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Ησυνάντησις τοΰ Αύτοκράτορος πασών τών*'/
_ Ρωσσιών μέ τόν Κάρολον τής Ρουμανίας 

είς τήν Παρευξείνειον Κωνστάντζαν έχαρα- 
κτηρίσθη ώς γεγονός ίδιαζούσης πολιτικής 
σημασίας. ;

Έθεωρούσαμεν τήν 'Ρουμανίαν ολίγον πρό 
τοΰ δευτέρου Βαλκανικού πολέμου ώς τόν 
δορυφόρον τής Μοναρχίας τών Άψβούργων.’ 
Μέ τήν συμμετοχήν της είς τόν δεύτερον πόλε
μον, μέ τήν έπελθοΰσαν συνεννόησή1 της πρός 
τήν Σερβίαν καί πρός τήν Ελλάδα έξήλθεν 
άπό τήν Λύστριακήν επιρροήν κ’ έγεινε τό 
πρώτον Βαλκανικόν κράτος, δσον αφόρα τήν 
δύναμιν τόν πληθυσμόν καί τήν έκτασιν. Ή συνθήκη του Βουκουρεστίου 
κατέστησε τόν βασιλέα Κάρολον ύψηλόν διαιτητήν τών Βαλκαύίων.

Τό Τσαρικόν ταξεΐδι καθιστά ακόμη βαθυτέραν τήν τάφρον, πού 
ώρύχθη μεταξύ Ρουμανίας καί Αΰστρουγγαρίας.

Μή λησμονώμεν δέ οτι, δύο εκατομμύρια Τρανσυλβανών 'Ρουμάνων 
δουλεύουν ύπό τόν Αυστριακόν ζυγόν...

Νέον τρομερόν, ανεκδιήγητου, τραγικόν δυστύχημα έπληξε την καρ
διάν τοΰ πρυτάνεως τών μοναρχών τής Εύρώπης, τοΰ γηραιού Και- 
σαροβασιλέως. ’Εκείνος, δστις ε’ιδε τόν θάνατον τοΰ υιού του καί τής 
συζύγου του υπό τόσον τρομερός συνθήκας, δστις είδε τόσας καταστρο
φής εις τό κράτος του, είδε χανομένας τάς ωραιοτέρας του επαρχίας, 
είδεν άπολλυμένην δΓ αυτόν τήν ηγεμονίαν έπι τών Γερμανικών κρα
τών, είδεν ακόμη έκπνέον τό ονειρον τής καθόδου πρός τό Αίγαΐον, 
έπρόκειτο νάκούση καί τήν προχθεσινήν δολοφονίαν τού Σεραγιέβου.

Άλλ’ ή δολοφονία τού Σεραγιέβου, ή θανατώσασα τό Διαδοχικόν 
ζεύγος τής Αΰστρουγγαρίας, δέν πρέπει νά μετράται μόνον μέ τόν 
πήχυν τού αισθήματος. Όχι. Λαμβανομένων ύπ’ δψει τών συνθηκών, 
ύπό τάς οποίας έτελέσθη, πρέπει νά χαρακτηρισθή ώς μία εθνική έκδί- 
κησις ενός αδικούμενου λαού.

'Ανεξαρτήτως τού γεγονότος δτι, ό δολοφονηθείς Άρχιδούξ ύπήρξεν 
ό «ήθικός αύτουργός» τής προσαρτήσεως τής Βοσνίας κζ’Ερζεγοβίνης 
είς τήν Αύστρουγγαρίαν, πρέπει νά ληφθή ύπ’ δψει, δτι ό Φραγκίσκος 
Φερδινάνδος έζήτει διά τής πολιτικής του τόν χωρισμόν τών Κροατών 
καί τών Σέρβων, λαών όμαιμόνων, διαφερόντων μόνον κατά τό θρη
σκευτικόν δόγμα. Ήθελε νά ίδρύση μίαν Κροατίαν εις βάρος τής 
Σερβικής ιδέας. Τούτο δέν τοΰ τό έπετρεψαν οί συνωμόται τοΰ Σερα
γιέβου : Ό Καμπρίνοθιτς καί ό Πρίντσιπ.

«
At σχέσεις Ελλάδος καί Τουρκίας εύρίσκονται είς τό αυτό σημεϊον, 

ή σχεδόν είς τό αύτό. Ή Ελληνική κυβέρνησις έδέχθη τήν Τουρκικήν 
πρότασιν περί ανταλλαγής πληθυσμών. Ή Τουρκική τήν σύστασιν 
Μικτής ’Επιτροπής διά τά έν Μικρασίφ.Άλλά τό Πατριαρχεϊον, ποϋ έχει 
πλήρη συνείδησιν τής καταστάσεως, άρνεϊται νάνοίξη τάς ’Εκκλησίας.

Ό καθήμενος έπί τού θρόνου τών Χρυσοστόμων είπεν:
• Τό κλείσιμον τών Εκκλησιών έξηρτάτο άπό τό Οικουμενικόν Πα- 

τριαρχεΐον. Τό άνοιγμά των έξαρτάται άπό τήν Πύλην.»
Τιμή είς τόν Γενάρχην.

Ή έκθεσις τοΰ 'Αμερικανού πρεσβευτού κ. Ούΐλλιαμς, ήτις έδημο- 
σιεύθη είς τάς εφημερίδας δλου τοΰ κόσμου, υπήρξε φυσικά κάτι, τό

ΗΓΕΠΕΤΕΙΟΣ TOY ΚΙΛΚΙΣ. — ΓΟ Βασιλεύς Ακολουθούμενος υπό τοΰ έπιτελείου Του διέτρεξε 
τάς τάξεις τών σωμάτων έπιΟεωρών λεπτομερώς έκαστον σώμα.

Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ.—Της τελετής προηγήΟη δέηαις έπιμνημόοννος καί δταν ό Μητροπολίτης έν τώ μέοφ 
τών παρατεταγμένον σωμάτων ύπέρ άναπαύσεως τών πεσόντων, μία Ιερά φρικίασις δίεδρα μεν τάς τάξεις
καί ή Α. Μ. ό Βασιλεύς έΦεάθη δακρύων. (Φωτ. Δ. Μάκρη)

όποιον δέν θά έπερίμενε κανείς άπό ένα διπλωμάτην. Τό επάγγελμα 
τοΰ διπλωμάτου, κατά τήν άντίληψιν πού κρατεί, είναι τό επάγγελμα 
τοΰ έπισήμως ψεύδεσθαι. Άλλ' ό κ. Ούΐλλιαμς ύπήρξεν είς τούτο επα
ναστάτης. Κ’ έθροντοφώνησε μέ_ μίαν πρεσβευτικήν έκθεσιν δτι. η Ευ
ρώπη άκο/ασταίνει είς τήν Αλβανίαν. "Οτι ή Ευρώπη,_προκαλεϊ τήν 
εμφύλιον σφαγήν ενός λαού. Αί «Ήνωμέναι Πολιτεϊαι» έχουν πολλούς 
άνδρας μέ τό ηθικόν ανάστημα τοΰ κ. Ούΐλλιαμς; Τότε άς καυχώνται.

«
Ή άπόφασις τοΰ ’Αμερικανικού Κογκρέσσου. όπως έπιτρέψη τήν 

πώλησιν είς τήν 'Ελλάδα έκ μέρους τής συμπολιτειακής κυβερνήσεως 
δύο θωρηκτών συνεκίνησε βαθύτατα τόν Ελληνισμόν ολόκληρον. Ιδιαι
τέρως τό όνομα τού προέδρου Ούΐλσωνος είναι αύτάς τάς ημέρας είς 
τά στόματα δλων έν Έλλάδι. Διότι ό Ούΐλσων, ό σοφός πρόεδρος τών 
«Ήν. Πολιτειών» είναι ό έπιβαλών τήν γνώμην του είς τό Κογκρέσσον.

Καί κατ’ αύτόν τόν τρόπον ή Ελληνική ναυτική δύναμις ένισχύθη 
σημαντικώς, καί ό πόλεμος, αν δέν άπεσοβήθη, άνεβλήθη τούλάχιστον.

Ας έλπίσωμεν ότι, πολύ ταχέως δ 'Ελληνικός στόλος θά ένισχύθη καί 
διά μεγαλυτέρων μονάδων.

Τό νέον 'Ελληνικόν καταδρομικόν «"Ελλη» κατέπλευσε πρό ημερών 
είς τό Φάληρον. Δέν πρόκειται φυσικά περί σπουδαίας ένισχύσεως τοΰ 
στόλου.’Αλλά μαζί μέ τά νέα τορπιλλοβόλα, τά δύο ’Αμερικανικά θωρη- 
κτά, τό νέον υποβρύχιον, προσθέτει καί ή «Έλλη» μίαν μικράν δύναμιν 
είς τόν 'Ελληνικόν στόλον, δστις πολύ ταχέως θά κληθή νά λύση τήν 
διαφοράν μας πρός τούς Τούρκους μέ τήν εύγλιοττίαν τοΰ τηλεβόλου.

«
Ό καπετάν Βάρδας μέ άλλους άρχηγούς τοΰ Αύτονομιακοΰ στρατού 

τής Ηπείρου άνέκτησε τήν Κορυτσάν. Τό γεγονός δέν έπανηγυρίσθη 
έπαξίως καί δμως έπρεπε. Πόλις 30 χιλιάδων 'Ελλήνων εισέρχεται καί 
πάλιν είς τήν σφαίραν τής αύτονόμου Ηπείρου, διά νά τηρήση τόν 
Ελληνικόν της χαρακτήρα. Τιμή εις τόν καπετάν Βάρδαν, τιμή είς τά 
όπλα τών αύτονομων. Τιμή είς τόν κ. Ζωγράφον.

«
Κανείς βεβαίως άπό τούς άναγνώστας τής «Εικονογραφημένης» δέν 

θά έζήλευε τήν τύχην τοΰ πρίγκηπος Βήδ. Κανείς δέν θ’ άντήλασσε 
τήν ήρεμον ζωήν του μέ μίαν αμφίβολον βασιλείαν. Άλλ’ ούτε ό ίδιος 
είν’ εύχαριστημένος άπό τό ήγεμονικόν του αξίωμα. Πώς λοιπόν δέν 
παραιτεϊται; Θά έρωτήσετε. s ,

'Υπάρχουν δύο λόγοι άποτρέποντες τόν Βήδ από τής παραιτήσεως.
Ό πρώτος: Ή έν Γερμανία κοινή γνώμη, ήτις θεωρεί ^προσβολήν 

διά τόν Γερμανικόν στρατόν τό δτι ένας ίλαρχος του 
— ό Βήδ — κατέλιπε πρό όλίγου άκόμη πανικόβλη
τος τό Δυρράχιον κ' έσώθη είς τά πολεμικά πλοία. 
Ό Βήδ λοιπόν εργάζεται πρός άνάκτησιν της στρα
τιωτικής του τιμής. Ό δεύτερος; Παραιτούμενος 
οίκειοθελώς δ Βήδ θά χάση τήν έκ 265 χιλιάδων 
έτησίαν έπιχορήγησιν, ήτις θά τώ δίδεται δν έξαναγ- 
κασθή βιαίως είς παραίτησιν.

Ένας λόγος ηθικός κ’ ένας λόγος οικονομικός 
παρατείνουν τήν διαμονήν του είς τό Δυρράχιον.

«
Είς τάς 3 Αύγουστου θά έχουν δλικήν έκλειψιν 

τού ήλιου άπό Γροιλανδίαν μέχρι τού ’Ινδού ποτα
μού, άναμέσον Νορβηγίας, Σουηδίας, 'Ρωσσίας καί 
Περσίας. Είς τήν Τωσσίαν ή όλική έκλειψις τοΰ 
ήλιου θά διαρκέση δύο πρώτα λεπτά τής ώρας.

Δύο σημαντικά σημεία πρέπει νά μελετηθούν 
κατά τήν διάρκειαν τής έκλείψεως.

Ή πορεία τών Ερτζιανών κυμάτων είς τόν άέρα, 
εις τήν σκιάν, καίτό ημίφως θά ύπακούση ύπό τήν 
έποψιν τής άπορροφήσεως καί τής διαπλάσεως, είς 
νόμους διαφέροντας έκείνων, οί όποιοι διέπουν τό 
φώς. 'Η έντασις, ή πυκνότης καί δ χαρακτήρ τών 
φυσικών ηλεκτρικών κυμάτων καί τών ατμοσφαιρι
κών φαινομένων δύνανται νά ποικίλλουν, είτε διότι 
ή πορεία τών 'Ερτζιανών κυμάτων θά διευκολυνθώ 
άπό τήν έκλειψιν, είτε διότι ή παραγωγή ηλεκτρι
κών κυμάτων φυσικών θά έπιρρεασθή άπό τήν 
έκλειψιν δΓ οίονδήποτε άγνωστον λόγον.

'Ο δόκτωρ Έκλες τού Πανεπιστημιακού Κολ- 
λεγίου τοΰ Λονδίνου παρασκευάζεται διά τήν μελέ
την τής έφετεινής έκλείψεως.

οτι θά έλυνε πρός καιρόν τό ζήτημα. Άφ’ ετέρου μία φορολογία βαρύ
τερα τών οικοπέδων θά έξηνάγκαζε τούς οικοπεδούχους τών ’Αθηνών 
νά κτίσουν τά εντός τής πόλεως οικόπεδά των, τά όποια είναι εστία 
ακαθαρσίας.

«

Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΤ ΚΙΛΚΙΣ. — Μετά τήν έηιμνημύσυνον δέησιν ό Βααιλενς έπεΟίώρησε τά στρατεύματα καί συνεχάρη 
τόν ’Αρχηγόν τής Γαλλικής 'Αποστολής στρατηγόν Βιλλαρέ.

'Υπουργόν τής Συγκοινωνίας νά κατασκευάση

Ηεπετειος τοΰ Έλληνο-Βουργαρικοΰ πολέμου, ήτις 
συνέπιπτε μέ τήν ΙΤυν Ιουνίου έτελέσθη μεγαλο- 

πρεπώς, αλλά πενθίμως. Ό βασιλεύς ήθέλΐ|σεν, όπως κατά τήν ημέ
ραν αυτήν τελεσθή άντί παντός άλλου πανηγυρισμού μνημόσυνου είς 
τούς πεσόντας. Ιδού μία πρωτοβουλία αληθινά έμπευσμένη! "Εθνος 
ποϋ τιμά τούς νεκρούς του είναι προωρισμένον νά ζήση καί θά ζήση.

Ό ναός τής μητροπόλεως. δπου έτελέσθη τό μνημδσυνον είχε διακό- 
οΙι,1θΰ πενθίμως. Είς τό μέσον του ναοΰ είχε τοποθετηθή ώραιότατον 
κενοτάφιον έκ παλλεύκου μαρμάρου, περιβεβλημένον μέ ώραίον όλό- 
λευκον στέφανον. Τό μαύρον εΐχεν έκδιωχθή έπιμελώς άπό τόν διάκο
σμον. Καί τό δλον κενοτάφιον έπεκάλυπταν δύο Ελληνικοί σημαϊαι. 
εις τάς τέσσαρας δέ γωνίας τοΰ κενοταφίου έκαιαν τέσσαρες παμμέγι- 
σται λαμπάδες . . .

’Εκεί ό Βασιλεύς μέ τόν Διάδοχον, τούς Πρίγκηπας, τούς Υπουργούς 
του έδεήθη ύπέρ τών ένδοξων νεκρών. Μία ύμάς τραυματιών ήνωσε 
τάς εύχάς της μέ τάς εύχάς τοΰ βασιλέως. Ποια συγκινητική τελετή |

«
"Εγκλημα στυγερόν — διά νά μή μεταχειρισθώμεν τήν λέξιν τών 

μυθιστορημάτων — έγκλημα πρό παντός άκατανόητον συνετάραξε κατά 
τόν μήνα τούτον τήν ’Αθηναϊκήν κοινωνίαν. Ό ποιητής Κουλουβάτος 
έτραυμάτισε βαρέως διά περιστρόφου καί στόκου τόν ποιητήν Σκίπην.

Ποια τά αίτια: Πιθανώτατα δέν υπήρξαν αίτια. Ό Κουλουβάτος 
ένήργησεν ύπό τό κράτος στιγμιαίας παρακρούσεως.

Είν’ εύτύχημα οτι, ό άγαπι;τός Σκίπης φαίνεται παρακάμιρας τόν κίν
δυνον. 'Αλλά θά ύποφέρη πολύ έως δτου άναρρώση.

Θά ομολογήσετε 
δμως δτι, ή δολοφο
νική απόπειρα τοΰ 
Κουλουβάτου ύπερ- 
βαίνει κάθε προσδο
κίαν καί θά ομολο
γήσετε άκόμη δτι, 
συχνά είναι ανάγκη 
νά σφίγγω μεν τήν 
κεφαλήν μας μήπως 
μάς φύγη τό λογικόν. 
"Οταν συλλογίζεται 
κανείς δτι, ήμερος 
άνθρωπος ώς τόν 
Κουλουθάτον μετε- 
βλήθη είς χαοάπην...

«
Είς ολίγων ωρών 

άπότάς ’Αθήνας άπό- 
στασιν εύρίσκονται 
δάση παρθένα πεύ
κων κ’ έλάτων, φύσις 
πλούσια καί δαψι
λής, βλάστησες θαυ- 
μαστι'ι καί απίστευ
τος. Είναι ή Πάρνης. 
Καί τό μοναδικόν 
αύτό βουνόν μένει 
άγνωστον, διότι είνε 
σχεδόν άπρόσιτον, 
άφοΰ δέν υπάρχει 
συγκοινωνία.

Μία ’Αγγλική εται
ρία έπρότεινεν είς τόν ............. , --------------- u
οδοντωτόν σιδηρόδρομον μέχρι Πάρνηθος. Δέν γνωρίζομεν τάς προτά
σεις των, κατά πόσον είναι άσύμφοροι ή συμφέρουσαι. Άλλ’ ή ιδέα 
είναι άξια παντός επαίνου. Ή Πάρνης είναι ή όασις μιας καταξήρου 
χέρσου. "Ας καταστή προσιτή, τώρα μάλιστα ποΰ πρόκειται νά ένωθώ- 
μεν σιδηροδρομικώς μέ τήν Εύρώπην, κέχομεν ανάγκην νά καταστή- 
σωμεν έπί μάλλον καί μάλλον έλκυστικωτέραν τήν ’Αττικήν.

«
’Enj σαρανταοκτω ώρας οί ’Αθηναίοι έπεζοπόρησαν καταναγκαστι- 

κώς, έπαυσαν συγκοινωνούντες σιδηροδρομικώς μέ τό Λαύρων, μέ τήν 
Χαλκίδα, μέ τήν Λαμίαν, μέ τήν Λάρισσαν, μέ τάς Πάτρας, μέ τήν 
Τρίπολιν μέ τάς Καλάμας — μέ αύτήν τήν Κηφισσιάν. Σιδηροδρομικέ] 
απεργία πλήρης καί ώργανωμένη. 'Ανεξαρτήτως τοΰ δικαίου ή άδικου 
τών έργατικών απαιτήσεων, ή απεργία ήτον ώς έπανάστασις είς τάς 
συνήθειας μας καί ό κόσμος έδυσφόρησε.

Εύτυχώς δτι τό 48ωρον έπέρασεν.Όλα περνούν είς αύτόν τόν κόσμον 
καί ή συγκοινωνία έπανελήφθη κατά πάσας τάς διευθύνσεις.

Άλλ' ό φιλεργατισμός τής κυβερνήσεως κατεκρίθη ώς υπερβολικός 
άκόμη καί άπό τά κυβερνητικά φύλλα.

«
Αί πτήσεις τοΰ Γάλλου Όλιβιέ, οί Ιππικοί αγώνες τοΰ Σταδίου άνέκοψαν 

κάπως τήν μονοτονίαν τής ζωής είς τήν πρωτεύουσαν. Διά τήν όποιαν 
δ κανών είνε : Κινηματογράφος-θέατρον, Οέατρον-κινηματογράφος.

Ώς πρός τό Φάληρον καί τήν Κηφισσιάν είναι κέντρα «προσπελαρ- 
γισμού», καθιός είπε κάποτε ό κ. Κονδυλάκης. ΟΙ άνθρωποι πηγαίνουν 
διά νά δείξουν τά ρούχα των. Δέν υπάρχει ούτε καν μία εύπρόσωπος 
ορχήστρα, ή όποια νά διώχνη τήν ανίαν μέ τόν εύάρεστόν της θόρυβον.

Προτείνομεν νά ίδρυθή σωματεϊον διά τήν «προαγωγήν τής δημο
σίας χαράς». Καί θάνακηρύξωμεν εθνικόν εύεργέτην έκεΐνον ποΰ θά 
κάμη φαιδροτέρους τούς Έλληνας.

Τήν Δευτέραν 29 Ιουνίου είς τήν μεγάλην αίθουσαν τών τελετών 
τοΰ ’Αρσάκειου έγεινεν ή έτησία απονομή τοΰ 'Ραλλείου καί τού Μπο- 
τασείου βραβείου.

