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ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ

Φονικότατος διά τήν Ελλάδα ό ’Ιανουάριος. Μέ 
τάς καιρικός Ανωμαλίας του έκρεββάτωσε κόσμον 

καί κοσμάκην. Καί οί ύπέρ τά πεντήκοντα γεγονότες 
τά έχρειάσθηκαν. Τό περιεργότερον όλων είναι ότι 
έβαλε χέρι είς τούς επισήμους. Ό Γιαννακίτσας, ό 
Καλλάρης, δ Κουμουνδοΰρος έκρεββατώθησαν, Αλλά

γερά κόκκαλα, τήν έσκαπουλάρησαν, ένφ δύο κορυφαί τής Πολιτείας 
ό θεοτόκης καί δ Μαυρομιχάλης ύπέκυψαν.

Κάτι παρόμοιον είχε συμβή καί τό 1911. Είχε βάλει τότε χέρι είς 
την Διπλήν Βουλήν. Ό Μακρής, δ στρατηγός, ό Κόρπας, δ στρατηγός, 
ο Κολοσούκας, δ έργοστασιάρχης τού Πειραιώς, καί άλλοι άνηρπάγη- 
σαν. Καί πολλοί τότε ήτοίμασαν . . . παραιτήσεις άπό τοΰ βουλευτικού 
αξιώματος.

Δέν μάς έφθαναν όλα τά άλλα, καί μάς έπεσκέφθη καί ή Κυρία 
Πανωλης. Τήν φοράν αύτήν ή Υψηλή ξένη άπεβιβάσθη είς Σύρον καί 
επεσκεφθη άρκετάς οικογένειας. Τί 
συνέβη όμως έκεΐ κανείς δέν δύνα- 
ται νά έννοήση. Πώς συμβιβάζον
ται κρούσματα Ιΐανώλους έν Σύρφ 
μέ έλευθέρας προελεύσεις επί τόσας 
ημέρας καί πώς έπετεύχθη χωρίς 
καμμίαν εξαιρετικήν φροντίδα ό 
έντοπισμός, είναι Αληθώς ανεξήγητα 
πράγματα. Δέν έχουν δέ άδικον οί 
πιστεύοντες ότι ή ξένη μας δέν ήτο 
ή έρίτιμος Πανώλης, αλλά κάποια 
τυχοδιώκτις, ή όποια κατιόρθωσε, 
μετημφιεσμένη, νά έξαπατήση τούς 
σοφούς μας, οί όποιοι κατόπιν έκ 
φιλοτιμίας καί συναδελφικής αλλη
λεγγύης συνεκάλυψαν τά πράγματα.

«
Καιρόν πολύν εΐχομεν νά Ακούσω- 

μεν δολοφονίαν Τουρκικήν. Λέγο- 
μεν Τουρκικήν, διότι ή δολοφονία 
τοΰ Σεφκέτ καί τοΰ Νιαζήμ δέν 
ήσαν δολοφονίαι Τουρκικοί. Ήσαν 
απλού,στατα φόνοι. Τοΰ Σεφκέτ ήτο 
έξ ένέδρας, αλλά τοΰ Νιαζήμ ήτο 
φόνος στήθος μέ στήθος. Ή Τουρ
κική δολοφονία έχει κάτι τι τό 
ιδιόρρυθμον καί περιβάλλεται άπό 
κάποιο μυστήριον.Έξαφνα ένα πρωΐ 
σάς Αναγγέλλεται ότι δ Διάδοχος 
Γιουσούφ Ίτζεδδίν ηύτοκτόνησε. Μή 
Τούρκοις, έκ νευροπάθειάς, σημαίνει , ,____ ...................
προσώπων. "Ετσι είχαν αΰτοκτονήσει κατά καιρούς διάφοροι Σουλτάνοι 
καί πρό αρκετών ετών δ Άζίζ. Εύρέθησαν μέ τάς Αρτηρίας κομμένος 
δια ψαλλίδος καί ώς δήθεν άποθανόντες έκ τής αιμορραγίας. Ένφ 
πράγματι έστραγγαλίσθησαν. Καί ή τραγφδία έπανελήφθη άλλην μίαν 
φοράν μέ ηρώα τόν πτωχόν Διάδοχον, ό όποιος είχε τήν Αφέλειαν νά 
νομίζη ότι ΐσχυεν άκόμη απέναντι τοΰ πανσθενοΰς Έμβέρ.

«
Τόπον I Μία εσχατιά άπό τάς πολυβασανισμένος ή Β. "Ηπειρος Αντι

προσωπεύεται είς τήν Βουλήν. Έπειτα άπό τόσων έτών δουλείαν οί 
αντιπρόσωποί της έγιναν δεκτοί νά συμπαρεδρεύουν είς τό ’Εθνικόν 
Συνέδριον μετά τών Αντιπροσώπων τής Παλαιός καί Νέας Ελλάδος.

«
Συμμαχικά Αεροπλάνα διελθόντα άνωθεν τού Μοναστηριού έρριψαν 

βόμβας καί  ̂θύματα καί ζημίαι ήριθμήθησαν μεταξύ τών Ελλήνων. ΟΙ 
πατριώται έξανέστησαν καί εύρηκαν αφορμήν διά νά ύποδαυλίσουν, ώς 
ενομιζον, τό κατά τής Άντάντ μίσος. ’Αλλά καί Γερμανικά άεροπλάνα 
έρχονται άνωθεν τής Θεσσαλονίκης καί άπό τάς βόμβας των ευρίσκουν 
τον θάνατον στρατιώται Έλληνες. Οί πατριώται έχάθηκαν. Ή κυριαρ
χία μας δέν έθίγη!

« 

Η ΕΚΤΤΑΙΔΕΥΣΙΣ ΤΗΣ A. Υ. — "Οπως ό 'Υψηλός Πατήρ Τον, καί ή A. Υ. ό 
Διάδοχος έχει άληϋινήν μανίαν μέ τά στρατιωτικά. Τώρα, ταγματάρχης είς τό 
Ιον σύνταγμα τοΰ Πατρός Του, πέρνει τό τάγμα Του καί συχνά τόν βλέπουν 
οΐ ΆΌηναΐοι έπί κεφαλής του, έπιστρέφοντα άπό πορείαν, άπό γυμνάσια, 

άπό βολήν ή ψευδομάχην.

στενοχωρηθήτε. Αυτοκτονία παρά 
φόνον διά συνωμοσίας πολιτικών

τήν σύγχρονον Ελλάδα τό δένδρον ένα έχει προορισμόν: Νά κόβεται 
καί νά μή ευδόκιμη. Εις μίαν εορτήν ποΰ είχεν οργανώσει μέ τά σχο
λεία ή Υψηλή Προστάτις τοΰ δένδρου, κατόρθωσε νά φυτευθοΰν δέκα 
χιλιάδες περίπου δενδράκια εις κάποιο χέρσον σημεΐον τών ’Αθηνών. 
Αλλά μετά τινας ή μέρας ένας κατσικάς έπέρασε μέ τής κατσίκες του 
καί έξουδετερώθη εις διάστημα ολίγων ωρών τό Βασιλικόν έργον.

« « «
ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ *

* Ή Α. Μ. ή Βασίλισσα έσκέφθη νά άναδασώση τήν Ελλάδα καί 
εδωκε τό σύνθημα: ’Αγαπήσατε τό δένδρον. Πότε μέ τήν Φιλοδασικήν, 
πότε μέ τούς Προσκόπους, πότε μόνη Της, φυτεύει διαρκώς. ’Αλλά διά

9 'Ιανουάριον. — Ό 'Ρωσσικός στρατός τοΰ Καύκασού μετ’ άλλε- 
παλλήλους επιτυχίας Αποσυνέθεσε τά Τουρκικά σώματα καί καταδιώκει 
ταϋτα. φεύγοντα πρός τήν Έρζερούμ.

10 'Ιανουάριον. — Ό Σέρβικός στρατός μεταφέρεται εις Κέρκυραν, 
ϊνα έκεΐ ύπό τήν έπίβλεψιν τής έγκατασταθείσης κυβερνήσεως Ανασυν- 
ταχθή.

12 ‘Ιανουάριου. — Σμήνος συμμαχικών αεροπλάνων, διαβάντα άνω
θεν τοΰ Μοναστηριού, έρριψαν κατά τής πόλεως βόμβας. Τά αποτελέ
σματα ήσαν καταστρεπτικά. Εις 70 νεκρούς καί τραυματίας ανέρχονται 
τά θύματα.

Τά Τωσσικά στρατεύματα έφθασαν πρό τής Έρζερούμ καί βομβαρ
δίζουν τά φρούρια της, ενώ άλλα τμήματα καταδιώκουν τόν άποσυντε- 
θέντα εχθρόν. Ισχυρόν τμήμα προελάσαν πρός τήν Περσίαν ένίκησε 
τάς Τουρκοπερσικάς στρατιάς καί παρά τό Κεγκοθέρ, χωρεϊ δέ κατά 
τής Βαγδάτης. Διά τής ύπό τών "Ρώσσων καταλήψεως τοΰ Ίοπαχάν 
κατεστράφη ή συνοχή Περσών καί Τούρκων.

