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ΕΙΣ ΑΝΑΡΡΩΣΙΝ!

Καμαρώστε τον! ’Ολίγων ημερών διαμονή είς τά Τατόϊ, 
μέ Αρώματα πεύκου καί ελάτης και τό πέλαγος τοΰ 
όξυγόνου ποΰ βαλσαμώνουν τούς πνεύμονας, άπεδωκεν 
είς τόν λατρευτόν μας "Άνακτα τήν δύναμιν, τήν λάμψιν 
τοΰ βλέμματος καί τόν έκαιιαν νά στέκη πάλιν κ ο λ ώ ν α 
άληΰινή. 'Ο θεός τής ΑΕλλάδος είναι Μεγάλος καί 

Ανεξάντλητος είς οίκτον καί εύσπλαγχνίαν.

Η θΚΟΝΟΓβχφΗΜΘΝΗ
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ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ
-Ό Βασιληάς είναι καλά . Λόξα είς τήν Μεγαλόχαρη! 

Δόξα καί πάλιν δόξα! Άλλοίμονον είς ημάς τούς κοινούς 
θνητούς, δταν άσθενοΰμεν, άφοΰ ένας Βασιλεύς— Καί τί 
Βασιλεύς! — τοΰ όποιου καί ή τελευταία θρίξ μάς είναι 
πολύτιμος, έφθασεν είς τό χείλος τοϋ τάφου.

Ό επιστημονικός κόσμος, ώς λέγεται, καταλογίζει σφάλ
ματα σοβαρά, τά όποια παρ’ ολίγον νά έστοίχιζον τήν 
ζωήν τοΰ Βασιλέως μας. Ημείς δέν τά πιστεύομεν, δσον 
καί άν θρυλλείται, δτι, τά σφάλματα αύτά οφείλονται είς 
μείζονα καί έξιδιασμένην μέριμναν περί αύξήσεως τής 
έξωθι τοΰ ιατρικού γραφείου άναμενούσης ούράς, ήτις 

πρώτον, 
δν εξακολουθώ νά 
βήχη, εφοδιάζεται 
κατόπιν μέ τά πανάρ- 
χαια σκονάκια Do
ver! ή Craie ρνέ pare 
καί Charbon Belloc, 
καί συνταγάς ειλημ
μένος άπό τούς σχε
τικούς τυφλοσούρτας 
— Formulaires. Άλλ’ 
άράγε δέν θά έπρεπε 
νά ληφθή κάποια 
πρόνοια, έστω καί 
έπιμηθικώς, διά τό 
Κ'λλον; "Αν άληθώς 

σφάλματός τίνος 
έπήρχετο ή τόσον εγ
γύτατα άπειλήσασα 
ημάς καταστροφή, 
ποιος θά ήτο ό ύπεύ- 
θυνος ή ποιος θά έδι
δε λόγον; Άκόμη καί 
αν υποτεθώ δτι, ήτο 
καταφανής ή άδεξιό- 
της τών ιατρών, έστω 
καί μέ τήν είς θάνα
τον καταδίκην των, 
θά άνέκτα τό Έθνος 
τόν Σωτήρα του; Ή 
μή διά τοΰ άνασκολοπισμού εκείνων, οί όποιοι υπήρξαν άφορμή νά 
προσληφθοΰν οί υπαίτιοι τής καταστροφής, τό Κράτος θά άπέκτα 
στρατηλάτην ισάξιον ένός Κωνσταντίνου IB’ ;

Ούτε ύπεύθυνος θά εύρίσκετο, άλλ’ ούτε καί τά γενόμενα θά άπεγί-

Άσφυξιογόνα αέρια καί υγρόν πΰρ. Οί Γερμανοί τά έχρησιμοποίη- 
σαν. Τρομερά καί τά δύω. Φαντασθήτε ένφ πολεμούν μέσα άπό τά 
χαρακώματα, μία όβίς έκρηγνυμένη νά σκορπίζη τόν αερώδη θάνατον 
ή έξαφνα νά κατακλύζεται τό χαράκωμα άπό χειμάρρου; πυράς.

Καί ιδού δτι οί αιώνες αντιγράφουν άλλήλους. "Επειτα άπό 6 — 7 
εκατονταετηρίδας μέσα άπό τά βάθη τοΰ Χρόνου άνασύρεται τό τρο
μερόν αύτό «Ελληνικόν πΰρ· ύπό τών Γερμανών διά νά χρησιμοποιηθώ 
αΰριον καί εναντίον μας ίσως.

«

έρωτωμένη

Είς 2.000.000 άνδρών άνήρχοντο μέχρι τέλους ’Ιουλίου αί άπώλειαι 
τών Γερμανών. Φοβεραί έκατόμβαι!

Και μήπως είναι μόνον αύτά τά όλοκαυτώματα είς τόν βωμόν τοΰ 
Άρεως: "Εχουν βέβαια καί οί Βέλγοι καί οί "Αγγλοι καί οί Γάλλοι καί

ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΤΟΙ.—"Οταν οί Ιατροί άπτφιίνΦηααν δτι, πρέπει νά μτταιοεσΰή είς Δεκέλειαν ή Α. Μ. 6 Βασιλεύς, Ενα αυτοκίνητου μετεοκενάσβη 
εις άνετώτατον φορεΐον καί δταν έξεκίνησεν ό Σεπτός άαΟενής διά το Τατόϊ, ύ κόσμος ποΰ κατέκλυζε τούς γύρω άπό τά ’Ανάκτορα δρόμους 

έζερράγη είς ιαχήν εΰχών ύπέρ ταχείας άποκαταστάσεως τής πολυτίμου υγείας τοΰ "Ανακτος.

οί Τοΰρκοι καί οί Ρώσσοι τάς άπωλείας των. Νά έ'ξεύρη κανείς πραγμα- 
τικώς καί επακριβώς τόν είς άπωλείας συνολικόν αριθμόν δέν είναι 
εύκολον, άλλ’ άν δεχθώμεν μέ τόν μετριώτερον υπολογισμόν δτι, δλοι 
οί άλλοι εμπόλεμοι θά έχουν διπλάσιον μόλις αριθμόν τοΰ τών Γερ

μανικών απωλειών, κατά προ-
σέγγισιν δυνάμεθα νά συμπε- 
ράνωμεν δτι ο πληθυσμός τής 
Γης ήλαττώβη κατά ti.000.000 
ψυχών. Ή άναλογία πρός τήν 
ήμερησίαν κατανάλωσιν είναι 
φοβερά: ’Αναλογούν δεκαέξ 
χιλιάδες άνδρών ήμερησίως.

«
"Εγιναν καί αί έκλογαί καί ό 

Λαός, εξυπνότατα δπως πάν
τοτε, άπεφάνθη. Τοΰ είπαν δτι 
δ Βασιλεύς δέν θέλει τόν Βενι
ζέλον, τοϋ είπαν δτι δ Βενιζέ
λος θά διώξη τόν Βασιληά του, 
τοΰ είπαν δτι ό Βενιζέλος μό
λις θά έλθη θά κάνη πόλεμο 
καί χίλιες δύω άλλες σπιουνιές. 
Αύτός, μέ τήν διαίσθησιν ποΰ 
είχε, δέν ήκουσε τίποτε άπ’αύτά 
καί σαν θεόπνευστος, σάν ύπνω- 
τισμένος, παρήλασε άπό τάς 
κάλπας καί έψήφισε Βενιζέλον 
πέρα - πέρα. Ή εκλογή τής 31 
Μαΐου είχε τήν σημασίαν δη
μοψηφίσματος. Ό Λαός αύτό 
είπε: Κατεργαράκοι.Ό,τι κι’αν 
μοΰ πήτε δέν σάς πιστεύω. Δέν 
είναι δυνατόν αύτοί οί δύω ποΰ

--- ...
μένου του πολέμου, θά άποκατασταθώσιν είς βασίλειον 
εν τ|_| περ' τθν Παλαιστίνην χώρφ.

^ ΑΙ(Ι>\Ι/' Άλλ’ είναι τάχα τοΰτο δυνατόν; Γνωστόν: Οί Ίσραηλί- 
ται δέν είναι πλέον φυλή, είναι θρησκεία. Ύπάρχουν 
εκατομμύρια έν Αύστρίφ καί Γερμανίφ, εκατοντάδες χιλιά- 

vjvfcv ®ων ϊν Ι’αλλίςι, Ίσπανίφ, Τουρκίφ, χιλιάδες δέ καί έν 
Έλλάδι. Καί είναι Γερμανοί οί έν Γερμανό; Ίσραηλΐται, 

X "Ελληνες δέ οί έν Έλλάδι έγκατεστημένοι. Ίδίφ οί τής
παλαιός Ελλάδος Ίσραηλΐται είναι "Ελληνες, δσον εϊμεθα καί ημείς, 
διαφέροντες ημών μόνον κατά τό θρήσκευμα, δπως είς τάς Κυκλάδας 
έχομεν "Ελληνας έκ Φράγκων έλκοντας τήν καταγωγήν, οί όποιοι σήμε
ρον είναι τέλειοι "Ελληνες, δπως ημείς, μέ αγάπην καί στοργήν πρός 
τήν πατρίδα μας, άλλ’ οί όποιοι είναι καθολικοί.

Καί ύπάρχει πιθανότης νά φύγουν έξ Ελλάδος οί "Ελληνες Ίσραη- 
λϊται διά νά εγκατασταθούν είς τό μέλλον νά συστηθη Βασίλειόν των, 
δσον έφυγαν καί οί Φράγκοι τής Ελλάδος 
διά νά έγκαταστανοΰν εις τήν χώραν τών 
προγόνων των.

β

ό Βίσμαρκ τό έπήρε, τό άνέγνωσε. λέγων δέ δτι ήδύναντο νά συζητή
σουν κατόπιν έν έκτάσει έπ’ αύτοΰ, έσχισε τά χειρόγραφα καί τά επέταξε 
είς τό καλαθάκι τών χαρτιών. Ό Βενεδέττη έφυγε μετ’ ολίγον καί ό 
Βίσμαρκ τρέξας είς τό καλαθάκι έπήρε τά κομματάκια, τά συνηρμολό- 
γησε καί τά έκλείδωσε είς τό συρτάρι τοΰ γραφείου του, διατάξας τόν 
ύπηρέτην του νά άδειάση τό καλαθάκι.

Άλλ’ ένφ ό Βενεδέττη έπήγαινεν είς τήν πρεσβείαν του, ένεθυμήθη 
τά διατρέξαντα καί έσκέφθη νά έξαφανίση ίδιοχείρως τό σημείωμα. 
’Επανήλθε λοιπόν είς τήν καγκελαρίαν καί έζήτησεν άπό τόν Βίσμαρκ 
νά τοΰ έπιτρέψη νά λάβη τά κομματάκια τοΰ ιδιοχείρου σημειώματος. Ό 
καγκελάριος τόν καθησύχασεν, είπιον δτι τόν είχε προλάβει, τοΰ έδειξε 
δέ τό κενόν καλαθάκι. Καί ό αφελής Βενεδέττη εΰχαριστήσας άπήλθεν.

’Εννοείται δτι, μόλις έκηρύχθη ό Γαλλογερμανικός πόλεμος, ό 
Βίσμαρκ έσπευσε νά δημοσίευση τό - Γαλλικόν προσχέδιον», ίδιοχείρως 
γραμμένου ύπό τοΰ έν Βερολίνφ Πρεσβευτοΰ τής Γαλλίας.

Τό «Άμάλφι·,Ιταλικόν θωρηκτόν, τορπιλ- 
λισθέν έβυθίσθη. Τό τηλεγράφημα παρείχε 
τήν λεπτομέρειαν δτι ό κυβερνήτης του 
παρέταξεν έπί τοΰ καταστρώματος τό έπιτε- 
λεϊον καί τό πλήρωμα καί έγκατέλειψαν τό 
σκάφος τήν τελευταία»· στιγμήν.

Ή τελετή αύτή, ύπαγορευομένη έκ τών 
κανονισμών, είναι μεγαλοπρεπεστάτη, συγκι
νητική καί έπιβλητικωτάτη. Τό αύτό είχε 
κάμει καί ό "Αγγλος ναύαρχος, ό διευθύνων 
πρό ετών τά γυμνάσια τοΰ ’Αγγλικού στόλου, 
δτε συνεπείφ συγκρούσεως μεταξύ τών θω- 
ρηκτών «Βικτωρία» καί ·Καπερντάουν» έβυ
θίσθη τό δεύτερον. Παρέταξε τό έπιτελείον 
του καί τό πλήρωμα καί τήν στιγμήν τής 
βυθίσεως, ένφ οί άλλοι έγκατέλειψαν τό σκά
φος, αύτός μέ ένα δόκιμον συναπωλέσθη- 
σαν μετ’ αύτοΰ είς τά ύγρά βασίλεια τοΰ 
Ποσειδώνος.

5Κ * *

ΜΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ Η ΤΤΡΟΕΛΑΣΙΣ ΤΟΝ ΑΥΣΤΡΟΓΕΡΜΑΝΩΝ. - ΕΙς Ενα έπεισόδιον τοΰ Ανατολικού μετώπου οΐ Αύοτρογερμανοΐ 
προήλασαν μέ κολοσσιαίας δυνάμεις καί κατέλαβον τήν Λεμπέργκ.

ΑΠΟ τήν Ιστορίαν γνωρίζομεν προσχέδιον συνθήκης, συζητηθέν 
μεταξύ Βίσμαρκ καί Βενεδέττη, πρεσβευτοΰ τής Γαλλίας πρό τοΰ 

Γαλλογερμανικοΰ πολέμου έν Βερολίνφ, άφορών δέ τήν τύχην τοΰ 
Βελγίου. Τό προσχέδιον μάλιστα τοΰτο έφρόντισε, δι’ οΰς λόγους θά 
ϊδετε κατωτέρω, ό φοβερός άρχικαγκελάριος νά δημοσιευθή διά τών 
Τάϊμς, μέ τήν πρόσθετον δήλωσιν δτι ώφείλετο τοΰτο είς τήν Γαλλίαν.

if . .-***  ■
5· - »

Ο ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

1, 2, 3, 4, 5, καί 6 ’Ιουνίου. Ούδέν άξιον αναγραφής ήγγέλθη.
7 ’Ιουνίου. Ιταλικόν πηδαλιουχούμενον έβομβάρδισε έργοστάσιον 

πυρομαχικών, ευρισκόμενον έξωθι τής Τεργέστης, επενεγκόν άνυπολο- 
γίστους καταστροφάς.— 8 καί 9 ’Ιουνίου. Ούδέν ήγγέλθη.

10 'Ιουνίου. Τά Ι’ωσσικά στρατεύματα, άτινα 
ύπηρήσπιζον τήν Λέμπεργκ, ήναγκάσθησαν πρό 
τών άσυγκρίτως ύπερτέρων κατ’ αριθμόν έπι- 
δραμουσών έχθρικών δυνάμεων, νά έκκενώσωσι 
ταύτην καί νά άποσυρθοΰν ένδοτέρω.

Άπό τό Δυτικόν μέτωπον αγγέλλεται δτι, τά 
Γαλλικά στρατεύματα κατόρθωσαν νά προελά- 
σουν είς τήν πεδιάδα τοΰ Φέχτ, έκτοπίσαντα 
τάς άπεγνωσμένως άμυνομένας Γερμανικός δυ
νάμεις, αΐτινες αμφισβητούν σπιθαμήν πρός σπι
θαμήν τό έδαφος.

Έν Πλάβφ τά ’Ιταλικά στρατεύματα συνήψαν 
λυσσώδη μάχην μετά τών Αυστριακών, καταγα- 
γόντα θρίαμβον αληθή. Είς 20.000 ύπολογίζον- 
ται οί νεκροί καί τραυματίαι τών Αύστριακών.

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ηαΐ 20 
’Ιουνίου. Ούδέν σημαντικόν γεγονός ήγγέλθη.

21 Ιουνίου. Ό αρχηγός τών έν Ελλήσποντο» 
δρώντων συμμαχικών στρατευμάτων στρατηγός 
Γκουρω έτραυματίσθη έκ θραύσματος όβίδος 
καί έπιΟιβασθείς πλωτοΰ νοσοκομείου άπήλθε 
διά Μασσαλίαν, άντικατασταθείς ύπό τοΰ στρα
τηγού Μπαγιού.

22 ’Ιουνίου. Τά Ρωσσικά καταδρομικά ·Ροΰ- 
ρικ·,«Μακάρωφ·, Μπαγιάν· καί «Ίλετς»,συναν- 
τήσαντα μεταξύ Γκοττλάνδης καί Κουρλάνδης 
Γερμανικήν μοίραν ελαφρών καταδρομικών, τύ
που Άουξεμπούργ , καί - Άλμπατρος» καί 
τριών τορπιλλοβόλων, τά κατεναυ μάχη σαν καί τό 
μέν Άουξεμπουργ» έτράπη είς φυγήν, τό δέ

«Άλμπατρος», ύποστάν μεγάλην καταστροφήν, ήναγκάσθη νά έξοκείλη. 
Τήν έπομένην ή αύτή Ρωσσική δμάς συνήντησε πάλιν τό «Άουξεμ

πουργ» μετά θωρακισμένου καταδρομικού, τύπου «Ρόου,» καί τεσσάρων 
τορπιλλοβόλων καί ύποβρυχίων, τά όποια ωσαύτως έτρεψεν είς φυγήν.

