερμάτινα παντός χρώματος, μέ μεταλλικόν πλαί- 
σιον, καί τά άπό δικτυωτόν έκ χονδρός μετάξης. Επί τών τελευταίων 
τούτων δύνανται νά τίθενται τά άρχικά γράμματα τής κατόχου, χρυσά.
ΟΙή κατηγορείτε τους άνδρας.

Διάλογος μεταξύ δύο κυριών:
— Ώρισμένως οί άνδρες δέν αξίζουν τίποτε.
— Αλήθεια! Καί νά σκέπτεται κανείς ότι ημείς εϊμεθα τά ήμίση των... 

Γνωμαι διά τάς γυναίκας.

Τή γυναικί ή σιγή κόσμον φέρει. αρχ.ιον γνομικον

Τήν γυναίκα είναι καλλίτερον νά τήν θάπτης παρά νά τήν νυμφεύεσαι!
ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΠΑΡΟΙΜΙΑ

μορφήν ζώντος προσώπου. Ένόησα άμέσως δτι αί λεπτομέρεια! τοΰ 
ίχνογραφήιιατος, δ χαρακτήρ τής βινιέτας», ή δψις τοΰ πλαισίου, ήσαν 
λόγοι νά άπομακρυνθή άπ’ έμοΰ πάσα τοιαύτη ιδέα, μάλιστα ήρκουν 
νά μέ εμποδίσουν νά τό δεχθώ, έστω καί στιγμιαίως. Ίσχυρώς συλλογι- 
ζόμενος τά σημεία ταΰτα, έμεινα ίσως μίαν ώραν, ήμιεξηπλωμένΟς έπί 
τής κλίνης, μέ τό βλέμμα αιχμάλωτον έπί τής προσωπογραφίας. Εΐχον 
ανακαλύψει δτι ή μαγεία τής εικόνας ταύτης συνίστατο είς τήν έκφρα- 
σιν τής,ζωής, απολύτως ιδίαν μέ αύτήν ταύτην τήν ζωήν. Ευθύς άμέσως 
άνεταράχθην, και έν τέλει έμεινα κατάπληκτος, άπολιθωμένος. Ύπό τό 
κράτος βαθείας καί ευλαβούς άγωνίας, έθεσα τό πολύφωτου είς τήν 
αρχικήν του θέσιν. Άποκρυβέντος οΰτω άπό τοϋ βλέμματός μου τοϋ 
αντικειμένου τής σφοδρός ταραχής μου ήρπασα πυρετωδώς τό βιβλίον, 
δπερ ώμίλει διά τούς πίνακας τούτους καί διά τό ιστορικόν των. Τό άνε- 
φύλλισα μέχρι τοΰ αριθμού δστις έσημείου τήν ώοειδή προσωπογρα
φίαν, καί ανέγνωσα τό παράδοξον καί μυστηριώδες τούτο σημείωμα:

— «Ήτο μία κόρη σπανιωτάτης καλλονής, καί χαρακτήρος θελκτι
κού καί φαιδρού. Καί ή μοιραία ώρα ύπήρξεν έκείνη, καθ’ ήν έγνώρισε 
καί ήγάπησε καί ένυμφεύθη τόν ζωγράφον. ’Εκείνος, τραχύς καί εμπα
θής εργάτης, καί έχων ήδη μίαν σύζυγον: Τήν Τέχνην του. ’Εκείνη, 
κόρη σπανιωτάτης ώραιότητος, καί χαρακτήρος έξ ’ίσου θελκτικού καί 
φαιδρού, δλη φώς καί μειδίαμα, καί φιλοπαίγμων ώς δορκάς. Διά κάθε 
πράγμα είχε θησαυρούς αγάπης, καί δέν άπηχθάνετο εϊμή τήν Τέχνην 
μόνον, ήτις ήτο ή άντίζηλός της. Δέν έφοβεϊτο παρά μόνον τήν παλέτ- 
ταν καί τόν χρωστήρα καί δλα εκείνα τά μοχθηρά έργαλεία, τά όποια 
άπεμάκρυναν άπ’ αύτής τό πρόσωπον τοΰ άγαπωμένου. Καί τής έφάνη 
τρομερόν, δταν ό ζωγράφος έξέφρασε τήν εύχήν νά προσωπογραφήσω 
τήν νεαρόν του σύζυγον. Άλλ’ ήτο ταπεινόφρων καί ύποτακτική, καί 
έπί μακρύς εβδομάδας έμενε καθισμένη, γλυκύτατη, είς τήν σκοτεινήν 
καί ύψηλήν αίθουσαν τού πύργου, δπου τό φώς κατεπιπτεν έκ τής ορο
φής έπί τήν ώχραν οθόνην. Άλλ’ έκεϊνος, ό ζωγράφος, έθετεν δλην τήν 
δόξαν του είς τήν έργασίαν του, ήτις προύχώρει άπό ώρας είς ώραν καί 
άπό ήμέρας, είς ήμέραν. Καί ήτο άνθρωπος πλήρης πάθους, σκληρός, 
καί σιωπηλός, έκ|ΐηδενιζόμενος είς τούς ρεμβασμούς του. Τόσον, ώστε, 
δέν ή&έλησε νά αντιληφθή δτι, τό αραιόν φώς, τό όποιον έχύνετο τόσον 
χλωμόν είς τόν μεμονωμένον πύργον, έμάραινε τήν υγείαν καί τήν 
ψυχήν τής συζύγου, του: "Ολοι τήν έβλεπον φθίνουσαν, πλήν αυτού. 
Έν τούτοις εκείνη έμειδία πάντοτε, χωρίς τό παραμικρόν παράπονον, 
διότι έβλεπε τόν ζωγράφον, τοΰ όποιου ή φήμη ήτο μεγάλη, μέ διάθερ- 
μον καί πυρετώδη ηδονήν συντελούντα τό έργον του, καί εργαζόμενον 
νυχθημερόν είς τήν προσωπογραφίαν εκείνης, ήτις τόσον τόν ήγάπα καί 
ήτις κάθε ήμέραν έχανε περισσότερον τήν ψυχήν της καί τήν ύγείαν 
της. Καί άληθώς εκείνοι οΐτινες έβλεπον τήν εικόνα παρετήρουν χαμη- 
λοφώνως τήν ομοιότητα, ή όποια ήτο μέγα θαύμα καί έπίσης δείγμα 
όχι μόνον τού ταλάντου τού ζωγράφου, άλλά καί τού παράφορου έρω
τος πρός εκείνην τήν όποιαν ήγάπα μέ τόσον θαυμάσιον πάθος... 
Άλλά μέ τόν καιρόν, καθώς τό έργον έπλησίαζε πρός τό τέρμα του, εις 
κανένα πλέον, δέν έπετρέπετο ή είσοδος είς τόν πύργον. Ό καλλιτέχνης 
έν τή άγρίρ θέρμη τής έργασίας του, δέν άπέσπα εϊμή σπανιώτατα τούς 
οφθαλμούς άπό, τήν οθόνην του, έστω καί διά νά παρατηρήση τό πρό
σωπον τής συζύγου του. Καί δέν ηί^ελε νά άντιληφθή δτι τά χρώματα 
τά όποια έρριπτεν είς τήν οθόνην τά ήντλει άπό τάς παρειάς εκείνης 
ήτις έμενε καθισμένη πρό αύτοΰ. Καί δταν πολλαί έβδομάδες διέρρευ- 
σαν καί έλάχιστον ύπελείπετο, μία πινελιά είς τό στόμα, μιά σκιά είς 
τόν οφθαλμόν, ή ψυχή τής γυναικός έκλονίσθη, δπως ή φλόξ είς τό 
ράμφος ένός λύχνου. Καί τότε ή πινελιά έσύρθη, ή σκιά έχαράχθη· καί 
ό ζωγράφος, διά μίαν στιγμήν, έμεινεν έν έκστάσει, πρό τοΰ έργου τό 
όποιον είχε καλλιτεχνήσει. Άλλά καθώς τό έθαύμαζεν άκόμη, ό τρόμος 
ο ισχυρός τόν παρέλυσε καί ή χλωμή ώχρότης τόν έκάλυψε καί έκρ'αύ- 
γασε διά φωνής παταγώδους: «Άλλά είναι αύτή ή Ζωή!» ’Εστράφη 
αίφνης διά νά παρατηρήση τήν σύζυγόν του· είχεν άποϋ-άνειν.