16 ’Ιανουάριου. — Συμμαχικόν άπόσπασμα κατέλαβε τό έν Θεσσαλο
νίκη φρούριον Καραμπουρνοΰ.

17 ’Ιανουάριου.—Ό στρατός του Μαυροβούνιου ήρχισε νά κατα
θέτη τά όπλα.

19 'Ιανουάριου. — Γερμανικά αεροπλάνα έρριψαν βόμβας κατά τής 
Θεσσαλονίκης. Τά Οωρηκτά ήρχισαν σφοδρόν πϋρ. Τά θύματα, μεταξύ 

τών οποίων καί "Ελληνες στρατιώ- 
ται, είναι πολλά.

21 Ιανουάριου. — Ό Διάδοχος 
τής Τουρκίας Γιουσούφ Ίτζεδδίν 
έδολοφονήθη.

« « «
ΠΩΣ ΤΑ ΕΞΗΓΟΥΝ 01 ΓΑΛΛΟΙ

Ε1Σ*προηγούμενον  τεύχος μας σάς 
εϊχαμεν παραθέσει τήν έξήγη- 

σιν μερικών ονείρων κατά τούς Γάλ
λους. Συνεχίζομεν λοιπόν:

"Αν ίδήτε δτι είσθε μέσα εις 
λουτρόν χλιαρόν σημαίνει ευτυχίαν 
ή γάμον. Τό πολύ ζεστό ή πολύ 
κρύο μπάνιο σημαίνει οικογενειακήν 
σύγχυσιν. Άν σάς φιλούν, κάποιαν 
ευχάριστοι· έπίσκεψιν θά δεχθήτε. 
"Αν φιλήτε κάποιον σείς, καλήν τύ
χην. "Αν φιλήτε νεκρόν πρόσωπον, 
μακροβιότητα. "Αν είσθε είς χορόν, 
κληρονομιάν νά περιμένετε. Άν 
σκουπίζετε τό σπήτι σας, επιτυχίαν 
είς τάς υποθέσεις σας. Άν σκουπί
ζετε ύπόγειον, ατυχίαν είς τάς υπο
θέσεις σας. Άν άνυψώνεσθε μέ άε- 
ροστατον, σημαίνει ότι θά άνέλθετε 
δΓ ολίγον εις περιωπήν. Άν καταδι-

κάζεσθε είς εξορίαν, θά αλλάξετε κατάστασιν. Άν σάς ξυρίζουν, ζημίαν 
καί Απώλειαν. "Αν ξυρίζεσθε μόνος, θλΐψιν καί λύπην. Άν μία κόρη 
ονειρεύεται δτι έχει γένεια, θά πανδρευθη γρήγωρα. Άν βλέπη ότι έχει 
γένεια μία έγκυος, θά κάνη άγόρι. Άν βλέπετε ότι έχετε κόκκινα γένεια, 
είναι κακός οιωνός. Άν βλέπετε μαύρα είναι λύπη. Άν ίδήτε ότι βγά
ζετε τής κάλτσες σας, θά άλλάξη ή τύχη σας. Άν ίδήτε ότι διασκεδά
ζετε μέ καϊκάκι είς λίμνην μέ ι ερά ήρεμα καί διαυγή, σημαίνει ευτυ
χίαν καί επιτυχίαν είς τάς ύποθέσεις σας. Άν τά νερά είναι ταραγμένα 
η θολά τό αντίθετον. Αν στηρίζεσθε σέ μπαστούνι σημαίνει ασθένειαν. 
"Αν δίνετε μπαστουνιές, θά ξεμπερδέψετε Από μπλεξίματα έν άκριβοδι- 
κίά. Άν τρώτε μπαστουνιές, σημαίνει*  λύπην καί στενοχώριαν. Όποιος 
ή όποια βλέπει ότι χτυπιέται, θά τά έχη καλά μέ τήν γυναίκα του ή μέ 
τόν Ανδρα της. "Αν δέν είσθε έγγαμος, σημαίνει ότι θά άγαπηθήτε Από 
νέαν καί ωραίαν γυναίκα. Άν δήτε νυφίτσα, θά σάς άγαπήση μιά κακή 
γυναίκα. "Αν βαδίζετε μέ δεκανίκια, μή παίξετε χαρτιά. "Αν ίδήτε κού
νια μωρού, σημαίνει έγκυμοσύνην. "Αν ίδήτε ότιφορεϊτε ρούχα βοσκού, 
σημαίνει επιτυχίαν καί κέρδος. "Αν ίδήτε άγρια ζώα ή έρπετά", σημαίνει 
κρυφόν έχθρόν. Άν σάς κυνηγούν, στενοχώριαν. Άν μάχεσθε μέ άγρια 
ζώα η ερπετά, δυστυχίαν. "Αν σκοτώνετε, χαράν και υγείαν. "Αν ίδήτε 
ότι γίνεσθε ζώον, προσεχή ευτυχίαν. 
"Αν ίδήτε κατσίκαν, εΰχάριστησιν 
καί κέρδος. Άν τήν ίδήτε μέ τά 
κατσικάκια της, πλούτη άναλόγως 
τού Αριθμού των. "Αν ίδήτε στάρι 
σταχωμένον σημαίνει ότι γρήγορα 
θά πλουτίσητε. "Αν βλέπτε μίαν με- 
γάλην πεδιάοα μέ στάρια, θά νυμ-
φευθήτε πλουσίαν γυναίκα ή ότι θά κερδίσητε κάποια δίκη. Άν 
βλέπετε ότι είσθε σκεπασμένος άπό λάσπην, σημαίνει Ασθένειαν.

ΑΠΟ ΤΥΧΗΣ ΤΑ ΓΡΑΜΜΕΝΑ

ΕΓΕΝΝΗΘΗΤΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΝ

[Είς χεϊρας τής · Εικονογραφημένης*  περιήλΟβ περιεργότατον ίβιόλίον περί 
Ωροσκοπίας, πολύ παλαιόν, γραμμένον είς γλώσσαν παλαιόν Γαλλικήν, Wallotl, 
καί άπό τά κιτρινισμένα καί μούχλαν μνρίζοντα φύλλα τον, παραλαμόάνομεν 
όσα νομίζομεν τερπνά καί περίεργα διά τους φίλους τής < Εικονογραφημένης*]

είναι παλαιά καί τόσον γνωστή ή Άστρο- 
ώς τέχνη, διά τής οποίας — πιστεύουν

ΟΣΟΝ 
λογία 
ότι —προλέγουν τά μέλλοντα νά συμβώσι, έξε- 
τάζοντες τήν θέσιν τών Αστέρων εν τφ Λια
στή μάτι ή Ακριβέστερον, κατά τούς Άστρολό- 
γους, έπί τού ουρανού, είς δεδομένην στιγμήν, 
παραδείγματος χάριν, καθ’ ήν ώραν γεννάται 
ένα παιδί καί είναι τόσον γνωστόν πόσην, ώς 
έπιστεύετο είς παλαιάς έποχάς, έπιρροήν έξα- 
σκούν τά άστρα έπί τής τύχης τών Ανθρώπων, 
οΐτινες έκαλλιέργησαν ολόκληρον έπιστήμην, 
ώστε ή Ωροσκοπία, δηλ. ή παρατήρησις καί ή 

μελέτη τής θέσεως τών Αστέρων κατά τήν έξέλιξιν διαφόρων γεγονότων, 
Απ’ Αρχαιοτάτων χρόνων έλκύσασα ττ|ν πεποίθησιν τού Ανθρώπου, νομί- 
ζοντος δτι δΓ αυτής πλέον δύναται ασφαλώς νά χωρή πρός τόν ωκεα
νόν τής ζωής, άκόμη καί σήμερον νά Απασχολή τάξιν Ανθρώπων, ώς 
έπάγγελμα, νά σύρη δέ όπισθέν της τάς μεγάλας Ανθρώπινος μάζας.