Ηέορτή ήρχισε μέ δοξολογίαν, ακολούθως έψάλη ό βασιλικός ύμνος 
καί άσματα ύπό θαυμασίας χορωδίας μαθητριών. "Επειτα έγεινεν ή 
απονομή τών βραβείων, τού κ. Υπουργού τής Παιδείας Τσιριμώκου 
αποσφραγίσαντος τούς φακέλλους. Τό 'Ράλλειον έτυχεν είς τήν δεσποι
νίδα Κωνσταντίναν Γρηγορίου, τό δέ Μποτάσειον είς τήν δεσποινίδα 
Ελένην Στασινοπούλου. Ή πρώτη κατάγεται άπό τήν Φράσαρην τής 
’Ηπείρου, ή δευτέρα είναι Άτθίς.

θέμα τής έκθέσεως ήτο: Ποια ή αποστολή τής Έλληνίδος έν τή 
μεγαλυνθείση Έλλάδι.

’Από τάς μάλλον γοητευτικός τελετάς ή τής απονομής τοΰ 'Ραλλείου 
καί τοΰ Μποτασείου. Εξ άλλου οί άναγνώσαντες τάς εκθέσεις έξετίμη- 
σαν πολύ τήν πρόοδον τών μαθητριών ύπό τάς διευθύντριας Δ“ Αικα
τερίνην Βαρουξάκη καί Μαρίαν Άλεξανδρίδου.

«
Οί σπιτονοικοκύρηδες! Ιδού ό εχθρός. Καί οί ’Αθηναίοι ήγέρθησαν 

εναντίον αυτών, πού ύψωσαν τά ενοίκια είς δυσθεώρητα ύψη καί κα
τέστησαν άθίωτον τήν ζωήν είς τάς ’Αθήνας.

Είς τί οφείλεται τό κακόν; Πώς δέν επεμβαίνει τό Κράτος; Ήμπο- 
ρεϊ νά έπέμβη τό Κράτος..; Όλ’αύτά συνεζητήθησαν καί συμπέρα
σμα ; Ένα μόνον θετικόν συμπέρασμα έβγήκεν: Ότι αί οικοδομά! 
ήλαττώθησαν είς τό ήμισυ κατά τά τρία τελευταία χρόνια, ένφ άντιθέ- 
τως ό πληθυσμός ηύξήθη ίσως κατά τό ένα τρίτον.

Μία οικοδομική εταιρία μέ μεγάλα κεφάλαια, άναλαμβάνουσα νά 
κτίση δέκα χιλιάδας μονοκατοικίας γύρω άπό τάς ’Αθήνας νομίζομεν

Ή Βιενέζικη μόδα μέ τά υποκάμισα ανοικτά έμπρός, άφίνοντα ελεύ
θερον τόν λαιμόν έκαμε τήν έμφάνισίν της καί είς τάς ’Αθήνας. Οί τολ
μηροί είσηγηταί της, τούς όποιους πρέπει νάναζητήσωμεν είς τούς 
νέους τής ποιητικής «Όργανώσεως» έγειναν αντικείμενα περιεργείας, 
ή δέ 'Αθηναϊκή χρονογραφία τοΰ Διαβάτου κατεδίκασεν αύτούς. Έβλέ- 
παμεν, γράφει ό χρονογράφος τού <’Εμπρός», άσχημους γυναικείους 
λαιμούς, διατί νά βλέπωμεν καί άνδρικάς άσχημίας ;

Μόνον ποΰ λησμονεί ό συμπαθής χρονογράφος οτι, τό ζήτημα είναι 
περισσότερον υγιεινόν παρά αισθητικόν καί ότι, αν έκρίναμεν πάντοτε 
μέ τό μέτρον τής αισθητικής, θά έπρεπε νά καταργήσωμεν όλος τάς 
μεθόδους τής νεωτέρας ζωής, ή όποια δουλεύει είς τήν άσχημίαν.

«
"Ενα Οεατράκι τοΰ Μεταξουργείου συναγωνίζεται έπιτυχώς τά κυριώ- 

τερα θέατρα τής πρωτευούσης. Τό διευθύνει ένας ήθοποιός — θιασάρ- 
χης — συγγραφεύς — σκηνοθέτης, ό κ. Ζάχος Θάνος. ’Ανέβασε μίαν 
λαϊκήν έπιθεώρησιν τήν «Σκούπαν» κέκαμε χρυσές δουλειές. Πιένα 
κάθε βράδυ. Ό αριστοκρατικός λεγόμενος κόσμος ή καλύτερα ό 
πλουτοκρατικός, πέρνει κάθε βράδυ τήν άγουσαν πρός τό Μεταξουργεΐον.

Τό πράγμα είν’ εντελώς παράδοξον, σχεδόν άνεξήγητον. Έν τούτοις 
δέν πρέπει νάνησυχήση κανένα. Τό θεατρικόν κοινόν είς τάς ’Αθήνας 
έπολλαπλασιάσθη. ’Απόδειξις δτι, γεμίζουν κάθε 
βράδυ όλα τά θέατρα τών κέντρων.

Διατί νά φθονοΰμεν καί τά συνοικίας;
’Ολίγη άποκέντρωσις πάντοτε είναι καλή.



ΠΑΝΙΣΧΥΡΟΙ ΚΑΤΑ ΘΑΛΑΣΣΑΝ I — Τό «Άίντάχο», μετονομασδεν .Λήμνος., τό βλέπετε είς τάξιν μάχης, έτοιμον νά κεραυνοβολήοχ) τόν έχδρόν.
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ΠΑΝΙΣΧΥΡΟΙ ΚΑΤΑ ΘΑΛΑΣΣΑΝ ! — Τό «Μισσισιπή». μετονομαοβέν .Κιλκίς». Μέ τά δύο αύτά δωρηκτά .Κιλκίς» καί .Λήμνος», τά όποια ήγοράσόησαν 

άπό τάς Ηνωμένα; Πολιτείας τής ’Αμερικής, άντί φρ. 60 εκατομμυρίων, ένισχΰβη ό Στόλος μας και ένινεν άκαταγώνιστος.L 4

ΕΙΣ ΠΥΡ ΚΑΙ ΕΙΣ ΣΙΔΗΡΟΝ I — ΑΙ ύρδαί τών Μουσουλμάνων δέν έφείαδησαν 
ούδέ τών έκκλησιών. Ή παρατημένη φωτογραφία άναπαριστά τό έσωτερικόν 

της λεηλατη-δείσης έν Σερίκιοϊ Ελληνικής έκκλησίας.

ΕΦΕΥΡΕΣΙΣ: ΑΙ ΑΚΤΙΝΕΣ Μ.

«Κατενόησα αμέσως ποιαν πρακτικήν σημασίαν ήδύνατο νά 
έχη τό φαινόμενον, Εάν κατώρθωνα νά τό παραγάγω κανονι- 
κώς, νά τό διευθύνω καί νά τό Εντοπίζω κατά βούλησιν. Καί 
Επεδύθην όλοφύχως είς τά πειράματά του. Τοιουτοτρόπως, 
έπειτα άπό σειράν ολόκληρον πρωτογενών μηχανημάτων, κατώρ
θωσα νά. κατασκευάσω έν, τό όποιον ανταπεκρίνετο επαρκώς 
είς τόν σκοπόν μου. Μέ τό μηχάνημά μου είς συνεχή πειρά
ματα κατώρθωσα νά προκαλέσω σπινθήρας Από Αποστάσεως 
χιλιομέτρων καί ιίνετίναξα βόμβας βυθισμένος είς τήν θάλασ

σαν τής Χάδρης».
'Ιδού τώρα πώς περιγράφει δ 

ίδιος τήν λειτουργίαν τοΰ μηχα
νήματος του.

— Τά ηλεκτρικά κύματα, τά 
όποια παράγει τό μηχάνημά μου, 
είνε Αρκετά βραχέα. Καί Επειδή 
τά χαρακτηριστικά των είνε σχε
δόν δμοια μέ Εκείνα τών κυμά
των τού φωτός, εχομεν τήν συνέ
πειαν δτι, Αμφότερα Ακολουθούν 
τούς αύτούς νόμους. Τοιουτο
τρόπως, καθώς ό αιθήρ, καί τά 
κύματά μου, μολονότι παραμέ- 
νοντα αθέατα δύνανται ν ανα- 
κλασθοΰν Επί προϋπολογισμένων 
Αντανακλαστικών Επιφανειών. 
Αηλαδή Επιτυγχάνω μίαν κυλιν
δρικήν καί κωνικήν Εκπομπήν 
ηλεκτρισμού, τήν οποίαν ευκό
λως δύναμαι νά διευθύνω."Ο,τι 
περίπου γίνεται μέ τους κοινούς 
προβολείς ορατού φωτός».

Τοποθετούμενου τοΰ μηχα
νήματος μου, Αρχίζω παράγων 
ήλαττωμένην Ενέργειαν, προωρι- 
σμένην, δπως διά τών επανερχό
μενων ηλεκτρικών κυμάτων Λνα- 
ζητήσ/ι τά σώματα, ατινα τυχόν 
ευρίσκονται είς τό πεδών τής 
δράσεως τοϋ μηχανήματος μου. 
Φυσικώς ή Ενέργεια αΰτη εϊνε 
τελείως Ανεπαρκής, δπως παρα- 
γάγη τους σπινθήρας, οιτινες θά 
προκαλέσουν τήν έκρηξιν μιας 

Η ΤΡΟΜΕΡΌΤΕΡΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗ

Επιστήμη τοΰ ολέθρου ευρύνεται. Αί πολεμικοί μέθο- 
δοι τελειοποιούνται. Καθημερινώς κ’ έν τελειότερον 
δπλον, κ εν τελειότερον τηλεβόλον, κ έν τελειότερον 
πυχεμικδν πλοΐον. Άλλ' ή τελευταία εφεύρεσις τοΰ 

'Ιταλού καθηγητού Ούλίβι υπερβαίνει πάσαν προσδοκίαν: .4ί 

Ακτίνες Μ., διότι περί αυτών πρόκειται, δύνανται νά προκαλέ- 
σουν τήν αυτόματον έκρηξιν Εκρηκτικών ίλών απο Αποστά- 
σεως δεκαέξ ολοκλήρων χιλιομέτρων. Άλλ' ή εφεύρεσις έχει 
τήν ιστορίαν της, τήν όποιαν μάς διηγείται ό εφευρέτης αυτής:

— Πρό καιρού ήσχολού μην 
είς πειράματα διά νά κατορ
θώσω νά χρησιμοποιήσω τό ηλια
κόν φώς ώς δυναμικήν ενέρ
γειαν. Είς τό Κλισύ, δπου είχα 
εγκαταστήσει τό μικρόν μου ερ
γαστηρών, ήρχισα μέ Αρκετήν 
επιτυχίαν τά πειράματα τής με
ταβολής τής ηλιακής Ακτΐνος είς 
ήλεκτρικόν κύμα. Είς μίαν στιγ
μήν μοΰ ήλθεν ή ιδέα νά Εξε
τάσω τό πρόβλημά μου Αντι- 
στρόφως. Αηλαδή νά παραγάγω 
ήλεν.τρικούς παλμούς βραχείς 
καί γοργούς, οιτινες θά ήδύναντο 
νά προσβάλλουν τον οπτικόν μας 
χιτώνα. Τά κύματα ταΰτα έπρεπε 
νά έχουν μήκος οκτώ ή τεσσά
ρων δεκάκις χιλιοστών τοϋ χι
λιοστομέτρου. 'Εγώ δμως δεν 
κατώρθωσα νά παραγάγω παρά 
κυμάτιο/ιούς μήκους δλίγων εκα
τοστών τοΰ χιλιοστομέτρου».

«Ένφ δμως είργαζόμην,έξη- 
κολούθησεν, είς τήν παραγωγήν 
τών ήλεκτρικών αυτών παλμών, 
διέκρινα δτι, δλα τά πέριξ μεταλ
λικά Αντικείμενα αντηχούν ήλε- 
κτρικώς καί άνέδιδον σπινθηρο- 
βολισμούς. Τούτο παρήγετο υπό 
ώρισμένας συνθήκας και εις τό 
Ειπίσθιον μέρος τοΰ προσβαλλόμε
νου μεταλλικού αντικειμένου. Τά 
τελείως σφαιρικά σώματα δέν πα- 
ρουσίαζον παρόμοια φαινόμενα.

βόμβας. Αύτη έχει ιός μόνον σκοπόν νά μοΰ Επιτρέψη, ώστε 
μετατοπίζω!’ διαδοχικώς τον προβολέα μου ν' Αναζητήσω τά 
μεταλλικά αντικείμενα, τά όποια θά συναντήση ή δέσμη τοΰ 
σκοτεινού φοιτάς μου. Αιότι ειπομεν δτι τά ηλεκτρικά κύματα, 
ποΰ παράγω, είνε Αθέατα. Καθι'υς δμως υπό τήν δέσμην τοΰ 
προβολέως τοϋ ορατού φωτός τά παρ αυτής συναντώμενα Αντι
κείμενα παράγουν φωτεινά επιστρεπτικά κύματα, Επιτρέποντα 
είς τόν οφθαλμόν μας νά συλλάβη τήν εικόνα τών φωτιζομένων 
Αντικειμένων, οΰτω καί ή δέσμη τών κυμάτων τού προβολέως 
μου, μόλις συναντήση μεταλλικόν Αντικείμενο)·, γεννά επιστρε- 
πτικά κύματα, Άτινα δί ειδικών μηχανημάτων, μεταξύ τών 
όποιων καί εν τηλέφωνον, Απηχοΰν τούς παλμούς τών κυμά
των τούτων, μοΰ Επιτρέπουν νά καθορίσω μέ αρκετήν ακρίβειαν τήν 
διεύθυνοιν καί τήν απόστασιν, είς ήν εύρίσκεται τό άντικείμενον 
τούτο. Είνε γνωστόν τό φαινόμενον 
τής άντηχήσεως. "Ενα δργανον, τό 
όποιον δονού/ιενον δύναται νά παρα- 
γάγη ένα μουσικόν τόνον, δονείται 
καί παράγει τόν αυτόν τόνον, δταν 
ούτος προέρχεται Από δργανον ευρι
σκόμενον εγγύς του >.

«Τό αύτό εν αναλογία συμβαίνει 
μέ τά κύματα, τά όποια παράγει τό 
μηχάνημά μου."Οταν εύρεθή εν συνά
φεια iy κυριολεκτικωτερον Εν συντο- 
νίφ μέ τό σώμα, τό οποίον συνήντη- 
σαν τά κύματα τοΰ σκοτεινού φωτός 
τοϋ προβολέως μου, θέτω είς κίνησιν 
δλην τήν ενέργειαν τοΰ ηλεκτρικού, 
τό οποίον διαθέτω. Ούτος είνε Επαρ
κής διά νά παραγάγη είς τό Εσωτερι
κόν τοΰ Εγγιζομένου Από τήν δέσμην 
τών κυμάτων μου σώματος, σειράν 
σπινθήρων, ικανών ν’ Αναφλέξουν 
τάς τυχόν περιεχο/ιένας έν αύτώ 
Εκρηκτικός ΰλας».

' ΙΙρώτησαν τόν δεινόν Εφευρέτην: 
Αλλά οί σπινθήρες σας δύνανται νά 

διαπεράσουν και τά διαφράγματα 
ενός θωρηκτοΰ (άστε νά προσβάλουν 
τάς πυριτιδαποθήκης του;

— Τό πρόβλημα αύτό, Απήντησεν, 
είνε φαινομενικώς δύσκολου. Άλλά 
δεδομένου τοϋ αυτομάτου τοΰ μηχα
νήματος μου, καθίσταται εύκολοιτα- 
τον. Κατ άρχάς θίγει όλόκληρον μίαν 

ΕΙΣ ΠΥΡ ΚΑΙ ΕΙΣ ΣΙΔΗΡΟΝ I— Ποία μέ·θη ολέθρου κατείχε τούς 
όιώκτας τοϋ Μικρασιατ Ελληνισμού καταδεικνύεται άπό τήν άνω- 
τέρω εΙκόνα. ΟΙ βασιβουζούκοι έσφαξαν, έλεηλάτησαν, έπυρπόλησαν.

μεταλλικήν μάζαν. 'Έπειτα μετατοπίζεται καί θίγει ένα τοπικόν 
σημείον. Τότε τά κύματά του μεταβάλλονται καί, αλλάσσοντα 
κατεύθυνση’ διά μέσου τών πρώτων μεταλλικών σωμάτων, σπεύ
δουν νά συναντήσουν εκείνο, μετά τοΰ όποιου ευρίσκονται εν 
συγχρονισμφ καί Εντός τοΰ οποίου παράγουν τούς σπινθήρας 
προκαλοΰντα τήν έκρηξιν τών εκρηκτικών υλών».

Τό μηχάνημα τού 'Ιταλού εφευρέτου δύναται νά παραγάγη 
ούτως είπεϊν ραδιοτηλεγραφικήν ανάφλεξιν Εκρηκτικών υλών 
άπό Αποστάσεως 16,850 μέτρων. 7’ά πρώτα ιδιωτικά πειρά
ματα Επέτυχαν. Έν Φλωρεντία ό νεαρός εφευρέτης, — ένας τρι
ακονταετής Ανθρωπάκος — κατώρθωσε ν’ Ανάφλεξη βόμβας 
όιφθείσας είς τόν Άρνον. ’ IIδη πρόκειται νά κάμη πειράματα 
ενώπιον μεγάλης Επιτροπής Αξιωματικών τού'Ιταλικού Επιτελείου.

Πράγματι τό ζήτημα τούτο τών αύτομάτων Εκρήξεων πυρι- 
ταποθηκών, καί άλλων εύφ>λέκτων 
υλών, Επί θωρηκτών, τορπιλλοβόλοιν 
κ. λ. π. Εφελκύει τήν προσοχήν τών 
κυβερνήσεων καί οί σοφοί Επεδό- 
θησαν Εμβριβώς είς τήν μελέτην 
τών αιτίων.

Τό συμπέρασμα τής μελέτης ταύ- 
της δέν άπεκρυσταλλώθη άκόμη.Άλλ’ 
ήδη γνωρίζομεν δτι, ή γενική ύπό- 
νοιιι Εστράφη πρός τόν Ασύρματον. 
Καί πειράματα μάλιστα Εξετέλεσε 
μοίρα τοϋ Γαλλικού Στόλου τής Με
σογείου, καθ' ίι έπανειλημμένως άνε- 
φλέχθη μικρά πυριταποθήκη τοπο
θετημένη Επί φορτηγίδος, γύρω τής 
οποίας διεσταυροΰντο Έρτσιανά κύ
ματα, εκτοξευόμενα Από τά εκτε- 
λοΰντα γυμνάσια ’Ασυρμάτου σκάφη. 

’Οπωσδήποτε ή 'Ιταλία, ήτις έδω- 
κεν ένα Μαρκόνι, ένα Εφευρέτην, 
δστις εύηργέτησε τήν ’Ανθρωπότητα, 
δίδει καί δεύτερον, αύτήν τήν φοράν 
δμως δλεθροποιόν καί καταοτροφέα. 

”4ς Ελπίσω μεν δμως δτι, αί Αλ
λεπάλληλοι αύταί τελειοποιήσεις τής 
Επιστήμης τοϋ Πολέμου θά έχουν 
ώς αποτέλεσμα τό νά γείνουν σπα- 
νιώτεραι αί συρράξεις μεταξύ τών 
πεπολιτισμένων κρατών, πρό παν
τός Εκείνων, τά όποια δέν έχουν 
δούλους Αδελφούς νά Απελευθε
ρώσουν. Ό δόκτωρ Ρ.
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ΕΙΣ ΠΥΡ ΚΑΙ ΕΙΣ ΣΙΔΗΡΟΝ! —ΟΙ διερμηνείς τών έν Κωνσταντινουπόλει 
πρεσβειών τών Μ. Δυνάμεων £έκτελοΰντες τήν άνατεΟεϊσαν είς αύτοί,ς 

έντολήν, Ανακρίνουν Μικρασιάτας πρόσφυγας.

: Σφαίρα έπαυσεν 
Εκπλήττονσα την διάνοιάν 
Μετρηθείσα κατά μέτρον,

Η Υδρόγειος 

έκπλήττουι

,«ας.
καταστρωθείσα άπό σιδηροδρομι
κά δίκτυα, κατεσπαρμένη άπό στύ
λους τηλεγραφικούς, διατρεχομένη 
υπό πλήθους πλοίο»· καί υδρο
πλάνων διαπλεόντων τάς θαλάσ- 
σας καί τούς ώκεανούς, περιβαλ
λόμενη Εντός τοΰ μανδύου τοΰ 
άτμοΰ, άνωθεν καί κάτωθεν τον 
οποίου ΐπτανται και διασχίζουν 
τόν αιθέρα τά αερόστατα καί τα 
άεροπλάνα, ή Γή μας δέν ελκύει 
τόν προσοχήν τών άνθρώπων, 
δπως πρότερον. Ό πολιτισμός μέ 
βίαν μεγάλην ζητεί νά Εξισώση 
καί ν άφομοιώστ] δλας τάς χώρας 
καί δλα τά έθνη, καί δπου ΰφί- 
στανται διάφοροί ηθών και έθι
μο»· έρχεται ή 'Επιστήμη νά καθο- 
ρίση τό άγνωστον, τά βιβλία, αί 
φωτογραφίαι καί οί κινηματο
γράφοι διά νά περιγράφουν καί 
ν’ άναπαραστήσουν τόπους καί 
Ενδύματα, μέ τήν μεγαλυτέραν 
πιστότητα.