23, 24, ‘Ιουνίου. Ούδέν σημαντικόν γεγονός ήγγέλθη.
25 'Ιουνίου. Τό Ιταλικόν θωρηκτόν «Άμάλφι», τορπιλλισθέν ύπό 

υποβρυχίου, έβυθίσθη. Τό πλήρωμά του έσώθΐ] μέχρις ένός.
26, 27, και 28 Ιουνίου. Ούδέν ήγγέλθη.
29 ’Ιουνίου. Είς Μπούγ τά Αύστρογερμανικά στρατεύ

ματα ύπέστησαν καταστρεπτικήν ήτταν, καταδιωχθέντα 
κατόπιν ύπό τών Ρώσσων, μέ τεράστιας άπωλείας.

30 ’Ιουνίου. Είς Βιξεκαχόντελ οί Ι’ερμανοαυστριακοί ύπέστησαν 
άλλην πανωλεθρίαν. Αί άπώλειαί των ανέρχονται είς 40 χιλιάδες.

έσφυρηλάτησαν τήν νέαν Ελ
λάδα μου, νά θέλουν τώρα νά 
τήν χανδακώσουν. "Ο,τι καί αν 
συνέβη, έγώ δ Κυρίαρχος Λαός 

εννοώ νά βασιλεύομαι άπό τόν Κωνσταντίνον IB' καί νά κυβερνώμαι 
άπό τόν Ελευθέριον Βενιζέλον. Τά λοιπά είναι δική τους _ 
δουλειά. Έτσι έσκέφθησαν κατά πλειονότητα οί εκλογι
κοί σύλλογοι τών περιφερειών. Ό Σπένσερ λέγει κάτι 
σοφώτατον. Ένας λαός δριξ καί έργάζεται, δπως ένας 
οργανισμός- αί κοινωνίαι του, χωρίς νά είναι είς συνεννόη- 
σιν πρός άλλήλας, δρώσι καί αύταί καί εργάζονται σάν τά κύτ
ταρα ένός καί τοΰ αύτοΰ οργανισμού.

«
Οί Ίσραηλΐται πιθανώς θά ώφεληθοΰν άπό τόν πόλεμον. 'Υπο

σχέσεις έχουν καί άπό τά δύω διαμαχόμενα μέρη ότι, τερματιζο-

ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΤΟΙ. Ή Λ. Μ. ό Βασιλεύς, χάρις είς τό θαύμα τής Εύαγγελιστρίας, διέφυγε πάντα κίνδυνον καί κατά συμβουλήν τώνΤ .Λ... .. ——.. .·« .. .1. Α....... ..Α»— , AXr Λ nif.., r. -r r.C. oi <- τλ πυί,ιΐίΛΓ ΤΛ»"· At AvrtfjrnmiΙατρών μετΓψέρίΙη sic Δεκέλειαν, ϊνα μέσα είς τά βαλσαμώδη άρώματα του πεύκου καί εις τό πέλαγος έκεΐνο τοΰ όζυγόνου άνακτήση 
τάς δυνάμεις Του. "Έπρεπε νά έβλέπατε τόν κόσμον πώς κατέκλυσε γύρω-γύρω τό παλάτι, δταν ό Βασιλεύς έπρόκειτο νά ιμύγη.

γνοντο. Είναι άνάγκη λοιπόν νά ληφθοΰν μέτρα διά τό μέλλον. ΤΙ ζωή 
τοϋ Βασιλέως δέν είναι δυνατόν νά είναι ανατεθειμένη είς χεΐρας οίου- 
δήποτε. Μεταξύ τής Βασιλικής 'Ιατρικής Θεραπείας ύπάρχουν άριστεϊς 
ιατροί, άλλ’ έάν δέν ήσαν, ποιος θά ήτο δωσίλογος;

Κατά τήν γνώμην μας, τιθεμένου δτι, ή ζωή τοΰ Βασιλέως πρώτα 
ανήκει είς τό Έθνος, είναι κτήμα του, καί κατά δευτερεύοντα λόγον είς 
τήν σύζυγον τοΰ Βασιλέως καί τά τέκνα του, πρέπει νά ύπάρχη ένας 
ύπεύθυνος, καί δ ύπεύθυνος είναι εκείνος, δστις απέναντι τοΰ λαού είναι 
δωσίλογος δι’ άλλα πολλά πράγματα έξ ίσου σοβαρά δσον καί ή ζωή 
τοΰ Βασιλέως, όπως τό Πολίτευμα κλπ. καί αύτός πρέπει νά είναι ή 
κυβέρνησις. Αύτή πρέπει νά έκλέγη τούς ιατρούς τοΰ Βασιλέως δι’ 
ιδιαιτέρας πράξεως έν Υπουργική» Συμβουλίφ.

ΕΙΣ ΤΟ ΥΤΤΡ. ’Απόσπασμα Ιππικού Γερμανών έπελάααν άτρύμητον κατ’ έξερευγομένης άπαύστως πΰρ 
καί σίδηρον πυροβολαρχίας συνέλαβεν αύτήν αίχμάλωτον.

Άλλά τό πολύκροτον αύτό σχέδιον ώφείλετο εις τήν πανουργίαν τοΰ 
Βίσμαρκ, δστις ήθελε νά παραστήση τήν Γαλλίαν έπιβουλευομένην 
δήθεν τήν Ανεξαρτησίαν τοΰ Βελγίου. Τό πράγμα μάς τό αποκαλύπτει 
ό Άγγλος διπλωμάτης W. Hagdard, χρηματίσας τφ 1887 γραμματεύς 
τής έν Άθήναις Πρεσβείας, δστις έχει τάς πληροφορίας του άπό Γερ
μανόν συνάδελφόν του, στενώτατα συνδεόμενου μέ τόν Βίσμαρκ.

Μίαν ημέραν, λέγει, δ Ντέ-Βενεδέττη έπεσκέφθη τόν Βίσμαρκ, δστις 
δεξιώτατα έστρεψε τήν συνδιάλεξιν είς τήν πιθανήν συνεννόησιν μεταξύ 
Γερμανίας καί Γαλλίας, καθ’ήν ή πρώτη θά συγκατατίθετο έπ’ άνταλ- 
λάγμασι είς τήν ύπό τής Γαλλίας προσάρτησιν τοϋ Βελγίου.

Ό Βενεδέττη, σαν άφηρημένος, έσκέπτετο. Τότε ό Βίσμαρκ πλησιά- 
σας τοΰ έδωκε μολυβδοκόνδυλου καί ήρχισε, συζητών έντέχνως, νά τοΰ 
ύπαγορεύη τάς λεπτομέρειας. Ό Βενεδέττη άσυζητητεί σχεδόν έγραφε 
δ,τι ύπηγόρευεν ό πανούργος διπλωμάτης καί δταν έγράφη τό κείμενον,
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* Η ΣΗΜΑΙΑ *

ΓΥΡΩ άπό ένα κομμάτι πανιού πολυχρώμου μάχονται οί 
λαοί τής Ευρώπης καί μάλιστα οί οριστείς λαοί, οί σκαπανείς 

τής Προόδου καί τοΰ Πολιτισμού. Σκηναί άπεριγράπτου και 
άφθαστου ήρωϊσμοΰ καί ασύλληπτου τραγικότητος διαδραματί
ζονται κάτω άπδ τά πολύχρω/ια αυτά πανιά, ποΰ συμβολίζουν 
τόσα πράγματα, καί έχουν γραφεί δι αυτά τόμοι καί στίχοι 
καί διηγήματα καί θεατρικά έργα. Καί είναι άληθινά πολύ 
περίεργος ή καταγωγή τής σημαίας, μολονότι δε οί λαοί, άφ’ ής 
υπήρξαν άνθρωποι πλείονες τοΰ ενός έπί τοΰ πλανήτου μας, 
μάχονται, μολονότι χιλιάδες έτών έχουν παρέλθει, ή ’Επιστήμη 
κατώρθωσε διά μέσου τών έτών αυτών νά άνευρη ταύτην.

Κατ’ άρχάς, όταν ακόμη οί πολεμισταί διετέλουν είς ήμι- 
βάρβαρον κατάσταση·, κατήρχοντο είς τόν πόλεμον φέροντες 
μεθ’ εαυτών ιερόν τι ζώον, ίππον, βουν κλπ. μετά πάσης εΰλα- 
βείας, άλλά χρώματος πάντοτε ευδιάκριτου καί ίδιάζοντος, κάλ
λους δέ έξαιρετικοΰ, πιστεύοντες δτι έν αυτή) ένεσαρκοΰτο ή 
θεότης, ή προστατεύουσα τους πολεμιστάς. Άλλ’ έπειδή δέν ήτο 
τόσον εύχερής πάντοτε ή μεταφορά τοΰ 
Ιερού ζώου είς τά πεδία τοΰ πολέμου, 
έκόμιζον άντ αύτοΰ ομοίωμα έκ ξύλου 
ή χαλκού ή εικόνα αύτοΰ έπί θυρεού, 
προσηρμοσμένου είς κοντόν.

’Εδώ ακριβώς έμφανίζεται ή σημαία, 
ή πρωτογενής σημαία, ή οποία είκονί- 
ζεται είς τό άνωτέρω σχήμα. Είνε 
σημαία ’Ασσυριών, φέρουσα μαζή μέ 
τήν εικόνα τοΰ ιερού ζώου καί εικόνα 
Θεού ή Βασιλέως (αχ. 2). Οί Αιγύπτιοι 
μάλιστα είς τάς στρατιωτικός των ση
μαίας είχον μεγάλην ποικιλίαν ζώων 
ιερών, δι’ ών διέκρινον και τά διάφορα 
σώματα.

Ό Διόδωρος, πρός δν έξήγησαν τήν 
αιτίαν δι ήν έπενόησαν τάς τοιαύτας 
σημαίας οί Αιγύπτιοι ιερείς, γράφει τά 
έξης: «"Ενεκα τής κρατούσης έν τώ 
στρατεύματι αταξίας οί Αιγύπτιοι, ήττη- 
θέντες είς πολλάς μάχας εναντίον τών 
γειτόνων των, έπενόησαν νά φέρη ση
μείου τι έκαστον τάγμα. Κατεσκεύασαν 
λοιπόν εικόνας τών ζώων, ατινα καί 
σήμερον τιμώσι καί έμπήξαντες αύτάς 
έπί ξύλινων κοντών, οϋς όνομάζουσι 
«σαύνια», έδωκαν είς τους αρχηγούς >·ά 
φέροτσιν αύτάς, οϋτω δέ άνεγνωρίζετο 
έκαστον σύνταγμα. Τό σύστημα τούτο 
προσέδοτκε μεγίστην Αφέλειαν καί διά 
τής έπιτευχθείσης εύταξίας ένίκων παν- 
ταχοΰ οί Αιγύπτιοι».

ΕΙΣ ΤΑ ΧΑΡΑΚΩΜΑΤΑ. Μέ πολλήν έπιμέλειαν ταπετσα- 
ριομένο άπδ ξυλά καί σκρπαομένο μέ χώμα τδ έχυρδν- 
τοΰ διευβννοντος τό χαράκωμα άποτελεί ένα διαμέρισμα 

Ιδεώδους εύμαρείας.

’Εννοείται δτι, μέ τήν πάροδον τού χρόνου ή είκά>ν τοΰ 
ζώου έξέλιπε άπό τήν εικόνα και άντικατεστάθη άπό τεμάχιον 
υφάσματος ή πίνακα χρωματιστόν, διά τού οποίου οί στρατη
γοί έδιδον τό σημείον τής έπιθέσεως. Είς τό σχήμα 2 βλέπει 
κανείς τήν μορφήν αυτήν τής σημαίας, ήν είχον έν χρήσει οί 
Άσσύριοι καί οί Πέρσαι. Περί τών ’Ελλήνων έπεκράτει γνώμη 
δτι μέχρι τής έποχής τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου δέν είχον σημαίαν 
ύπό τήν σημερινήν έκδοχήν.Έν τούτοις έπί Μυκηναϊκών αγγείων 
τοΰ 1200 π. X. είκονίζονται πολεμισταί, φέροντες έπί δόρατος 
τεμάχιον υφάσματος, δπως οί σημερινοί λογχίται τοΰ Γαλλικοΰ 
καί τού Γερμανικού στρατού. Ωσαύτως καί ό "Ομηρος δμιλεΐ 
περί τοιούτων σημείων, ών έποιοΰντο χρήσιν οί "Ελληνες κατά 
τάς μάχας πρός άναγνώρισιν. Ό Ηρόδοτος μάλιστα άναφέρει 
δτι, ή Ελληνική Ναυαρχίς κατά τήν έν Σαλαμίνι κοσμοϊστορι- 
κήν ναυμαχίαν είχεν ίδιον «σημείον στρατηγίδος», δι ού δ 
Θεμιστοκλής έδιδε τό σύνθημα τής ένάρξεως τής μάχης.

Καί άπό άλλων δμως συγγραφέων βεβααόσεις καί άπό παρα
στάσεις άγγείων πειθόμεθα δτι, οί αρ
χαίοι "Ελληνες όχι μόνον είχον σημαίαν, 
άλλά είχον ιδιαιτέραν τοιαύτην διά τόν 
στρατόν τής ξηρας, καί ιδιαιτέραν διά 
τόν τής θαλάσσης. Ή πρώτη έκαλεϊτο 
«σημείον»,ή δέ ναυτική < στυλίς» διότιτό 
ύφασμά της έκρέματο άπό ξύλου κυλιν
δρικού, στερεουμένου έπί τής πρύμνης. 

Πρέπει νά έξηγήσωμεν δτι, ή μή με
γάλη χρησιμοποίησις τής σημαίας παρ’ 
άρχαίοις ώφείλετο είς τό δτι, έκαστον 
σώμα στρατού διεκρίνετο έξ ιδιαιτέρου 
συμβόλου, δπερ «έπίσημον» έκαλεϊτο, ή 
έκ στοιχείου αρκτικού τοΰ άλφαβήτου, 
δπερ έκαστος οπλίτης έφερεν έπί τής 
άσπίδος του. Συνήθως τό έπίσημον ήτο 
ή ρόπαλου τοΰ 'Ηρακλέους, ή είκών 
του ή κεφαλή τής Μεδούσης κλπ. τό δέ 
άρκτικόν γράμμα ύπεδήλου τήν κατα
γωγήν τού σώματος. Οϋτω Μ. έσήμαινε 
Μεσσήνιος, Λ. Λακεδαιμόνιος κλπ.

Πρώτος άναγαγι'ον είς περιωπήν τήν 
σημαίαν ήτο ό Μ. ’Αλέξανδρος, μιμη- 
θείς τόν ’Επαμεινώνδαν, ώς φαίνεται, 
δ οποίος δι ειδικής, κατά Διόδωρον, 
σημαίας τοΰ επιτελείου του έδιδε τά 
παραγγέλματα.

«Προεπορεύετο, γράφει ό ιστορικός, 
ό γραμματεύς κρατών δόρυ, δπερ έφε
ρεν άνηρτημένην ύφηλά σημαίαν καί 
δι’ αύτοΰ έγνωστοποίει τά παραγγέλ
ματα τοΰ Έπαμεινώνδου».

Ό Μ. ’Αλέξανδρος καθιέ
ρωσε καί Ιδίαν βασιλικήν 
σημαίαν, ήτις ώνομάζετο 
τ Φοινικίς», διότι ήτο έκ 
βαθέως ερυθρού χρώμα
τος, ήτο δ’ έξηρτημένη έκ 
«σαρίσσης», ήτοι έκ μα- 
κρού κοντού, όμοιου πρός 
τά Μακεδονικά δόρατα.

Ίδιαν σημαίαν είχε καί 
ίκάστη χιλιαρχία καί έκα
στον τάγμα, καθοριζομέ- 
νην ύπό τοΰ χιλιάρχου. 
’Από τής έποχής εκείνης 
ή σημαία προσέλαβε τήν 
ίεράν σημασίαν της, διότι 
γνωρίζομεν έκ τής ιστορίας 
δτι, ό Μακεδών Βασιλεύς, 
πρώτος αύτός έκ τών έστεμ- 
μένων θνητών έτάφη περι
βεβλημένος σημαίαν.

« Τό χρυσοΰν πώμα, λέ
γουν οί συγγραφείς, τού 
φερέτρου ένθα υπήρχε τό 
σώμα τοΰ βασιλέως, περιέ
βαλε σκεπάζουσα ή βασι
λική φοινικίς, έκτάκτου κατασκευής καί χρυσοποίκιλτος, παρ’ αυ
τήν δέ είχον τεθεί τά δπλα τοΰ μεταστάντος».

Καί ισχυρίζονται οί αρχαιολόγοι δτι ή φοινικίς αύτή δέν 
ήτο ή βασιλική πορφύρα, δηλαδή ή έπίσημος στολή τοΰ Βασι- 
λέως, άλλά ή σημαία αυτόν.

Οί διάδοχοι τοϋ Μ. ’Αλεξάνδρου είχον ωσαύτως έν χρήσει 
τάς σημαίας. Είς τό σχ. 1 είκονϊζεται Μακεδών Βασιλεύς έκ 
τών διαδόχων τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου, κρατών ό ίδιος σημαίαν 
ένα τήν τοποθέτηση έπί τροπαίου, δπερ άνήγειρε κατόπιν νίκης. 
Οί Πτολεμαίοι ιδίως διά σημαιών καθώριζον τά τμήματα 
στρατού, καί σχεδόν κατήντησεν ή λέξις σημαία νά σημαίνη 

ΟΙ ΔΥΟ, Συχνά συναντώνται ό Γάλλος άρχιστράτηγος Ζδφρ μέ τδν "Αγγλον Φρέντς καί 
άφοΰ Ανταλλάξουν τάς γνώμας των έπί τής καταστάσεως, ένεργοΰν καί μίαν έπιΑειδρησιν 

τώΛ· στρατευμάτων των.