EDGAR ΡΟΕ

ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ ο ο ®>
ο <& ο ΚΑΙ ΑΠ' ΟΛΑ

ΙΑΚΩΒΟΣ ΔΡΑΓΑΤΣΗΣ

ΜΙΑ ΩΡΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΟΡΤΗ

"Επί τή λήξει τών εξετάσεων τά σχο
λεία διοργανοΰσιν έορτάς. ΙΙαρέστημεν εΐς 
μίαν τοιαύτην. Δέν ήτο έορτή.Ήτο μάθημα 
διδακτικότατου διά μικρούς καί μεγάλους. 
"0 αγών τής σκοποβολής, αί διδαχθεΐσαι 
μικραί κωμφδίαι καί τό δραμάτων, ή Γαλ
λιστί, Αγγλιστί, Γερμανιστί καί "Ελληνιστί 
απαγγελία, παρουσίασαν ζωντανήν τήν ψυ
χήν τής έργασίας τοΰ σχολείου.'Ο δέ λόγος 
τού διευθυντοΰ τοΰ Δραγατσείου κ. Ίακ. 
Δραγάτση είπε πολλά πρός τούς παραστάν- 
τας έπισήμους καί τούς γονείς διά τήν 
’Εθνικήν κατήχησιν, τήν ιστορίαν τής ήμέ
ρας, τάς έκδρομάς, τού; έκπαιδευτικούς 
περιπάτους, τήν έπιστολογραφίαν καϊ έν 
γένει τήν αληθή διαπαιδαγώγησή, καυτη- 
ριάσας τούς διατυμπανισμούς καί διαφη- 
μισμούς διά τής κωμφδοποιήσεως καϊ τών 
ίερωτέρων τής εθνικής ζωή; σημείων.Ίδια 
έτόνισε μετά σθένους τό περί παιδονομίας, 
αληθούς, σοβαρά;, υγιούς. Εύγε εις τό Δρα- 
γάτσειον, τό τοιαύτην έργασίαν έπιδεΐξαν, 
αξίαν τοΰ υπέροχου Διευθυντοΰ αύτοΰ. Καί 
βεβαίως δέν ήτο δυνατόν, εϊμή τόσον πλού
σιοι καί πολύτιμοι νά είναι οί καρποί τοΰ 
Λυκείου τούτου, δπό τήν ΐσχυράν έμπνευ- 
σιν τοΰ κ. ’Ιακώβου Δραγάτση, άνδρός 
κρατίστου εΐς τήν Φιλολογίαν, μύστου τής 
’Αρχαιολογίας, ιστορικού έκ τών βαθυτά- 
των καί τών γλαφυρωτάτων, πεφωτισμέ
νου διδασκάλου τής Παιδαγωγικής, καί πρό 
πάντων ανθρώπου, τού όποιου ή εύγενεστάτη
ψυχή καλλιεργεί τήν λατρείαν τών υψηλών καί τών ώραίων εμπνεύσεων, καί 
ή γενναία καρδία έχει θησαυρούς καλωσύνης καί στοργής πρός τούς "Ελλη- 
νόπαιδας, οΐτινες τίθενται έξ ϊσου έν τφ Δραγατσείφ ύπό τήν φωτεινήν διά
νοιαν τοΰ μεγάλου διδασκάλου καί ύπό τήν προστασίαν τοΰ ιδεώδους πατρός.