Περί ποιας άγριας χώρας δέν 
γνωρίζομεν ήδη επαρκώς. Τά 
ζωικά, φυτικά καί ορυκτά βασί
λεια, τά οποία Εξέπλησσον εϊς τάς 
πρώτος εκδηλώσεις των, ήδη Εξισώθησαν υπό τόν βαρύν τροχόν 
τών Εφημερίδων, τών Επιθεωρήσεων καί τών πραγματειών, τών 
πώλου μένων άντί ολίγων δεκαλέπτων. II'Επιστήμη ίσως να 
εύρίσκη τό θαυμάσιου είς τά ύπό τό μικροσκοπίου αντικείμενά 
της, άλλά πλέον οί πόλοι καί αί πτυχαί τώ»· 'Αμερικανικών 
Ερήμων δέν παρουσιάζουν σήμερουν τίποτε το θαυμαστόν.

Διά νά εννοήση τις Εν τούτοις τάς άπλάς καί άφελεΐς Εκπλή
ξεις τοΰ κόσμου πρό τών τότε άσυνήθων φαινομένων τής Φύσεως 
καί τής Ζωής δέν έχει παρά νά στρέψη τήν προσοχήν του 
είς τούς παρωχημένους χρόνους.

«

Ποϊος Εξ ήμων θά Εταξείδενε μέ τό έκπληκτοι· δμμα καί 
τήν καλήν πίστιν τοΰ 
τίας, τοΰ διηγηθέντος 
τά παραδοξότερα τώ»· 
πραγμάτων;

"Οταν ό Μάρκος 
Πόλος Επέστρεψεν εκ 
τοΰ μακρυνοϋ ταξει- 
δίου του, ελύθη τοΰ 
άφορισμον του παρά 
τοϋ Πάπα, διότι άφη- 
γήθη λεπτομερώς τάς 
Εντυπώσεις του κατ’ Εν
τολήν τοϋ Πάπα είς 
τόν Πόζιο Φλωρεντι
νόν. Άφηγήθη δτι είδε 
μέ τούς οφθαλμούς 
του ολόκληρον ίλην 
δαιμόνων εφίππων, 
περιπλανωμένην τήν 
νύκτα είς τήν έρημον 
τής Χαλδαίας καί με
ταξύ δλων τών άλλων 
πραγμάτων, τά οποία 
τοΰ εφαίνοντο απίστευ
τα, είδε γυναίκας νά 
καίωνται ζώισαι κατά 
τόν θάνατον τώ»· συζύ-

καθηγητοΰ Νικολάου Κόντη, Εκ Βένε

ΕΙΣ^ΠΥΡ ΚΛΙΝΕΙΣ ΣΙΔΗΡΟΝ! — Μικρασιαται πρόσφυγβς συγκεντρωΟέντες δξωθι τής μητροπόλεως 
Χμύρνης Αναμένουν τούς έκ Κωνσταντινουπόλεως άποσταλέντας διερμηνείς τών Εύρωπ. Πρεσβειών, 

δπως συντάξουν έκΦέσεις έπί τής έκ τών διωγμών δημιουργηθείσης καταστάσεως.

τη ν 
Επε- 
έτέ- 
πρό

)'<»»■ των είς την πάλιν Καμβάκαν 
πλησίον τοΰ ποταμού ’Ινδού. Και 
είς τό Καέλ, δπου άλιεύονται οί 
μαργαρίται, φύλλα πλατέα μ ήκους 
εξ βραχιόνων χρησιμεύοντα άντί 
χάρτου. Είς τον Μάγκη Ελέφαν
τας Εξημερωμένους, Επιτηδείους 
νά άρπάσουν τό ιπτάμενον βέλος, 
δπως μή τοΰτο προσβάλη τούς 
κυρίους των, Είς τήν Σουμάτραν 
άνθρωποφάγους, οϊτινες Επώλουν 
άντί χρυσίου τά κρανία Εκείνων 
τους οποίους έφαγαν Ειπτούς.’Αλλά 
τό παράδοξον είνε δτι, παρεδέχετο 
δτι ήοαν είς τήν Σουσιναρίαν ερ
πετά μέ πτέρυγας και επτά κεφα- 
λάς, ως καί. είς τόν ποταμόν Κάλ
χαν ιχθύς μέ μορφήν άνθρωπον. 

’’Εθετε δύο νήσους πλησίον τοΰ 
Καλικούτ, είς μίαν των όποιων 
Εζοΰσαν οί άνδρες και είς 
ίτέραν αί γυναίκες, και Εάν 
σκέπτετο κανείς άνδρας τήν 
ραν νήσον, Επρεπε νά φύγη 
τής παρελεύσεως τών τριών μη
νών. διότι άλλως ή δργή τοΰ ουρα
νού θά τόν Εθανάτωνεν. *Εθετεν 
είς τάς’Ινδίας ενα ιερέα 300 ετών. 

Περί τοϋ Χαμαιλέοντας έγρα
ψεν ό Α. Κορπάλη, κατά τό 1515 
δτι, τό ζώον τοΰτο Εάν πλησιάση 
πράσινον χρώμα γίνεται πράσινον, 
εάν κίτρινου πάλιν άφομοιοΰται. 

Άλλ' επίσης παράδοξοι είνε 
αί άφηγήσεις τοΰ Μαξιμιλιανοΰ 

Τρανσιλβάνο, δστις κατά τό 1519 είδε βασιλέα τινά τών άγριων, 
δστις εϊχεν άδάμαντας μεγέθους καί σχήματος ώοϋ χηνός καί 
δστις άπέδιδεν είς τό πτηνόν * Μανουκοδιάτα» τήν δύναμιν νά 
μή άναπαϋεται ποσώς. Άλλ’ ό σύντροφος τούτου ’Αντώνιος Πιγα- 
φέττα μεταξύ τών θαλασσίων νησσών, λύκων καί ιχθύων μέ. 
κεφαλήν χοίρου, τών γιγάντων τής ΙΙατ αγωνίας, τών πτηνών 
τών καταβιβρωσκομένων υπό τής φαλαίνης, τά όποια τής κατα
τρώγουν τό ήπαρ, τών φύλλο»·, τά οποία άμα πέσουν είς τήν 
γην βαδίζουν ώς ζωντανά, διεβεβαίωνεν δτι, είδεν άνθρώπους 
μέ ώτα τόσον μακρά, ώστε νά μεταχειρίζωνται τό μέν έν δπως 
εξαπλωθούν επ' αύτοΰ, τό δέ έτερον δπως σκεπασθοΰν.

Έν γένει μάς εκπλήττουν αί άφηγήσεις τών αρχαίων περιηγη
τών διά τους Βεδουΐνους, τους άγριογάτους, τους πάνθηρας κλ. 

'Επίσης ό Φραγκίσκος Ξαβέριος κατά τό έτος 1549 επαι
νούσε τούς ’Ιάπω
νας διότι, δέν έκαμναν 
χρήσιν παιγνιοχάρτων 
διότι, δέν Εβλασφήμουν 
καί διότι εΊχον <>λί- 
γους κλέπτας. Έγνω- 
στοποίει δέ δτι. οί ιε
ρείς των ήσαν πλέον 
ελαττωματικοί παρά οί 
λαϊκοί, άνέφερεν δτι 
ή πρωτεύουσα Μεάκο 
περιείχεν 90 χιλιάδας 
οικίας, πρός τούτοις 
δέ πανεπιστήμιου καί 
Εκκλησίας διά νά συνα
θροίζουν τόν λαόν, καί 
δτι Επί τέλους ή νήσος 
αυτή είνε πλούσια είς 
καρπούς, άγρια ζώα 
καί μεταλλεία, μίαν 
μόνον δέ άπανθρω- 
πίαν εύρισκε μεγάλην 
δτι, εκεί φονεύουν 
τους υιούς των, δταν 
δέν δύνανται νά τούς 
θρέψουν.

ΕΙΣ ΠΥΡ ΚΑΙ ΕΙΣ ΣΙΔΗΡΟΝ!— Πρόσφυγες έκ τού κατεστραφέντος έξ όλοκλήρου ύπό τών Τούρκων 
'Ελληνικωτάτον χωρίου τής Μενεμένης καταφυγόντες είς Σμύρνην.

0 ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΣ
♦ ΔΙΗΓΗΜΑ *

|Τό κατωτέρω διήγημα είν’εν 
άπό τά τελευταία τής Ίταλί- 
δος Γκράτσια Δελέδδα. Ή Δε- 
λέδδα μερίζεται τήν μεγάλην 
φιλολογικήν δόξαν μέ τόν 
Δ’ Άννοΰντσιο, τά δέ διηγή
ματα καί τά μυύιοτορήματά 
της είν’ έμπνευσμένα άπο τήν 
ζωήν τής ιδιαιτέρας της πα- 
τρίδος, τής Σαρδηνίας).

Ο τοκογλύφος άπέΟνη-
σκε κ’ αί γυναίκες 

έστειλαν νά φωνάξουν τόν 
πνευματικόν διά νά τόν 
έξομολογήοη. Άλλως τε 
ό τοκογλύφος υπήρξε καθ’ 
δλην του τήν ζωήν πολύ 
φιλόθρησκος. Έπήγαινε 
πολύ συχνά στήν έκκλη- 
σίαν, καί πολλές φορές 
έκάρφωνε τά βλέμματά 
του επάνω στον Έσταυ· 
ρωμένον. Καί καθώς έκύτ- 
ταζε τόν Χριστόν ένόμιζες 
δτι, τόν έπετιμοϋσε. διότι 
τόν έξηνάγκασε νά διάλε
ξη τό επάγγελμα τοϋ τοκο
γλύφου. Έξ άλλου είχε 
πάρει στό σπίτι του, μερι. 
κέςτου ανεψιές, αί όποιαι
δέν κατόρθωναν νά εΰρουν σύζυγον. Διότι εκείνοι ποΰ τάς έζητοΰσαν εϊς 
γάμον ήσαν ή νεανίσκοι κατεστραμμένοι άπό τήν άσωτίαν, ή άνθρωποι 
τής έσχάτης υποστάθμης. Ό γέρω - παπάς έπήγε πρός τό βράδυ, άφοΰ 
έπεσκέφθη όλους τούς άλλους αρρώστους. Δέν έθιάζετο διόλου, μάλιστα 
έπεριπατοΰσε βραδύτερα, παρ’ δσον ήτον ή συνήθειά του νά βαδίζη, στη- 
ριζόμενος επάνω στό χονδρόν του μπαστούνι τό ποιμενικόν. Καθώς δέ 
άνέθαινε τά σκαλοπάτια τής σκάλας τοΰ τοκογλύφου έστέκετο κουρα
σμένος εϊς κάθε, σκαλί καί μέ. τά μοΰτρα κατεβασμένα έδειχνε τήν απα
ρέσκειάν του.

Τό σπίτι ήτο πτωχικόν, σκοτεινόν. "Ενα παλιό σπίτι μέ σκαλιά είς 
κάθε κατώφλι, μέ ταβάνια χαμηλά, μέ τά πατώματα φαγωμένα, πολυ
καιρισμένα. Ό υπερβολικός καύσων τής βραδυάς έκείνης τοΰ Αύγου
στου έκαμνεν άκόμη θλιβεριότερον τό σπίτι. Άκόμη καί είς τήν κρεβα
τοκάμαραν τά έπιπλα δέν έδειχναν ότι, ό τοκογλύφος ήτο τόσον πλού
σιος, ίίσον ύπέθετεν ό κόσμος. Τό 
σπίτι αύτό ήτον ή κατοικία μιας ορ
φανής άπό καλήν, άλλά ξεπεσμένην 
οικογένειαν, πλησίον τής οποίας αυ
τός, πρό σαράντα χρόνια, φΟάσας είς 
τό χωριό μέ όλίγα τσίτια καί μέ έναν 
πήχϋν, άπό έμπορος — γυρολόγος ποΰ 
ήτον έγεινε κάτι καλύτερον.Ένοίκιασε 
ένα δωμάτιόν έπί τής όδοΰ δΓόλίγας 
ήμέρας, διά νά έγκατασταθή έπειτα 
δΓ ολόκληρον τήν ζωήν του έκεϊ.

Ό γέρω - παπάς άνεγνώριζε τό δω- 
μάτιον αυτό. Ήτο τό δωμάτιόν τής 
παλαιός νοικοκυράς. Τό ξύλινοι· κρεβ- 
βάτι μέ τά περκάλλινα μαξιλάρια, ήτο 
έκεϊνο, ποΰ είχε τόσας φοράς ευλο
γήσει, τόσας φοράς ράνει μέ άγιασμα, 
τό έρμάρι καί τό μπαούλο εκείνα, 
άπό τά όποια ή ’Αλεξάνδρα Μαδάου 
έπερνε τά νομίσματα, τά όποια έρρι- 
πτεν είς τήν αγιαστούραν του καί δ,τι 
άλλο τόν έφιλοδωροΰσε. Άλλά καθώς 
έστάθη στό πλευρόν τοΰ αρρώστου ό 
παπάς έθυμήθη δτι, ή Αλεξάνδρα 
Μαδάου δέν άπέθανεν έκεϊ, στό παρ- 
θενικόν της κρεββάτι. Ό τοκογλύφος 
άπό γυρολόγος είχε γεήη) ιδιοκτήτης, 
τήν είχε διώξει άπό τό σπίτι, τό όποιον 
εϊχεν αγοράσει ό ίδιος, εϊχεν έγκατα
σταθή αύτος μέσα στό ευγενικό κρεβ
βάτι, καθώς ό νυκτοκόραξ είς τήν 
φωλεόν τοΰ περιστεριού.

Καί πραγματικός έδιδε τήν έντύ- 
πωσιν νυκτοκόρακος μέ τό τελείως 
Σαϋλωκικόν πρόσωπόν του, μέ τήν 
γριπήν μύτην, μέ τά καταστρόγγυλα 
μάτια, ξεπεταγμένα άπό τάς κόγχας 
προσώπου πάρα πολύ ώχροΰ, μέ τά 
λευκά μαλλιά, έπάνω στό κόκκινο 
προσκέφαλον, είς τό όποιον τό φως 
μιάς παλαιός λουσέρνας κρεμασμένης 
έπάνω άπό τό κρεββάτι έδιδε τό χρώμα 
πηγμένου αίματος. Ό πυρετός του 
ήτον υψηλός, άλλ’ άνεγνώρισε εΰκο- 
λιότατα τόν παπάν καί τοΰ έτεινε τό

ΕΙΣ ΠΥΡ ΚΑΙ ΕΙΣ ΣΙΔΗΡΟΝ! — ΕΙς τήν Μητρόπολιν τής Σμύρνης Ουνεκεν- 
τρώύησαν κεινώντες καί γυμνητεύοντες οί πρόσφυγες τής Μενεμένης. Πολλοί 
έξ αυτών άπέβανον άπό τήν πείναν, άλλοι άπό τάς άναπτυχάείσας έπιδημίας.

χέρι, ’ώσάν διά νά .’τοΰ 
ζΐ|τ>]σΐ) βοήθειαν. Ή οψις 
αύτοΰ μετέβαλλεν ολίγον 
κατ’ολίγον έκφρασιν, καθ’ 
οσον ο πνευματικός τοΰ 
ωμίλει καί τοΰ έσφιγγεν 
έγκαρδίως τό χέρι. Τά 
μάτια διηνοίχθησαν, έγει- 
ναν κάπως επιμήκη, τά 
χείλη, επάνω είς δόντια 
άθικτα άκόμη. έθάφησαν 
σχεδόν κόκκινα. Ή άσπρη 
του δψις, έφάνη σάν μαρ
μάρινη μάσκα. ΙΙαράδο- 
ξον πράγμα! Έφαίνετο 
άλλος, έφαίνετο σχεδόν... 
νέος, σχεδόν ωραίος.

Ό γέρων πνευματικός 
τόν έκύτταζε, ένφ έξακο- 
λουθοΰσε νά τοϋ σφίγγη 
τόν αδύνατον σφυγμόν. 
Καί καθώς μέ τό κύμα τοΰ 
ολέθριου πυρετού έφευ
γαν οί στοχασμοί του, 
άπέμενε σχεδόν μόνη ή 
εύλάβεια τοΰ Χριστιανού, 
άντιμετωπίζοντος τόν θά
νατον.

«
Μετά τήν έξομολόγησιν 

ό παπάς έκακολουθοΰσε 
νά σφίγγη άκόμη τό χέρι 
τοΰ τοκογϊ.ύφου. Ένομι-

ζες δτι, έφοβεΐτο νά τόν άφήσρ καί$ήθελε νά τού είπή άκόμη κάτι. 
’Από καιρού εις καιρόν ΰψωνεν ολίγον τήν λευκήν κεφαλήν έπάνω στό 
κόκκινο προσκέφαλο, κ’ έκύτταζε πρός τό έρμάρι, τό όποιον ήτο σύρ
ριζα στό παράθυρον, δπου οί μυϊγες γελασμένες άπό τήν πορτοκαλλιάν 
λάμψιν τής Σελήνης, ήτις άνέτελλε, έπάλευαν μέ τά τζάμια.

Ό παπάς ίδρωνε, τόσον ήτο πνιγηρά ί) ατμόσφαιρα τού δωματίου. 
Πρός στιγμήν ήσθάνθη ίλιγγον, τού έφάνη πώς είχε καί ό ίδιος πυρε
τόν καί ό ίδρώς του έπάγωσε. Ένα θυρόφυλλον τοΰ έρμαρίου άνοιξε 
καί άφήκε ύπόκωφον ήχον καί άπό μέσα έφάνη κάτι σάν φάντασμά. 
Μία γυναίκα, ήτις εϊχεν έστραμμένα τά νώτα πρός τό δωμάτιόν τοΰ 
άρρώστου μέ τό μανδήλι τής κεφαλής καταπίπτον έπί τών ώμων, φορούσα 
μαύρο φουστάνι μέ πιέττες: Ή Αλεξάνδρα Μαδάου, δπως ήτον ντυμένη 
κατά τάς έορτάς, δταν έπήγαινεν εϊς τήν έκκλησίαν μέ βήματα ήρεμα 
καί ισόμετρα σάν αρχόντισσα.

Ό ασθενής ήρχισε νά τρέμη. Τό πρόσωπόν του άσχήμηνε καί πάλιν, 
συσπώμενον καθΰις τό πρόσωπόν νεο- 
γεννήτου, τό όποιον θέλει νά κλαύση. 
Καί στεναγμός λεπτός, στεναγμός δχι 
ανθρώπινος, ποΰ ώμοίαζε μέ τόν ήχον 
τοϋ άνοιχθέντος έρμαρίου, έβγήκεν 
άπό τά συνεσφιγμένα δόντια του. Έπί 
μερικάς στιγμάς έπάλαισεν έναντίον 
τής ταραχής αυτής, ή οποία τόν έτα- 
πείνωσε τόσον. Έπειτα άφήκε τόν 
εαυτόν του νά νικηθή. Δάκρυα καί 
δάκρυα τοΰ κατέβρεξαν τό πρόσω- 
πον, είσέδυσαν είς τό στόμα του καί 
ταΰτιά του. Τά δόντια έξεσφίχθησαν, 
τό στόμα άνοίχθη, καί ό παπάς ήκουσε 
λόγους δχι φρονίμους:

— Εϊσ’έκεϊ !... ΕΙσ’έκεΐ!... Γιατί 
δέν φεύγεις ; Φύγε, φύγε! ... Είμαι 
κουρασμένος, δέν ή μπορώ πλέον.

Τέλος ησύχασε. Έφερε τά χέρια 
στό πρόσωπόν, έσπόγγισε τά δάκρυά 
του, έψαυσεν έπί πολύ τό μέτωπόν 
του, τά μάγουλά του, τό στόμα, ώσάν 
διά νά ξαναβάλη στήν θέσιν των τάς 
συγχυσθείσας γραμμάς τού προσώπου 
του. Δέν έπετύγχανεν δμως, διότι τά 
δάκτυλά του έτρεμαν άκόμη . . .

«
Ό πνευματικός, έν τφ μεταξύ, διά 

νά έξαλείψη τήν αφορμήν τόσου πό
νου έσηκώθη καί μέ τό μπαστούνι του 
έκλεισε τό έρμάρι, έπειδή δέν ήθελε 
νά τό κλείοη μέ τό χέρι. Άλλά τό 
θυρόφυλλον τοΰ ερμαριού εϊχε διάθε- 
σιν νάνοίξη καί πάλιν, νά έπαναλάβη 
τόν ίδιον θρηνώδη ήχον. Καί ώσάν 
διά νά δείξη αλληλεγγύης αίσθημα 
άνοιξε καί τό άλλο θυρόφυλλον, μέ 
ήχον διάφορον. Τότε ό παπάς τά 
έκλεισε καί τά δυό μέ τά χέρια του. 
Άλλά μόλις ταφησε άνοιξαν καί τά 
δύο πάλιν. Τούς άρεσε φαίνεται, νά 
δείχνουν άπειθαρχίαν. Τότε έπλησία- 
σεν ιίπό περιέργειαν κ’έκύτταξε μέσα 
στό έρμάρι. Άλλά δέν είδε παρά μόνον 
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ένα ολόκληρον κοστούμι γυναικός κρεμασμένοι· είς 
τέτοιον τρόπον, ώστε νά φαίνεται καλύπτον άνθροι- 
πινον σώμα. Βαρεία οσμή κάμφορας τοΰ έκέντησε 
τούς ρώθωνας.

