
Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ
ΙΑ' Ετος — Αριθ. 132 Δ. ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ διευθυντής-ιδιόκτητης Οκτώβριος 1915

ΞΕΝΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ “ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ,,

Η ΠΡΟΒΑ



ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ

Αυστριακών είς 250,000. πλήν τών έξ άοθε-

ΡΟΥΣΜΑΤΑ έπαγγελματικής αντιζηλίας έσημειώθησαν καί είς τόν 
Βουλγαρικόν στρατόν, δπως καί είς τόν Τουρκικόν, έκ τής έν αύτφ 

παρουσίας Γερμανών άξιωματικών καί κυρίως έκ τής ύπό τών Γερμα
νών διευθύνσεως τών έπιχειρήσεων. Όμάς Βουλγάρων άξιωματικών, 
μή ανεχόμενη νά διευθύνουν οί Γερμανοί, προέβη είς άθρόας παραιτή
σεις. 'θ' Βασιλεύς Φερδινάνδος, έννοεΐται, δχι μόνον δέν έδέχθη ταύτας, 
άλλά καί ήπείλησε τούς αξιωματικούς τής έν λόγφ δμάδος διά Στρατο
δικείου, έπί έσχάτη προδοσίφ. Καί τά πράγματα έξελίσσονται όμαλώς 
πλέον έκεϊ καί οί Γερμανοί αξιωματικοί διευθύνουν καί έν Βουλγαρίφ 
τά πάντα, απαράλλακτα, δπως καί έν Τουρκίρ. Νομίζετε δτη άν έτασ- 
σόμεθα—δ λόγος τό λέει — μέ τό μέρος των, δέν θά μάς έκαναν τά 
ίδια; Δέν θά έπροφθάναμεν καν νά τό άντιληφθώμεν καί θά μάς είχαν 
πάρει κάθε διεύθυνσιν. ’Αλήθεια εις αύτό δέν μπορεί παρά νά τούς θαυ- 
μάση κανείς. ΤΙ ενιαία διεύθυνσις τοΰ δλου άγώνος καί τό εύμέθοδον, τό 
σύστημα, τούς συγκροτούν άκόμη. "Αλλως πρό πολλοΰ θά είχαν σβύσει.

«
Έγγίζει όλοέν τό τέρμα. Κατά τόν μήνα Σεπτέμβριον υπολογίζουν 

τάς απώλειας τών Γερμανών έν Γαλλίρ είς 100000 άνδρών καί έν Ρωσ- 
σίρ είς 300000, τάς δέ τών Αυστριακών είς 250,000. πλήν τών έξ άσθε- 
νειών τεθέντων έκτος μά
χης καί ενός σώματος έκ 
50000 άνδρών, δπερ άπω- 
λέσθη είς τά Πολωνικά 
έλη. Αί έν συνόλφ άπώ- 
λειαι τών Γερμανό-Αυ
στριακών άπ’ άρχής τοΰ 
πολέμου μέχρι τέλους 
Σ/6ρίου υπολογίζονται 
είς 5-6 εκατομμύρια άν
δρών. "Ωστε δεδομένου 
δτι έν αρχή παρέταξε ή 
μέν Γερμανία 5 εκατομ
μύρια, ή δέ Αυστρία 3, 
δτι δέ έν τφ μεταξύ ή 
έμπόλεμος δύναμις τής 
Γερμανίας άνήλθβν είς 8 
καί ή τής Αυστρίας είς 
4, αί δύο Κεντρικοί Αύτο- 
κρατορίαι σήμερον δια- 
θέτουσι μόνον 6-7 εκα
τομμύρια άνδρών, έναντι 
12 εκατομμυρίων άτινα 
έχουσιν ύπό τά δπλα 
σήμερον ή Γαλλία, ή 
’Αγγλία, ή Ρωσσία καί 
ή ’Ιταλία.

Καί ιδού διατί άνεκό- 
πησαν αί είς Ρωσίαν προ
ελάσεις τών Γερμανών 
καί ή πρός τό Σουέζ 
κάθοδός των, ό δέ Χί- 
δεμπουργ απειλεί παραί- 
τησιν, διότι τοΰ έδηλώθη, 
δτανέζήτησενένισχύσεις, 
δτι ούτε ένα στρατιώτην 
δέν πρέπει νά περιμένη.

Ό Γίγας κάμπτεται, 
άλλά δέν έννοεΐ νά άφή- 
ση τό παιγνίδι. Μπλοφά
ρει πάλιν, άπειλών τήν Ρουμανίαν μέ 700 χιλιάδας άνδρών, δπως 
έξήγγελλεν δτι θά ήρχιζε τήν κάθοδόν του πρός τήν Κωσταντινούπο- 
λιν μέ 800 χιλιάδας, διά νά συγκεντρώση μόλις 250,000.

«
Καϋμένη Γαλλική άποστολή! Ένθυμεϊσθε πώς έκαμαν τήν έπιστρά- 

τευσιν καί τήν κινητοποίησιν καί τόν έπισιτισμόν κατά τούς πολέμους 
τοΰ 1912 καί 13 ; Δύνανται νά καυχηθοΰν δτι αύτοί συνεκέντρωσαν, 
ένέδυσαν, έθρεψαν καί παρέταξαν τόν Ελληνικόν στρατόν διά νά νικήση. 
Τώρα; Άποδεικνύεται δτι ούτε μαθήματα δέν άντιλαμβανόμεθα. Ή 
αύτό πρέπει νά δεχθή κανείς ή δτι τό Έπιτελεΐον δέν έχει καιρόν νά 
σκεφθή καί περί έπιστρατεύσεως, διότι κατ’ έντολήν τής κυβερνησεως, 
καταστρώνει σχέδια, πώς νά έξοντωθή δ Βενιζέλος. Διότι μόνον είς 
αύτό αποβλέπουν τά μέτρα περί άποστρατεύσεως, περί προσκλήσεως 
τών προσφύγων ύπό τά δπλα κτλ.

Έν τφ μεταξύ έφαρμόζομεν τό Γερμανικόν σχέδιον... έκλογών.

«
Μάς έγιναν καί πάλιν προτάσεις μέ άνταλλάγματα σοβαρά καί θετικά 

καί μέ προγαμιαίαν δωρεάν τήν Κύπρον, άλλά τίποτε. Δέν έννοοΰμεν 
νά έξέλθωμεν τής ούδετερότητος. Μή λησμονείτε άπό ποιους κυβερ- 
νώμεθα. Έν έτει 1910 ώνομάζοντο φαυλοκράται καί είχον τεθεί βιαίως 
εκποδών, ή δέ πολιτική των ήτο ή άψογος στάσις. Τώρα λέγονται Οικου
μενική Κυβέρνησις καί ή πολιτική των - Ούδετερότης». Τά πτώματα 
έβρυκολάκιασαν. Τίποτε άλλο.
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Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ. — Ή Α. Μ. ό Βαοίλεύς ήφέλησε νά προαδώση.Ιδιαιτέραν σημασίαν είς τήν κατάληψιν τής 
Θεσσαλονίκης καί πρός τοντο διέταξε νά καΙΗερωβή καϋαρώς στρατιωτική ίορτή, ή όποια έφέτος είς 
λαμπρότητα καί μεγαλείον ήτον άπαράμιλί,ας. Ή έορτή έγεινεν είς τά Παραπήγματα τοϋ Πεζικού.

[Φωτ. Γ Γρηγοροτιονίον]

καϊ άσχολούμεθα δχι είς τό νά παρακολουθώμεν τήν άνέλιξιν τής κατα- 
στάσεως έν ένόπλω ούδετερότητι, ώς είχε δηλωθεί ύπό τοΰ κ. Ζαΐμη, 
άλλά, άνασχηματισθείσης τής κυβερνησεως ύπό ένα άλλον βαθύγηρον 
πρεσβύτην, τόν κ. Σ. Σκουλαύδην, είς τό νά καταρτίσωμεν συνδυασμούς 
καί είς τά Υπουργικά συμβούλια, ένφ παρά τά σύνορά μας έχθροί προ
αιώνιοι χαράσσουν τό μέλλον μας μέ τήν λόγχην των, τσακώνονται οί 
Πρόεδροι — παρ’δλίγον νά εϊπωμεν: Τών Συντεχνιών— διά τάςέν τοϊς 
συνδυασμοϊς τών διαφόρων περιφερειών θέσειςύποψηφίων.Έν τφ μεταξύ 
ή συντεχνία τών Προέδρων, έκδικουμένη τήν έκποδάιν Οέσασαν αύτούς 
Έπανάστασιν, κουρελιάζει τό Σύνταγμα,τό δι’άγώνων καί θυσιώνκτηθέν.

«
Άρτον μέλανα έφάγαμεν καί έμαρτυρήσαμεν. Θά φάγωμεν άκόμη 

ίσως καί άκρίδας καί μέλι άγριον, δπως πηγαίνομεν. Διότι βέβαια δέν 
θά γλυτώσωμεν τόν άποκλεισμόν. Άλλά μήπως δέν άπεκλείσθημεν μίαν 
φοράν άκόμη κατά τό 1886 ; Είρηνοπόλεμον καί τότε ε’ίχομεν εξαντλη
τικόν, μάς έσωσε δέ διά τοΰ άποκλεισμοΰ ό Τρικούπης. Τώρα ποιος θά 
μας σώση άπό τόν άποκλεισμόν; Άλλ’ έλησμονήσαμεν τό θαυμάσιοι' 
τοΰ Δηλιγιάννη : «Έλληνες έσμέν, λάχανα έσθίομεν καί.........συνδυα
σμούς καταρτίζομεν καί άγρόν ήγοράσαμεν καί γυναίκα έγήμαμεν, ού 
μήν άλλά καί όδόντας τρίζομεν είς τήν Άντάντ». Έφαντάσθητε ύψος 
βλακείας; Έδήλωσεν ή νέα κυβέρνησις πρός τήν Άντάντ, ώς δν μή 
ήρκει ή έκ τής άθετήσεως τοΰ πρός τήν Σερβίαν συμμαχικού δρου άτί- 
μωσις, δτι άν αί έν Μακεδονίρ συμμαχικοί δυνάμεις, καταδιωκόμεναι 
ύπό τών Γερμανοβουλγάρων ήθελον είσέλθει είς τό έδαφος μας, θά τάς 
άφοπλίση καί θά τάς περιορίση. Δεινόν τό γήρας, ού γάρ έρχεται μόνον.

Όχι ένας φούρνος, άλλ’ ίσως δλοι οί φούρνοι τής παλαιός καί νέας ;
Ελλάδος θά έπεσαν. Ή Βουλή έψήφισε νόμον περί αισχροκέρδειας έν 
ώρρ έπιστρατεύσεως καί πολέμου. Ποινή φυλακίσεως καί πρόστιμον / 

.................................................................................................................................I
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τά λοιπά τρόφιμα. Οΰτω Οάπεριεστέλλετο

μέχρις 25,000 δρ. θά επιβάλλεται, δχι μόνον εις τούς πωλοΰντας εις 
υπερβολικήν τιμήν τρόφιμα, είδη φωτισμού, θερμάνσεως καί είδη τοϋ 
πολέμου, άλλά καί είς τούς άποκρύπτοντας ή καταστρέφοντας διά νά 
προκαλέσουν ΰψωσιν τής τιμής των, καθώς καί εις τά τραστ. ’Εννοείται 
δτι διά τοϋ νόμου τούτου παρέχεται τό δικαίωμα είς τάς άρχάς νά 
κατάσχουν, δημεύουν, έπιτάσσουν τά υπερτιμημένα είδη. Ό νόμος 
έφηρμόσθη καί βλέπετε τώρα είς τά αστυνομικά τμήματα νά πωλήται 
ζάχαρη, ψωμιά καί άλλα είδη είς τιμάς λογικός. Καιρός ήτον νά παταχθή 
έπί τέλους αύτή ή έν μέση άγορρ. εύσχημος ληστεία, είς ήν πολλοί 
οφείλουν τάς σημερινάς κολοσιαίας περιουσίας των. Θά ήθέλομεν άκόμη 
νά συνεπληροΰτο τό προστατευτικόν μέτρον, έπεκτεινόμενον καί εις 
άλλα είδη καί δχι μόνον έν ώρ<; πολέμου, άλλά καί έν ώρρ ειρήνες- 
Θά ήθέλομεν πλήρες άγορανομικόν σύστημα, πατάσσον κατακέφαλα, δχι 
μόνον τόν δπισθεν τοϋ περιφήμου αξιώματος «τής προσφοράς καί τής 
ζητήσεως» κρυπτόμενον εκβιαστήν, άλλά καί τόν Βοργίαν—δηλητηρια
στήν, δστις νοθεύει καί τό γάλα τών παιδιών μας καί τό βούτυρον καί 
τά λοιπά τρόφιμα. Οΰτω Οάπεριεστέλλετο τό κακόν καϊ θά προήγετο τό 

έντιμον καί ενσυνείδητον 
έμπόριον.

«
Έκλογάς πάλιν! Νέος 

σάλος, νέον άναστάτωμα 
καί περισπασμός τής 
προσοχής τοΰ κόσμου 
πρός τά έκλογικά, ώστε 
νά μή προσέχη είς τά 
έξωτερικά. Βέβαια μόνον 
αύτή ή έξήγησις χωρεϊ 
διά τό επουσιώδες έπει- 
σόδιον, δπερ ή κυβέρνη- 
σις άνήγαγεν εις περιω- 
πήν πολιτικού ζητήμα
τος. "Ενας βουλευτής έχα- 
ρακτήρισε τήν υποβολήν 
νομοσχεδίων ύπό τοϋ 
Υπουργού τών Στρατιω
τικών «άσύστολον», κα
τόπιν δέ άνεκάλεσε τήν 
φράσιν του, ζητήσας καί 
συγγνώμην άπό τήν Βου- 
λήν.Άλλ’ήδη ό κ.'Γπουρ- 
γός, ώς έάν τόν είχε θίξει 
τό Σώμα, περιφρονητι- 
κώς είχεν άπέλθει τής 
αιθούσης, ή δέ κυβέρνη- 
σις δραξαμένη τής ευκαι
ρίας διά νά δημιουργήση 
κρίσιν καί έπιτύχη τήν 
διάλυσιν τής Βουλής, μέ 
τήν έλπίδα τοΰ καθενός 
«Καπετάν ένα »—Προέ
δρου, δτι θά φέρη περισ
σοτέρους φίλους μέ τάς 
νέας έκλογάς, ήρνήθη νά 
δώση είς τό Σώμα τήν 
αίτηθεΐσανίκανοποίησιν. 
Οΰτω ή Βουλή διελύθη
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ΑΠΟ πολλοΰ ήδη χρόνου ε’ίχομεν συνειθίσει ν’ άκούωμεν τήν φράσιν 
Εύρωπαϊκός πόλεμος», ή όποια κατ’άρχάς μετά δέους έπροφέ- 

ρετο, ώς περί συμβεβηκότος φοβερού, άλλ’ ήτις κατόπιν τής μακροχρο
νίουσυνήθειας είχε άπωλέσει πλέον τό πρώτον δέος, έλέγετο δέ άφελώς 
χωρίς νά προξενή έντύπωσιν. Τόσον ό κόσμος είχε συνειθίσει είς τήν 
ιδέαν ταύτην, ώστε καίτοι έπίστευεν δτι θά έπήρχετο μίαν ημέραν καί 
δτι αί συνέπειαι αύτοΰ θά ήσαν φοβεραί διά τήν 'Ανθρωπότητα, έν 
τούτοις έπειδή, ούτε τήν ημέραν ταύτην έγνώριζε, ούτε ήδύνατο νά 
μαντεύση, δέν. τόν έφοβεϊτο πλέον. Ώμοίαζε κατά τοΰτο μέ τήν ιδέαν 
τοΰ Θανάτου ή μάλλον τής Δευτέρας Παρουσίας, τήν όποιαν πιστεύομεν, 
άλλά δέν φοβούμεθα... τούλάχιστον ένόσφ εϊμεθα νέοι! Άλλως τε 
εΐχομεν λόγους ν’ άμφιβάλωμεν, άν δχι δτι θά συνέβαινε, τούλάχιστον 
δμως δτι θά έπήρχετο έπί τών ημερών ημών, καθόσον έπί ικανούς 
χρόνους έλέγετο χωρίς νά συμβή, ώστε νά καθίσταται πιθανή ή έλπίς 
δτι δέν θά τόν έβλέπομεν ημείς. Έν τούτοις είχε φθάσει πλέον τό 
πλήρωμα τοΰ χρόνου καί έπί τών ημερών ημών έμελλε νά έκραγή τό 
φοβερόν γεγονός, δπερ «πολλάς ίφθίμους ψυχάς Άϊδι προΐαψε» καί τις 
οίδε πόσας μέλλει έτι νά 
προϊάψη.

Ημείς δέν θά έξιστο- 
ρήσωμεν βεβαίως τά τοΰ 
πολέμου τούτου, ούτε πρό
κειται ένταΰθα περί αύτοΰ. 
Τοΰτο είναι έργον άλλων· 
τοΰ μέλλοντος 'Ομήρου ή 
θουκυδίδου. Έν τώ πα- 
ρόντι θέλομεν έκθέσει μό
νον τάς ιδέας ημών περί 
τής πολιτικής τής Ελλά
δος έν σχέσει πρός τόν 
πόλεμον τούτον καί τάς 
συνέπειας αύτοΰ, αΐτινες 
θά έπέλθωσι καί αΐτινες 
βεβαίως θά έπιδράσωσι 
καί έπί τής Ελλάδος, άφοΰ 
ό πόλεμος ούτος μέλλει 
νά μεταστρέψη τάς τύχας 
δλων σχεδόν τών έθνών 
τής Εύρώπης. Πρός τοΰτο 
είναι άνάγκη πρωτίστως 
νά έξετάσωμεν τάς βλέ
ψεις έκάστης τών διαμα- 
χομένων Δυνάμεων, καθό
σον μόνον δταν γνωρίζω- 
μεν τί ζητοΰσιν αύται διά 
τοϋ πολέμου τούτου, δυνά- 
μεθα νά έξαγάγωμεν συμ
περάσματα άσφαλή περί = ... - ___ .
πτώσει έπικρατήσεως έκατέρας τών διαμαχομένων μερίδων. Τά έθνη, 
δπως καί τά άτομα, δέν δύνανται ποτέ νά άρκεσθώσιν είς δ,τι έχουν 
ή είς δ,τι άπέκτησαν. Πάντοτε έπιζητοΰσι ν' άποκτήσωσι πλειότερα, 
ούδ’ άρκοΰνται πάλιν είς ταϋτα μόνον. Είναι τοΰτο ίδιον τής φύσεως 
τοΰ άνθρώπου καί διά τοΰτο έπεκτείνεται καί είς τά έξ αύτών άποτε- 
λούμενα κράτη, έφ’ δσον χωρίζονται ταΰτα άπ’ άλλήλων, είτε διά τής 
διαφοράς τών φυλών, είτε διά χωριστών πολιτευμάτων. Τοΰ κανόνος 
τούτου ούδέν κράτος έχον ζωτικότητα έξαιρεΐται. Πάντα άποβλέπουσι 
πρός τό εαυτών συμφέρον καί διά τοΰτο έκτος έξαιρετικών περιστά
σεων, ούτε φιλίαν έμφυτον παραδέχομαι, ούτε έχΰραν, άλλά μόνον συμ
φέρον. Ούδείς δέ δύναταί νά τά κατηγορήση διά τοΰτο. Τά κράτη δέν 
είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα, έφ’ δσον δέ τά συμφέροντα αύτών συμ- 
πίπτουσι, συμπράττουσιν ή συμμαχοΰσιν, εύθύς δέ ώς ήθελον εύρεθεϊ 
έν άντιθέσε, μετατρέπονται είς άντίπαλα, ώς άπέδειξεν ό Βαλκανικός 
πόλεμος καί τελευταϊον ό πόλεμος τής ’Ιταλίας κατά τής Αυστρίας. 
Διαφερουσιν δμως ταΰτα κατά τούς σκοπούς καί κατά τόν τρόπον, 
καθ' δν έπιδιώκουσι τό συμφέρον αύτών. Άλλα μεν, ώς ή ’Αγγλία καί 
ή Γαλλία, περιορίζουσι τάς άξιώσεις αύτών είς άποικίας είς ξένας 
ηπείρους. Άλλα δέ, ώς ή Ρωσσία, ή Γερμανία, ή Αυστρία, έσχάτως δέ 
καί ή Ιταλία, δέν άρκοΰνται είς ταύτας μόνον, άλλά ζητοΰσι καί τήν 
έπέκτασιν αύτών διά τής ύποταγής τών πλησίον αύτών ευρισκομένων 
μικρφν κρατών. Έκ τής τοιαύτης αύτών πολιτικής έπήγασε τό ’Ανατο
λικόν ζήτημα, δπερ έπί τοσούτους αιώνας δέν λύεται, διότι ούδεμία 
τών διεκδικουσών τήν κυριαρχίαν τής Βαλκανικής Δυνάμεων έννοεΐ νά 
ύποχωρήση, ούτε κατέστη δυνατόν νά ύποχωρήση. Γνωστοί είναι αί 
βλέψεις, ας έχουσιν έν τή ’Ανατολή αί δύο Δυνάμεις Ρωσσία καί 
Αύστρία καί ή συνεπείρ. τούτων άντιζηλία, ή ύπάρχουσα μεταξύ αύτών 
καί τών λοιπών Δυνάμεων. Συνεπείρ. τών άντιζηλιών τούτων καί τής 
έχθρότητος τής Γερμανίας καί τής Γαλλίας έδημιουργήθησαν διάφο
ροι συμμαχίαι, δΓ ών έκρατεΐτο ή ισορροπία τής Εύρώπης πρός δια- 
τήρησιν τής ειρήνης. Ούτως έχομεν έν τφ παρόντι πολέμιο τάς δύο 

Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ.— Μετά τήν δοξολογίαν, τελεσ^εΐσαν είς τήν πλατείαν τών Παραπηγμάτων, ό Βασιλεύς 
έπεΟεώρησε τά σώματα, άτινα κατόπιν παρήλασαν ένώπιον Του. ]Φωτ. Γ. Γρηγοροηρνλαν]

τών συνεπειών, άς θά έχη ούτος έν περι-

άντιπάλους ομάδας, άφ’ ενός μέν τήν συμμαχίαν τής Γερμανίας μετά 
τής Αύστρίας, άφ’ ετέρου δέ τήν κληθεϊσαν Άντάντ, άποτελουμένην έκ 
τών συμμάχων Γαλλίας καί Ρωσσίας, είς ας προσετέθη ή Αγγλία καί 
τελευταίως ή ’Ιταλία, μεθ’ ών μάχονται ήρωϊκώς τό Βέλγιον καί ή Σερβία.

Είναι πλάνη νά νομίζωμεν, δτι ό παρών πόλεμος είναι άδιάφορος 
διά τήν Ελλάδα καί δτι ήμεϊς εϊμεθα ξένοι είς τόν αγώνα τοΰτον 
μεταξύ τών Μεγάλων Δυνάμεων. Τοΰτο ισχυρίζονται δσοι έπιθυμοΰσι 
νά μείνη ή Ελλάς έν τή στάσει τής παθητικής άδρανείας, ήτοι τής 
έπικληθείσης «Ούδετερότητος καί ν’άναμείνη μέ έσταυρωμένας τάς χεϊ- 
ρας τό άποτέλεσμα αύτών. Ό πόλεμος ούτος ενδιαφέρει μεγάλως τήν 
Ελλάδα, διότι είς έκ τών λόγων, οϊτινες προεκάλεσαν τοΰτον είναι τό 
Ανατολικόν Ζήτημα καί ιδίως αί βλέψεις τής Αύστρίας, ας έχει διά τήν 
Μακεδονίαν. Ή Αύστρία δέν ήδύνατο νά ύπομείνη ήσύχως τό καθε
στώς, δπερ έδημιουργήθη διά τοΰ Βαλκανικού πολέμου καί ιδίως διά 
τοΰ δευτέρου πολέμου τής Σερβίας καί Ελλάδος κατά τής Βουλγαρίας, 
διότι Σερβία ισχυρά, ώς έδημιουργήθη διά τοΰ πολέμου τούτου, άπο- 
κλείουσα τήν πρός τήν Θεσσαλονίκην κάθοδον, έσήμαινεν ένταφιασμόν 

τών σχεδίων αύτής τοΰ 
μέλλοντος καί διά τοΰτο 
έπεζήτησεν άφορμήν, ϊνα 
άνατρέψή τό καθεστάις 
τοΰτο, ήν άνεΰρεν δπως 
κηρύξη τόν κατά τής Σερ
βίας πόλεμον, δστις ύπήρ- 
ξεν δ σπινθήρ δ άναφλέ- 
ξας τήν Εύρώπην. Είς 
τοΰτο εύρε σύμφωνον καί 
τήν Γερμανίαν, ή δποία 
ένόμισεν δτι ήτο κατάλλη
λος ή στιγμή, δπως έπω- 
φεληθή, προτού ή Ρωσ
σία συμπληρώση τάς πα- 
ρασκευάς αύτής, ΐνα εύρη 
ταύτην άνέτοιμον καί έξα- 
σφαλίση τήν νίκην. Ή 
Γερμανία άπό πολλοΰ 
χρόνου έπεζήτει νά εύρη 
τόν κατάλληλον καιρόν, 
ΐνα θέση τέρμα είς κατά- 
στασιν, ήτις είχε καταστή 
άφόρητος, λόγφ τών άτε- 
λευτήτων έξοπλισμών.

Έμελέτα επομένως νά 
έξοφλήστ; τούς λογαρια
σμούς αύτής μετά τής Γαλ
λίας, νά ουντρίψη τήν Ρω
σίαν καί κατόπιν νά στρο

φή κατά τής Αγγλίας, δπως πραγματοποίηση τά κατακτητικά αύτής 
σχέδια. Ήλπιζεν δτι ή Αγγλία δέν θά έλάμβανε μέρος είς τόν παρόντα 
πόλεμόν καί έμελέτα άργότερον νά στραφή κατ’ αύτής, δταν θά παρε- 
σκευάζετο έπαρκώς καί κατά θάλασσαν, ΐνα συντρίψη καί ταύτην. Διά 
τοΰτο δέ καί ή (ΐήνις αΰτής κατά τής Αγγλίας, ήτις τήν προέλαβεν έν 
τώ πολέμφ, έννοήσασα τά σχέδιά της.

Ή Γερμανία αύξηθεϊσα καταπληκτικώς κατά τόν πληθυσμόν άπό 
τοΰ πολέμου αύτής κατά τής Γαλλίας, ένεκα τής γνωστής θεωρίας 
της περί πολυτεκνίας, ήν νομίζομεν έσφαλμένην, έφ’ δσον δέν συν- 
τρέχουσι άναλόγως καί τά μέσα τής συντηρήσεως, καί ήν συνέλαβεν 
ένεκα τών βλέψεων αύτής, άναπτύξασα δέ τό έμπόριον καί τήν βιομη
χανίαν της είς τόν ύπέρτατον βαθμόν, ώστε νά συναγωνίζεται έπιτυ- 
χώς πρός τάς άλλας έμπορικάς καί βιομηχανικός Δυνάμεις καί ιδίως 
πρός τήν Αγγλίαν, έβλεπε μικρόν πλέον τόν περί αύτήν ορίζοντα καί 
ήρχισε παρασκευαζομένη μεθ’ υπομονής, έπί μακρά έτη μετά θαυμα
στής όντως έπιμελείας έργαζομένη, μελετώσα τόν πόλεμον τοΰτον, 
δι’ ού έπεζήτει δχι μόνον νά συντρίψη άλλας Δυνάμεις καί ν’ άνα- 
δειχθή αύτη κυρίαρχος, άλλά νά έπεκταθή καί πρός τήν Ανατολήν διά 
τοΰ έκγερμανισμοΰ ταύτης, ϊνα έχη τήν άποκλειστικήν έκμετάλλευσιν 
αύτής, ώς άπήτουν τά συμφέροντα της καί ή άνάπτυξις τής βιομηχα
νίας της. Πρός τοΰτο εύρε σύμφωνον καί τήν Αύστρίαν, ής θά έπραγ- 
ματοποιοΰντο αί βλέψεις, ας είχεν ανέκαθεν έπί τής Ανατολής καί 
ήτις ένεκα τούτου έκθύμως τήν ύποστηρίζει, ύποβαλλομένη είς πάσας 
τάς θυσίας. Κατορθώσασα δέ νά προσεταιρισθή καί τήν Τουρκίαν καί 
Βουλγαρίαν, έπωφεληθεϊσα τοΰ μίσους αύτών κατά τής Ελλάδος καί 
Σερβίας καί τίς «ϊδε -ποιας παραχωρήσεις πρός αύτάς ύποσχεθεϊσα δα- 
πάναις αύτών, ζητεί ήδη νά κατασυντρίψη πρώτον τάς άι-τιπάλους 
αύτής Δυνάμεις, έπιφυλασσο|τένη κατόπιν νά στραφή καί κατά τών 
ανόητων συμμάχων της, τάς δποίας άσφαλώς μέλλει νά μεταβάλη εις 
Γερμανικά Προτεκτοράτα, άφοΰ προηγουμένως τά παχύνη διά τών 
σαρκών τής Ελλάδος καί τής Σερβίας, καθόσον γνωστή είναι ή περί 
μικρών κρατών θεωρία αΰτής, δτι δέν έχουσι κανέΐ'α λόγον ύπάρξεως·
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Τοιουτοτρόπως μέλλει νά λύση τό ’Ανατολικόν ζήτημα, ώς συμφέρει 
είς αύτήν, καί ώς έχει απόλυτον άνάγκην, διότι μονον κατ’ αύτόν τόν 
τρόπον δύναται νά άποζημιωθή έν τώ μέλλοντι διά τάς τόσος θυσίας, 
άς ύπέστη κατά τόν παρόντα πόλεμον καί νά έπιβάλη εις τήν Εύρώπην 
τήν ποθητήν ειρήνην. .. τής ίδιας αύτής εκλογής. Οΰτω, ένφ άλλοτε 
διεκήρυττεν δτι ή 'Ανατολή δέν αξίζει ουδέ τά οστά ένός Πομμερανού 
στρατιώτου, ήδη πρός έκπλήρωσιν τών σκοπών της πολλά οστά ΙΙομ- 
μερανών μέλλουσι νά καλύψωσι τό έδαφος τής ’Ανατολής.

Κατά τών κατακτητικών αύτών σχεδίων, κατά τοΰ Γερμανικού μιλι
ταρισμού , κατά τοΰ κοινού τούτου κινδύνου άγωνίζεται ήδη ή Άντάντ. 
Είς τούτο συνηνώθησαν πάοαι αί προσπάθειαί των έν τώ κοινφ άγώνι 
πρός ματαίωσιν τών σχεδίων τούτων, διότι έν τώ σκοπφ τούτφ έγκει-

ΤΟ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ. — "Οταν ήλΰεν ή σειρά τον έτίβη έπί κεφαλής τής πυροβολαρχίας τον ό Πρίγκηψ ’Αλέξανδρος 
καί δ λαός προέπεμψε τό Παιδί, τον Βασιληά μέ ένβουσαισμόν καί στοργήν. Μά ή Μοίρα «βάσκανε τό ώραϊο Βασιλόπουλο 

καί «πεσεν άπό τό άλογο. Εύτνχώς δέν ήτο παρά άπλονν κάταγμα τό πάβημά τον.

ται τό μεγαλήτερον αύτών συμφέρον, καθόσον μόνον οΰτω θά ήσυχά- 
σωσιν έν τφ μέλλοντι καί θά παύσωσι τάς μεγάλος αύτών δαπάνας τών 
στρατιωτικών εξοπλισμών. Τό δτι έχουσι τινές ιδίας βλέψεις έπηρεα- 
ζούσας τήν Βαλκανικήν, αύται είναι δευτερευούσης σημασίας, ούδέ 
φθάνουσι μέχρι τής λύσεως τού ’Ανατολικού ζητήματος. Βεβαίως αν 
είχον τήν γενναιότητα αί Δυνάμεις τής Άντάντ νά θέσωσιτόν δάκτυλον 
έπί τόν τύπον τών ήλων ήδύναντο καί έπρεπε νά κατανικήσωσι πάντας 
τούς δισταγμούς καί πάσας τάς έγωϊστικάς βλέψεις αύτών καί νά άπο- 
φασίσωσι νά λύσωσι τό Άνατολ. Ζήτημα, δπως άπαιτεΐ ή Ιστορία καί τό 
Δίκαιον, άποδίδουσαι εις τήν Ελλάδα τήν άπό αιώνων διεκδικουμένην 
κληρονομιάν, δι’ ήν κατέστη ήδη άξια, ώς άπεδείχθη διά τών Βαλκα
νικών πολέμων. Έάν κατ' αύτόν τόν τρόπον άπεφάσιζον νά λύσωσι τό 
’Ανατολικόν Ζήτημα, θά ήσύχαζεν ή Εύρώπη διά παντός και θά έπήρ- 
χετο ή ποθουμένη ειρήνη αύτής. Είς τήν λύσιν ταύτην καί αύτή ή Γερ
μανία έάν έξήρχετο ήττημένη έκ τού Άγώνος θά ηύχαριστεϊτρ, διότι 
προτιμότερον θά ήτο δι’ αύτήν, ώς καί διά τάς άλλας Δυνάμεις άπό τοΰ 
νά περιέλθωσιν εις άλλην Δύναμιν, νά έσχηματίζετο έν κράτος πεπολιτι- 
σμένον καί ισχυρόν, Ικανόν νά διαδεχθή καθ’ ολοκληρίαν τήν μηδένα 
πλέον λόγον ύπάρξεως έχουσαν έν Ευρώπη Τουρκίαν, ιδίως μετά τήν 
τελευταίαν αύτής στάσιν καί δυνάμενον νά κρατή έν ισορροπία τάς 
Δυνάμεις τής Εύρώπης.

Τήν λύσιν ταύτην ήθέλησε νά εκβίαση ό μόνος θαρραλέος καί μεγα- 
λόνους πολιτικός τής νεωτέρας Ελλάδος, ό ’Ελευθέριος Βενιζέλος. 
Απαράλλακτα δπως κατώρθωσεν έν τοΐς Βαλκανικοϊς πολέμοις νά 
άποκτήση τήν Θεσσαλονίκην καί τόσας άλλος χώρας τής Μακεδονίας, 
ένφ τήν προτεραίαν άκόμη, έάνέτόλμα νά σκεφθή τις τό τοιοΰτον, θά 
έθεωρεΐτο ώς μή έχων σώας τάς φρένας, έλπίζομεν δτι Οά κατώρθωνε 
διά τής όξυνοίας καί τής άποφασιστικότητος αύτοΰ νά έπωφεληθή τών 
μεγάλων περιστάσεων καί βοηθούμενος υπό τής αύταπαρνήσεως καί τής 
ανδρείας τοΰ στρατευθέντος Ελληνικού Λαού νά αϋξήση τήν Ελλάδα 
καί νά εκπλήρωσή τά όνειρα, άτινα άπό γενεάς είς γενεάν έγαλουχοΰντο 
καί μετεδίδοντο ώς ή Ιερά κιβωτός, ΐνα παραδοθώσιν είς ’Εκείνον, ούτι- 
νος ή γέννησις έπί τοσούτους αιώνας άνεμένετο καί δστις είχεν δρισθή 
ύπό τής θείας Προνοίας δπως διαδεχθή εις τόν θρόνον τοΰ Βυζαντίου 
’Εκείνον, δστις διά τοΰ ήρωϊκοΰ θανάτου έδίδασκεν, ή μάλλον έπροφή- 
τευεν είς τόν 'Ελληνισμόν, δτι δστις θέλει νά σώση τόν θρόνον του πρέ
πει νά άγωνίζεται καί ή νά νικφ ή νά πίπτη υπέρ τής ’Ελευθερίας!

Είναι σφάλμα δτι δέν έπεδοκιμάσθη ή μεγάλη έκείνη πολιτική καί 
δέν έξήλθεν ή Ελλάς έκ τής ούδετερότητος, τασσοάένη παρά τό πλευ
ράν έκείνων, μεθ’ ών συμπίπτουσι τά συμφέροντά της καί οΐτινες 
μάχονται, ώςή ηρωική Γαλλία, ύπέρ τής ’Ελευθερίας καί τής ανεξαρτη
σίας των, ώς άλλοτε έμάχετο καί ή 'Ελλάς, παρά τό πλευράν τής οποίας 
τόσοι Φιλέλληνες ήγωνίζοντο. Ή θέσις τής 'Ελλάδος ήτο καί είναι μετά 
τών Δυνάμεων τούτων, έν αίς εύρίσκονται καί αί τρεις Δυνάμεις Γαλλία, 
Ρωσσία καί ’Αγγλία, αΐτινες άνεγνώρισαν τήν άνεξαρτησίαν αύτής. Ή 
περί τοΰ εναντίου προσπάθεια, δπως πεισθή τις δτι ή θέσις αύτής είναι 
μετά τής Γερμανίας καί Αύστρίας, θά ήτο έγκλημα καί πρός αύτήν τήν 
λογικήν. Μόνον έάν ή λογική ήθελε τεθή έπί τής κλίνης τού Προκρούστα 
θά ήδύνατο νά φθάση είς τοιοΰτον συμπέρασμα. Τί δύναται νά προσδοκρ

παρά τής Αύστρίας, ήτις άνέκαθεν ύπήρξεν έχθρά τοΰ Ελληνισμού, δταν 
γνωρίζωμεν, δτι αύτή έποφθαλμιφ τήν Θεσσαλονίκην; "II τί έλπίζομεν 
άπό τήν Γερμανίαν, ής γνωρίζομεν τά κατακτητικά σχέδια; Γνωρίζομεν 
άλλως τε δτι ή Δύναμις αΰτη είναι έντελώς αθώα άπό πάσης κατηγο
ρίας έπί... Φιλελληνισμό». Πώς δυνάμεθα νά ταχθώμεν μετά τών δύο 
αύτών Δυνάμεων, δταν γνωρίζωμεν δτι αΰται είναι σύμμαχοι τών δύο 
άσπονδοτέρων έχθρών τοΰ 'Ελληνισμού, τής ύποδουλωσάσης αύτόν 
Τουρκίας καί τής ζητούσης ήδη νά τήν καθυποτάξη Βουλγαρίας; Είναι 
δυνατόν νά γίνωμεν σύμμαχοι τών συμμάχων τών έχθρών μας;

Ή θέσις ημών είναι, άδιστάκτως φρονοΰμεν, μετά τών Δυνάμεων τής 
Άντάντ, ιδίως μετά τήν πρός αύτάς έχθρικήν στάσιν τής Βουλγαρίας· 
καί πρέπει ταχέως νά έξέλθωμεν τής ούδετερότητος ύπέρ αύτών έν δσφ 