Ο ΠΡΟΒΟΛΕΥΣ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ

ι^ταζγ μέ τά άπειρα βοηθητικά δπλα, τά όποια έχρησιμοποιήθησαν 
1’1 κατά τόν φοβερόν αυτόν πόλεμον κατά ξηρόν τε καϊ θάλασσαν 
καϊ ό ηλεκτρικός προδολεύς ού σμικράν συμβολήν παρέσχεν είς τούς 
εμπολέμους, δι’ άναγνώρισιν καϊ νυκτερι
νός ομοβροντίας πυροβολικού. Σημειωτέον 
δμως δτι, δέν χρησιμοποιείται δ προβολευς 
διά πρώτην φοράν εις τόν παρόντα πόλεμον. 
Χρήσις αΰτοΰ έγένετο τό πρώτον έν έτει 
1855, δτε σκάφος Άγγλογαλλικής μοίρας, 
δρώσης έν Κίμπουργ, έρριψε δέσμην ηλε
κτρικών αχτίνων έν μέση νυκτ'ι είς τήν ακτήν 
καί έξηρεύνησε τήν γύρω έκτασιν.

’Ολίγα έτη βραδύτερον, άρξαμένου τοΰ 
Ίταλογαλλοαυστριακου πολέμου, κατεσκευά- 
σθη έν ΙΙαρισίοις ύπό αξιωματικών τοϋ μη
χανικού φωτοηλεκτρικόν συνεργεϊον,άλλ’εΐχε 
τόσον βάρος καί τόσον όγκον, ώστε δέν 
κατωρθώθη ή μεταφορά του εις Ίταλίαν.’Εν 
τούτοις πρώτος ό Ιταλικός στρατός έκαμε 
χρήσιν ηλεκτρικού φωτός είς χερσαίας έπι- 
χειρήσεις. Πράγματι άπό έκθεσιν τοΰ Με- 
ναμπρέα πρός τόν στρατηγό*·  Τσιαλντίνι μαν- 
θάνομεν δτι, κατόρθωσαν τότε οί ’Ιταλοί, 
μεταχειρισθέντες ηλεκτρικός λυχνίας μεγά
λης έντάσεως, νά φωτίσουν έντόνως τά τείχη 
τής Γαέτας καί νά διευθύνουν ούτω κατ’αΰ- 
τών ευστοχον τό πΰρ τών τηλεβόλων των.

Τό 18θβ δμως παρουσιάζεται δ πρώτος 
συστη ματικός προβολευς, δν κατεσκεύασεν δ 
Γάλλος πλοίαρχος Ζορζέτ Ντουμπισσόν, κυ
βερνήτης τοΰ πολεμικοΰ «Ίερώνυμος-Ναπο- 
λέων», δι’ αύτό τούτο τό ύπό τήν κυβέρνη
σή· του σκάφος.

Ό προβολευς ούτος, φέρων είς τό κέντρον 
λυχνίαν ηλεκτρικήν μεγάλης έντάσεως, ήτο 
έφωδιασμένος μέ παραβολικόν κάτοπτρου 
συστήματος Σάουτερ - Λεμονιέ και ειδικόν 
οπτικόν μηχάνημα Φρέσνελ.

Τά πρώτα πειράματα έγιναν τήν εσπέραν

ΕΙΣ ΤΑ ΧΑΡΑΚΩΜΑΤΑ. — ΠΙβω Λπό ίνα στηΟαϊον έκ 
ξύλων, ένφ διεξάγεται μονομαχία πυροβολικοί, ό παρατη
ρητής παρακολουθεί τήν έξίλιξιν καί τάς κινήσεις καί τηρεί 

ένήμερον τόν έπί κεφαλής Αξιωματικόν.

στρατιωτικήν μονάδα.
’Εκ τών ιδιαιτέρων τού

των σημαιών οί Ρωμαίοι 
διεμόρφωσαν τάς σημαίας 
τών στρατιών των, διά πα
ραλλαγών τών όποιων διέ- 
κρινον τούς λεγεώνας των 
καί τά μικρότερα τμήματα 
στρατού.

Κατ' ανάγκην, έννοεΐ- 
ται, έδημιούργησαν μεγά
λην ποικιλίαν σημαιών, 
παντός είδους δέ ζώα, καί 
πτηνά καί τέρατα μυθολο
γικά έκόσμησαν τάς στρα
τιωτικός σημαίας των ώς 
εμβλήματα. Ίδέτε μερικά 
δείγματα είς τό σχήμα 3. 

Φαντάζεται κανείς λοι
πόν έν ωρα μάχης, κατά 
τήν έποχήν έκείνην, πόσαι 
σημαίαι έρριπίζοντο, έπτυ- 
χοΰντο καί ίπταντο ύπέρ 
τάς κεφαλάς τών μαχη
τών. Ο Τίτος Λίβιος, ό 
Ρωμαίος Ιστορικός, βέβαιοί

δτι, κατά τήν έν «Κυνός κεφαλαΐς» (197 π.Χ.) πλησίον τών 
Φαρσάλων, οί Μακεδονικοί λεγεώνες τοΰ Φιλίππου περιέφερον 
είς τό πεδών τής μάχης πλείονας τών 240 σημαίας τοιαύτας.

Ό στρατός τής πόλεως Φάλαννα, παρά τόν Τύρναβον τής 
σήμερον, είχε πλείονας τών 27 σημαίας.

Δύναταί τις λοιπόν άδιστάκτως νά εΐπη δτι, έκ τών σημαιών 
τής έποχής έκείνης, αίτινες έλέγοντο «σημεία», — ό δέ φέραιν 
τοιούτον « Σημειοφόρος — περιεσώθη είς τούς μετέπειτα χρό
νους ή σημαία, ήτις διά ποικίλων μεταβολών καί μεταρρυθμί
σεων, διαδοθείσα μεταξύ τών Ευρωπαϊκών λαών, έφθασε καί 

ήρών. Α.

τής 21 Μαΐου 1864, ή πρώτη δέ χρησιμοποίησις τού προβολέως Ντουμ- 
πισσόν σημειοΰται μετά έν έτος, δτε αύτός ούτος δ εφευρέτης του πλοίαρ
χος Ντουμπισσόν, κυβερνών πάντοτε τόν «'Ιερώνυμον - Ναπολέοντα», 

έξηρεύνησε τόν λιμένα Κων/πόλεως διά νά 
είσπλεύση, ένφ άλλο πολεμικόν κυβερνώμενον 
ύπό τοΰ Κεδίβου τής Αίγυπτου, μή έφωδιασμέ- 
νον διά προβολέως, ήναγκάσθη νά άναμείνη 
τήν ανατολήν τής έπαύριον έξω τοΰ λιμένος.

Τέλος τφ 1869 εισάγει ή Ρωσσία τά φω· 
τοηλεκτρικά ταΰτα μηχανήματα, ένφ ή Γαλ
λία γενικεύει τήν χρήσιν των, όπλίζουσα μέ 
προβολείς τά θωρηκτά «Ήρωΐς·, «Κολινύ», 

■ Φορπίν» κλπ.
Έως δτου τφ 1876 ό Γάλλος αξιωματικός 

τοΰ πολεμικού ναυτικού Άλφόνς Μαρζέν 
παρέδωκεν είς κοινήν χρήσιν κάτοπτρον προ
βολέως ιδίας έπινοήσεως, κυρτόν καί κοΐλον 
μέ έπάργυρον έπιφάνειαν, τό όποιον παρε- 
δέχθησαν έντός έλαχίστου πάντα τά κράτη, 
μηδ’ αύτής τής ’Αγγλίας έξαιρουμένης, ήτις 
καί αύτή έγκατέλειψε τούς προβολείς Βίλδ.

’Ιδού έν λεπτομέρεια πότε έκαστον κρά
τος παρεδέχθη τόν ήλεκτρικόν προβολέα 
διά τό πολεμικόν ναυτικόν του: Ή ’Ιταλία 
έκαμε τάς προίζας δόκιμός έν Νεαπόλει τήν 
2 Ιουνίου 1875, έγκαταστήσασα τόν πρώτον 
προβολέα έπί «Φραγκίσκου Καρατσιόλο», 
κυβερνωμένου ύπό τοΰ Μορέν καί χρησι- 
μεύοντος ώς ναυτική σχολή. Ή Ρωσσία 
έκαμε τάς πρώτας δόκιμός τφ 1871, μετά 
τέσσαρα δ’ έτη ώπλίξοντο μέ προβολείς τά 
θωρηκτά «Πέτρος ό Μέγας» καί «Λειβαδία». 
Τφ 1876 ώπλίσθησαν μέ προβολείς τό πρώ
τον τά ’Αγγλικάπολεμικά «Τολμηρός»,«Αλε
ξάνδρα», «Υπέροχος», ’Νέλσων.,καί «Έρή- 
μωσις» κατόπιν τών θαυμάσιων αποτελεσμά
των τά οποία άπέδωκαν αί δοκιμαί. Τφ 1875 
είσήγαγε τόν προβολέα είς τό ναυτικόν της 
καί ή Γερμανία, όπλίσασα τόν «Κάΐζερ».
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ο ΤΥΦΟ

ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ.- Παρά τάς δχΟας τοϋ Ίζόντσο οί Ιταλοί αννάπτονν 
αίματηηάς μάχας μέ τούς Αυστριακούς, οί όποιοι αμύνονται Απεγνωσμένος.

νιού, όλίγην πορτοκαλάδα ή λεμο
νάδα μέ όλίγην ζάχαρην, ένα δύω 
κλύσματα μέ αλάτι ή μέλι, ωφελι
μότατα πάντως γιά κάθε πυρετόν. 
Μόλις δμοις εκδηλωθούν τά άνω- 
τέρω περιγραφόμενα συμπτώματα, 
μή βραδύνετε ούτε λεπτόν καλέ- 
σατε τόν ιατρόν σας.

Κατόπιν άπομονούται ό άρρω
στος όσον τό δυνατόν, τοποθετου- 
μένου τοϋ κρεββατιοΰ του ε’ις τό 
μέσον τού δωματίου, άφαιρουμέ- 
νου δέ τού τάπητος. Τό δωμάτιον 
πρέπει νά άερίζηται πολλάκις τής 
ημέρας, γύρω δέ τοϋ κρεβδατιοΰ 
τοποθετήσατε πιάτα μέ Χλωριοΰ- 
χον Άσβέστιον. Επίσης νά ρίπτετε 
Χλωριοΰχον Άσβέστιον, διαλελυ- 
μένον εις νερό, είς τά περιττώ
ματα τοΰ άρρώστου, τακτικά δέ 
πρέπει νά άπολυμαίνεται μέ Χλω- 
ριοΰχον Άοβέστιον τό W= Ν° 00.

Τά άσπρόρρουχα τοΰ άρρώστου 
ωσαύτως (σινδόνια κλπ.) πρέπει νά 
μουσκεύουν έντός διαλύματος Θειϊ 
κοΰ Χαλκοΰ 5υ/0 κατόπιν δέ νά 
ξεπλυθοΰν μέ άφθονον νερό καί 
νά σαπουνισθοΰν.

"Ολοι άφ’ ετέρου δσοι έρχονται 
είς έπαφήν μέ τόν άρρωστον πρέ
πει νά πλύνωνται καί νά σαπουνί- 
ζωνται, ιδίως πρό τοΰ φαγητού, 
μέ άντισηπτικόν σαπούνι, φαινι- 
κοΰχον νερό (4 - 5 κοχλιάρια τής 
σούπας Φενόλ είς μίαν όκάν νερό) 
ή τό όλιγώτερον μέ νερό καί κολιό- 
νια καί γλυκάδι. ’Επίσης τά ενδύ
ματα τών ερχομένων είς έπαφήν 
πρέπει νά ραντίζονται μέ ψεκα
στήρα, μέ άραιοτάτην διάλυσιν 
Φαινικοΰ ή Thymol. 'Οσάκις έγγί- 
ζει τις τόν άρρωστον, πρέπει νά 
πλύνη τάς χείράς του μέ διάλυμα 
θειϊκοΰ Χαλκού 1-1 */,  α/Β.

Τέλος πρέπει καί τό στόμα νά 
πλύνη κανείς τακτικά μέ νερό βρα

σμένο ή μέ νερό καί κολόνια ή σπίρτο ή κονιάκ, νά πίνη κανείς νερό 
μόνον βρασμένον μέ κρασί άναμιγνυόμενον, νά άποφεύγη τάς κατα
χρήσεις έν γένει, νά άποφεύγη δέ καί στρώματα ή προσκέφαλα ή σιν
δόνια κλπ. χρησιμοποιηθέντα ύπό τοϋ άσθενοΰς.

Καί μετά τήν ϊασιν γενική άπολύμανσις δωματίου καί επίπλων 
μέ Χλωριοΰχον Άσβέστιον ή Θειϊκοΰ Χαλκού, ώς καί τών ενδυμάτων έν 
γένει στρωμάτων κλπ. Άν δέν ύπάρχη άπολυμαντικός κλίβανος κλεί- 

σατέ τα είς συνήθη φούρνον έπί 24 
ώρας τουλάχιστον.

Ο ΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ
* * JK

ΘΕ ΝΑ ΜΙΛΟΥΣΕΣ 
£ίδερο ν&σουνα, θδχες λυγίσγ) 
στον έρωτα μου, τό>' φλογερό, 
καί, άν ήσουν άγαλμα, θέ νά μιλούσες 
μέ τά τραγούδια μου τόσον καιρό.

ΔΟΓΗΣ

ΩΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Η Α. Μ. Ο ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΚΑΜΕΛ
"Οταν ό Κβδίβης ΙΙρίγκηψ Άμπά Χιλμή ένόμισε δτι, έπρεπε νά ταντίση τήν τύχην του μέ 
τήν τοΰ τέως κυριάρχου τής Αίγύπτου καί έπιορκών έγκατέλειψε τόν θρόνον του, ή Αίγυπτος 
άπετίναξε τήν κυριαρχίαν τής Τουρκίας καί ύπό τήν προστασίαν τής ’Αγγλίας άνεκηούχΦη 
Σουλτανάτον. Είς τόν θρόνον τοΰ Σουλτάνου άνήλθετ· ό εύγενής Αιγύχτιος Κάμελ Πασάς, 
έν τφ Ύψηλώ προσώπφ τοΰ όποίοτ· οί "Ελληνες ευρίσκουν θερμόν φίλον καί προστάτην.

ΜΠΟΥΜΤΟΥΑΡΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ
£)ίι σάς εΐπω μερικά περί Τέν- 
ννς, τοΰ είδους αύτοΰ τοΰ σπόρ 
ποΰ ξετρέλλανε τάς αριστοκρα
τικός τάξεις καί τώρα εις τάς 
Αθήνας παίζουν όλες ή ντεμονα- 
ζέλλες καί ή κυρίες τής ανώτε
ρος τάξεως.

Τό κοστούμι έν πρώτοις τοΰ 
Τέννυς γίνεται άπό γανέλλα ριγέ 
μέ ελαφρά χρώματα. Άλλά καί 
λευκά, όλόλευκα σννειθίζονται 
λινά. Ή ζακέτα είναι μισοεφαρ- 
μοστή μέ μεγάλα ρεβέρ, μέ γιακά 
δε και μανίκια εις τά φανελλέ- 
νια μέ βελονρ τοΰ ίδιου χρώμα
τος μέ τής ρίγες.

Έμπρός κουμπώνει ολίγον 
λοξά μέ τέσσαρα κουμπιά, ή δέ 
πλάτη γίνεται μέ τρεις ραφές 
χωρίς άνοιγμα. Ή φοΰοτα τέλος 
είναι τροτέρ, ίσια, μέ τέσσερα 
κουμπιά εμπρός λοξά καί πρός 
τά κάτω ομοιάζει μέ τό έμπρο- 
στινόν τής ζακέτας.

*
Πολύ τής μόδας έγιναν τά 

ύάλινιι σερβίτσια. Εννοείται δέ 
οτι μεγάλη οικονομία γίνεται, 
διότι τό γυαλί σπάζει δυσκολώ- 
τερα άπό τήν πορσελάνην. Άλλά 
διά μερικά φαγητά προτιμάται 
πάντοτε ή πορσελάνη, όπως πά
λιν δΤ άλλα είναι ένδεδειγμένον 
τό γυαλί.

"Ολες ή κρέμες καί τά επι
δόρπια, όσα είναι διαφανή, πρέ
πει νά σερβίροινται είς πορσε- 
λαίν, τά δέ παγωτά, κομπόστ, 
νερό κλπ. είς κρυστάλ. "Ο,τι 
πίνεται άφ’ ετέρου καί δ,τι είναι 
φραππέ απαιτεί κρύσταλλον. Καί

πιατάκια, ζαχαριέρες, τσαγιέρες τον φιίΐβ ό κλ.όκ 
άπό γυαλί διαφανές, ζίλλά χρειάζεται καί γούστο 
διά τό χρώμα. Ζωηρόν κόκκινο, λεμόνι, σμαράγδι- 
νον μέ κατάλευκο τραπεζομάνδυλον γαρνιρισμένοι· 
άπό γκυπονρ είναι τρέ - τρέ - σίκ.