«
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΑΛΤΟΥ

Μ'α οικογένεια μέ γνήσιας "Ελληνικά; άρετάς, ήτις τιμφ τό "Ελληνικόν 
όνομα εΐς τήν ξένην. "0 έν τφ "Ελληνική) γυμνασίφ τής "Οδησσού καθηγη
τής κ "Αναστάσιος Μάλτος, έκ Μεγαρόβου τής Μακεδονίας καταγόμενος, 
κατέστη δ·ά τοΰ πατριωτικού καί τοΰ φιλολογικού αύτοΰ έργου υπέροχος 
Φυσιογνωμία Πανελληνίου σεβασμού καϊ αγάπης. Ή "Ελληνική φιλολογία 
Χωείλει ιδία εΐς τόν κ. Μάλτον ότι έθεσεν εΐς έπικοινωνίαν το "Ελληνικόν 
πνεΰμα μέ' τά θαυμάσια αριστουργήματα τής Ρωσσικής φιλολογίας. Αί 
ιιεταφράσε'ς τοΰ κ. Μάλτου κλασσικών έργων τών μεγαλητέρων Ρώσσων 
λογογράφων, δημοσιευθεΐσαι εΐς τήν σειράν τών έκδόσεων τής βιβλιοθήκης 
Μαρασ)ή έδωκαν νέαν πολύτιμον κίνησιν εΐς τήν πνευματικήν ζωήν εν 
"Ελλάδι καί θαυμάζονται έξ ίσου διά τήν έκλογήν τών μεταφρασθέντων 
έογων καϊ διά τήν αριστοτεχνικήν άπόδοσιν εΐς τήν "Ελληνικήν γλώσσαν. 
Διά τό φιλολογικόν έργον τοΰ κ. Μάλτου όλοι γνωρίζουν περισσότερα απο 
όσα δήποτε κολακευτικά δυνάμεθα νά εϊπωμεν. Υπήρξε καί είναι μία 
δύναμις "Ελληνικής φιλολογίας. Άλλά καί διά τό έργον του ώς διδασκά
λου καί πατριώτου άν δμιλήσωμεν, ϊσως είς ελάχιστους θα γνωρίσωμέν τι 
νέον "Π φήμη, ή δποία είναι πάντοτε εύμενής πρός τούς αγαθούς, εχει 
ιοέοε· -7δη =ΐ' τήν γνώσιν δλων τών "Ελλήνων τό όνομά του συνδεδεμένον, 
ώ- εΐς μία* άναπόσπαστον έννοιαν, μέ τήν άξίαν τοΰ μεγάλου διδασκάλου,
καί μέ τόν θαυμασμόν τόν δποϊον 
προκαλεΐ ή γενναία καί ΰψηλό- 
φρων πατριωτική καρδία καί ή 
φωτεινή διάνοια, δημιουργοΰσαι 
τήν ώραίαν εκείνην έργασίαν, τήν 
όποιαν καλοΰμεν άλλοτε ΰπέρο- 
χον έξυπηρέτησιν τής Πατρίδος 
καί άλλοτε αΰταπάρνησιν. Ό κ. 
Μάλτος είναι δ κατ’ εξοχήν "Ελ
λην καί δ κατ’ έξοχήν διδάσκα
λος. Ή σύζυγος αύτοΰ ή κυρία 
Μαρία Μάλτου, τό γένος Κοαν- 
ζάκη, έκ Σύρου, είναι άξία τοιού- 
του άνδρός. Σύντροφος τοΰ βίου 
απαράμιλλος εΐς άφοσίωσιν καί 
στοργήν, στολισμένη μέ δλους 
τούς θησαυρούς τοΰ αίσθήματος 
καί τής εύγενοΰς άγωγής τών 
πατριαρχικών οικογενειών, αΐτι
νες έλαμπρΰνθησαν έν τή "Ελλη
νική άρετή καί έλάμπρυνον αύ
τήν, καί μήτηρ συνεχίζουσα, είς 
τήν άνατροφήν τών τέκνων της, 
τήν παλαιάν έκείνην "Ελληνικήν 
καϊ Χριστιανικήν παράβοσιν, ή 
δποία έδωκε τούς θαυμάσιους 
έκείνους χαρακτήρας, τούς εό- 
λαβουμένους τόν θεόν καί τήν Ο ΕΞΩ ΕΛΗΝΙΣΜΟΣ.— Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ TOV ΕΝ ΟΔΗΣΣΟ! ΚΑΘΗΓΗΤΟΤ Κ. ANT. MAATOV

ατόργων καί διακεκριμένων,

Πατρίδα καί άγαπώντας τό καλόν καί τό 
υψηλόν. Οί γόνοι τής οικογένειας ταύτης, 
οί δποίοι καί μέ τά όνόματά των — ’Ιφι
γένεια. "Αλέξανδρος, Όρέστης — δεικνύουν 
τήν εϋλάβειαν τών γονέων των πρός τό 
"Ελληνικόν ιδεώδες, υπόσχονται νά γείνουν 
άξιοι τών γεννητόρων των. Καί άληθώς δέν 
δύναται νά εϋχηθή τις καλλίτερόν τι εΐς τούς 
τρυφερούς αυτούς 'Ελληνικούς βλαστούς.

«
ΜΑΡΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΞΥΔΙΑ

Είς σκληροτάτην δοκιμασίαν έρριψεν ή 
Μοίρα τόν πατριαρχικόν καί προσφιλή εΐς 
τό πανελλήνιον οίκον τοϋ Διονυσίου Ξύδια 
τής Τεργέστης. Μετά βραχεΐαν νόσον, έκλει- 
σεν έκεϊ τάς ήμέρας της_ ή έρίτιμος δέ
σποινα Μαρία Διονυσίου Ξνδιά, καλϋψασα 
μέ όδυνηρότατον πένθος σύζυγον διακεκρι- 
μένον, εκλεκτά τέκνα, άπειρους φίλους καί 
συγγενείς. Φυσιογνωμία εϋγενεστάτη, τρυ
φερά σύζυγος, φιλόστοργος, ίδεωδώς φιλό
στοργος μήτηρ, άριστοκρατικώτατα φιλό
ξενος, επιβλητική, άλλά καί έξόχως φιλάν
θρωπος ή πολύκλαυστος δέσποινα, ύπήρχεν 
άληθές στόλισμα τής Τεργεσταίας "Ελλη
νικής παροικίας. Παραλλήλως πρός τόν 
πανελλήνιον εμπορικόν οίκον, τόν όποιον 
ϊδρυσεν έκ τοΰ μηδενός, άκλόνητον καί άκ- 
μαϊον, δ μεγαλοφυής σύζυγός της, δ Διο
νύσιος Ξυδιάς, έδημιούργησεν ή έξοχος, 
πολύτιμος καί αείμνηστος δέσποινα τόν 
ιδιωτικόν του οίκον άξιοθαύμαστον πρότυ
πον οικογένειας καί δψωσεν αύτόν, μεταξύ 
"Ελλήνων καί ξένων, εΐς πρωτίστην περιω- 
πήν. Τά χαρίσματα καί αί άρεταί τής άλη- 
σμονήτου γυναικός έχουσιν έπιμελώς έν- 
σταλλαχθή εΐς τήν ψυχήν τέκνων φιλο- 