Τέλος έκλεισε τό ερμάρι. 'Έπειτα έπλησίασε πρός 
τό κρεββάτι τοΰ άρρωστου κεοκυψε διά νάποχαιρε- 
τίση τόν ασθενή. Εκείνος εΐχεν ήσυχάσει. Μόνον 
τά χέρια του εξακολουθούσαν νά τρέμουν.

Τά μάτια τοΰ Ασθενούς είχαν καρφωθή ικετευτικά 
έπί τού πνευματικού. Έφοθεϊτο τόσον: Ήσθάνετο 
τόσας τύψεις;

— Τέλος, — ησύχασε ! Τί θέλεις; Ήρώτησεν ό 
παπάς. — Ησύχασε. Ό θεός μαζί σου.

— Μέ τό θεό τάχω καλά· έψιθύρισεν ό Ασθενής. 
Κέξαφνα έσηκώθη ολίγον κέστήριξε τήν όάχινέπάνω 
είς τό προσκέφαλου. Ό παπάς τόν ένεθάρρυνε:

— Πές μου τέλος πάντων ...
—Όδήγησέ με· ίκέτευσεν ό Ασθενής. Καί τόν 

έσπρωξε πρός τό ερμάρι. Εις τόν θόρυβον τών 
βημάτων τό ερμάρι άνοιξε πάλιν, έξαναφάνη τό 
γυναικείοι· κοστούμι, καί ό τοκογλύφος στηριζόμενος 
κατά τό ήμισυ έπί τοΰ παπά, έπήρε τήν άκρην τοΰ 
φορέματος καί τό έφίλησε, έπειτα τό έβαλεν επάνω 
είς τό πρόσωπον, έπειτα έγονάτισε καί μέ τό μέτω- 
πον έκτύπησεν επάνω είς τήν βάσιν τοΰ ερμαρίου 
κέφάνη ωσάν νά ήθελε νάποθάνη αύτοΰ είς τά πόδια 
τοΰ φαντάσματος. Άλλ' ύ πνευματικός τόν έτράβηξε. 
τόν έπήρε άπό τούς βραχίονας καί ολίγον κατ’ ολίγον, ίδρωνων, μένα 
αίσθημα άποτροπιάσεως μαζί καί τρόμου, μέ κάποιαν λύσσαν, τόν έξα- 
νάβαλεν είς τό κρεββάτι. Έκεϊ ό άσθενής έμεινε καθισιάς, Αγωνιών, 
ζητών νά συνέλθη άπό τόν κόπον τής καταβληθείσης προσπάθειας.

Τό ερμάρι εΐχεν άπομείνει Ανοικτόν. Καί ό παπάς έκύτταζεν, έσκέ- 
πτετο, άνεμιμνήσκετο τά περασμένα. Έπειτα ήρώτησε μέ περιέργειαν.

— Υπήρξε τίποτε ποτέ μεταξύ σας ;
Ό τοκογλύφος μέ τό κεφάλι βυθισμένοι· είς τό κόκκινο προσκέφαλο, 

έκλεισε τά μάτια κέφαίνετο ήδη ήσυχος.
- Εί’μεθα έμπρός άπό τόν Αληθινόν κόσμον έψιθύρισε. Ύπήρξεν 

ερωμένη μου. 'Ερωμένη μου, όχι γυναίκα μου. Δέν ήθέλησε νά γείν{] 
γυναίκα μου. Έντρεπότανε ... "Ημουν ένας γυρολόγος ποΰ ήρθα φορτω
μένος τσίτια καί πανί Αμερικάνικο, καί αυτί] ήτον Αρχόντισσα, πατρικία. 
Έντρεπότανε. Τής έδινα χρήματα. Άπό Αλαζονείαν μοΰ έπλήρωνε τούς 
τόκους. Έπειτα άρχισαν οί καυγάδες.'Άρχισε νά μέ προπηλακίζω- Τής 
είπα : θά σέ ξανακάμω φτωχή· θά σέ κάμω νά ζητιανεύης. 'Έτσι Οάναγ- 
κασθής νά μέ πανδρευθβς. Κέκείνη έφυγε. "Επειτα δέν ήθέλησε νά μέ 
ίδή πλέον είς τά μάτια της. "Ηλπιζα πώς θά ξαναγυοίσΐ) εδώ. Τής είχα 
ετοιμάσει τό νυφιάτικο φόρεμα. "Επειτα πέθανε. Λυτή είνε ή ιστορία. 
Κανείς δέν έμαθε τίποτε. Άλλ’εγώ έμεινα πάντοτε ό ίδιος. Αυτή υπήρξε 
πάντοτε ή νοικοκυρά έδώ ...

Όταν έπρόκειτο νά φύγη ό πνευματικός έξανάκλεισε τό ερμάρι. 
'Αλλά τά φύλλα του άνοιξαν τό ένα κατόπιν τοΰ άλλου καί ή μυρωδιά 
τής κάμφορας έχύθη είς τό δωμάτιόν ...

(Έκ τοϋ ’Ιταλικού) ' ΓΚΡΑΤΖΙΑ ΔΕΛΕΔΔΑ
♦ ♦ ♦

Η ΟΚΝΗΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ^_

Η Επιστήμη ήρχισε νά έρευνφ τό πρώτον πρόσκομμα, τό όποιον 
συνήθως παρουσιάζεται είς τάς προσπάθειας τοΰ παιδαγωγού : 

Τήν οκνηρίαν. Ή όκνηρία είναι έλάττωμα ψυχικόν, ελάττωμα χαρα- 
κτήρος, όπως ή ιατρική μελέτη τής όκνηρίας άποδεικνύει οτι αΰτη 
είναι Ασθένεια, προερχόμενη έκ δύο αιτιών: 'Οργανικής μολύνσεως ή 
φυσικών ταραχών, αϊτινες έπιδρώσιν έπί τής θελήσεως.

Ή πρώτη κατηγορία τών οκνηρών είναι ή συνήθης. Τά οκνηρά παι
δία, τά όποια δείχνουν Απάθειαν καί είς τάς επιπλήξεις καί τάς σύμβου
λός τών γονέων ή διδασκάλων των ή νωχέλειαν καί είς τά παιγνίδιά των
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ΕΙΣ ΠΤΡ ΚΑΙ ΕΙΣ ΣΙΔΗΡΟΝ 
καί ot Εν Σμύρνη

Qt Διερμηνείς τών έν Κωνοταντινουπόλει Πρεσβειών τών Μ Δυνάμεων 
Προξενικοί μας Ακαταπόνητοι Ετρεχαν μέ αύτοκίνητον είς τά μέρη του ιιλέΟρου. 

άκόμη, οί ιατροί φρονούν δτι πρέπει νά καταταχΟοΰν είς τά διανοητικώς 
πάσχοντα παιδία, μέτήν διαφοράν δτι δι’αύτάη θεραπεία είναι εύχερής. 
Ή μέθοδος της θεραπείας των, όφειλομένη εις δύο Γάλλους ιατρούς, 
τόν Έξάρ κ“’ι Σεγκονέν, συντείνει είς ένίσχυσιν τοΰ οργανισμού διά δια
φόρων τρόπων, δυναμένων νά τονώσουν τό νευρικόν σύστημα καί επο
μένως τάς δυνάμεις τού έγκεφάλου.Όσάκις δμως ή οκνηρία οφείλεται είς 
άλλην οργανικήν νόσον, δέον νά θεραπευθή προηγουμένως τελείως αυτή.

Μεταξύ τών ασθενειών τούτων, αϊτινες επιφέρουν τήν οκνηρίαν, είναι 
ή ατροφία αδένων τινών. Τό πράγμα τούτο, ήτο άγνωστον μέχρι τινός, άν 
καί δλοι έθεώρουν ώς σημεϊον ήλιθιόιητος τό ανοικτόν στόμα καί τήν 
κρεμαμένην κάτω σιαγόνα, θέαμα τό όποιον παρουσιάζουν ώς έπί τό 
πλεϊστον τά οκνηρά καί ηλίθια παιδία.

Έν τούτοις τό ανοικτόν στόμα δέν είναι αποτέλεσμα τής ήλιθιότη- 
τος. άλλ* άφορμή αυτής, είς τούτο δέ κυρίως οφείλεται ή θαυμασία 
έφεύρεσις τής νεωτέρας 'Ιατρικής - Παιδαγωγικής. Τό ανοικτόν στόμα 
είναι άποτέλεσμα φλογώσεως τής βάσεως τής ρινός χρονιάς, ήτις επιφέ
ρει έλάττωσιν τής αναπνοής διά τής ρινός. Έκ τούτου επηρεάζεται ή 
κυκλοφορία τού αίματος έν τώ έγκεφάλφ καί επομένως ή λειτουργία 
αύτή αΰτη τοΰ έγκεφάλου. Τό έσωτερικόν οδς, τό όποιον εύρίσκεται 
πλησίον της βάσεωτ τής ρινός, καί τό όποιον ή Εύσταθιανή Σάλπιγξ 
συνδέει πρός τόν φάρυγγα, ύφίσταται τάς συνέπειας τής ατροφίας τού
της τών εσωτερικών αδένων τής βάσεως τής ρινός. Άποτέλεσμα είναι ή 
βαρηκοΐα, ήτις Απομονώνει ευθύς αμέσως τό παιδίον τοΰ εξωτερικού 
κόσμου καί τό καθιστφ Απαθές. Αί συνέπειαι έπί τοΰ οργανισμού είναι 
σοθαρώτεραι άκόμη. Ή θωρακική άνάπτυξις περιορίζεται, ιδίως κατά 
τήν περίοδον τής άναπτύξεως, λόγι>> τής έλαττωματικής Αναπνοής, οί 
πνεύμονες λειτουργούν κακώς, παρουσιάζονται δέ συμπτώματα όξειδώ- 
σεως τοΰ αίματος, τά όποια προκαλοΰν έπιβράδυνσιν τής άναπτύξεως 
τοΰ έγκεφάλου. Τό κύριον αύτό νόσημα, τό έπιφέρον τήνιικνηρίαν, θερα
πεύεται διά καυτηριάσεων τής εσωτερικής μεμβράνης τής ρινός, τής 
λεγομένης έκκριτικής. Είς άλλα παιδία ή οκνηρία προέρχεται έξ αίτιας 
περιεργοτάτης καί εντελώς Αγνώστου μέχρι τοΰδε.

Τά παιδία παίζοντα μέ τό χώμα, φέρουν πολλάκις τήν ρυπανθεϊσαν 
χεϊρα είς τό στόμα των, τούτο δέ έπιφέρει τήν άνάπτυξιν σκωλήκων είς 
τό έντερον. Ή άνάπτυξις τών τοιούτων σκωλήκων φέρει ταραχάς είς τήν 
κυκλοφορίαν τοΰ αίματος, έπηρεάζουσαν πολλάκις τήν λειτουργίαν τοΰ 
έγκεφάλου. Είς άλλα παιδία επιφέρει νευρικός ταραχάς ή Αϋπνίαν, είς 
όλα δέ σχεδόν αφηρημάδαν ή νάρκην. Τά φαινόμενα ταΰτα έπιδρώσι 
σπουδαίως κατά τήν περίοδον τής άναπτύξεως.Επομένως πολλά παιδία 

οκνηρά είναι θύματα ή άτροφίας τών 
άδένων ή εσωτερικών σκωλήκων. Αί 
επιπλήξεις τών διδασκάλων των καί 
ίίλαι αί παιδαγωγικοί μέθοδοι δέν 
ισχύουν διά νά μεταβάλουν τόν «χα- 
ρακτήράτ των. Χρειάζεται ή έπέμβα- 
σις τού ιατρού.

‘Οσάκις δμως ή όκνηρία δέν οφεί
λεται είς τάς δύο Ανωτέρω αιτίας, είναι 
άποτέλεσμα τής κακής λειτουργίας 
τών λεγομένων εσωτερικών άδένων. 
Τών άδένων τούτων, τού θυρεοειδούς, 
τώλ· ’Αμυγδαλών, τών Νεφρών, τοΰ 
Παγκρέατος, τοΰ θυμού καί άλλων ή 
Επιστήμη δέν έγνώριζε μέχρι τινός 
ή μικρόν μόνον τής λειτουργίας των, 
ή δέ τελεία έξακριβωσίς των οφείλεται 
είς τούς νεωτέρους χρόνους. Οί αδένες 
οΰτοι παράγουν, πλήν τών γνωστών 
υγρών, καί άλλας έκκρίσεις, αϊτινες 
άποστέλλονται άπ'εύθείας είς τό αίμα. 

Ή Ανωμαλία τής λειτουργίας τοΰ 
θυρεοειδούς έπί παραδείγματι άδένος, 
έχει ώς άποτέλεσμα τήν ύπερσαρκίαν 
παιδιών τινών, ή δέ ύπερσαρκία, ώς 
άπορροφώσα μεγάλην ποσότητα τοΰ 
αίματος, καθιστφ Αναιμικόν καί Ατρο
φικόν τόν εγκέφαλον.

III μίαν ολόκληρον εβδομάδα, καί συγκεκριμένος άπό 
τήν ήμέραν ποΰ ήλθεν ό περίφημος Αεροπόρος ’ Ολι- 
βιέ, παρηκολουθούμην ίπιμελώς άπό τό έτερον ήμισυ 
μου διά τόν φόβον τοΰ .... πετάγματος. Έπί τέλους 

ένα Απόγευμα—ήτον Πέμπτη, Ινθυμοΰμαι — κατώρθωσα >Ά 

διαλάθω την προσοχήν της καί νά εύρεθώ είς τό αεροδρόμιου 
τοΰ IΙοδονίφτη μόνος...

Ό Όλιθιέ κατ’ έπανάληφιν έδοκίμασε νά μέ καταφέρη νά φο
ρέσω τόν μάλλινου σκοΰφον, Αλλά τής επι/ιονής του κατίσχυε 
μία κακή ίκτίμησις τών πραγμάτων, ".-ίΐ' 

σταματήση ή μηχανή;» <"Αν.. .’Άν...
Έκεΐνο τό Απόγευμα. Αφοΰ πλέον 

επέταξαν τόσοι καί τόσοι, ανεμέτρησα 
μέ ψυχραιμίαν δλας τάς πιθανότητας. Τί 
είναι δυνατόν νά συμβή; έσκέφθην. Νά 
σταματήση ή μηχανή ; Πράγματι τό 
άεροπλάνον, δπως άλλοτε ή ‘Εικονο
γραφημένη», παρακολουθούσα τήν έξέ- 
λιξιν τών πτητικών συσκευών, εΐχεν 
εξηγήσει είς έκτενές άρθρον, στηρίζεται 
είς τήν θεωρίαν τής Αντιστάσεως τοΰ 
Αέρος άφ ενός καί τής διά τών κεκλι
μένων ίπιπέδων πρός τά άνω κινήσεως, 
δΤ ών ύπερνικαται ή έλξις τής γής, 
δηλ. τό βάρος.'Ώστε συμβαίνει δ,τι συμ
βαίνει καί μέ τόν χάρτινου Αετόν τών παι
διών. Καθότς τόν τραβοΰν μέ τόν σπάγ- 
γον καί ό άνεμος τόν Απωθεί, ό άετός 
ακολουθεί τήν διεύθυνσιν τής συνισταμέ- 
νης τών δύο αυτών δυνάμεων, ήτις έχει 
διεύθυνσιν πρός τά άνω καί Ανυψώνε
ται, ίξουδετερουμένου τοΰ βάρους του.

έ'ψη ή μηχανή τοΰ Αεροπλάνου, ή συσκευή θά κρημνισθή από 
τό ύψος έκεΐνο. Καί Αληθινά ΰχι δλίγοι έτσακίσθηκαν. ή 
θεωρία αύτή έπεσεν. Αιατί δέν σωριάζεται κάτω τό πουλί ποΰ 
παύει νά κινή τάς πτέρυγάς του, καί πλανάται είς τό διάστημα 
μέ τάς πτέρυγας τεταμένας; Δέν είναι ένα τεράστιον πουλί καί 
τό άεροπλάνον ; "Ετσι πλανώμενος ό γλάρος, καί τό γεράκι, καί 
ό Αετός, κατορθώνουν νά διανύουν μεγάλος Αποστάσεις μέ τήν 
κεκτημένην ταχύτητα καί, μέ έλαφράς κλίσεις τών πτερύγων έν 
συνδυασμώ πρός τήν ούράν, νά προσγειοΰνται. Τό έκαμαν 
λοιπόν καί οί Αεροπόροι αύτό. ’Εκείνο ποΰ ήδύνατο υα τους 
συμβή άπροόπτως καί νά τούς στοιχίση Ακριβά, τό έκαμαν μόνοι

συμβή τίποτε;ο ",4>·

Ο ΔΙΑΣΗΜΟΙ ΓΑΛΛΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΟΣ Κ. Λ. ΟΛΙΘΙΕ 

) λοιπόν ή ιδέα δτι, έάν σταματήση άποτόμως είς τά

At κροογείώσεις τού Όλιβιέ έβανμάσβηοαν άκό βλον τόν κόσμον. « ΕιΣ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΝ # Καί .τοζάρομεν διά τήν Άβαναοίαν. (Φβιτ. Δ. Ζιγκριλάρα)

κατόπιν, δνσθεώ- 
καί μέ χειρισμούς

τω»·. Είς μικρά ΰψη πρώτα και είς μεγάλα 
ρητά, έσταμάτησαν μόνοι των την μηχανήν 
τών πτερυγίων καί τής ούράς— τον πηδαλίου τον ύψους— 
προσεγειώθησαν θαυμασίως. Τώρα έχουν και υπολογισμούς δί 
αύτήν τήν ά-βόλ-πλανί. όπως τήν λέγουν, προσγείωση·. Και 
γνωρίζομεν οτι, αν σταματήσουν τήν μηχανήν είς ένα ύψος 
X, ή τέλος πάθη κάτι ή μηχανή είς αύτό τό ύψος, δύναν- 
ται είς τριπλάσιας ακτΐνος Απόσταση· νά προσγειωθούν. 'Ώστε, 
άι· υποτεθή δτι, δύο χιλιάδες μέτρα άνωθεν μιας πόλεως τους 
συμβαίνη κάτι τι, δύνανται νά προσγειωθούν είς εξ χιλιόμετρα 

μακράν τής κατακορύφου, ήτοι έκτος τής 
πόλεως. Πάει λοιπόν ό ένας κίνδυνος.

Ί’ί άλλο ήμπορεί νά συμβή; Νά άνα- 
ποδογυρισθή τό Αεροπλάνον άπό μίαν 
θύελλαν. ’.42λά καί αυτό δεν τους τρο
μάζει πλέον. Ό ΙΙεγκοΰ πρώτος τό ανα
ποδογύρισε τό άεροπλάνον τον καί δια
νύει εκατοντάδας μέτρων Αναποδογυ
ρισμένος, μέ τό κεφάλι κάτω. Τό ίδιο 
καί δ Όλιθιέ.

Ό μόνος σήμερον κίνδυνος είναι ό 
έκ τής λαίλαπος. Δηλαδή ένας κίνδυνος 
όμοιος μέ τόν έν θαλάσση. ’Αλλά τήν 
λαίλαπα τήν προλέγει τό βαρόμετρου 
καί δταν αύτό τήν δείξη έπικειμένην &ς 
μήν πετάξη κανείς. "Αλλως τε τόν κίν
δυνον αύτόν τής λαίλαπος, ή όποια ήμ- 
πορεϊ νά παρασύρη τό άεροπλάνον, >·ά 

τό άνατρέφη καί νά τό κάμη ώστε, νά 
μή δύναται νά κυβερνηθή, τόν διατρέχει 
κανείς είς μεγάλα ταξείδια, άπό τό Πα
ρίσι παραδείγματος χάριν είς τό Βερο

λίνου, κατά τήν διάρκειαν τών οποίων καί άλλα φαινόμενα 
συνατα τις, δταν μάλιστα ταξειδεύη πολύ ύψηλά. Είς πολύ 
μεγάλα υφη συναντρ. κανείς άίφνιδίως στρώματα άέρος άραιό- 
τερα, σάν κενόν μέσα εις τό άλλο πυκνότερον διάστημα, δπου 
άποτόμως έκπίπτει ή συσκευή. Άλλ’ είς ένα περίπατον μικρόν, 
διάρκειας 8-10 λεπτών, μέ μίαν γαλήνην λίμνης, χωρίς καμμίαν 
ένδειξιν κινδύνου τοΰ βαρομέτρου, τί ή μπορεί κανείς νά πάθη;

"Αλλως τε ό Όλιθιέ είναι μάστορης. Κύριος τής μηχανής του 
είς κάθε στιγμήν κύριος τοΰ άέρος. Οί ’Αθηναίοι είχαν φαντα- 
σθή ίδόντες ένα δύω άεροπλάνα ποΰ ίπέταξαν εις τά Φάληρα 
καί ένα ... ποΰ ύέν επέταξε, δτι αύτό ήτο δλον. Καί είς τό τέλος 
δλοι μας άπό τήν άεροπλοίαν μόνον τραγικός Αναμνήσεις έχομεν.