*
Θέλετε νά χαράξετε είς τό κρύσταλλον τής έξω 

Ούρας σας τό μονόγραμμά σας ή τίποτε άλλο; Σκε
πάστε τήν επιφάνειαν μέ στρώμα κηροΰ καί μ’ ένα 
σπίρτο ή άλλο ξυλάκι άφαιρέσατε καλά τό κερί σχε
διάζοντας δ,τι θέλετε νά χαράξετε. "Εχετε κατόπιν 
μέσα είς μολυβένιο δοχείου ολίγον ' Υδροφθορικόν 
’ Οξύ, τό όποιον χύνετε μέσα είς τά σχεδιασμένα 
αυλάκια καί τό άφίνετε νά έπιδράση είς τό γυαλί. 
"Επειτα ρίπτετε νερό πολύ καί άφαιρεϊτε τό στρώμα 
τοϋ κηροΰ. Άναλόγως τής ώρας ποϋ αφήσατε τό 
οξύ νά έπιδράσ/) θά έχετε καί τό βάθος τδ>ν χαρα
γμένων σχημάτο»’.

ΤΤ'Χ ώρα θέρους κατήντησεν όχι 
Εκ πλέον άπλή επιδημία ό Τύφος, 
άλλ’ έπισκέπτης τακτικός, πληγή 
αληθινή, ένσκήπτουσα μέ ακρί
βειαν μαθηματικήν. Ή κυριωτέρα 
αφορμή τής έκρήξεως τής νόσου 
καί τής καταπληκτικής διαδόσεως 
αύτής είναι αί ελλείψεις, ας παρου
σιάζει τό υδραυλικόν δίκτυον καί 
τό σύστημα τών υπονόμων. Είς 
πολλά σημεία, οί σωλήνες τής διο- 
χετεύσεως τοϋ ϋδατος, παμπάλαιοι, 
καί φέροντες ρωγμάς μολύνονται, 
ιδία έν ώρρ βροχής, ύπό ακαθάρ
των ύδάτων έν οΐς ενυπάρχει ό 
βάκιλλος τοϋ Έμπέρτ καί οΰτω τό 
ΰδωρ τής πόλεως γίνεται φορεύς 
τοΰ μικροβίου καθ’δλα τά σημεία, 
σκορπίζον οΰτω τόν θάνατον είς 
τάς άνυπόπτους συνοικίας. Άλλά 
καί τά υδραγωγεία άκόμη, διερχό- 
μενα κάτωθεν συνοικισμών, μολύ- 
νονται.Άκόμη δμως σπουδαιοτέρα 
αφορμή είναι αί ^ελλείψεις τών 
υπονόμων μας. Οΰτω είς πολλά 
σημεία τής πόλεως δέν υπάρχουν 
υπόνομοι καί οί ίδιοκτήται ήναγ- 
κάσθησαν νά κατασκευάσουν ώς 
ύποδοχεϊς τών απορριμμάτων βό
θρους μή στεγανούς. Ευνόητοι1 λοι
πόν δ,τι συμβαίνει. Αί άκαΟαρσίαι 
διηθούνται διά τοΰ πορώδους εδά
φους καί συναντούν τά υδροφόρα 
στρώματα. Άν λοιπόν ένα κρού
σμα Τύφου σημειωθή έντός τής 
πόλεως, δέν πρέπει νά έκπλαγώμεν 
διότι θά άκούσωμεν μετά τινας 
ημέρας έκρηγνυμένην τήν έπιδη- 
μίαν άνά τά τέσσαρα σημεία τής 
πόλεως.

Άπό τήν Κηφισσιάν καί τά γει
τονικά χωρία, είς <1 στέλλουν οί 
σοφοί μας πρός άνάρρωσιν τούς 
φέροντας έντός τού οργανισμού
των άκόμη τό μικρόβιον τού Τύφου, ό κίνδυνος τής μολύνσεως τών 
ύδάτων μας, είναι προφανέστερος καί άμεσώτερος, διότι ούτε τό γραφι- 
κώτατον αύτό προάστειον, ούτε άλλο έχει υπονόμους ή κδν βόθρους 
στεγανούς. Πρέπει δέ νά ΰπενθυμίσωμεν δτι, κάτω άπό τό έδαφος τής 
Κηφισσιας καί δλης έκείνης τής άναπεπταμένης έκτάσεως διέρχονται 
τά έκ τών προπόδων της Πάρνηθος, τής Πεντέλης κλπ. πηγάζοντα 
υδροφόρα στρώματα, έξ ών καί τό Άδριάνειον μαστεύει διά πλοκάμων, 
υποκειμένων εις βλάβην συχνότατα, καί 
ολόκληρος σχεδόν ή ’Αττική αρδεύεται.

«
Ό Τΰφος ή κοιλιακός τύφος, επιστη

μονικές δέ Τυφοειδής Πυρετός, μεταδί
δεται καί διά τής πρός πάσχοντα επικοι
νωνίας, δταν δέν ληφθοϋν αί δέουσαι 
προφυλάξεις. Προσθέσατε λοιπόν καί δσα 
ανωτέρω λέγομεν καί τήν παχυλήν αμά
θειαν καί άγνοιαν τών στοιχειωδών ορών 
τής Υγιεινής έν συνδυασμφ πρός τήν έμ
μονο ν καί έκ δεισιδαιμονίας άποφυγήν 
τούτων καί πρός τόν γνωστόν κομπογιαν- 
νιτισμόν μας διά νά έχετε τελείαν τήν 
εικόνα τής έξαπλώσεως τής νόσου.

’Ενίοτε ό Τΰφος έκδηλοΰται, ένιΐι τό 
άτομον άπολαύει πλήρους υγείας. ’Αλλά 
συνηθέστερον προηγούνται τής έκδηλώ- 
σεως μελαγχολία, σωματική καί διανοη
τική κατάπτωσις, άνησυχία. δυσφορία, 
πονοκέφαλος, ίλιγγος, έκφρασις ύπνηλίας, 
βόμβοι, καί βαρηκοΐα μέχρι κωφάνσεως, 
ανορεξία, δίψα, γλώσσα άκάθαρτος, στε
γνή καί τραχεία. Ό σφυγμός άφ’ ετέρου 
είναι έντονος, σκληρός καί ταχύς, ύπερ- 
βαίνων τάς Ϊ00 σφύξεις κατά λεπτόν καί 
άκανόνιστος. "Αλλοτε παρατηρεϊται δυσ- 
κοιλιότης, καί άλλοτε διάρροια μετά δυ
σοσμίας. ’Ενίοτε εύρίσκονται καί 1 - 2 
σκώληκες έντός αύτών. 'Οπωσδήποτε, 
μόλις παρουσιασθοΰν τά συμπτώματα 
ταϋτα, δέν πρέπει μέ τά συνήθη κομπο- 
γιαννίτικα μέσα νά αναμένετε μοιρολα- 
τρικώς θεραπείαν, άλλά νά καλέσετε άμέ
σως τόν ιατρόν σας. Καί άν δμως δέν 
καλέσητε ιατρόν, πάντως, μόλις Ιδήτε έν 
ώρα έπιδημίας τύφου πυρετόν, είναι άπα- 
ραίτητον νά άπόσχετε άπό κάθε τροφήν, 
νά πίνετε νερό μέ ολίγος σταγόνας λεμο

Η ΕΠΕΛΑΣΙΣ.— ΟΙ "Αγγλοι Ιππείς είναι φοβεροί είς τάς έπελάσεις 
των. Άλλ’έχουν καί ενα Ιδιαίτερον τρόπον έντελώς Ιδικόν των. Δεξιά 
ίκάοτου ίππέως σκαρφαλώνει ϋνας πεζός, δστις άφίνεται νά παρα- 
συρίΐ η είς τήν ίλιγγιώοη έφοδον, οϋτω δέ κάϋε σπαθί διπλασιάζεται. 
ΑΙ έπελάσεις αύταί είναι φονικώταται καί ίμπνέουν τόν πανικόν.

5Κ Η4

ΝΑ ΜΗ ΠΑΡΕΞΗΓΗΘΗ; ’Επειδή δέν 
θά ταξειδεύσουν έφέτος δπως κατά 

τά παρελθόντα έτη οί ειδικοί απεσταλ
μένοι τής · Εικονογραφημένης», άφ’έτέ- 
ρου δέ έπιθυμοΰμεν νά μή ύποβάλω- 
μεν τούς συνδρομητάς μας είς τόν κόπον 
νά τρέχουν είς ταχυδρομεία καί τρά
πεζας διά νά μάς έμβάζουν τά δικαιώ
ματα τοϋ Περιοδικού, προήλθομεν είς 
συνεννόησιν μετά τοϋ Κεντρ. Κατα
στήματος τής Τραπέζης 'Αθηνών, είς 
ήν άνεθέσαμεν τήν φροντίδα τής πρα- 
γματοποιήσεως τών εισπράξεων τών 
δικαιωμάτων τής «Εικονογραφημένης» 
διά τών κατά τόπους υποκαταστημάτων 
καί άνταποκριτών της.

Προέβημεν, έπαναλαμβάνομεν, είς 
τό διάβημα τοΰτο, ΐνα διευκολϋνωμεν 
τούς συνδρομητάς μας καί άπαλλάξω- 
μεν αυτούς παντός κόπου καί ένοχλή- 
σεως. Διά τοΰτο τούς παρακαλοΰμεν 
νά μή μάς παρεξηγήσουν, άλλά του
ναντίον, έκτιμώντες τάς άνάγκας τής 
< Εικονογραφημένης · καί τό κρίσιμον 
τών περιστάσεων νά συμβάλωσιν, δπως 
πάντοτε, είς τήν άπρόσκοπτον, έκδο- 
σιν αΰτής.

ΜΕΤΑΞΥ Κερκύρας καί’Η
πειρωτικών άκτών άνε- 

καΐ.ύφθη ένα κακοηθέστατον 
τέχνασμα, τό όποιον μετεχει- 
ρίζοντο οί ’Ιταλοί έναντίον 
μας. Αξιωματικοί καί ναΰται 
μέ στολάς Ελλήνων ναυτικών 
καί σημαίαν Ελληνικήν, έπι- 
βαίνοντες μικρού πλοιαρίου, 
έπειράθησαν νά παραστήσουν 
είς τούς Συμμάχους ότι, τρο
φοδοτούν τά Αύστριακά καί 
οΰτω εκθέσουν είς τήν μήνιν 
αύτών τήν Ελληνικήν ναυ
τιλίαν. Λέγει δμως μία σοφή 
παροιμία: Άγαπρ. ό Θεός τόν 
κλέφτη, άλλ’ άγαπα καί τόν 
νοικοκύρη. Νοικοκύρης δέ είς 
τήν περίπτωσιν αύτήν είναι 
ή Ελλάς, τής όποιας τήν τι
μήν ήθελε νά σπιλώση δ 
«κλέφτης» τής παροιμίας.

Τό τέχνασμα άπεκαλύφθη. 
Πολεμικόν Ελληνικόν, ή 

«Νέα Γενεά», ύπό κυβερνή
την τόν ευπατρίδην Περικλή 
Ίακ. Άργυρόπουλον, πλω
τάρχην, περιπολοΰν καί άντι- 
ληφθέν τάς ύποπτους κινή
σεις τού πλοιαρίου αύτοΰ τό 
κατεδίωξε καί φεΰγον ολο
ταχώς τό συνέλαβε καί τό 
ώδήγησεν είς τόν λιμένα 
Κερκύρας-

Κάποιο μυστήριον περιέ
βαλε τό ύποπτον αύτό κα
ράβι. Φαντασθήτε δμως τήν 
κατάπληξιν δλων, δταν, κατό
πιν είδοποιήσεως, έσπευσε 
παρά ταϊς άρχαϊς δ Πρόξε
νος τής ’Ιταλίας νά δηλώση 
δτι, τό συλληφθέν σκάφος
άνηκεν είς τό πολ. ναυτικόν τής ’Ιταλίας, ώς 
καί οί άξιωματικαί τό πλήρωμά του, έξηγήσας 
δτι, έπρόκειτο περί τεχνάσματος διά νά έξα- 
κριβωθή άν ή Ελλάς τηρή αύστηρώς τήν ουδε
τερότητα.

Άλλ’ επειδή ή πρόφασις δέν ήτο μακαρόνι 
ροφώμενον ευκόλως, ή άνάκρισις προυχώρησε 
καί έφερεν είς φώς τήν άτιμον σκευωρίαν ήτις 
θά μάς έκηλίδωνεν.

Ή άποκάλυψις οφείλεται είς τόν Φαναριώ- 
την ευπατρίδην κ. Άργυρόπουλον, αύτόν έκεϊ- 
νον, δστις κυβερνών κατά τόν πόλεμον τό παμ
πάλαιοι· τού 1885 Γερμανικής κατασκευής τορ- 
πιλλοβόλον 14 μέ εύαριθμότατον πλήρωμα, δέν 
έφοβήθη νά είσδύση είς τά σκολιά κανάλια τών 
Κυδωνιών καί νά προσβάλη τήν έν τ<ϊ> (ΐυχφ 
κρυβεΐσαν Τουρκικήν κανονιοφόρον και νά 
τήν βυθίση.

Νέαν λοιπόν τιόρα υπηρεσίαν προσφέρει δ 
Βυζαντινός εύγενής είς τήν Πατρίδα, συνε^ίζων 
τάς μακράς τής οικογένειας του έκδουλευσεις, 
παρασχότν καθ’ ολον τό στάδιόν του εαυτόν ώς 
ύπόδειγμα πατριώτου — στρατιώτου — άξιωμα- 
τικοΰ, μηδέποτε δοϋς άφορμήν, μή παρεκτρα
πείς, άλλ’ είς τό καθήκον του άφωσιωμένος.

"Ας τόν μιμηθοΰν αύτόν οί τόν παλληκαράν 
έπαγγελόμενοι, οί τό μονοπώλιον τού πατριω
τισμού έχοντες, οί τάς κλίκας συγκροτούντες, 
οί όπισθεν τοΰ κάρρου τής έφημέρου δόξης 
τρέχοντες, άν θέλουν νά σημειωθούν τά όνό- 
ματά των είς τό Χρυσοΰν Βιβλίον τών τιμη- 
μένων παλληκαριών, τών πραγματικών ηρώων, 
είς τό όποιον μέ τούς άλλους άνεγράφη καί τό 
όνομα τοΰ Περικλέους Άργυροπούλου.

♦ ♦ ♦
ΑΠ© ΤΗ ΖΩΗ !

Η ΠΛΗΡΩΜΗ!
ΥΠΟ Μ. Π. ΑΡΜΑΚΟΛΛΑ

ς^'ίντι χαράς, τά δάκρυα τής ’χάρισα, τό>· πόνο 
κι' άπε/πτισιά φαρμακερή, άντί γλυκείας ελπίδας. 
Αντί νά στήσω πάναγνο ’στον έρωτά της θρόνο, 
έβρόντησα τόν κεραυνό μιας άγριας καταιγίδας.

Μ’ άνπί τής καταφρόνιας της,’στήνάπονιά τήν τόση, 
τά λούλουδα ποΰ 'στόλιζαν τά μαγά της τά οτι'/θεια 
εχθές ακόμα, μουστειλε μ’ αυτά νά μοΰ πληρο'τση 
τά δσα τής εχάρισα.'.. εΤί πληρωμή αλήθεια;!·

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΙΑΚ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΜΟΓΛΡΧΗί ΓΟΥ Β. Ν., ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΓΟΪ ΑΝΠΓΟΡΤΤΙΛΛΙΚΟΥ "ν. ΓΕΝΕΛ,.

Τό άπλούστερον διά τά δόντια καί τό στόμα : 
Διαλύετε αλάτι τοϋ φαγητού καί μέ τό διάλυμα 
πλύνετε τά ούλα, και τό στόμα, κατόπιν δέ τά ξεπλέ
νετε μέ νερό σκέτο. Τό αλάτι, έκτος τής αντισηπτικής 
ιδιότητάς τον, έχει καί άλλην: Τονώνει τά ούλα καί 
μάλιστα, δταν ταϋτα έχουν πάθει άπό έλλειηαν συνε
κτικότητας Ιστών.

"Οταν καμμίαν φοράν χάβετε αιμορραγίαν τής 
ρινός, ροφήσατε νερό μέ τήν μύτην, είς τό οποίοι· 
ρίπτετε προηγουμένως δέκα σταγόνας' Υπεργλωριού- 
χου Σιδήρου, κατόπιν δέ ροφιϊτε νερό σκέτο.

ΚΑΙ ΤΓΑΛΙΝ! Παρακαλοΰνται καί πάλιν οί 
συνδρομηταί μας, δσοι ύπελείφύησαν καί 

καθυστέρησαν τήν συνδρομήν των, νά εΰαρε- 
στηθοΰν νά μάς έμβάσουν τά δικαιώματα τοΰ 
Περιοδικού. 'Αρκετά σαφώς έξηγήσαμεν, δτι, 
ή απρόσκοπτος έκδοσις τής «Εικονογραφη
μένης» οφείλεται είς τήν στοργήν ποΰ έδειξαν 
πρός αύτήν έως τώρα οί συνδρομηταί της καί 
μόνον αύτοί. Τώρα λοιπόν διέρχεται κρίσιν 
καί αύτή καί διά τούτο άπευθυνομεν τήν 
ύστάτην έκκλησιν καί παρακαλοΰμεν τούς 
καθυστεροΰντας τήν συνδρομήν των, νά τήν 
διευκολύνουν άκόμη μίαν φοράν καί νά μάς 
έμβάσουν τό ταχύτερον αύτήν.
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* Al AGHNA1 *
ΠΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΟΥΝ

' Ο έπιστημονικός 
κόσμος καϊ ό γυναι
κόκοσμος, ιδία δέ η 
ανώτερα τάξις, έχουν 
νά κάμουν άπό τίνος 
μέ ένα νέον ίδρυμα 
πρώτης τάξεως, την 
Μαιευτικήν καί Γυ- 
ναικολογικήν κλινικήν 
Λογοθετοποΰλον, μέ 
την όποιαν πρό τινων 
μηνών —άπό τόν Σε
πτέμβριον — έστολίσθη 
ή πρωτεύουσα.