«
Τό πρώτιστον πάντων διά τόν Άστρολόγον ή Ωροσκόπον είναι νά 

έρωτήση ποιον μήνα έγεννήθη κανείς. Πιστεύουν δτι κάθε μήνας είναι 
ύπό τήν έπιρροήν ένός άστερισμοΰ τού Ζωδιακού Κύκλου, ό όποιος δέν 
είναι τίποτε άλλο παρά ή ζώι·η, τήν δποίαν σχηματίζουν οί άπειροι τόν 
Αριθμόν πλανήται καί κόσμοι πέριξ τοΰ Ήλιου. Τήν ζώνη αυτήν ή 
’Αστρονομία έχει διαιρέσει είς δώδεκα ίσα μέρη, έκαστον τών οποίων 
Αντιστοιχεί εις ένα μήνα τού έτους. Τά δώδεκα αυτά μέρη λέγονται 
Ζώδια. Έχομεν λοιπόν ένα μέρος, τό Ζώδιον τού Κριού — άθροισμα 
δηλαδή Αστέρων, περιλαμβανομένων έντός φανταστικού σχήματος Κριού 
— τό όποιον Αντιστοιχεί είς τόν ’Αστερισμόν τοΰ Κριού, δηλαδή είς 
άθροισμα Αστέρων περιλαμβανόμενων έντός φανταστικοΰ σχήματος 
όμοιάζοντος μέ Κριόν καί τό όποιον Αρχίζει άπό 10 Μαρτίου, λήγει 
δέ τήν 9 ’Απριλίου, διότι κατά τό διάστημα τούτο οί Αστρονόμοι βλέ
πουν είς τόν ούράνιον θόλον τόν "Ηλιον μέσα είς τόν ’Αστερισμόν τοΰ 
Κριού. Έπειτα εχομεν τό Ζώδιον τού Ταύρου, άπό 10 'Απριλίου μέχρις
9 Μαΐου. Τό Ζώδιον τών Διδύμων άπό 10 Μαΐου μέχρις 9 ’Ιουνίου, τό 
Ζώδιον τού Καρκίνου άπό 10 "Ιουνίου μέχρις 9 ’Ιουλίου, τό Ζώδιον τού 
Λέοντος άπό 10 ’Ιουλίου μέχρις 9 Αύγουστου, τό Ζώδιον τής Παρθέ
νου άπό 10 Αύγούστου μέχρις 9 Σεπτεμβρίου, τό Ζώδιον τού Ζυγοΰ 
άπό 10 Σεπτεμβρίου μέχρι 9 'Οκτωβρίου, τό Ζώδιον τού Σκορπιοϋ άπό
10 ’Οκτωβρίου έως 9 Νοεμβρίου, τό Ζώδιον τοΰ Τοξότου άπό 10 Νοεμ
βρίου έως 9 Δεκεμβρίου, τό Ζώδιον τοΰ Αίγόκερω άπό 10 Δεκεμβρίου 
έως 9 ’Ιανουάριου, τό Ζώδιον τοΰ Υδροχόου άπό 10 ’Ιανουάριου έως 
9 Φεβρουάριου καί τέλος τό Ζώδιον τών ‘Ιχθύων Από 10 Φεβρουάριου 
έως 9 Μαρτίου.

Οί Αστερισμοί τού Ζωδιακού κύκλου έχουν, εννοείται, σχέσιν καί μέ 
τάς τέσσαρας έποχάς τοΰ έτους, Αντιστοιχούν δέ οΰτω : Ό Κριός, ό 
Ταύρος καί οί Δίδυμοι, τούς οποίους διά νά διατρέξη ό Ήλιος χρειά
ζεται τρεις μήνας, αποτελούν τήν Άνοιξιν, ό Καρκίνος, ό Λέων καί ή 
Παρθένος το θέρος, δ Ζυγός, δ Σκόρπιός καί ό Τοξότης τό Φθινόπω
ρου, δ Αίγόκερω, δ Ύδροχόας καί οί Ίχθεΐς τόν Χειμώνα.

Άφ’ έτέρου, όπως εις κάθε ’Αστερισμόν Αντιστοιχεί ένας μήνας, καί 
είναι ύπό τήν έπίδρασιν τοΰ οικείου Ζωδίου, οΰτω καί κάθε ημέρα τής 
έβδομάδος Αντιστοιχεί εις ένα πλανήτην καί ύφίσταται κάποιαν έπιρ
ροήν έκ τούτου. Ή Δευτέρα, παραδείγματος χάριν είναι Αφιερωμένη 
είς τήν Σελήνην, ή Τρίτη είς τόν Άρην, ή Τετάρτη είς τόν Ερμή, ή 
Πέμπτη είς τόν Δία, ή Παρασκευή είς τήν Άφροδίτην, τό Σάββατον 
είς τόν Κρόνον καί ή Κυριακή είς τόν Ήλιον.

ιΐ

«
Έπειτα άπό τήν εισαγωγήν αύτήν ας άρχίσωμεν άπό τόν μήνα ’Ια

νουάριον τόν Αντιστοιχούντο είς τόν ένδέκατον Αστερισμόν τοΰ Ζωδιακού 
Κύκλου καί διατελοϋντα ύπό τήν έπίδρασιν τού Υδροχόου. Έν πρώτοις 
όσοι άνδρες έγεννήθησαν κατ’ αύτόν τόν μήνα έχουν ζωηρόν χαρα
κτήρα, παράφορον, όξύχολον, Αλλά δέν είναι κακεντρεχείς. Είναι φωνα
κλάδες, Απολυταρχικοί, σατράπαι τέλειοι καί ίσχυρογνώμονες, ποδοπα- 
τοΰντες τά πάντα διά νά κάμουν έκεΐνο ποΰ θέλουν, καί άκολουθοΰντες 
μόνον τήν γνώμην καί τήν ιδέαν των, έως δτου τήν πραγματοποιήσουν.

Είναι εύαίσθητοι άφ’ έτέρου καί φαντάζονται δτι, κάθε στιγμήν θέλει 
δ άλλος νά τούς δυσαρεστή. Έχουν δμως καλήν καρδιά καί έτσι δέν 
παραφέρονται. Είναι διακριτικοί, άφωσιωμένοι είς τούς φίλους*  των 
καί κάνουν καλά, χωρίς νά ζητούν έκδηλώσεις ευγνωμοσύνης. Εϊναιδμως 
άτακτοι είς τάς πράξεις των καί άπό ήθικής άπόψεως, φιλάργυροι δέ. 
Χρήματα δέν δίδουν εύκολα, άν δέ δώσουν μίαν δεκάραν φαντάζονται 
δτι έχάρισαν τόν κόσμον. ’Αλλ’ είναι Αγαθοί καί τρυφεροί. Πρέπει λοι

πόν ή Αγαθή καρδιά των νά συγκρατή τάς παραφοράς καί τάς βιαιότητάς 
των, αΐτινες πιθανόν νά τούς βλάψουν. Πρέπει νά είναι μετριοπαθείς.

Καί αί γυναίκες ποΰ έγεννήθησαν αύτόν τόν μήνα είναι θυμώδεις καί 
παράφοροι. Άλλ’ είναι άβουλοι, Αναποφάσιστοι καί κλαίουν είς κάθε 
στενοχώριαν. Είναι καί κόλακες καί ποτέ δέν λέγουν έκεΐνο ποΰ σκέ
πτονται. Είναι δελεαστικοί, χαδιάρες, Αλλοπρόσαλλοι καί Αποκτούν 
εχθρούς.

Πρέπει λοιπόν νά διορθώσουν τά έλαττώματά των οί γονείς των άπό 
μικράς ηλικίας. Γίνονται όμως καλαί σύζυγοι καί καλαί μητέρες, αλλά 
πολύ ζηλιάρες. Είναι Ακόμη λαίμαργοι πολύ, αλλά κοκέτες πολύ ολίγον 
καί δι’ αύτό προτιμούν τό καλό τραπέζι άπό τό λοΰσσο.

’Επειδή δέ καί οί άνδρες καί αί γυναίκες ποΰ έγεννήθησαν τόν 
Ιανουάριον έχουν ένα κοινόν σημεΐον, τήν παραφοράν, καλά θά κάμη 
ό άνδρας, ποΰ έγεννήθη ’Ιανουάριον, νά μή πάρη γυναίκα, ποΰ έγεννήθη 
τόν ίδιον μήνα.

Ό ’Ιανουάριος εύνοεΐ ιδιαιτέρως τόν έρωτα. Οί άνδρες ποΰ γεννών- 
ται τόν μήνα αύτόν είναι έρωτικοί. Νέοι είναι πολύ αισθηματικοί καί 
διατηρούν μέχρι τέλους τής ζωής των τάς έρωτικάς όρμάς των. Έχουν 
Απεριόριστόν έμπιστοσύνην είς έκείνην πού Αγαπούν, Ανταγαπώνται δέ 
άπό τάς γυναίκας καί έχουν κάποιο μυστικό, ποΰ κατορθώνουν νά είναι 
συμπαθείς καί Αρεστοί. Είναι δέ καί τρυφεροί καί έκτιμώνται πολύ 
δΓ αύτό.

Αί γυναίκες πάλιν, ποΰ γεννώνται αύτόν τόν μήνα, γίνονται πολύ έρω- 
τόληπτοι. "Αν άγαποΰν, γίνονται παραδείγματα πίστεως καί άφοσιώ- 
σεως, αν δχι, ζητοΰν άδιαλείπτως τόν Ανδρα ποΰ ονειρεύονται. Είναι 
λοιπόν περισσότερον έρωτοπαθεϊς, παρά σύζυγοι. Καί διά τούτο Απαι
τούν Από τούς συζύγους των έρωτα λυρικόν καθ’ δλον τόν βίον των. 
Άκόμη καί δταν γίνουν υπερήλικες άξιοΰν άπό τόν Ανδρα ύπερβολικήν 
τρυφερότητα. Είναι καί ρωμαντικαί, μέ φαντασίαν έξημμένην, καί βλέ
πουν τόν κόσμον διαφορετικά άπό τάς άλλας.

ΟΙ άνδρες λοιπόν πρέπει νά ζητοΰν σύζυγον γεννηθεΐσαν τόν ’Απρί
λιον, γυναίκα μειλιχίου χαρακτήρος, μετρημένην, κυρίαν έαυτής, εύφυά 
καί ταπεινήν, οχι κοκέταν, φίλεργον καί ευθυμον.