είναι καιρός. Ή ούδετερότης δέν είναι 
πολιτική διά κράτη έχοντα προορισμόν 
έν τώ κόσμφ τούτφ νά έκπληρώσωσιν. 
Είς έποχήν καθ’ ήν δλα τά γύρωθεν 
ημών κράτη, πολεμοϋσι καί ριψοκινδυ- 
νεύουσιν, ή Ελλάς δέν επιτρέπεται νά 
μένη αδιάφορος καί ούδετερα, όταν 
έχη αδελφούς αύτής νά έλευθερώση. 
ούτε δύναται νά δικαιολογήται, δτι άρ- 
κεϊται είς τήν τήρησιν τών κεκτημένων 
καί νά σταύρωση τάς χεΐρας, δταν οί 
άλλοι άπειλοΰσιν αύτήν τήν ΰπαρξιν 
καί τό μέλλον της. Δύναται νά λαμβάνη 
οίασδήποτε υποσχέσεις παρά τών έχου- 
σών συμφέρον έκ τής ούδετερότητος 
αύτής Δυνάμεων, άλλά ποιαν σημασίαν 
έχουσιν αί υποσχέσεις, δταν γνωρίζω
μεν τάς διαθέσεις καί τούς σκοπούς 
αύτών, ώς καί τών συμπραττουσών μετ’ 
αύτών έχθρών μας, δταν μάλιστα γνω
ρίζωμεν ποιον σεβασμόν έχουσιν αύται 
πρός τάς συμβάσεις; Ούδέ είναι δικαιο
λογία ό φόβος δτι, ή τελική νίκη θά 
είναι ύπέρ τής Γερμανίας. Έάν μέλλει 
νά έπέλθη ή συμφορά, οΐαν ημείς νομί- 
ζομεν τήν νίκην τής Γερμανίας, τό Ελ
ληνικόν κράτος άπώλετο. Μήν πλανώ- 
ιιεθα δτι ή τύχη τής 'Ελλάδος θά είναι 
διάφορος τών άλλων μικρών κρατών. 
Ή νίκη τής Γερμανίας θά σημάνη τό 
τέλος τών μικρών κρατών τής Βαλκα
νικής. Καί αν δέν ήθέλομεν μεταβληθή 
είς Γερμανικόν Προτεκτοράτον, πάντως

ήθέλομεν φυτοζωή, άρκούμενοι εις ολίγα ψιχία, άτινα Οά έλαμβάνομεν 
καί άτινα θά έδίδοντο ώς αντάλλαγμα τής θυσίας τής Μεγάλης Ίδέσς 
ήμών.Άς μήν έλπίζωμεν δέ δτι διά τής σημερινής μας διαγωγής καί τής 
ούδετερότητος θά μετεβάλλομεν τήν τύχην ημών. Ούδέ νά φανταζώμεθα 
δτι χάριν τών προσωπικών μας δεσμών Οά φεισθώσιν ημών. Άλλως τί 
σημασίαν έχουσι διά τά κράτη τά πρόσωπα, άτινα έρχονται καί παρέρ
χονται: Καί οί ’Αθηναίοι έπί Δημοσθένους έκολάκευον τόν Φίλιππον, έν 
τούτοις δέν ήμπόδισε τοΰτο δπως τούς καθυποτάξη. Θά ήτο δέ έγκλημα 
σήμερον κατά τής Πατρίδος μετά τάς νίκαςτοΰ Βαλκανικού πολέμου 
καί μετά τήν καταπληκτικήν αΰξησιν τού κράτους καί τήν άναπτέρωσιν 
τοΰ άνδρικοΰ φρονήματος ημών νά έπανέλθωμεν, ένφ μόλις άφήκαμεν 
άχνίζον έκ τών νικηφόρων μαχών τό δπλον μας, είς τήν πρό δεκαετίας 
έποχήν καί νά λάβωμεν πάλιν τόν δίσκον τοΰ επαίτου, έπαιτοΰντες τόν 
οίκτον τής Γερμανίας κοί τήν τήρησιν τών κεκτημένων!

Δέν έξετάζω τί δύναται νά συμβή καί τί έχομεν νά ζημιωθώμεν διά 
τής πολιτικής μας τούτης, έάν νικήση ή ’Αντάντ, παρεκτός τής άπω- 
λείας τής σπανίας εύκαιρίας, ήτις παρουσιάσθη είς ημάς, δπως μεγαλυν- 
θώμεν καί έκπληρώσωμεν τά Εθνικά ιδεώδη, όμοίαν τής οποίας τίς 
οϊδε έπί πόσους αιώνας θ’ άναμείνωμεν. Άλλά καί δν νικηθή,, ούδέν 

έχομεν ν’ άπολέσωμεν πλειότερον τών δσων καί δν έμένομεν ουδέτεροι, 
διότι γνωρίζομεν τήν τύχην ημών, ήτις είτε άγωνισθώμεν, είτε |ΐείνω- 
μεν ούδέτεροι, δέν είναι δυνατόν νά είναι διάφορος, έάν νικήση η Γερ
μανία. Έάν δμως δέν άγωνισθώμεν, δπως μετατρέψωμεν τό αποτέλε
σμα τοΰτο, ώς έχομεν πεποίθησιν δτι ήδύνατο νά έπιτύχωμεν, θά μεί- 
νωμεν μέ τό βάρος τής συνειδήσεως, δτι δέν έπράξαμεν τό καθήκον 
εας, δπερ μάς επέβαλλε τό Εθνικόν συμφέρον καί αί έκ τής συνθήκης 
ποχρεώσεις μας καί δτι διά τής παραλείψεως τού καθήκοντος τούτου 

έματαιώσαμεν ίσως τήν νίκην καί έζημιώσαμεν καί ημάς καί τάς Δυνά
μεις έκείνας, μεθ’ ών συμπίπτουσι τά συμφέροντά μας, καί αΐτινες 
συνετέλεσαν άλλοτε είς τήν άνεξαρτησίαν μας, δειχθέντες πρός αύτάς 
αχάριστοι. "Εχομεν δμως τήν ιδέαν ή μάλλον τήν πεποίθησιν, δτι_ ή 
Άντάντ θά είναι τελικώς ή νικήτρια καί διά τοΰτο ύποστηρίζομεν,, δτι 
ή Ελλάς πράττει μέγα σφάλμα μένουσα έτι έν άδρανείφ, ήτις μόνον 
τά Γερμανικά συμφέροντα εξυπηρετεί. Οί δισταγμοί, 
οί προερχόμενοι έκ τοΰ φόβου περί νίκης τής Γερ
μανίας, οΐτινες κρατοΰσιν ημάς έν τή οΰδετερότητι, 
δύνανται άσφαλώς νά έπιφέρωσιν δ,τι φοβούμεθα. 
Διότι ό κίνδυνος τόσον μάλλον είναι πιθανότερος, 
όσον τις περισσότερον τόν φοβείται, ένφ δύναται 
νά τόν άποφύγη διά τής τόλμης πολλάκις. «θαρσεΐν 
χρή» έλεγον οί αρχαίοι καί είναι, δπως δλα τά γνω- 
μικά τών αρχαίων, σοφώτατον. Διά τής τόλμης καί 
διά τής γενναιότητος ημών, έάν εγκαίρως έπέμβωμεν, 
δυνάμεθα νά σωθώμεν, άλλά πρέπει νά σπεύσωμεν 
πριν έξέλθη ή Ρουμανία. Μόνον τά έθνη τά γεν
ναία είναι προωρισμένα νά ζήσωσιν. Άς μή πτοού- 
μεθα δέ άπό τάς άτυχίας τοΰ Βελγίου καί τής Σερβίας, 
αΐτινες είναι προσωρινοί. Διότι έθνη τοιαΰτα, έχοντα 
τό σθένος καί τήν αύταπάρνησιν χάριν τής τιμής των

καί τής άνεξαρτησίας των νά θυσιάζωνται, είναι 
άδύνατον νά καταστραφώσι, μόλας δέ τάς δυσχέ
ρειας καί δοκιμασίας, άς διέρχονται, θά έξέλθίο- 
σιν έν τέλει θριαμβεύοντα, ώς έξήλθε καί ή 
Ελλάς κατά τό 1821. Μόνον τά έθνη τά δειλά 
καί άμαχα είναι προωρισμένα νά έκλείψωσι. Καί 
ή 'Ελλάς έχει καθήκον άπέναντι τού παρελθόντος 
της καί άπέναντι τών αλυτρώτων ομοφύλων της

νά ®υνεΖΪ<Ί) τδν άγώνα, δν ήρξατο τό 1821 καί νά συμπληρώση 
τό έργον τοΰ 1913. Έχομεν τήν πεποίθησιν δτι, δέν όά άφήση 
άνεκμετάλλευτον τήν σπανίαν εύκαιρίαν, ήτις μάς παρέχεται ύπό 
τής Θείας Προνοίας, νά έκπληρώσωμεν τά μεγάλα Εθνικά ’Ιδεώδη, 
ατινα έπί τοσούτους αιώνας έθέριιαναν τάς ψυχάς καί τάς διανοίας 
τόσων γενεών καί έχρησίμευσαν έν μέσφ τοΰ σκότους τής ψύχρας 
δουλείας, ώς δ τηλαυγής φάρος, δστις μάς ώδήγησεν είς τήν Ελευ
θερίαν, ώς τούς μάγους τό Άστρον πρός τήν φάτνην τοΰ Χριστού!

’Έχραφου έν Καλλιθέα έν άρχαΐς ’ Οκτωβρίου 7975.
ΙΟΥΛΙΟΣ Ε. ΦΟΡΝΕΖΗΣ

ΤΓ -Κ

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
I 'Οκτωβρίου. Κηρυχθέντος άπό τής 30 Σεπτεμβρίου τοΰ πολέμου 

μεταξύ Βουλγαρίας καί Σερβίας διεξάγονται λυσσώδεις μάχαι μεταξύ 
Βουλγαρικών καί Σερβικών στρατευμάτων καθ’ δλην τήν έκτασιν τών 
συνόρων. Είς Κνάγεβατς οί Σέρβοι κατέστρεψαν μίαν Βουλγαρικήν 
μεραρχίαν. Τά έπί τοΰ Εύξείνου παράλια οί Γερμανοί τά ώχύρωσαν 
πρός άπόκρουσιν έπιθέσεων καί αποβάσεων τοΰ Ρωσσικού στόλου.

■3 ’ Οκτωβρίου. Ό είς Θεσσαλονίκην άποβιβασθείς συμμαχικός στρα
τός άνέρχεται είς 70.000 άνδρών, τάχιστα δέ θά άνέλθη είς 250.000. Τά 
πρώτα τμήματα αύτοΰ έφθασαν είς Γευγελήν καί συνεπλάκησαν πρός 
τόν Βουλγαρικόν στρατόν.

4 'Οκτωβρίου. Τά Ρωσσικά στρατεύματα είς Γαλικίαν προελαύνουν 
καί προσεγγίζουν είς Λέμπεργ.

Τά είς τό Σερβικόν μέτωπον Γερμανικά στρατεύματα ήναγκάσθησαν 
νά υποχωρήσουν πρός τόν Δούναβιν μέ Ανυπολογίστους απώλειας.

Ή Αγγλία έκήρυξε τόν πόλεμον κατά τής Βουλγαρίας.
4 'Οκτωβρίου. Οί Σέρβοι καταλαβόντες τό Τσάριβροδ προελαύνουν 

πρός τήν Στρώμνιτοαν καταδιώκοντες τά Βουλγαρικά στρατεύματα, 
άτινα ύφίστανται τρομερός άπωλείας. Μία Βουλγαρική μεραρχία συμ- 
πλακεϊσα πρός Σερβοσυμμαχικά τμήματα περί τήν Γευγελήν συνετρίβη. 
ΟΙ Γερμανοί άνεκόπησαν. Σέρβικός στρατός μετά συμμάχων κατέλαβε 
τήν Στρώμνιτσαν.

Οί Ρώσσοι κατήγαγον θριαμβευτικήν νίκην είς Ταρνοπόλ, ήτις άνοί- 
γει είς αύτούς τόν πρός τήν Λέμπεργ δρόμον.

5 ’Οκτωβρίου. Τά Αύστρογερμανικά στρατεύματα άπωθήσαντα τούς 
Σέρβους κατέλαβον τήν γραμμήν Ζελεσνίκ - Ρακοβίτσα - Δίνια, κατέ- 
χοντα είς τήν κοιλάδα τοΰ Μοράβα τήν Σεμένδριαν, τό Ποζάρεβατς 
καί τό Βέλικο - Γκραδίστε.

Τό άρχεΐον καί τά χρήματα τής Εθνικής Τραπέζης τής Σερβίας 
μετεφέρθησαν εις Θεσσαλονίκην. Ή αμαξοστοιχία ήτις τά μετέφερεν 
ήτο διάτρητος έκ σφαιρών. Ή συγκοινωνία Νύσσης-Σκοπείων διεκόπη.

7 'Οκτωβρίου. Οί Βούλγαροι κατέλαβον τήν Ραδο- 
βίτσαν καί τό Ίστίπ. Είς τά υψώματα Βλασίνης καί 
Κοτσάνων συνάπτονται φονικαί μάχαι. Ή σιδηροδρο
μική συγκοινωνία Γευγελής - Σκοπείων διεκόπη.

8 'Οκτωβρίου. Παρά τό Τιμόκ οί Βούλγαροι άπώ
θησαν τούς Σέρβους. Περί τό Πιρότ κατέλαβον τό 
«Τούρκικο Λιβάδι». Ή κοιλάς τοΰ Όφτσεπόλιε είναι 
εις τήν κατοχήν τών Βουλγάρων, οΐτινες κατέχουν τά 
Κότσανα, τό Ράδοβιτς, τό ’Ιστίπ, τό Κλείσελι, τόν 
Άγ. Νικόλαον καί τό Κράβοβον. Οί Γάλλοι άνέλαβον 
τήν γραμμήν Γευγελής - Στρωμνίτσης μέχρι Κριβολάκ. 
Είς τά Βελεσσά οί Σέρβοι άνθίστανται πεισματωδώς. 
Τά άρχεϊα έκ Νύσσης ήρχισαν μεταφερόμενα είς Μη- 
τροβίτσαν. Είς τό πρός τόν Δούναβιν μέτωπον οί 
Σέρβοι άπώθησαν τούς Αύστρογερμανούς. Αί άπώλειαι 
τών τελευταίων άνέρχονται είς 60.000 νεκρούς, τραυ
ματίας καί αιχμαλώτους.

9 'Οκτωβρίου. Οί Ρώσσοι είς Μπιράνοβιτς ένεργή- 
σαντες αιφνιδιαστικήν έπίθεσιν συνέλαβον 3.500 Γερ- 
μανοαυστριακούς καί 85 αξιωματικούς.

Ό Αγγλικός στόλος έβομβάρδισε τό Δεδεαγάτς προ- 
ξενήσας ανυπολογίστους ζημίας. Ό Γαλλικός στόλος 
έκ παραλλήλου έβομβάρδισε τό Πόρτο - Λαγό.

10 'Οκτωβρίου. Είς τήν περιφέρειαν Νόβο Όλο- 
γκέτς οί Ρώσσοι κατέλαβον έχθρικάς θέσεις, αίχμα- 
λωτίσαντες 148 αξιωματικούς καί 7.500 άνδρας. Αί 
κατά τόν λήξαντα μήνα άπώλειαι τών Αύστρογερμα- 
νών είς τό ’Ανατολικόν μέτωπον άνήλθον είς 600.000.

Οί Αύστρογερμανοί προελάσαντες είς τό Σερβικόν
έδαφος κατέλαβον τό Μπίρεβιτς καί τό Μοζεβάδ, οί δέ Βούλγαροι τό 
Μουσλίν, τό Περσέν καί τό Μπαμπουζούς.

II 'Οκτωβρίου. Τά Γαλλικά στρατεύματα είς τόν τομέα Κριβολάκ - 
Στρωμνίτσης έτρεψαν είς φυγήν τούς Βουλγάρους, αίχμαλωτίσαντα 
μέγαν άριθμόν. Ή μάχη υπήρξε φονικωτάτη.

12 'Οκτωβρίου. Οί Βούλγαροι κατέλαβον τά Σκόπεια μετά τριήμε
ρον ανευ διακοπής λυσσαλέαν μάχην έντός τής πόλεως. Οί Σέρβοι ύπο- 
χωρήσαντες έν τάξει ωχυρώθησον είς τήν γραμμήν Περλεπέ.

-1'5 'Οκτωβρίου. Είς τό Νόβο Άλεξιέφ οί Αυστριακοί ύπέστησαν 
δεινήν ήτταν, ύποχωρήσαιτες μέ άπωλείας μεγίστας πρός τήν Λεμπέργ.

Είς τήν Ρίγαν οί Ρώσσοι μέ αλλεπαλλήλους αντεπιθέσεις επιτυχείς 
κατώρθωσαν νά παραλύσουν τήν προέλασιν τών ΓερμιΛών.

15 'Οκτωβρίου. Τό φρούριον Ζαϊτσάρ κατελήφθη ύπό τών Βουλ
γάρων.

21 Οκτωβρίου. Συνεπεία φράσεως έν τή Βουλή βουλευτοΰ τίνος 
Οιγούσης τόν Υπουργόν τών Στρατιωτικών υποστράτηγον κ. Γιαννα- 
κίτσαν προεκληθη πολιτικέ] συζήτησις, καθ’ ήν ή πλειοψηφία ήρνήθη 
είς τήν Κυβέρνησιν ψήφον έμπιστοσύνης. Ό κ. Ζαΐμης ζητήσας δια
κοπήν ολίγων ημερών, έδήλωσεν δτι 0ά ανακοίνωση τά διατοέξαντα 
εις τόν Βασιλέα.

22 'Οκτωβρίου. Ή κυβέρνησις υπέβαλε πρός τόν Βασιλέα τήν 
παραίτησίν της. Ή Α. Μ. ώνόμασε Γεν. Υπασπιστήν του τόν υποστρά
τηγον κ. Γιαννακίτσαν.

Εις τά στενά τής Μπαμπούνας οί Σέρβοι άπώθησαν τούς Βουλγά
ρους. Τρία Βουλγαρικά συντάγματα συνετρίβησαν. Βουλγαρική μεραρ
χία κατέλαβε τήν Νύσσαν. Ή κυβέρνησις καί αί άρχαί είχον μεταφερθή 
είς Κράγεβον, τό όποιον καίέγκατέλειψαν, άμα ώς κατελήφθη ή Νύσσα.

Άπό Τυρόλου μέχρι θαλάσσης συνήφθη φονικωτάτη μάχη μεταξύ 
Αυστριακών καί ’Ιταλών. Αί άπώλειαι τών ’Ιταλών άνήλθον είς 150,000. 
τών δέ Αύστριακών είς 100,000.

25 Οκτωβρίου. ΙΙ κυβέρνησις άνεσχηματίσθη ύπό τήν προεδρίαν 
τοΰ κ. Στ. Σκουλούδη καί διά τής συμμετοχής τοΰ Κρητός πολιτευτοΰ 
κ. Μιχελιδάκη.

26 'Οκτωβρίου. Έπί τοΰ Στρύπα οί Ρώσσοι κατήγαγον θριαμβευ
τικήν νίκην αίχμαλωτίσαντες 8,500 Γερμανών.

Ρ^τωββίου· Τό Γερμανικόν καταδρομικόν «Ούτίν» κατεβυθί- 
σθη ύπό Αγγλικού υποβρυχίου παρά τάς Σουηδικός άκτάς.

Οί Γάλλοι άνακατέλαβον τά Βελεσσά μετά φονικωτάτην έπίθεσιν.
28 Οκτωβρίου. Οί Βούλγαροι άπωθήθησαν ύπό τών Γάλλων 

πέραν τοΰ Κριβολάκ μέ τεράστιας άπωλείας.
. ^9 ‘Οκτωβρίου. Οί Γάλλοι κατέλαβον τό Σύρκοβο καί Κρασεβάτσα. 

Αι Αποβιβάσεις είς Θεσσαλονίκην συμμαχικών στρατευμάτων έξακο- 
λουθούν. Οί Σέρβοι εις τά στενά τής Μπαμπούνας άπέκρουσαν νέας 
έπιθέσεις τών Βουλγάρων, οΐτινες άφήκαν δισχιλίους νεκρούς.