"Αλλοτε ή Κλινική 
Λογοθετοποΰλον ήτο 
είς τήν οδόν Πατη
σίων, εις ένα πρώτης 
τάξεως μέγαρον, τό 
όποιον δμως, δσον 
καϊ αν μετεσκευάσθη, 
δσον καϊ ιϊν διερρυθ- 
μίσθη, δέν Επλήρου

Η ΚΛΙΝΙΚΗ.__Είς τήν διασταύρωσήν τών όδών Τοσίτσα καί Μπουμπουλίνας όρθοΰται λευκάζον
τό ιδιόκτητον μέγαρον, ύγκώδες καί έπιδλητικόν.

Μπουμπουλίνας καϊ 
ένας πυλών μεγαλο
πρεπής σάς άνοίγει 
τήν δίοδονΕδώ στα
ματά. κανείς καϊ έν- 
δοιάζει: Μή κατά λά
θος είσήλθε είς κανέν . 
ιδιωτικόν μέγαρον ; 

Τόσον ιδιόρρυθμος 
καϊ τόσον εύμορφα 
βαλμένη ή είσοδος. 
Κάτω πλακάκια, τοί
χοι άσπροι μέ πρά
σινα κοσμήματα, τό
σον όπλα μά καϊ εύ
μορφα καί ένας θόλος 
πάρα μέσα καί εις τό 
βάθος ή σκάλα, μιά 
σκάλα μαρμαρένια μέ 
μπρούντζους σχεδια
σμένους εύμορφώτα- 
τα.’ Ασφαλώς τό ντε- 
κόρ εΐνε παρμένο από 
κάποιο «^τουτ-τιο », 
καϊ τό μπρούντζινο 
μοτίφ τής σκάλας άπό 
τό «"Αρ ντεκορατίφν.

Καϊ ένα καναπεδάκι ξύλινο, λακαρισμένο, μ ένα τραπεζάκι, 
καί τηλέφωνα καί ένας τάπης είς τήν σκάλα μέ. τήν γκρέκα μας 
καί ένα σύνολον βαλμένο πολύ-πολύ κοκέτικα σέ κάνει νά 
Ενθνμηθής τά παλάτια τά μυθικά, είς τά όποια κυριαρχούν ή 

“Ενυ Πόρτεν καϊ ή "Αστα Νίλσεν. Καί άλήθεια μετά τήν σκάλα 
έρχεται ένας ονειρώδης προθάλαμος, ποϋ Αντί νά τόν περι
γράφω σας τόν παραθέτω καί κρίνετε.

Εϊμεθα τώρα είς τό πρώτον πάτωμα υπέρ τό ίσόγαιον. Κάτω 
τό δάπεδον είναι ή τελευταία λέξις τής ’Υγιεινής. Ούτε ξύλα, ούτε 
μουσαμάς,

ΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ. Μέ καλοριφέρ, μέ κρεδόάτια περίκομψα, μέ Αρμουάρ 
ά γκλάς, μέ Αραχνοΰφαντα ριντώ, μέ βάζα καί Ανθη οί θάλαμοι 

δίδουν τήν εντύπωσιν ένός Ιδιωτικού μεγάρου.

τούς ορούς τού αερισμού, τού φωτισμού, τής άνέσεως, τής ευ
μάρειάς, τής Ακρίβειας, τής τάξεως, τής ησυχίας, τής καθαριό- 
τητος, δέν Ικανοποιεί τέλος πάντων τάς Απαιτήσεις τής ’Επιστήμης.

Καί όρθοΰται τώρα λευκάζον άπό μακράν, δγκώδες καϊ Επι
βλητικόν, έκεϊ είς τήν διασταύρωση· τών όδών Μπουμπουλίνας 
καϊ Τοσίτσα, τό ιδιόκτητον μέγαρον, ακριβώς όπισθεν τού 
'Αρχαιολογογικοΰ Μουσείου καί μέ τάς δύω παλλεύκους όψεις 
του, πού τάς στολίζουν Ανάγλυφοι αί μορφαϊ τοΰ ’ Ιπποκράτους 
τού ’Ασκληπιού, τοΰ Γαληνού, μαζή μέ τό έμβλημα τής Θείας 
’Επιστήμης καϊ τάς ωραίας γραμμάς του, ελκύει τό μάτι τοΰ 
διαβάτου ποϋ πέρνα Από τήν οδόν Πατησίων.

’Απ’ έξω δταν βλέπετε τό μέγαρον σάς 
δίδει τήν Εντύπωσιν δημοσίου κτιρίου μέ τόν 
όγκον του, άλλ’ όχι βέβαια κτιρίου ίδικοΰ 
μας, διότι οί Αρχιτέκτονες τοΰ Δημοσίου δέν 
μάς έχουν συνειθίσει είς τοιούτονς ρυθμούς, 
έν τούτοις, άν καί θά ήδύνατό τις νά ε’ίπη 
δτι, τό μέγαρον αύτό έχει Έλληνορρωμαϊκόν

ούτε πλακάκια, ούτε τσιμέντο, ούτε μπετόν άρμέ. 
Είναι ξυλόλιθος. Καϊ πουθενά γωνιώδης τοί
χος ή κορνίζα. "Ολα είναι στρογγυλά, ώστε 
πουθενά νά μη σταματά σκόνη. Καί φως, και 
Αέρας άπό παντού. "Οπου στραφή τό μάτι 
θά Ιδη παράθυρα, άπό τά όποια εισβάλλει 
πέλαγος φωτός καϊ κλύδων άέρος.

Δεξιά τό Εξεταστήριον. Ριπολαρισμένο ολό
κληρον άπό κάτω έως Επάνω. Κάτω ξυλόλι-

Κ. ΛΟΓΟΘΕΤΟπΟΥΛΟΣ

Μαιευτήρ-Γυναικολόγος Διευθυντής τής Κλινικής

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟΝ.—Μία έδρα μέ πόλους περιστροφής καθ δλας 
τάς διευθύνσεις, Αποστειρωτήρες, καταιωνητήρες, νιπτήρες κλπ. 

Αποτελούν τόν όπλισμόν τοϋ διαμερίσματος αυτού.
Η ΕΙΣΟΔΟΣ· 'Ένας μεγαλοπρεπής πυλών καί ένας θαυμάσια 

βαλμένος διάδρομος σάς δίδουν δίοδον είς τό έσωτερικόν.

ρυθμόν, κατά σχε
δίαν τοΰ άρχιτέκτο- 
νος κ. Γ. Διαμαν- 
τοπούλου, δηλαδή 
ένα ρυθμόν πολύ 
γνωστόν μας, έχει 
κάτι τι τό ιδιόρρυ
θμον, τό ξενότρο
που, κάτι σαν εκεί
νο πού Ασύλληπτου 
χύνεται έπάνω είς 
τά μέγαρα καί τά 
παλάτια ποΰ βλέ- 
πομεν καμμιά φο
ρά εις ταινίας τοΰ 
κινηματογράφου.

Ή είσοδός του 
είναι άπό τήν όδόν

θος. Είς τό μέσον 
μία έδρα διά τάς 
εξετάσεις μέ πό
λους περιστροφής 
καθ’ δλας τάς διευ
θύνσεις, μία κρυ
στάλλινη εργαλειο
θήκη, ένας Απολυ
μαντικός κλίβανος 
καί Αλλα σχετικά 
όργανα καί εξαρ
τήματα, Αναγκαία 
διά τήν Εξέτασιν 
τών εισερχομένων 
άρρώσταιν.

Ίδέτε το δίπλα. 
Καί άμέσως μέ 

αύτό συνεχόμενον

τό Γραφείου τοΰ 
Διευθυντον, ένα 
γραφείου θαύμα 
ίδέοθαι.

Άπό τόν κοκέ
τικου αυτόν προ
θάλαμον, ό όποιος 
χρησιμεύει ώς αί
θουσα Αναμονής 
άρρωστων — τόν 
βλέπετε είς τήν ει
κόνα, — ένας διά
δρομος όδηγεΐ είς 
μίαν θαν μασίαν 
βεράνταν, άπό τήν 
όποιαν έχει κανείς 
τήν θέαν τοΰ Αρτι
γενούς σήμερον κή
που, δεξιά δέ καί 
αριστερά του διά
φορα διαμερίσμα
τα τοΰ Διευθυντοΰ, 
εν οίς καί τά δω
μάτια τής Διευθύν
τριας κυρίας "Εμ- 
μας Κέρμπερ.

Πάτωμα δεύτε
ρον. Ξνλόλιθος καί Εδώ. "Ενας προθάλαμος ομοιος μέ τόν 
κάτω, εύμορφα καί αυτός 
βαλμένος. Μία επιγραφή : 
Τμήμα χειρουργικόν.

ΊΙ αύτή διαίρεσις μέ 
τήν τοΰ πρώτου πατώματος. 
Φώς άπλετου άπό Αριστερά. 
Δεξιά θάλαμοι ασθενών, γε
μάτοι άπό έγγειρισθείσας ή 
μελλούσας νά εγχειρισθοΰν. 
Θάλαμοι εύρεϊς μέ μίαν ή 
δύω κλίνας, μέ ώραιότατα 
κρεββάτια, μέ άρμουάρ ά 
γκλάς, μέ κουνουπιέρες, μέ 
ώραΐα άραχνοΰφαντα ριντώ, 
μέ έπιπλα λακέ, μέ τραπε
ζάκια διά τάς αρρώστους 
τοΰ κρεββατιοΰ, επίτηδες κα - 
τεσκευαομένα διά υά τρώ
γουν, γράφουν ή διαβάζουν. 
Θάλαμοι πληρούντες κάθε 
άπαίτησιν, θάλαμοι πολυτε
λείς καί κοκέτικοι, μέ μπου
κέτα, θάλαμοι γιά κυρίες.

"Αλλαι Επιγραφαί: Βαδί
ζετε άθορύβως. Όμιλεΐτε 
χαμηλοφώνως κτλ. Είνε τό 
τμήμα ποΰ θέλει ήσυχίαν. 
Καί πράγματι δέν Ακούεται 
τίποτε. Βλέπετε τάς νοσο
κόμους νά γλυστρονν Αθό
ρυβα καί νά όμιλοΰν σιγαλά 
καϊ νά μοιράζουν μέ ωραίους 
δίσκους προκλητικά καί φα
γητά άφθονα, πού Αδιάκο
πους άναιβοκαταιβάζει ό είς 
τόν διάδρομον Ασανσέρ,κατά 
τάς οδηγίας ποΰ διαβιβάζει 
μέ τό μικρύφατνον άπό ένα 
άόρατον σημείον ή σβέστερ 
"Εμμα, ήτις έχει τήν γενικήν 
εποπτείαν, ή άδελφή "Εμμα 
Κέρμπερ.

’Αριστερά τού διαδρόμου 
εύρίσκεται τό χειρουργείου. 
’Αξίζει Αλήθεια ιδιαιτέραν 
περιγραφήν τό διαμέρισμα

αύτό, διότι είναι ή 
τελευταία λέξις τής 
’Επιστήμης. Είναι 
πράγματι μοναδι
κόν είς δλην τήν 
’Ανατολήν.

’Ακριβώς είπεϊν
Απαρτίζεται άπό 3 
διαμερίσματα αύτό 
τό μοδέλλο — χει
ρουργείου. ’Αριστε
ρά του τό’Αποστει- 
ρωτήριον,δεξιά του 
τό προπαρασκευα- 
στήριον καϊ είς τό 
μέσον τό κυρίως 
Έγ χειριστή ριον.

Καί τά 3 έχουν 
διπλές πόρτες καί 
δέν άφίνουν κανένα 
θόρυβον νά ξεφύ- 
γη διά νά τρομάξη 
ί) ι·ά άγριέψη τάς 
άλλας άρρωστους.

Κλίβανοι Απολυ
μαντικοί και άπο- 
στειρωτήρες Στί- 
φεν Σόφερ είναι τά

Ο ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ. Ό προθάλαμος τοϋ πρώτου πατώματος είναι βαλμένος μέ πολλήν 
κοκεταρίαν άρμόζουσαν άκριδώς είς ίδρυμα προωριομένον διά κυρίας.

ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΝ. Πλημμυρισμένου άπό φώς, ιύρύ μέ μίαν 
πρώτης τάξεως κλίνην χειρουργικήν, είναι ή τελευταία λέξις 

τής ’Επιστήμης τό Χειρουργεΐον αύτό.

έπιπλα τοΰ άποστειρωτηρίου, είς τό όποιον 
άπολυ μαίνονται καϊ άπο- 
στειροΰνται δλα τά διά τήν 
Εγχείρηση· Εργαλεία, Εξαρ
τήματα καϊ σκεύη. Τό άλλο 
διαμέρισμα μέ Ερμάρια κρυ
στάλλινα, μπάνια, νιπτήρας, 
βούρτσες, γάντια Ελαστικά, 
μπλούζες, ποδιές, μανίκια 
κτλ. χρησιμεύει διά νά έτοι- 
μάζωνται ό χειρουργός, οί 
βοηθοί του καί ή Εγχειρι- 
ζομένη.

Θαύμα δέ τό χειρουρ
γείων. Ευρύτατου, κατάφω
του μέχρι τυηΛώσεως, χάρις 
είς ένα τοίχον όλόκληρον 
άπό κρύσταλλον Αδιαφανές, 
όλόκληρον ριπολαρισμένο, 
ποϋ λαμποκοπά καί στίλβει 
τό Αποτελούν τής Εταζέρες 
καί τά Εργαλεία νίκελ μαζή 
μέ τά άλλα μέταλλα καϊ 
μαζή μέ τούς ιριδισμούς καϊ 
τήν στιλβηδόνα ποΰ Εκτο
ξεύουν τά κρύσταλλα.

Καί είς τό μέσον τό χει
ρουργικόν κρεββάτι, ένα 
κρεββάτι Εξυπνότατου, Εξυ
πηρετούν ίδεωδώς τόν εγχει- 
ρίζοντα. Κρουνοί δέ δεξιά 
καϊ Αριστερά έκτοξεύοντες 
νερό κρύο καί ζεστό καί Εν 
άκαρεί Εξαφονίζοντες παν , 
ίχνος αίματος καί άλλτον 
Απορριμμάτων μετά τήν Εγ
χείρηση·.

«

Καθώς πλανάται κανείς 
μέσα είς αυτόν τόν ωραίου 
λαβύρινθον συναντά εις κάθε 
βήμα άπό μίαν πρακτικήν 
εφαρμογήν. "Εξαφνα, μόλις 
βγαίνετε άπό τό χειρουρ
γείου είναι ένα μπάνιο, μά 
μπάντο τέλειον, μέ τήν μπα
νιέρα Εμαγέ, μέ διάφορα
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άλλα σκεύη καθαριότη- 
τος, μέ καταιωνητήρα, 
μέ μίαν τουαλέτα λακέ, 
ποΰ αποτελεί ενα αλη
θινό μπουντουάρ. Κολ- 
λητά μέ αύτό είναι ό 
άνυψωτήρ—ηλεκτρικός 
εννοείται — ό όποιος 
άπό κάτω άπό τό πρώ
τον πάτωμα, οπού εύρί- 
σκεται ή κουζίνα, άναι- 
βάζει έως Ιπάνω εις 
την ύπερύγηλον ταρά
τσαν, ποΰ αποτελεί τό 
πέμπτου πάτωμα τοΰ 
κολοσσού αύτοΰ, τά φα
γητά. Λείπουν έτσι τά 
άυαιβοκαταιβάσ ματα 
και τά τρεχάματα τών 
θαλαμηπόλων. "Επειτα 
μέ μικρόφωνα συγκοι
νωνούν σχεδόν δλα τά 
διαμερίσματα τής Κλι
νικής. Οϋτω τό γραφείον 
τοΰ Διευθυντοΰ, τό χει- 
ρουργεϊον, ή κουζίνα, ή 
τροι/ αποθήκη, ό θυρω
ρός, τά τμήματα, συγ
κοινωνούν πρός άλληλα 
μέ μικρόφωνον.

’Αλλά τό εξυπνότεροι· 
άπό όλα είναι τό σύ
στημα τών κουδουνιών, 
ποΰ είναι έφηρμοσμέ-

ΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΡΙΟΝ.— θαύμα Ιδέσϋαι τό γραφείον τού ΔιευΦυντού. Βιβλιοθήκη, γραφείον, άξεσουάρ, 
έπιπλα αύστηρού στυλ τού δίδουν πολλήν σοβαρότητα.

νον είς τούς θαλάμους τών δισθενών. Μόλις κτυπήση μία ασθε
νής τό κουδούνι διά νά καλέση νοσοκόμου ή θαλαμηπόλον, ένα 
λαμπιόνι κόκκινο ανάβει έξω άπό τόν θάλαμόν της καί δέν 
σβύνει, αν δέν προσέλθη ή καλουμένη.Έτσι τό άνώτερου προσω
πικόν έξασκεΐ κάποιον έλεγχον έπί τοΰ υπηρετικού.

Έπίσης τά άπλυτα ρίπτονται είς ένα ευρύτατου σωλήνα, ό 
όποιος είναι κολλημένος πρός τήν αυλήν άπό πάνω έως κάτω 
είς τό οικοδόμημα καί φθάνουν κάτω είς τό πλυντήριον.