Αί γυναίκες πρέπει νά ζητοΰν άνδρας γεννηθέντας τόν Δεκέμβριον, 
μέ μεγάλην θέλησιν καί έπιβολήν, είς τρόπον ώστε νά τάς δαμάζουν.

«
Άς ίδωμεν τώρα τά ταλέντα σας. Όσοι έγεννήθησαν Ιανουάριον δέν 

είναι ούτε καλλιτέχναι, ούτε έμποροι. Αισθάνονται δμως τό καλόν καί 
συγκινοΰνται άκρως μέ τήν μουσικήν, χωρίς νά είναι έκτελεσταί, ζωγρά
φοι, γλύπται, φιλόλογοι. Ημέρα των είναι ή Κυριακή καί αύτό φανε
ρώνει ίσα-ίσα ότι δέν είναι φτειαγμένοι διά τό έμπόριον καί διά τάς 
υποθέσεις. Έχουν λεπτόν καί όξύ πνεύμα, έγκέφαλον άνώτερον, καί 
δΓ αύτό οδηγούνται είς μεγάλα έργα διά τήν πρόοδον τής Άνθρω- 
πότητος.

Τούναντίον ή γυναίκα ποΰ γεννάται ’Ιανουάριον είναι φιλόμουσος 
καί άν έργασθή σοβαρά γίνεται τελεία μουσικός. Δέν έχει όμως υπομο
νήν είς την έργασίαν της καί δι’ αύτό δέν άναδεικνύεται ώς καλλιτέ- 
χνις. Γίνεται έν τούτοις καλή έμπορος καί έργαζομένη συνεχώς παρου
σιάζει έκτακτα Αποτελέσματα.

Οί άνδρες λοιπόν πρέπει νά έπιδίδωνται είς έπιστημονικάς έπιχειρή- 
σεις καί όχι κερδοσκοπικός, διά νά μή πίπτουν θύματα έκείνων μεθ’ ών 
θά συναλλαχθώσι, νά μή ρίπτωνται δέ είς οικονομολογικός έπιχειρή- 
σεις. ’Επειδή δαως είναι ύπερευαίσθητοι, φαίνονται εύπιστοι είς τούς 
κακολόγους και τούς πονηρούς καί παρά τήν εύφυΐαν των γίνονται 
θύματα τών Αγυρτών.

Πρέπει έπίσης νά Αποφεύγουν τάς σωματικάς κοπώσεις, πάσαν υπερ
βολήν, τούς θυμούς καί τά δάνεια, νά είναι κύριοι τού εαυτού των εις 
πάσαν στιγμήν, μειλίχιοι, υπομονητικοί, όχι Αλαζόνες, δχι 
αύταρχικοί, δχι ίσχυρογνώμονες.

Αί γυναίκες Αφ’ έτέρου είναι εύπιστοι εις τάς έκ συμ
φέροντος τρυφερότητας, πρέπει δέ νά αποφεύγουν πάσαν 
υπερβολήν είς τά γεύματα, πάσαν παραφοράν, ζηλοτυ
πίαν, νά μή είναι όκνηραί, υπερήφανοι καί Αλαζόνες.

«
Μένει νά έξετάσωμεν τό ζήτημα τής υγείας. Οί άνδρες 

λοιπόν δέν έχουν καλήν υγείαν. Είναι Ασθενικοί _ ύπό τήν 
φαινομενικήν εύρωστίαν των. Ιδιαιτέρως τά βρόγχια καί 
οί πνεύμονές των έχουν μίαν εύπάθειαν και διά τούτο 
συχνά προσβάλλονται ύπό κατάρρου. Πρέπει νά προσέ
χουν πολύ, ώστε νά μή κρυολογήσουν, νά Αποφεύγουν
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ΤΑ ΜΑΤΙ* ΤΟΥ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ. — Ένφ διαρκβϊ ή μονομαχία μεταξύ πυροβολικού 
μεγάλου διαμετρήματος, τό πϋρ τό διτνόύνονν ειδικοί άξιωματιχοι άπό παρατηρη

τήρια άόρατα καί δικαίως καλούνται ιαΰτα μάτια τοΰ πυροβολικού.

τούς υγρούς τόπους, νά έπιδίδωνται είς γυμναστικήν καί αθλητισμόν.
’Αντέχουν δμως είς τάς ασθένειας καί διά τοΰτο δέν τούς πολυπι- 

στεύουν άσθενοΰντας, παρά μόνον δταν φθάσουν εΐς σημεΐον κρίσιμον. 
'Οπωσδήποτε πρέπει νά αποφεύγουν τά κοπιαστικά επαγγέλματα, μάλ
λον δέ νά έργάζωνται πνευματικώς.

Πρέπει—συμπερασματικώς—νά κανονίσουν μίαν ζωήν πολύ τακτι
κήν, μίαν υγιεινήν σοβαρόν, νά απέχουν δέ άπό σωματικούς κόπους, αν 
θέλουν νά έχουν υγείαν καί μακροβιότητα.

Τουναντίαν αί γυναίκες έχουν έξαίρετον υγείαν. Είναι ρωμαλέοι, άλλά 
καί φοβιτσιάρες. Φοβούνται διά τήν ζωήν των καί μόλις άρρωστήσουν 
έλαφρά, τά χάνουν. Διά τοΰτο τάς βλέπομεν μέ πολλάς φροντίδας νά 
περιποιώνται έαυτάς. Δι’ δλους αύτούς τούς λόγους φθάνουν είς βαθύ 
γήρας. Πρέπει δμως καί αύταί νά διάγουν τακτικήν ζωήν, χωρίς κατα
χρήσεις. Νά τρώγουν καί νά πίνουν όλίγον, διότι έχουν μεγάλην προ- 
διάθεσιν είς τό πάχος. Δηλαδή έν συμπεράσματι καί μέ όλίγας λέξεις: 
Πρέπει καί αύταί νά διάγουν βίον σώφρονα καί έγκρατή.

Κατόπιν δλων αυτών τόν λόγον έχει ή μητέρα. Αύτή πρέπει, άν τό 
παιδί της έγεννήθη ’Ιανουάριον, νά φροντίση σοβαρά δι’ αύτό. Λεπτο
φυές καί κομψόν, πρέπει νά κάμη όίστε νά τό αγαπήσουν καί διά τήν 
εύμορφιάν του καί διά τήν ψυχήν του. ’Από μικρά πρεπει νά τά μάθουν 
νά ύποχωροΰν είς τούς μικρούς φίλους των καί νά τούς άγαποΰν.

Δέν μάς λέγει άσχημα πράγματα, οΰτε παράλογα, τό περίφημον 
βιβλίον μας.

* Ψ *

Είς τό προηγούμενον έγράψαμεν ολίγα περί 
ονείρων καί περί τής πίστεως, ήν οί αρχαίοι έδιδον 
είς αύτά, διακρίνοντες ταΰτα είς προφητικά καί μή. 
Ό Πλούταρχος καί δ Πλάτων έπρέσβευον δτι άν 
δέν υπήρχε τό σώμα τοϋ άνθρώπου, δπερ δεσμεύει 
τήν ψυχήν, αΰτη θά ήσκει πλήρως άπάσας τάς 
δυνάμεις της, μεταξύ τών όποιων καί τήν προφη- 
μάλιστα λέγει καθαρά: Ό θεός έδωκε τήν μαντικήν. Ό Πλάτων 

τικήν δύναμιν είς τόν άνθρωπον, ΐνα τελειότατον αύτόν καταστήση 
καί τόν νοΰν αύτοΰ συμπλήρωσή, διά τοΰτο έν όνείρω αναφαίνεται ή 
δύναμις αΰτη, δτε ή διάνοια αδρανεί, έτι δέ είς τάς νόσους, ή έν τφ 
ένθουσιασμφ ή προσεγγίζοντος τοΰ θανάτου.

Βασιλείς, σατράπαι. ίερεΐς, λαοί έπίστευον είς τά όνειρα καί έκανό- 
νιζον τά τοΰ βίου των σύμφωνα πρός τά όνειρα τά όποια έβλεπον. Ό 
Πλούταρχος εΐς τόν βίον τοϋ τυράννου Διονυσίου άναφέρει τό έξής 
χαρακτηριστικόν: Κάποιος Μαρσύας, λέγει, είδεν είς τόν ΰπνον του 
δτι έκοπτε τόν λαιμόν τοΰ Τυράννου. Τό όνειρόν του ό άφελής άνθρω
πος τό διεκοίνωσε καί έφθασε τοΰτο μέχρι τών ώτων τοΰ Διονυσίου. 
Φιλύποπτος έκεϊνος, μόλις τό έμαθεν, έκαμε τήν σκέψιν ότι διά νά σχη- 
ματίση τοιαύτην έντύπωσιν καθ’ ΰπνον ό Μαρσύας σημαίνει δτι τοιαύτη 
σκέψις έλαβε χώραν έν έγρηγόρσει. Έδωκε λοιπόν διαταγήν νά θανα- 
τωθή δ Μαρσύας.