Ή 'Ελληνική Βουλή διελύθη. Αί έκλογαί ώρίσθησαν διά τήν βην 
Δεκεμβρίου, ή δέ νέα Βουλή έκλήθη διά τάς 9 Ίανουαρίου 1916.

30 'Οκτωβρίου. Ό γνωστός Γάλλος φιλέλλην κ. Ντενύ Κοσσέν, 
'Υπουργός ανευ χαρτοφυλακίου, άνεχώρησεν έκ Παρισίων δι’ Ελλάδα 
μέ ειδικήν έντολήν. Έπίσης καί ό Άγγλος 'Υπουργός τών Στρατιω
τικών Αρχιστράτηγος Κίτσενερ έφθασεν είς Ρώμην.

31 'Οκτωβρίου. Είς τήν περιφέρειαν τοΰ Σλόκ οί Ρώσσοι προήλα- 
σαν δυτικώς τοΰ Ραγκάτς καί μετά ένδεκαη μέρους άδιαλείπτους μάχας 
κατέλαβον τό Κομμέρ καί τό Άντίγκ, προξενήσαντες φθοράν μεγάλην 
είς τούς Γερμανούς.

* *

0 ΑΓΓΛΟΣ ΓΕΝΝΕΡ ΚΑΙ 0 ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΚΩΧ

Ο Άγγλος ιατρός Γέννερ, οΰτινος καί αύτό τό όνομα άγνοοΰσι πολ
λοί Έλληνες, άνήκει είς τούς Μεγάλους τής Άνθρωπότητος Εύεργέ- 

τας, τούς διασώσαντας όλόκληρα εκατομμύρια ανθρώπων άπό τής φρι
καλέας νόσου τής Εύλογίας, ήτις, πρό τής άνακαλύψεως τοΰ Γέννερ, ήτο 
ή μεγίστη μάστιξ τής Άνθρωπότητος, η φονεύουσα άμειλίκτως τούςήμί- 
σεις τών έξ αύτής προσβαλλόμενων, ένφ σήμερον παρά τοΐς πεπολιτι-

ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ.— ΟλΙγας ήμίρας έκράτηοε τόν συμπαΟϊ^βασ.λόπαιδα παο’έαντώ τό άτύχημά του.
Τώρα ή Α. 1. έμφανίζεται μέ το ιδιόρρυθμον αΰτοκίνητόι· του συνοδευόμενος άπό τόνύ λοχαγόν 

τοΰ πυροβολικού κ. Γ. Σκαρλάτον.

σμένοις λαοϊς, παρ’οίς ή χρήσις τής έφευρέσεως τοΰ Γέννερ καθιερώθη 
δΓ αυστηρώς έφάρμοζομένων νόμων, ΐ] Εύλογία κατέστη νόσημα σπα- 
νιώτατον καί σχεδόν άγνωστον.

Τί συμβαίνει παρ’ ήμΐν μέ τήν Εύλογίαν τό γνωρίζετε δλοι, άλλά σάς 
τό ύπενθυμίζομεν μετά λύπης. Κανείς μέχρι τοΰδε δέν έφρόντισε νά 
διαφώτιση τόν πολύν λαόν διά μικρού συνοπτικού βιβλιαρίου περί τοΰ 
πώς προλαμβάνεται πάντοτε καί ανευ ούδεμιάς έξαιρέσεως ή Εύλογία, 
ήτις, ώς εωτομεν παρά τοΐς πεπολιτισμένοις λαοΐς κατέστη σήμερον 
νόσημα έντελώς άγνωστον, ένφ ήμεΐς, οΐτινες έχομεν ολόκληρον βιβλιο
θήκην ωφελίμων βιβλίων, δέν έχομεν τό ώφελιμώτατον τών βιβλίων, τό 
έν όλίγοις διδάσκον τά πλήθη καί ιδίως τούς οίκογενειάρχας περί τοΰ 
τρόπου καθ’ δν, άνευ ούδεμιάς δαπάνης, προφυλάσσεται πάς "Ελλην
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Η ΚΙΝΗΤΟποίΗΣΙΣ ΜΑΣ.—Άπό σειράν έργων τον συμπαθούς φίλον τής Εικονογραφημένης κ. Λ. Καγεβίνα, 
τον ιιεγάλον Κερκνραϊον ζωγράφον, είνε ή άνωτέρω είκών. Είνε χαραγμένη έπί χαλκού με eau-forte, έλήφβη 

δέ άπό τήν φόρτωσιν τοΰ πυροβολικού μας διά τήν Θεσσαλονίκην εν Πειραιεΐ.

πολίτης οίασδήποτε ηλικίας άπό τής κατηραμένης νόσου, τής κατ’ευφη
μισμόν φερούσης τό όνομα «Ευλογία».

ΤοιοΟτον βιβλιάριου σαφέστατα γεγραμμένον εΐχεν η «Εικονογρα
φημένη» τήν τύχην νά άνευρη εις τό έπί τής όδοΰ Εύριπίδου, 8, βιβλιο
πωλείου τοΰ κ. Βασιλείου Κομπούγια. Τό βιβλιάριου τοΰτο είναι συντο
μότατη περίληψις έκτενοΰς έργου, γραφέντος άτυχώς Γαλλιστί ύπό τοΰ 
έπί 45 έτη έξασκήσαντος τήν ’Ιατρικήν έν Κωνσταντινουπόλει, τέως 
ίατροΰ τοΰ σημερινού Σουλτάνου κ. Γ. Άκεστορίδου, φέρει δέ τήν έπι- 
γραφήν: Suppression de la Variole par les vaccina
tions repetees. Notice a l’usage des gens du monde 
et des p&res de famille.

Ό συγγραφεϋς τοΰ έν λόγφ βιβλιαρίου, διαμένων 
άπό τίνος ένταΰθα, τυγχάνει ευτυχώς φίλος τής «Εικο
νογραφημένης:·, παρεκλήθη δέ νά μάς άποδώση Ελλη
νιστί τά ουσιωδέστερα μέρη τοΰ έργου του, χάριν τών 
άναγνωστών μας καί έχομεν τήν διαβεβαίωσίν του ότι 
θά πράξη τοΰτο προθύμως.

Έπί τής θαυμασίας άνακαλύψεως τοΰ Γέννερ, ήτις 
κατέταξεν αύτόν έπί κεφαλής τών εύεργετών τής Άν- 
θρωπότητος, στηρίζονται απασαι αί προσπάθειαι τών 
μεταγενεστέρων, τών προσπαθούντων νά έξασθενήσωσι 
διά καταλλήλου καλλιέργειας τούς ιούς τών φονικω- 
τέρων νοσημάτων.

Ή ’Αγγλική Κυβέρνησις, άμείβουσα τόν έπί δλην 
εικοσαετίαν εϊς τήν προφυλακτικήτ· άπό τής Ευλογίας 
μέθοδον έπιμόνως έργασθέντα Γ έννερ, προσέφερε,ν αύτφ 
ούχί γελοία συγχαρητήρια ή παράσημα, άλλά τριά
κοντα χιλιάδας λιρών στερλινών, πρό εκατόν εϊκοσιν 
έτών, ως εθνικήν αμοιβήν τής μεγίστης αύτοΰ άνακα
λύψεως, άνεκηρύξασα αύτόν συγχρόνως Μέγαν τής 
Άνθρωπότητος Ευεργέτην, ουτινος ή έφεύρεσις δωρεάν 
παρεχωρήθη ύπό τοΰ πρακτικωτέρου έθνους τής Οι
κουμένης πρός τήν ’Ανθρωπότητα σύμπασαν.

Έν άντιθέσει πρός τήν γενναιοδωρίαν των ’Άγγλων 
ύπενθυμίζομεν τήν άνακάλυψιν τοΰ μικροβίου τής Φθί- 
σεως, οΰ πρό πολλών έτών, ύπό τοΰ Γερμανοΰ Κώχ, 
δστις διετυμπάνισεν εις ιϊπασαν τήν Ύφήλιον δτι εΐχεν ανακαλύψει 
συγχρόνως καί τήν θεραπείαν αύτής διά τών ένέσεων τοΰ έξησθενημέ- 
νου Ιοΰ τής Φυματίνης.

"Απόντες τότε οί εύποροι καϊ μή εύποροι τών φυματιώντων άπό δλα 
τά μέρη τοΰ κόσμου έλαβον τήν είς Βερολίνου άγουσαν, ένώ άφ’ έτέρου 
ή Γερμανική Κυβέρνησις, νομίσασα δτι εύρε τόν Φιλοσοφικόν Λίθον, 
δι’ οΰ θά έγέμιζε δι’ άφθονου χρυσοΰ τά ταμεία τοΰ Κράτους, έπεχεί- 
ρησε νά άναλάβη αυτή τό μονοπώλιον τής θεραπευτικής έφευρέσεως 
τοΰ Κώχ. Άφ’ έτέρου ένφ οί Άγγλοι, πληρώσαντες είς τόν Γέννερ 
τό καταπληκτικόν διά τήν εποχήν εκείνην ποσόν τών 750 χιλιάδων

Η ΚΙΝΗΤΟΤΓΟΙΗΣΙΣ ΜΑΣ. — Καί αυτή είνε άπό τά eau-fortes τον κ. Λ. Κογεβίνα.

φράγκων, έδώρησαν εις τήν ’Ανθρωπότητα τήν 
θαυμασίαν αύτοΰ άνακάλυψιν, οί Γερμανοί οϊ- 
κτρώς άπέτυχον εϊς τήν θεραπευτικήν έφαρ- 
μογήν τών ένέσεων τής Φυματίνης τοΰ Κώχ, 
ή οποία έξαπέστειλεν εϊς τόν "Α,δην τάχιστα 
άπαντες τούς έκ περάτων τής Οικουμένης εϊς 
Βερολϊνον συρρεύσαντας φθισικούς, τών όποιων 
ή άπογοήτευσις ήτο μετά τινας ήμέρας πλή
ρης, ένφ οί ξενοδόχοι τοΰ Βερολίνου έγέμιζον 
τά ταμεΐά των μέ τόν χρυσόν τών θυμάτων . 
τής νέας έφευρέσεως.

ΤΙ άνωτέρω σύγκρισις μεταξύ τών δύο άνα- 
καλύψεων μάς δίδει σαφεστάτην ιδέαν τοΰ 
ποιοΰ τών δύο εθνών.

Οί "Αγγλοι πληρώσαντες άκριβώτατα τόν 
Γέννερ έδώρησαν είς τήν ’Ανθρωπότητα τό 
άντιφάρμακον τής δεινοτάτης τών νόσων, τής 
Εύλογίας, ένώ άφ’ έτέρου οί Γερμανοί τήν ψευ
δή καί φονικήν άνακάλυψιν τοΰ Κιοχ ήθέλη- 
σεν νά μονοπωλήσωσιν είς τήν Ανθρωπότητα, 
ύπό τάς κατάρας τών έκ τής φονικής θερα
πείας έν Βερολίνφ άποβιωσάντων πολυπλη
θών φθισικών.

Έκτοτε ή θεραπεία τής Φθίσεως δέν έκαμεν οΰτε βήμα πρός τά 
πρόσω, άφέθησαν δέ τά πάντα είς τήν ’Αεροθεραπείαν, τήν έφ’ ύψη,λών 
όρέων είσέτι δοκιμαζομένην. Οί πλεϊστοι τών είς τήν θεραπείαν ταύτην 
ύποβαλλομένων, ολίγους μήνας μετά τήν είς τά ίδια επιστροφήν, παρου- 
σιάζουσιν δλα τά πρό τής ύψοθεραπείας συμπτώματα, ατινα δέν βρα- 
δύνουσι νά τούς δδηγήσωσιν είς τό νεκροταφεΐον.

Σημειωτέου δτι δέν συμβαίνει τό αύτό μέ τήν άνακάλυψιν τοΰ άθα- 
νάτου Γέννερ, δστις, εϊκοσιν δλα έτη διηνεκώς έργασθείς, άπήλλαξεν

Η ΚΙΝΗΤΟΤΓΟΙΗΣΙΣ Μ ΑΣ.—'Ολόκληρος ή παραλία τοΰ Πειραιώς βίνε κατακεκλυσμένη άπό στρατιώτας, 
κάρρα, κτήνη, πυρομαχικά, πυροβόλα, τρόφιμα κλπ.

όριστικώς τήν ’Ανθρωπότητα άπό τό δεινώς δεκατίζον αύτήν νόσημα, 

κήν άπρονοησίαν, ήν ή Φύσις, δικαίως φερομένη, τιμωρεί διά τοΰ ο’ικτρο- 
'------ ------------------------------- ο ΑΝΤΑΝΤΙΚΟΣ

*

οδτινος ή ύπαρξις, έν <’> ζώμεν αίώνι, οφείλεται εϊς ένοχον εγκληματι-

τέρου τών θανάτων.

Η ΔΕΥΤΕΡΑ
" Οταν σέ βάλουνε βαΟειά στό μνήμα, 

στό μαϋρο μνήμα αγάπη μου γλυκεία, 
κί εγώ μαζί σου νά καταίβω θέλω 
στον τάφο, νά σοΰ κάνω συντροφιά, 
νά σέ φιλώ, νά σέ σφιχταγκαλιάζω 
κρύα μου αγάπη, ακίνητη, χλωμή, 
νά ξεφωνώ, νά δέρνωμαι, νά κλαίω, 
ώς νά γενώ κι εγώ κρύο κορμί.

(Μετάφρ. A. Β.)
=!; ψ-

ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Κί Star ξυπνούν οί πεθαμμένοι δλοι 
μεσάνυχτα καί πιάνουν το χορο, 
νά μένωμε οί δυό μας μέσ στο λάκκο 
ό ένας είς τοΰ άλλου τό πλευρό.
Κι' δταν ερθ’ zj Δευτέρα Παρουσία 
κί οί άλλοι παν νά ίδοΰνε τό θεό, 
έμεΐς »·ά κάναμε πως δέν άκοϋμε 
καί νά καθόμαστε αγκαλιά ο! δυό.

ΕΡΡΙΚΟΣ ΑΙΝΕ

ΔΙΑΤΙ ΑΛΛΑΖΟΥΝ

Ως γνωστόν έχει επικρατήσει συνήθεια οί εϊς τόν Ποντιφικόν θρόνον 
ι άνερχόμενοι κληρικοί νά άλλάζουν τό όνομά των, όχι οί λαϊκοί δταν 
περιβάλλωνται τό σχήμα, ώς συμβαίνει καί παρ’ήμϊν, άλλ’δταν προ

χειρίζονται εϊς Πάπαν. Τούναντίον οί τοΰ ’Ορθοδόξου δόγματος κλη
ρικοί, άφοΰ άπαξ περιβληθέντες τό σχήμα έλαβον τό έκκλησιαστικόν 
όνομα, διατηροΰσι τοΰτο είς οίανδήποτε άξίωμα τής ιεραρχίας καί άν 
άνέλθωσι, μέχρι καί τοΰ Πατριαρχικού θρόνου. Τό έθιμον τοΰτο τών 
κληρικών τής Δύσεως, τό όποιον κατήντησε πλέον κανών, χρονολογεί
ται άπό τής εποχής τοΰ Πάπα Σέργιου τοΰ Β'. Τό πραγματικόν του 
όνομα ήτο Bocca di p0rco, δπερ μεταφράζεται γουρουνόσταμος. Άλλ’ 
ήτο δυνατόν νά τό διατηρήση, δταν έχειροτονήθη Άρχιερεύς καί νά λέγε
ται «Ό Επίσκοπος Γουρουνόσταμος»; Ώνομάσθη λοιπόν Σέργιος καί 
άπ’ αύτοΰ έκράτησεν ή συνήθεια νά άλλάζουν όνομα οί Πάπαι, «ΐνα, 
δπως λέγει ό Χαλκοκονδύλης, θειότεροι σοφών αύτοί φαίνωνται».

Η ΑΓΑΠΗ ΠΟΥ ΚΟΙΜΑΤΑΙ

ΕΠΑΝΩ είς τό πέμπτον πάτωμα 
ποΰ κατοικεί, μέσα εϊς τό πολυ- 

κοσμώτερον καρτιέ τοΰ Παρισιού, 
εϊς ένα άτελιέ φτωχικό, εργάζεται 
δ νέος καλλιτέχνης, γεμάτος άπό 
όνειρα καί έλπίδες, μέ ζέσιν, σάν 
νά θέλη νά προφθάση τήν πελατείαν 
του, τήν πολλήν πελατείαν του.

Μά οί άγορασταί σπανίως πατούν 
έκεϊ έπάνω. Καί τά έργα του πωλοΰν- 
ται γιά ένα κομμάτι ψωμί καί τόν 
δέρνει ή φτώχεια καί ή πείνα.

Απελπισμένος ό άμοιρος καλλιτέ
χνης έχει κάνει έντύπωσιν ε’ις δλους 
τούς νοικάρηδες. Ό γέρο Καρέλ καί 
ή κόρη του, ποΰ δέν τόν είδαν δύο 
ήμέρας καί δέν άκούουν κρότους 
είς τό άτελιέ του, άνησύχησαν καί 
άνεκοίνωσαν είς τήν θυρωρόν τούς 
φόβους των.

Μ’ένα κλειδί, ποΰ έχει ή θυρωρός 
καί πού ταιριάζει είς τήν κλειδαριά 
τοΰ άτελιέ, ανοίγουν τήν πόρτα τοΰ 
ζωγράφου καί εύρίσκουν τόν Γκα
σπάρ έπάνω είς τό κρεββάτι του 
άναίσθητον. Άμέσως φωνάζουν ένα 
ιατρόν τής γειτονιάς δ όποιος κάνει 
τήν διάγνωσιν: Ό φτωχός καλλιτέ
χνης ΰπέκυπτε ε’ις τήν πείναν. Άλλά ή συμφόρησις δέν είχε γίνει 
άκομη καί ή καλή Ντενίζ, ή κόρη τοΰ γέρο Καρέλ, τοποθετείται 
παρα το προσκέφαλον τοΰ καλλιτέχνου καί τόν περιποιείται στοργικά.

Ό Γκασπάρ σιγά-σιγά μέ τά άναληπτικά καί μέ ένέσεις^έπανέρχεται

ΣΕΡΒΙΚΑ ΛΑΦΥΡΑ. — ΟΙ Αυστριακοί έπήραν Αρκετά] κανόνια άπό -τούς Σέρβους. 
Άλλά πρέπει νά προστεΦη δτι τά αίχμαλωτισΟέντα δέν είναι Σέρβικά, άλλά 

Βουλγαρικά, τά όποια είχον αίχμαλωτίσει πάλιν τό 1913 οί Σέρβοι.

είς τήν ζωήν μέ έ'να μειδίαμα εύγνωμοσύνης πρός τήν εύσπλαχνικήν 
νοσοκόμον του.

Ό Απρίλιος φωτοβολρ έξω καί είς τήν βαλσαμωμένην άπό τά άρώ- 
ματα τών άνθισμένων λουλουδιών άτμοσφαΐραν άνθίζει καί 
ή άγάπη των, μιά άγάπη παράφορος.

Ό γέρο Καρέλ άντιλαμβάνεται τά γύρω του καί θέλει νά 
κάμη τόν θυμωμένου, άλλά, δταν οί δύω ερωτευμένοι άποφα- 
σίζουν καί τοΰ λέγουν τά όνειρα ποΰ έπλασαν, δέν ή μπορεί 
νά άντισταθή.

— Άγαπιωμαστε πατέρα· τοΰ λέγουν.
Καί ή Εκκλησία ηύλόγησε τήν ένωσίν των.