δτινα, ευτυχώς, ύποβαστάζουσι σήμερον τόν 
βαρέως δοκιμαζόμενον πατέρα, τόν πατριωτικώς πολυτιμότατου άνδρα, ώς 
μόνη άνθρωπίνως δυνατή παρηγορία καί άνακούφισις.

«
ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

'Εν τή σειρφ τών τευχών τής Στρατιωτικής Βιβλιοθήκης, ύπ’ άριθ. 88, 
έξεδόθη άρίστη μελέτη γραφεΐσα ύπό τοΰ ύπολοχαγοΰ τοΰ Πεζικού κ. Γρη- 
γορΐου Β. Φαληρέα, καί περιέχουσα τήν ιστορίαν τοΰ 7θν Συντάγματος 
πεζικού άπό τής συγκροτήσεως αύτοΰ μέχρι τών ημερών μας, μετά πάσης 
τής έκθέσεως διά τήν συμμετοχήν τοΰ Συντάγματος τούτου εΐς τόν πόλε
μον τοΰ 1897, έν Θεσσαλία καϊ έν Κρήτη, καϊ εΐς τόν εύγενή Μακεδονικόν 
άγώνα. Τό μικρόν τούτο πόνημα, γραφέν παρ’ ένός τών εΰπαιδευτοτέρων 
καϊ φιλοτιμωτέρων αξιωματικών μας, μετά πάσης Ιστορικής ακρίβειας 
καϊ γλαφυρότητος, θά χρησιμεύση βεβαίως ΐνα παρακίνηση, ώς καί δ κ. 
Φαληρέας έκφράζει τήν ευχήν, δπως γραφή ή Ιστορία πάντων τών σωμά
των τοΰ στρατοΰ. Σημειωτέου δτι τοΰ βιβλίου προτάσσεται έν εϊδει προλό
γου, σύντομον ιστορικόν περί τοΰ πρώτου τακτικού στρατοΰ τής 'Ελλάδος.

«
ΟΙ ΚΟΥΤΟΠΟΝΗΡΟΙ

Είξεύρετε, δτι ή στρουθοκάμηλος, έν τή κουτοπονηρίφ της, νομίζει δτι 
διαφεύγει έρχόμενον κίνδυνον, κρύπτουσα μόνον τήν κεφαλήν της όπισθεν 
αντικειμένου τινός. "Άν φαίνεται τό άλλο σώμά της δλόκληρον, τοΰτο δέν 
έχει σημασίαν" αρκεί ότι δέν βλέπει τόν κίνδυνον! Λοιπόν, ύπάρχουσι 
καί άνθρωποι μιμητά’, τοΰ άνοήτου τούτου πτηνού" άτυχώς δέ μεταξύ 