"Απειρα δέ είναι τά όνειρα διαφόρων μεγάλων καί διασήμων προσώ
πων ποΰ διεσώθησαν έκ συγγραμμάτων μέχρις ήμών. Ό ’Αριστόδημος, 

ώς γνωστόν, διά νά σώση τήν πατρίδα του Μεσσηνίαν, κινδυνεύουσαν 
νά κυριευθή ύπό τών Σπαρτιατών, διέταξε νά θανατωθή ή θυγάτηρ του, 
άλλ’ έπειδή δ κίνδυνος δέν άπεσοβήθη έταράσσετο ούτος ύπό διαφό
ρων σκέψεων. Βλέπει λοιπόν καθ’ ΰπνον μίαν νύκτα ότι, ένφ ώπλισμέ- 
νος έβαινε διά νά συνάψη μάχην, τά σπλάγχνα τών θυμάτων εΰρίσκοντο 
έπί τής τραπέζης, δτε επιφαίνεται ή φονευθεΐσα κόρη μέ ιιαΰρα φορέ
ματα καί μέ τό στήθος καί τήν κοιλίαν σχισμένην καί άρπάσασα τά 
έπί τής τραπέζης θύματα τά έρριψε μακράν, άφαιρέσασα δέ τά δπλα 
τοΰ πατρός της, τόν έστεφάνωσε μέ χρυσοϋν στέφανον καί τοΰ έφόρεσε 
λευκά ίμάτια. ’Επειδή δέ οί Μεσσήνιοι έθαπτον τούς έπιφανεϊς των μέ 
λευκά καί στεφανωμένους, ό ’Αριστόδημος ήρμήνευσεν δτι, τό όνει
ρόν του προεσήμαινε τόν θάνατόν του καί μεταβάς εΐς τόν τάφον τής 
θυγατρός του ηύτοκτόνησεν.

Ιστορικόν είναι καί τό σχετιζόμενον μέ τόν Άριστομένην δνειρον 
τής παρθένου. Ένφ οΰτος έκαμνε σπονδάς, συνελήφθη ύπό Κρητών 
τοξοτών καί έπρόκειτο νά όδηγηθή είς Σπάρτην. Οί συλλαβόντες κατέ
λυσαν μετ’ αύτοΰ είς οίκίσκον έκτός τής πόλεως, έντός τοΰ δποίου έκα- 
τοικοΰσε μία κόρη παρθένος καί ορφανή μετά τής μητρός της. Άκρι
βώς τήν προηγουμένην νύκτα ή παρθένος είδεν είς τόν ΰπνον της δτι 
λύκοι μετέφερον εΐς τήν οικίαν της ένα λέοντα δεμένον μέ τά νύχια 
κομμένα, τά όποϊα εύροΰσα αύτή τοΰ τά έδωκε καί τόν έλυσε καί τότε 
ό λέων έσπάραξε τούς λύκους. Ή κόρη έν τφ μεταξύ έμαθε ποιος ήτο 
δ δέσμιος, δταν λοιπόν οί Κρήτες έπανήλθον τήν έπομένην, τούς έμέ- 
θυσε καί ήλευθέρωσε τόν Άριστομένην, δστις έφόνευσε τούς Κρήτας, 
εύγνωμονών δέ πρός τήν κόρην, τήν ένύμφευσε μέ τόν υίόν του Πύρρον.

Ό Ξέρξης είδε περιεργότατα όνειρα πρό τής κατά τής Ελλάδος 
έκστρατείας. "Ολοι σχεδόν τοΰ συνεβούλευον νά μή ματαιώση τήν 
έκστρατείαν. Ό Ξέρξης είδε τό αύτό δνειρον δίς. Διέταξε λοιπόν τόν 
Άρτάβανον νά ένδυθή μέ τά ένδύματά του καί νά κοιμηθή είς τό κρεβ
βάτι του. Ό Άρτάβανος ύπήκουσε καί είδε τό αύτό δνειρον καί αύτός. 
Ό άνθρωπος μάλιστα ποΰ τοΰ έδιδε τήν ύπέρ τής έκστρατείας συμβου
λήν τόν ήπείλησεν δτι, θά τόν τύφλωση διά σιδηροΰ εργαλείου, έάν 
έτόλμα νά άποτρέψη τόν Ξέρξην άπό τήν έκστρατείαν.

"Επειτα άπό αύτό δ Ξέρξης είδε καί τρίτον δνειρον, κατά τό όποϊον 
ήτο στεφανωμένος μέ θαλλόν έλαίας, τής όποιας οί κλάδοι ήπλώθησαν 
έφ' δλης τής Γής καί έπειτα ό στέφανος έξηφανίσθη. Έκάλεσεν άμέσως 
τούς Μάγους, οί όποιοι έξήγησαν δτι ή ισχύς τοΰ Ξέρξου θά έκταθή 
άνά τήν Γήν πάσαν καί δτι, δλοι οί λαοί θά ύποδουλωθώσιν εΐς αύτόν.

Καί ό Δαρεΐος, κατερχόμενος έκ Σούσων μέ τήν έξ 600,000 μεγάλην 
στρατιάν του, δι’ ήν έκαυχάτο, είδεν είς τον ΰπνον του δτι πυρκαϊά 
μεγάλη έλυμαίνετο τούς Μακεδονικούς λεγεώνας τοΰ Αλεξάνδρου, ό 
όποϊος, φορών τήν στολήν τοΰ Δαρείου, ήτο άστάνδης - ταχυδρόμος τοΰ 
Βασιλέως καί ύπηρέτει αύτόν καί μόλις έφθασεν είς τό τέμενος τοΰ 
Βήλου έχάθη. Οί Μάγοι τοΰ Δαρείου έξήγησαν είς αύτόν δτι, τό δνειρον 
αύτό ήτο είς άριστός οιωνός διά τήν έκστρατείαν του αύτήν, ένώ, ώς 
είναι γνωστόν έκ τής Ιστορίας, ή κατ’ αύτοΰ Μακεδονική έκστρατεία 
άπέβη πλήρως ύπέρ τών Ελληνικών δπλων, δ δέ Αλέ
ξανδρος έγένετο κύριος τής ’Ασίας.

Καί ή σύζυγος τοΰ Ξανθίππου ή Άγαρίστη είδε 
προφητικόν δνειρον. Ούσα έγκυος είδεν είς τόν ΰπνον 
της δτι έγέννησε λεοντάρι, συμβολίζον άνδρα μεγάλον _
καί φοβερόν. Καί μετ'όλίγας ήμέρας έφερεν είς φώς τόν Περικλή. "

Όταν πάλιν κατεσκευάζοντο τά προπύλαια τοϋ έπί τής Άκροπόλεως 
ναοΰ τής Παρθένου, ένας τεχνίτης έκ τών άριστων έπεσεν έξ άρκετοΰ 
ΰψους καί έτραυματίσθη έπικινδύνως. Οί ιατροί έξεφράσθησαν μετ’ άπελ- 
πισίας περί τής διασώσεώς του καί τότε δ Περικλής είδεν εις τόν 
ΰπνον του τήν Άθηνάν, ήτις τφ έδωκε θεραπευτικήν συνταγήν καί 
ένεκα τούτου ή θεά ώνομάσθη Άθηνά-Υγεία.

Μετά τήν έν Τανάγρφ μάχην ό Κίμων άνεκλήθη έκ τής έξορίας διά 
τήν άρετήν του. Άλλά κατά τήν έν λόγφ μάχην έπεσαν δλοι οί φίλοι 
του. Ό Κίμων ήρχισεν άμέσως νά παρασκευάζεται διά νά έπέλθη κατά 
τών έν Κύπρφ καί, Αίγύπτφ βαρβάρων. Βλέπει τότε έν όνείρφ δτι ένας 
σκύλλος τόν έγαύγιζε μέ λύσσαν καί άπό τάς ύλακάς του έβγήκε»' 
άνθρωπίνη φωνή, ή δποία τοΰ εΐπε: Πήγαινε διότι θά είσαι φίλος ΐδι- 
κός μου καί τών σκυλλάκων μου. Τό δνειρον τοΰτο δένήδύναντο νά τοΰ 
τό έξηγήσουν. Τέλος δ φίλος του Άστύφιλος δ έκ Ποσειδωνίας, μάντις, 
έξήγησεν εις αύτόν δτι τό όνειρόν του προσημαίνει τόν θάνατόν του.

Σπουδαιότατου εΐναι τό δνειρον τό όποϊον είδεν ή ’Ολυμπίάς, ή 
μήτηρ τοϋ Μεγάλου^Άλεξάνδρου. Τήν παραμονήν τών γόμων της μετά 
τοΰ Φιλίππου είδεν δτι, κεραυνός μετά βροντής τρομερός ένέσκηψεν είς 
τήν κοιλίαν της καί ήναψε μεγάλην πυρκαϊάν, ήτις έξηπλώθη είς γλώσ
σας πολλάς πρός διαφόρους διευθύνσεις καί κατόπιν διελύθη.