Εύτυχισμένα τά δυώ παιδιά. Ή Ντενίζ είναι ή μασκόττα 
τοΰ Γκασπάρ. Ή περίφημος ήθοποιός Σεσίλ Γκαρός παραγ- 
γέλλει είς τόν Γκασπάρ τό πορτραϊτο της καί ποζάρει, ή δέ 
έπιτροπή τοΰ Σαλόν τοΰ δίδει μετάλλων τιμής δΓ αύτό 
τό πορτραϊτο.

Έκεΐνο τό ίδιο βράδυ ή Σεσίλ κρατεί είς τό δείπνο ν της 
μερικούς φίλους καί θαυμαστός τοΰ Γκασπάρ, τόν όποιον 
κρατεί έπίσης διά νά δειπνήσουν, ένφ ή Ντενίζ, μόνη είς 
τήν φωλίτσαν της, άργά, μετά τά μεσάνυχτα, ξαγρυπνισμένη, 
περιμένει τόν άνδρα της.

Φυλάρεσκος ή Σεσίλ άρχίζει νά τά παίζη μέ τόν Γκασπάρ, 
ό όποιος σιγά-σιγά, χωρίς νά τό άντιληφθή σαγηνεύεται καί 
τό σπητάκι του χάνει τήν ησυχία του.

Ή Ντενίζ αρχίζει νά υποπτεύεται, τόν παρακολουθεί καί 
ένα δειλινό τούς πιάνει άγκαλιασμένους μέσα εϊς τό άτελιέ. 
Ή σκηνή τής ζηλοτυπίας ήτο τρομερά καί δ Γκασπάρ φεύ 
γει άπό τό σπήτι του διά νά ζήση πλέον μέ τήν γυναίκα ποΰ 
τόν έμάγευσε.

Καί ή πτωχή Ντενίζ, ποΰ σάν κάτι νά έσπασε μέσα της, 
γυρίζει είς τόν πατέρα της.

— Δέν μ’ άγαπρ πειά, πατέρα! τοϋ λέγει.
Ό γέρο Καρέλ μέ τήν πείραν τής ζωής προσπαθεί νά

Απο ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ.—ΕΙς τάς έν Γαλικίφ έπιχει^ήσεις τών Γερμανών παρίστατο καί ό ΚάΙζερ. Είς τήν εικόνα αύτήν 
6 πορθητής της Λιέγης <ρόν *Εμμιχ  τοΰ έκΰέτει τά σχέδια.

τήν παρηγόρηση, άλλά ή Ντενίζ, ποΰ δέν έχει ούτε άπάντησιν είς τό 
τελευταϊον γράμμα της άπό αύτόν, άπελπίζεται τελείως, ένφ ό Γκασπάρ 
μέ τό ειδωλόν του κατευθύνονται είς τήν Βενετίαν διά νά πραγματο
ποιήσουν τά όνειρά των.

Έκεϊ τά πράγματα άλλάζουν. "Ενας τρίτος έρχεται άνάμεσα τής 
Σεσίλ καί τοΰ Γκασπάρ, ένας Ούγγαρέζος εύγενής, καί ό Γκασπάρ, 
μέ τήν καρδιά κρεουργημένην έγκαταλείπεται άσπλάγχνως.

Δέν τοΰ μένει πλέον τίποτε άλλο, παρά νά γυρίση εις τό Παρίσι, καί 
ευρίσκει τό άτελιέ του έρημο, θέλει νά έργασθή, μά άηδιάζει καί αύτήν 
τήν ζωήν.

Μιά λίμνη, μ’ ένα διαυγέστατον νερό είναι κάπου έκεϊ κοντά. Άλλά 
φοβείται. Δέν τολμρ νά πάη νά πέση.

Καί ή Ντενίζ ζή_ μέ τόν πατέρα της, είς τό λυκόφως τών άναμνήσεων 
τής εύτυχίας, Καί έχει τόσον άηδιάσει καί αύτή, ώστε δέν διαβάζει τά 
γράμματα ποΰ τής γράφει ό Γκασπάρ.

Ένα απόγευμα ποΰ περνούσε άπό τήν λίμνη δ άπιστος καλλιτέχνης 
ένοιωσε τήν άπελπισία νά τόν κεντρ. Τό νερό τοΰ ύπόσχεται νά κατα
πνίξω κάθε αίσθημά του μά. . . δέν αποφασίζει.

Έξαφνα τά γύρω του σκοτεινιάζουν, ένας λυγμός τοΰ πνίγει τήν 
φωνήν, απλώνει τά χέρια κάπου νά στηριχθή καί σωριάζεται κάτω.

Ή Ντενίζ τότε αισθάνεται μέσα της κάτι ποΰ ξυπνρ. καί τρέχει είς 
τό προσκέφαλον τοΰ συζύγου της.

Ψ * *
Λίή φιλονεικεϊς, οΰτε τό κακό τοΰ άλλου νά έπιθυμής, οΰτε ξένο πραγμα 

να πέρνης, οΰτε τήν ξένην γυναίκα, οΰτε σέ ξένον σπήτι νά κατοικής.
Ή φιλία τών κακών μοιάζει μέ τήν σκιάν ποΰ έχομεν τό πρωΐ. [Ιρώτα 

μακραίνει καί σιγά σιγά επειτα μικραίνει. Ή φιλία τών καλών μοιάζει μέ 
τήν σκιάν τοΰ άπογενματος. Είναι μικρή στήν αρχήν καί έπειτα μεγαλώνει.

ΑΠΟ ΤΑ ΑΑΡΔΑΝΕΛΛΙΑ, — At φονικώτεραι μύχια συνάπτονται διά τά υψώματα τής Κριΰιάς, 
τά όποια υπερασπίζουν λυσσαλέως οί Τούρκοι ύπό Γερμανούς Αξιωματικούς.
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δπιβΰεν δέ τών φλογών καί τοΰ καπνού των έξηφανιουησαν.

Κλτα τά τέλη τοΰ 18 αίωνος εις 
τό Παρίσι κατοικούσε — Rue de 

Γ Erinite, προάστειον Saint Marceau— 
ένας γέρος, τον όποιον οί μέν ένόμι- 
ζον μάγον, άλλοι δέ τρελλόν. Τό σπητι 
ψηλό και κρύο, μέ τούς σκεπασμένους 
άπό μούχλα ραγισμένους τοίχους του, 
είχε τόν αριθμόν 13. Είς τό δωμάτιον 
ποΰ έμενεν, έπάνω άπό τό πέμπτου 
πάτωμα, ένα κουτσό τραπέζι ήτο κατά
φορτου άπό παλαιό χειρόγραφα καί 
άπό χαρτιά μέ ιερογλυφικούς χαρα
κτήρας. Καμπουριασμένος άπό τό βά
ρος τών έτών ό άλλόκοτος νοικάρης 
έκάθητο εις μίαν πολυθρόνα ξεκοιλια
σμένη, μ’ένα ροΰχο λαδοπράσινο, ένα 
γιλέκο μαύρο καί ένα πανταλόνι κα
στανό Τό πρόσωπόν του ήτο αδύνατο 
άπό τήν νηστεία, τά δέ μάτια του μπλε. 
Ώνομάζετο Πιέρ Λέ Κλέρκ, καί τόν 
έλεγαν μπάρμπα Πέτρο.Ήταν άλλοτε 
Βενεδικτίνος καί τόν έδιωξαν κατά τό 
1790 άπό τό μοναστήρι, δταν κατε- 
διώχθησαν τά θρησκευτικά τάγματα, 
κατέφυγε δέ είς ηλικίαν 71 έτών είς 
εκείνο τό μπουντρούμι.

Τά σκαλοπάτια έτριξαν, ένα χέρι 
έκτύπησε τήν πόρτα καί έμβήκε ένας 
νέος 25 - 26 έτών μόλις, άδύνατος καί 
ώχρός μέ μεγάλα μαλλιά μέ αυστη
ρόν προφίλ σάν προφίλ νομίσματος 
τών Καισάρων.

—"Ερχομαι, είπε ξηρά, νά συμ6ου- 
λευθώ τά μάγια σας. ,

Ό γέρος χαμογέλασε, άναψε μία χάλκινη λαμπα και αρχίζει τας 
έρωτήσεις:

— Πότε έγεννήθηκες, ποιό έτος;
— Τό 1769.
— Ποιόν μήνα, τί μέρα;
— Δεκαπέντε Αύγουστου. ..,·«·
— Γράψε σ’ αύτό τό καρτόνι τό όνομά σου, καί το επιθετον σου, τα 

πραγματικά.
Ό γέρος έν τώ μεταξύ εις τό ίδιο καρτόνι άραδειάζει αριθμούς, πολ

λαπλασιάζει, σκέπτεται καί άργά - άργά, μέ μιά γλώσσα σκοτεινή διά 
τούς βεβήλους, λέγει: _ _ , , ,

— Επτά μέρες πριν γεννηθής, τήν νύκτα τής 8 πρός τήν 9 Αύγου
στου τού 1769, ένας μεγάλος κομήτης έφάνη είς τόν ούρανόν κατά τόν 
άστερισμόν τοΰ Κριού καί τήν ημέρα πού, έγεννήθηκες έφθανε εις τον 
Ταύρον, ζωύδιον τό όποιον ε’ις τό ώροσκόπιόν σου εύρίσκεται είς την 
θυρίδα X, τήν θέσιν τής Τιμής, τοΰ Πλούτου, τής Ισχύος. Ή συνο- 
λική έξέτασις τής γενε^ίιακής σου είκόνος, αγγέλλει εκ πςιωτης οιΐιεως 
δύο μεγάλας άντιθέσεις. Άνύψωσιν καί πτώσιν. Περίμενε. Ό "Αρης 
συναντώμενος μέ τόν "Ηλιον προλέγει δτι ή τύχη σου θά διακινδυνεύσω, 
άλλά αί δυνάμεις τού Έρμοΰ μού δείχνουν δτι σέ φωνάζει η πειο 
μεγάλη άνοδος πού έφιλοδόξησε άνθρωπος. Θά γίνης βασιληδς.

— Είσαι τρελλός! Έφώναξε δ νέος. Είμαι φτωχός άξιωματικός, 
χωρίς κανένα μέλλον. Ό Ώμπρύ, ό άρχηγός τοΰ στρατιωτικού κομιτά
του, μέ διέγραψε άπό τά στελέχη τής ένεργείας. Ό Βοναπάρτης Ναπο
λέων δέν είναι πλέον ούτε στρατιώτης.

"Ετσι περίπου διηγείται τήν πρώτην συνάντησιν τού Βοναπάρτου μέ 
τόν Πιέρ Λέ Κλέρκ δ σοφώτερος ιστορικός τής ’Αστρολογίας, δ 
Χριστιάν.

πνήοη τυχόν τό μικρό, τό ανάβετε, θηλά
ζετε τό μικρό σας καϊ άς σάς πάρη δ 
ύπνος, χωρίς νά φοβηθήτε. Μετά πάρο
δον δέκα λεπτών τό κερί χαμηλώνει, 
καί τό νερό αυτομάτως τό σβυνει.

θά σας μάθω σήμερον νά εξακριβώ
νετε αν ένα ύφασμα, τό όποιον δ έμπο
ρος σάς δίδει γιά μάλλινοι·, έχει καϊ 
βαμβάκι: ’Αγοράσετε άπό τό φαρμα
κείου δέκα λεπτών Καυστικόν Κάλ.ι δια- 
λελυμένον είς νερό, ζεστάνετε το <V./yov, 
ώστε νά άχνίση, και ρίξετε μέσα ένα 
κομματάκι Από τό ύπό έλεγχον δείγμα. 
"Αν είναι δλόμαλλον τό ’ύφασμα, θά έξα- 
φανιοθή τό κομματάκι βαθμηδόν εντε
λώς διαλυόμενου, ενώ «>’ τοι’νανιΖον μεί
νουν κλ.ωσταϊ αδιάλυτοι, ανταί θά είναι 
τό περιεχομένου βαμβάκι καϊ αί ξυλώ
δεις οΰσίαι τον υφάσματος.

'Ο έλεγχος αύτός είναι αλάνθαστος και 
έπιστημονικώς ακριβής.

*
Jia τά εγκαύματα: Χτυπήστε καλά 

μέ ένα κουτάλι 64 γραμμ. Essence de 
Terebenthine καί 64 γραμ. έλαιον φα
γητού, κατόπιν δέ προσθέσατε ένα κου
ταλάκι τού καφέ Ασβέστην, σβυσμένον 
προηγουμένως είς μισό ποτήρι νερό. 
Μέσα είς τό υγρόν αύτό βρέχετε πανια 
καί τά επιθέτετε είς τό έγκαυμα.

Αιά μικροκαφίματα ένα καί ένα είναι 
τό βαμβάκι. Τυλίγετε καλά τό μέρος πού 
πονεΐ καϊ δ πόνος παύει άκαριαίως.

*
θέλετε νά καθαρίσετε χρυσά καϊ Αρ

γυρά κοσμήματα; ’Εντός ζέοντος υδα-
τος διαλύσατε ποσότητά τινα Χλωριούχου ’Αμμωνίου (Νισαντηρι κοινώς) 
καϊ εμβαπτίσατε εις τό διάλυμα αύτό έπϊ έν λεπτόν τής ώρας τά κοσμήματα 
σας, οσα δέν έχουν πολυτίμους λίθους, κατόπιν δέ καλύψατε τα με στρώμα 
πριονιδίων ξύλου έπί μίαν ήμέραν. Τά νικέλλινα Αντικείμενα καθαρίζονται 
εμβαπτιζόμενα εντός πυκνού οινοπνεύματος, έπειτα δέ τριβόμενα διά μάλλι
νου υφάσματος.

*
'Ιδού καί ένας τρόπος διά νά Απαλλάττεσθε Από τής μυίγες : Πυρώνετε 

καλά εις τήν φωτιά ένα έλασμα σιδήρου καί επάνω του, καθώς, είναι κόκ
κινο, στάζετε όλίγας σταγόνας Φανικοΰ Όξέως. ’Εξατμιζόμενου, τό όξυ τρεπει 
είς φυγήν τής μυίγες καί τής κρατεί εις Απόστασιν ολίγες ημέρες.

’Επίσης ήμπορεΐτε νά βάλετε εις ένα πιάτο λίγο ψωμί και νά τό βρέξετε 
μέ διάλυμα Φορμόλης—Δύω κουταλιές τοΰ γλυκού σ’ ένα πορήρι νερό και 
όλίγην ζάχαρην.' Τό ψωμί καί ή ζάχαρη ελκύουν τής μυϊγες Καί ψοφούν 
σωρηδόν.

«

Η ΑΣΠΡΕΣ ΝΥΧΤΕΣ
* ΠΑΛΜΟΣ ΚΑΙ

« β

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ *

« « «

ΜΠΟΥΝΤΟΥΑΡ - ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ

Ώ.' Ναί ξυπνάνε ή νεράιδες, 
ή (όμορφες νύφες τών δρυμόνων 
καί ή αρχαίες άμαδρυάδες 
τών περασμένων τών αιώνων.'

Σάν τό φεγγάρι άνατείλη 
μέσ’ στά λαγκάδια τά δασειά, 
τά παραμύθια ζωντανεύουν. 
Ώ.' Ναϊ ξυπνάνε τά παληά.

Καϊ τό Φεγγάρι ποΰ της λούζει 
μέ τ ’ Ασημένιο τον τό φώς, 
κ*  ή μελωδία ποϋ ξεχύνει 
ό μαγικός τον Παν αυλός,

σέ χρόνια άλλα, περασμένα, 
αύτό τόν κόσμο ξαναφέρνει. 
Καϊ ξαναζούν τα πεθαμένα 
οσο η άσπρη νύχτα μένη.

2)ιά τά σπιθούρια, ιδίως τών κοριτσιών σας, σάς συνιστώ τήν εξής θερα
πείαν.· Ζεσταίνετε μιάμιση οκά νερό καί προσθέτετε είς αυτό μιά κουταλιά 
τής σούπας από διάλυμα 100 γρ. ήπατος Θείου εις μίαν λίτραν υδιιτος. Μέ 
τό νερό αύτό, τό όποιον θά ζεσταίνετε κάθε φορά Αρκετά, θά πλύνετε τό πρό- 
σωπον πρωΐ καί βράδυ. „ . , .

’Επί πλέον τό βράδυ μ’ ένα πινελάκι Αλείφετε ένα-ένα τα σπιθουρακια με 
τήν έξης οκευασίαν :

Soufre precipite
Acide Salicyhijue
Naphthol et Resorcine 0,30

3 — gv.
0.30 »

>

Teinture de Savon IO.— gr.
Glycerine IO.— »
Eau de Roses t6.— >

*

Καμμιά φορά— ’Απευθύνομαι πρός τάς μητέρας, ίδίρ τών επαρχιών, — 
ένώ Οηλάζετε'τά μικρά σας μέ τό φώς ένό; σπερματσέτου, ελλείψει φωταε
ρίου ή ηλεκτρικού, σάς πέρνει δ ύπνος, γλυκύτατος άλλως τε διά τήν περί- 
στασιν, καϊ τό κερί εξακολουθεί νά καίη. Αύτό είναι πολύ επικίνδυνον πράγμα. 
Διά νά μή φοβήρθε τίποτε, κάμετε τό εξής: Στάξετε είς ένα ποτήρι τού νερού 
όλίγας σιαγόνας κεριού λυωμένου καί κολλήστε εις τόν πυθμένα του ένα κομ
μάτι κερί μικρότερου τοΰ ύψους τοΰ ποτηριού. “Επειτα βάλετε νερό είς τό 
ποτήρι χαμηλότερα τοΰ κεριού κατά ένα πόντον. Τό βράδυ ποΰ θά σάς έξυ-

Μιά μελωδία ξαγρυπνίζει 
αυτόν τόν κόσμο τόν πεθαμένο. 
Είναι ό ΤΙαν, όταν αρχίζει 
ένα σκοπό λησμονημένο.

Κι’ Από τά βράχια βγαίνουν ή νύφες 
καί ή νεράιδες άπ ’ τά δενδριά. 
Ναί, ό δρυμό»· αυτές τής νύχτες 
βλέπει αρχαία έμορφιά.

Μυριοργανούοα τότε ορχήοτρα 
στόν άγριο λόγγο Αντιλαλεί, 
μέ λύρες, φόρμιγγες καϊ σείστρα 
σ' ώμορφα χρόνια παληά καλεΐ.

Στήνουν τρελλό χορό ή νύφες 
κραττώντας στά γυμνά τους χέρια 
κρόταλα, κύμβαλα καϊ λύρες.
Καϊ άνεμίζουν τά λευκά τους πέπλα.

Άάήναι, S θβρίου 191ΰ.

Μά τό Φεγγάρι κιτρινίζει, 
χάνει τήν όψι του τή γελαστή 
κϊ αργά περνώντας τήνουράνια στράτα 
σ' τά μαύρα έλατα πάει νά κρυφθή.

Οί άσπροι πέπλοι διάπλατ' Ανοίγουν 
καϊ τά ροδόπλαστα κορμιά 
σάν τήν ομίχλη ξεδιαλύνουν 
γίνοντ’ αγέρας, φώς, έμορφια.

Καϊ τά τραγούδια, π’ αντιλαλούσαν 
δλη τή νύχτα, τή μαγική,
Αλλάζουν ήχο καί μεσ' στά δένδρα 
γεννηέται άλλη μουσική.

Γίνοντ' ή νύφες ρόδιν’ Αύγούλα 
κ’ οί πέπλοι τό γλυκό της φώς 
κ’ ή συμφωνίες τής ωμορφης νύχτας 
γίνονται ύμνος τοΰ λόγγου γλυκός.