ΙΟΥΝΙΟΣ I 9 I 4 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ 107

To άεροπλάνον, σάν ενα τεράστιον πουλί, μέ ανοικτάς τάς 
πτέρυγας, γυρίζει άπό μικρόν περίπατον έως τό Χαλάνδρι. Ψηλά 
έκεΐ μοιάζει σάν γαρίδα ποΰ οιγογλυστρά είς τό νερό.^Τώρα 
έκεΐ άπό τό άκρον τοΰ Αεροδρομίου, ποΰ χαμηλώνει, λευκάζει 
σάν γλάρος, ποΰ μέ ανοικτά τά φτερά πλανάται έπάνω άπό την 
θάλασσαν διά νά εύρη τό μικρό ψαράκι ποΰ θά καταπιή. Αίω- 
ρεΐται καί ταλαντεύεται έλαφρά - έλαφρά. ’ Ολίγα μέτρα άκόμη 
με σταματημένην την έλικα και χαμηλώνει ολοένα. Καί χαμηλώ
νει καί άκουμβά στό χώμα καί μοιάζει εκείνη η επαφή τής γής 
καί τής μηχανής σάν τρυφερό χάδεμα μάνας καί παιδιού. Τιάρα 
όπως τρέχει είς τό έδαφος, ταλαντευόμενου είς τάς ανωμαλίας 
του, μοιάζει μέ στρουθοκάμηλον, όταν μέ ανοικτά τά φτερά τρέ
χει κυνηγώντας κάτι. Καί σταματά.

— Ά βου μόν Πρεζιντάν μοΰ λέγει δ Όλιθιέ.
— Κάν βού βουντρέ' τοΰ απαντώ δανειζόμενος τήν φράσιν 

τοΰ μηχανικού του, όταν τόν είδοποιή ότι, είναι έτοιμος καί 
περιμένη τό παράγγελμά του διά νά δώση τήν περιστροφικήν 
κίνησιν τής έλικος.

Ό Όλιθιέ μοΰ πετά τόν μάλλινον σκούφον, τόν φορώ καί 
άναβαίνω τήν σκαλίτσα........ σάν πρόβατου έπί σφαγήν. Μέ τοπο
θετεί είς τό καθισματάκι τής βάρκας μέ μητρικήν στοργήν, μοΰ 
δένει τά γόνατα μ’ ένα λαυράκι καί μοΰ δίδει μερικάς οδηγίας:

— Κλείστε τό σακάκι σας καί μή βγάλετε μανδνλι.
— Γιατί μανδνλι; έρωτώ.
— Γιατί θά σας τό πάρη δ Αέρας καί θά τό μπλέξη είς τήν 

έλικα. Τίποτε είς τό χέρι !
"Επειτα κάθεται καί αυτός, ετοιμάζει τούς μοχλούς τής διευ- 

θύνσεως καί.... ποζάρομε είς τήν μηχανήν τοΰ φωτογράφου 
κ. Ζιγκριλάρα διά την’Αθανασίαν.

— Σά ύ έ' λέγει δ ’ Ολιθιέ είς 
τόν μηχανικόν τον.

— Κάν βού βουντρέ' άπαντα 
έκεΐνος άτι όπίσω.

— Άλλέ!
Θεέ μου ! Ή Δευτέρα Παρου

σία ! Ό γιγαντόσωμος Μπαΐερ 
δίδει μίαν στροφήν είς τήν έλικα 
καί εκείνη Αρχίζει νά πλήττη τό 
διάστημα μέ τάς πτέρυγάς της. 
"Ενας δαιμονιώδης κρότος, με 
Αδιάλειπτους έκρήξεις, σάν διαρ
κείς δμοθροντίαι πυροβόλων. Τό 
σκάφος κραδαίνεται δλόκληρον, 
ένώ πίσιρ ένα σύννεφο καπνού 
μαζή μέ σκόνην καί χώμα άπό 
τό έδαφος καί χορτάρια καί πέ
τρες στροβιλίζονται ορμητικά είς
μίαν δίνην ίλιγγιώδη καί ένα έλαφρόν ρεύμα άπό τόν άνεμον 
ποΰ θέλει νά πληρώση τό κενόν τοϋ ύπό τής έλικος έκτοπιζο- 
μένου πρός τά όπίσω βέρος, μοΰ στεγνώνει τό έκ τοΰ ίδρώτος 
τής Αγωνίας περίρρυτον μέτωπον.

Ό ’Ολιβιέ μέ τόν μοχλόν του αυξάνει τάς στροφάς τής έλικος 
καί δρμώμεν πρός τά έμπρός σάν δβίς. Αισθάνομαι είς ένα 
συνεχές τράνταγμα δλας τάς Ανωμαλίας τοΰ εδάφους. ’ Επειτα 
μέ Άλλον μοχλόν στρέφει τά πτερύγια τοΰ ύφους πρός τά ανω,

ΕΙΣ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΝ. — Ό πρώτος που έπέταξεν ήτο δ άργηγός 
τής Γαλικής ύργανωτικής άποοτολής Χτρατηγδς Ντέ - Βιλλαρέ.

ΕΙΣ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΝ. — "Οταν ή ΔΙς Βιλλαρέ, τοϋ άρχηγοΰ τής Γαλλικής 
δργανωτικής άποοτολής, κατήλΟε τοΰ Αεροπλάνου διηγείτο ένβουσιασμένη 
τάς έντυπώσεις της είς τήν έπιτροπήν. (Φωτογρ. Δ. Ζιγριλάρα)

ΕΙΣ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΝ. — "Οταν έπέταξε μίαν ήμέραν δ Βασιλόπαις ’Αλέξαν
δρος, ή Λ. Μ. δ Βασιλεύς καί ή Πριγκίπισσα 'Ελένη παρηκολούβουν έναγωνίως 

άπό τοϋ αύτοκινήτου τήν πτήσιν Του.

τό τράνταγμα παύει, κάτι άπό κάτω σάν ένα χέρι υπερφυσικόν 
μάς ώθεϊ πρός τά ανω, αισθάνομαι οτι έγινα αβαρής, και ένα 
λίκνισμα Απαλόν μοΰ δίδει νά έννοήσω δτι, δέν έχω πλέον καμ- 
μίαν σχέσιν μέ τόν........ άδικον καί μάταιου αύτόν κόσμον.

Σφενδονιζόμεθα πρός τά άνω, σάν κάτι άϋλον. Άπό κάτω 
άπό τό έδαφος κανένας ήχος. Άναιβαίνομε δλοένα υψηλότερα 
είς τό διάστημα σάν καπνός, — δ καπνός τής θυσίας τού Πνεύ
ματος — πετοΰμε Άϋλοι καί ταχείς δπως ή σκέψις. Κάπως έτσι 
καί ή ψυχή θά πέτα, δταν Αφίνη τό έλεεινόν καί βαρύ περί

βλημά της. Τώρα είμεθα μετέω
ροι. Διακόσια πενήντα μέτρα πε
ρίπου. Γοητεία Ατελείωτη καί 
αφάνταστη. Έκεΐ πέρα έμπρός 
μας σάν κρύσταλλο ή θάλασσα. 
Δεξιά τά βουνά τοΰ Δαφνιού 
καί πίσω ή θάλασσα τοΰ Σκα- 
ραμαγκά. Αριστερά ή ’Αθήνα, 
δ Λυκαβητός, ή Άκρόπολις.

Γέρνομε δεξιά, ακάθεκτοι γλυ- 
στροΰμε μέσα είς τό διάστημα 
σάν βολίς καί άπό τό πρόσθιον 
μέρος τής βάρκας, καθώς στρέ- 
φομεν δεξιά, παρελαύνουν, δπως 
φεύγουν άπό τήν πλώρη τοΰ 
καραβιού ή στερηές, ή πόλις, ή 
θάλασσα, τά βουνά. Καί ολοένα 
ορτσάρουμε Τραμουντάνα καί 
δλοένα προχωρούμε υψηλότερα.

Άφίνομε Αριστερά τά βουνά τοΰ Δαφνιού μέ πλώρη πρός 
τήν Κηφισσιά. Ό’ΊΊλιος πυρέρυθρος, τεράστιος, σάν φουσκω
μένος άπό τό καύμα τής ήμέρας, πάει νά πάρη τό έσπερινό 
του μπάνιο.

Ό άνεμος σφυρίζει μέσα άπό τά σύρματα γλυστρώντας έπάνω 
είς τά έπίπεδα, δπως μέσ’ στά ξάρτια τοΰ καραβιού. Ή συσκευή 
κραδαίνεται εις τήν Αντίστασιν τοΰ ανέμου καί μουγκρίζει, σάν 
νά στενάζη, καί μουντάρει έμπρός. "Ενας άνεμος ορμητικός, 
άλλά καί άναψυκτικώτατος. Κάτω έκεΐ δεξιά είς τήν έξέδρα, πού 
μοιάζει σάν σκελετός κάποιου καραβιού πεσμένου στήν αμμου
διά, μόλις φαίνεται δ κόσμος ποΰ μάς περιεστοίχιζε πριν ξεκι
νήσω διά τό..............άπονενοημένον διάβημα, σάν ναυαγοί, καί
κινούν μανδύλια καί καπέλλα σάν νά ζητούν βοήθειαν.

Μία μαγεία ποΰ δέν τελειώνει. Κανένας ήχος άπό τήν πόλιν. 
Λησμονεί κανείς τόν κρότον τής έλικος καί νομίζει δτι πέρνα 
έπάνω άπό κάποιον νεκρόν τόπον. Είμεθα είς ύψος πεντακό
σια»’ μέτρων. 'Η δροσιά καί τό οξυγόνου σοΰ διεγείρουν τάς 
αισθήσεις. Εισπνέεις βαθειά καί Αναζωογονείσαι. Πέραν έκεΐ λευ
κάζουν αί κορυφαί τών έπαύλεων τών Κροίσα»· μας, μέσα άπό 
τό πράσινο βελούδο. Άπό κάτω μας τό Ηράκλειον. Παρέκει τό 
Μαρούσι. Αριστερότερα τό Μενίδι καί ψηλότερα ή γοητεία τοΰ 
Τατοϊοΰ.

Ασπρίζουν έκεΐ έπάνω είς τήν Πεντέλην τά μάρμαρα, σάν 
μιά μεγάλη επουλωμένη πληγή καί πέραν ή Πάρνης εξαπλώ
νεται ή τεμπέλα νωχελέστατα.

Τίποτε γύρω μας δέν σοΰ δίδει τήν Αντίληψιν τής κινήσεως. 
Δέν φεύγουν πρός τά όπίσω τηλεγραφικοί στύλοι καί δένδρα και

ΕΙΣ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΝ.—Ό στρατηγός Βιλλαρέ, 
μόλις προσεγειώθη, έσπευσε νά έκθέση της έντυ- 

πώσεις του είς την Α. Μ. τόν Βασιλέα.

νομίζει κανείς δτι, τό 
άεροπλάνον στέκει με
τέωρον. Καί δμως 
τρέχομε μέ 110 χιλιό
μετρα τήν ιοραν.

Νά εκεί κάτω καί 
ή γραμμή τής Κηφισ- 
σιάς, άτέρμο»', στίλ- 
βουσα. "Ενα τραίνο 
γλυστρά έπάνω της, 
σάν τενεκεδένιο παι
διάστικο σιδηροδρο- 
μάκι καί έξατμίζεται 
είς τήν κωμικωτάτην 
θέαν του........... δλος
<» ιμπεριαλισμός τοΰ 
κ. Νικολα'ιδου.

Κάτι αμπέλια άπό 
κάτω φαίνονται σάν 
κέντημα μικρού κορι
τσιού έπάνω είς ένα 
χακί καμβά. Καί είναι 
τόσον μικρή ή οπτική 
γωνία απ’ έδώ πάνα), 
ώστε φαίνονται. Ακί
νητα. rO ’Ολιβιέ μέ 
κυττάζει ζητών διά τοΰ 
βλέμματος τάς έντυ- 

φωνάζω.πώσεις μου. «’Αληθινό ποίημα»' τώ
Άλλά φωνή βοώντος έν τή............Βουλή. Ούτε έγώ δ ίδιος

δέν ακούω τήν φωνήν μου. Ό δοΰπος τής έλικος καί αί Ακαρι- 
αΐαι και αλλεπάλληλοι έκρήξεις τοΰ μοτέρ τήν πνίγουν. Καί είναι 
αληθινά ασυλληπτον το θέαμα. Κάτι πού δέν ήμπορεΐ νά περι
γραφή. Μιά γοητεία αισθήσεων ποΰ μεταρσιοΰται ή ψυχή και 
λές δτι έβγήκες άπό τό σώμα σου, τό βαρύ, καί τό άφήκες κάπου 
έκεΐ κάτω σέ μιά γωνιά τού πλανήτου, πού έκατοικοΰσες άλλοτε. 
Καί χωρεΐς είς τό Άπειρον μ’ ένα πόθον νά φθάσης όλο- 
ένα -Αψηλότερα, υψηλά...........έκεΐ πού ούτε ή Σκέψις έφθασε.

Αιώνες τώρα τό Πνεύμα τοΰ Πονηρού τεκταίνεται τόν άγώνα 
πρός τον Δημιουργόν. Ό Σατάν, δ Βεελζεβούλ, δ Βελίαλ, δ 
Εωσφόρος έκαμίνευσαν τό Άργίλλιον καί τόν Χάλυβα τής μη
χανής καί ύφαναν τό πανί τών πτερυγίων καί ώδήγησαν τόν 
Άνθρωπον είς την σύλληψιν τοΰ άεροπλάνου διά νά τόν στείλουν 
προς το Πνεύμα τοΰ Καλού, νά τόν άναιβάσουν είς τό αύτό 
μ' Έκεϊνο επίπεδον καί νά καγχάσουν έπειτα. Καί δταν δ 
Άνθρωπος φθάση κοντά είς τό "Απειρον, τό Άπειρον θά τοϋ 
εΐπή μέ τήν άτέρμονα αγαθότητά Του :

— Θνητέ, γιατί, ήλθες /ιέ τήν μηχανήν αύτήν έδώ ; Κοντά μου 
έχει θέσιν γιά δλους σάς, ποΰ τό χέρι μου σάς έκαμε. Γιατί έβιά- 
στηκες; Καθένας 
θά έλθη μέ τή σει
ρά τον. Είναι δύσ
κολος δ δρόμος ποΰ 
Ακολουθεί ή ψυχή; 
Δέν σοΰ έφθανε τό 
ατσάλι καί τό μο
λύβι ; Γιατί βιάζε
σαι ; Γιατί.;

«

Άλλ’ έξαφνα.— 
Αντίο Ποίησις! 
Αντίο Φιλοσοφία! 
—«μοΰ φάνη ή θά
λασσα φακή καί δ 
ουρανός σφοντύ
λι». Κρημνιζόμεθα 
είς τήν "Αβυσσον 
μέ τό κεφάλι. rΗ 
Γή έρχεται πρός τά 
έπάνω, τά βουνά 
ορθώνονται σάν 
Γίγαντες.' Α ρπάζω 
μέ τό ένα χέρι τήν 
κουπαστή καί μέ ΟΙ ΙΠΠΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΙΣ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟΝ.—"Οταν ό έ π ίλαρχος κ, Μάνος έπηδοΰσε τά φράγματα δλον 

τό Στάδιον δρθιον τόν παρηκολονόει έν προφανεί σν;κινήσει. (Φωτ. Δ. Μακρή)

ΕΙΣ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΝ. - Ή Φαρραλεωτέρα έχψά- 
τις τοΰ κ.Όλιβιέ ήτο ή ΔΙς ΙΙαραοκευοπούλου, τοΰ 
θιάσου Κυβέλης, ήτις άνήλθεν είς ΰψος ΙΟδΟ μ. κα\ 
προσεγειώθη ά-βόλ-πλανέ. (Φωτ. Δ. Ζιγκριλάρα)

τό άλλο άγκαλιάζοι 
τόν Όλιθιέ, δστις άφί- 
νει κάτι είρωνικώτατα 
χάχανα. Είχε τραβή
ξει έπίτηδες τό τιμόνι 
τοΰ ύψους πρός τά 
κάτω. Τώρα γυρίζει 
τό τιμόνι έπάνω καί 
σάν ένα χονδρό κύμα 
τοΰ Ωκεανού μάς πέ
τα τήν πλώρη υψηλά. 
Σκαμπανεβάζει τό κα- 
ριιβι.Ό άνεμος ορμη
τικά μάς σαρώνει 
πλίϋρα - πρ ύμα καί 
άπειλεΐνά μοΰ πάρη τό 
σακάκι σάν... καταστη
ματάρχης τοΰ Ποδο- 
νίφτη. Φουσκοθαλασ- 
σιά! Τά βουνά χάνον
ται άπό τήνπλιόρη μας 
καί ένα αίσθημα μέ 
καταλαμβάνει, δπως 
δταν <5 συνάδελφός 
μου Μιχαλόπουλος... 
λέγη καλαμπούρια.

'Οκτακόσια μέτρα! 
’Αρμενίζομε στρωτά 
τώρα στό άεροπέλαγος. "Ενα παγερόν, συνεχές, ρεύμα. Τρίζει δ 
σκελετός σύσσωμος καί τραντάζει καί βογκά ή μηχανή/Ο Όλι- 
βιέ χειρίζει πρός τά έπάνω δλοένα και ή συσκευή μας, παιδί τής 
Αντιστάσεως καί τοΰ μοτέρ, γλυστρά υψηλότερα, μέ μίαν ευστά
θειαν, ήτις σοΰ έμπνέει πλήρη εμπιστοσύνην.

Ο 'Ολιβιέ κινεί ένα μοχλόν καί διακόπτει τό άλλυμάζ. Αί 
εκρήξεις παύουν. ’Π μηχανή σταματά, ή έλιξ στρέφεται τώρα 

άπό τόν άνεμον θροοΰσα, άλλά μοΰ φαίνεται πώς θά σταματήση 
καί ή........ ίδική μου μηχανή. Καταιβαίνομε ά - βόλ - πλάνε !

— Προσέχετε τώρα' μοΰ λέγει δ 'Ολιβιέ. Καταιβαίνομε. "Αν 
σάς πειράζη ό άνεμος, φράξτε τό στόμα σας μέ τό χέρι.

^αι αρχίζει ή βουτηά μέ τό κεφάλι. Κλείνω καλά τό στόμα. 
Γέρνομε δεξιά είς ένα γραφικώτατον βιράζ, έπειτα κάμποσο 
μέτρα πλανάρομε δριζοντιωμένοι και άλλο βιράζ μετά σχετικής 
βουτηάς. Ούτε δημόσιοι είσπράκτορες νά είμεθα.

"Εξαφνα αντιλαμβάνομαι δτι δριζοντιούμέθα καί σκύβω κάτω 
διά νά έκτιμήσω τό ύψος. Μόλις είκοσιπέντε μέτρα είμεθα 
υψηλά. Καί μόνον τώρα, καθώς κατευθυνόμεθα πρός τό άγκυ- 
ροβόλιόν μας, σάν δβίς, λαμβάνω ιδέαν τής ταχύτητάς μας. Άπό 
κάτω τό έδαφος φεύγει μέ ίλιγγιώδη κίνησιν πρό τά όπίσω.

Νά ή έξέδρα δεξιά μας. Σιγά-σιγά έλαττοΰται ή ταχύτης μας, 
δ ’Ολιβιέ'μέ έντετα- 
μένην τήν προσο
χήν, δπως <5 καπε
τάνιος, χειρίζει δλο
ένα. Είμεθα « είς 
τάξιν Αγκυροβο
λιάς». Ταλαντευό- 
μεθα ιϊπαλά-άπαλά 
καί χαμηλώνομεν 
δλοένα, σιγά-σιγά 
αρχίζω νά άκούοτ 
τής ζωής τόν θόρυ
βον καί ένας ασθε
νής κραδασιιός μοΰ 
δίδει νά έννοήσω 
δτι προσγειούμεθα. 
Καί άπό πίσω τό 
νύχι τό χαλύβδινοι', 
ποΰ χρησιμεύει σάν 
άγκυρα, χώνεται 
είς τό έδαφος δπως 
τό υνί τοΰ άροτρου 
καί γρατσουνάει 
βαθειά τό δέρμα 
τής Γής.

Δ. ΒΡΑΤΙΑΝΟΪ
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Αρμοστής τούς άνεκάλεσεν έκ τής έξορίας. Συνελθούσης δέ τής 
Βουλής μετά τινας συζητήσεις οί ριζοσπάσται βουλευταί 11 τόν 
Αριθμόν έπρότειναν ψήφισμα, δίού ή Βουλή «διεκήρυττεν έν όνό- 
ματι τών άπαραγράπτων δικαιωμάτων τής Ανεξαρτησίας, τής 
κυριαρχίας καί τής έθνικότητος δτι έπιθυμία τού Ίονίου λαού είνε 
ή άνάκτησις τής Ανεξαρτησίας αύτοΰ καί ή ενωσις μετά τοΰ λοι
πού 'Έθνους». Αέν έπρόφθασαν νά περάνωσι τήν Ανάγνωση· 
τοΰ ψηφίσματος καί ό Αρμοστής διέλυσε τήν Βουλήν έκείνην. 