Περίεργον όνειρόν είδε καί δ Φίλιππος άρκετάς ήμέρας μετά τούς 
γόμους του. Είδε λοιπόν δτι έσφράγιζε τήν κοιλίαν τής Όλυμπιάδος μέ 
σφραγίδα φέρουσαν δμοίωμα λέοντος. Όλοι οί μάντεις έξήγησαν δτι 
έπρεπε νά προσεχή τήν σύζυγόν του. Άλλ’ δ Άρίστανδρος Τελμησσεύς 
έξήγησεν δτι, ή ’Ολυμπίάς έμελλε νά γέννηση τέκνον θυμοειδές καί κατά 
τήν φύσιν λέοντα, τό δέ σφράγισμα έδήλου δτι ή γυνή ήτο έγκυος.

Περιεσώθη μέχρις ήμών καί τό δνειρον τοΰ Μεγάλου Αλεξάνδρου. 
Ένφ εύρίσκετο ούτος είς Αίγυπτον καί έσκέπτετο νά κτίση πόλιν 
φέρουσαν τό όνομά του βλέπει ένα πολιόν άνδρα, δστις τοΰ εΐπε τά έξής:

Νήσος έπειτα τι, έστι πωλ.υκλύστω ένι πόντιο 

Αίγυπτου προπάροιθε, Φάρον 3ε εκικλήσκουαιν.

Άμέσως έξυπνρ. καί μεταβαίνει είς τήν Φάρον, ήτις τότε ήτο άκόμη 
νήσος, μόλις δέ άντελήφθη δτι ήτο καταλληλότατον τό μέρος ένόησεν 
δτι δ έμφανισθείς γέρων ήτο ό Όμηρος καί διέταξε νά χαράξουν τά 
όρια τής πόλεως. Έπειδή δέ δέν είχον λευκόν χώμα μετεχειρίσθησαν 
άλευρα, τά όποϊα έτρωγον τά όρνεα έρχόμενα έκ τοΰ ποταμοΰ καί τής 
λίμνης. Τό γεγονός έτάραξε τόν Μέγαν Αλέξανδρον, άλλ’ οί μάντεις 
έσπευσαν νά τού έξηγήσουν δτι εΐναι καλός οιωνός αύτό καί σημαίνει 
δτι, ή νέα πόλις του θά διαθρέψη πολλούς άνθρώπους. Καί οΰτω έκτί
σθη ή Αλεξάνδρεια ήτις άληθώς ήτο καί εΐναι τροφός άπειρου πλήθους.

* Η Π I Π Α *
ΙΣΤΡΛΤ. ΔΙΗΓΗΜΑ)

ΟΥ είναι άδύνατον νά λησμονήσω ποτέ τό 
έπεισόδιον αύτό, άπό τά πολλά τής θητείας 
μου, τότε ποΰ ήμουν «κοΰτσο- μπλέ» είς τό 
51 τών Εφίππων Κυνηγών. Ό θαλαμοφύλαξ 
λοχίας Χέκ έχτύπησε τήν πίπα τοΰ μαθη- 
τευομένου — σαλπιστοΰ Λελιαντιέ, μιά πίπα 
άπό άφρόν τής θαλάσσης άξίας δεκαεπτά 
φράγκων. Τοΰ τήν έπήρε μωρέ μάτια μου, 
δπως θά τοΰ τήν έπερνε μέσα είς τό δάσος, 
καί ή έπιχείρησίς του αύτή ήτο άφθαστος 
είς δεξιότητα, θά τά άφηγηθώ έν πόση 

λεπτομερείς. Ό Χέκ αύτός ήτον ένα χαριτωμένο παλληκάρι, χωρίς ίχνος 
κακίας μέσα του, καί δέν είχε τήν συνειθισμένην ύβρεομανίαν καί άλα- 
ζονείαν τοΰ ύπαξιωματικοΰ τοΰ ίππικοϋ, ποΰ δίδει ή έλλειψις τών 
•πετσιών· καί ή διορθωμένη στολή. Μόνον ποΰ δταν «δέν τίχτ ψιλά» 
συνείθιζε νά «/ϊουτάη» κρυφά τήν άτομικήν πινακίδα, τήν καρφωμένην 
μέ τέσσερα καρφιά έπάνω άπό τό κρεββάτι τοΰ κάθε «ιππέα» και γλυ- 
στρώντας έπειτα είς τούς θαλάμους νά βάζη τής φωνές, ποΰ οί «μπερ- 
μπάντες αύτοί έχασαν τής πινακίδες τους». "Εδιδε λοιπόν είς τόν 
καθένα άπό μία καινούργια άντί μιάς δεκάρας. Αύτή ή δεκάρα κάθε 
τόσο έκανε... πόσα; Μικρά πράγματα βέβαια. Τρία φράγκα, μέ τά 
δποϊα έπερίμενε τήν έξοδόν του μέ τήν «καλή του».

'Οπωσδήποτε ό θαλαμοφύλαξ έχτύπησε τήν πίπα τοΰ σαλπιστοΰ. Τοΰ 
τήν έχτύπησε μιά Πέμπτη—τό δρίζω—μ’ έναν τρόπο θαυμαστό. Ήτον 
περασμένο μεσημέρι· μισή. Ή ίλη είχε βγή γιά γυμνάσιο καί οί στρα
τώνες, άδειοι, έκοιμώντο. Τά παραπήγματα έκαψαλίζοντο είς τέσσαρας 
στίχους άπό τό λιοπύρι.

Ό Λελιαντιέ μόνος είς τόν θάλαμον, βλέπων νά πλησιάζη ή στιγμή 
ποΰ θά «έβαροΰσε σχολείο μαθητευομένων-σαλπιστών», έσφύραε καί 
τραγουδούσε, γυαλίζων τής μπόττες του:

Δέν κολλάμε τή Βλογιά 

μέσα οτά σχολειά, 

ούτε τή Χρυσή 

μέσ στή φυλακή.

Εΐχεν άφήσει τήν πίπα του είς τό άνοικτόν παράθυρον καί έσκυψε 
διά νά πάρη μέ τήν μύτη τής βούρτσας του άπό τήν καραβάνα ολίγο 
βερνίκι. Τήν στιγμήν έκείνην έμπρός άπό τό παράθυρον έπέρασεν ό 
θαλαμοφύλαξ Χέκ μέ τό βιβλίον τών διαταγών ύπό μάλης Ό Χέκ είδε 
τήν πίπα, τήν έβούτηξε καί χλιαρή δπως ήτον, σάν πουλάκι πού μαδοΰν 
ζωντανό, τήν έβαλε στήν τσέπη του καϊ έξακολουθών τόν δρόμον του 
έστριψεν είς τήν γωνίαν τοΰ παραπήγματος. Καί δταν δ Λελιαντιέ έση
κώθη, ή πίπα είχε γίνει άφαντη.

Κατ’ άρχάς δ στρατιώτης δέν τό άντελήφθη. Άπό κρεββάτι σέ κρεβ
βάτι, άπό τό πάτωμα έως τό βαρύ τραπέζι, ποΰ γυάλιζε άκόμη άπό τήν 
πατσαβούρα τοΰ καθαριστοΰ, τά μάτια του έγύριζαν έκπληκτα.

— Ποΰ διάολο έχωσα τήν πίπα μου;
Καί έπειδή ή πίπα δέν εύρίσκετο προσέθεσε:
— Περίεργο'. 
Έπειτα:
— Άχ θεέ μου.
Ένθυμήθη καί έπήδησε πρός τό παράθυρον. Άλλ’ οΰτε έκεϊ δέν είδε 

τίποτε περισσότερον άπό τήν άσπράδα τοΰ άπέναντι οικοδομήματος. 
Τότε τά έχασε. Κάτι άνέκφραστον ήσθάνθη, κάτι σάν ταςαχήν, σάν 
άόριστον τρόμον. Ύπώπτευσε κάτι ύπερφυσικόν καί ταραγμένος, χωρίς 
θυμόν, μέ μίαν χειρονομίαν είς τό κενόν τοΰ θαλάμου, έξέσπασεν είς 
μίαν λέξιν:

— Καλά I
Κατά τό διάστημα τών δεκαπέντε ήμερών ποϋ έπέρασαν ή διαγωγή 

του ήτον δπως ή τοΰ ήρωος τοΰ κωμειδυλλίου, τοΰ δποίου μία άγνω
στος χειρ κλέπτει ήμερησίως τριανταεπτά πεντάρες τακτικά καί άδιά- 
κοπα. Μέ τά βλέφαρα χαμηλωμένα, μέ τά μάτια σάν θηρίου έπλα- 
νάτο ύποπτος καί άφωνος μέσα εις τόν θάλαμον, έρευνών τής σχισμάδες 
τών τοίχων, τήν ανάποδη τών σάκκων καί μισοσηκώνων μέ τό χέρι είς 
τό πέρασμά του τά στρώματα άπό τά σανίδια, μέ τήν έμμονον ιδέαν νά 
βάλη ε’ις τό χέρι τήν πίπα του. Είς τό κεφάλι του είχε καρφωθή αύτή 
ή ιδέα καί τόν έκαμε πότε νά φθάνη έως τό άρτοθέσιον καί άλλοτε νά 
γλυστρρ σάν κολυμβητής μέ τήν κοιλιά κάτω άπό τά κρεββάτια-

Έπί τέλους ήλθε στιγμή ποΰ άπηλπίσθΤ) καί έσκέφθη: Ώχ άδερφέ I 
Καί τότε έπένθησε διά τήν πίπα του. Άλλά είς τδ βάθος έμεινε ταραγ
μένος μέ τήν βωβήν άνησυχίαν άνθρώπου, δ δποϊος είδε μίαν οπτασίαν 
ένα βράδυ.