αύτών καίτινες λαμδάνοντες τήν 
« Είκονογραφημένην », έλάχιστοι 
βεβαίως ούτοι. Οί κύριοι ούτοι 
μάς έπιστρέφουσι τά τεύχη, άφ’ού 
προηγουμένως μεριμνήσουν, δια- 
γράφοντες ή άφαιροΰντες έπι- 
μελώς τήν έπί τής ταινίας διεύ- 
θυνσίν των,νάέξαφανίσουν καλώς 
πάν ίχνος άπό τό όποιον θά ήδυ- 
νάμεθα νά διακρίνωμεν ποιοι εΐνε 
οί έπιστρέφοντες, ώστε νά παύ- 
σωμεν νά τοΐς άποστέλλωμεν τό 
περιοδικόν μας. Διατί τό κάμνουν 
αύτό; Δέν θέλομεν νά τό εϊπω- 
μεν ήμεΐς. θά έρωτήσωμεν μόνον 
νά μάς άπαντήση οίοσδήποτε, 
έάν πλήν τών άλλων, τών εύνοή- 
των, είναι ανεκτόν άπό τό δί
καιον, διά νά μή προσθέσωμεν 
καϊ άπό τήν ήθικήν, νά ύποβάλ- 
λεται ή «Εικονογραφημένη», εΐς 
πληρωμήν δαπανηρών ταχυδρο
μικών τελών, ΐνα μερικοί κύριοι 
λαμβάνουν τήν εύχαρίστησιν καί 
παίζουν εΐς βάρος μας καί εΐς 
βάρος των τό παιγνίδιον τοΰτο 
τής στρουθοκαμήλου.Ίδιαιτέρως 
θά έρωτήσωμεν τόν έν Βατούμ
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κ. Καπαγιαννίδην, τού όποιου μόλις καί μετά βίας, διά πολλής προσπά
θειας, κατωρθώσαμεν νά άναγνώσωμεν τό όνομα εις έν τών έπιστραφέντων 
τευχών. Δέν συμφωνείτε δτι θά ήτο ένδ'.αφέρουσα ή άπάντησις:

α
ΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΣ

θερμή πνοή ύπερηφανείας έρχεται πρός τήν 'Ελληνικήν τέχνην άπό τήν 
Πόλιν τών Φώτων. Μάς τήν χαρίζει ή καλλιτεχνική ψυχή μιάς έκλεκτής 
Έλληνίδος κόρης, τής Δ°5 Ήλέκτρας Παπαγεωργακοπούλου. 'Εάν άνοίξετε 
τό πρόγραμμα μιάς μεγάλης πανηγυρικής συναυλίας ή όποια έδόθη πρό 
όλίγων ήμερών εϊς τό θέατρον Σατελέ τών Παρισίων, θά ϊδητε αναγραφό

μενα τά λαμπρότερα ονό
ματα τής Καλλιτεχνικής Δό- 
5ης τής Γαλλίας — διότι ή 
συναυλία έδόθη ύπέρ σωμα
τείου έξόχως αγαπητού καί 
αγαθοποιού,τής« France Pre- 
voyante . Μεταξύ τών ονο
μάτων αύτών, τού μεγάλου 
Dranem, τής Gann’Dy, τής 
Suzanne Cesbron, τής Όπε
ρας Κομίκ, τού Nuibo, τού 
Canbellv, τού Laskin, τής 
Δ°» Carafes, τής περιφήμου 
Gaby Deslys, τής Δ°? Marie 
Humbert, τής Δ°ς D’Elty, 
τής "Οπερας, καί τόσων άλ
λων, σημειοΰται μετά τών 
πρώτων έν τιμή καί τό δνομα 
τής Έλληνίδος καλλιτέχνι- 
δος. θά τό διακρίνετε όμως μέ 
δυσκολίαν, παρά τά μεγάλα 
γράμματα μέ τά δποία είναι 
τυπωμένον, διότι οί Γάλλοι, 
οί δποίοι τρελλαίνονται διά 
τήν συντομίαν καί λέγουν τόν 
Cinematographe - Cinema, 
καί τόν Metropolitain - Me
tro, καί μάλιστα οί καλλι- 
τέχναι, είναι άδϋνατον νά 
προφέρουν δνομα έλληνικόν 
μήκους τεσσάρων χιλιομέ
τρων. Ή Δι5 Παπαγεωργα- 
κοπούλου άναφέρεται είς τό 
πρόγραμμα καί είναι γνωστή 
είς τόν Παγκόσμιον καλλιτε
χνικόν κόσμον, μέ τό δνομα 
Elektra Gorga, τό δποϊον 
είναι συγκοπή τού μακρο
σκελούς επιθέτου της. Ή 
Δ1? Gorga είς τήν συναυλίαν 
αυτήν, ήτις ήτο άποθέωσις 
τής Τέχνης άπό τούς ϊσχυρο- 
τέρους μύστας της, έτραγού- 
δησεν Ίταλιστί μίαν άριαν τής 
«Τόσκας τού Παυτσίνι, μέ 
τόσην δύναμιν τέχνης καί τό
σην γλυκύτητα φωνής, ώστε 
τά καλλιτεχνικά Γαλλικά πε
ριοδικά νά πανηγυρίσουν τήν 
έμφάνισίν της ώς μίαν άπο- 
κάλυψιν μεγάλου ταλάντου. 