ΜΙΜΗΣ Τ. πΑΤΤΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΙ ΚΟΡΥΦΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Μεταξύ τών νεωτέρων ιεραρχών τής ’Ορ
θοδόξου Ελληνικής ’Εκκλησίας κατα

λέγεται καί δ ’Επίσκοπος Γυθείου καί Οίτύ- 
λου κ. Διονύσιος, χειροτονηθείς κατόπιν εκλογής 
τής 'Ιερός Συνόδου τή 21 Δεκεμβρίου 1914.

Ή ωραία Ζάκυνθος είναι ή ιδιαιτέρα πατρίς του, 
δπου έγεννήθη τή 7 Φεβρουάριου 1877. Γεώργιος 
Δάφνος έλέγετο δ πατήρ του καί Γράτσια Δρα- 
γώνα ή μήτηρ του. Ούτε Κροΐσοι ήσαν οί γονείς 

του, ούτε Μαρκήσιοι, άλλ’ ήσαν θεοσεβείς, έντι
μοι, νοικοκυραϊοι καί ένέπνευσαν πίστιν καί εύλά- 
βειαν πρός τά Θεία, στοργήν πρός τήν Πατρίδα, 
άγάπην πρός τήν εργασίαν.

Τό δχι άγνώστου προελεύσεως παιδί, άλλά άπό
γνωστόν καλύβι όρμηθέν, προήγετο διακούον τά μαθήματα τού Δημο
τικού καί τού Ελληνικού έν πνευματική διαπλάσει είς τήν γενέτειράν 
του καί είς τόν Πειραιά κατόπιν, δπου οί γονείς του έγκαταστάθησαν, 
τά γυμνασιακά μαθήματα.Ένεγράφη είτα 
είς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοΰ ’Εθνικού 
Πανεπιστημίου, είς τό 1902 έγένετο Προ
λύτης τής θεολογίας, άμέσως δέ τότε 
διωρίσθη καθηγητής τών Θρησκευτικών 
έν τφ Γυμνασίφ Πειραιώς, δπου εύδοκί- 
μως έδίδαξε έννέα ολόκληρα χρόνια.Έδί- 
δαξεν επίσης ώς 'Ελληνοδιδάσκαλος είς 
τό Α' Έλ. Σχολεϊον Πειραιώς καί Θρη
σκευτικά είς δλας τάς τάξεις του, κατό
πιν δέ καί είς τό Δ' Έλ. Σχολεϊον.

*

μίαν ώραίαν στροφήν ήλθεν είς τούς άγώνας τής Φυλής, τούς διά τής 
πίστεως καί τοΰ αϊματος έπίσης εύοδωθέιπας.

«

Τό δχι άγνώστου προελεύσεως παιδί, άλλ’ άπό γνωστόν καλύβι όρμη
θέν, τό έν θεοσεβείς καί στοργή πρός τήν Μητέρα άναπτυχθέν, προά- 
γεται. Οί πόλεμοι τελειώνουν, τό Κράτος άποδίδεται είς τά έργα τής 
είρήτης, καί πληροΰηαι αί χηρεύουσαι έπισκοπικαί έδραι. Ό έφημέ
ριος τοΰ Στόλου κ. Διονύσιος Δάφνος, μέ τά μετάλλια τών έκστρατειών 
καί τόν Σταυρόν τοΰ Σωτήρος είς τό στήθος, ύπέρ Πίστεως καί Πατρί- 
δος προκιδυνεύσας, προτείνεται ύπό τής Τέρας Συνόδου διά τό θρόνον 
Γυθείου - Οίτύλου καί χειροτονείται επίσκοπος έν τφ Μητροπολιτικφ 
ναφ Αθηνών, χοροστατούσης συσσώμου τής Τέρας Συνόδου.

Αί εκδηλώσεις τής Ελληνικής κοινωνίας έπί τή εκλογή καί χειροτο- 
νίρ του, ήσαν μία ενθουσιαστική έπιδοκιμασία, ψηφίσματα δέ καί δώρα 
πολύτιμα κατέκλυσαν τό διαμέρισμά του. Τήν ποιμαντορικήν ράβδον 
αίφνης προσέφεραν είς τόν Άγιον Γυθείου - Οίτύλου ό Δήμος Πειρακϋς, 
έν τφ μέσοι τοΰ όποιου έδρασε κοινωφελέστατα, τόν Αρχιερατικόν 
Μανδύαν δ κ. Δηλαβέρης, τήν Μίτραν δ κ. Δραγώνας, τόν Σάκκον 
δ κ. Βροντίσης, τό Έγκόλπιον ό κ. Μανοΰσος, τά Δικηροτρίκηρα δ 

κ. Λοΰμος, τό μικρόν ώμοφόριον ό κ. 
Πετρόχειλος, καί άλλοι τοΰ Πειραιώς 
έγκριτοι, ένώ δ Πειραϊκός Σύνδεσμος 
ώργάνωσε πρός τιμήν του έορτ>')ν, προ- 
σενεγκιόν αύτφ καί χρυσοποίκιλτου έπι- 
χυτώνιον.

Καί οΰτω ύπό τήν Πανελλήνιον επιδο
κιμασίαν άνήλθεν είς τόν ’Επισκοπικόν 
θρόνον, τιμώμενον καί δοξασμένου τό 
παιδί, τό άπό γνωστόν καλύβι όρμηθέν, 
τό έν θεοσεβείφ καί στοργή πρός τήν 
Μεγάλην Μητέρα άναπτυχθέν.

« # »

ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΓΚΑΔΗΣ
Άλλ’ήδη ή φήμη τής μορφώσεώς του, 

τών αρετών του, τού ήθους του, ε'ίλκυ- 
σαν άμετρον καί άτέρμονα τήν έκτίμη- 
σιν, τόν σεβασμόν καί τόν θαυμασμόν 
πρός τόν νεαρόν άλλά μετ’ ένθέου ζήλου 
σοφόν, καί τ<ΐ> 1910 χειροτονείται ύπό 
τοΰ Σεβ. ’Αρχιεπισκόπου Ζακύνθου Διο
νυσίου είς διάκονον έν βρίθοντι τώ ναώ 
τοϋ 'Αγίου Διονυσίου καί ύπό τήν γενι
κήν έπιδοκιμασίαν τής Πειραϊκής κοινω
νίας, μετ’ ολίγους δέ μήνας προχειρίζε
ται είς Ιερέα έν τφ Ναφ τής 'Αγίας Τριάδος, δπου έπί τινα χρόνον 
έκήρυττε τόν Θειον Λόγον.

Μετά δύο έτη — τήν 8 Ιουνίου 1912 — διορίζεται έφημέριος τοΰ 
Στόλου καί έπιβαίνων τής ναυαρχίδος «Άβέρωφ» παρακολουθεί τήν 
κατά θάλασσαν εκστρατείαν διδάσκων, κηρύττων, ένθαρρύνων, έγκαρ- 
διώνων, ένθουσιάζων τούς πάντας. ’Αρκεί νά άναγνώση τις τάς ομιλίας 
ταύτας καί τά κηρύγματά του, έκδοθέντα έν ίδίφ τεύχει καί άλλας θρη
σκευτικός μελέτας του, δημοσιευθείσας είς έφημερίδας καί περιοδικά, 
διά νά Οαυμάση τήν μόρφωσιν, τήν σκέψιν καί τήν κρίσιν του.

Δίς τής έβδομάδος ύπό τύπον πρακτικοΰ μαθήματος είχε δρίσΐ) 
διδασκαλίαν θρησκευτικήν καί κοινωνικήν, κατά τάς Κυριάκός δέ 
είς τάς λειτουργίας, παρουσίρ. τοΰ ’Αρχηγού καί τού Επιτελείου, άφορ- 
μήν λαμθάνων άπό τό Εύαγγέλιον τής ημέρας, έλεγε καί όλίγας ενθαρ
ρυντικός λέξεις.

Φαντάζεσθε τί είναι όλίγα λόγια θερμά, ζωντανά, άπό ενα κληρικόν 
εύφραδή, μέ έπιβλητικόν παράστημα, μέ περιβάλλον άπό κανόνια, στο- 
λάς, κολλαρίνες καί μπελλαμάνες, πρό τής ναυμαχίας ή μία δοξολογία 
μέ τήν ιδίαν σκηνοθεσίαν μετά μίαν νίκην; Άλλοφρονεϊ κανείς άπό 
κατάνυξιν καί μένος.

Φαντασθήτε έπάνω είς τόν «Άβέρωφ», είς τήν πρύμη του, έπάνω είς 
ένα τραπεζάκι όλίγα κόλλυβα καί γύρω έπιτελεΐον, ύπαξιωματικούς, 
πλήρωμα. 'Ιερουργεί είς τό μνημόσυνου τοΰ άνθυποπλοιάρχου Γκούρα 
Μαμούρη — 19 Δεκεμβρίου 1912 — τοΰ θύματος τής πρώτης ναυμαχίας, 
δ έφτμιέριος τοΰ Στόλου κ. Διονύσιος.

— Πΰρ καί σταυρός, θηρίων τε συστάσεις, σκορπισμοί όστέων, συγ- 
κοπαί μελών, άλεσμός δλου τοΰ σώματος, κολάσεις τού Διαβόλου άς 
έλθωσιν είς έμέ, μόνον ϊνα Ιησού Χριστού επιτύχω· λέγει άρχόμενος.

Είναι ή φράσις τοΰ Αγίου ’Ιγνατίου καί τών διωκομένων Μαρτύρων 
τής Εκκλησίας, οϊτινες έρρίπτοντο είς τούς κλωβούς τών θηρίων καί 
έβασανίζοντο ϊνα άπαρνηθώσι τήν θρησκείαν των, άλλά μέ τό αίμα καί 
τήν πίστιν τών όποιων έθεμελιώθη ή ’Εκκλησία τοΰ Χριστού. Καί μέ

σβυσεν ή άλτρουϊστικωτέρα ΰπαρξις 
JCi τής έποχής μας. "Οσοι είχαν γνω
ρίσει τόν ’Ιάκωβον Καγκάδην, τόν Νομι
κόν Σύμβουλον τοΰ Υπουργείου τής 
’Εθνικής Οικονομίας καί είχαν έκτιμήσει 
τάς ψυχικάς άρετάς του καί είχαν γνω
ρίσει τήν άνεξάντλητον είς αγαθότητα 
ψυχήν του, θεωρούν δτι ήτον ένα υπό

λειμμα. ενός παλαιού κόσμου, προϋπάρξαντος είς κάποιαν μακρυσμένην 
εποχήν καί άναπτυχθέντος μέ τάς άλτρουίστικάς τοΰ Εύαγγελίου ύπο. 
θήκας. Αύτό δέν σημαίνει δμως δτι ό ’Ιάκωβος Καγκάδης ήτον άνθρω
πος παλαιός, μέ άπηρχαιωμένας ιδέας. Τούναντίον ήτον άνθρωπος σημε- 
ρινώτατος κατά τάς σχέσεις του, άρτιος κατά τήν έγκικλοπαιδικήν 
μόρφωσιν, δεινός νομοδιδάσκαλος, σύζυγος άνεκτίμητος, πατριαρχικός 
οικογενειάρχης, στοργικός συγγενής καί πονετικός φίλος Ακριβώς δέ 
δΓ αύτά του τά χαρίσματα, ψυχικά καί επίκτητα, καταντρ αίνιγμα πώς 
εύρέθη μέσα είς αύτόν τόν κόσμον τοΰ Μωσαϊκού νόμου, τόν κόσμον 
τοΰ ψεύδους, τόν κόσμον τοΰ φθόνου, τόν κόσμον τής έπιφάσεως.

Καί είναι πολλοί, άπειροι, όσοι τόν έγνώρισαν, δσοι έγνώρισαν τό 
άλτρουϊστικόν του ένστικτον, δσοι εύηργετήθησαν, δσοι έγνώρισαν τήν 
κατά πάσαν, ύλικήν ή ηθικήν, άνάγκην των άτέρμονα Αντίληψίν του, 
άλλ’ είναι πολλοί καί οί έκτιμήσαντες τόν άνδρα καί έν είλικρινεϊ σνν-
τριβή προπέμψα-ντες τόν νεκρόν.

Πράγματι γύρω άπό τόν νεκρόν 
του συνεκεντρώθησαν οί τά πρώτα 
φέροντες έν τή Άθην. Κοινωνίφ, είς 
τά Γράμματα, είς τάς Έπιστήμας, 
είς τόν στρατόν, είς τήν πολιτικήν, 
είς τήν ύπαλληλικήν ιεραρχίαν καί 
έν ειλικρίνεια άνέπεμψαν πρός τόν 
Ύψιστον τήν νεκρώσιμον εύχήν.

Ή «Εικονογραφημένη» άπαθα- 
νατίζουσα τήν ύπερσημερινήν μορ
φήν του, καί συμμεριζομένη τήν 
οδύνην της οικογένειας του καί τών 
συγγενών του. βρέχει τόν τάφον 
του μέ πικρότατα δάκρυα καί διά
πυρου εύχήν άναπέμπει υπέρ άνα- 
παύσεως τής μεγάλης του ψυχής.

ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΓΚΑΔΗΣ
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Συμβαίνει ένίοτε, ένφ εϊμεθα έν πλήρει έγρηχόρσει να βλεπωμεν 
ώς έν δράματι σκηνάς, αΐτινες, ώς έκ τών υστέρων έξακριβοΰται, 

συνέβησαν πράγματι καί έξετυλίχθησαν κατά τήν αύτήν ώραν ακρι
βώς, καί είς άπόστασιν πολλών χιλιομέτρων. , ....

Τό φαινόμενον τοΰτο έκλήθη Τηλεπάθεια, άπησχόλησε δε επι μακρον 
καί άπασχολεϊ έτι τήν Επιστήμην, χωρίς άχρι τοΰδε νά δοθή καμμία 
έξήγησις.

Είς τήν μελέτην τής τηλεπάθειας ένέκυψε και ο μεγας Φυσιοδίφης 
τής Γαλλίας Καμίλ Φλαμαριόν, δστις δΓ έπιοτολής του, δημοσιευθει- 
σης πρό έτών δΓ δλων τών εφημερίδων τοΰ Κόσμου, συνελεξε χιλιά
δάς φαινομένων τηλεπαθικών, τά όποια συνέβησαν είς διαφόρους, 
πιστοποιούμενα έπαρκώς διά μαρτύρων. _ e ,

Τά φαινόμενα ταϋτα κατέταξε μεθοδικώς, δ μεγας Φυσιοδίφης και 
έμελέτησεν έπισταμένως, πολλά δ’ έξ αύτών έδημοσίευσεν:

«Ό σέρ Robert Bruce, τής διασήμου Σκωτικής οικογένειας, είναι, λέ
γει, δεύτερος είς ένα πλοϊον. Μίαν ήμέραν, ποΰ έταξείδευε πλησίον τής 
Νέας Γής, άφωσιωμένος είς τούς υπολογισμούς του, νομίζει οτι βλεπει 
τόν κυβερνήτην του καθισμένον είς τό γραφείον, αλλά προσεξας 
περισσότερον βλέπει δτι είναι κάποιος ξένος, τοΰ όποίου τό βλοσσυρον 
βλέμμα, προσηλωμένον έπάνω του, τόν παγώνει. Ό κυβερνήτης, προς 
τόν όποιον έτρεξε, άντιλαμβάνεται τήν ταραχήν του καί τόν εξετάζει.

— Μά ποιός λοιπόν είναι είς τό γραφείον σας; λέγει δ Bruce.
— Κανείς.
— Πώς; Είναι κάποιος ξένος. Μά πώς;
— Όνειρεύεσθε ή ... κοροϊδεύετε.
— Καθόλου. Καταιβήτε νά ίδοΰμε.
Καταιβαίνουν. Κανείς δέν είναι είς τό γραφείον. Ψάχνουν ολο το 

σκάφος. Κανείς ξένος.
— Έγώ δμως είδα κάποιον νά γράφη στήν πλάκα σας. Τό γράψιμό 

του θά είναι άκόμη· λέγει δ δεύτερος. ,
Βλέπουν τήν πλάκα. Είναι γραμμένα ’Αγγλιστί τα εξής: Πλεύσατε 

βορειοδυτικώς. t ,
— Αύτό τό γράψιμο είναι δικό σας ή άλλου άπό τό πλήρωμα;
— ’°Χι
Παρεκλήθη κάθε ένας νά γράψμ τήν αύτήν φράσιν και κανένας γρα

φικός χαρακτήρ δέν ώμοίαζε μέ τόν τής πλακός.
— Τότε άς συμμορφωθώμεν πρός δ,τι γράφει: Πλεύσατε βορειοδυ- 

χικώς. Ό καιρός είναι καλός καί έπιτρέπει νά δοκιμάσωμεν.
Μετά τρεις ώρας ό σκοπός έσημείωνε ένα βουνόν άπό πάγους καί 

έβλεπε ένα καράβι τοΰ Κουεμπέκ, διατειχιζόμενον, γεμάτο άπό κόσμον, 
κατευθυνόιιενον πρός τό Λιδερπουλ, τοΰ οποίου οι επιβάται παρελη- 
φθησαν μέχρις ένός ύπό τοΰ πλοίου του Bruce. , , ,

Καθ’ ήν στιγμήν δμως ένας άπό τούς ανθρώπους αύτους επατοΰσε 
τό κατάστρωμα τοΰ ναυαγοσωστικού, δ Bruce άνατρίχιασε καί οπισθο
χώρησε, ζωηρά συγκεκινη μένος. Άνεγνώρισε τόν ξένον, τόν οποίον 
είχεν ίδεϊ νά γράφη είς τήν πλάκα .... Τό άναφέρει είς τόν κυβερνή
την του.

— Γράψτε: Πλεύσατε βορειοδυτικώς· λέγει είς τόν νεοελθόντα ό 
κυβερνήτης, παρουσιάζων τήν άγραφον πλευράν.

Ό ξένος γράφει. Ό κυβερνήτης γυρίζει τήν πλάκα και ό ξένος 
μένει κατάπληκτος, βλέπων καί είς τάς δύο πλευράς τόν γραφικόν 
χαρακτήρά του. ’

— Ώνειρεύθητε μήπως δτι έγράψατε σ’ αύτήν τήν πλάκα; τον ερωτφ 
δ κυβερνήτης.

— Όχι. Τούλάχιστον δέν ένθυμοΰμαι.
— Τί έκανε τό μεσημέρι δ έπιβάτης αύτος; 

έρωτρ τόν συνάδελφόν του δ κυβερνήτης τού 
ναυαγοσωστικού.

— Ήτον πολύ κουρασμένος καί έκοιμήθη 
βαθύτατα, καί καθώς ένθυμοΰμαι, ολίγον πριν 
άπό τό μεσημέρι. Μετά μίαν ώραν έξύπνησε 
καί μοΰ είπε: Θά σωθούμε καπετάνιε καί σή
μερα μάλιστα. Είδα στόν ύπνο μου δτι, ήμουν 
σ’ ένα πλοϊον τό όποιον ήρχετο πρός βοήθειαν 
μας. Περιέγραψε τό πλοϊον καί τήν έξάρτησίν 
του καί πρός μεγάλην έκπληξίν μας, δταν ήρχε- 
σθε πρός ημάς, διεπιστώσαμεν τήν ακρίβειαν 
τής περιγραφής.

— Έκεϊνο ποΰ μοΰ φαίνεται περίεργον, εϊπεν 
ό άλλόκοτος έπιβάτης, είναι δτι αύτά ποΰ βλέπω 
έδώ μοΰ είναι γνωστά πράγματα καί δμως δέν 
έχω ξαναέλθει ποτέ μου».

*

Άλλά καί παρ’ημών παρετηρήθησαν περι
πτώσεις τηλεπάθειας. Ένθυμούμεθα δέ άκόμη 
τό πρό έτών δράμα τών δύω άδελφών ζφεμπό- 

. . . . βλέπει δτι είναι κάποιος ξένος τοΰ όποίου 
τό βλοσσυοόν βλέμμα τόν παγώνει.