Μήνες έπέρασαν. Ένα άπόγευμα τοΰ Νοεμβρίου δ Λελιαντιέ, τής 
φρουράς τοϋ πειθαρχείου, μέ άσπρα γάντια, μέ τό σακά είς τό κεφάλι 
καί τόν μανδύαν σάν κυνηγετικόν κέρας είς τόν ώμον, έτρεξεν είς τόν 
θάλαμον νά κόψη λίγη κουραμάνα. Έσπρωξε δυνατά τήν πόρτα καί... 
έπεσεν έπάνω είς τόν θαλαμοφύλακα Χέκ, δ όποιος, έπειδή «είχε σώσει 
τά λιανά» έκείνην τήν ήμέραν ήσχολεϊτο είς τήν έπιχείρησιν τών άτο- 
μικών πινακίδων. Τό χέρι του έγλυστροΰσε είς τόν τοίχον, σάν νά έστα- 

χυολογοΰσε, ένφ άπό τήν πίπα τοΰ σαλπιστοΰ έβγαζε σύννεφα ιώδους 
καπνοΰ. Ό λοχίας τά έχασε.

— Τί διάολο θέλεις σύ έδώ; τοΰ έφώναξε.
Ό Λελιαντιέ, ποϋ ή θέα τής πίπας του τοΰ έπροξένησε παλμούς, τοΰ 

άπήντησεν άφελώς:
— Τί ώραία ποΰ είν’ ή πίπα σου!
Ό Χέκ έκατάλαβε άμέσως. "Αλλαξε χρώμα, άλλά έκαμε τόν κουφόν.
— Άλλα λόγια νάγαπιώμαστε! Παλάβωσες;
— ’Αλήθεια. Έχεις έκτακτη πίπα· τοΰ εΐπε πάλιν ό σαλπιστής μέ τήν 

χαράν τής έκδικήσεως. Πόσο τήν πήρες;
— Έξη δραχμές· εΐπε μέ άταραξίαν θαυμαστήν. Γιατί ρωτφς;

— Γιά νά ξέρω· εΐπεν δ σαλπιστής.
Έπειτα θυμωμένος.
— Έξη δραχμές; Δέν σ’ έκλεψαν. Έγιό τήν είχα πληρώσει δεκαεπτά.
— Αύτήν έδώ;
— Μάλιστα αύτήν. ,-
Έγελοΰσε.
—Έλα, χωρίς τά χωρατά. Είναι ή πίπα μου. Τήν ξέρω. Μοΰ τήν 

βούτηξες· πάνε τώρα όκτώ μήνες. Δέν μπορείς νά πής δχι.
Βραχεία σιωπή. Ό Χέκ μέ τό χέρι είς τόν σάκκον έζητοΰσε διέξοδον. 

Καί εΐπε άποτόμως:
— Καί ύστερα;
— Καί ύστερα, τί θά πή; ήρώτησε δ Λελιαντιέ.
— θά πή: Καί ύστερα; Δηλαδή μέ κατηγορείς δτι σ’ έκλεψα. Σοΰ 

κόβω κακομοίρη μιά τεσσάρα, ποΰ πάει καπνός.
— Βγαίνω κι’ έγώ στήν άναφορά· εΐπε άγέρωχα δ Λελιαντιέ.
Ό Χέκ τόν διέκοψε.
— Ώραία I θές νά σοϋ πώ καί τό άποτέλεσμα; Πρέπει νά τό άπο- 

δείξης. Δέν θά μπορέσης. Καί έπειδή έσυκοφάντησες άνώτερό σου έπί 
κλοπή, θά φφς ένα μήνα άπό τήν ταξιαρχία καί δίμηνον άπό τήν μεραρ
χία. Είσαι γιά γέλια μ’ αύτή τήν πίπα σου. Κέφι ποΰ τώχες! θές νά 
καπνίσης μία; Σοΰ τήν δανείζω μ’ αύχαρίστησι.

Τοΰ τήν παρουσίασε μέ τό κιχλιμπαρένιο έπιστόμιον, ένφ ό σαλπι- 

στής, παληός είς τήν ίλην καί σπουδασμένος τήν φιλοσοφίαν τοΰ έπαγ- 
γέλματος, έμουρμούριζε.

— Μσχωρεϊς κύριε θαλαμοφύλακα. Κύρ λοχία σχώρα με.
Καί μαζή μέ τάς παρακλήσεις αύτάς έχωσε καί μίαν ύπόσχεσιν διά τά 

σχετικά «έκατοσταράκια». georges courteline

* * *

ΤΙ ΕΔΛΝΕΙΖΟΜΕΘΑ

Σ
υνεχίζομεν καί είς αύτό τό τεύχος τάς φράσεις ας άλλοτε οί γραμ
ματισμένοι μας έδανείζοντο άπό τήν Λατινικήν, παραθέτοντες καί 

τήν μεταφορικήν σημασίαν αύτών:
Aes ττίρ1οχ=Τριπλοΰς Χαλκός—θρασύτατος. Aetemum vale=Αιώνιον 

ίαϊρε. Α ίοΠϊοπ=Κατά μείζονα λόγον. Age libertate άεοεπιβπβ=Ζήσε 
ν άκολασίφ. Age quod agis=Πρόσεχε τήν δουλειά σου. A latere legat 

=Έκτακτος άπεσταλμένος τοϋ Παπά. Albo lapillo notare diem = No- 
μίζειν τήν ήμέραν αίσιον. Aiea jacta est = O κύβος έρρίφθη. Alma 
parens='H μήτηρ Γή. Alpha et omega=O άρχή καί τό τέλος. Alter 
ego=Στεvός φίλος. Amant altema Camcence=:O άνθρωπος άγαπφ τήν 
άλλαγήν. Amicus humani generis = Δέν εΐναι κανενός φίλος. Amicus 
Plato, sed magis arnica νεΓΪΙπε^Φίλος μέν Πλάτων, φιλτάτη δ’ή άλή- 
θεια. Anguis in 1ιβΠ)3=Φίλος κατά τό φαινόμενον καί έχθρός κατά 
βάθος. Ante mare, ηηάαε=Προηγοΰνται τοΰ αποτελέσματος τά αίτια. 
Aperto libri = Άνευ προμελέτης. A posteriori = Έκ τών υστέρων Α 
ρΓΪοΓΪ=Έκ τών προτέρων. Acquae potoribns =Όσοι πίνουν νερό δέν 
κάνουν στίχους. Aquila non capit muscas = ΟΙ μεγάλοι δέν χάνονται 
στά ρηχά. Arcades 3Γηβο=Έκύλησε δ τέντζερης... A quia=E^ απορίαν.

ΠΡΟ ΤΟΥ ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ. — Συμμορία Αυστριακών άντιτορκιλλικών έπετέΟη κατά φορτηγών 
άποβιβαζόντων τρόφιμα. Άλλά μοίρα ’Ιταλικών, χεριχολοΰσα, τά κατβναυμάχηοβ καί 

έβύθισε τό «Τρίγκλαβ» καί «Λίκα».
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ΕΙΣ δύο προηγούμενα τεύχη μας έκάμαμεν λόγον περί φασμάτων καί 
βρυκολάκων, άνεφέραμεν δέ καί μερικά περιστατικά σχετικά, ών τά 

περισσότερα έξηκριβωμένα καί βεβαιούμενα άπό σοφούς έπιστήμονας 
Εύρωπαίους. Όλα αύτά τά φαινόμενα άνάγονται είς τό κεφάλαιον 
• Πνευματισμός», δπερ μετ’άλλων έξ ίσου περιέργων, άνεξηγήτων καί 
άκαταλήπτων φαινομένων άποτελεϊ τάς Άποκρύφους ή Μεταφυσικός 
Έπιστήμας, ποΰ απασχολούν σήμερον τάς κορυφάς τής ’Επιστήμης.

Ό Πνευματισμός οΰτω κατήντησε καί διά τούς μή σοφούς μία άπα- 
σχόλησις, _ είναι δέ καί θέμα περιεργότατον καί τερπνόν. Σήμερον.
πλεϊσται δσαι οίκογένειαι άσχολοΰνται μέ τά όμιλοΰντα καί γράφοντα 
τραπεζάκια καί πιστεύουν άκραδάντως δτι, Γ 
πνεύματα, μέ ψυχάς δηλαδή συγ- 
Ϊενών των καί φίλων των καί συν- 

ιαλέγονται μέ αύτάς καί ενίοτε 
τάς βλέπουν περιβεβλημένας μέ 
ύλην, δηλαδή βλέπουν τούς συγγε
νείς των καί φίλους των νά τούς 
παρουσιάζονται άναζώντες σχε
δόν, δχι πλέον ώς άΰλα καί άθαρή 
πνεύματα, άλλά ώς υλικά όντα, 
ζυγίζοντα, ώς θά ίδωμεν, ώρισμέ- 
νον βάρος, άνερχόμενα έπί ζυγοΰ.