Άλλά τοιοΰτοι θρίαμβοι 
δέν δοξάζουν καί τήν εκλε
κτήν κόρην καί τήν 'Ελληνι
κήν τέχνην, χωρίς νά προη- 

γήθησαν κόποι καί θέλησις ακαταπόνητοι. Διότι καί τό ϊσχυρότερον τάλαν- 
τον, δπως αύτό τής καλλιτέχνιδός μας, δέν αστράπτει εϊς θάμβος χωρίς 
τήν έπιστημονικήν καλλιέργειαν.Άλλ' ή Δι€ Παπαγεωργακοποϋλου ύπήρξε 
τυχηρά, ή μάλλον εύρε κατά τήν άξίαν τής καλλιτεχνικής της δυνάμεως, 
τούς περιφημοτέρους διδασκάλους : Τόν De Martigny τού Ωδείου τών 
Παρισίων, καθηγητήν δλων τών άστέρων τού φσματος, δπως τής Lina 
Cavallieri. Έπειτα τόν Nuibo, τόν πρώτον τενόρον τής Γκράντ Όπερά 
καί τής Όπερά Κομίκ, δστις καί έθαύμασε μίαν άπροσδόκητον άποκάλυψιν 
σπανίου μετάλλου φωνής και έξ ίσου χαριεστάτης καί ίσχυράς τέχνης. Ό 
Nuibo εύρήκεν εις τήν θελκτικήν Έλληνίδα καλλιτέχνιδα τήν ιδεώδη «Τό- 
σκαν», καί μετά τήν συναυλίαν έκείνην τή έστειλε τήν φωτογραφίαν του μέ 
τήν έξής άφιέρωσιν : «Είς τήν ύπέροχον (brillante) μαθήτριάν μου Elektra 
Gorga, είς άνάμνησιν τής πρώτης έπιτυχίας της έν Παρισίοις, καί εϊς τήν 
μέλλουσαν Τόσκαν μου, είς ένδειςιν έγκαρδίου συμπάθειας».

Καί άν συλλογισθή κανείς δτι μόλις πέρυσιν ή Δ1? Gorga έτελείωσε τά 
μαθήματα τού Ωδείου ’Αθηνών, λαδούσα μετάλλιον χρυσούν, φαντάζεται 
ποιας δόξας έτοιμάζει δΓ έαυτήν καί τήν Ελληνικήν τέχνην, δταν τελειώση 
τάς άνωτέρας μουσικάς σπουδάς, δι' άς μετέβη καί διαμένει είς Παρισίους.

«
Η ΠΡΩΤΗ-ΆΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Είς 'Αμερικανός δημοσιογράφος, δ Ιωσήφ Πούλιτσερ, περίφημος μεταξύ 
τών διοργανωτών τού λεγομένου κιιρίνον τύπον, άποθανών άφήκε μέγα 
μέρος τής περιουσίας του πρός ϊδρυσιν σχολής δημοσιογραφικής έν τφ 
Πανεπιστημίφ τής Κολομβίας. Γενομένης ήδη τής προκαταρκτικής όργα- 
νώσεως, ή Σχολή αύτη Οά άρχίση τά μαθήματά της τόν προσεχή Σεπτέμ
βριον, ύπό τήν διεϋθυνσιν ένός τών διαπρεπεστέρων Αμερικανών δημοσιο

γράφων, τού δόκτορος Φάλκοτ Ούΐλλιαμς. Τά μαθήματα διαρκούν έπί 
τέσσαρα έτη καί περιλαμβάνουσι πλήν τής κυρίας δημοσιογραφικής ύλης, 
καί τήν διδασκαλίαν τής ’Αγγλικής γλώσσης καί φιλολογίας, γλώσσης 
καί φιλολογίας Γερμανικής ή Γαλλικής, κατ’ εκλογήν, Φυσικών Επιστη
μών, Δημοσίου 'Αμερικανικού Δικαίου, κοινωνικής καί βιομηχανικής 
Ιστορίας, ιστορίας καί τέχνης τής δημοσιογραφίας, στοιχείων φιλοσο
φίας. Πρόκειται δέ σύν τφ χρόνφ νά προστεθώσι καί τά έξής μαθήματα : 
Διοικητικόν Δίκαιον. Δημοσιονομία καί πολιτική οικονομία, χρηματιστική 
έπιστήμη, Μουσική, Καλαί Τέχναι κλπ. Οί διπλωματούχοι τής σχολής 
ταύτης θά θεωρούνται καί ώς διπλωματούχοι τής φιλολογίας, ή άπω- 
τέρα δέ προσπάθεια είναι όπως βαθμηδόν οί σημερινοί δημοσιογράφοι 
άντικατασκαθοΰν διά διδακτόρων τής σχολής ταύτης, άναλαμδανόντων 
ύποχρέωσιν τών διευθυντών τών έφημερίδων νά προτιμώσιν αυτούς.

