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ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ
κ. Βενιζέλος άπήλθεν έξ Ελλάδος, μετά βραχεΐαν 

VZ ανάπαυλαν έν Πόρω, χάριν αναψυχής, δι’ Αίγυπτον. 
Αιά νά μή παράσχη καί πάλιν είς τούς διαφόρους πατριώ- 

Lv τας τήν ευκαιρίαν, δπως καί δταν έγύρισεν άπό τάς Σπέ- 
τσας. νά χύσουν τόν σίελόν των τόν δηλητηριώδη καί νά 
έκδηλώσουν δλην τήν ικανότητά των ■ περί τό τσακίζειν» 

— κατά τήν έκφρασιν τοΰ σωτηρίιρ έτει 1915 Διευθυντοΰ τής’Αστυνο
μίας τής Πρωτευούσης — ό κ. Βενιζέλος άπέφυγε 
νά έλθη είς Πειραιά έκ Πόρου, δπως, μαθών τόν 
έν Πειραιεϊ κατακλυσμόν τοΰ κόσμου, δταν έπρό- 
κειτο νά έλθη άπό τάς Σπέτσας, άπεβιβάσθη είς 
Ν. Φάληρον, έφυγε δέ κατευθείαν έκ Πόρου δι’ ’Αλε
ξάνδρειαν. Οί πολλοί έλεγον δτι δέν είναι αύτός δ 
Βενιζέλος τοΰ 1906, ό επαναστάτης ό πεισματάρης. 
Μόλις έπεσεν ό πολύς κόσμος έφοβήθη πρός στιγμήν 
δτι, θά άνέτελλον αί απαίσιας μνήμης ήμέραι τής 
Σανιδοκρατίας. Άλλά τότε δέν θά ήτο δ Βενιζέλος 
τοΰ 1911-1915, δ συνετός κυβερνήτης, ό διορατικός, 
ό νομοταγής. Καί πράγματι δέν ήτο δ Βενιζέλος τοΰ 
1906. Ό παραοχών εαυτόν ώς μοδέλλο έν τφ μέσφ 
ημών Πρωθυπουργού, ήΟέλησε νά παράσχη εαυτόν 
καί ώς υπόδειγμα ’Αρχηγού Άντιπολιτεύσεως. Καί 
έφυγεν «εΰξάμενος, δπως λέγει ό Πλούταρχος είς τόν 
«Άριστείδην» του, τήν εναντίαν ώς έοικε ευχήν τοΰ 
Ά^ιλλέως» δηλαδή νά μή λάβη τήν ανάγκην του δ 
λαός, δπως μηνίων κατά τών ομοφύλων του ό Άχιλ- 
λεύς ηύχήθη, μέ τήν διαφοράν δτι τόν μακαρίτην 
Άριστείδην, τόν έξωστράκισαν, ένφ ό Βενιζέλος 
έφυγε μόνος του.

«
Πφούϊ! Φρίξατε αδελφοί. Έγυρίσαμεν πάλιν είς 

τό 1903, είς τήν άπαισίαν εποχήν. Μέσα εις τό κεν- 
τρικώτερον μέρος τής πόλεως ένας άγνωστος επιτί
θεται κατά δημοσιογράφου ουμπαΟοΰς, τοΰ Διευ- 
θυντοϋ τοΰ «Έθνους», κ. Σ. Νικολοπούλου, δ όποιος 
καί δταν έλάμθανε τήν πέννα είς τό χέρι δέν έβγαζε 
τό γάντι, διότι διεφώνει δ ελεεινός αύτός μπράβος 
είς τό έξωτερικόν ζήτημα μέ τόν κ. Νικολόπουλον. 
Μήπως πέντε ολόκληρα εττ) ποΰ ήτο πρωθυπουρ
γός δ κ. Βενιζέλος δέν τόν ύβρισαν; Άλλ'ούδέποτε έσκέφθη κανείς νά 
έκδικηθή τούς ύβριστάς έπί άλλης όδοΰ έκτος τής τοΰ νόμου.

«
"Ενα άτύχημα τών συμμάχων είς τά Ααρδανέλλια έγινε αφορμή νά 

χυθοΰν πάλιν κροκοδείλεια δάκρυα. Έβυθίσθησαν 2-3 πολεμικά τών 

ΠΑΡΑ ΤΑΣ ΠΥΡΑΜΙΔΑΣ. — Ό κ. Βενιζέλος, μέσα είς τάς φρενητιώδεις ΰποδοχάς ποΰ είχαν διοργανώσει
οί έν ΑΙγύπτφ όμογενεΙς, εύρήκε καί χρόνον διά νά έπισκεφΟτί τά άξιοάέατα καί τά μνημεία.

τούς κυρίους θά σταθή μέ τό άνάστημά του έμπρός 
είς.ιόν. ’Εθνικόν κλάδωνα;___

«
Έπί τέλους τίθεται τέρμα είς τήν εκκρεμότητα. Ή

Βουλή διελύθη. Θά παυσουν ουτω αί άνά πάσαν ώραν μετα- 
θολαί τής εξωτερικής πολιτικής μας. Έως τώρα έκοιμώμεθα 
μέ τήν εΐδησιν δτι έπιστρατευόμεθα, διά νά άφυπνισθώμεν 
μέ ανακοινωθέν δτι «έντός δύο ημερών θά καθορισθή έν 
Ύπουργικφ Συμβουλίφ ή στάσις τής Ελλάδος» Τνα μετά μίαν

συμμάχων καί ήρχισαν αί θρηνωδίαι: « Ποΰ θά ήταν τώρα τά παπο- 
ράκια μας;»

Έννοοΰν δτι θά είχε βυθισθεΐ ό «Ά6έρωφ»,τό «Κιλκίς»,ή «Λήμνος», 
έάν εϊχομεν έξέλθει τής ούδετερότητος, δπως ήθελε δ κ. Βενιζέλος.

Άλλά τήν άπάντησιν, προσφυεστάτην, τούς τήν έδωκε δ κ. Βενιζέλος.
— Οί στρατοί καί τά παποράκια δέν είναι γιά τήν γυάλα.
Καί χειροκροτεί τήν άπάντησιν σύσσωμος ή Φυλή, οί έν ΑΙγυπτφ, 

Ρουμανία, Καυκάσω, Τουρκίφ, Αμερική, ’Αφρική Έλληνες, δλοι αύτοί 
οί Φελλάχοι, Άραπάδες, Άτσίγγανοι, Ερυθρόδερμοι, δπως ώνόμασαν 
οί φαυλοκράται τόν αγνόν αύτόν Ελληνισμόν, δι’ υποδοχών τοϋ Βενι- 

ζέλου, γευμάτων, ψηφισμάτων κ.λ.π. θά χειροκρότηση δέ καί ό λαός 
τοϋ έλευθέρου Βασιλείου προσεχώς δι’ εκλογών.

*
Άχ αύτά τά σφαγεία! Άφοΰ είκοσι χρόνια τιάρα ολόκληρα συζητεϊ- 

ται καί άποφασίζεται ή μεταφορά των καί ή άνέγερσις νέων, κατά τούς 
νεωτέρους κανόνας, ήρχισεν από πέρυσι νέα συζήτησις καί άπεφασίσθη 
νά.... μελετηθώ ή μεταφορά των. Δηλαδή νέαι συζητήσεις, νέαι άνα- 
βολαί, παρελκύσεις κ.λ.π. Έν τώ μεταξύ άπεφασίσθη — καί ένεκρίθη ή 
σχετική πίστωσις—ή κατασκευή νέων προσωρινών σφαγείων εις τήν διά 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΟΡΟΝ.—Όλίγας ήμέρας ίμεινεν είς τόν Πόρον ό κ. Βενιζέλος ξενιζόμενος ύπό τοΰ τέως βον- 
λεντον κ. Τομπάζη, μετά τών φίλων τον κ. Α. Μιαούλη, τέως 'Υπονργ. τών Ναυτικών καί τοΰ κ. Στεργιά&η.

τά μόνιμα σφαγεία έκλεγεϊσαν θέσιν «Ταΰρος» τής δδοΰ Πειραιώς - 
’Αθηνών καί ή άμεσος μεταφορά τών σημερινών σφαγείων. Ή άπόφα- 
σις αύτή έλήφθη πέρυσι, άλλά συζητεϊται είς τήν Δημαρχικήν έπιτρο- 
πήν, μήπως είναι δυνατόν διά διαλύσεως Ύπερμαγγανικοΰ Καλιού νά 
έξουδετεροϋιαι ή δυσωδία τών άποσυντιθεμένων χηλών, σαρκών κ.λ.π. 
ουτω δέ παρακαμφθή ή μεταφορά διά.... λόγους οικονομίας.

... Καί έξακολουθεΐ ή συζήτησις έν έτος περί
που, καί πρόκειται, σημειιύσατε, περί τής προ
σωρινής μεταφοράς των. "Ωστε προκειμένου 
περί τών νέων σφαγείων .... «ούδ’ αν ό 
πάς αιών έξαρκέσει».

Ό κόσμος καίεται γύρω μας καί ή|ΐεϊς 
προκηρύσσομε^' έκλογάς. Άλλ’ υπάρχει τόση 
πιθανότης δτι, θά φθάσωιιεν είς τάς έκλογάς, 
δση δτι ή κυβέρνησις Γούναρϊ) θά έμφανισθή 
ενώπιον τής ΰπαρχούσης Βουλής. Δέν μάς λέ
γουν είς ποιον συμβολαιογραφείου έχουν κάμει 
τά συμβόλαιά των μέ ’Ιταλούς, Ρουμάνους, 
Βουλγάρους δτι δέν θά κινηθούν; Καί μέ Γερ
μανούς καί Αύστριακούς δτι, άν εΰρουν τόν 
δρόμον άνοικτόν δέν θά κατέλθουν διά Σερ
βίας πρός τήν Θεσσαλονίκην διά νά τήν πάρουν 
καί αύτήν; Άλλά καί μέ αύτούς τούς Γάλ
λους, Άγγλους καί Ρώσσους δτι, δταν παρα- 
στή επιτακτική άνάγκη δΓ αύτούς, δέν θά μάς 
βιάσουν; Ποιον θά έρωτήσουν καί αύτοί οί 
τελευταίοι διά νά μάς άποκλείσουν ή διά νά 
αρχίσουν νά κατάσχουν τά διά Πειραιά στά
ρια κ.λ.π.; Ή οί Αυστριακοί θά έρωτήσουν 
τόν κ. Άθ. Εύταξίαν καί τόν κ. Πρωτοπαπα
δάκην άν τούς έπιτρέπουν νά κατέλθουν πρός 
τό Αίγαϊον; Μά χριστιανοί! Ζουλού έχετε 
απέναντι σας, νομίζετε, μή άντιλα^ιβανομένους 
δτι τό ζήτημα τής ούδετερότητος μας έξαρ- 
τάται άπό αντικειμενικός διαθέσεις; “Οταν 
μεθαύριον σηκωθή ή ’Ιταλία καί άκολουθήση 
ή Ρουμανία, ή δέ Βουλγαρία θέληση νά προσ- 
6άλη τήν Σερβίαν καί ημάς, ποιος άπό αύτούς

ώραν πληρωθώσιν άπό άνταλλάγματα 
τά θυλάκια τών Υπουργών, τά όποια 
πάλιν μετ’ ολίγον εύρίσκοντο τρύπια 
καί άδεια. Τούλάχιστον τώρα πάμε 
γιά έκλογάς. "Οπερ έδει ....

«
Ή Α. Μ. ό Βασιλεύς άδιαθετήσας 

οικουρεί. Λέγουν δτι έκρυολόγησε 
κατά τινα έκδρομήν μέ αύτοκίνητον 
εις Δεκέλειαν, δπου κατελθών έκοψε 
ξύλα. Εύλαβώς ίκετεύομεν τόν Άνα- 
κτα έξ ονόματος τής Φυλής ολοκλή
ρου ής αί τύχαι είναι έμπεπιστευμέναι 
εις τάς Βασιλικός χεϊρας Του, νά κή- 
δεται περισσότερον τής υγείας Του. 
Όπως ή ζωή τών πατέρων, πολύτι
μος διά τήν οικογένειαν καί τά τέκνα 
δέν άνήκει είς αύτούς, ουτω καί ή 
ύπέρτιμος ζωή τοΰ Βασιλέως Κων
σταντίνου, άνήκει είς τά 12 εκατομ
μύρια 'Ελλήνων. Διάπυρον ευχήν άνα- 
πέξίπομεν πρός τόν "Υψιστον ΐνα 
σκέπη καί κρατύνη Αύτόν.

ΤΟ
♦

καί κρατύνη Αύτόν.

β « « 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΥΡ
ΑΠΟ ΜΙΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΝ «

ΑΠΟ τά θρανία τοΰ Γυμνασίου 
έγομεν άμυδροτάτην γνώσιν 

τοΰ «Υγρού Πυρός» τών Βυζαν
τινών, μέ τοΰ όποιου τούς πύρι
νους χειμάρρους οϊ πρόγονοί μας 
έπυρπόλουν τούς στόλους τών Σα
ρακηνών, καθώς καί περί τού 
ίφευρέτου του μηχανικού Καλλι
νίκου. Άλλά τί ήτο τό «Υγρόν 
ΙΙύρ»; Άπό τί συνίστατο; Πώς 
ένήργει; Πώς τό μετεχειρίζοντο; 
Ούτε ιδέαν έίχομεν, ούτε πολί.ά 
πράγματα μας έλεγαν είς τά σχο
λεία. Άλλ’ ούτε καί ή ’Επιστήμη, 
μέχρι πρό τίνος, ήξευρε πολλά 
πράγματα. Αιά τοΰτο μέ πολύ 
ενδιαφέρον παρηκολουθήσαμεν 
σοφήν άνακοίνωσιν τοΰ καθηγη
τοΰ τής Χημείας έν τώ ΈΘνικώ Πανεπιστημίω κ. Ζέγγελη, τήν 
όποιαν έκαμεν είς τό Φυσιογνωστικόν τμήμα τοΰ «Παρνασσού*.  
Πρώτος ό μοναχός Θεοφάνης, άκμάσας κατά τό 750-817 μ.Χ. 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΙΤΥΛΗΝΗΝ. — "Ενα προσκύνημα άληθινόν ήτο έκείνη 
ή Αποθεωτική ύποδοχή τοΰ πρώην πρωθυπουργού έν Μιΐυλήνη.