'Υπερτέλειου καί τό σύστημα τοΰ καλοριφέρ, καθώς καί ή 
υδραυλική έγκατάστασις, χάρις είς τά όποια τό ίδρυμα κατα
κλύζεται άπό νερό κρύο καί ζεστό έως τήν ταράτσα.

Μέσα δέ είς τούς θαλά- 
μους ένα μικρό λαμπιόνι 
φωτίζει δλην τήν νύκτα μέ 
ένα γλυκό θαμβό φώς. Καί 
λείπουν τά πανάρχαια κον
δύλια.

Η ΑΝΕΥ ΩΔΙΝΩΝ. ΕΙς τήν αίθουσαν τών τοκετών 
τής Κλινικής, χάρις εις τά έν χρήσει άναισθητικά 
μέσα, έχει καταργηθή τύ-έν ώδίσι τέξει τής Γραφής.

«

Ή μεγάλη δρύινη σκάλα 
Εξακολουθεί πρός τά Ιπάνω 
καί σάς βγάζει είς τό τρίτον 
πάτωμα .'Όμοιου καί αύτό 
κατά τήν διαίρεσιυ μέ τά 
άλλα δύω. "Έχει καί αύτό 
τόν προθάλαμον του τόν 
κατάφωτου καί άερόκλυστου, 
μέ δωμάτια δεξιά, καί τόν 
διάδρομον μέ τούς θαλά
μους δεξιά και αριστερά. 
Καί έδώ έμπνέεται άπό κομ- 
φάς έπιγραφάς ή ησυχία καί 
τό άθόρυβον. Είνε τό Μαι
ευτικόν τμήμα.

Λουτήρες, θάλαμοι καί 
αίθουσα τοκετών. Ή αύτή 
παντού έπίπλωσις. Μόνον ή 
αίθουσα τών τοκετών δια
φέρει. "Ενα λιτόν κρεββάτι, 
ένας καταιωνητήρ, ένας νι- 
πτήρ, βουρτσάκια, ένα μπα- 
νάκι γιά τά νεογνά, μία ζυ-

γαριά, ενα δύο βοηθη
τικά τραπεζάκια καί τί
ποτε άλλο. Έδώ δέν 
ισχύει τό: «Έν ώδίσι 
τέξει». Οί τοκετοί γίνον
ται μέ τά τελευταία άναι- 
σθητικά μέσα καί είναι . 
έντελώς άνώδυνοι. Πε
νήντα τοκετοί έχουν γί
νει έως τώρα εκεί μέσα 
καί ισάριθμα νεογνά ει- 

τό φώς τής ημέρας.

«
Εϊμεθα εις τό Ισό- 

γαιον τιάρα. Ή αύτή 
διαίρεσις καί έδώ μέ 
τήν διαφοράν ότι, τούς 
θαλάμους τών αρρώ
στων αντικαθιστούν άλ
λα διαμερίσματα. Είς 
τήν γραμμήν πρώτα - 
πρώτα τά δωμάτια τοΰ 
προσωπικού ζ Επειτα τό 
ραφείου, όπου έπισκευ- 
άζονται τά άσπρόρρου- 
χα κλπ. κατόπιν ή άπο- 
θήκη τών τροφίμων 
μέ έταζέρες κατάφορτες 
άπό βάζα μέ βούτυρα, 
λάδια, κονσέρβες, μαρ- 
μελάτες κλπ. όλα νοι
κοκυρεμένα, όλα μέ κά
ποιο σύστημα ταξιθε-

τημέυα. Παρέχει ή αποθήκη τών άλλων υλικών κλπ. Κυριαρχεί 
έδώ ή Φρονλάϊν Έλσα, ή άρχιοικονόμος.

"Επειτα άριστερά τοΰ διαδρόμου, κάτω άπό τό χειρουργείων, 
ή κουζίνα, εύρυτάτη, μέ μίαν μηχανήν τελειοτάτην, κατάφωτος, 
μέ όλα τά διά τήν παρασκευήν τών φαγητών καί τήν διανο
μήν, είς τήν όποιαν επιστατεί ή Φροϋλάϊν" Ελσα.

’Απ’ έξω τέλος είς τήν αυλήν είναι τά πλυντήρια, οί υποδο
χείς τών απορριμμάτων, σκεπασμένοι, τό διαμέρισμα τοΰ καλο
ριφέρ, ή ηλεκτρική έγκατάστασις τών αντλιών και τοΰ άσσανσερ 
καί τό πτηνοτροφείου, είς τό όποιον τρέφονται τά απαραίτητα 
κοτόπουλα καί τό όποιον τροφοδοτεί τόν κολοσσιαίου αύτόν ορ
γανισμόν μέ φρε
σκότατα αυγά.

Καί είς τήν γω
νίαν άκριβώς τοΰ 
μεγάρου εύρίσκε- 
ται καί ό κοιτών 
τού... αυτοκινήτου 
τής Κλινικής, μέ τό 
όποϊον πολλάκις 
μεταφέρονται είς 
αύτήν καί τά τάνά- 
παλιν αί έπίτοκοι.

'Ιδρυτής, σχεδια
στής, άρχιτέκτων, 
ύγιειονολόγος, ντε
κορατέρ, υδραυλι
κός, δργανωτής, 
διευθυντής, ψυχή 
καί πνοή τοΰ κο
λοσσιαίου αύτοΰ 
ιδρύματος ό κύριος 
Λογόθε τόπουλος. 
Νεώτατος, άρτίως 
κατηρτισμένος, κα
τά κοινήν ομολο
γίαν τοΰ έπιστημ. 
κόσμον, μαιευτήρ 
καί γυναικολόγος.

Η ΚΟΥΖΙΝΑ. Εύρεΐα ή κουζίνα μέ δλα τά χρειώδη, μέ μίαν 
μηχανήν πρώτης τάξειος, ίξυπηρετεϊ τόν κολοσσόν αύτόν.

Άπό τοΰ 1897 έως τοΰ 1904 έφοίτησεν είς τό Πανεπιστή
μιου τοΰ Μονάχου, εκεί δέ ύπέστη καί τάς γευικάς καί διδα
κτορικός εξετάσεις καθώς καί τήν δοκιμασίαν τον Κράτους.’Εν 
δσο> άκόμη έσπούδαζε, διετέλεοε βοηθός είς οκτώ διαφόρους 
Πανεπιστημιακός Κλινικός, μεθ’ ό προσελήφθη ώς έσωτερικός 
βοηθός είς τήν πρώτην έν Μονάχα) Γυναικολογικήν Κλινικήν 
τοΰ Πανεπιστημίου, ήν διευθύνει ό καθηγητής Βίνκελ. Κατόπιν 
διωρίσθη ύπό τής Βαυαρικής Κυβερνήσεως έμμισθος έσωτερι-

ΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ.- Τά δωμάτια τών λεχωΐδων-κυριών είναι Αληθινοί κοιτώνες 
μεγάρου είς τούς όποίους εβρίσκει κανείς πάσαν εύμάρειαν καί κά& κομφόρ.

κός βοηθός, προαχθείς αργότερου είς επιμελητήν τής δευτέρας 
Πανεπιστημιακής Γυναικολογικής Κλινικής ύπό τόν περίφημοι· 
Άμανν, άναλαβιον άμέσως τήν διεύθυνσιν τού μικροβιολογικού 
καί παθολογικοανατομικοΰ έργαστηρίου της, βραδύτερου δέ καί 
ένός τμήματος αύτής.

Ό καθηγητής "Αμανν γράφει περί αύτοΰ.· «‘Ο κ. Λογοθε- 
τόπουλος άπό τοΰ 1906 διετέλει επιμελητής τής ύπ έμέ Κλινι
κής, μοί παρείχε δέ πάντοτε τήν συνδρομήν του είς τά κλινικά 
μου μαθήματα καί έτυχε τής ευκαιρίας ένίοτε νά μέ άναπλη- 
ρώση είς ταΰτα. Άλλά πλήν τούτου διηνθυνεν έπί δύω έτη τό 

έργαστήριον τής Κλινικής καί πολλάκις 
δι ευδόκιμου διδασκαλίας άνέπτυξεν αυτο
τελή μαθήματα διά φοιτητάς καί ιατρούς». 

Παρακάτω δέ :
«Σειρά έμβριθών έργασιών, δημοσιευ- 

θεισών κατά τόν άνω χρόνον, ώς καί αί 
ύπό τούτου έν τή Γυναικολογική Έταιρίρ 
τοΰ Μονάχου γενόμεναι διαλέξεις του, είνε 
δείγματα τοΰ σοβαρού ζήλου του περί τήν 
έπιστημονικήν έρευναν ».

Τό σύνολον ουμπληροί ή μοναδική 
ταράτσα, άχανής καϊ άτέρμων, καταλαμ- 
βάνονσα όσην καί τό οικοδόμημα έκτασιν,

τήν όποιαν θά μετασκευάση ό κ. Λογο- 
θετόπουλος είς ένα είδος άναρρωτηρίου 
μέ λιακάδα τόν χειμώνα, μέ παλμιέ κλπ., 
μέ σκιάν δέ τό καλοκαίρι, άίλά καί μέ 
άσσανσέρ τόν όποιον θά έγκαταστήση
είς τό διάκενου τής σκάλας τοΰ μεγάρου.

'Ομολογήσατε, άπό αύτά ποΰ είδατε καί 
έδιαβάσατε ότι είναι ένα τέλειον ίδρυμα. 
Έγιό τουλάχιστον ομολογώ δτι, άπό τότε 
ποΰ διά πρώτην φοράν κατά τό 1900 
έγραφα είς τήν «Εστίαν» διά τάς προό
δους τής Χειρουργικής έν Έλλάδι καί διά 
τόν τέλειον καταρτισμόν τών έπιστημόνων 
μας, έκφράζων τότε τήν ελπίδα δτι, γρή- 
γωρα θά παύση αύτή ή έπιδειξεομανία 
τής Ευρώπης καί τών κλινικών τοΰ έξω- 
τερικοΰ, καί δέν θά διαβάζω μεν δτι, «Ό 
κ. Κ. άπήλθεν είς Ευρώπην δπως ύποστή
έγχείρησιν κτλ.» δέν έφανταζόμην δτι, τόσον γρήγωρα θά ήρχετο 
δ καιρός ποΰ άπό τήν έγγύς ’Ανατολήν θά συρρέουν είς τάς 
’Αθήνας, κοιτίδα τοΰ άνατολικοΰ πολιτισμού, διά νά εύρίσκουν 
τά φώτα καί τήν συνδρομήν τής ’ Επιστήμης.

Καί ομολογώ καί βεβαιώ δτι καθ’ δλην τήν ’Ανατολήν είναι 
μοναδική αύτή ή Κλινική, εφάμιλλος μέ τάς πρώτας Κλινικός

τής Ευρώπης καί τοΰτο τό άποδεικνύει άκριβώς ή άθρόα συρ
ροή τών κυριών, Ιδίως τής άνωτέρας τάξεως, αί όποΐαι εύρί
σκουν έκεϊ μέσα δ,τι θέλει ή ’Επιστήμη καί τό όποιον δέν ήμπο- 
ροΰν νά έχουν είς τά μέγαρά των. Δβ.
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Τα Θαυμαςια Φτερά
* ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ *

«Ένας άνθρωπος ποϋ θά εΰρεθή εις τό 
πέρασμα τοΰ γυιοΰ σου, θά ?·<>?; αφορμή 
μεγάλης συμφοράς».

Αυτή ήτο ή πρόρρησις ποϋ ό γεροντό- 
τερος μάγος είχε κάμει είς τόν Σουλτάνου 
τής 'Ρίχας. Διά τοΰτο ό Σουλτάνος έξέ-

δωκε αύστηροτάτην διαταγήν. Κάθε φοράν ποΰ ό υιός του Αλής θά 
έβγαινε άπό τό Σαράι, ένας διαγγελεΰς τό διελάλει είς τόν λαόν, καί 
τότε οί δρόμοι ήρημοϋντο, τά σπήτια έκλείοντο, καί αί πύλαι τής 
πολιτείας έφρουροΰντο έπιμελώς. Σιωπηλή καί έρημος ή 'Ρίχα έφαί- 
νετο σάν νεκρά πόλις.

Έπέρασαν πολλά χρόνια χωρίς καμμιά καταστροφή νά σημειωθη 
καί ό Σουλτάνος έχάρη κατάκαρδα, διότι μέ τά φρόνιμα μέτρα του, 
διέφυγε τήν κακήν προφητείαν.

Μίαν ήμέραν λοιπόν οί διαγγελείς είχον άναγγείλει, ότι ό πρίγκηψ 
Άλής Οά έπήγαινε εις τό χαμάμ είς τάς οκτώ ώρας. Οί δρόμοι ποϋ 
έπερνοΰσε ό πρίγκηψ μέ τήν ακολουθίαν του ήσαν έρημοι. "Οπου καί 
αν έστρεφε τό βλέμμα, δέν έβλεπε παρά έγκαταλελειμιιένους δρόμους 
καί σπήτια κατάκλειστα, σάν πρόσωπα μέ κλειστά τά μάτια. 'Αλλά 
κοντά είς τό λουτρόν, στρυμωγμένος είς τήν κολώνα μιάς άψίδος, έκοι- 
μάτο ένας έπαίτης καί μόλις έπλησίασαν τά άλογα, έξύπνησε, μισοση- 
κώθηκε καί έγυρε πρός τά έμπρός διά νά ίδή καλύτερα. Άμέσως όμως 
οί ζαπτιέδες έπεσαν έπάνω του, τόν ήρπασαν άπό τόν λαιμόν καί τόν 
έσπρωχναν πρός τά έμπρός τρέχοντα καί ούρλιάζοντα.,

Τήν άλλην ήμέραν μία συνωμοσία έςερράγη, καί ό Σουλτάνος έδολο- 
φονείτο, ένφ δ Άλής μόλις διέφευγε τόν θάνατον καί έφευγε έξόριστος 
διά νά διέλθη έν οδύνη καί έντροπη άθλίαν ζωήν.

«
Ό Άλής ήτο νέος μέ όξεΐαν άντίληψιν καί έσκέπτετο βαθειά. ’Ιδού 

λοιπόν πώς έσκέφθη:
«Όλες μας ή δυστυχίες μάς ήλθαν τήν άλλην ήμέραν ποΰ συνηντησα 

τόν ζητιάνον. Κάποιος μάγος μετημφιεσμένος θά ήτο αύτός δ ζητιάνος 
καί τώρα μάς εκδικείται γιά τό ρεζιλίκι ποΰ τοΰ έκαμα. Χωρίς άλλο 
είναι δ μάγος Άμπντ - έλ - Καντέρ τής Τζιλάν, δ δυνατόιτερος μάγος, 
ποΰ τοΰ αρέσει νά ανακατώνεται μέ τόν όχλον, ντυμένος σαν φτωχός, 
θά πάω λοιπόν νά τόν ευρώ τόν μέγαν Άμπντ - ελ - Καντέρ, θά τοϋ 
πέσω στά γόνατα καί τό μέτωπον μου θά έγγίση τό χώμα. Ό Άμπντ έλ 
Καντέρ δσω μεγάλος, τόσφ καί καλός είναι. Θά μέ συγχώρηση».

Τήν ιδίαν ήμέραν ό Άλής έπήρε δρόμον. Έπεριπάτησε, έπεριπάτησε 
πολύ. Αντί τροφής είχε χουρμάδες ποΰ έμάζευσε άπό τά δένδρα τοΰ 
δρόμου καί διά νά δροσισθή έπινε άπό τό νερό τής παρακάτω πηγής. 
Έστεγάζετο δλίγας ώρας κάτω άπό φοινικοειδή καί έξεκινοΰσε έκ νέου, 
χωρίς διακοπήν, μή σταματών ούτε νύκτα, ούτε ήμέραν. Έως δτου 
τσακισμένος άπό τήν κούρασή μέ τά πόδια πληγωμένα, τής γάμπες αί- 
ματωμένες, ήτο έτοιμος νά λιποθυμήση, δταν έξαφνα είδεν έμπρός του 
εκείνον ποΰ έζητοΰσε.

Ό Άλής έπεσε πρηνής, καί τό μέτωπον του ήγγισε τό έδαφος καί μέ 
φωνήν Ικετευτικήν είπε :

— Μεγάλε Άμπντ - έλ-Καντέρ σέ προσβάλαμε πολύ βαρειά καί ή 
έκδίκησίς σου ήτον δικαία. Κατέστρεψες τόν πατέρα μου καί μέ έβύΟ ί
σες στήν δυστυχία καί στήν ντροπή. Έτσι έπρεπε βέβαια. Μά γιά Ιδές 
τά χάλια μου! ‘Ηλθα νά σ’ εύρω γιατί δέν μπορούσα πειά νά ζήσω 
ύπό τό βάρος τής οργής σου. Έβάδισα νύκτα καί ημέρα, τά πόδια μου 
έπληγώθηκαν καί τρέχουν αίματα. Αφέντη, ή καλωσύνη σου είναι ίση 
μέ τήν δύναμίν σου. Δέν θά συγχωρήσης τό πειό άτυχο βασιλόπουλο;

Ό καλός Άμπντ - έλ - Καντέρ συνεκινήθη άπό τήν ειλικρίνειαν του.
— Σέ συγχωρώ παιδί μου· τοΰ είπε. Σήκω καί πρόσεξε τί θά σοΰ 

εϊπώ. θέλω νά σέ κάμω ευτυχή καί νά σοΰ ξαναδώσω τά καλά σου 
ποΰ έχασες άπό τοΰ πατέρα σου τήν άπροσεξίαν. Νά μοΰ ύποσχεθής 
μόνον δτι, θά μέ ΰπακούης πάντοτε καί δτι τυφλώς θά άκολουθής τάς 
διαταγάς μου. Καί τώρα πήγαινε είς τό γειτονικόν δάσος, στήσε τήν 
παγίδα οου καί ένα πουλάκι θά πιασθή Φέρε μοΰ το.