ρων, ών ό είς είχε καταλύση είς ένα άπό τά χάνια, δπως ονομάζονται 
τά πανδοχεία τής όδοΰ Έρμου, έγερθείς δέ έκ τοϋ ύπνου έζήτει βοή
θειαν, διά νά σώσουν τόν αδελφόν του, παραμένοντα εις τινα άλλην 
πόλιν διά τάς υποθέσεις των καί δολοφονούμενοι· αγρίως. Πράγματι δέ 
τήν έπομένην έγνώσθη δτι, καθ’ ήν ώραν ό έν Άθήναις αδελφός ώρα- 
ματίζετο, δ άλλος έκρεουργεϊτο, καθ’ δν τρόπον έβλεπε καί άναπαρίστα 
ό πρώτος.

Φαινόμενον τηλεπάθειας διηγείται καί δ παρ’ ήμϊν καθηγητής 
κ. Μ. Σ. δστις έσπούδαζε πρό έτών είς τήν Ριζάρειον Σχολήν. Ένφ 
έκάθητο μίαν θερινήν ήμέραν είς τόν κήπον τής σχολής καί έβλεπε 
μακρόθεν τήν κοίτην τοΰ Ίλισσοΰ, παρουσιάσθη ένώπιον αύτοΰ ή αδελ
φή του διά νά τόν άποχαιρετήση. Καί έν συντριβή έμάνθανε κατόπιν 
δτι, ή αδελφή του, ακριβώς καθ’ ήν ώραν ύφίστατο έκεϊνος τήν τηλε- 
παθικήν έπίδρασιν, έξέπνεεν.

Όμοιον φαινόμενον συνέβη πρό έτών είς τήν έν Όδησσώ διαμένου- 
σαν χήραν Δ. έκ Ψαρών. Ό σύζυγός της, ναυτικός, έταξείδευε, πρό 
πολλοΰ δέ δέν είχε γράψει είς τήν σύζυγόν του, μένουσαν έν Όδησσώ 
μέ τά σπουδάζοντα παιδιά της, σήμερον αξιωματικούς τοΰΠολεμικοΰ 
Ναυτικού.

Ή καπετάνισσα, ανήσυχος, έκάθητο ένα βράδυ, άφοΰ έκοιμήθηκαν 
τά παιδιά της, είς τήν σάλα, διά νά γράψη γράμμα πρός τόν σύζυγόν 
της, καί τοΰ παραπονεθή διότι δέν τής γράφει. Ένφ λοιπόν έγραφε, 
ήσθάνθη έλαφράν κούρασιν, άφήκε τόν κονδυλοφόρον καί προσήλωσε 
τά μάτια της είς τόν απέναντι της καθρέπτην τής κονσόλας."Εξαφνα βλέ
πει μέσα είς τό κρύσταλλον νά παρελαύνη μία κηδεία καί καθ’ ήν στιγ
μήν έφθασε τό φέρετρον, έγεινε μία μεγέθυνσις, δπως είς τάς ταινίας 
τών κινηματογράφων μεγεθύνονται τά άντικείμενα ποΰ πρέπει νά ίδή 
κανείς λεπτομερώς, καί είς τήν μορφήν τοΰ νεκρού άνεγνώρισε τόν 
άνδρα της. Άπό τόν τρόμον της πίπτει λιπόθυμος καί τό πρωί λαμβά
νει τηλεγράφημα άναγγέλλον τόν θάνατον τοΰ συζύγου της, συμβάντα 
άκριβώς καθ’ ήν ώραν έβλεπεν εις τόν καθρέπτην τήν κηδείαν του.£Χ 1

Ι*ϊ

Άλλά καί πολλά άλλα θά ήδυνάμεθα νά αναφέρω μεν, άν έπήρκε ι ό 
χώρος. Έκ τούτων δλων τείνει τις νά υπόθεση δτι, ή σκέψις καί δή ή 
τελευταία σκέψις τοΰ θνήσκοντος ή δολοφονούμενου ή άγωνιώντος, ή 
όποια φυσικά στρέφεται τήν τελευταίαν στιγμήν πρός τούς οικείους του, 
σύζυγον, τέκνα, άδελφάς, γονείς, μεταβιβάζεται διά μέσου τοΰ διαστή
ματος καί πλήττουσα καθ’ ένα οίονδήποτε τρόπον, εντελώς εξαιρετικόν, 
τά μόρια τής έγκεφαλικής ούσίας τοΰ προσφιλεστέρου ή συγγενεστέρου 
ή τοΰ μάλλον ομοιογενούς κατά τήν σύστασιν τοΰ έγκεφάλου προσώ
που, άναγκάζει ταϋτα νά άναπαραστήσουν μέσα είς τήν φαντασίαν των 
τήν σκηνοθεσίαν καί τά γεγονότα, μέσφ τών όποιων θνήσκει τό μεμα- 
κρυσμένον άτομον.

Δέν είναι τολμηρά ή θεωρία. Πώς χωρίς σύρματα μεταβιβάζεται ένα 
τηλεγράφημα έκ χιλιάδων λέξεων άπό άποστάσεως χιλιάδων μιλλίων; 
Αί ήλεκτρικαί κενώσεις μιάς άτράκτου Ρούμκορφ πλήττουν τόν Αιθέρα, 
δστις πληροί τό διάστημα καί τά πάντα, τόν κραδαίνουν καί τά κύματα 
αύτά τοΰ Αίθέρος, έξορμώντα καί έκτεινόμενα σφαιροειδώς—δπως μέσα 
είς τό νερό μιάς λίμνης, δν ρίψετε μίαν πέτραν, σχηματίζονται κυμάτια 
έκτεινόμενα κυκλικώς πρός τάς δχθας τής λίμνης, —πλήττουν τήν συσ
κευήν τοΰ δέκτου, καταλλήλως διεσκευασμένην καί αποδίδουν τό τηλε
γράφημα πιστότατα. Διατί νά μή δεχθώμεν δτι, καθ’ήν στιγμήν ά.γω- 

νιφ δ μακρυσμένος πατέρας ή άδελφός, ή σκέψις 
του, ή όποια είναι άποτέλεσμα μιάς κινήσεως 
τών μορίων τής έγκεφαλικής ούσίας, πλήττει 
τόν Αιθέρα, κύματα έρτσιανά — δ Έρτς πρώτος 
μάς έδωκε τήν περί κυμάνσεως τοΰ Αίθέρος 
θεωρίαν—άπό τούς κραδασμούς έξορμοΰν καί 
συναντώντα τόν ομοιογενή τήν σύστασιν έγκέ- 
φαλον τού υίοΰ ή άδελφοΰ, τόν πλήττουν κατ’ 
ίδιάζοντα τρόπον καί αναγκάζουν τά μόριά του 
νά κινηθούν καθ’ δμοιον τρόπον καί νά άνα- 
παραγάγουν τήν αύτήν σκέψιν μέ τήν αύτήν 
σκηνοθεσίαν.

Πρέπει νά δεχθώμεν άκόμη δμως δτι, είναι 
άπαραίτητος ή συγγένεια έξ αίματος ή τουλά
χιστον κάποια δμοιογένεια περί τήν σύστασιν 
τής έγκεφαλικής ούσίας μεταξύ άτόμου - πομ
πού καί άτόμόυ - δέκτου, ή όποια άποτελεϊ,τήν 
εύπάθειαν ή μή, μάλλον ή ήττον άνεπτυγμένην 
μεταξύ τών άτδμων.

Κυρίως ή ευπάθεια, πρέπει νά δεχθή τις, 
απαιτείται άπό τόν δέκτην, διότι, δεδομένου δτι, 
πάσα λειτουργία τού έγκεφάλου συνοδεύεται άπό 
μίαν κίνησιν τών μορίων αύτού, έπεται οτι, πάν 
άτομον σκεπτόμενον έκπέμπει κύματα Αίθέρος, 
άτινα δύναται νά δεχθή μόνον ευαίσθητος δέκτης.

Μεταξύ τών φανομένων τής τηλεπάθειας κατατάσσεται καί ή σύμ- 
πτωσις τών σκεψεων δύο άτόμων. Ένφ παραδείγματος χάριν σκέπτε- 
σθε κάτι καί τό άνακοινώνετε είς άλλο άτομον, σάς λέγει έκεϊνο: Άπό 
τό στόμα μου τό πήρες. Δηλαδή κατά τήν αύτήν στιγμή'· καί αύτό τό άτο
μον έσκέπτετο δ,τι καί τό πρώτον. "Οπου πρέπει νά δεχθώμεν δτι κύμα 
έξορμήσαν από τόν εγκέφαλον τοΰ ένός, έπληξε τόν τοΰ άλλου καί άνα- 
παρήγαγεν είς αύτόν τήν αύτήν σκέψιν.

«
Καί αύτά μέν τά φαινόμενα άνάγονται είς τήν κατηγορίαν τής Τηλε

πάθειας. Άλλ’ ύπάρχουν καί φαινόμενα Τηλενέργειας, μεταβιβάσεως 
δηλαδή τής σκέψεως ή βουλήσεως είς άτομον άλλο μακράν εύρισκόμε- 
νον, τό όποιον άναγκάζεται, ύφιστάμενον τήν έπίδρασιν τής σκέηιεως 
τοΰ τηλενεργοΰντος, νά άναπαραστήση κατά τήν βούλησιν έκείνου δια
φόρους έντυπώσεις.

Ό Φλαμαριόν είς τήν «Dranie· του, άναφέρει τό έξής χαρακτηρι
στικόν φαινόμενον τηλενέργειας:

• Ό αίδεσιμώτατος C. Godfray, κατσικών είς "Ιστμπουρν, είς τό Καν- 
τόνιον Sussex, άναγνώσας διηγήσεις περί όραματισμών ήθέλησε νά 
πειραματισθή καί αύτός. Τήν 15 Νοεμβρίου 1886 λοιπόν, κατά τάς 11 
τής νυκτός, διευθύνει μέ δλην τήν δύναμίν του τήν σκέψιν του καί 
δλην τήν τάσιν τής Οελήσειός του είς τήν ιδέαν νά έμφανισθή είς μίαν 
έκ τών γνωρίμων του κυριών, ίστάμενος όρθιος είς τό άκρον τής κλι
τής του. Ή προσπάθειά του διήρκεσεν οκτώ λεπτά περίπου, μετά τά 
όποια ό Godfrey ήσθάνθη μεγάλην κούρασιν 
καί έκοιμήθη.

Τήν άλλην ήμέραν ή κυρία, ή όποια ήτο τό 
άντικείμενον τών πειραμάτων, δλως αύθορμή- 
τως μετέβη είς τοΰ Godfrey καί του διηγήθη ο,τι 
είδε, τό όποιον καί έγγράφως έπραξε. «Χθές 
τήν νύκτα, έγραψε, έξύπνησα τρομαγμένη μέ τήν 
έντύπωσιν δτι, κάποιος είχεν είσέλθει είς τό 
δωμάτιον μου. Ταυτοχρόνως ήκουσα κάποιον θό
ρυβον, άλλ’ ύπέθεσα δτι ήσαν τά πουλιά τοΰ κλου
βιού, έξω άπό τό παράθυρον. Ήσθάνθην κατόπιν 
μίαν άνησυχίαν καί μίαν έπιθυμίαν νά κατέλθω 
εις τό ίσόγαιον. Τό αίσθημα αύτό έγεινε τόσον 
ζωηρόν, ώστε έσηκώθηκα. Άναψα ένα κερί καί 
κατέβηκα διά νά πάρω κάτι νά ησυχάσω. Όταν 
δμως ξανανέβαινα είς τό δωμάτιον μου, είδα τόν 
κ. Godfrey, δρθιον, κάτω άπό τό μεγάλο παρά
θυρο πού φωτίζει τήν σκάλα.Ήτον ντυμένος δπως 
πάντοτε καί είχε τήν έκφρασιν, ώς παρετήρησα, 
ποΰ έχει, όσάκις βλέπει κάτι τι μέ πολλήν προσο
χήν. ’Ητον έκεϊ άκίνητος, ένφ έγώ μέ τό κερί 
ύψωμένον τόν έκύταζα μέ ύπερτάτην έκπληξίν. 
Αύτό διήρκεσε τρία τέσσαρα δευτερόλεπτα καί 
κατόπιν, ένφ έξηκολούθησα νάναβαίνω, έξηφανί- 
σθη. Δέν ήμουν διόλου τρομαγμένη, άλλά πολύ 
ταραγμένη καί δέν ή μπόρεσα νά ξανακοιμηθώ».

Ό Φλαμαριόν αναφέρει κατόπιν δτι, ό αιδε
σιμότατος Godfrey, μή άρκεσθείς είς τό πεί
ραμα τούτο, έπανέλαβε τοΰτο καί κατώρθωσε 
νά άκούση ή έν λόγφ γνώριμός του κυρία τήν 
φωνήν του καί νά αίσθανθή τό χέρι του είς τόν 
κρόταφόν της, κατόπιν δέ νά έγερθή μέσφ ένός 
βόμβου περιέργου καί μιας πνοτ|ς ψυχρός, σάν ... __________
παράθυρα καί νά ίδή μίαν σιλουέταν, είς τήν όποίαν άνεγνώρισε τόν 
κ. Godfrey.

. . . είδα τόν κ. Godfrey, δρθιον κάτω άπό 
τό μεγάλο παράθυρον . . .

νά ήσαν άνοικτά τά

« « «

ΚΩΝΣΤ. ΣΜΟΛΕΝΣΚΗΣ

3ΥΙία δρυς, άπό τάς ύψηλοτέρας ’Ελληνικός δρυς, κατέπεσεν. Αίφνηδίως, 
χωρίς νά άσθενήση, χωρίς νά καταβληθή, χωρίς νά κύψη ουδέ πρό τοΰ 
Χρόνου, δπως δεν έκυψε καί πρό τοϋ εχθρού, καί πρό τής Δόξης, καί πρό 
τής στιλβηδόνος, πρό οΰδενός, δ Γίγας - Στρατηγός, δ Κων. Σμολένσκης, 
άπέθανε. Μόνον πρό τοΰ θανάτου έκυψε, λησμονημένος μέσα είς τά κατα
πληκτικά γεγονότα ποΰ εκτυλίσσονται γύρω μας, δ ήρως τοΰ 1897, δ όποιος 
ήθλησε μέσα είς τό εθνικόν αίσχος καί τήν οδύνην. Καί μέ τό πικρόν μειδίαμα 
είς τά χείλη τόν γίγαντα - νεκρόν τόν προέπεμψεν είς τήν αίωνίαν κατοικίαν 
του όλίγος κόσμος, εκείνος ποΰ είχε άντιληφθή ποιαν μεγάλην υπηρεσίαν 
προαέφερεν είς τήν Πατρίδα κατά τήν κρίσιμου έκείνην έποχήν. Άλλ ’ έτσι 
πέρνα ή Δόξα είς αύτόν τόν κόσμον, δταν.,. δέν τήν κυνήγι} κανείς.

« « «
© ΠΑΠΑΣ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΣ

Είς τήν ζωήν τού Δόν Ιωσήφ Σάρτο, δστις κατόπιν άνήλθεν είς τόν 
Παπικόν θρόνον ύπό τό όνομα Πϊος δ Γ, υπάρχει άνέκδοτον ύπό 

πάντων σχεδόν άγνωστον, ή τούλάχιστον γνωστόν είς έλαχίστους, λίαν 
έπίκαιρον ήδη, δτε οί ’Ιταλοί πολεμοΰσιν έναντίον τών Αύστριακών.

Τό γεγονός τοΰτο έλαβε χώραν κατά τήν πρώτην περίοδον τής επικής 
έποχής^τής ’Ιταλικής άνεξαρτησίας, κατά τό 1866, δταν ή Βενετία έσφά- 
δαζεν έτι ύπό τούς όνυχας τών Αύστριακών.

Ήδη αί φήμαι τής προσεχεστάτης άπελευθερώσεως διέτρεχον τάς 
μεγάλος καί τάς μικράς πόλεις τής ύποδούλου ’Ιταλίας καί πάντες 
σχεδόν δέν ήδύναντο νά άναμένωσι τήν έπίσημον άναγγελίαν τοΰ γεγο

νότος δπως έκφράσωσι τήν χαράν των. Πρώτος μεταξύ τούτων ήτο καί 
ό Δόν Ιωσήφ Σάρτο, ίερεύς τότε άνευ οΰδενός διακριτικού βαθμού, 
άλλ’ δστις διψών έλευθερίαν, ΰψωσεν έπί τής μικράς έν Ριέζη οικίας 
του τήν εθνικήν τρίχρωμον.

Άμέσως δ φρούραρχος τοΰ χωρίου έκείνου, ό ύπολοχαγός ’Ιωάννης 
Βαττίστας Τσέσκυ, έκτελών διαταγάς τής αύτοκρατορικής’ καί βασιλικής 
κυβερνήσεως, διέταξε τήν σύλληψιν τοΰ «θρασέος» καλογήρου.

Ή αιχμαλωσία αύτη υπήρξε μικρός διάρκειας, καθ’ δτι τά πράγματα 
είχον λάβει άλλην τροπήν διά τήν ’Ιταλίαν.

Μετά τριάκοντα επτά έτη, οί δύο ούτοι άνδρες, δ Δόν Ιωσήφ Σάρτο 
καί δ Ιωάννης Βαττίστας Τσέσκυ, συνηντήθησαν έκ νέου. 'Οποία δμως 
μεταβολή είχεν έπέλθει είς τήν κοινωνικήν τάξιν άμφοτέρων! Ό Δόν 
Σάρτο είχεν άνέλθει εις τόν θρόνον τών Παπών καί έφερε τόν τίτλον 
τοΰ Ύπερτάτου έπί τής Γής Αντιπροσώπου τοΰ Χριστού, ένφ δ έτερος 
ύπερηφανεύετο διά τόν μεγαλοπρεπή τίτλον τοΰ Μεγάλου Διδασκάλου 
τσΰ Τάγματος τών Ιπποτών τής Μάλτας.

Μόλις Πϊος ό I’ άνήλθεν είς τόν θρόνον τοΰ Πέτρου, ό Τσέσκυ 
έζήτησεν άκρόασιν, δπως ύποβάλη αύτφ τήν βεβαίωσιν τής ύποταγής 
τών μελών τοΰ τάγματος, τοΰ όποίου ήτο δ πρώτος τιτλούχος.

Ό Πάπας τόν ήκουσε μετά τής ύφειλομένης προσοχής, δέν παρέ- 
λειψεν δμως νά τφ ύπενθυμίση τό έπεισόδιον. Είς τό τέλος τής άκροά- 
σεως ό Γραμματευς τοΰ Βατικανού είσήλθε συνοδευόμενος ύπό τίνος 
ετέρου τιτλούχου τής Δυτικής Εκκλησίας, δπως δδηγήσωσι τόν Μέγαν 
Διδάσκαλον τών "Ίπποτών τής Μάλτας. Ό Πάπας έκτύπησεν έλαφρώς 

τόν ωμόν του εΐπών:
— Δέν είναι ή πρώτη φορά καθ’ ήν συναντώ- 

μεθα είς τήν ζωήν μας, καί έλπίζω δτι ό Μέγας 
Διδάσκαλος δέν θά τό έχη λησμονήσει.

Μετά μικράν δέ παϋσιν έξηκολούθησε:
— Διέταξε νά μέ συλλάβουν αιχμάλωτον μίαν 

φοράν, άλλ’ έγιΐ> τόν εύλογώ καί θά προσευχηθώ 
άκόμη διά τήν εύλογίαν τοΰ θεοΰ.