ΟΙ ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ ΕΙΣ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟΝ.—Μία ώραιοτάτη έπίδηξις τοΰ προσκοπ<σμοΰ τής Έί/όδος ώργαΛώθη κατά τόν 'Απρίλιον etc τό Στάδιον. έχ'εύκαιρία τής άποδονής 
τήζ Αρχηγίας του τάγματος υπο της Α. Μ. τού Βασιλέως, καθ’ ήν έξ δλων τών 'Ελληνικών πόλεων άντεπροσωπεύθησαν τά προσκοπικά σώματα διά πρεσβειών.

έ>· τβ «Χρονογραφία» τον ποιείται 
μνείαν περί τον «Υγρού Πυράς*,  
παρέχων πολύτιμον συμβολήν εις 
την μελέτην της Βυζαντινής Ιστο
ρίας, γράφων δέ τά έξης:

«Τότε Καλλίνικος άρχιτέκτων, 
άπό Ηλιουπόλεως Συρίας προσ
φυγιάν τοίς Ρωμαίοις, πϋρ θαλάσ
σιον κατασκευάσας, τά τών Άρά- 
6ων σκάφη ένέπρησε και σύμψυχα 
κατέκαυσε, καί ούτως οί Ρωμαίοι 
μετά νίκης έπέστρεψαν καί τό 
θαλάσσιον πϋρ εύρον».

ΤΙ καταστροφή τοΰ στόλου τών 
Σαρακηνών διά τοΰ ' Υγροΰ Πυ
ράς, περί ής ποιείται λόγον <5 χρο
νογράφος, είναι ή λαβοϋσα χώραν 
κατά τό 677, είς τρόπον ώστε ή 
Βασιλεύουσα διεσώθή, χάρις είς 
τήν έπίνοιαν καί μόνην τοΰ ευφυ
ούς μηχανικού, άπό τήν επιδρο
μήν τών βαρβάρων. Σημειωτέου 
δτι τό υγρόν τοΰτο πΰρ καί άπό 
ξηρας και άπό θαλάσσης πολλά- 
κις έσωσε τήν πάλιν τον Κωνσταν
τίνου άπό τούς Σαρακηνούς καί 
εις άλλους πολέμους. Είς το τρο
μερόν τούτο δπλον, γράφει ό 
Σλουμπερζέ, δφείλεται ή άπόκρου- 
σις τών έπ,ιδρομών τών ’Ασιατι
κών φυλών, αί όποΐαι άπό τά 
μέσα τής έβδομης έκατονταετη- 
ρίδος ήπείλησαν ολόκληρον τήν 
Εύριόπην.

«

ΟΙ ιστοριογράφοι τής Βυζαν
τινής καί Μεσαιωνικής εποχής 
περιγράφουν ώς καταστρεπτικήν 
καί τρομερόν τήν ενέργειαν του. 
Ειδικά πλοία των, «Πυρφόρα» 
ονομαζόμενα, ανάλογα δέ μέ τά 
πυρπολικά, ήσαν έφωδιασμένα μέ 

ειδικόν μηχάνημα, σύστημα χάλκινων σωλήνων κατά τήν πρώ
ραν τοΰ σκάφους, άποληγόντων είς στόμα χαίνον φοβέρας τήν 
οψιν προτομής θηρίου, -χάλκινης και αυτής ή επίχρυσου, τό 
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όποιον έξεσφενδόνιζε μετά τρομερός δυνάμεως είς αρκετήν 
άπόστασιν τδν ύγρδν πύραυλον.

Τδ μηχάνημα έχειρίζοντο ειδικοί πυροτεχνίται, οί όποιοι, 
άφοΰ ό κυβερνήτης ώδήγει τδ πυρφόρον σκάφος πλησίον τοΰ 
εχθρικού, έσκόπευον καί έξεσφενδόνιζον τδ πΰρ. Προηγείτο 
καπνός, κατόπιν δέ έπηκολούθουν φλόγες, τάς όποιας συνώ- 
δευον τρομεροί κρότοι. Τδ μίγμα υγροποιούμενου καί πυριφλε
γές κατέκλυζε μέ φλόγας τδ εχθρικόν σκάφος καί ήναπτε πυρ- 
καϊάς έν αύτφ, κατακαϊον τάς σάρκας τοΰ πληρώματος, Μετά 
τοΰτο άλλοι έπιτήδειοι έκ των άνδρών τοΰ πυρφόρου σκάφους 
διά τε τών χειρών καί έκσφενδονιστικών μηχανημάτων έξετό- 
ξευον κατά τοΰ εχθρικού χειροσίφωνας, ήτοι σωλήνας χαλκί-

ΟΙ ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ ΕΙΣ ΤΟ ΣΓΑΔΙΟΝ. — Ή διακομιδή τών τραυματιών 
μέ τά ποδήλατά των είναι γραφικωτάτη.’Ιδέτε πώς τά συσκευάζουν. 

νους, πλήρεις έκ τοΰ αύτοΰ μίγματος, φλεγομένους, 
ή καί χύτρας, πλήρεις εύφλεκτων ουσιών, αί όποΐαι 
έπεξέτεινον τήν καταστροφήν, ήν δυσκόλως κατέστελ- 
λον διά τοΰ νδάτος. Φλόγες ούρανοϋφείς, καπνός 
πυκνός καί άποπνικτικός, κρότοι φοβεροί, άκατάπαυ- 
στα βλήματα έκσφενδονιστικών μηχανημάτων ένέ- 
σπειρον τόν πανικόν είς τδν έχθρόν, δστις έτρέπετο 
είς φυγήν, καίτοι πολλάκις ισχυρότερος κατ’ άριθμόν. 
Οΰτω τώ 941 ό Ίγώρ έμφανισθείς πρό τής Κων
σταντινουπόλεως μέ χίλια πλοία, έτράπη είς φυγήν, 
άπδ 15 μόνον πυρφόρα βυζαντινά.

Ό τρόπος τής συνθέσεως καί ό τής έκσφενδονί- 
σεως τοΰ μίγματος διά χάλκινων σιφώνων ήτο μυστι
κόν τοΰ Κράτους, δπερ έφυλάσσετο έπιμελέστατα καί 
παρεδίδετο ύπδ τών Αύτοκρατόρων είς τούς διαδόχους, 
άναθεματιζομένου τοΰ άσεβοΰς, δστις θά κατέδιδε τδ 

’Εθνικόν άπόρρητον, κακουργών κατά τοΰ Κράτους.
Ό Αύτοκράτωρ Λέων (πιθανώς δ Ίσαυρος), ό 

συγγραφεύς τού βιβλίου « Ίων έν πολέμοις τακτικών 
σύντομος παράδοσις», λεπτομερώς περιγράφων τά 
δπλα τής έποχής του, ούδ’ ύπαινιγμδν ποιείται περί 
τής συνθέσεως τοΰ ύγροΰ ή έσκευασμένον, ώς τδ ονομάζει, 
πυράς καί περί τοΰ μυστικού τής έκσφενδονίσεως αύτοΰ. Καί 
άφοΰ ό Αύτοκράτωρ μέ τόσην έπιμέλειαν άπέφυγε τήν άποκά- 
λυψιν τοΰ μυστικού, εύνόητον είναι διατί πολλά μέν έγράφησαν, 
άλλά τδ μυστικόν διεφυλάχθη καί ή σύνθεσις τοΰ φοβερού μίγ
ματος δέν διεσώθη μέχρις ημών.

Ο Γάλλος χημικός Μπερτελώ είς μίαν μελέτην του «Περί 
τών κατά τήν’Αρχαιότητα καί τόν Μεσαίωνα έμπρηστικών υλών» 
φαίνεται νά πλησιάζη κάπως πρδς τήν άποκάλυφιν τοΰ απορ
ρήτου, καταλήγων είς τδ συμπέρασμα δτι, τδ ύγρδν πΰρ ήτο 
μίγμα δυνάμενον νά θεωρηθή ώς ό πρόδρομος τής πυρίτι
δος, άποτελούμενον έκ Θείου, Νίτρου καί Πίσσης ή ρητινω
δών ουσιών. Καί μόνον περί τής έκσφενδονίσεως αύτοΰ τηρεί 
ό Γάλλος χημικός έπιφυλακτικότητα.

Κάθε άλλη γνώμη, δτι π. χ. ήτο μίγμα άσβέστου καί πετρε
λαίου κ. λ. π. άποκρούεται καί έξάγονται ύπδ τοΰ κ. καθη- 

γητοΰ, στηριζομένου είς τάς αυθεντικός περιγραφάς τών ιστο
ριογράφων τής έποχής, καί πρδ πάσης είς τήν τοΰ Δέοντος, 
καθώς καί είς τάς χημικός γνώσεις τών βυζαντινών, τά 
έξής συμπεράσματα: Τδ ’Υγρόν Πΰρ είναι ή πρώτη άνακα- 
λυφθεϊσα έκρηκτική ουσία μέ βάσιν τδ Νίτρον, αναγόμενη είς 
τδν τύπον τής κοινής πυρίτιδας. Ή ουσία αυτή παρεσκευάζετο 
είς πολλάς ποικιλίας, ών βάσις ήτο τδ Νίτρον καί τδ θειον 
προσμεμιγμένα μετά ρητινωδών ουσιών, κολοφωνίου, ίίνθ ράκος 
καί πτητικού, ευκόλως έξαερουμένου, άλλά καί εύφλεκτου ελαίου, 
τερεδινθελαίου ή καί πετρελαίου πιθανώς, άναλόγως τοΰ ειδικού 
προορισμού αύτοΰ. Ή έκσφενδόνισις έγίνετο μέ χάλκινους σωλή
νας, διά τής ίδιας τοΰ μίγματος έκρηκτικής ίδιότητος, δπως σή

μερον διά τής έκκρηκτικής δυνάμεως τής πυρίτιδος 
βάλλεται ή σφαίρα. Καί δύναται τις οΰτω νά θεώρηση 
τους έκσφενδονιστικούς αύτούς σωλήνας ώς προδρόμους 
τοΰ σημερινού πυροβόλου δπλου.

Ή ύλη έκσφενδονιζομένη έξ αύτών δέν έσβέννυτο 
εύκόλως, χάρις είς τδ περιεχόμενον Νίτρον, «έλά προσε- 
κολλατο, Ιξώδης ούσα δέ καί ύγροποιουμένη διά τής ιδίας 
αυτής ύψηλής θερμοκρασίας, ήτις άνεπτύσσετο, μετεβάλ- 
λετο είς πύρινον χείμαρρον, κατακλ.ύζοντα τδ εχθρικόν 
σκάφος. ’Εννοείται δτι τότε πλέον τό πραγματικόν αύτό 
Υγρόν Πΰρ δυσκολώτατα έσβέννυτο δί ύδατος, τό όποιον 
δέν μίγνυται εύχερώς μέ πισσώδεις καί ρητινώδεις ύλας.

«
Παρ δλην τήν τηρηθεϊσαν αύστηρότητα τό απόρρητον 

δέν διετηρήθη έπ άπειρον. ”Ισως μέ προδοσίαν, άλλά 
πιθανώτερον μέ κατασκοπείαν, τδ έμαθαν οί Μουσουλ
μάνοι καί τδ μετεχειρίσθησαν κατά τών Σταυροφόρων 
άπδ τής πέμπτης έκστρατείας των καί έντεΰθεν, καθώς 
και είς τούς μετέπειτα πολέμους, έως δτου τδ τηλεβόλου 
έθεσε τέρμα είς τάς έκ τοΰ συστάδην ναυμαχίας.

Κατόπιν δλων τούτων είναι καταφανές δτι, τό πυρ
πολικόν, δπερ έχρησιμοποιήθη πρδ τής έφευρέσεως τών 

ΟΙ ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ ΕΙΣ ΤΟ ΣΤ WON. — πυροσβεστικόν σώμα διεκριθησαν οί Πρόσκοποι. 
Είχον κατασκευάσει προχείρως παράπηγμα καί τοΰ έβαλαν φωτιά, τήν όποίαν έσβυσαν.

έκρηκτικών ούοιών δι’ ιόν πληροΰνται αί τορπίλλαι, δέν είνε τίποτε 
άλλο παρά ή πυρφόρος ναΰς τών Βυζαντινών, άφοΰ, ώς γνωστόν, 
τδ πυρπολικόν μέ τελείως άνάλογα μίγματα ήτο έφωδιασμένον.

Αί έμπρηστικαί οβίδες άκόμη, τάς όποιας μετεχειρίσθησαν 
κατά τό 1870 οί Γερμανοί εις τήν πολιορκίαν τών ΙΙαρισίων έκ 
τών αύτών ούσιών συνίσταντο. Τό μίγμα αύτό οί Βυζαντινοί 
ώνόμαζον υγρόν πΰρ, θαλάσσιον πΰρ, υδατώδες, σκευαστόν, 
μηδικόν, έσκευασμένον κλ., άλλ’οί κατόπιν συγγραφείς τό ώνό- 
μασαν προσφυέστατα καί ορθότατα «’Ελληνικόν πΰρ».

Ό κ. Ζέγγελης είς τό τέλος έκαμε καί σχετικά πειράματα. ΙΙαρε- 
σκεύασεν έπί τή βάσει συνταγής άναφερομένης είς τό περί έμπρη
στικών υλών σύγγραμμα Μάρχου τοΰ Γραικού (Θ'αίώνοςμ.Χ.) 
καί μίγμα μέ ώρισμένας άναλογίας Νίτρου, Θείου καί Κολοφω
νίου, περιηλειμμένον δί εύφλεκτου ελαίου, δπερ μίγμα άνέφλεξε 
καί τότε οί παριστάμενοι είδον δτι άνταποκρίνεται έν σμικρώ 
πρός τάς περιγραφάς τής έποχής περί τοΰ «’Ελληνικού Πυράς».