Ό Άλής έμβήκε είς τό δάσος, φτειάνει μιά παγίδα καί κρύβεται 
μέσα είς τούς θάμνους. Τήν ιδίαν στιγμήν άκούει - φρτ - ένα φτερούγι- 
σμα. "Ενα πουλάκι φαίνεται. Έλαμποκοποΰσαν τά φτερά του τόσον 
ποΰ ή σκιά τοΰ δάσους έφάιη σάν νά έφωτίσθη. Ό Άλής απλώνει τό 
χέρι καί πιάνει τό πουλί, μά εκείνο αγωνίζεται, φεύγει, πετά καί άφίνει 
εις τά χέρια του ολίγα φτερά, μά κάτι φτερά θαυμάσια.

Τί έκτακτα φτερά, βελουδένια είς τό άκούμβημα, γλυκά είς τό μάτι, 
ποικιλόχρωμα! Καθώς τά έχάίδευε έπετοΰσαν φωτιές, δπως δταν ό 
τζοβαϊρτζής βυθίζει τά χέρια στον θησαυρόν του καί πετοΰν τά δια
μάντια φωτιές καί σπινθηροβολούν τά μαργαριτάρια καί λαμποκοποΰν 
τά ρουμπίνια καί άστράφτουν τά σμαράγδια καί τό νεκρόν έκεϊνο μπλέ 
τοΰ τουρκουάζ έναλλάσσεται μέ τό σκοτεινόν μπλέ τοΰ ζαφειριού. Καί 
δλα εκείνα τά χρώματα έλυωναν σέ μιά αρμονία. Ή Αύγή δέν έχει 
γλυκύτερα φώτα καί ούτε τό ουράνιον τόξον απαλότερα χρώματα.

Ό Άλής τά παρετήρει χωρίς νά τά βλέπη καί άπηλπίζετο κατάκαρδα.

— Κρίμα! Δέν μπόρεσα νά κάμω τό πρώτο θέλημα τοΰ άφέντη μου·
έσκέφθη. , ,

— Μήν πικραίνεσαι παιδί μου- τοΰ είπε μιά φωνή ποΰ έκαταλαβε 
πώς ήτον τού Άμπντ · έλ - Καντέρ. Νά πά,ς στόν Σουλτάνο τής 'Ρίχας 
καί νά τοΰ δώσης αύτά τά φτερά.

β

Όταν τά είδεν ό Σουλτάνος, τά έχασε.
— Τί έκτακτο πράγμα είναι αύτά! είπε. "Ολους τούς θησαυρούς τής 

πολιτείας μου δίνω. Αύτός ποΰ μοΰ τά έφερε είναι γιά μένα δ,τι δέν 
είναι δλοι μαζή οί υπήκοοί μου.

Άπό τήν ήμέραν έκείνην ό Άλής έμεινε στό Σαράι καί ό Σουλτάνος 
τόν έγέμιζε μέ δώρα καί άξιώματα.

Άλλά καί ή εύνοια φέρνει φθόνον και ό αέρας τών παλατιών είναι 
γεμάτος άπό πλεκτάνες καί τριβόλους. Ό Άλής δέν άργησε νά τής δο- 
κιμάση. Ό Σουλτάνος είχε ενα Βεζύρην Σλιμάν, πολύ δυνατόν έως 
τότε. Ό Σλιμάν προαισθανόμενος ένα αντίπαλον είς τόν νέον εύνοούμε- 
νον έγινε καχύποπτος. Ήτον άνθρωπος πανούργος καί εύρήκε άμέσως 
τόν τρόπον διά νά καταστρέψη τόν Άλή. ’Επήγε είς τόν Σουλτάνον:

— Ωραία εΐν’ αύτά τά φτερά πολυχρονεμένε μου Πατισσάχ. τοΰ 
είπε, μά τό πουλί ποΰ τάχει είναι ποιο ωραίο. Μοΰ φαίνεται περίεργο 
πώς ό Άλής δέν έσκέφθη νά τό πιάση. Θά ξέρη δμως ποΰ θά τό εύρη. 
Άν σ’ άγαπρ. στ' άλήθεια, πρέπει νά πάη νά στό φέρη.

Ό Σουλτάνος έφώναξε άμέσως τόν Άλή καί τοΰ άπηγόρευσε νά ξα- 
ναφανή έμπρός του, άν δέν έφερνε καί τό θαυμάσιο πουλί. Ό Άλής 
πήγε νά τρελλαθή.

— Τότε γιατί μοΰ έδινε τήν εύτυχία, άφοΰ τόσον γρήγωρα θά μοΰ
τήν έπερνε· είπε. _ . , .

— Μήν πικραίνεσαι παιδί μου, τοΰ είπε μιά φωνή ποΰ τήν έκατά
λαβε πώς ήτον τοΰ Άμπντ - έλ - Καντέρ. Ξαναγύρισε στό δάσος καί 
στήσε τήν παγίδα σου.

Αλήθεια μόλις είχε στήσει τήν παγίδα του ό Άλής είς τό δάσος, τό 
πουλί έπιάσΟηκε, άλλ’ αύτήν τήν φοράν δέν τό άφησε νά φύγη καί 
γεμάτος άπό χαρά τό έπήγε στόν Σουλτάνο. Τούλθε τρέλλα τοΰ Σουλ
τάνου, δταν είδε τό έξωτικό πουλί καί σφίγκοντας τόν Άλή στό στήθος 
του, τόν αγκάλιασε καί τοϋ είπε: _ ,

— Είσαι ό καλύτερος άπό τούς υπηκόους μου. Σοΰ χρωστώ περισσό
τερα άπό τήν ζωήν μου καί θά σ’ άγαπώ πάντα.

Ό Άλής έχάρηκε ποΰ τοΰ είπε ό Σουλτάνος πώς Οά τόν άγαπρ. 
πάντα. Άλλά ό Σλιμάν έγινε θηρίον καί κρυφά τοΰ έσκάρωσε μιά 
άτιμη σπιουνιά. Έπήγε λοιπόν εις τόν Σουλτάνον και τοϋ είπε :

— Πολυχρονεμένε Πατισσαχΐμ έφέντιμ. Έχεις τώρα μέ τήν συμ
βουλή μου τό ωραίο πουλί. Μά τί είν’ αύτό έμπρός στήν Σουλτανο- 
ποΰλα τήν Χαλίμ, ποΰ μαγεύει τήν μοναξιά. Ή Σουλτανοποΰλα Χαλίμ 
είναι ωραία σαν τήν ήμέρα καί παραξενεύομαι ποΰ τά μάτια σου δέν 
τήν έθαύμασαν. Μά ό Άλής ξέρει ποΰ θά τήν εύρη καί άν σ’ άγαπρ, 
δπως λέει, θά φέρη είς τόν πειό δυνατόν Σουλτάνο τήν βασίλισσα τής 
ώμορφιάς.

— Θά τό κάμω, έτρεξε νά πή δ Άλής, ποΰ είχε συμθουλευθεΐ τον 
μεγάλον "Αμπντ - έλ - Καντέρ. Ή Χαλίμ είναι ωραιότερη άκόμη άπό 
δ,τι είπε ό Σλιμάν. Ή ώμορφιά της περνά κάθε φαντασία. Θά φύγω

Άμέοως δμως οί ζαπτιέδες έπεσαν έπάνω του.........

Πατισσαχΐμ καί θά σοΰ τήν φέρω. Μά κάτι μάγια τήν κρατούν έπάνω 
σ’ ένα νησί, μέσ’ στή μέση τοΰ Ώκεανοΰ ποΰ ζώνει τόν κόσμο. Γιά νά 
πλησιάσω μοΰ χρειάζεται ένα καράβι άπό άσήμι καί μάλαμα καθαρό, 
άπό τούς θησαυρούς ποΰ έχει ό περινούστατος Βεζύρης σου.

Ποιος τώρα έπεσε είς τήν παγίδα; Ό Σλιμάν. Εϊξευρε τόν Σουλτάνο, 
άπό καιρό. Εϊξευρε δτι δέν μπορούσε νά άντιοταθή κανείς είς τήν θέ- 
λησίν του. Ούτε έδοκίμασε λοιπόν νά άντισταθή καί έδωκε τό κλειδί 
τοΰ θησαυροφυλακίου του είς τόν άντίπαλόν του.

Νά τό καράβι, άπό άσήμι καί μάλαμα καθαρό, έτοιμο, σιγοκουνιέ- 
ται είς τό νερό μέ τήν μαλαματένια καρένα του, μέ τόν άσημένιο θώ- 
ρακά του. Μαλαματένιες είναι ή άντένες του, τά κουπιά του κφί τό 
δοιάκι· τά πανιά του είναι κομμένα άπό άσημένιο ύφασμα. Διά νά τό 
σκαρώσουν έπήραν άπό τήν κάσα τοΰ Βεζύρη σουλτανιά μαλαματένια 

καί ασημένια γρόσια. Έρράγιζε ή καρδιά τοΰ φιλαργύρου Σλιμάν, που 
τά είχε συνάξει μέ τόσους κόπους καί τά έβλεπε τώρα πανεριές νά χά
νω νται καί νά λυώνουν είς τό χυτήριον.Έκλαψε, έκλαψε, άλλά τοΰ κάκου.

Έσαλπάρισε τό μαλαματένιο καράβι. Μέσα στήν άπέραντη θάλασσα, 
ποΰ ζώνει τόν κόσμο, αρμενίζει - άρμενίζει μέ πλώρη κατά τό νησί τό 
μαγεμένο, δπου τά δυνατά μάγια βαστούν τήν πεντάμορφη Σουλτανο
ποΰλα Χαλίμ, ποΰ κλαίει τό πανώρηο πουλί της. Τό δοιάκι τό βαστρ. ό 
μεγάλος Άμπντ-έλ - Καντέρ καί ό Άλής γέρνοντας έμπρός κυτάζει τόν 
ορίζοντα. Μέ ένα ολόγιομο φεγγάρι σχίζουν τά νερά καί έξαφνα βλέ
πουν άπό μακρυά νά ξεπροβάλη ένας βράχος. Ήταν ή μυστηριιόδης

φυλακή, ποΰ μέσα ζή κλεισμένη ή Σουλτανοποΰλα, ή ωραία σάν τήν 
ήμέρα. Είς τό βάθος τοΰ κόρφου υψώνεται ένα παλάτι καί είς τήν βε
ράντα του ονειροπολεί ή Χαλίμ, άσπρη μές’ στό κάτασπρο πέπλο της.

Μόλις είδε τό καράβι νά μπουκάρη στόν κόρφο ήθέλησε νά Οαυμάση 
άπό κοντά αύτό τό ωραίο πράγμα καί διά νά ξεσκάση νά χάίδέψη τά 
κουπιά, νά πιάση τά πανιά καί νά κυταχθή στό μάλαμα τής άντένας. 
Έδωκε λοιπόν τό χέρι στόν Άλή καί έπήδησε ελαφρά στήν κουβέρτα. 
Μά άμέσως τό καράβι έμουντάρισε έμπρός, έσχισε τά νερά και τό 
ακρογιάλι εύρέθηκε μακρυά, ποΰ μόλις φαινόταν.Μά ή Χαλίμ δέν έφώ
ναξε βοήθεια· ή Χαλίμ δέν έκλαψε. Ήταν ευχαριστημένη ποΰ έσφιγκε 
δυνατότερα τό χέρι τοΰ Άλή.

«
Φαντάζεται καθένας τήν χαρά τοΰ Σουλτάνου, δταν τοΰ παρουσίασαν 

τό μαγεμένο μαργαριτάρι, ποϋ ή φωτιές του, άγνωστες έως τότε, δέν 
είχαν λάμψει παρά είς ένα ερημόνησο, μέσ’ στή μέση τοΰ άτέλειωτου 
πελάγους, ποΰ ζώνει τόν κόσμον. Ό Άλής έπληρώθηκε βασιλικά. Μαζή 
μέ άλλα δώρα έπήρε καί τό καράβι μέ τό όποιον έκλεψε τήν Σουλτα
νοποΰλα, τό μαλαματένιο καράβι μέ τήν άσημωμένη καρένα.

Καί ό πτωχός Σλιμάν, ποΰ έχασε τά πλούτη του, φυτοζωεί άθλια, 
ένφ ό αντίπαλός του έπλούτισε μέ τό ξεγύμνωμά του, μέγας καί πολύς.

Μά ό Σουλτάνος είχε ξετρελλαθεΐ μέ τήν Χαλίμ.
— Είναι καιρός νά διαλέξης· τής είπε μιά μέρα. Τόν Άλή ή έμενα; 

Άν θές νά γίνης γυναίκα μου, θά σοΰ δώσω τά μισά πλούτη μου καί 
θά είσαι Σουλτάνα τής 'Ρίχας.

— Πολυχρονεμένε Πατισσαχΐμ, σ’ εύχαριστώ πολύ- τοΰ είπε ή Χαλίμ. 
Πές νά άνάψουν μιά μεγάλη φωτιά καί νά κάνουν γύρω - γύρω ένα 
χανδάκι. Καβαλήστε καί οί δύω άπό ένα άλογο καί θά πάρω έκεϊνον 
ποΰ θά τήν πηδήση. Τόσον τήν άγαποΰσε, ποΰ ό Σουλτάνος τό έδέχθη.

— Μή φοβείσαι τίποτε· τοΰ έσφύριξε ό Σλιμάν. Ό Άλής πρέπει νά 
πηδήση πρώτος. ’Εμπιστεύσου λοιπόν εις έμένα. θά πώ νά άνάψουν 
τέτοια φωτιά καί νά άνοίξουν τόσφ πλατύ χανδάκι, πού θά σκοτωθή δ 
Άλής, σίγουρα.

Αύτό έχαροποίησε τόν Σουλτάνον.

«
Αλησμόνητες ημέρες διά τήν ιστορίαν τής 'Ρίχας. Ό λαός έτρεξε 

άπό δλα τά μέρη τής πολιτείας καί έστάθη ολόγυρα εις τόν άτελείωτο 
κάμπο, στολίζοντας τής πλαγιές, καί έμοιαζε σάν ένα μεγάλο ιπποδρο
μίαν, δπου στρυμώνεται ένα πλήθος αεικίνητον, θορυβώδες, ποΰ περι
μένει μέ ανυπομονησίαν κάτι τι πρωτοφανές. Μέσα είς τή μέση μιά 
φωτιά κολοσσιαία καί γύρω - γύρω ένα πλατύ χανδάκι καί βαθύ σαν 
άβυσσος. Ή φλόγες έφθαναν είς τόν ούρανόν μαζή μέ μαΰρον καπνόν. 
Τό σύνθημα έδόθη. Ό Σλιμάν έγλυκαίνετο μέ τήν έκδίκησίν του. Ό 
Σουλτάνος έγελοΰσε κάτω άπό τά πλοκαμωτά γένεια του, ένφ ό Άλής 
έλυπεϊτο.

— Τώρα πρέπει νά μέ βοηθήση ό μεγάλος Άμπντ-έλ - Καντέρ. Μά 
τί νά σοΰ κάνη κι’ αύτός σ' ένα τέτοιον κίνδυνον! Τώρα βλέπω πώς 
τελειώνουν δλα. Πρέπει νά τό πάρω άπόφασι· νά πεθάνω. Μά νά πε- 
Οάνω δέν είναι τίποτα. Φοβερό είναι ποΰ θά χάσω τήν Σουλτανοποΰλα μου

— Μήν πικραίνεσαι παιδί μου- τοΰ είπε ή φωνή τοΰ Άμπντ - έλ - Καν
τέρ. Γύρισε καί κύττα ολόγυρά σου καί έπωφελήσου άπό τήν βοήθειαν 
πού σοΰ στέλλει δ Κύριός σου.

Ό Άλής έγύρισε καί είδε ένα άλογο σελωμένο. Μά άλογο ήτον έκεϊνο 
τό παληάλογο, τό σκέλεθρο, ποΰ τό πετσί του ήτον κολλημένο στής 
πεταγμένες έξω πλευρές καί έσχημάτιζε φανταστικά κενά; Καί τί σέλ- 
λωμα! Γιά χαλινάρι μιά χορδή. Ή σέλλα τούλάχιστον; Ό ξύλινος 
σκελετός, ολόγυμνος, χαλασμένος, έλεεινός καί γιά κοροϊδία, κρεμα
σμένα μεγάλα ξύλινα σπηρούνια. Ό Άλής έπήδησε είς τό παληάλογο, 
έπιασε τό χαλινάρι, έφόρεσε τά σπηρούνια τά ξύλινα καί έτσι έπρό- 
φθασε τήν Σουλτανική συνοδεία.

Άλλά μόλις παρουσιάσθη έτσι έξέσπασε, ένα φοβερό χάχανο. Γιου- 
χάίσμοί ακούσθηκαν, ποΰ τούς έπανέλαβε ό άντίλαλος γύρω - γύρω. 
"Οσοι τόν συμπαθούσαν έλεγαν: Γιατί δέν ήθέλησε νά άντικρύση μέ 
εύγένειαν τόν κίνδυνον, διαλέγοντας ένα καλόν ζώον άπό τούς σταύλους 
τοΰ Σουλτάνου, άντί νά καβαλλήση τό βρωμάλογο αύτό;

Ό Άλής δμως δέν τάκουε. Έπροχώρησε πρός τήν φωτιά, ποΰ έμοιαζε 
μέ τζαμί πύρινο. Περνφ έμπρός άπό τήν Χαλίμ, τήν χαιρετφ καί έκείνη 
τοΰ ρίχνει μιά ματιά γεμάτη άγάπη. Κατόπιν γέρνοντας στήν βρωμο- 
σέλλα, σπηρουνίζει τό γελοΐον ζώον του, σηκώνονται καί οί δύο ψηλά, 
πηδούν στόν άέρα, χάνονται γιά μιά στιγμή μέσ’ στής φλόγες, έπειτα 
φαίνονται μακρυά καί τέλος χαμηλώνουν πάλιν είς τήν γη καί γκαλο- 
πάρουν μέ χάρι.