Ό Ζερβός καί ό Μομφερράτος έπανέλαβον νυν τό δημοσιο
γραφικόν έργον αύτών, δι' ου εύθαροώς έστηλίτευον τάς αυθαι
ρεσίας τής Κυβερνήσεως καί έξέκαιον έν ταΐς ψυχαΐς τών Ίονίων 
τό ιερόν πυρ τοΰ πατριωτισμού. Ούτως έπολλαπλασιάζοντο οί 
θιασώται τής' Εθνικής Ιδέας.Άλλά καί οί περί τόν 'Αρμοστήν 
δέν ήσυχάζουσιν. Ό Ζερβός καί ό Μομφεραχος τρέπονται αυθις 
τήν γνώριμον οδόν τής έξορίας είς 'Αντικύθηρα καί είς 'Ερρι- 
κούσας.'Αλλ' οί διωγμοί καί αί βιαιοπραγίαι συνετέλεσαν Αντι- 
στρόφως είς ένίσχυσιν τοΰ 'Εθνικού 'Αγώνος καί έξασφάλισιν τής 
ποθητής λύσειος τού ενωτικού ζητήματος. ΊΙ έπελθοϋσα Βουλή 
τής 10“s περιόδου έζήτησε τήν άνάκλησιν τών έξορίστων Ριζο
σπαστών. Τό αύτό έπραξε καί ή II'1 καί ούτως ήναγκάσθη ή 
'Αρμοστεία νά Απολύση τούς έθνομάρτυρας έκείνους (1857).

Άλλάτό ένδέκατον κοινοβούλιον έψήφισε καί αυθις τήν ένω- 
σιν τών νήσων μετά τής έλευθέρας 'Ελλάδας. Νΰν δμως ύπε· 
βλήθησαν Ικεσίαι πρός τήν Προστάτιδα καί τάς άλλας Δυνάμεις, 
ένώ οί Ακραιφνείς ριζοσπάισται τήν ένιυσιν έζήτουν στηρίζομε- 
νοι έπί τών δικαιωμάτων τής ανεξαρτησίας, τής κυριαρχίας 
καί τής έθνικότητος, καί δέν ήθελαν νά ταπεινιόσιοσι τήν ’Εθνικήν 
’Ιδέαν. Ή διαφωνία αύτη τών πολυπαθών πατριωτών πρός τούς 
νέους προσήλυτους κατεδείχθη καί έν τή 12“ Βουλή, ής μέλη 
έξελέγησαν ύπό τών Κεφαλλήνιαν ό Ζερβός καί ό Μομφερράτος, 
καί ί/πς ανεκήρυξε τόν μέν Ζερβόν Πρόεδρον, τόν δέ Μομφερ- 
ράτον αντιπρόεδρον αυτής. ’Αμέσως δέ έξεδηλώθη ή διιιοτασις 
έκείνων. Τό εις τόν 'Αρμοστειακόν λόγον οχέδιον απαντήσεως 
τής μειονοψηφίας, συντεταγμένοι· ύπό τού Μομφερράτου είναι 
ανάπτυξις τοΰ γράμματος καί τών Ιδεών τού ψηφίσματος τής 

Βουλής, έπί πλέον δέ έκθέτει τήν Ανάγκην έπειγουσών τινών 
______ βελτιώσεων πρός άνακούφισιν 

τού λαού, δέν ζητεί δμως μεταρ
ρυθμίσεις τής πολιτείας, αί'τινες 
θά έξελαμβάνοντο ώς νέα συμ
φωνία πρός τήν Προοτάιτιδα 
Αύναμιν. Άλλά αί συζητήσεις 
αύται καί διαστάσεις ήσαν ήδη, 
ούτως είπειν, περιτταί, διότι οί 
Άγγλοι πολιτικοί, κατιδόντες τό 
Αδάμαστοι· θέλημα τοΰ λαού, 

/ έπείσθησαν δτι δέν ήδύναντο 
πλέον νά κρατώσι τάς νήσους 
έναντίον τών συνθηκών, έναν
τίον τής δεδηλωμένης θελήσεως 
τοΰ λαοΰ, έναντίον τής Αογής 

ΙΩΣΗΦ ΜΟΜΦΕΡΡΑΤΟΣ - , .των έθνικοτήτων, ήν και αυτοί, 
ώς ό Ναπολέων Γ' άνεκήρυττον τότε μεγαλοφώνως. ΙΙώς Απε- 
χώρησαν έκ τών νήσων οί Άγγλοι είναι γνωστόν είς πάντας.

ΓΙεραίνοντες σημειοΰ/ιεν δτι, καθ’ δσον ήδυνήθημεν rd ι’τντι- 
ληφθώμεν, έν ταϊς νήσοις, Κεφαλληνίτι καί Ζακύνθω ή έπέτειος 
τής ένώσεως έωρτάσθη μετ' ανυπόκριτου ένθουσιασμού, έτιμή- 
θησαν δέ καί οί πρωταθληταί τού ριζοσπαστικού Αγώνος, ϊνα 
ούτω φρονηματισθή ή νέα γενεά. Έν Κερκύριι δμως ό Αγιον 
ούτος έτέθη έν δευτέρα μοίρα, προσήχθησαν δέ είς τό κοινόν 
παντοϊα ακούσματα καί θεάματα, άσχετα τά πλεϊστα, έπί τέλους 
δέ είς τόν αντιπρόσωπον τής Μ. Βρεττανίας καί είς τόν έπί τών 
’Εξωτερικών' Υπουργόν αυτής Γκρέν έξεφράσθη ή ευγνωμοσύνη 
τής 'Ελλάδος έπί τή γενναιόφρονι παραχωρήσει τού Ίονίου 
λαοΰ .' ’ Αγνοούντες τά έλατήρια τής Διπλωματίας, Απέχομεν νά 
χαρακτηρίσω μεν τάς φανερός πράξεις αυτής. Συγκρίνοντες δμως 
τούς προμάχους έκείνους τής’Εθνικής ’Ιδέας πρός τούς συγχρό
νους πολιτευτάς, εύρίσκομεν δτι, έκεϊνοι λόγφ εύσταθείας . 
φρονήματος καί πολιτικής Αρετής ήσαν αληθείς γίγαντες. 
Χαρακτήρες Ακέραιοι, Ατρόμητοι πρό οίουδήποτε κιν- 
δύνου, θυσιάσαντες είς τόν βωμόν τής ΙΙατρίδος οίκογέ- 
νειαν, περιουσίαν καί Αναπαύσεις. Ακαμάτως καί έπιτυχώς έργα- < 
σθέντες ύπέρ τών εύγενών Αρχών αύτών, παρέστησαν πρότυπα 
πατριώτου καί πολιτικού, δμοια τών όποιων Αμφιβάλλομεν άν 
ποτέ απέκτησεν ή 'Ελληνική ΙΙολιτεία Από τής ίδρύσεως αυτής.

Έν ’ Α&ήναις τή 30 Μαΐου 1914 Π· Γ·

Η 50η ΕΙΙΕΪΕΙΟΗΗΣ ΑΠΕΑΕΥΘΕΡϋΣΕδΣ TQNJHIQN NHZQN

Τή 21“ τού λήξαντος μηνός Μαΐου έν ταΐς νήσοις 
τον Ίονίου έωρτάσθη μετά πάσης έπισημότητος ή 
50“ Αμη ιετηρίς τα>ν ίπτά νήσων και των έξαρτημά- 
των αστών μετά τον έλευθέρου Βασίλειον τής'Ελλά

δος (1864). Ή άπελευθέρωσις τών Ίονίων από τον ζυγού τών 
"Αγγλων είναι αποτέλεσμα μακροΰ καί Ανενδότου Αγώνος τοΰ 
"Επτανησιακού λαόν κατά τής'Αγγλικής δεσποτείας. Οί "Αγγλοι 
άπό τον 1815 δυνάμει συνθηκών τής Βιέννης και τών ΙΙαρισίων 
κατέλαβον τάς νήσους ώς Προστάται τοϋ έλεν&έρον καί Ανε
ξαρτήτου Ιονίον Κράτονς, Αλλ’ έπέβαλον πολίτευμα δλως απο
λυταρχικόν.'ί πό έξωτερικούς τύπους συνταγματικής δήθεν πολι
τείας πάσα εξουσία συνεκεντριόθη είς χεΐρας έ>’ός’'.4'/;·Λυι· επι
τρόπου, καλούμενου Άρμοστοΰ. Γλώσσα επίσημος άνεγνωρίσθη 
ή 'Ιταλική. 'Ελευθεροτυπία καί 
έλενθέρα έκφρασις φρονήμα
τος άπηγορενετο αΰστηρώς. 
Περιωρισμένος δέ αριθμός 
πολιτών εξέλεγε δήθεν καί 
βουλευτάς, ούς δμως έπέβα- 
λεν αυτή ή Κυβέρνησις καί 
οίτινες ούδεμίαν είχον εξου
σίαν." Εκαστος εννοεί τά δεινά, 
δπερ υφίστατο ό λαός υπό 
τοιοντο δεσποτικόν πολίτευ
μα, ρυθμιζόμενον κατά τάς 
ορέξεις ένός ξένου καί τών 
μισθίων δργάνων αύτοΰ. Μετά 
τήν ϊδρνσιν τον έλευθέρου'Ελ
ληνικόν Βασιλείου ήρξαντο
φυσικώς καί οί Έπτανήσιοι νά ποθώσι τήν μετ' αύτοΰ ένωσιν. 
Ό άχώ>· δ' αυτών υπέρ ανεξαρτησίας έκλήθη ριζοσπαστικός 
κατ' Αντίθεση· πρός τάς ένεργείας τής μερίδας τών μεταρρυθ
μιστών, οίτινες κέντρον εχοντες τήν Κέρκυραν επεδάοκον διά 
μεταρρυθμίσεων τοΰ πολιτεύματος τήν βελτίωση· τής κοινωνι
κής καί πολιτικής καταστάσεως τών νησιωτών. Αί ένέργειαι 
τούτων Απέβαινον μάταιοι μέχρι τον 1848, δτε έκραγεϊσα ή 
Γαλλική έπανάστασις τοΰ 1848, ηλέκτρισε τους καταδνναστενο- 
μένονς λαούς καί η 'Αγγλική Κυβέρνησις κατανανοήσασα δτι 
παρήλθεν ή εποχή τοΰ δεσποτισμοΰ καί τής αυθαιρεσίας, παρε- 
γώρησε τοΐς ' Ιονίοις, έλευθεροτυπίαν καί έλευθέραν έκλογήν 
Αντιπροσώπων, καί καθιέρωσε τήν χρήσιν τής Ελληνικής γλώσ- 
σης. Άλλά παραγοήμα έν Κεφαλληνία έξεδηλώθη δί έφημερί- 
δων, διά πολιτικών συλλόγων, καί διά στάσεως τοΰ λαού ακα
τάσχετος δ πόθος πρός ανεξαρτησίαν καί ένωσιν μετά τής έλευ- 
θέρας' Ελλάδος. Οί'τω δέ έλαβε τήν οριστικήν διατύπωση· αυτού 
τό ριζοσπαστικόν ή ένωτικόν δόγμα, δπερ ή Κυβέρνησις έπρο- 
σπάθησε νά πνίξη άμέσως διά παντός μέσου. ’ Ενέργειαι τών 
ενωτικών είχον γίνει καί πρότερον άπό τοΰ 1830 υπό τόν Γε
ράσιμον Λειβαδαν καί άλλους, οίτινες έτιμωρονντο δι' έξοριών 
καί δημεύσεων. 'Αλλά νυν μετά τάς θεσπισθείσας έλευθερίας, 
αναφαίνονται άλλοι δεξιοί ήγέται τών Ριζοσπαστικών, άνδρες 
ευπαίδευτοι καί φρονημαπίαι, άκαμπτον εχοντες θέληση· καί ακλό
νητοι' πεποίθηση· έπί τήν ιερότητα τοΰ Αγώνος. Οί νέοι ουτοι 
κήρυκες καί πρωταθληταί ήσαν ό Ήλίας Ζερβός καί ό 'Ιωσήφ 
Μομφερράτος, ών τάς εικόνας παραθέτομεν ένταΰθα.

Οντως ή Κεφαλληνία έγένετο ή εστία τοΰ ενωτικού κινήμα
τος, έκεϊ δέ καί ή 'Ιόντος Κυβέρνησις συνεκέντρωσε τάς Αντιδρα
στικός ένεργείας αυτής. Στάσιν έκραγεϊσαν έκεϊ τώ 1849’Αρμο- 
στής όξύθυμος καί τυραννικός, ό Ουάρδος, ήθέλησε νά κατα- 
βάλη διά βίαιων καί άπανθρώπων μέτρων, ϊνα έκφοβίση πρό 
πάντων τους ριζοσπαστικούς. Τής στάσεως ταύτης ουδόλως μετεϊ- 
χον οί ριζοσπαστικοί, άλλά καί δέν ήδύναντο νά Αφήσωσιν άνευ 
διαμαρτυρίας τάς ώμότητας φιλέκδικου Άρμοστοΰ. Καί ένφ ή 
αγχόνη έπετέλει δημοσία τό άνόσιον έργον αυτής, ό Μομφερρά
τος καί <5 Ζερβός ατρόμητοι έν όνόματι τοΰ Αικαίου διά πύρινης 
γλώσσης κατεδίκαζον τήν διαγωγήν τοΰ'Αρμοστοΰ καί έξήπτον 
ταυτοχρόνως τό έθνικόν φρόνημα τών πολιτών.'Αλλά διά τοΰτο 
παραχρήμα έξορίζονται αμφότεροι είς έρήμους σκοπέλους καί 
διακόπτεται ή έκδοσις τών δημοσιογραφικών οργάνων αυτών, 
τοΰ ••Φιλελευθέρου» καί τής 'Αναγεννήσεως».

Τό Ακόλουθον έτος 1850, γενομένων έλευθέρων έκλογών, ή 
Κεφαλληνία έξελέξατο αυτούς βουλευτάς διά τήν θ'1' Βουλήν 
μετ' άλλων 7 Ριζοσπαστών. Μετά τήν έκλογήν κατ' Ανάγκην ό

J-J

Ο ΤΣΑΡΙΣΜΟΣ

ΤΣΑΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Β Ο ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΗΣ

Ο ΤΣΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ θ'

καί η·όΰον τών ήμετίρων εχθρών, 
τόν Τσάρον τόν ’Ορθόδοξον 
προστάτευε θεέ.

* Αί 'Ρωσικαί πόλεις κατά τό σύστημα τών έν Ευρώπη καί ’Ανατολή 
περιέχουσι μέγαν αριθμόν πνευματοπρατηρίων (Bar) άτινα ονομάζονται 
τρακτήρια, τών όποιων τά μεγαλήτερα περιλαμβάνουσι καί εστιατόρια.

* * Ή μποτβίνια άποτελεϊται έκ σικυών (άγγουρίων) ψιλώς, κεκομμέ- 
νων, κ.6άς πεπηγότος, ώών σφικτών, ουρών γαρίδων κτλ. Μάλλον πολυ
σύνθετος ζωμός ούδαμοΰ τής Ευρώπης έξ όσων γνωρίζω άπαντά..

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΚ ΡΩΣΣΙΑΣ

tpO έν τή δδφ Κουσνετσαγιφ τρακτήριον* έν Όδησσώ ήν πλή- 
Α ρες τήν 12 ’Οκτωβρίου 1892. Τά έν αύτώ τραπέζια κατελή- 
φθησαν πάντα ύπό παντοειδών φυσιογνωμιών ποικίλης έκφρά- 
σεως καί περιθολής, τό δέ άκρον τής έπιμήκους τοΰ τρακτη- 
ρίου αιθούσης κατείχε τεχνητόν όργανον, περιλαμβάνον άρτίαν 
ι’ιρχήστραν, άναμέλπουσαν έν μέσω τοΰ ίσταμένου ασκεπούς 
πλήθους ιόν Αύτοκρατορικόν ύμνον. Ή βότκα, τό προσφιλές 
τοΰτο παρά Ρώσσοις οινόπνευμα, τό κβάς (είδος λεμονάδας) 
καί πρό παντός τό τέϊον, ένέχεον ευθυμίαν είς τήν καρδίαν, 
εφλυζον δέ έξ άφροΰ αί στεφάναι τών φιαλών, ένώ εύσταλεΐς 
θεράποντες διέσχιζον τήν αίθουσαν, ταπεινώς καί προθύμως 
έκτελοΰντες τάς διαταγάς τών θαμώνων. Τό έν λόγω τρακτή- 
ριον,καθάπερ ιά πλεί- 
ονα τούτων, απαιτεί 
συγκαταβατικόν τόν 
φάρυγγα καί τραχύν 
τόν ουρανίσκον, ϊνα 
δεχθή τις τόν παχύ- 
χυλον ζωμόν μποτβί- 
νια** καί τι να άλλα 
εδέσματα πολλής άπο- 
λαΰοντα ΰπολήψεως 
παρά τοΐς άριστοκρα- 
τικοϊς κύκλοις, καί ών 
γίνεται άφθονος χρή
σις παρά τοΐς καλοϊς 
ξενοδοχείοις, διότι έν 
αύτοΐς παρασκευά
ζονται πλουσιώτερον 
καί καλλίτεροι·. ‘Η 
γωνία τοΰ τρακτη- 
ρίου έφερε τήν εικό
να τοΰ Παντοκράτο
ρας, κατ’ άπαράδατον 
έθιμον, μαρτυρούν τό 
βαθύ τοΰ θρησκευτι
κού αίσθήιιατος, τοΰ τοσοΰτον έν Ρωσσία διαδεδομένοι· καθ’ 
δλας τάς τάξεις τής κοινωνίας.