* 1870 *
[ΝΑΙ γνωστόν είς δλους ποιαν σημασίαν έχει ό σημε
ρινός πόλεμος διά τούς Γάλλους. Είναι ή ρεβάνς, ή 
άνταπόδοσις, ή έκδίκησις, δί ένα άλλον, άτυχή δι’αύ
τούς, πόλεμον, τόν πόλεμον τοΰ 1870. Τρώγονται 

χρόνια τώρα, αιώνα ίσως, ή Γερμανία μέ τήν Γαλλίαν.
Ή έλευθερόφρων Γαλλία θέλει νά άπλώση τόν πληθυσμόν της 

είς δλην τήν Εύρώπην ή στρατοκρατούμενη Ιΐρωσσία, άπορρο- 
φήσασα δλους τούς Γερμανικούς λαούς, νά κοσμοκρατήοη, είτε 
έδαφικώς, είτε έμπορικώς. Πρό τοΰ 1866 άκόμη εύρίσκομεν 
τήν Πρωσσίαν καταστρώνουσαν τα ενωτικά σχέδιά της. Άπό τδ 

άλλο μέρος έχομεν τδν Να-

ΓΟΥΛΙ ΕΛΜΟΣ Α'

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΠΡΩΣΣΙΑΣ

πολέοντα Γ' μέ τάς χίμαι
ρας του, νά δργανώση τήν 
Εύρώπην κατά τρόπον έξα- 
σφαλίζοντα μόνιμον ειρή
νην, μέ κράτη βιομηχανικά, 
συνδεόμενα μεταξύ των δί 
έμπορικών συνθηκών, διά 
κοινών συμφερόντων, άφω- 
σιωμένων είς τάς πλουτο- 
παραγωγικάς πηγάς καί έπι- 
διωκόντων τήν εύδαιμονίαν 
τοΰ άτόμου έπί τή βάσει 
Ισόρροπων δυνάμεων.

Ναπολέων ό Γ’ άπηχθά- 
νετο τδν πόλεμον καί ήλπιζε 
διά τοΰ σχεδίου τούτου, είς 
δ περιελαμβάνετο ή άρχή 
τών έθνικοτήτων, ή έλευθε- 
ρία τοΰ έμπορίου καί ή κοι
νωνική βελτίωσις νά έπιτύχη 
μακροχρόνιον ειρήνην, έφ δ- 
σον άλλως τε έταυτίζετο 
τοΰτο πρός τάς άρχάς τής 
έπαναστάσεως τοΰ 1848, ή 
όποια είχεν άνατ ρέψει τδν 
Λουδοβίκον 1Η'.

Άλλ’ άπέτυχεν οίκτρότατα, πεσάιν θύμα τής πονηριάς τοΰ 
Βίσμαρκ. Κατά τδν’Οκτώβριον τοΰ 1865 συνηντήθη ό Αύτο
κράτωρ είς Μπίαριτς μέ τδν Πρώσσον ’ Αρχικαγγελάριον διά 
νά θέσουν τάς βάσεις μιας Γαλλοπρωσσικής συμμαχίας, είς ήν 
άμφότεροι διέβλεπον τήν πραγματοποίησιν τών σχεδίων των. 
Καί έκλείσθη μέν ή συμμαχία, άλλ’ ό Βίσμαρκ ύφηρπασε τήν 
πολιτικήν ηγεμονίαν, τήν διεύθυνσιν τής Εύρωπαϊκής πολι
τικής, άπδ τάς χεΐρας τής Γαλλίας. Συνεφοίνήθη έκεϊ ή είς 
Γαλλίαν παραχώρησις έδαφών μεταξύ Ρήνου και Μοζέλα, άλλ' 
αίφνης έκρήγνυται ό Αύστροπρωσσικδς πόλεμος καί μέ τήν έν 
Σαδόβα ήτταν τής Αύστρίας, όχι μόνον δέν παρεχώρησεν ή 
Πρωσσία είς τήν Γαλλίαν τά συμπεφωνημένα, άλλά έσπευσεν 
άμέσως μετά τήν μάχην τής Σαόόβας νά προσαρτήση είς έαυ- 
τήν τδ ’ Ανόβερον, τδ Νασσάου, τδ έκλεκτοράτον τοΰ Έσσεν καί 
τήν Φραγκφούρτην, καθυπόταξε τήν βόρειον Γερμανίαν, άπέ- 
κλεισε δέ τής Γερμανικής ταύτης ομοσπονδίας τήν Αύστρίαν. 
Καί ωσάν μή ήρκει ή διπλωματική αΰτη μείωσις τών ΙΊαρι- 
σίων, έξησφάλισεν ό Βίσμαρκ τήν σνμμαχίαν τής Ρωσσίας καί 
άπέφευγε νά έλθη είς οίανδήποτε συνεννόηοιν μετά τής Γαλλίας.

Είς τδν Ναπολέοντα, μετά τόν διπλωματικόν αύτόν έξευτε- 
λισμόν, έχρειάζετο μόνον ένας πόλεμος πρδς άποκατάστασιν τοΰ 
ηθικού του. Καί τδν ήθελε μέν ωσαύτως καί ή Πρωσσία τόν 
πόλεμον αύτόν, ύπδ τδν δρον δμως τά τδν προκαλέση ή Γαλλία.

Άλλ’ έν τφ μεταξύ τά έσωτερικά τής Γερμανίας έλάμβανον 
δυσάρεστοι· κατεύθυνση· διά τά ένωτικά σχέδια τοΰ Βίσμαρκ, 
διότι τδ Ράϊσταχ, μή άντιλαμβανόμενον πιθανώς τδν σκοπόν 
τοϋ μιλιταρισμού, έζήτει περιορισμόν τών στρατιωτικών δαπα
νών καί πιστώσεων, ένώ άφ ετέρου ή Βαυαρία καί ή Βυρτεμ
βέργη έπεδίωκον τήν κατάργηση· τών συνθηκών. Καί ό Βίσμαρκ 

τότε διείδε, δτι μόνον μία εξωτερική περιπλοκή, μία έπίθεσις τής 
Γαλλίας, θά έξυπνούσε τδ φρόνημα τής Γερμανικής φυλής.

Άλλ’ είς τήν Γαλλίαν ό λαός δέν ήθελε τόν πόλεμον, μόνον 
δέ τό στρατιωτικόν κόμμα μέ βοηθόν τήν Αύτοκράτειραν Εύγε- 
νίαν, διαβλέπονσαν έν τώ πολέμιο παγίωσιν τής δυναστείας, 
άφοΰ, ώς γνωστόν άλλως τε, ό Αύτοκράτωρ έπασχεν έκ δεινής 
λιθιάσεως καί ή ζωή του δέν ήτο δυνατόν νά παραταθή πολύ, 
ήθελε τόν πόλεμον. Ούτε ό πρωθυπουργός ’ Ολιβιέ τόν ήθελε, 
άλλά τουναντίον ό υπουργός τών Στρατιωτικών Λεμπέφ καί ό 
τών ’Εξωτερικών Αο!·ξ τοΰ Γκραμμδν έκηρύχθησαν ύπέρ αύτοΰ. 
Ό Γκραμμδν βαρέως φέρων τήν διπλωματικήν ήτταν (τοΰ 
1866), ένόμιζεν δτι μέ τόν πόλεμον τού έδίδετο ή εύκαιρία νά 
τιμωρήση τδν Βίσμαρκ.

Ή άφορμή, τδ κάζους-μπέλλι, δέν έβράδυνε νά εύρεθή μετά 
δύο έτη' τδ 1868. Ή Ισπανία, μή θέλουσα νά καθιέρωση Δημο
κρατίαν, έζήτει δύο ολόκληρα έτη βασιλέα. "Ενας ’Ισπανός βου
λευτής, ό Σαλαζάρ-ύ-Μαζαρέδο, έπρότεινε τδν πρίγκιπα Λεο- 
πόλδον Χοεντζόλλερν, άδελφδν τοΰ Βασιλέως τής Ρουμανίας 
Καρόλου. Είς τδ Παρίσι δέν έκτύπησε καλά ή πρότασις αυτή 
καί ό Αύτοκράτωρ έκάλεσεν άμέσως τον έν Βερολίνω Πρέ- 
σβυν του Βενεδέττη καί τόν έπεφόρτισε νά άνακοινώση είς τήν 
κυβέρνησιν τού Βερολίνου, δτι ουδέποτε θά έστεργεν είς τήν ύπο- 
ψηφιότητα ταύτην. Ό Βίσμαρκ προσεποιήθη δτι δέν έπέμενεν, 
άλλ’ ένήργησε κρυφίως ώστε αί Κορτές — αί ’Ισπανικοί βου- 
λαί — συνεκλήθησαν διά νά έκλέξουν τόν Γερμανόν Πρίγκιπα 
ώς Βασιλέα. Ή Γαλλία κατελαμβάνετο οΰτω έξ άπροόπτου καί 
έχασε τήν ψυχραιμίαν της. Άπετάθη άποφασιστικώς είς τήν 
ΙΙρωσσίαν, άλλ’ ό Βίσμαρκ 
' Υφυπουργός Τίλε έδήλω- 
σεν είς τδν Βενεδέττη δτι 
ή κυβέρνησις τοΰ Βερολίνου 
άγνοεϊ τδ ζήτημα, ένφ ό 
Δούξ τοΰ Γκραμμδν έλεγεν 
είς τδν έν Παρισίοις Πρε
σβευτήν Βέρτερ, δταν τδν 
άπεχαιρέτα διά νά σπεύση 
είς"Εμς νά ύποβάλη τά σέβη 
του είς τδν Βασιλέα του:

—Ή Γαλλία, κύριε Πρε- 
σβευτά, ουδέποτε θά άνεχθή 
τήν άνάρρησιν Πρώσσου 
ΙΙρίγκηπος είς τδν θρόνον 
τής ’Ισπανίας.

ΊΙ’Αγγλία καί ή Αύστρία 
παρενέβησαν, εύρίσκουσαι 
δτι τδ ζήτημα δέν δικαιολο
γεί τόν πόλεμον, άφοΰ μάλι
στα οί έπισπεύδοντες αύτόν 
’Υπουργοί δέν είχον λάβει 
τά άναγκαϊα μέτρα καί ούδέ 
κάν τήν ούδετερότητα τών 
μεσημβρινών Γερμανικών 
κρατών είχον έξασφαλίοει ή 
τουλάχιστον δέν είχον παρα
σκευάσει συμμαχικόν έδαφος, αίσιοδοξοϋντες ήλιθίως δτι ολό
κληρος ή Εύρώπη θά εύρίσκετο είς τδ πλευρόν τής Γαλλίας κατά 
τήν ήμέραν τής ένάρξεως τών έχθροπραξιών, διότι τδ ζήτημα τής 
διαδοχής τοΰ ’Ισπανικού θρόνου ήτο ζήτημα καθαρώς ΙΙρωσ- 
σικόν, δυναστικόν, οικογενειακόν, έφ δσον έπρόκειτο περί πρί- 
γκηπος τής οικογένειας Χοεντζόλλερν. Και ό φύσει άσθενοΰς 
χαρακτήρας Πρωθυπουργός ’ Ολιβιέ παρεσύρθη δίκην άχυρου.

«
Ό Δούξ τοΰ Γκραμμόν, αίσιοδοξών, ύπελόγιζε, μολονότι δέν 

είχε προελθεί είς συνεννόηση· μετά τής Αύστρίας—δπως βέβαιοι 
ό άκαδημαϊκδς Άλμπέρ Σορέλ — ούτε μετά τής ’Ιταλίας, δτι 

άπουσιαζεν εκ Βερολίνου, ο δέ

ΝΑΠΟΛΕΩΝ Γ'
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άμφότεραι θά έπωφελοϋντο τοΰ. πολεμάν καί δεν έχρειάζετο 
παρά κεραυνοβόλος ενέργεια διά rd άποτύχη κάθε εισβολή των 
Γερμανών, απέναντι τών όποιων έβλεπε σημαντικήν υπεροχήν 
τοΰ Γαλλικού στρατού.

Ό στρατάρχης Αεμπέφ άφ' ετέρου, έγνώριζε μεν τήν ανεπάρ
κειαν τοΰ Γαλλικού στρατού, μόλις δυναμένου rd άνέλθη είς 
300,000 άνδρών, άπέναντι 400,000 ας θά παρέτασσε μόνον ή 
ΙΙρωσσία, υποχρεωμένη rd άπασχολήσ?/ Ισχυρά έπιτηρητικά 
σώματα είς τά σύνορα τής Αυστρίας καί τής ’Ιταλίας, άλλ' άνε- 
πανετο είς τήν Γαλλικήν διπλωματίαν.

Καί έν τφ μέσω αύτών ό Πρωθυπουργός, άνευ γνώμης ιδίας, 
άνευ έπιβολής, ανεπαρκής, άνευ σθένους, άβουλος, ι’ιθήθη μέ
χρι τής Νομοθετικής 
Εξουσίας.

Είναι ιστορική ή 
συνεδρίασις τής Γαλ
λικής Βουλής κατά 
τήν β 'Ιουλίου. Μία 
υπερέντασις έκράτει 
όλους δρθίους.Άνήλθε 
τό βήμα πρώτος ό 
’Υπουργός τών'Εξω
τερικών Δούξ τοΰ 
Γκραμμόν:

— Δέν νομίζομεν 
ότι δ σεβασμός πρός 
τά δικαιώματα γείτο- 
νος λαού μας έπιτρέ- 
πει νά άνεχθώμεν ξέ- 
νην δύναμιν, τείνου- 
σαν νά θέση ένα τών 
πριγκήπων της έπί 
τοΰ θρόνου Καρόλου 
τοΰ Ε' καί νά διασά
λευση έπί ζημία ήμών 
τήν ΰφισταμένην ισορ
ροπίαν τών Δυνάμεων 
έν Ευρώπη, θέτουσα 
έν κινδύνφ τά συμφέ
ροντα καί τήν τιμήν 
τής Γαλλίας. Έχομεν 
ακράδαντου πεποίθη
ση- ότι, τό σχέδιον 
τοΰτο δέν θά πραγμα- 
τοποιηθή. 'Εάν όμως 
ήθελον διαψευσθή αί 
έλπίδες ήμών άπό τά 
πράγματα, ισχυροί έν 
τή πεποιθήσει τοΰ Δι
καίου, θά δυνηθώμεν 
rd πράξιομεν τό καθή
κον ήμών μετ' ευστά
θειας καί άνευ ούδε- 
νός δισταγμού.