Άπό παντού ξεσπάζουν ένθουσιαστικές φωνές. Ό Άλής γυρίζει 
κοντά είς τήν εξέδραν, δπου ή Χαλίμ πρωτοστατεί καί άλλάζουν φλο
γερές ματιές.

«
Φθάνει καί ό Σουλτάνος θυμωμένος σάν τρελλός:
— Τρελλοί! φωνάζει. Σάς περνφ Ιδέα δτι ό Σουλτάνος δέν Οά κάμη 

δ,τι έκαμε ένας ύπήκοός του; Παιγνιδάκι είναι. Έχω στούς σταύλους 
μου πρώτης τάξεως άλογα, ποΰ περνούν καί τόν άνεμον. Φέρτετα! 
Όλοι τοΰ Σαραγιού καί οί αξιωματικοί μου νά καβαλήσουν καί νά 
έλθουν μαζή μου!

Ένόησαν τότε δτι ό Σουλτάνος έτρελλάθηκε, άλλά κανείς δέν έτόλ- 
μησε νά παρακούση. "Εφεραν λοιπόν άπό τά 10 πειό άγριάλογα τοΰ 
σταύλου, ένα τής Συρίας κατάμαυρο, σελωμένο γιά παράταξι καί έκα- 
βάλλησε. Έφθασε κοντά είς τήν Χαλίμ, τό έσταμάτησε μέ τό άτσαλένιο 
χέρι του καί τό έκαμε νά γονατίση καί έπειτα διά μιάς πετηέται ψηλά. 
Τάάσημένια σπηρούνια του μπήγονται βαθειά μέσα είς τό μαύρο δέρμα 
καί τρέχει τό αίμα άπό τής τρύπες καί τό άλογο πηδώντας άπό τόν 
πόνο όρμά έμπρός. Οί πασσάδες καί οί άξιωματικοί γκαλοπάρουν εξω
φρενικά μ’ ένα γκαλόπ φανταστικόν. Μιά φρενϊτις τούς σπρώχνει. Ό 
Σουλτάνος έπάνω στό Συριακό του άλογο, τό σατανικό άλογό του, 
τρέχει έμπρός καί πίσω οί άλλοι γεμάτοι άπό χρυσάφι καί πέτρες ποΰ 
λαμποκοποΰν. Καί έπειτα δλοι πέφτουν μέσα είς τήν πελώρια φωτιά. 
Εκατομμύρια φλόγες έσκορπίσθηκαν πρός δλους τούς άνέμους καί 
σπίθες, καί ένα σύννεφο άπό στάχτη έψήλωσε μισοούρανα καί ξαναέ- 
πεσε σάν βροχή. Καί επειτα ή φλόγες σηκώθηκαν ψηλότερα.

Έπέρασαν έπειτα στιγμές, μεγάλες σάν αιώνες. Ό σωρός λιγόστευε 
καί ή φωτιά έλιποψυχοϋσε. Καί ό θάνατος είχε καταπιεί τόν Σουλτάνον 
τής 'Ρίχας μέ τούς πασσάδες του.

Τότε άπό δλα τά μέρη καί άπό τούς γύρω λόφους μιά φωνή σάν 
καταιγίς, ποΰ περνφ, άκούσθηκε:

— Σουλτάν Άλή, Γιασασίν!
’Έτσι επευφημούμενος ό Άλής έπροχώρησε πρός τήν Χαλίμ καί^έγο- 

νάτισε. Ή Χαλίμ τόν έσήκωσε. Καί έτσι ό Άλής τήν έπήρε καί έγινε 
Σουλτάνος τής 'Ρίχας.

• « #

ΤΟ ΡΕΥΜΑ 
ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

<%άτρακυλοΰσα>· ποταμού τά καθαρά νερά του 
κ έχάνοντο σε άβυσσο" σε χάος πεφταν κατου. 
Τό ρεύμα τον άπό μακρυά έφερνε πλήθος ξύλα 
και ολα μές ‘ς τήν “Αβυσσο μαζύ του τά έκύλα. 

Στο ρεΰμα φύλλα, πώπεφταν άπό τά γύρω δάση, 
εφαινοντο σαν νάτρεχαν ποιο να πρωτοπεράση 
καί έπεφταν τό ενα ’μπρός, τό άλλο άπό ’πίσω, 
μά δέν 'μπορούσα κανενός τόν δρόμο νά κρατήσω ....

Καθένα, οπού εβλεπα τό ρεΰμα νά κυλά//, 
τό εκλαια, σάν εφευγε ’ς τήν “Αβυσσον νά πάγ]. 
Καί έσκεπτόμουν μοναχός τά φύλλα τά χαμένα, 
ποΰ άπό ’μπρος μου διάβαιναν κ’ έφευγαν ενα ένα...

“Ετσι καί 'μεϊς οί άνθρωποι έδ&, σάν γεννηθούμε, 
μας πέρνει άκατάπαυστος ό ποταμός τοΰ Χρόνον. 
Χωρίς νά καλονοιώθονμε 'ς. τό ρεΰμα του κυλούμε 
καί ζαλισμένοι με καπνούς θυμού, χαράς ή πόνου, 
ς εά χείλη φθάνουμε έμπρός και πέφτουμε ' κεϊ κάτου, 
για νά μάς κρύηί αιώνια τό χάος τοΰ θανάτου.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ. ΠΑΡΑΣΧΟΣ
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ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠ’ ΟΛΑ

Δια τους εν ρωσσία, και ρουμάνια,.--’Επειδή 
έπληροφορήθημεν δτι έν Ρωσσίφ και Ρουμανίι; 

έσημειώθη άπό τίνος σημαντική νομισματική διαφορά, παρακαλοΰ- 
μεν τούς κ. κ. συνδρομητής τοΰ Περιοδικού νά έχουν ύπ' δψει των 
δτι ή έτησία συνδρομή διά τό Εξωτερικόν είναι ώρισμένη,, άφ' ής 
έξεδοθη ή «Εικονογραφημένη , είς φρ. 22, δτι δέ κατόπιν τής 
άφομοιώσεως τών ταχυδρομικών τελών τής Ρουμανίας πρός τά τοΰ 
Εσωτερικού διά συμβάσεως μετά τής Ελλάδος, διά τήν Ρουμανίαν 
ή συνδρομή ήλαττώίίη είς δρ. 20. Συνεπώς παρακαλοΰμεν τούς μέν 
έν Ρωσσίφ νά υπολογίζουν είς 22 φρ. τήν έτησίαν συνδρομήν των, 
ούχΐ δέ είς 8 , ρούβλια, τούς δέ έν Ρουμανίφ πρός 20 δραχμής.

’Επ' εύκαιρίφ πληροφορσύμεν τούς έν Ρωσσίρ, συνδρομητής μας, 
δτι τήν φροντίδα τής είσπράξεως τών δικαιωμάτων τοϋ Περιοδικού 
άνέλαβον πάνυ εύγενώς καί ιιετά ζέσεως οί κ. κ. Θ. Σβορώνος, ό 
γνωστός τοΰ Ταϊγανίου ομογενής, ό έν Σουχούμ κ. Π. Άναστασιάδης, 
ό γνωστός έμπορος, καί ό έν Όδησσφ διακεκριμένος καθηγητης 
κ. Αν. Μάλτος. Καί ό μέν κ. Άναστασιάδης άνέλαβε τήν φροντίδα 
τής είσπράξεως τών έν Σουχούμ συνδρομητών, ό κ. Μάλτος — οδός 
Πούσκιν άρ. 66 έν Όδησσφ — τήν τών έν Όδησσφ μετά τής τών 

ταξιν, ήτις αποτελεί τά έννέα δέκατα τής επιτυχίας, έπροτίμησεν δ έκδο
της νά τό έκδώση είς δύω τόμους, έπί ζημίφ του προφανεϊ, άφοϋ διπλα
σιαζόμενου τοϋ δγκου, ηϋξησαν καί αί δαπάναι, χωρίς αυτός νά αύξήση 
τήν τιμήν. Οϋτω έξεδόθη δ Α’ τόμος, δ όποιος, κατά κοινήν δμολογίαν, 
πάσαν προσδοκίαν ϋπερέβη. ’Αληθώς άν κρ'νη κανείς άπό τόν πρώτον 
τόμον του, δηλαδή άπό τήν μεθοδικήν του κατάταξιν, τόν πλούτον τών 
πληροφοριών, τήν ακρίβειαν αυτών, τήν πολυτέλειαν τής έκδόσεως κλπ. 
δύναται άπεριφράστως νά εϊπη δτι, δ «’Οδηγός τής 'Ελλάδος· άπό τοΰδε 
παύει νά είναι κοινή τις έκδοσις, καί καταλαμβάνει τήν θέσιν άληβινοΰ μνη
μείου διά τήν'Ελλάδα, κυριαρχήσας μεταξύ άλλων έκβόσεων τοϋ είδους του.

ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ
Πολλή σαδοϋρα ύπάρχει μεταξύ τών δμογενών τοΰ Μάντσεστερ τής 

Αμερικής, τών Εργαζομένων μετ’ ευσυνειδησίας, τών πονούντων τήν Πα
τρίδα, τών εντίμων Ελλήνων τέλος.

Οδτω έκ τών έκεί είκοσι περίπου συνδρομητών μας, οί όποιοι έλαβον έπί 
8ν έτος φύλλον, ένας κάποιος Γ. Σμυρνάκης καί ένας κάποιος Γ. Μαράδας 
ήρνήθησαν νά πληρώσουν τά δικαιώματα τοϋ Περιοδικού άνά 22φρ. έκαστος.

Τό δέ νά εϊπωμεν περί κάποιων άλλων, τούς δποίους δ έκ Μάντσεστερ 
διελθών άντιπρόσωπός μας σημείο! ώς «άγνώστου διαμονής» ; Δηλαδή δέν 
άρκεΐ δτι μάς κατεχράσθησαν άπό 22 φρ. έκαστος, άλλά καί άναχωρήσαν-

Ν ΕΟΣ ΣΥ ΝΔΕΣΜΟΣ. — ΟΙ συντάκται τών καθημερινών ’Αθηναϊκών Εφημερίδων έπηξαν καί αύτοί έπί τέλους τό σωματεϊόν των καί τό γεγονός τό έπανηγύρισαν 
μέ. eva εύΟύμώτατον γεύμα εις τήν γοητευτικήν ίπαυλιν Θών, το όποιον έπεοφράγιοεν ή συμμετοχή μουσικού όμίλου τής «Μουσικής Ακαδημίας·.

πλησιεστέρων σημείων, ό δέ κ. Σβορώνος τήν φροντίδα διά τούς 
άνά τόν Καύκασον συνδρομητάς. Είναι καί οί τρεις αρχαίοι καί 
στοργικοί φίλοι τής «Εικονογραφημένης», οϊτινες πάντοτε έπρο- 
Οτάτευσαν τά συμφέροντα αύτής. Κατόπιν λοιπόν τής εύγενούς 
προθυμίας των, τούς έφωδιάσαμεν μέ τάς σχετικάς αποδείξεις. 
Πρός τούς κυρίους τούτους άπό τούδε δύνανται νά έμβάζωσιν οί 
συνδρομηταί τής Εικονογραφημένης· τά δικαιώματα της.

«
ΒΟΥΣ ΕΠΙ ΓΛΩΤΤΗι

Συνήθως, δταν κανείς πιέζεται νά σιωπήση, είτε διότι έδωροδοκήθη, 
είτε διότι δπωσδήποτε ϋποκύπτει είς βίαν, λέγομεν «βοϋς έπίγλώττη·.

Νομίζουν λοιπόν οί πολλοί δτι, σημαίνει, έπειδή έχει εις τήν γλώσσαν 
βώδι, δτι αδυνατεί άπό τό βάρος νά δμιλήσή.

’Αλλά δέν σημαίνει αύτό- Ό βοϋς δέν είναι έδώ βώδι, άλλά νόμισμα 
Έρετριανόν, έπί τοϋ δποίου είκονίζεται βοϋς, δπως έπί τοϋ Γαλλικού είκο- 
σαφράγκου είκονίζεται άλέκτωρ, δπως έπί τοϋ ’Ισπανικού νομίσματος 
Ρεγγίνας είκονίζεται κεφαλή βασιλίσσης, έπί τοϋ κολονάτου είκονίζονται 
στύλοι,έπί τής Αυστριακής κορώνας είκονίζεται στέμμα καί ούτω καθεξής.

Φαίνεται μάλιστα δτι τό νόμισμα αύτό ήτο άργυροϋν, άν κρίνή κανείς 
άπό τήν κατηγορίαν τοϋ Δημοσθένους κατά Αίσχίνου, ήν ονομάζει 
αργνράγχην, μολονότι οί Αρχαίοι μέ τήν λέξιν «άργύριον» ή «χρυσίον» 
ένόουν γενικώς χρήμα·

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Έκυκλοφόρησε πολυτελής δ «'Οδηγός τής Ελλάδος» τού κ. Ν. Ίγγλέση. 

Αύτήν τήν φοράν παρουσιάζει μάλιστα καί πρωτοτυπίαν έπ' ώφελείφ τών 
συνδρομητών του, τήν όποιαν δέν έπερίμεναν, διότι δέν τούς τήν είχεν ύπο- 
σχεθεΐ δ εκδότης του. Μέ τόν διπλασιασμόν τής Ελλάδος ήτο τόσον πολύ 
τό δλικόν του, ώστε έδιπλασιάζετο εις δγκον καί ή έκδοσις. Καί διά νά 
μή γίνη πολύ ογκώδες τό βιβλίον, διά νά έπιτυχη δέ καί εΰμέθοδον κατά- 

τες έκείθεν, δέν μάς ειδοποίησαν καν καί έξηκολουθήσαμεν νά στέλλωμεν 
φύλλον τόσον καιρόν, πληρώνοντες άσκόπως — έκτος τής άξίας τοϋ φύλ
λου — καί ταχυδρομικά τέλη. Ο! κύριοι αύτοί, οί άγνώστου διαμονής σήμε
ρον, άλλά καί «άχτώστσυ προελεΰοεως» βέβαια, είναι οί Β. Τζούτζαρης, 
1. Τρίκογλου, Σ. Βεργής, καί Άθηνά Κούκ.

Τούναντίον οί εκεί κ. κ. Στέφ. Γκίκας, Γ. Βολιτόπουλος, Γ. Κοπάδης, 
Λ. Κωστάκης, Δ0 Ν. Μισοϋ καί δ αρχιμανδρίτης κ. Κύριλλος Παπαγρη- 
γορίου, μέ στοργήν ύποστηρίζοντες τό Περιοδικόν ημών, μέ πολλήν προθυ
μίαν καί χωρίς καμμίαν ύπόμνησιν έκ μέρους μας, έσπευσαν νά φανώσι 
συνεπείς είς τάς πρός τήν «Είκονογραφημένην» ϋποχρεώσεϊς των.

Καί διά τούτο, θεωρούμεν ύποχρέωσιν νά εϋχαριστήσωμεν τούς τελευ
ταίους, οί όποιοι παρέχουν κατά τήν κρίσιμον αύτήν περίστασιν σπουδαίο- 
τάτην ένίσχυσιν είς τό έργον ήμών.

ΕΥΟΙΩΝΟΙ ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
Μετά χαράς ή «Εικονογραφημένη» έμαθε τούς εύοιώνους αρραβώνας 

τοϋ συμπαθέστατου φίλου της κ. 'Εμμανουήλ Μ. Συνεασίου μετά τής χαρι
τωμένης καί έκ τής άνωτέρας τάξεως τής Χίου Δ"? 'Αντωνίας Α. Πατρινοΰ. 
Ή «Εικονογραφημένη» συμμεριζομένη τήν χαράν των βαίνει τό εύάρμο- 
στον ζευγάρι μέ τά εύωσμότερα άνθη.

Ό κ. William Taylor, Διευθυντής τών έν Έλλάδι 
εργασιών τής Standar Oil Company New York καί ή 
Δεσποινίς Πόπη Δ. Παρίση ήρραβωνίσθησαν.
ΕΞΥΠΝΟΤΑΤΩΝ *

Ό περίφημος ζωγράφος 'Ραφαήλ, δταν άδίκως έπέκρινον τά έργα του, 
ώργίζετο φοβερά. Δύω καρδινάλιοι, μίαν ήμέραν, έμέμφοντο εν έργον του, 
διότι είχε πολύ έρυθρά τά πρόσωπα τοϋ 'Αποστόλου Πέτρου καί Παύλου:

— Κύριοι, τούς είπε, μήν έκπλήττεσθε. Έγώ τούς έζωγράφισα άκριβώς 
δπως aivat τώρα είς τούς ούρανούς. Τό πρόσωπόν των έχει κοκκινήσει άπό 
εντροπήν, διότι ή Εκκλησία των διοικείται τόσον έλεεινά-

Έν ’Αθηναις, Τνκογραφείον «Εστία» Κ. Μάϊσνερ καί Ν. Καργα&ονρη — 10661.