’Εν Κιέβφ, Ροστόβη, Όδησσώ, Μόσχρ, Νοβγορόδη καί έν 
άλλαις πόλεσι τής 'Αγίας έπικληθείσης Ρωσσίας τά μάλλον 
συχναζόμενα είναι οί ναοί, καί ακολούθως τά τρακτήρια. Δέν 
άπήντησα δέ ούτε εν τοιοΰτον, είτε έν ταίς έξοχαϊς, εϊτε έν ταΐς 
πόλεσι, μή φέρον άνηρτημένην τήν εικόνα τοΰ Παντοκράτορος 
ή τίνος 'Αγίου, διό καί άμα έμβάς οφείλει τις νά έκβάλη τόν 
πίλον, οί πλείονες δέ μένουσιν ασκεπείς μέχρις ού έξέλθωσιν. 
Οί θαμώνες τοΰ είρημένου τρακτηρίου τήν 12 ’Οκτωβρίου 
1892 ήσαν τό πλεϊστον προσκυνηταί έκ Κίεβου, χαύνος δέ τις 
έκφρασις, οΰχί ασυνήθης παρά τοΐς χωρικοϊς ιιουζίκοις, έδέ- 
σποζε τής δλης φυσιογνωμίας. 'Η μέλαινα χλαΐνα μετά τοΰ 
τριχωτού πίλου ήν ή κυριαρχούσα περιβολή, ένώ άφ’ ετέρου 
διέκρινέ τις τήν κομψήν τών Κιρκασιών στολήν καί τήν ατη
μέλητοι· τών Όστακιωτών ένδυμασίαν. ΓΙεριεργαζόμενος μετά 
προσοχής τούς διαφόρους τύπους, άπεκόμιζον εντυπώσεις 
ούχί λίαν δυσάρεστους περί έθνους, δπερ μέχρι σι)μερον απο
μένει δΓ ημάς τούς 'Έλληνας «Σκύθης οίμος άβατος έρημία», 
καίτοι ούδέν έθνος καί ούδεμία άλλη, πλήν τής ’Ιταλίας, Ευρω
παϊκή χώρα ήλθεν είς άμεσωτέραν, συχνοτέραν καί ζωηροτέ- 
ραν επαφήν πρός τόν Ελληνικόν πολιτισμόν έν τή άρχαίφ 
ιστορία ή ή Σκυθική Ρωσσία, ή ανέκαθεν κραταιά έν τή 'Ιστο- 
ρίφ τοΰ Κόσμου δύναμις, ής τό όνομα γνωστόν ήδη έν τφ 
πρώτφ ραψφδφ τής άνθρωπότητος, τώ άθανάτω Όμήρφ, καί 

ο

ής οί κάτοικοι πέντε πρό τής Θεογονίας αιώνας ήνείχοντο τών 
Ελλήνων έν τή χοόρα αύτών και παρ’ αύτών ήρανίζοντο τά 
πρώτα σπέρματα τοϋ πολιτισμού, τοΰ έκ Τανα'ίδος, Τανρίδος 
καί’Ολβίας αύγάζοντος άπασαν τήν Γωσσίαν, ήλθον δέ εις τοι- 
αϋτην καί τοσαυτην μετά τών Ελλήνων έπικοινωνίαν, ώστε 
παρήγαγον έθνος άνάμικτον τό τών Σκυθελλήνων. ’Οφείλει τις 
νά έπισκεφθή, ϊνα ιιελετήση τήν χώραν τοΰ χάλυβος και τών 
«όϊζυρών δπλων , τών < όβριμοεργών Κιμμερίων», οφείλει νά 
έγκύι|>ΐ) εις τόν χαρακτήρα τοΰ λαοΰ και έπεϊεργασθή τρεις ή 
τέσσαρας μεγάλας πόλεις τής αχανούς Αύτοκρατορίας, τήν 
’Οδησσόν, έπί παραδείγματι, τήν περικαλλή ταότην πόλιν, τήν 
τό πρώτον καλλωπισθεΐσαν έπι Ναπολέοντος τοΰ Λ' ύπό τοΰ 
Γάλλου πρόσφυγος Ρισχελιέ, τήν ού μακράν τής έν τή Ελλη
νική μυθολογία γνωστής Ταυρίδος, ϊνα θαυμάση τό διεθνές 
τής πόλεως ταύτης, τάς μεγάλας καί εύρείας λεωφόρους, τούς 
ανδριάντας, κήπους, ά’λση, περικαλλείς ναούς, τούς έν καλαισθη
τικά) ρυθμώ ποικίλλοντας τάς όμορρύθμους τετραγώνους συν
οικίας, οφείλει τις νά έπισκεφθή τό ναοβριθές Κίεδον, τήν 
μεγαλυτέραν καί ένδοξοτέραν τής Ουκρανίας πόλιν, έν ή Βλα
δίμηρος δ Μέγας μεθ’ όλου τοΰ λαοΰ ήσπάσθη τόν Χριστιανι
σμόν άθορύδως καί άπατάγως, πόλιν ήν Επισκέπτονται κατ’ έτος 
τριακόσιαι μέχρι πεντακοσίων χιλιάδων προσκυνητών, οϊτινες 
συρρέουσιν, όπως θαυμάσωσι τάς εικόνας τής Μονής Πετσέφ- 
σκη, τά λείψανα τών έν αύτή τεθαμμένων όγδοήκοντα 'Αγίων, 
καί τάς θαυμαστός κατακόμβας, οφείλει νά διατράρη τέλος έν 

Μόσχφ, ήτις είναι «τό 
"Αγιον τών Άγιων» τής 
Ρωσσικής έπικρατείας. 
τό μάλλον σημαίνον 
κέντρον έμπορίου καί 
βιομηχανίας, καί ήτις 
ύπήρξεν ή Βηθλεέμ τής 
εθνικής τοΰ "Ελληνος 
παλιγγενεσίας, ϊνα νο- 
ήση τήν μεγάλην αλή
θειαν τήν παρά τοΰ ή με- 
τέρου ιστορικού Θου- 
κυδίδου πρό χιλιάδων 
έτών έξαγγελθεΐσαν : 

ούδ’ ές τήν άλλην 
εύβουλίαν καί σύνεσιν 
περί τών παρόντων είς 
τόν βίον άλλου όμοι- 
οΰνται» καίπεισθή ότι, 
ή Ρωσσία δέν είνε χώρα 
Σκυθών, Χαχόλων καί 
εϊτι άλλο χώρα, ήτοι δε- 
σποτισμοΰ καί βάναυ
σου τυραννίας, ούδέν 

έχουσα άξιόλογον ύπό έθνικήν ή πολιτικήν έποψιν νά έπιδείξη 
πρός τόν έκεΐσε μεταβαίνοντα έκ τών χωρών τών Συνταγμα
τικών ελευθεριών καί τών δημοτικάιν ιδεών καί φρονημάτων.

Τοΰ έθνικοΰ αύτών ύμνου*, εϊπομεν ότι, ήκροώντο έν κατα-

Μέχρι τοΰ 1833 οί Ρώσσοι βαρέως έφερον τήν στέρησιν ίδιου έθνι- 
κοΰ ϋμνου, άνέκρουον δέ καθ’ δλας τάς περιστάσεις τόν γνωστόν Αγγλι
κόν God save the King. Ό Αύτοκράτωρ Νικόλαος Α' μετά τήν έκ 
Πρωσσίας καί Αύστρίας περιοδείαν έπεφόρτισε τόν συνοδεύσαντα αύτόν 
στρατηγόν ’Αλέξανδρον Lvof νά σύνθεση ύμνον κατανυκτικόν, άπλοΰν 
καί τοΐς πάσι προσιτόν. Ό Λ6όφ, διευθυντής πρός τοΐς άλλοις άξιώμασι 
τοΰ ναοΰ τοΰ Αύτοκρατορικοΰ οίκου, άναφερει έπιχαρίτως έν τοΐς άπο- 
μνη μονεύμασιν αύτοΰ τάς πολλαπλός δυσχερείας, καθ’ών προσέκρουσε 
καί πώς τέλος τήν 23 Νοεμβρίου 1833 έπί παρουσίρ τοΰ Αύτοκράτορος, 
τής Αύτοκρατείρας καί τοΰ μεγάλου Δουκός Μιχαήλ έν τφ ναΐσκφ τών 
ψαλτών, ακολουθούμενος ύπό δύο ορχηστρών πρός μεγάλην ευχαρίστη
σα· τοΰ Τσάρου. Αί λέξεις τοΰ ύμνου άνήκουσιν είς τόν Ζουκόβσκην. 
’Ιδού δέ χάριν τών περιέργων ό Ρωσσικός ύμνος έν μεταφράσει:

Τόν Τσάρον προστάτευε θεέ, 
τόν Ισχυρόν καί κραταιόν, 
τόν άνάσσοντα πρός δόξαν ήμών
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νύξει θρησκευτική οί Αφελείς καί απέριττοι πλήν νωτάκμονες 
φιλέορτοι κα'ι φιλοθεάμονες Μουζίκοι*. Τό θαμβός και την 
έκπληξιν πάντων τών περιηγητών άνά τήν Ρωσσίαν έχίνησε 
και εξακολουθεί νά κινή ή πρός τόν Τσάρον** εύλάθεια. Διότι 
τό πολύ τοΰ λαοΰ τοΰ ύπερθαίνοντος τά εκατόν δέκα εκατομ
μύρια*** θεωρεί τόν Τσάρον, ώς δν ημίθεον, τήν δέ πρός τά 
προστάγματα αύτοΰ ύπακοήν έπιτέλεσιν θρησκευτικού καθή
κοντος, ώστε δέν απέχει τις πολύ τής αλήθειας λέγων, ότι οί 
Ρώσσοι εχονται τοΰ Τσαρισμού, καθάπερ τοΰ Παπισμού οί 
Λατίνοι. Ό Τσάρος έτι θεωρείται πατήρ τοΰ’Έθνους και αντι
πρόσωπος τοΰ Θεού έπί τής Γής, διότι παρά τοΰ Ύψίστου 
έντέταλται τήν δλην διοίκησιν και ούτως είπεΐν κυθέρνησιν 
τής αχανούς Αυτοκρατορίας. Τά ούκάζια αύτοΰ είναι Θεού 
διατάγματα, αύτός είναι αρχηγός τοΰ Συμβουλίου τής Επικρά
τειας. ό αληθής Πρόεδρος τής Ίεράς Συνόδου, ό πράγματι πρω
θυπουργός, μόνος νομοθέτης καί αρχηγός Στόλου καί Στρατού.

* Μουζίκος καλείται ό χωρικός, κυρίως δμως ή λέξις σημαίνει άνθρω
πον μικρόν τό γένος καί άσημον τήν καταγωγήν.

** Ίβάν (’Ιωάννης) ό Τρομερός (1533-1584) ό νικήσας τούς Σουηδούς 
καί τούς Ταρτάρους τής Κριμαίας, ό πρός στιγμήν κατακτήσας τήν 
ΛιΟονίαν έν πολέμφ κατά τών Γερμανών, ό καταστρέψας τό Τουρκικόν 
βασίλειον τοΰ Καζάν καί μετά διετίαν τό τοΰ Άστραχάν καί τέλος ό 
ύποτάξας ύπό τό σκήπτρον τής Μόσχας πάντας τούς περίοικους λαούς 
τών ποταμών Βόλγα καί Δόν, πρώτος έλαβε τόν τίτλον Τσάρος. Οί πρό 
αύτοΰ έτιτλοφοροΰντο Μεγάλοι Πρίγκηπες. Τής λέξεως Τσάρος τό πρώ
τον έγένετο χρήσις ύπό τών μεταφραστών τής Αγίας Γραφής, προκει- 
μένου περί τών βασιλέων τών έν αύτή άναφερομένων, είναι δέ ή λέξις 
Καϊσαρ ή κατά τόν Μεσαίωνα προφερομένη Tsesar καί κατ’ αποκοπήν 
τοΰ ε Tsar. Έν τοΐς έπισήμοις έγγράφοις ό Αύτοκράτωρ δέν καλείται 
Τσάρος, άλλ’ Αύτοκράτωρ, έκτος δταν γίνεται λόγος περί τής Πολωνί χς 
ή τών Τσαράτων Καζάν, Άστραχάν κτλ. ΤΙ Αύτοκράτειρα καλείται 
Τσαρίτσα καί ό διάδοχος Τσάρεβιτς καί όχι Καισάροβιτς, ιος τινες κακώς 
μεταφράζουσι τόν τίτλον τούτον.

*** Ένταΰθα πρόκειται ό λόγος μόνον περί τής Εύρωπ. Ρωσσίας 
ής τόν πληθυσμόν αναβιβάζει τό Whitaker’s Almanak τοΰ 1913 εις έκα- 
τόν τριάκοντα τρία έκατομμύρια (σελ. 716).

« Άπό τοΰ Τσάρου ά’ρχεσθαι καί είς αύτόν άναπαύεσθαι», είναι 
τό σύνθημα τών πολλών καί ούχί μικρού μέρους τών ολίγων. 
Τό πρώτον συντεθέν Ρωσσικόν μελόδραμα ύπό Γλύνκα (Mi
chel Ibanovitz Glinka) Ή ζωή υπέρ τοΰ Τσάρου» δέν 
ήδύνατο νά φέρη έτερον τίτλον, θεωρείται δέ παράλειψις ιερού 
καθήκοντος ή πρό τοΰ δημοσίου έμφάνισις ένός μουσουργού 
δΓ έργου, έν φ δέν παρεμβάλλεται ωδή ή ολόκληρος σκηνή 
υπέρ τοΰ Τσάρου. ’Οφείλει τις νά παρευρεθή εις τό θέατρον 
καί ϊδη τό περίφημου μελόδραδα τοΰ Rimsky Korsakof «Ή 
κόρη τής Χιόνος , έν ώ ό Τσάρος παρίσταται έν μέσω χωρι
κών, υπερτερών μέν, πλήν άποτελών μέρος αύτών καί υποδε
χόμενος τήν Κόρην τής Χιόνος. Πάντες οί έν τώ θεάτρω εγεί
ρονται άμα τή εμφανίσει τοΰ Τσάρου, οί έν τοΐς θεωρείοις, 
οί έχοντες έδώλια, οί έν τή πλατεία καί τώ ύπερωφ, πάντες έν 
ένί στόιιατι καί μια φωνή έπευφημοΰσι, διότι ο,τι ποιητικόν 
καί ιδεώδες ένσαρκοΰται έν τφ προσιόπω τοΰ Καλοί· Ιίατοος·, 
ώς χαϊδευτικώς άποκαλεϊται ό Τσάρος ύπό τών υπηκόων αύτοΰ. 
(Batiuska tsar) δνομα διδόμενου ύφ" όλου τοΰ Λαοΰ καί 
καταμηνύον τήν δημώδη τής Ρωσσικής Αυταρχίας έννοιαν καί 
τήν πεποίθησιν οτι, ό Τσάρος είναι ό έκλεκτός τοΰ Κυρίου, <> 
ιθύνων τάς τύχας τοΰ ’Έθνους. Άπό τών ειδωλολάτρων δέ τής 
Πολικής θαλάσσης μέχρι τοΰ Εύξείνου Πόντου, έν έκτάσει 
οικουμένη τουλάχιστον ύπό πεντήκοντα φυλών, ηθικώς, κοινω- 
νικώς καί διανοητικώς μέχρις όξύτητος αντιθέτων, ύπό τριά
κοντα τουλάχιστον θρησκευμάτων καί είκοσι γλωσσικών ιδιω
μάτων, δ Τσάρος αίνεΐται έν τε τή έκκλησίρ καί κατ’ οίκον, 
έν τε ταϊς διασκεδάσεσι καί πάση άλλη περιστάσει, έπί τής 
κεφαλής δέ τούτου έπικαλοΰνται τάς εύλογίας τοΰ Θεοΰ πάν
τες οί οίκοΰντες τό εύρύτατον Ρωσσικόν Κράτος. Καί τό μέν 
πλήθος θεωρεί ασέβειαν τήν μή υποταγήν είς τήν προσωπικήν 
Λύτοΰ θέλησιν, εΐς ήν οφείλει τήν έλευθέρωσιν άπό τής δου
λείας, τήν ματαίωση· ή κατάργησιν τής είς Σιβηρίαν εξορίας, 
καί παν ο,τι έν γέ.νει συνετελέσθη ή συντελεΐται έν τώ κράτει 
Αύτοΰ, δΓ ού τά πάντα καί άνευ Αύτοΰ ούδέν.

("Επεται συνέχεια) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΞΕΝΟΣ

/

* ΜΠΟΥΝΤΟΥAΡ—ΝΟI KOΚΥΡ I Ο #

ΠΡΟΒΗΓΓΙΑΝΦΙ ΧΟΡΟΙ: Η ΦΑΡΑΝΤΟΛΑ

ΕΞ άφορμής τοϋ θανάτου τοΰ μεγάλου ποιητοΰ τής Προβηγγίας Φρειδερίκου 
_ I Μιστράλ, δίδομεν είς τούς άναγνώστας μας, μίαν ώραίαν εικόνα τής Φαραντό- 

λας, τοΰ έθνικοΰ αύτοΰ χορού, τής Μεσημβρινής Γαλλίας.
Τά κορίτσια, πού φαίνονται εΐς τήν εικόνα μας, είνε ντυμένα μέ τό έθνικό κου

στούμι, τό Άρλεζιάνικο. Άλλοτε είς τήν «Ν. Σκηνήν- έπί αείμνηστου Χρηστομάνου, 
έπ’ εύκαιρίφ τής διδασκαλίας τοΰ έργου τοΰ Άλφόνσου Δωδέ «Ή Άρλεζιάνα». 
μεταφρασθέντος εύσυνειδήτως ύπό τοΰ συναδέλφου κ. Γ. Λύκερίου, έχορεύθη ή 
«Φαραντόλα· ύπό τών τότε μυστών τής «Νέας Σκηνής». ’Αλησμόνητα χρόνια!

ΊΙ «Φαραντόλα . ή οποία εΐς τήν Προβηγγιανήν γλώσσαν προφέρεται «Φαράντολο 
είνε. έπαναλαμβάνομεν, είδος χοροΰ τής Μεσημβρινής Γαλλίας, εΐς τό όποιον οί 
χορευταί κρατούνται όλοι άπό τά χέρια καί προχωρούν πηδώντες καί άκολουθοϋν- 
τες τόν πρώτον. Κατ’ εξοχήν λαϊκός χορός ή «Φαραντόλα» χορεύεται άπό σαράντα, 
εξήντα καί εκατό κάποτε χορευτάς καί χορεύτριας, άνδρας καί γυναίκας, τοποθετη
μένους όσον τό δυνατόν αλληλοδιάδοχος καί σχηματίζοντας μίαν άδιάσπαστον 
άλυσσίδα. ή οποία εκτυλίσσεται καί διασχίζει τήν εξοχήν, εΐς τόν ήχον οργάνων, Ιδίως 
τοΰ πίφερου, είδους χωριάτικης καραμούζας, τοΰ γκαλουμπέ καί τοΰ ταμπούρλου.

Ό καθείς χορεύει καί πηδά άκολουθών τόν ρυθμόν τής μουσικής καί κάμνων νά 
έκτελεσθοΰν μέ άκρίβειαν ή φιγούρες ποΰ παραγγέλλει εκείνος, ό όποιος χρησιμεύων 
ώς οδηγός σύρει καί οδηγεί τόν χορόν.

ΊΙ φιγούρες αυτές συνίστανται πότε μέν εις τό νά ένώνωνται τά δύο άκρα τής άλυσ- 
σίδας καί νά χορεύουν κυκλικά, πότε δέ νά κάμουν νά περάση ό χορός κάτω άπό είδος 
τόξου τό όποιον σχηματίζουν κάμποσοι χορευταί, ύψώνοντες πρός τοΰτο τά χέρια των.

Η ΑΡΛΕΖΙΑΝΕΣ.— Κοστούμια γραφικότατα και καλλοναΐ κοΟ 
λαμβάνουν μέρος «Ις τήν -Φαραντόλα·.

Ή μόδα τοΰ τέλους τής · Έποχής·.— Τό Παρίσι —πρω
τεύουσα τής μόδας — έκήρυξε τό τέλος τής «Σαιζόν·. Αυτό τού· 
λάχιστον ομολογούν εκείνοι, οιτινες είναι προσκολλημένοι είς τήν 
παράδοσιν, καί ο! όποιοι νομίζουν τελειωμένην τήν «Σαιζόν· 
μετά τήν απονομήν τοΰ μεγάλου βραβείου. “Ηδη τό Παρίοι ερη
μώνεται σχεδόν, απομένει σιωπηλόν, τά περιοσότερα θέατρά του 
είναι κλειοτά, αί κα/Μτεχνικαί εκθέσεις είναι σπάνιαι, ή κοσμική 
ζωή μετετέθη στάς λουτροπύλεις.

Παρ' δλα ταΰτα ή κίνησις τών συρμών δέν έπαυσεν έντελώς.

·Χ·

Είς τους μεγάλους περιπάτους αί γυναικείοι τουαλέτται είναι 
κατά τό πλεϊστον λευκαί. Μεταξύ τών υφασμάτων τά περισσότερον 
έν χρήοει έφέτος μετάξι· τών κυριών είναι γκαμπαρδίνες καί 
ταφτιίδες. Άλλά τό ύφασμα ποΰ θριαμβεύει είναι κυρίως τό λεγό

μενον «chuted' εαιι·. Είναι δροσερόν κ' έλαφρόν ακριβώς, όπως είναι δρο
σερός ένας καταρράκτης. Τό συμβουλεύομε)· διά τό θέρος.

Παρ’ δλα ταΰτα είς τό Σαντιγί·, είς τό Ώτέϊγ καί εις Λονσάν βλέπει κανείς 
κυρίας ντυμένος μι: άλλα χρώματα, — χρίσματα ώχρά, άιμώδη καθώς τό 
τριανταφυλλί καί τό ανοικτό κίτρινο." Ολ’ αυτά δε βαμβακερά.

Πάν ο,τι έτεινε νά καταστγσ»; κάπως «χονδρήν τήν σιλουέτταν μιας κυρίας·, 
καί τό όποιον έπεζητεϊτο κατά τήν άρχήν τής Σαιζόν ήδη εξαφανίζεται.

Αί αληθώς σΐκ αμφιέσεις είναι λιτής κομψότητος, άκόμη καί δταν άφθο
νου)· εις γαρνιτούρες. Τά βολάν κυριαρχούν πάντοτε.

'Ακόμη καί ή πολύ μακριά όεδεγκότα, ποΰ κάποτε φθάνει έως κάτω καί 
κάτω, καί συχνότατα είναι καμωμένη άπό άλλο ύφασμα, συνηθίζεται πολύ.

*
“Ενα μεγάλο Παρισινό κατάστημα νεωτερισμών παρασκευάζει μερικά μο· 

δέλα τουαλεττών ελαφρότατων άπό ριγέ λινόν, μέ χαριτωμένες ζακέττες 
όργανδί. Οί τουαλέττες αυτές προορίζονται διά τάς ευτυχείς κυρίας, ποΰ θά 
περάσουν τούς Υπολοίπους μήνας τοΰ θέρους είς τάς λουτροπύλεις.

Είς τά καπέλλα έπήλθε μία μικρά έπανάσταοις. “Ηδη συνηθίζονται καπέλλα 
μεγαλήτερα. Οί τόκες καί τά μικρούτσικα καπελλάκια αρχίζουν νά έκτοπί- 
ζωνται άπό τά κανοτιέ. Αέν πρόκειται δμως περί τών παλαιών κανοτιέ άπό 
φτίθαν, ποΰ έμοιαζαν τόσο πολύ μέ τ' ανδρικά καπέλλα. Φέτος τά κανοτιέ 
γίνονται ιιπό χρωματιστό μετάξι σκεπασμένο μέ λευκόν όργαντί.

'Αλλ' ή άριστοκρατία τίροτιμφ κανοτιέ άπό μαύρο βελούδο.