Μία συνετή διπλω
ματική άπόπειρα θά 
έσωζε τά πράγματα, 
θά ύπεχώρει ό Βα
σιλεύς τής Πρωσσίας. Άλλ’ εξωθούν πρός τόν πόλεμον. Μάτην 
ό Τιέρς υπέδειξε τήν διπλωματικήν επέμβαση-'Ανακτοβουλίου 
τινός, ΐνα άπομείνη άνοικτή είς τόν Βασιλέα Ούρα τις πρός 
δποχώρησιν. Κανείς δέν τόν ήκουσεν.

Έν τφ μεταξύ ό Βενεδέττη παρηγγέλλετο έκ Παρισίων νά 
έπιτνχη κατηγορηματικήν δήλωσιν ότι: ΊΙ ΙΙρωσσική κυβέρνη- 
σις δέν εγκρίνει τήν άποδοχήν τοΰ Πρίγκηπος Χοεντζόλλερν, 
διατάσσουσα αυτόν νά άνακαλέση τήν άπόφασίν του, ληφθέϊσαν 
ούχί μέ τήν άδειάν της. Άλλ’ ήτο δυνατόν rd στέρξη ποτέ ή 
κυβέρνησις τοΰ Βερολίνου είς τοιαύτην δήλωσιν;

Τήν 9 ’Ιουλίου ό Βενεδέττη έφθανεν είς τό "Εμς καί δ Βασι
λεύς Γουλιέλμος τόν έδέχθη φιλικιότατα, άνακοινώσας είς αυτόν 
ότι, άναμένει τήν άπάντησιν τοΰ πατρός τοΰ υποψηφίου ΙΙρίγκη- 
πος Αντωνίου, πρός όν έγραψεν ότι παρείχε τήν έγκρισίν του, 
έάν άπέσυρε τήν υποψηφιότητα τοϋ υίοΰ του. Καί ό άντιβασι- 
λεύς τής ’Ισπανίας Σερράνο έπρόκειτο νά άποστείλη ειδικόν απε
σταλμένοι- πρός τόν Πρίγκηπα, ΐνα έκθέση αύτφ τούς λόγους, 

Ο ΑΡΧΙΚΑΓΓΕΛΑΡΙΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΣΣΙΑΣ ΒΙΣΜΑΡΚ

δί οΰς ήτο έπιβεβλημένη ή έκ τής ύποψηφιάτητος- παραίτησις. 
Άλλά τό Παρίσι ήθελε πόλεμον καί ό Γαλλικός τύπος έπετί- 

θετο δριμύτατα κατά τών Γερμανών, πράγμα τό όποιον συνεκί- 
νει τήν κοινήν γνώμην έν Γερμανία. Τούτου ένεκα ό Βίσμαρκ, 
ευρισκόμενος εις Βαρζίν, έσπευσεν είς Βερολίνου μέ τήν άπό- 
φασιν i’d διόση τήν τελευταίαν ώθησιν πρός τόν πόλεμον.

Ό Πρίγκηψ Αντώνιος Χοεντζόλλερν έν τφ μεταξύ έτηλε- 
γράφει πρός τήν κυβέρνηση· τής Μαδρίτης, δηλών ότι .αποσύρει 
τήν υποψηφιότητα τοΰ υίοΰ του. Ή Γαλλία ένίκα. Άλλ' όταν ό 
πρωθυπουργός ’ Ολιβιέ άνεκοίνου είς τήν Βουλήν τό τηλεγρά
φημα καί περιχαρής εξέφραζε τήν πεποίθησιν ότι έληγε τό έπει- 
σόδιον, ό βουλευτής Κλεμάν Δυβερνουά έπηρώτησε τήν κυβέρ- 

νησιν «.περί άσφα- 
λειών πρός άποφυγήν 
έν τφ μέλλοντι όμοιων 
περίπλοκο»· μετά τής 
Πρωσσίας».

’Ο Δούξ τοϋ Γκραμ
μόν, βλέπων τόν πό
λεμον ματαιούμενον, 
έσκέφθη νά υιοθέτηση 
τάς σκέψεις τού έπε- 
ρωτήσαντος καί έξέ- 
φρασε τήν έλπίδα ότι 
ό Βασιλεύς θά άπευ- 
θύνη πρός τόν Αύτο- 
κράτορα σχετικήν έπι- 
στολήν.
Ή κοινή γνώμη τότε 

έδιχάσθη,ήκούσθησαν 
δέ είς τά μπουλβάρ 
αί πρώται κραυγαί: 

— “ Α Μπερλέν ! 
Ά Μπερλέν !

Ό Βίσμαρκ. έβλεπε 
μέ κρυφήν χαράν ότι 
οί Γάλλοι ύπεβοήθουν 
τούς σκοπούς του, δί ο 
άνέβαλε τήν απάντη
ση- τοΰ Βασιλέως πρός 
τόν Βενεδέττη.'Εν τφ 
μεταξύ τήν 13 ’Ιου
λίου ό Βενεδέττη διε- 
τάσσετο νά δηλώση 
είς τόν Βασιλέα Γου- 
λιέλμον ότι, ή κυβέρ- 
νησις τών Παρισίων 
ήρκεΐτο, έάν οΰτος 
ύπηγόρευεν είς τόν 
Πρίγκιπα Χοεντζόλ
λερν rd άνακαλέση τήν 
παραίτηοιν αυτού. Ό 
Γάλλος Πρέσβυς τόν 
συνήντησεν είς τόν πε
ρίπατον καί ό Βασι
λεύς τοΰ παρέσχε τήν 
άκρόασιν τό άπόγευ- 
μα, άλλ' έν τφ μεταξύ 

διά τού ύπασπιστού τής ύπηρεσίας τοΰ διεμήνυσεν ότι, ένέκρινε 
τήν παραίτηση- τοΰ ανεψιού του καί συνεπώς έθεώρει λήξαν τό 
ζήτημα.ΊΙ ειρήνη οΰτω τήν 13 ’Ιουλίου έξησφαλίζετο, άλλά καί 
τά σχέδια τοΰ Βίσμαρκ έξητμίζοντο.'Εσκέφθη τότε ό'Αρχικαγ- 
κελάριος άλλο καζους-μπέλλι. Ήξίωσε ρητάς διαβεβαιώσεις έκ 
μέρους τής Γαλλίας περί ειρηνικών σκοπών τών έξοπλισμών 
της. Καί είναι έξηκριβωμένον ίστορικώς ότι, τήν έσπέραν τής 
ήμέρας καθ’ ήν διετύπωσε τήν άξίωσιν ταύτην, έκάλεσεν είς συμ
βούλων τόν ύπουργέν τών Στρατιωτικών Ράον καί τόν στρατη
γόν Μόλτκε. Τό διηγείται δ ίδιος: «Είχον καλέσει τούς δύο 
στρατηγούς είς δείπνου, δπως συνδιαλεχθώμεν περί όλων τών 
ένδεχομένων. Τήν στιγμήν έκείνην έφθασεν ένα τηλεγράφημα 
άπό τό Έμς, "Οταν τό έδιάβαοα μεγαλοφώνως ό Ράον καί ό 
Μόλτκε άφήκαν τα μαχαιροπίρουνα στό τραπέζι. Εϊμεθα καί 
οί τρεις συγκεκινημένοι. ΊΙ ύπόθεσις έχάνετο. ΊΙρώτησα τότε 
τόν Μόλτκε :

—Ό στρατός μας είναι πράγματι έτοιμος, όίστε νά δεχθώμεν 

τόν πόλεμον μέ μεγάλος πιθανότητας ότι θά 
έπιτύχωμεν;

— Ποτέ δέν είχαμε καλύτερον στρατόν' 
άπήντησεν <5 Μόλτκε.

— Αΐ τότε λοιπόν έξακολουθήσατε ήσυχα 
τό γεύμα σας».

Έπήρε τότε τό μολύβι του καί έσβυσε άπό 
τό τηλεγράφημα δ,τι ένόμιζε ότι έπρεπε νά 
διαγραφή.

Τό περίφημον έκέινο τηλεγράφημα έλεγε 
τά έξής :

«Ο κόμης Βενεδέττη, <5 όποιος σήμερον 
τό πρωϊ είχε συνδιάλεξιν μετά τοΰ Βασιλέως, 
συνεπείρ τής όποιας είς υπασπιστής αυτού 
μετέβη πρός τόν Πρεσβευτήν διά νά τφ άνα- 
κοινώση ότι δ Πρίγκηψ Χοεντζόλλερν είχεν 
έπιβεβαιώση έγγράφως είς τόν Βασιλέα τήν 
παραίτηση- τοΰ υίοΰ του, έδήλωσεν ότι είχε 
λάβει μετά τήν πρωινήν άκρόασιν νέον τηλε
γράφημα τοΰ Δουκός τοΰ Γκραμμόν, δι ον 
έπεφορτίζετο rd ζητήση νέαν άκρόασιν, ΐνα 
ό Βασιλεύς Ιον) έγκρίνη τήν παραίτηση- τοΰ 
Πρίγκηπος 2°ν) παράσχη άσφάλειαν ότι ή 
υποψηφιότης δέν θά έτίθετο πλέον εις τό 
μέλλον. Ό Βασιλεύς άπέστειλεν έκ νέου τόν 
υπασπιστήν τον, ΐνα γνωρίση αύτφ τήν ρητήν έγκρισίν του 
περί παραιτήσεως. ’Όσον άφορα τό δεύτερον αίτημα, δ Βασι
λεύς άνεφέρετο είς δσα είπε τήν πρωίαν ποός τόν Βενεδέττη. 
Ούχή ττον δ Βενεδέττη έπέμενε ζητών άκρόασιν. Έπί τού
του ή Α. Μ. μέ άπέστειλε διά τρίτην φοράν πρός τόν Βενε
δέττη διά νά τώ άπαντήση ότι, ή Α. Μ. ώρισμένως εύρίσκε
ται είς τήν άνάγκην νά άρνηθή δπως είσέλθη είς νέας συζη
τήσεις έπί τοΰ αντικειμένου τών υποχρεωτικών περί τοΰ 
μέλλοντος δηλώσεων, ότι δ,τι είχεν είπή τήν πρωίαν ήτο ή 
τελευταία αύτοϋ λέξις έν τή υποθέσει ταύτη καί ότι άνεφέ- 
ρετο απλώς είς τά λεγβέντα. Είς τήν άπάντησιν ταύτην δ 
Βενεδέττη έδήλωσεν ότι, τό καθ' εαυτόν άρκεϊται είς τήν δήλω- 
σιν ταύτην».

Ίδέτε τώρα πώς τό παρεμόρφωσεν ό Βίσμαρκ :
«'Αφ' ού ή εϊδησις τής παραιτήσεως τοϋ Χοεντζόλλερν 

άνεκοινώθη έπισήμως είς τήν Γαλλικήν Κυβέρνηση- υπό τής 
έν Μαδρίτη, δ Πρεσβευτής τής Γαλλίας έζήτησε παρά τοΰ 
Βασιλέως τήν άδειαν νά τηλεγραφήση δτι, ή ,1. Μ. ύπεχρεοΰτο 
διά παντός νά μτ/ παράσχη τήν συναίνεσή- τον έν περιπτώ- 
σει καθ' ήν οί Χοεντζόλλερν ήθελον προβάλει έκ νέου υπο
ψηφιότητα. Μετά τοΰτο ή Α. Μ. ήρνήθη νά δεχθή τόν Γάλ
λον Πρεσβευτήν καί διεμήνυσε 
διά τοϋ ύπασπιστού τής υπηρε
σίας δτι ή Α.Μ. δέν έχει νά άνα- 
κοινατση πλέον τίποτε είς τόν 
Πρεσβευτήν».

Τό τηλεγράφημα οΰτω στρε- 
βλωμένον έδόθη ώς ανακοινωθέν 
είς τάς εφημερίδας, μετ’ αύτοϋ 
δέ έδημοσιεύθησαν καί άλλαι φή- 
μαι περί άπρεπούς δήθεν συμπε
ριφοράς τοΰ Βενεδέττη καί περί 
αύστηρότητος πρός αύτόν τοΰ 
Βασιλέατς, αί όποϊαι. εξώθησαν τήν 
οξύτητα έι- Γαλλίτι. είς τό κατα- 
κόρυφον.

- Άπό σήμερον, εΐπεν είς τήν 
Βουλήν <5 Πρωθυπουργός τήν νύ
κτα τής 13 Ιουλίου, άπαντών είς 
τόν Τιέρς, άρχεται διά τούς συνα
δέλφους μου καί εμέ μεγίστη 
ευθύνη, τής όποιας τό βάρος εύ- 
χαρίστως άποδεχόμεθα.

Μετά δύο ήμέρας — τήν 15 
'Ιουλίου — έκηρύσσετο δ πόλεμος, 
ό όποιος διά τήν Γαλλίαν ύπήρ- 
ξεν άληθής καταστροφή καί δ 
όποιος προυκάλεσε μίσος άσπον
δον μεταξύ των δύο λαών. Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΜΟΛΤΚΕ

ΓΑΛΛΙΑΣΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ 

ΑΙΜΙΛΙΟΣ

ΕΝΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΣΠΗΤΙ

Κοντά είς τάς Άρδέννας έπί τής δδού Δονσερί, 
έπάνω είς τόν δρόμον καί άριστερά καθώς 

έρχεται κανείς άπό τό Σεδάν, ό χωρικός ποΰ σάς 
οδηγεί, σάς δεικνύει τό ‘Σπήτι τής δυστυχίας·. 
Είνε ένα μικρό σπητάκι τό Σπήτι τού ύφαντοΰ·, 
όπως τό λέγουν καί άλλως, μονόροφον, μέ ένα 
περιβολάκι όπισθεν.