β « «

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ

'5 
ν 
-5 
»5

3Τάει καί αϊτός. "Ενα - ενα μαδοΰν τά εκλεκτό
τερα λουλούδια άπό τό μπουκέτο ποΰ στολίζει τήν 
Ελληνικήν Κοινωνίαν. ’ Απέθανεν, ύποκύψας είς 
μακράν νόσον, ό Στέφανος Γρανίτσας. Τόν κλαίει 
Δημοσιογραφία, τόν κλαίει τό θέατρον, τόν κλαίει 
Φιλολογία, τόν κλαίει ή Ποίησις, τόν κλαίει 
Βουλή, άλλά περισσότερον πρέπει νά τόν κλάψη 
Μεγάλη Πατρίδα μας, ή όποια δέν ηύνοήθη άπό 
τήν Καλήν της Μοίρα ώς πρός τά παιδιά της σάν 
τόν Γρανίτοαν. Καί πράγματι φιλολόγους καί ποιη- 
τάς καί συγγραφείς ή' Ελλάς έχει νά έπιδείξη πολ
λούς σάν τόν Γρανίτσα, άλλά άνακαινιστάς μέ μελέ- 
τας, μέ άφοσίωσιν, μέ πάθος, μέ όνειρα δι ’ ένα μέλ
λον τοΰ τόπου, ποΰ έως τώρα ολίγοι τό έκύτταξαν, 
τό Γεωργικόν μέλλον, δέν έχει πολλούς. Και όλη εκείνη

η εργασία, την όποίαν δεν είχε προφβάσει να Θεμελιώοη καί διά την όποίαν 
δεν είχε προσηλυτίσει μαθητάς, χάνεται άπό τόν πρόωρον θάνατόν του.

’ Ο κ. Βενιζέλος, <5 όποιος τόν είχε ιδιαιτέρως εκτιμήσει τοΰ έκαμε εσχάτως 
ένα μνημόσυνου. Λόγου γενομένου έν τή οικία, του περί τής έναντίον τοΰ κόμ
ματος τών Φιλελευθέρων έπιθέσεως τών άντιβενιζελικϋίν εφημερίδων, διότι 
οί Φιλελεύθεροι προλέγουν τάς έκ τής σήμερον ακολούθουμένης πολιτικής 
άπειλουμένας κατά τοΰ "Εθνους συμφοράς είπε:

— Μά αύτό είναι κωμικόν. Αυτοί εφαρμόζουν αύτήν τήν καταστρεπτικήν 
πολιτικήν καί εμείς φταίμε διότι τούς λέμε : Αύτά τά κακά θά έπισωρεύοη 
ή πολιτική σας. Είναι σαν νά τά βάλωμε μέ τό βαρόμετρου, διότι, αύτό μάς 
προλέγει κακοκαιρίαν, ένφ έμεΐς θέλομε καλόν καιρόν. Ό καϋμένος ό Γρανί
τσας είχε γιά κάθε περίστασι άπό ενα έξυπνο καί χαρακτηριστικό. Τώρα ένθυ- 
μοΰμαι ποϋ μοΰ είχε διηγηθή κάποτε κάτι ποΰ προσαρμόζεται είς αύτήν τήν 
περίσταοιν. Κάποτε είς τήν εκκλησίαν ποΰ ήτο συνωστισμός, ένας άπό αυτούς 
τούς ανήθικους έπείραξε μιά κυρία.

— θά ήουχάοης; τοΰ είπε έκείνη. θά φωνάξω.
— Μή γιά τό θεό σκάνδαλο στήν εκκλησία.’ τής λέγει εκείνος.
«'Ο άθλιος, ουνεπέρανεν δ κ. Βενιζέλος. Αύτός ήτον δ ήρως τοϋ σκαν

δάλου καί ήπείλει τήν κυρίαν μέ σκάνδαλον* .

« « «
Κ^αί πάλιν!—Παρακαλοΰνται καί πάλιν οί συνδρομηταί μας, 

δσοι ύπελείφ&ησαν καί καθυστέρησαν τήν συνδρομήν των, νά ευαρε
στηθούν νά μας έμβάσουν τά δικαιώματα τοΰ Περιοδικού. ’Αρκετά 
σαφώς έξηγήσαμεν, δτι, ή απρόσκοπτος εκδοσις τής «Εικονογρα
φημένης. οφείλεται είς τήν στοργήν πού έδειξαν εώς τώρα οί συν
δρομηταί της καί μόνον αυτοί. Τώρα λοιπόν διέρχεται κρίσιν καί 
αύτή καί διά τούτο άπευθύνομεν τήν ύστάτην έκκλησιν καί παρα- 
καλούμεν τους καθυστερούντας τήν συνδρομήν των, νά τήν διευκο
λύνουν άκόμη μίαν φοράν καί νά μάς έμβάσουν τό ταχϋτερον αύτήν.



ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

% ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠ’ ΟΛΑ #

Είς τό ύπ’ άρ. 129- 130 τεύχος είχε δημοσιευθεϊ μιά είκών, παριστώσα 
'Οθωμανούς μεταβαίνοντες διά μέσου τής στρατιωτικής παρατάξεως είς 
τήν Βουλήν, κατά τήν ήμέραν τής ένάρξεως τών έργασιών τής διαλοθείσης 
κ’ περιόδου, ύπό τήν δποίαν είχε σημειωθεί ότι ήσαν οί βουλευταί τής 
Βορείου 'Ηπείρου. ’Επειδή δμως ’Οθωμανούς δέν άπέατειλε ή Βόρειος 
"Ηπειρος ώς αντιπροσώπους της είς τήν Βουλήν, εΐμεθα ΰποχρεωμένοι, 
καί χάριν τής Ιστορίας, άλλά καί διά μή θίξωμεν τήν πατριωτικήν χορδήν 
τοΰ συμπαθούς φίλου τής «Εικονογραφημένης βουλευτοϋ κ. Πέτρου Ζάππα, 
τοΰ εύπατρίδου Ήπειρώτου, τοΰ πολλά παθόντος έπί Τουρκοκρατίας διά 
τήν «Εϊκονογραφημένην» καί άναγκασθέντος έν τελεί νά τήν στείλη εϊς 
τόν .... φοΰρνον διά νά γλυτώση τό κεφάλι του, νά δηλώσωμεν δτι ή περί 
ής ό λόγος είκών παρίστα τούς αντιπροσώπους Θεσσαλονίκης.

«
Σ' ενα μοδιοτράκι

Σαν νάμαι γκρο μεταξωτό ποΰ τό ιρυπα ή βελόνη 
κεντή ή ματιά σου ή φλογερή τή δόλια μον καρδιά. 
Περνάς μέ βήμα βιαστικό τήν ώρα ποΰ μονογώνει, 
αναστενάζω ... και μον λές: Τί κάνουν τά παιδιά]

Ο ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ

τοΰ φυτού καί μέ μίαν σύριγγα Πραβάζ κάνουν ενέσεις μέ καθαρό νερό. 
Ό Δόκτωρ Ζεσένκο τής Βιέννης επέτυχε καλλίτερα αποτελέσματα μέ 
ένέσεις Οινοπνεύματος καί Αίθέρος. Ό περίφημος αύτός βοτανικός μετεχει- 
ρίσθη διάλυμα Οινοπνεύματος έν άναλογίφ 0,1 έως 20 τοΐς έκατόν, είς τάς 
διαλύσεις δέ τοΰ Αίθέρος άπό 0,1 έως 10 ",0.

Διά τάς ένέσεις αύτάς εϊς κλάδους Σφενδάμνου, 'Αμπέλου, Πασχαλιάς 
κ.λ. έπέτυχε άνάπτυξιν βλαστήσεως έντός 10 -15 ήμερών.

Σ ' ένα γυναίκα

Βλέπεις γυναίκα καί ευθύς 
σοΰ τρέχουνε τά σάλια 

κι άνοιγοκλεϊς τό στόμα σου 
σαν νά μαασί/ς στραγάλια.

Σέ δείχνουν μέ τό δάκτυλο 
δεινέ γυναικοθήρα,

μά σΰ . .. -ποΰ τώχει ή κούτρα του 
νά καταιβάζη ψείρα.

Ο ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ

Συμπαθής φίλος, δ κ. θάνος Γ. Τζαβέλλας, αρχαίος συνάδελφος, νΰν δέ 
έκ τών άνωτέρων ΰπαλλήλων τής Βουλής, έτέλεσε τούς γάμους του μετά 
τής σεμνής κόρης Αφροδίτης Α. Μιχαηλίδου, τήν 18 'Οκτωβρίου.

Ή «Εικονογραφημένη· σπεύδει νά χαρή μαζή των καί τούς ραίνει μέ 
εύχάς καί άνθη.

Ο δικηγόρος.— Καί τί σου είπεν όταν τοΰ πήγες τό λογαριασμό;
Ό πελάτης τον.— Μοΰ λέει: Πήγαινε στό διάολο!
Ό δικηγόρος.— Καί σύ τί έκανες τότε ;
' Ο πελάτης του. —Ήλθα σέ σας.

«
ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΒΡΕΤΟΣ

Έτοιμααθήτε! Έςεδόθη δ Βρετός, δ θαυμάσιος εγκυκλοπαιδικός θη
σαυρός, ποΰ έχει τόν μετριόφρονα τίτλον «Εγκυκλοπαιδικόν Ήμερολό- 
γιον». Γέννημα Βρετοΰ—θρέμμα «Εικονογραφημένης , δεκαέξ έτών ΰπαρ- 
ξις, γεμάτη δροσιά! Ακούσατε τί περιέχει δ 16°5 τόμος τοΰ 1916:

Εορτολόγιου, Χρονολογικά, Ατμοσφαιρικά, Γεωλογικά, Έκ τοΰ Βασιλείου 
τών’Ορυκτών, Έκ τοΰ Βασιλείου τών Φυτών, θρησκευτικά,' Αρχαιολογικά, 
"Ελληνες καί Βούλγαροι, Κωνσταντινοΰπολκ, Προοίμια τής Έπαναστάσεως 
τοΰ 1821, Φιλική ’Εταιρεία, ’Η Έπανάσταοις τοϋ 1821, Δύο γίγαντες τής 
Έπαναστάσεως τοϋ 1821, ΊΙ Ναυμαχία τοΰ Ναναρίνου, ΊΙ προστασία τών 
ζτβων, ’Ο Άλ.ή πασσάς τών ΊωαννΙνων, ’Εφευρέσεις και ανακαλύψεις, 
Βουλγαρικοί φρικαλεότητες, 'Ανέκδοτα, Οικονομολογικά, Πλοντολογτκά, 
Ναυτικά, Έκ τής θαλάσσης, Στατιστικά, Ελληνική Μακεδονία, ΊΙ Σμύρνη, 
Δημοτική 'Ηπειρωτική μοΰσα, 'Ο πόλεμος είς τόν άέρα, Ζωγραφική, Τό 
Ελληνικόν ή υχρόν πΰρ τών Βυζαντινών, Μουσική, Άμαρτίαι γονέων, ’Λόε- 
λίνα Πάττη, Ή ασθένεια τοΰ Βασιλέως Κωνσταντίνου καί ή θαυματουργός 
εικιον τής Ευαγγελίστριας, ΊΙ Μητρόπολης τώνΡημών, Κοινωνικά, Κράτη 
Ηγεμόνες, Ύγιεινολογικά, Σπατάλη ενδυμασίας, Μετά θάνατον, ΓΙοίησις, 
Λουδοβίκος 'Φίλιππος, Χαραμή Κλινική, Μασσαλιώτιδος συνθέτης, Καλλοναί 
Άθηναΐκαί παρελθούοης γενεάς, Πινακοθήκη Εθνική, Φιλανθρωπικά, "Ηθη 
καί "Εθιμα, Γαστρονιμικά, Μεγάλα»· άνδρών δίαιτα, Τό Κάϊρον, Τά θεοφά- 
νειιι έν Αίθιοπίφ, Τουρκικόν Υπουργείου, ' Εξόντωσις τοΰ έν Τονρκίφ Ελλη
νισμού, Πανευρωπαϊκός πόλεμος, Βασιλείδης ηλεκτρολόγος, Πολιτική τής 
Ελλάδος, Τό γήρας καί ό έντερικός οωλήν, Εθνογραφικά, Γλωσσολογικά, 
Λεισιδαιμονίαι έν Χίφ, Ταχυδρομικά, Άθήναι, Γεωπονικά, Διαζύγια περί
εργα, Αυτοκράτειραι τοΰ Βυζαντίου, Ωφέλιμοι γνώσεις, Πολύτιμοι σύμβου
λοί,' Η ληθαργία κατά τήν αρχαιότητα, Φακίραι, Λευκή και Μαύρη σελίς.

Καί έπί πλέον ΰπερεκατόν εικόνες θαυμάσια τυπωμέναι, ίστορικαί, καλ
λιτεχνικά!, προσωπογραφίας τοπεΐα, ταμπλώ κτλ.

Οί άποστέλλσντες πρός τόν εκδότην κ. Ί. Βρετόν έν Άθήναις δρ. 5 
λαμβάνουν ταχυδρομικώς τό πολυτελείας, δρ. 4 τό χρυσόδετον ή πολυτε
λείας χαρτόδετου καί δρ. 3 σύνηθες χαρτόδετου, χωρίς κανέν άλλο 
έξοδον.

«

Νά μή παρεξηγηθή. ’Επειδή δέν θά ταξειδεύσουν έφέτος 
δπως κατά τά παρελθόντα έτη οί ειδικοί απεσταλμένοι τής «Εικο
νογραφημένης», άφ'έτέρου δέ έπιθυμοΰμεν νά μή ύποβάλωμεν τους 
συνδρομητάς μας είς τόν κόπον νά τρέχουν είς ταχυδρομεία καί 
τραπέξας διά νά μάς έμβάζουν τά δικαιώματα τοΰ Περιοδικού, 
προήλθομεν εϊς συνεννόησιν μετά τοϋ Κεντρ. Καταστήματος τής 
Τραπέζης 'Αθηνών, είς ήν άνεθέσαμεν τήν φροντίδα τής πραγματο- 
ποιήσεως τών εισπράξεων τών δικαιωμάτων τής «Εικονογραφημέ
νης» διά τών κατά τόπους υποκαταστημάτων καί ανταποκριτών της.

Προέβημεν, έπαναλαμβάνομεν, είς τό διάβημα τοΰτο, ϊνα διευκο- 
λύνωμεν τούς συνδρομητάς μας καί άπαλλάξωμεν αυτούς παντός 
κόπου καί ένοχλήσεως. Διά τοΰτο τούς παρακαλούμεν νά μή μάς 
παρεξηγήσουν, άλλά τουναντίον, έκτιμώντες τάς άνάγκας τής 
«Εικονογραφημένης καί τό κρίσιμον τών περιστάσεων, νά συμβά- 
λωσιν, δπως πάντοτε, είς τήν άπρόσκοπτον έκδοσιν αύτής.

«
Ό ράπτης.—Άν δέν μέ πλήρωσής σέ τρεις μέρες θά σου κάνω αγωγή 

καϊ ξέρε το.
'Ο πελάτης.—Μάβρέάνθρωπε τοΰ θεοΰ, παντρεύεται κανείςσέτρεις μέρες;

ΤΟ ΚΑΡΒΟΥΝΟ
*

'Από έτους εις έτος αυξάνει καταπληκτικά ή έξαγωγή του Γαιάνθρακος. 
Συγκρίνατε. Τό 1833 έξωρύχθησαν εις δλην τήν έπιφάνειαν τής Ι’ής 
23,000,000τόννοι, τό 1885 έν δλιρ409,060,000, τό 1900έν δλφ 815,000,000, 
κατά δέ τά τελευταία έτη 1,276,750,000 τόννοι Γαιάνθρακος έτησίως. 
Έρχονται δέ πρώτα1, εϊς έξόρυξιν αί Ηνωμένα: Πολιτεϊαι, έπειτα ή ’Αγγλία, 
ή Γερμανία, ή Αύστροουγγαρία, ή Γαλλία, τό Βέλγιον, ή Ρωσσία καί ή 
'Ισπανία. Καί νά σκέπτεται κανείς, έπειτα άπό τοιαύτην αϋξησιν, ότι σήμε
ρον δ τόννος τιμάται δραχ. 110...

Είς προικο&ήραν

Τοΰ κάκου μάς κοτσαρησες
τήν η-εύτικη άντίκα 

κι’ δλο κορδόνεσαι, καί πας 
φυρί - φυρί για προίκα.

ΨΑΡΙΑ ΜΠΕΚΡΗΔΕΣ

«ενεκα 4 πόλεμος».

Τοΰ κάκου δίπλα έπεσες 
τής πλούσιας τής χήρας.

"Ολοι σέ καταλάβανε 
πώς είσαι προικοθήρας.

Ο ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ

Σέ μιά φοιτήτρια Σέ μιά γλωσσοϋ

Σπουδάζει νά γενή γιατρός.
Τό σκέφθη ; Σύρε πές της: 

Με τόση φλόγα ποΰ σκορπή
νά γίνη πυροσβέστης.

ΕΝΕΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΑ ΦΥΤΑ
«

Τόσο είν ή γλώσσα σου βαρειά 
ποΰ δέν τήν δείχνει γράδο 

καί εΰχετ ολη ή γειτονιά 
να τηνε φας στυφάδο.

Ο ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ

Αύτό έλειπε. Διά νά επιτύχουν ταχυτέραν άνάπτυξιν φυτών, μετεχειρί- 
σθησαν πρό τίνος ράντισμα καί ψεκασμούς μέ άτμούς αίθέρος ή θερμού ή 
ψυχρού δδατος κ.τ.λ. Τώρα έπενόησαν καί ένέσεις. Κεντούν τόν φλοιόν

"Ενα περίεργον γεγονός άνεκαλόφθη δλως τυχαίως εις τήν παραποτά
μων Γερμανικήν πόλιν Δάρλαο. Μίαν ήμέραν οί κάτοικοι είδον μέσα είς τό 
νερό μερικά ψάρια, τά όποια άντί νά προχωρούν οπισθοχωρούσαν καί παρέ- 
παιον δεξιά καί άριστερά, σάν μεθυσμένα. Δύο επιστήμονες έτρεξαν τότε 
είς τάς δχθας καί άνεκάλυψαν ότι άπό δύο αρχαίους ΰδρομύλους, οί όποιοι 
είχον μεταβληθή είς ζυθοποιεία, έχύνετο είς τόν ποταμόν τό κατά τήν 
παραγωγήν τοΰ ζύθου εξαγόμενον οινόπνευμα, διά νά άποφύγουν τήν βαρυ- 
τάτην φορολογίαν, τά δέ ψάρια πίνοντα νερό μέ οινόπνευμα έμεθοΰσαν.

e
II κυρία.— ΤΙ σοΰ στοίχισε αύτή ή τουαλέτα ;
Ή φίλη της.—Δύο λιγοθυμιές καϊ ένα μανδύλι δάκρυα.

«
Έν Αίγΐίπτω καί Αμερίκτί. — Άρξαμένου τοΰ δωδεκάτου 

έκδοτικοΰ έτους τής “Εικονογραφημένης,, καθίσταται γνωστόν είς 
τούς έν Αίγύπτη) καί έν "Αμερική συνδρομητάς αύτής δτι, ούδείς 
άνταποκριτής είνε άνεγνωρισμένος, ούδέ περιοδεύων άπεσταλμένος. 
Συνεπώς ούδείς έχει τό δικαίωμα νά ένεργήση εισπράξεις, έστω καί 
αν είνε έφωδιασμένος μέ διαπιστευτηριον καί διπλοτύπους άποδεί- 
ξεις έκδόσεως πρό τοΰ 'Οκτωβρίου έ.έ.

Έν ΆΦηναις, ΤυπογραψεΙον «Εστία» Κ. ΜΛϊσνερ καί Ν. Καργαδούρη — 10800