«
ΙΔΕΩΔΗΣ ΕΥΓΕΝΕΙΑ

Ό σημερινός Πρόεδρος τών Ηνωμένων Πολιτειών, 6 Τάφτ, είναι δ εϋγε- 
νέστερος άνθρωπος τού Κόσμου. Κρίνατε άπό αύτό ποϋ έγραψε μία έφημε- 
ρίς τής Καλλιφορνίας, έπ’ εύκαιρίφ τής διεξαγομένης όξυτάτης εκλογικής 
διαπάλης έν Αμερική διά τήν προεδρίαν: «Εϊμπορεϊτε νά μεμφθήτε δι' ο,τι 
δήποτε θέλετε τόν κ. Τάφτ, άλλά κανείς δέν είμπορεϊ νά τού άρνηθή δτι, 
είναι δ εύγενέστερος άνθρωπος τής 'Αμερικής. Εύρίσκετο προσφάτως εϊς 
τό τράμ, καί παρατηρήσας πολλάς κυρίας ϊσταμένας όρθιας, ήγέρθη εύγε- 
νώς καί παρεχώρησε τήν θέσιν του efc τέσσαρα,- έξ ανιών.' .

Σημειώσατε δτι δ Τάφτ είναι μεταξύ τών παχύτερων 'Αμερικανών.

«
ΑΝ ΥΠΗΡΧΕ ΤΕΤΑΡΤΗ ΘΕΣΙΣ . . .

Εϊς τήν Γερμανίαν οί ύπάλληλοι τών σιδηροδρόμων ζητούν τά εισιτήρια 
μέ φρασεολογίαν ιδιαιτέραν διά τούς έπιδάτας έκάστης θέσεως. Είς τούς 
έπιδάτας τής πρώτης λέγουν : Παρακαλώ τούς κυρίους νά ευαρεστηθούν 
νά δείξουν τό εΐσιτήριόν των». Εις τούς έπιβάτας τής δευτέρας: «Παρα
καλώ τά εισιτήριά σας;. Καί είς τούς τής τρίτης: «Έξω τά εισιτήριά 
σας!». Έάν υπήρχε καί τέταρτη θέσις οί ύπάλληλοι μέ τό περίστροφον είς 
τάς χεΐρας θά έκραύγαζον : «Τό εΐσιτήριόν ή τήν ζωήν!·.

«
ΤΙΜΗ ΔΙΑ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Μία κλινική, οί «"Αγιοι ’Ανάργυροι·, ίδρυθεϊσα πρό όλίγων έτών κατήν- 
τησεν αληθινόν τέμενος 'Ασκληπιού, εϊς τό δποϊον εύρίσκουν θεραπείαν 
δλοι, «ώδήποτε νοσήματι κατέχονται». Πράγματι μέ τήν εΰάρεστον καί 
θαυμασίαν θέσιν της—διασταύρωσις Πατησίων καί Λεωφόρου 'Αλεξάνδρας— 
δπως είναι περίκομψος καί εύάερος, άνετος, άπαστράπτουσα μέσα, μέ δλας 

Η ΘΑΥΜΑΣΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ "ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ,,

τάς νεωτέρας μεθόδους τής Επιστήμης, μέ πλουσιωτάτην συλλογήν οργά
νων, συσκευών Ρέντγκεν, ύψιπύκνων ρευμάτων κλπ. καί μέ ένα Ν. Κοντο- 
λέοντα, διευθυντήν τού Χειρουργικού καί Γυναικολογικοϋ τμήματος, είναι 
έν άπό τά πρώτα, άν μή τό πρώτον, έπιστημονικά ιδρύματα, ποΰ τιμά τάς 
Αθήνας. Διευθυντής θεοχάρης Τσόχας. Άριθ. τηλεφώνου 324.

«
ΕΙΜΑΙ ΚΑΙ ΕΓΩ ΕΔΩ!

Είς τό ύπουργεΐον. Δύο γραμματείς φιλονεικούν καί ύδρίζονται:
— Είσαι γαϊδαρος !
— Μά ύπάρχει είς τόν κόσμον μεγαλήτερος γαϊδαρος άπό σένα;
Ό τμηματάρχης, άκούσας, παρεμβαίνει αύστηρώς:
— Έ ! κύριοι! Λησμονείτε δτι είμαι καί έγώ έδώ !
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