Έκεϊ μέσα έμουντζουρόιθηκε ή Γαλλία· έκεϊ 
έλαβε χώραν μετά τή εις τό Σεδάν ήτταν τών 
Γαλλικών στρατευμάτων άμέσως μετά τήν μάχην 
ή περίφημος συνέντευξις τού Ναπολέοντος I” καί 
τοΰ Βίσμαρκ. ήτις προηγήθη τής οδυνηρός διά τήν 
Γαλλίαν συνθήκης.

Είναι ανεξερεύνητοι τής Μοίρας αί ίδιοτροπίαι. 
Έκράτησε τόν Στρατάρχην Μπαζέν. τόν καθυστέ
ρησε, διά νά στείλη είς τό Σεδάν τόν Διάδοχον τής 
Πρωσσίας, όπως πρό 56 έτών είχε καθυστερήση 
τόν Γκρουσύ διά νά στείλη εις τό Ούοτερλό τόν 
Μπλοΰχερ.

Πραγματικώς τό σπητάκι αύτό άνήκεν είς δύο 
υφαντός, τούς άδελφούς Φουρναίζ, δύο άγαπημένα 
άδέλφια, ποΰ είργάζοντο καί έζοΰσαν μαζί είς τά 
δύο διαμερίσματα, ποΰ ήτο χωρισμένη ή οικία.

Τό δωμάτιον είς τό όποιον ό Αύτοκράτωρ καί 
δ Άρχικαγγελάριος συνδιελέχθησαν είχεν ένα παρά- 
θυρον πρός τά άριστερά. Νικητής καί ήττημένος 
έσταμάτησαν μιά στιγμή έμπρός είς τήν πόρτα 
καί έκάθησαν είς μίαν καρέκλαν. Ό Ναπολέων 
έφοροΰσε πιλίκιον στρατηγού καί μανδύαν ρέ ρεβέρ

ΟΛΙΒΙΕ

κόκκινα, χωρίς ξίφος δμως — ό Στρατηγός Ρέϊγι τό είχε παραδώσει είς 
τόν Βασιλέα τής Πρωσσίας — ένφ ό Βίσμαρκ έφοροΰσε κράνος, μπότ- 
τες καί σπάθην. Μερικοί στρατηγοί ολίγον παρέκει έσιγοκουβέντιαζαν.

Επειδή έκανε ψύχρα, έπρεπε νά έμβουν μέσα. Τό σπιτάκι είχε δύω 
εισόδους, μίαν άριστερά καί μίαν δεξιά. Έπήγαν άπό τό οπίσθιον μέρος 
καίάνέβησαν άπό άριστερά μίαν ξυλίνην κλίμακα.

Είς τό πρώτον καί μοναδικόν πάτωμα έφθασαν οδηγούμενοι άπό τήν 
νοικοκυρά τής οικίας. Άφοΰ τούς εΐσήγαγεν είς ένα στενόχωρον δωμά
τιο ν, κείμενον δεξιά τφ είσερχομένφ, είς τό ταπεινόν οίκημα έκαμαν 
νεύμα είς αυτήν νά έξέλθη έκ τής οικίας.

Ή γυναίκα έμεινε κάπου έκεϊ κοντά καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής 
συνδιαλέξεως, ήτις έν γενικαϊς γραμμαϊς καθώριζε τήν τύχην ένός 
λαοΰ. Ώμιλοΰσαν σιγά-σιγά. Ό Αύτοκράτωρ ήτο συντετριμμένος, έπι- 
ρίπτων τήν ευθύνην είς τήν παραφοράν τοΰ Γαλλικού λαοΰ καί είς 
τούς περί αυτόν, οΐτινες έθεώρουν τόν πόλεμον ώς μέλλοντα νά άποθή 
υπέρ τής Δυναστείας.

"Ενα στρογγυλό τραπέζι, σκεπασμένο μέ λινό, τούς έχώριζε, τοποθε
τημένους άπέναντι τών παραθύρων καί βλέποντας τήν πεδιάδα δπου ό 
θάνατος είχε τελείωση τό έργον του. Ό Βίσμαρκ έστεκε δεξιά άπό τό 
τζάκι καί ό Ναπολέων άριστερά.

Έπάνω είς τό τζάκι ήσαν μερικά κομψοτεχνήματα άπό πορσελάιην 
χρυσωμένα μέ Μωσαϊκόν χρυσόν (μπρουτζίνα), άλλα μετάλλινα καί μία 
είκών τοϋ 'Αγίου Βικεντίου.

Όταν ή συνδιάλεξις έτελείωσεν, ό Ναπολέων έδωκεν είς τήν νοικο
κυρά πέντε χρυσά είκοσάφραγκα, τά δποΐα έκείνη κατόπιν έκορνιζάρησε. 
’Αλλά δταν έληξεν ή συνέντευξις, ό Αύτοκράτωρ ήτο αιχμάλωτος. Ό 

Βίσμαρκ άναχωρών άφήκε δύω άγγε- 
λιαφόρους ιππείς είς τήν θύραν καί 
δταν ή άμαξα άνεχώρησε διά τόν 
πύργον τοΰ Belle-Vue, δπου ό Ναπο
λέων θά έβλεπε τόν Βασιλέα τής 
Πρωσσίας, δύω θωρακοφόροι έκάλ- 
παζον πρό αύτής και δύω Ούσσάροι 
τοΰ Θανάτου μέ τά οστά τοϋ νεκρού 
είς τά καλπάκια των ήκολούθουν όπι
σθεν μέ τό ξίφος είς τήν χεϊρα.

«
Τό σπητάκι έγεινε διάσημον, ιστο

ρικόν, κειμήλιον, μνημεϊον. Έγέμιζε 
άπό περιέργους, περιηγητάς,"Αγγλους· 
καί όλος αύτός δ κόσμος έπλήρωνε 
διά νά έπισκεφθή τό δωμάτιον τής 
συνεντεύξεως καί νά ίδή τά κορνίζα 
ρισμένα πέντε είκοσάφραγκα καί τήν 
εικόνα τοΰ Άγ. Βικεντίου.

Μερικοί προσεφέρθησαν νά άγο- 
ράσουν τά χρυσά νομίσματα, πολύ 
ακριβά μάλιστα.

— Δέν τά πουλάμε- εΐπεν δ ένας 
άδελφός.

Έπώλησαν δμως άλλας εικόνας κ.λ. 
Έν τφ μεταξύ ένέσκηψε καί ή γρίνα. 
Ό ένας άδελφός, εις τό διαμέρισρα 
τοΰ δποίου έμεινεν δ Αύτοκράτωρ 
καί ό Άρχικαγγελάριος, έθησαύριζε.

— Μά τό σπήτι είναι καί τών δυω- 
νών μας- έλεγεν δ άλλος Φουρναίζ. 
Τυχαίως έμβήκαν άπό άριστερά στό 
διαμέρισμά σου, δπως ή μπορούσε νά 
έμβαιναν άπό δεξιά στό δικό μου. Τό



ΕΙΣ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ. — ΕΙς τό 'Ύπρ αί έπιβίοεις τών Άγγλογάλλων^πρός έκτόπισιν τοΰ έχΟροΰ είναι λνσααλέαι. 
Άλλά καί οί Γερμανοί, χαρακωμένοι, μένουν Ακλόνητοι, άντιτάοοοντες πείομονα Αντίστασιν.

σωστό είναι νά μοιράσωμε τό διάφορο, δπως μοιράζαμε ώς τώρα τό 
διάφορο τής δουλειάς μας.

— Τίποτα έλεγε ό άλλος. Στό σπήτι μου ήλθανε, δικά μου τό τυχερά. 
Καί έτσι δέν ξαναμίλησαν τά δύω αδέλφια, καί ένας τοίχος άπό πλι- 

θιές, ποΰ σώζεται άκόμη, τά έχώρισε διά παντός. Ό ένας Φουρναίζ έξη- 
κολούθησε μέ σταυρωμένα τά χέρια νά κερδίζη χρήματα καί ό άλλος 
έξηκολούΟει νά εργάζεται.

Καί μία σατανική λεπτομέρεια: Τά πέντε είκοσάφραγκα τοΰ Ναπο- 
λέοντος είναι διαφόρων έπο- 
χών καί διαφόρων μοναρχών. 
Ένα ήτο τοϋ Ναπολέοντος Α’ 
ένα τοΰ Λουδοβίκου XVIII, 
ένα Καρόλου τοΰ X, ένα τοΰ 
Λουϊ-Φιλίπ καί ένα τοΰ Να
πολέοντος III.

Δηλαδή καθένα άντεπροσιό- 
πευεν ένα άπό τούς τελευταίους 
ηγεμόνας της Γαλλίας.

Τυχαίως βέβαια ό Ναπο
λέων Γ’ έβγαλεν άπό τήν τσέ
πην του τά πέντε αυτά νομί
σματα. Έχει κάποτε ή Τύχη 
συμπτώσεις σκληράς, ειρωνι
κός, φρικτάς. Τό σύνθημα τής 
φρουράς τοΰ Κεραμεικοΰ κατά 
τήν 4 Σεπτεμβρίου 1870 ήτο 
Soult - Sedan.

Πέντε χρυσά κέρματα πέντε 
διαφόρων δυναστειών. Σατα
νικόν! Ό Αΰτοκράτωρ λαμ- 
Οάνων παρά τοΰ ταμίου του 
Μπούρ τόν χρυσόν, δέν παρε- 
τήρησε τήν συμβολικήν αυτήν 
παράστασιν. Θά έλεγε κανείς 
δτι ή Ειμαρμένη έγραφε τό 
πεπρωμένου τής Δυναστείας, 
συναθροίζουσα έντός τής αύτής 
παλάμης, προσεγγίζουσα είς τό 
αύτό πλαίσιον, τά πέντε αύτά 
ναπολεόνια, δοθέντα είς τήν 
γυναίκα ένός ύφαντοΰ ώς πλη
ρωμήν φιλοξενίας μιάς στιγ
μής καί αύτό 48 ώρας πρό 
τής άνακηρύξεως τής Δημο
κρατίας, ήτις διεδέχθη τούς 
Βασιλείς, τών οποίων τά έπί 
τοΰ χρυσοΰ έκτυπα έπιπτον 
μαζί μέ τόν τελευταίου Αύτο- 
κράτορα.

«
Διατί νά γράψη τις μυθιστο

ρήματα, νά δημιουργήσω τρα
γωδίας, νά ζητήση τό άδύνατον, 
τό θαυμάσιου, τό σπαραξικάρ- 
διον, όταν ύπάρχη αύτό τό 
αιώνιον δράμα, αύτό τό σκλη
ρόν διήγημα, αύτό τό Ζωντανόν 
Άδύνατον .... ή 'Ιστορία;

ΑΙ ‘ΤΡΟΜΕΡΑΙ ΘΥΣΙΑΙ. — Γερμανικά Οποβρύχια, εύρηκαν τήν ευκαιρίαν νά κορέσουν 
τό φυλετικόν αύτών μίσος κατ’ Αθώων ύτάρξεων, τών έπιβατών τοϋ ύκερωκεανείου 

«Λουζιτανία· είς τήν ’Ιρλανδικήν θάλασσαν.

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
I, 2, 3, 4 καί 5 ‘Απριλίου. Ούδέν άξιον αναγραφής άνηγγέλθη άπό 

τά μέρη τοΰ πολέμου.
6 ’Απριλίου. Ρωσσικά στρατεύματα κατέλαβον πάσας τάς όχυράς 

θέσεις τών Καρπαθίων.
Τά συμμαχικά σκάφη ήρχισαν νέαν έντονωτέραν δράσιν έντός τών 

στενών, βομβαρδίσαντα έπί δίωρον τά Τουρκικά πυροβολεία.
Είς τόν λιμένα Μούδρου συνεκεντρώθησαν περί τά 100 μεταγωγικά, 

πλήρη συμμαχικού στρατοΰ διά 
τά Δαρδανέλλια. Μέρος τοΰ 
στρατοΰ τούτου άπεβιβάσθη είς 
Αίνον καί κατέλαβε τήν πάλιν.

7, 8, 9, 10, 11 'Απριλίου. 
Ούδέν σημαντικόν γεγονός ήγ
γέλθη.

12 ’Απριλίου. Τά έπί τών 
Καρπαθίων Ρωσσικά στρατεύ
ματα άνεχαιτίσθησαν έν τή 
προελάσει των δι’ έπιτυχοΰς 
άντεπιθέσεως τών Γερμανο- 
Αυστριακών.

Τά Γαλλικά στρατεύματα είς 
Αλσατίαν έξακολουθοΰν προε- 
λαύνοντα.

13 ’Απριλίου. Συμμαχικός 
στρατός άπεβιβάσθη είς διά
φορα σημεία τοΰ κόλπου Ξη
ρού. Έν τφ μεταξύ ό βομ
βαρδισμός τών φρουρίων τών 
στενών ύπό τοΰ στόλου έξακο- 
λουθεϊ. Άφ’ ετέρου άλλη συμ
μαχική μοίρα βομβαρδίζει τά 
παράλια τής Μικράς Ασίας.

14 'Απριλίου.' Οί σύμμαχοι 
ένήργησαν άπόβασιν είς τήν 
χερσόνησον Καλλιπόλεως, συν- 
τρίψαντες δέ τήν λυσσώδη άντί- 
στασιν τών Τούρκων προε
λαύνουν.

Είς "Υπρ τής Φλάνδρας οί 
Γερμανοί έπεχείρησαν φοβε- 
ράν καί άπεγνωσμένην έφοδον 
κατά τών συμμάχων. Αί έν 
Φλάνδρφ δρώσαι Γερμανικοί 
δυνάμεις άνέρχονται είς 500 
χιλιάδας.