*
Αέν γνωρίζομε)·, άν αί άναγνώστριαι τής «Εικονογραφημένης· αποφεύγουν 

τόν ήλ.ιο)· διά νά διατηρήσουν τήν λευκότητα τοΰ δέρματός των, καί άν τούς 
άρέση νάπανθρακώνονται διά νά κάμουν πρόσωπον «/ιπρονζέ·. Άν συμβαΐνη 
τό δεύτερον, θά τάς συνεβουλεύαμεν νά πέρνουν τό λουτρό)· φορΰιντας πλατύ 
καπέλΑ.ο, οκουφέτταν. 'Η σκουφέττα προφυλάττει τά μαλλιά άπΰ τήν έπίδρα- 
σιν τοΰ αλμυρού νεροΰ, έπίδρασιν δλεθρίαν.

Τό υγιεινότερου φως. — Πρόσφατα πειράματα άπέδειξαν δτι τά διά
φορα είδη φωτός παράγουν δηλητηριΰιδες ανθρακικόν οξύ άνίσου ποσότητας 
είς ίσον χρονικόν διάστημα.

Λόγου χάριν τήν αύτήν ποσότητα ανθρακικού οξέος παράγουν: τό έλαιον 
είς 72 δευτερόλεπτα, τό πετρέλαιο)· είς 7ά, τό έλαιον φαλαίνης είς 77, τό 
οπερματοέττο είς 83, τό γκάζ, άπό κοινόν άνθρακα είς 28, τό γκάζ άπό 
ορυκτόν άνθρακα είς 132.

Κατά τής ναυτίας. — 'Επειδή είναι πιθανόν νά κάμετε θαλάσσια ταξει- 
διιι κατά τό θέρος σας ενδιαφέρει νά διαβάσετε κάτι έναντίον τής επαράτου 
ναυτίας τοΰ εχθρού κάθε ταξειδιώτου μ" ευαίσθητο)· στόμαχον.

Φάρμακου τής ναυτίας είναι τό κριεζώτον.
Μισήν ώραν πρό τής έπιβιβάσεώς σας, προμηθευθήτε τρεις σταγόνας κριε- 

ζώτου έντός μικρός ποσότητος νδατος, καί δταν ζαϊ.ισθήτε χύσατε δύο - τρεις 
σταγόνας έπάνω είς σβιολάκι ζάχαρης. Καταπιήτε το. 'Επαναλαμβάνετε τήν 
μικρόν δόσιν, άν ι'/ ναυτία έξακολ.ουθή.

Έν τούτοις μή τό παρακάνετε.
Μία σούπα μέ κανέλα είναι τό καλύτερον προληπτικόν έναντίον τής ναυτίας.
Οί πα/.αιοί γιατροί συνεβούλευαν κρασί μέ άλ.μυρό νερό.

Οί παχουλές γυναίκες. — Α! ευτραφείς κυρίαι θεωρούν τό πάχος των 
ώσάν τόν μεγαλύτερόν των εχθρό)·. Καταστρέφουν μάέ.ιοτα τήν υγείαν το»· 
μέ τ' άπισχναντικά φάρμακα ποΰ πέρνουν. Καί όμως αγνοούν δτι, α! ώραιό- 
τεραι γυναίκες τής άρχαιότητος ήσαν παχουλές. Παραδείγματα : Ή 'Αγριππίνα, 
ή Κλεοπάτρα, αυτή ή Λάουρα τοΰ Πετράρχη, ή Φιαμέιτα, ερωμένη τον 
Ηοκκακίου, ή βασίλισσα ’Ελισάβετ τής Αγγλίας καί άλλαι.

«
Τό άνοιγμά τής μύτης. — Μέ τό θέρος ή αιμορραγία τής μύτης είναι 

πολύ συχνή. Αιά τόν λ.όγον αύτόν συμβουλεύομε)·:
Άν ι; έκροή τοΰ αίματος είναι αποτέλεσμα πυρετού, προοφύγετε είς τό)· 

ιατρόν. Άν δχι, άφαιρέσατε δλα τά φορέματα, επιθέσατε έπί τοΰ μετώπου 
τοΰ πάοχοντος νερόν, δώσατέ του >·ά όοφηση έπίσης νερόν, είς τό όποιον διελύ- 
σατε προηγουμένως μικρόν ποσότητα οτυπτηρίας, λεμονιού ή ξυδιού, κρατή
σετε τήν κεφαλήν πρός τά άνω, πιέσατε τά έ)· τφ μέσφ τού μετώπου αιμο
φόρα άγγεϊα διά σκληρού άντικειμένου. 'II αιμορραγία θά παύση.

«

Εϋοσμον στόμα. Συμβαίνει συχνά ν' άιαόίότιαι ι’ιπό στόμα, τοΰ όποιου 
ή έξωτερική μορφή ενθυμίζει μπουμπούκια ρόδων, απόπνοια ένθυμιζουσα 
κάθε άλλο παρά ρόδων ευωδίαν. “Ενα δόιπι κούφιο, μία άοθέτεια τών ουλών 
ή τών τοιχωμάτων τοΰ στόματός άρκοΰν διά νά προκαλέοουν τήν αηδή αύτήν 
ασχήμιαν.

Τά όδοντοομηκιικά υγρά δέν είνε συνήθως ικανά ν' απαλλάξουν έξ όλο-
κλήρου τό στόμα άπό τήν κακοσμίαν τοΰ είδους αυτού, έν φ μέ τήν έξήί

άσφαλ.ές :

χραμμάρια 

/ Ζάαΰ/ραμ. 

9 γραμμάρια 
γραμμάρια

άπλουστάτην σκευασίαν, τήν όποιαν δύνασθε νά παρασκευά
σετε καί μόναε, τό άτοτέλεομα είνε πλήρες καί

Χλωρική άσβεστος......................................... 2
"Υδωρ πηγαίο)· 
"Αλκοόλ μέντας 
Χάχαρι . . .

32
200

«
Τά Καπέλλα μας. — Γενική τρέλλα είς τό Παρίοι (i 

τώρα μέ τά κανοτιέ' λέγει ή Κυρία Σωτηρία Λαμέρα, ή 
πρύτανις τού 'Αθηναϊκού καπέ/j.ov. Κανοτιέ μεγάλ,α μέ 
διάφορα φαηαιζί, γαρνιρισμένα μέ τριαντάφυλλα άπό μου- 
σουλίνα, έγκρέττες καί πουλιά διάφορα άπό βελούρ. Τό 
Ατελιέ τής Κυρίας Λαμέρα — οδός Περικλεούς 29 — 
έγινε σωστή 'Ακαδημία τοΰ Καπέλλον.
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Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ 
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ - ΕΤΟΣ Γ

ΕΙΑ: ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ: ΟΔΟΣ ΚΑΡΫΤΣΗ 

Δ. Β ΡΑΤΣΑΝΟΣ .. ιδιόκτητης

I 'Εσωτερικού Δραχ. 20. Εξωτερικού Φρ. 22. 
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ( ρούβλ. g . ρουμανίας Δραχ. 20.
ΟΰδεΙς νέος συνδρομητής έγγράφεται 5ν δέν .τροπληρώστ] τήν συνδρομήν τον.

Αί ί.-ιιοτολα'ι δέον νά διευθύνονται οϋτω: κ. Δ. Βρατσάνον, Ιδιοκτήτην 
τής · Εικονογραφημένης >, Βουλευτήν Ψαρών, Οδός Καρυιοη 4, Α&ήνας.

* ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠ’ ΟΛΑ *
ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΗΣ “ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ,,

1 ’Ιουνίου. Έναρξις τών εργασιών τής επιτροπής διά τήν μεταρρύ
θμισή τής ’Εκκλησιαστικής μας νομοθεσίας.

2 Ιουνίου. Ταραχαί εις τήν Ιταλίαν. Κήρυξις γενικής άπεργίας τών 
έργατών. Εις τά περίχωρα τής Ρώμης έκη- 
ρύχθη πρός στιγμήν δημοκρατία... έφήμερος 
δμως. — Ό Τσάρος συνηντήθη έν Κωστάντζφ 
μετά τοΰ βασιλέως Καρόλου τής Ρουμανίας. 
Άντηλλάγησαν έγκάρδιοι προπόσεις.

3 'Ιουνίου. Νέαι μάχαι κυβερνητικών καί 
έπαναστατών είς τήν ’Αλβανίαν.

5 'Ιουνίου. Έγνώσθη τό κείμενον τής πρό; 
τήν Έλλλάδα διαλλακτικής άπαντήσεως τής 
Πύλης. Έναρξις τών εργασιών τής Συντακτι
κής Συνελεύσεως έν Ρουμανίφ.

6 ’Ιουνίου. Δημοσίευσις τοΰ νόμου περί 
παραχωρήσεως τής Σάσωνος είς τήν ’Αλβα
νίαν. Φιλειρηνικά! δηλώσεις, πρός Ούγγρικήν 
έφημερίδα, τοδ Βασιλέως Κωνσταντίνου.

7 'Ιουνίου. Ό 'Γπουργος τών Εσωτερικών
άνεχώρησεν είς περιοδείαν άνά τάς νέας νη
σιωτικός μας επαρχίας. «%»■’'*

8 ’Ιουνίου. Ή Πύλη υπέβαλε πρός τήν Ελ
λάδα πρότασιν περί ανταλλαγής πληθυσμών.

ΙΟ 'Ιουνίου. "Η ’Αμερικανική Βουλή έψή- 
φισε νόμον έπιτρέποντα είς τήν κυβέρνησιν, 
δπως παραχώρηση είς τήν Ελλάδα τά θωρη- 
κτά «Ίνταχο» καί «Μισσισιπή».

11 ’Ιουνίου. Ό βασιλεύς Πέτρος τής Σερ
βίας άνέθεσε τήν άντιβασιλείαν είς τόν Διάδο
χον ’Αλέξανδρον. Φήμαι, διαψευσθεισαι, περί 
δριστικής παραιτήσεως τού Πέτρου, άνεγρά- 
φησαν είς τόν διεθνή τύπον.

12 'Ιουνίου. Ό έν Άθήναις πρεσβευτής 
τών Ήνωμ. Πολιτειών Ούΐλλιαμς έδημοσίευσε 
τήν έκθεσιν περί τής έν Άλβανίφ καταστά- 
σεως. Ή έκθεσις αποτελεί δριμύ κατηγορη
τήριου κατά τής Εΰρώπης.Ή έκ τής έκθέσεως 
έντύπωσις είναι καταπληκτική.

15 'Ιουνίου. Εις τό Σεράγιεβον, πρωτεύου
σαν τής Βοσνίας, έδολοφονήθη τό Διαδοχικόν 
ζεύγος τής Αΰστροουγγαρίας ύπό τού Σέρβου 
φοιτητού Πρίντσιπ. Τό γεγονός συνετάραξεν 
δλόκληρον τόν κόσμον.

17 ’Ιουνίου. Ό Πατριάρχης άρνεΐται νά 
άνοιξη τάς Εκκλησίας, θεωρών τήν κατάστασιν 
μή βελτιωθεΐσαν κατ’ ούδέν.

18 Ιουνίου. Αί Μ. Δυνάμεις διά τών πρεσβευτών των άνεκοίνωσαν πρός 
τήν Ελλάδα τήν έγκρισιν τοδ πρωτοκόλλου τής Κερκύρας, τού μεταξύ 
Ζωγράφου καί τής Διεθνούς ’Αλβανικής Επιτροπής ύπογραφέντος.

20 Ιουνίου. "Ορκωμοσία τοδ ύπουργοδ τοΰ νεωστί ίδρυθέντος ύπουρ- 
γείου τής Συγκοινωνίας κ. Διαμαντίδου.

Ί'πογραφή ειρήνης μεταξύ Μεξικού καί 'Ηνωμένων Πολιτειών.
21 'Ιουνίου. Τουρκικόν τορπιλλικόν προσέβαλε τήν Ελληνικήν Ση

μαίαν είς τήν παρά τήν Χίον νησίδα Γουνί.
24 Ιουνίου. Άπέθανεν δ μέγας Άγγλος πολιτικός 'Ιωσήφ Τσάμπερ- 

λαιν, δ ύπερασπιστής τοδ προστατευτικού συστήματος έν Μ. Βρεττανίφ.
26 ’Ιουνίου. Κατελήφθη ή Κορυτσά άπό τόν στρατόν τής Αύτονόμου 

'Ηπείρου, διοικούμενον ύπό τοδ καπετάν Βάρδα. "Γπεγράφησαν τά συμβό
λαια τής άγορδς τών Αμερικανικών θωρηκτών άπό τήν Έλλην. κυβέρνησιν.

27 ’Ιουνίου, "ο έν Άθήναις πρεσβευτής τής Αμερικής παρητήθη. Ή 
Τουρκία παρέλαβε τό δραίδνωτ «Γιον Ίανέϊρον».

28 'Ιουνίου. Ή Τουρκική αυτονομία έκλεισε τά θρησκευτικά σωμα
τεία τής Κωνσταντινουπόλεως. Τό Πατριαρχείου θά διαμαρτυρηθή.

29 Ιουνίου. Αγγέλλεται έκ Ρώμης δτι, ή ’Ιταλία έκάλεσε μίαν ήλι
κίαν τής εφεδρείας ύπό τά δπλα, κατόπιν τής έκτάσεως ήν έλαβεν ή 
'Ηπειρωτική έπανάστασις.

30 'Ιουνίου. Έγνώσθη δτι δ Βασιλεύς Κωνσταντίνος άπεφάσισε νά 
έπισκεφθή τό Άγιον "Ορος. Κατά τινας φήμας δ υπουργός έπί τών Εξω
τερικών τής Αΰστρουγγαρίας θάντικατασταθή παρά τοΰ πρωθυπουργού 
τής Ούγγαρίας κόμητος Τίζα.

Ο ΝΕΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Δ. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

ΘΑΝΑΤΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ

Άπέθανεν δ μέγιστος τών Γάλλων αρχαιολόγων Γεώργιος Περρώ. Ό 
Περρώ είναι δ μετά τού Σιπιέ συγγράψας τήν πολύτιμον καί πασίγνωστον 
"Ιστορίαν τής Τέχνης.

Έγεννήθη είς Βιλλενέβ Σαίν-Ζώρζ κατά τό 1832. Μετά τό πέρας τών 
πανεπιστημιακών του σπουδών ήλθεν ώς έταϊρος τής Γαλλικής 'Αρχαιο
λογικής Σχολής εις Αθήνας. Έπιστρέψας είς Γαλλίαν έγεινεν αρχηγός 
αρχαιολογικής αποστολής εις τήν Ανατολήν. Κατά τήν διάρκειαν τής 
έκεΐ διαμονής του έκαμε θαυμασίας έρεύνας έν τή Μικρασιατική Γαλατίφ 
καί Βιθυνίφ. Αργότερα διωρίσθη διευθυντής τής Ecole Norniale Supe- 
rienre. Μετά τινα χρόνον έγεινε μέλος τής ’Ακαδημίας τών έπιγραφών καί 
τής φιλολογίας. Μεταξύ τών συγγραμμάτων του μνημονεύομεν τό περί 
Θάσου, τό περί Κρήτης, καί τό περί «Πολιτικής καί δικαστικής ρητορικής 
είς τάς αρχαίας ’Αθήνας .

«
ΑΙ ΒΡΑΧΕΙΑΙ ΜΑΣ

Κονς κους a. Κ. Salukwe, I. 'Γ. Τεργέστην, Σ. Α. Μασσαλίαν, Δ. Ε.
Melwekee, Λ. A. Blagovenschensk, Π. Τ. Νέαν Τόρκην, Α.Ε. Κ. Addis 
Abeba. Μ.Κ. Γαλάζιου, Ι.Δ.ΙΙ. Λονδΐυον, Ν.ΙΙ. Βοστώυην, Κ.Λ. Κωνσταντι
νούπολή. Εμβάσματα έλήφθησαν' εύχαριστοδμεν άπείρως.

«
Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΓΚΡΙΝΙ

Εις τήν "Ιταλίαν γίνεται κατ' αύτάς ή δίκη τού φιλέλληνος δημοσιο
γράφου καί άνταποκριτοδ τού «Αΐώνος» τοδ Μιλάνου κ. Λουκιανού Μαγ

κρίνι. Εις τήν δίκην ταύτην δ κ. Λουκιανός 
Μαγκρίνι παρίσταται ώς κατήγορος ένός δμω- 
νύμου καθηγητοδ Μαγκρίνι, δστις τόν έσυκο- 
φάντησεν ώς δωροδοκηθέντα ύπό τής "Ελλη
νικής Κυβερνήσεως.

Είς τήν δίκην ταύτην παρίστανται μάρτυρες 
καί μερικοί Έλληνες δημοσιογράφοι.

ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΕΙΣ ΙΤΑΛΙΑΝ

Ένα ‘Αγγλικόν περιοδικόν υπολογίζει δτι 
είς τήν Ιταλίαν κατοικούν 200 χιλιάδες ’Αλ
βανών. Είς 200 χιλιάδας ανέρχονται οί έν 
Ίταλίφ κατοικοδντες Γάλλοι- Οί Έλληνες, έν 
τή έπαρχίφ Λέτσε (λείψανα παλαιών Βυζαν
τινών Εποικισμών, άν δχι τής Μεγάλης Ελλά
δος) ανέρχονται είς 32 χιλιάδας. Υπάρχουν 
καί περί τάς 10 χιλιάδας Γερμανών.

«
ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΑ

Νέον αεροναυτικόν 
ρος Λεγκανιέ έπνίγη 
μόν Λείγηρα. Ό Λεγκανιέ είχε προσκληθή, 
δπως έκτελέση μερικάς αεροναυτικός ασκήσεις 
κατά τήν διάρκειαν τών έορτών τοδ Σωμούρ, 
καί ώς αεροδρόμιου εΐχεν εκλέξει ένα μέρος 
κείμενον είς δύο χιλιομέτρων άπόστασιν άπό 
τής πόλεως κατά μήκος τοΰ Λείγηρος. Έκαμε 
θαυμασίας πτήσεις. ’Αλλά είς ένα δυνατόν φύ
σημα τοδ άέρος άνετράπη καί πεσών μέ τό 
άεροπλάνον του είς τόν Λείγηρα έπνίγη.

«
ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ

Ό καθηγητής Μαρινέσκο τοΰ πανεπιστημίου 
τής Ρουμανικής πρωτευούσης διηγείται μερικά 
φαινόμενα «έγχρώμου άκουστικής». 'Αναφέρει 
λόγου χάριν μίαν κυρίαν, ή δποία είς τήν παι
δικήν της ήλικίαν συγκρίνουσα τδνομά της 
«Σοφία» μέ τδνομα τής άδελφής της «’Ιωάννα» 
εΰρισκεν δτι τό ίδικόν της είχε ;νρώμ« τεφρόν, 
ένφ τό τής άδελφής της άνοικτογάλαζον. 
"Οταν άκοΰω, π. χ., λέγει αύτή ή κυρία, τήν 

λέξιν «βικτάρ» βλέπω κάτι πράσινον, δταν άκούω τήν λέξιν «άβενίρ» — 
βλέπω κάτι κίτρινου. Καί μολατοδτα καί αί δύο αύταί 'Ρουμανικαΐ λέξεις 
σημαίνουυ «μέλλον·. Τό όποιον δηλοί δτι, ή έννοια δέν παίζει κανένα 
ρόλον, άλλά μόνον δ ήχος. Αί λέξεις εύτυχία, ελπίς, έχουν γιά μένα, 
χρώμα γκρίζο διαφανές, άλλά διαφόρων άποχρώσεων... >

«

δυστύχημα! Ό άεροπό- 
είς τόν Γαλλικόν ποτα-

ΜΙΚΡΟΛΟΓΗΜΑΤΑ

— Τόν μήνα αύτόν έγεινεν ή επίσημος άποκατάστασις τών Έλληνοβουλ- 
γαρικών σχέσεων, διορισθέντος πρεσβευτοδ τής Βουλγαρίας έν Άθήναις 
τοΰ κ. Πασσάρωφ καί τής Ελλάδος έν Σόφιφ τοΰ κ. Ναούμ. 
"Ας ίδωμεν άν οί δύο διπλωμάται θά δυνηθούν νά γεφυ- 
ρώσουν τό μεταξύ τών δύο λαών όρυχθέν χάσμα.

— Χαρα; εύαγγέλλια. ’Εντός βραχέος Οάέχωμεν νυκτε
ρινά τραίνα μεταξύ ΙΙατρών καί Αθηνών. Τοιουτοτρόπως 
ή συγκοινωνία τών δύο μεγαλυτέρων πόλεων τής παλαιάς 
"Ελλάδος βά πυκνωθή έπαισθήτώς.

— Γίνεται σκέψις νά ίδρυθή καί δέκατου ύπουργεϊον: τής 
Γεωργίας. Δηλονότι πρόκειται νά διχοτομηθώ τό ύπουρ
γεϊον τής 'Εθνικής Οικονομίας.

—Ό κ. Αίμ. Βεάκης έξέδωκεν ενδιαφέροντα τόμον Πολε-“ 
μικών εντυπώσεων έξ ύπερτριακοσίων σελίδων. Ό τόμος 
αΰτός περιέχει όλίγα ποιήματα, έγράφη δέ ύπό τό άντί- 
σκηνον είς τά πεδία τών μαχών. Τόν συνιστώμεν θερμό
τατα είς τούς άναγνώστας μας.

Έν ΆΛήναις, Τυπογραφείον «Εστία» Κ. Μάϊσνερ καί Ν. Καργαδοΰρη—10101.