15 'Απριλίου. Ό βομβαρ
δισμός τών Δαρδανελλίων έπα- 
νελήφθη, ένφ άφ’ έτέρου ό 
Ρωσσικός στόλος τοΰ Εύξείνου 
προσέβαλε τά φρούρια τοΰ Βο- 
σπόρου, έξαναγκάσας τά έντός 
αύτοΰ Τουρκικά πολεμικά νά 
τραπώσιν είς φυγήν πρός τά 
μυχιαίτερα. Τό Γαλλικόν θω- 
ρηκτόν «Λέων Γαμβέττας», έκ 
τών τηρούντων τόν άποκλει-

ΕΙΣ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ. Ή στρατιά τοϋ Διαδόχου τής Γερμανίας {παίξε {ως τώρα οπουδαίον ρόλον. Ό Διάδοχος ήτο πάντοτε έπί κεφαλής 
καί διηύύυνεν αύτοπροσώπως τήν άνάπτυξιν προς μάχην.

σμόν τοΰ Άδριατικοΰ κόλπου, έτορπιλλίσθη ύπό Αύστριακοΰ υποβρυ
χίου καί έβυθίσθη.

16 'Απριλίου. Νέαι συμμαχικοί δυνάμεις άπεθιβσσθησαν είς Καλλί- 
πολιν, δ δέ βομβαρδισμός έξακολουθεϊ λυσσώδης.

17 Απριλίου. Οί Σύμμαχοι κατέλαβον τήν Καλλίπολιν, τό Κούμ- 
Καλέ, τό Καμπά-Τεπέ καί τήν Μάδυτον. Αί καταστροφαί τών φρουρίων 
είναι άνυπολόγιστοι. Τμήμα Γαλλικού στρατοΰ έκ 10.000 Σενεγάλων 
άπεβιβάσθη είς τήν Ασιατικήν άκτήν ϊνα άπασχολή τά επ’ αύτής φρού
ρια. Έπίσης 100 θωρακισμένα αύτοκίνητα άπεβίθασαν οί σύμμαχοι. 
9000 Τούρκων συνελήφθησαν αιχμάλωτοι.

18, 19 χαί 20 Απριλίου. Ούδέν άξιον σημειώσεως ήγγέλθη.
21 ’Απριλίου. Οί Άγγλοι κατέλαβον τά έντός τοΰ κόλπου τής Σμύρ

νης Έγγλεζόνησα-
Είς την άνατολικήν Γαλικίαν τά Ρωσικά στρατεύματα, προσβληθέντα 

ύπό πολύ ύπερτέρων δυνάμεων, ήναγκάσθησαν νά ύποχωρήσωσι διά νά 
άνασυνταχθώσιν άπώτερον, δπόθεν άντεπιτεθέντα άπέκοψαν τήν προέ- 
λασιν τού έχθροΰ.

22, 23 ’Απριλίου. Τά έπί τής Χερσονήσου τής Καλλιπόλεως δρώντα 
συμμαχικά στρατεύματα κατέλαβον τά υψώματα Σουαντερέ, συλλαβόντα 
χιλίους αιχμαλώτους. Ό Ρωσικός στόλος τοΰ Εύξείνου εξακολουθεί βομ- 
βαρδίζων τά φρούρια τοΰ Βοσπόρου. Νέος στρατός συμμαχικός αποβι
βάζεται δλονέν. Άφ’ έτέρου νέα έπίθεσις ένεργεϊται κατά τής Σμύρνης.

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ’Απριλίου. Ούδέν σπουδαϊον ήγγέλθη.

« « «

Αί μικραί, ιδιαίτεροι εκθέσεις, τάς οποίας ήρχισαν νά διοργανώνουν 
οί ζφγράφοι μας, άν δέν χρησιμεύουν νά μάς δείξουν γενικώτερα

καί συνθετικώτερα τήν εικόνα τής 
καλλιτεχνικής μας κινήσεως είς μίαν 
ώρισμένην στιγμήν, έχουν δμως ένα 
ξεχωριστόν καί άξιόλογον προτέ
ρημα. Μάς παρουσιάζουν πλατύ
τερα καί πληρέστερα ένα καλλιτέ
χνην καί τό έργον του καί μάς 
προσφέρουν δλα τά στοιχεία, μέ τά 
όποια θ’ άντιμετοιπίσωμεν εις τό 
σύνολον καί τάς λεπτομέρειας τό 
τάλαντόν του καί τήν τεχνικήν του. 
Ίσως μάλιστα, ύπό μίαν έποψιν, νά 
είνε τό φυσικώτερον, τό λογικώτερον 
καί τό πλέον σύμφωνον πρός τόν 
προορισμόν του, είδος τής έκθέσεως.

“Έτσι π. χ. δ Λυκ. Κογεβίνας, μέ 
τά εξήντα περίπου έργα, ποΰ μάς 
παρουσιάζει είς τήν μικράν αίθου
σαν τοΰ «Παρνασσού», μάς δίδει 
τήν εύκαιρίαν καί τό μέσον νά κά- 
μωμεν μίαν καλήν γνωριμίαν μέ τήν 
τέχνην του καί τήν εκλεκτήν του 
ιδιοφυίαν. Διότι ό νεώτατος αύτός 
— άμφιβάλλω άν έχη περάσει τά 
είκοσιδύο — ζφγράφος μάς παρου
σιάζεται ήδη μ’ ένα άτομισμόν άξιον 
πολλής προσοχής. Ή σφραγίς τής 

οίΕΙΣ ΤΑ ΚΑΡΠΑΘΙΑ. — ’Επάνω είς τάς κορυφογραμμάς τών Καρπαβίων 
Αύστριακοί είχον όχυρωύεϊ ύποστηριζόμενοι άπό τό πυροβολικόν των καί 
άντέτασσον πείομονα Αντίστασιν είς τάς λυσσαλέας έπιΑέσεις τών Ρώσσων.

προσωπικότητάς του είνε δυνατά τυπωμένη είς δλα τά έργα του, 
άπό τό μεγαλείτερον έως τό μικρότερου. Άπορρέων μάλλον άπό τόν 
Ίμπρεσσιονισμόν καί προικισμένος μέ μίαν διάθεσιν «διακοσμητικήν», 
ποΰ προδίδεται είς τήν τεχνοτροπίαν τών περισσοτέρων έργων τής 
έκθέσεώς του, μοΰ ενθυμίζει, ύπό έποψιν συγγένειας ταλάντου, μεταξύ 
τών [δικών μας, ένα Παρθένην άπό τούς ζωγράφους, ένα Χρηστομάνον 
άπό τούς ποιητάς. Καί οί τρεις, έκτος άπό τά ειδικά, τά ούσιατικώτερα 
καλλιτεχνικά χαρίσματα τής ιδιοσυγκρασίας των καί τής τεχνικής των, 
έχουν έπί πλέον τήν σχεδόν γυναικείαν καλαισθησίαν, ποΰ, άν δέν είνε 
άπαραίτητος είς τήν μεγαλοφυΐαν, άποτελεΐ ένα έξαιρετικόν στοιχεϊον 
εύγενείας είς τήν τέχνην, καί είνε ταύτοχρόνως ή βάσις τοΰ διακο- 
σμητικοΰ ταλάντου, μέχρι τών άνωτάτων του εκδηλώσεων.

Ίσως νά λανθάνωμαι, άλλ’ ή γενική, ή πρώτη, ή συνθετική έντύπω- 
σις άπό τό έργον τοΰ κ. Κογεβίνα, είνε αύτή περίπου.

Ό κ. Κογεβίνας άγαπρ. τό τοπεΐον, δπως δ Παρθένης, δπως δ Χρη- 
στομάνος—ϊδε τάς λυρικός, ένός φιλάρεσκου αισθηματισμού, τάς ύπο- 
βλητικάς περιγραφάς τού «Βιβλίου τής Αύτοκρατείρας. τοΰ τελευταίου 
— άλλά τό άγαπρ μέ τόν ίδικόν του τρόπον (Σαίν ■ Κλοϋ, Τυγερί, 
Καΐκια στήν "Υδρα, Προκυμαία, Λιμάνι) καί τό εμψυχώνει μέ τό 
ίδικόν του αίσθημα. Μολονότι έχει τήν άξιόλογον συνήθειαν νά έργά- 
ζεται πάντοτε άπό τήν Φύσιν, δέν τήν άντιγράφει πιστά καί δουλικά. 
Τό τοπεΐον είνε μία ωραία πρόφασις δι’ αύτόν — καί τοΰτο γίνεται άσυ- 
ναισθήτως είς κάθε άξιον καλλιτέχνην—διά νά άναπτύξη ένα εσωτερι
κόν του μουσικόν μοτιβο. Καί επιμένω είς τόν χαρακτηρισμόν τοΰ μου
σικού. Ό κ. Κογεβίνας εινε προικισμένος μέ τήν «μουσικήν σκέψιν», 
πού ήμπορεϊ άδιακρίτως νά χαρακτηρίζω ένα ποιητήν, δπως καί ένα 
ζφγράφον. Καί κάμνει μουσικήν κυρίως έπάνω είς τήν οθόνην, μέ τούς 
πλουσίους άλλά λιτώς αρμονικούς συνδυασμούς τών χρωματικών τόνων.

Αύτό τό βλέπει κανείς παντοΰ, είς δλον τό έργον καί είς δλας τάς 
λεπτομέρειας τοΰ έργου τοΰ κ. Κο
γεβίνα. Βλέπει φώς, βλέπει χρώμα, 
δπως λέγουν είς τήν γλώσσαν τους 
οί ζφγράφοι, άλλά τό φώς αύτό καί 
τό χρώμα αύτό τό βλέπει περισσό
τερον μέσα είς τήν ψυχήν του, παρά 
είς τήν εξωτερικήν πραγματικότητα. 
Έχει δηλαδή μίαν εσωτερικήν, μίαν 
ψυχικήν παλέτταν. "Ετσι συμβαί
νει νά μάς παρουσιάζω τήν Ελλάδα 
παραπλεύρως πρός τήν Γαλλικήν 
Προβηγκίαν, χωρίς νά ξεχωρίζωμεν. 
άνεύ τής βοήθειας τοΰ καταλόγου, 
τήν μίαν άπό τήν άλλην.Ίσως αύτό, 
ύπό μίαν έποψιν, νά είνε έλάττωμα. 
Διά τόν κ. Κογεβίναν τό βλέπω ώς 
μίαν ψυχολογικήν ανάγκην καί ώς 
μίαν καλλιτεχνικήν συνέπειαν. Τά 
τοπεΐα αύτά, ποΰ βλέπομεν τό ένα 
κοντά είς τό άλλο, τόσον ποικίλα, 
τόσον ξεχωριστά, τόσον άνόμοια τό 
έγα μέ τό άλλο ώς γενικότητα καί 
ώς λεπτομέρειαν, άλλά καί τόσον 
συγγενή μεταξύ των, δέν είνε κυρίως 
ούτε Παρίσι, ούτε Προβηγκία, ούτε 
Ελλάς, δσον είνε Κογεβίνας.

Χαρακτηριστική τής παρατηρή-
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σεως αυτής είνε μία Άκρόπολις (41), 
ποΰ άναδίδεται πάμφωτος άπδ ένα 
σκοτεινόν περιβάλλον καταιγίδος, είς 
μίαν φευγαλέαν στιγμήν, ποΰ μόλις 
νομίζεις, δτι έπρόλαβε νά τήν στα- 
ματήση ό ζωγράφος. Λοιπόν ή στιγμή 
αυτή δέν υπήρξε τόσον φευγαλέα, 
διότι δέν ύπήρξεν ίσως ποτέ πραγμα- 
τικότης. Ό ζφγράφος, ποΰ άγαπφ τάς 
έντυπιόσεις τών άντιθέσεων, διά νά 
κάμη τήν χρωματικήν του μουσικήν, 
κινών νευρικά τά δάκτυλά του έπάνω 
είς τά πλήκτρα τοϋ ζωγραφικού ορ
γάνου, άντέγραψεν άπό τήν ψυχήν του 
περισσότερον, παρ’ όσον άντέγραψεν 
άπό τήν Φύσιν. Μέ τήν ιδίαν Άκρό- 
πολιν, τήν Άκρόπολιν τής ψυχής του, 
άναδυομένην άπό μίαν αυθαίρετον, 
άλλά ώραίαν καί ύποβλητικήν βλά
στηση· (20) επιζητεί ένα διαφορετι
κόν, διακοσμητικόν έφφέ καί τό έπι- 
τυγχάνει έπίσης. Λησμονοΰμεν, αύτήν 
τήν στιγμήν τήν Ελληνικήν άτμο- 
σφαϊραν, τό 'Ελληνικόν φώς, τόν Ελ
ληνικόν τόνον. Καί ούτε μάς ενδια
φέρει ! Φθάνει δτι ό καλλιτέχνης 
εύρίσκεται μέσα είς τήν καλλιτεχνικήν 
αλήθειαν, άφοΰ μάς δίδει, μέ τρόπον 
δυναμικόν, δχι στατικόν, τό αιώνιον 
μνημεϊον, μέσα είς τήν άτμοσφαϊραν
τής ψυχής του. Ό κ. Κογεβίνας αύτοχαρακτηρίζει τήν καλλιτεχνικήν του 
ψυχολογίαν ώς μίαν εύλυγισίαν παρατηρήσεως, άντιλήψεως, άποδόσεως. 
Εύλυγισία εΧνε πράγματι. Καί είς τήν εϋλυγισίαν αύτήν πρέπει ιτχ,άπο- 
δοθή ή ποικιλία, ή χάρις, ή ευγένεια, καί ή εσωτερική ένότης τοΰ έργου 
τοΰ νεαρού ζωγράφου. ’Από τό φώς καί τήν λαγνείαν ποΰ πλημμυρεϊ 
τά Καΐκια πήν'Ύδρα (25) καί τάς εντόνους χρωματικός αρμονίας τοΰ 
Νησιού τοϋ Βέρ—Γκαλάν (31), έως τάς υποβλητικός θαμβότητας 
τών πεύκων τοΰ Περάματος (32) καί τήν άγρίως συναρπάζουσαν~ ταρα
χήν τής Μαϊστραλάδας (29) ό κ. Κογεβίνας μάς δίδει ακριβώς τήν 
έντύπωσιν τής «εύλυγισίας» αύτής, μέ τήν όποίαν αύτοχαρακτηρίζει τό 
τάλαντόν του. Ό νεαρός ζφγράφος, ποΰ προχωρεί μέ τόσα χαρίσματα 
πρός ένα έξησφαλισμένον μέλλον, ήμπορεΐ νά έπαναλάβη, μέ δικαιολο- 
γημένην βεβαιότητα: Est Deus in nobis, agitante...

ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑΣ« « «

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝ ΡΩΣΣΙΑι.—Άνά τήν Νότιον Ρωσσίαν ούδείς άπεσταλ- 
μένος μας περιοδεύει διά λογαριασμόν τής «Εικονογραφημένης». 

Καί αν παρουσιαοθή κανείς ώς τοιοΰτος, δέν έχει δικαίωμα νά είσπράξη 
δικαιώματά μας. Διά τάς έν Ρωσσίρ εισπράξεις θά μεριμνήσουν έφέτος 
καλοί φίλοι τής «Εικονογραφημένης» δι’ υφισταμένων των, παρακλη- 
θέντες θερμώς καί εύγενέστατα προσφερθέντες, δπως έγινε καί εις τήν 
Αίγυπτον, καθώς καί διά τούς έν Ρουμανίφ. Οΰτω έν 2ουχοϋ|ΐ προσε- 
φέρθη ασμένως ό εΰγενέστατος κ. Π. Άναστασιάδης, θιασώτης τής 
«Εικονογραφημένης» άπό τοΰ πρώτου τεύχους της.

ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΟΝ ΖΩΟΝ.—Τελειότατα είναι τά κτηνοχειρονργεία πού παρακολουθούν τά ’Αγγλικά στρατεύματα. Όπισθεν 
τη? Υύαμμήζ τοΰ πυράς στήνουν ενα ύπόστεγον μέ τήν σημαίαν τοΰ ’Ερυθρού Σταυρού και έγκαθιστούν ύπ’ αύτό εργαλεία, 

επιδέσμους, Αντισηπτικά, τονωτικά καί 8,τι άλλο χρειάζεται διά τούς διακομιζόμενους τραυματίας - ίππους.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ '9'5Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΝ. — Τί γίνεται, έκεϊ είς τά ατενά τών Δαρδανελλίων δέν κεριγράφεται. ’Αποβάσεις, τορπίλλαι, 
κανονιές, ύποβρΰχια, άεροπλάνα, άληθινή κοσμοχαλασιά. Δίδει μίαν Ιδέαν ή παρατιθέμενη είκών.

* ΜΠΟΥΝΤΟΥΑΡ-ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ *
Σάς είναι άπαραίτητος μία κόλλα διά τά γυαλικά σας, τά βάζα σας, δταν 

καμμιά φορά σπάζουν. Ιδού λοιπόν μία συνταγή: Πάρετε 30 δράμια ψαρό
κολλα καί άπό τό φαρμακείου 10 δράμια άμμωνιακήν γόμμαν. Βάλτετα είς 
ένα κατσαρολάκι με άνάλογον οινόπνευμα διά νά διαλυθούν. *Επειτα βάζετε 
τό κατσαρολάκι αυτό εις μίαν μεγαλύτερη κατσαρόλα μέ νερό καί τήν βάζετε 
είς τήν φωτιά, έως δτου ψαρόκολλα, γόμμα καί οινόπνευμα γίνουν ενα μίγμα 
καί τό τραβάτε άπό τήν φομιά. ζΐιά νά κολλήσετε το’ιρα ενα βάζο κρυστάλ
λινο, τό βάζετε είς χλιαρόν νερό πρώτα διά νά ζεσταθούν τά κομμάτια, 
έπειτα αλείφετε μέ τό μίγμα τάς δύο επιφάνειας πού θά κολλήσετε, προσαρ
μόζετε τά κομμάτια, τά σφίγγετε καί έπειτα βουτάτε τό βάζο είς νερό κρύο 
διά νά παγώση ή κόλλα. Φυλάτε κατόπιν εις ενα μπουκαλάκι τήν κόλλα 
αύτήν καί δταν πρόκειται νά τήν μεταχειρίζεσθε, πρέπει νά ζεστάνετε τό 
μπουκαλάκι εις νερό ζεστό προηγουμένως διά νά ρευστοποιήται.

Θά σάς συμβουλεύσω τώρα νά βάφετε τά πτερά σας μαύρα: Τούς κάνετε 
ένα έλαφρόν καί χλιαρόν λουτρόν άπό ποτάσσαν ασθενούς διαλύσεως ή άπό 
άλκοόλ. διά νά διαλυθούν αί έπ’ αύτών λιπαροί ούσίαι. Κατόπιν τά άφίνομεν 
5 ή 6 ώρας μέσα είς σκωρίαν 15 βαθμών, έπειτα τά βγάζετε, τά πλένετε καί 
τά βάφετε μ ένα λουτρόν πυκνόν ξύλου Καμπεχιανού καί κιτρινοξύλου έπί 
δυο ώρας και τά ξεπλένετε καλά, δταν τά βγάλετε.

Καμμιά φορά, έάν έφωνάξατε δυνατά ή έτραγουδήσατε πολλήν ώραν, είτε 
αν έκρυολογήσατε, χωρίς νάτό άντιληφθήτε, σάς παρουσιάζεται μία βραχνάδα, 

η όποια δέν έχει μέν συνέπειας, 
άλλά είναι αρκετά ένοχλητική. 
Απλή άνάπαυσις τοΰ λάρυγγος 
είναι ή καλυτέρα θεραπεία. "Αν 
έν τούτοις βιάζεοθε νά άπαλλα- 
γήτε άπό αυτήν, πίνετε πρωί' μό
λις σηκωθήτε καί βράδυ πριν 
πλαγιάσετε, ένα φλυτζάνι ζεστό 
χαμομήλι. "Ενα κί ένα.

Γιά σίδερα μετά—δχι καί ανευ — 
λούστρου πρώτης τάξεως μίγμα: 
Blanc de baleine . . Gr. 50.— 
Gum. Arab. . . . · 50.—
Glycerine. ... . » 125.— 
Eau distilUe. ...» 725.— 
Τά βράζετε δλα μαζή, έως δτου 
αποτελόσουν ομοιομερές μίγμα 
καί δταν κρυώση τό βάζετε είς 
βαζάκια καί τά κλείετε προσε
κτικά, οσάκις δέ πρόκειται νά 
κάμετε χρήσιν, βάζετε 2 κου
τάλάς τής σούπας είς μισή οκά 
νερό καί μέσα είς αύτό διαλύετε 
τήν κόλλαν σας.

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΓΑΜ01.—Είς 
τήν Σϋρον τήν 2 ’Απριλίου έτέ- 
λεσε τούς γοίμους του 6 συμπαβής 
τής «Εικονογραφημένης· φίλος 
κ. 2π. Ντολώπουλος, βουλευτής 
Μεσσηνίας, μετά τής χαριτωμέ
νης κόρης Ελένης Θ. Βελισσα- 
ροπούλου, τής έν Έρμουπόλει 
γνωστής οικογένειας. Γεμάτη 
άπό χαράνή «Εικονογραφημένη» 
ραίνει τό συμπαθές ζευγάρι μέ 
εύχάς καί ανοιξιάτικα άνθη.

ΠΏΣ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΝ Μ £ χ
Κ * » * ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ

Το έκπαιδευτήριον Δ. Ν. Μακρή,— 
δδός Ίπποκράτους άρ. 5 — ίδρυθέν 

τό 1891, διαφέρει έντελώς άπό δλα 
δσα εϊδομεν έως τώρα. Σκοπός του 
είναι νά άναπτύξη τήν διάνοιαν τό
σον, ώστε δ άπόφοιτός του νά εισέρ
χεται εύχερώς είς άνωτέρας σχολάς, 
νά εύδοκιμή έν αΰταϊς καί νά είναι 
ταυτοχρόνως άνήρ κατά τό ήθος, σε
μνός καί εύρωστος.

Διά τούτο είναι μόνον έκπαιδευτή- 
ριον καί δέν έχει ούτε ήμιτροφίμους 
μαθητάς, ούτε έσωτερικούς. Δέν δέχε
ται δηλαδή τοιούτους. Καί μόνον επι
τρέπει είς τούς κατοικοΰντας μακράν 
τοΰ σχολείου νά προγευματίζωσιν έν 
αύτφ, στελλομένης τής τροφής των 
έκ τής οικίας των, ύπό τήν άμεσον έπο- 
πτείαν τών έπιμελητών τοΰ σχολείου.

Τό σχολεΐον συνίσταται έκ δύο 
οικοδομημάτων, ών τό έν, περιλαμ- 
βάνον άποκλειστικώς τά διδακτήρια, 
είναι οίκοδομημένον έπί ειδικού σχεδίου, τό δ’ έτερον περιλαμβάνει 
τό Διευθυντήριον, τήν Βιβλιοθήκην, Άναγνωστήριον, Έργαστήριον 
πειραμάτων κ.λ.π.

Περιλαμβάνει τέσσαρας τάξεις τοΰ Δημοτ. σχολείου, τρεις τοΰ Ελλη
νικού καί τρεις τοΰ Γυμνασίου- δχι δμως νηπιαγωγείου. Διδάσκονται 
έν αύτφ πάντα τά ύπό τοΰ Υπουργείου οριζόμενα μαθήματα, έπί 
πλέον δ’ άνευ διδάκτρων ή Γερμανική καί ή ’Αγγλική καί προαιρετι- 
κώς διάφορα όργανα. Έντύπωσιν έμποιεΐ ή πρός χρήσιν τών μαθητών 
βιβλιοθήκη του, πλουσιωτάτη είς συγγράμματα, περιοδικά, διηγήματα, 
διδακτικά βιβλία καί ή Αίθουσα τών Διαλέξεων μέ τόν προβολέα της 
καί τόν κινηματογράφον της, μέτάς όποιας συμπληροΰται ή διδασκαλία.

Τό Ελληνικόν έκπαιδευτήριον Δ. Ν. Μακρή άριθμεϊ σήμερον 200 
μαθητάς, έχει δέ έλκύσει άμέριστον τήν έκτίμησιν τής καλής τάξεως.

Καταλήγων θά σάς παρουσιάσω τόν περιεργότερον τύπον σχολείου, 
τό Παρθεναγωγεϊον «Ή Παλλάς» τοΰ κ. Ν. Νικολαΐδου έπί τής δδοΰ 
Πειραιώς, άπέναντι τοϋ 'Ωδείου. Λέγω δτι είναι σχολεΐον περιέργου 
τύπου, διότι έκεϊ μέσα άθορύβως, χωρίς ρεκλάμες, χωρίς πομπώδη 
μεγαλεία, θαμβώνοντα μόνον ξιππασμένα μάτια, συντελεϊται μία θετική 
εργασία. Τό τέννυς, δ προσκοπισμός κ.λ.π., τά έργαστήρια κ.λ.π. λεί
πουν, άλλά τά κορίτσια μανθάνουν γράμματα, τά γράμματα τά στοι
χειώδη. διά νά μή βγαίνουν είς τήν κοινωνίαν μούμιες. Όσα κορίτσια 
δέ θέλουν νά συμπληρώσουν κατόπιν τάς σπουδής των, διά νά ακο
λουθήσουν έπιστήμην έχουν τάς τάξεις τοϋ Γυμνασίου, έγκεκριμένας 
ύπό τοΰ 'Υπουργείου τής Παιδείας. Εννοείται δτι αί ψυχαγωγίαι, 
έκδρομαί, άπογευματινοΰλες, χορουδάκια, διαλέξεις κ.λ.π. δέν λείπουν.

Άλλ’ έκεϊνο ποΰ ελκύει τήν έμπιστοσύνην τοΰ γονέως είναι κυρίως 
δ οικογενειακός χαρακτήρ πού έχει τό παρθεναγωγεϊον αύτό. Άριθμεϊ 
περί τάς διακοσίας μαθήτριας άπό τής ηλικίας τοϋ νηπίου έως τής νεά- 
νιδος τοΰ γυμνασίου καί δμως κάθε κορίτσι έκεϊ έχει τήν έπίβλεψιν καί

ΑΠΟ ΤΗΝ ' ΠΑΛΛΑΔΑ,, — 'Αϊτό τήν Α τάξιν τού 'Ελληνικού πού είχονΐζεται άνωτέρω, άρχίζονν αί μαθήτριαι 
νά παρακολουθούν έπιμελέστερον τά μαΦηματα.

ΑΠΟ ΤΟΥ ΜΑΚΡΗ. — ΟΙ μαϋηταΐ τής Α’ τοΰ Γυμνασίου έποζάρισαν είς τήν άναπεπταμένην αυλήν τοΰ ’Εκπαιδευτηρίου.

τήν στοργήν ποΰ έχει καί είς τό σπήτι του καί ό γονεύς αντιλαμβάνε
ται δτι, ή κόρη του είναι έμπεπιστευμένη σέ καλά χέρια, δπως λέγουν. 
Τήν πνοήν αύτήν έχει φυσήσει εις τό 'ίδρυμα ό γέρος, δ πατριαρχικώ- 
τατος κ. Ν. Νικολαΐδης, τά άσπρα μαλλιά τοΰ όποιου σκεπάζουν νεωτε- 
ριστικώτατον πνεύμα.

’Αρκεί άλλως τε νά γνωσθή δτι, είς τό παρθεναγωγεϊον αύτό δια- 
παιδαγωγεϊται καί ή Δ1? Νενέλα Δ. Βρατοάνου, ή κόρη τής «Εικονο
γραφημένης», τήν όποίαν βλέπετε φωτογραφημένην είς τήν παρατιθε- 
μένην εικόνα, πρώτην-πρώτην άριστερά είς τήν κάτω γραμμήν.

ά/Ιβ.
9 * »

* ΑΠ© ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠ’ ©ΛΑ *

ΚΑΙ ΤΓΑΛΙΝ.—Δυνάμεθα καί τώρα, μέσα εις αύτήν τήν πολεμικήν 
δίνην τής Ύφηλίου, νά καυχηθώμεν δτι ή «Εικονογραφημένη» δέν 

ύπέστη σχεδόν καμμίαν έπίδρασιν άπό τόν πόλεμον καί δτι άνελλιπώς 
καί άπροσκόπτως εμφανίζεται μεταξύ τών συνδρομητών της.

Πράγματι, μόλις έξερράγη ή παγκόσμιος σχεδόν πυρολαϊλαψ, ή 
«Εικονογραφημένη» έσπευσε νά συμβληθή μέ τό έν Παρισίοις μέγα 
πρακτορείου φωτογραφικού ρεπορτάζ «Cliusseau- Flaviens» καί οΰτω 
κατώρθωσε μέχρι σήμερον νά παρουσιάση είς τούς συνδρομητάς της 
τόν πόλεμον καθ’ δλην τήν έξέλιξίν του, μέ δλας τάς φάσεις του καί 
άπδ δλα σχεδόν τά μέτωπα.

Πλήν τούτου κατώρθωσε — τό σπουδαιότερου αύτό — παρά τούς θα
λασσίους άποκλεισμούς καί τάς άλλας άνωμαλίας, νά μή μείνη χωρίς 
χαρτί, τό περίφημοι· χαρτί της, καί χωρίς τζίγκον, μέ τόν όποιον κατα
σκευάζονται αί εικόνες, πράγματα τά όποια καί τά δύω μάς ήρχοντο 
καί μάς έρχονται άπό τήν Γερμανίαν.

Καί μόνον μίαν μικράν καθυστέρηση·, δύναται τις νά μας καταλογίση 
μέσα είς τήν παγκόσμιον άναμπαμποΰλαν, τοΰ φύλλου, τό όποιον πριν 

έξεδίδετο μεταξύ 7 καί 8 έκά
στου μηνός διά τόν προηγού- 
μενον μήνα, τώρα δέ έκδίδε- 
ται μεταξύ 26 καί 28, καθυ
στέρηση· δηλαδή 20 περίπου 
ημερών, μόνον, τήν όποίαν 
άπ’ άρχής τοΰ πολέμου ύπέ
στη μεν, άναγκασθέντες ν’άνα- 
μένωμεν τάς φωτογραφίας έκ 
Παρισίων, ας θά μας έστελλεν 
τό πρακτορείου «Chusseau - 
Flaviens» καί τήν όποιαν δέν 
θά δυνηθώμεν ν'άποφύγωμεν, 
&ν δέν τελείωση ό πόλεμος. 

Όλα αύτά τά κατωρθώσα- 
μεν μέ τήν στοργικήν βοή
θειαν ποΰ έδειξαν πρός τό 
έργον μας τόσον οί συνδρο- 
μηταί, που μάς έμβασαν τά 
δικαιώματά των, δσον καί οί 
καλοί φίλοι τής «Εικονογρα
φημένης», οί όποιοι άνέλαβον 
εις μερικά σημεία, άπρόσιτα 
κατά τήν περίστασιν ταύτην, 
ύπό τήν προστασίαν των τά 
συμφέροντα αύτής καί προσε- 
φέρθησαν δΓ υπαλλήλων των 
νά μεριμνήσουν περί εισπρά
ξεων τών δικαιωμάτων της. 

Οΰτω δέν δυνάμεθα νά μή 
διαδηλώσωμεν τήν εύγνωμο- 
σύνην μας τήν βαθυτάτην καί 
άμετρον πρός τούς κ.κ. Ίω. 
Καλαμβοκίδην, Διευθ. Χωρέ- 
μη - Μπενάκη έν Kafr - El - 
Zayat τής Αίγύπτου, Γ. 'Εγ
γλέζον, έν Καΐρφ, Α. Καλαμ-



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ

βοκίδην, Διευθυντήν Χωρέμη - 
Μπενάκη έν Ζαγαζίκ, I. Βεάκην, 
έν Τάλχφ, Π. Παναγόπουλον έν 
Άλεξανδρείφ καί Π.Άναστασιά- 
δην έν Σουχούμ τής Ν. Ρωσσίας, 
οΐτινες είχον την εύγενή καλοσύ
νην νά αναθέσουν είς υφιστα
μένους των τήν φροντίδα τής 
είσπράξεως τών άποδείξεων, τάς 
όποιας τούς έστείλαμεν και κατό
πιν νά μας έμβάσουν τό ισότιμον. 
Άλλά υπολείπεται άκόμη μέγας 
αριθμός συνδρομητών καί τών 
έπαρχιών καί τών νέων μερών 
καί τών τοΰ εξωτερικού, οΐτινες 
δέν μάς έμβασαν τήν συνδρομήν 
των, συνδρομητών αρχαίων, πονε
τικών. Τί θέλουν ; Διατί κωφεύ
ουν είς τάς επανειλημμένος εκ
κλήσεις; Δέν τούς ε’ίπομεν κατ’ 
έπανάληψιν δτι, έάν ύπάρχη 
«Εικονογραφημένη», ύπάρχει 
διότι τήν θέλουν νά ύπάρχη αύ
τοί, διότι τήν αγαπούν καί τήν 
πονούν αυτοί; ”Αν δέν έμβάσουν 
εις αύτήν τήν περίστασιν, τήν 
κρίσιμον, σημαίνει δτι δέν θέλουν 
πλέον νά ύπάρχη. Άλλ’ αύτό δέν 
είναι δυνατόν. Μάλλον πιστεύο- 
μεν δτι τούς διαφεύγει άπό τήν 
μνήμην ή ύποχρέωσις αύτή καί 
διά τοΰτο τούς τό ύπενθυμίζομεν 
καί πάλιν, ποιούμενοι έκκλησιν 
είς τά γνωστά πλέον πρός τήν 
«Είκονογραφημένην» αίσθήματά 
των, παρακαλοΰντες αύτούς νά 
μάς έμδάσουν τό ισότιμον τής 
συνδρομής τό ταχύτερον.

*

Να μη τταρεξηγηθΗ'.
Επειδή δέν θά τεξειδεύσουν 

έφέτος, δπως κατά τά παρελ
θόντα έτη οί ειδικοί απεσταλμέ
νοι τής « Εικονογραφημένης », 
άφ’ έτέρου δέ έπιθυμούμεν νά 
μή ύποβάλωμεν τούς συνδρομη
τάς μας εις τόν κόπον νά τρέχουν εις ταχυδρομεία καί τραπέζας 
διά νά μάς έμδάζουν τά δικαιοήιατα τοΰ Περιοδικού, προήλθομεν είς 
συνεννόησιν μετά τοΰ Κεντρ. Καταστήματος τής Τραπέζης ’Αθηνών, είς 
ήν άνεθέσαμεν γενικώς τήν φροντίδα τής πραγματοποιήσεως τών εισ
πράξεων τών δικαιωμάτων τής «Εικονογραφημένης» διά τών κατά 
νόπους υποκαταστημάτων καί ανταποκριτών της. Προέδημεν, έπανα- 
λαμδάνομεν, είς τό διάδημα τοΰτο, ΐνα διευκολύνωμεν τούς συνδρομητάς 
μας καί άπαλλάξωμεν αύτούς παντός κόπου καί ένοχλήσεως. Διά τούτο 
τούς παρακαλοΰμεν νά μή μάς παρεξηγήσουν, άλλά τούναντίον, έκτι- 
μώντες τάς άνάγκαςτής «Εικονογραφημένης» καί τό κρίσιμον τώνπερι
στάσεων νά συμδάλωσιν δπως πάντοτε είς τήν απρόοπτον έκδοσιν αύτής.

ΜΕ ιδιαιτέραν χαράν ή .Εικο
νογραφημένη έμαθεν άπό 

τήν Νέαν'Υόρκην δτι. φίλος της 
συμπαθής, έγκατεστημένος έκεϊ 
πρό ετών, ό κ. Γεώργ. Χρυσικός, 
άνηγορεύθη δικηγόρος λαβών τήν 
άδειαν νά άσκή τό έπάγγελμά 
του παρ’όίπασι τοϊς δικαστηρίοις 
τής Συμπολιτείας.

Ό κ. Χρυσικός, έκ Ζαραφώνος 
τής Λακεδαίμονος καταγόμενος, 
έσπούδασεν είς Σπάρτην πρώτον 
καί εΐτα είς Κωνστάντσαν τής 
Ρουμανίας, δπου έξέμαθεν άπταί- 
στως καί γραμματικώς τήν γλώσ
σαν τοΰ τόπου ώς υποχρεωτικήν 
καί διά τά Ελληνικά εκπαιδευ
τήρια, μεθ’ δ μετέδη εις Κων
σταντινούπολη’ καί συνεπλήρωσε 
τάς σπουδάς του — έπί Διονυσίου 
τού Ε’—είς τήν Μεγάλην τοΰ Γέ
νους Σχολήν, έκμαθών τελείως 
τήν Γαλλικήν, τήν Λατινικήν καί 
τήν Τουρκικήν. Έκεϊθεν κατήλ- 
θεν είς Αμερικήν καί έπεδόθη 
είς τήν σπουδήν τής Νομικής, 
πρός ήν έτρεφεν ιδιαιτέραν κλί- 
σιν, φοιτών είς τήν έν Ν. Ύόρ- 
κη σχολήν Fondhatn Cnivercity 
Law School καί είς τήν έν New 
Yersey Law School, μεθ’ δ ύπέ- 
στη τήν νόμιμον δοκιμασίαν καί 
άναγορευθείς διδάκτωρ έλαβε τό 
δίπλωμα παρουσίρ. ΰπερδισχιλίων 
ακροατών. Τώρα ό κ. Χρυσικός 
ασκεί τό επάγγελμα τοΰ συμβο
λαιογράφου διατηρών καί Νομι
κόν γραφεϊον καί παρέχει απεί
ρους υπηρεσίας μέσα είς τήν ίλιγ- 
γιώδη μεγαλούπολιν πρός τό 
ομογενές στοιχεϊον.

Ή «Εικονογραφημένη», γνω- 
ρίζουσα τήν μορφήν τοΰ καλού 
Έλληνος μεταξύ τών άνά τάς 
τέσσαρας εσχατιάς τής Ύφηλίου 
άπειρων συνδρομητών αύτής, τοΰ 
στέλλει άδελφικόν ασπασμόν

υπέρ τά άτρύγετα τοΰ ’Ωκεανού ύδατα είς έγκαρδίωσιν τού εύγενοΰς 
άγώνος του.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Ε'.—Ένας ταξειδιώτης κάποτε έφθασε πλησίον έγκατα- 
λελειμμένης οικοδομής.ή οποία είςτό παρατιθέμενοι’ σχήμα σημειοΰ- 

ται διά τού ψηφίου Α. Είς τήν θύραν της εύρήκε ένα χειρόγραφον καί 
ένα κλειδί. Έδιάβασε τό χειρόγραφον καί είδε δτι είς τό κέντρον τοΰ 
λαβυρίνθου αύτοΰ μέ τούς ίλιγγιώδεις διαδρόμους ύπάρχει μία κρύπτη 
μέ θησαυρόν, δστις θά ήτο κτήμα έκείνου ποΰ θά κατόρθωνε νά 
φθάση μέχρις αύτοΰ. Άπό τής πολλές πόρτες τών διαδρόμων μέ τό 
εύρεθέν κλειδί ήνοιγον δύο μόνον, τάς οποίας θά εΰρισκε πρό αύτοΰ 
κατά τήν διεύθυσιν C, ήτο λοιπόν υποχρεωμένος νά φθάση εις τήν κρύ
πτην, άνοίγων δύο μόνον πόρτες. Τέλος πάντων έπροχώρησε, άλλ’ δταν 
έφασε μέχρι τής θύρας τής κρύπτης εύρήκε μαζή καί δεύτερον κλειδί 
τό όποιον ήνοιγε δλες τής πόρτες ποΰ θά εΰρισκε εμπρός του κατά τήν 
διεύθυνσιν> άλλά καμμίαν μέ διεύβυνΟιν<.Άργά,τσακισμένος άπότήν 
κούρασιν ό ταξειδιώτης έφθασε είς τό σημεΐον καί έδιάζετο νά έπα- 
νέλθη είς τόν θησαυρόν πριν νυκτώΟη. Εύτυχώς τό τρίτον κλειδί τό 
όποιον εύρήκε ήνοιγε καί τό θησαυροφυλάκιον καί δλες τής πόρτες καί 
έτσι έπήρε ό εύτυχής ταξειδιώτης τόν 
θησαυρόν. Εΐμεθα δμως περίεργοι νά 
μάθωμεν ποιον δρόμον ήκολούθησε 
ό φίλος μας κατά τάς τρεις άνά τήν 
δαιδαλώδη οικοδομήν περιπλανήσεις 
του. Δηλ. θέλομεν νά μάς σημειώσητε 
μέ διάφορα σημεία ή μέ διάφορα 
χρώματα τούς δρόμους. Τό σχήμα 
δέον νά άντιγραφή έπί πλακάς ή μαύ
ρου πίνακος καί δταν εύρεθή ή λύσις 
τότε νά άντιγραφή έπί χάρτου.

Διαγωνισμός κλειστός. Δεκται λύ
σεις μέχρι τής 1 Αύγούστου έ. έ.

Βραβεϊον: Τό μικρόν έγκυκλοπαι- 
δικόν λεξικόν τοΰ Λαροΰς.

Αί λύσεις τοΰ Β'.—Καθώς βλέπετε 
τά λευκά τεμάχια συναρμολογούμενα 
σχηματίζουν τήν περίφημον εικόνα 
τής Τζοκόντας τοΰ διάσημου ζωγρά
φου Λεονάρδου Δά Βίντση. Έλήφθη- 
σαν 250 λύσεις έξ ών 8 μόνον έπιτυχώς 
καί έν τάξει ύποβληθεϊσαι. Τεθέντος 
κλήρου, κατά τά κεκανονισμένα,ηύνο- 
ήθη ή λύσις τοΰ κ. Μ. Παπαδη μητριού · 
έξ Αθηνών, δστις καί παρακαλεϊται \ 
νά έλθη δπως λάβη τήν όρισθεϊσαν \ 
ώς βραβεϊον φωτογραφικήν μηχανήν. ,
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