Διά νά δυνηθώμεν δμως νά 
είσέλθωμεν είς τά μυστήρια αύτά 
τοΰ Πνευματισμού είναι άνάγκη 
νά παρακολουθήσωμεν συστημα- 
τικώς τά πειράματα ποΰ έκαμαν 
διάφοροι σοφοί, μεταξύ τών όποιων 
καί ό πολύς Lombroso. Ό ’Ιταλός 
σοφός βλέπων δτι τά φαινόμενα 
ταΰτα δέν έξηγοΰντο διά τών νό- 
Ϊων τής Φυσιολογίας, δυσπιστών 
έ, συγκατετέθη κατά Μάρτιον τού 

1891 είς μίαν συνεδρίασιν έν πλή- 
ρει ήμέρφ μέ τήν Εύσαπίαν Παλα- 
ντϊνο, χωρίς κανένα άλλον, καί 
τότε ίδόιν βαρύτατα έπιπλα νά κι
νούνται μόνα των, άπεφάσισε νά 
άσχοληθή μέ τά φαινόμενα ταΰτα.

ΤΑ ΕΞΩΦΡΕΝΙΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ

Πρέπει νά μάθωμεν έν τφ 
μεταξύ δτι ή Εύσαπία Παλαντΐνο, 
έγεννήθη είς Murge τό 1854. Είς 
ήλικίον όκτόι έτών λησταί έπνιξαν 
τόν πατέρα της παρουσίφ της. Ό 
παποΰς της τήν έκακομετεχειρί- 
ζετο καί έπί τέλους τήν άφήκεν 
εις τούς δρόμους. Τότε τήν περι- 
συνέλεξαν κάτι πλούσιοι άστοί τής 
Νεαπόλεως άπό οίκτον.

Άπό μικράς ηλικίας ή Εύσαπία 
παρουσίασε περίεργα καί μονα
δικά φαινόμενα. Ήκουε κρότους 
μέσα είς έπιπλα, δπου έστηρίζετο, 
τά φορέματα της έσχίζοντο τήν 
νύκτα καί τέλος έβλεπεν, δπως 
έλεγε, περιέργους μορφάς.

Τό 1863 ό Damiani παριστάμε- 
νος είς μίαν πνευματιστικήν συνε- 
δρίασιν έν τή οίκίφ τής οικογέ
νειας, η οποία περισυνέλεξε τήν 
Εύσαπίαν, έξηκρίβωσεν δτι ή πα
ρουσία τής μικρούλας είχε σχέσιν 
ιιέ τά έκτακτα φαινόμενα ποΰ 
εσημειοΰντο. Άπό τότε λοιπόν δ 
Damiani καί δ Chiaia επιδίδονται 
είς τήν μελέτην τών φαινομένων 
αυτών καί τό πτωχοκόριτσο, ποΰ 
εύρήκε τρόπον νά είναι άνεξάρτη- 
τον, αγκαλιάζει τόν Πνευματισμόν 
σάν επάγγελμα. Τόμοι ολόκληροι 
χρειάζονται διά τάς λεπτομέρειας 
τών πειραμάτων ποΰ έκαμαν οί 
Ευρωπαίοι σοφοί μέ τήν Εύσα
πίαν. Ό Lombroso έκαμε δεκαε
πτά συνεδριάσεις εις τό Μιλάνον 

έρχονται είς επικοινωνίαν μέ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
τοά,ν Οάνατον τοβ Γ. θεοτόχη τήν άρχηγίαν τοϋ Τροιουπικοΰ κόμματος 

αναλαμβάνει ό_ κ. Ν. Καλογερόκονλος, έκ τών άρχαιοτίρον καί δεξιωτέρων 
συνεργατών τοϋ μεγάλου Οεμελιωτοΰ αΰτοΰ. Πράγματι δ άείμνηστος Τρικού- 
κης είχε διΐδει έν αΰτφ τόν άξιον καί δραοτικρν άνδρα καί είχεν έκτιμήσει τήν 
μόρφασίν του. Εκλεγόμενος άδιαλείπτως έκ ΧαλκΙδος βουλευτής είχε καταντήσει 
Γ1??’?15 ««ηχητης τής έχΐ τοΰ Προϋπολογισμού έπιτροπής τής Βουλής, frac δτου 
έκληθη είς τήν διενΰέτησιν τών Οικονομικών τής χώρας, γενόμενος τρίς ύποιρ- 
γός τών Οικονομικών και τών ’Εσωτερικών άπαξ. Βραδϋτερον, δταν τό νέον 
Σύνταγμα άπεκλεισε τούς συνδεομένους μεΰ’ έταιρικών δργανισμών, διατελούντων 
έν συμβάσει μετά τοΰ Κράτους, δ κ. Καλογερδπουλος άπεσύρθη, διότι συμφέ- 
c?v , τ-ου •ψ'θνομικά ουνεδέοντο μετά τοιούτων όργανωμών. Άλλά «Πολλοί 
τόν πλοΰτον έμίσησαν, τήν Δόξαν οΰδείς· καί δ κ. Καλογερόπουλος έγκαταλιίψας 
τάς Εταιρίας κατήλθε καί πάλιν είς τήν πολιτικήν κονίστραν, δπου ή Τύχη τήν 
φοράν αύτήν τοΰ έπεφύλασσε περίοπτον θέαιν. Ή «Εικονογραφημένη, μέ πολ
λούς δεσμούς συνδεομένη μέ τόν έπιφανή άνδρα, έκφράζει τήν χαράν της έπΐ τούτφ.

τό 1892 μαζή της μέ τούς AksakofF, Richet, Finzi, Ermacora, Brofferio, 
Gerosa, Schiaparelli, du Prel, μέ δλα εκείνα τά μέτρα ποΰ αποκλείουν 
τήν, τσαρλατανιά. Έξήτασαν προηγουμένως τό μεντιώμ, τοΰ άλλαξαν 
ενδύματα, τοΰ έδεσαν τά χέρια καί τά πόδια, έτοποθέτησαν είς τό τρα
πέζι μίαν ηλεκτρικήν λάμπα, ώστε νά έχουν αμέσως φώς, μόλις θελή- 
σουν νά εξακριβώσουν κάτι.

ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ

Κατόπιν έκαμε καί άλλος συνεδριάσεις είς Γένουαν, Μιλάνον, καί 
εσχάτως είς τό Γεν. Ίνστιτοΰτον τής Ψυχολογίας τών Παρισίων. ’Ιδού 
λοιπόν τα συμπεράσματα τοΰ Lombroso άπό τά πειράματά του αύτά:

1) Άνύψωσις τής τραπέζης αυ
τομάτως, χωρίς κάν νά έγγίζουν 
τά χέρια της.

Μετεχειρίσθησαν τραπέζια άπό 
έλατο, επίτηδες κατεσκεασμένα. 
Κινείται κατ’ άρχάς τό τραπέζι 
κατά διαφόρους διευθύνσεις, έπειτα 
άκούονται κτύποι αρκετοί καί τό 
τραπέζι άρ^ίζει νά σηκώνεται κάμ- 
ποσες φορές άποτόμως καί μέ δύ- 
ναμιν πρός τό μέρος τοΰ μεντιώμ, 
σαν νά ήτο κολλημένον είς τά 
χέρια του. Αΐ κινήσεις αΰταί είναι 
ζωηρότεροι έν δσφ τό μεντιώμ 
μένει καθισμένον κοντά. Κατόπιν 
σηκώνονται όλοι άφίνοντες τό μεν
τιώμ εις τό τραπέζι, καλά φωτι
σμένοι· καί άπ’ έπάνω καί άπό 
κάτω, καί άκουμβών τά χέρια του. 
Τό τραπέζι σηκώνεται πάλιν άπό 
τό ένα μέρος καί μένει έτσι έπί 
τινα λεπτά. Μέ τό χέρι προσπα
θεί νά τό κατεβάση ό καθηγητής 
Lombroso καί αισθάνεται μεγά
λην άντίστασιν.

2) Καταμέτρησις τής άπαιτηθεί- 
σης διά τήν άνύψωσιν αυτήν δυνά- 
μεως, διά προοαρτήσεως ένός δυ- 
ναμομέτρου είς τό τραπέζι. Τό 
μεντιώμ κάθηται πρός τό μέρος 
τοΰ δυναμόμετρου, μέ τά χέρια 
έπάνω είς τό τραπέζι καί έκατέ- 
ρωθεν τοΰ δυναμομέτρου. Σχημα
τίζουν τότε τήν αλυσσίδα μέ τά 
χέρια,έπί τοΰ τραπεζιού χωρίς νά 
τό πιέζουν. Καί τό τραπέζι σηκώ
νεται πρός τό ιιέρος τοΰ δυναμο
μέτρου, ένφ ύ καθηγητής Gerosa 
δστις παρακολουθεί τό δυναμόμε- 
τρον άναγγέλλει άλληλοδιαδόχως 
3, 2,1,0 ίσα-ίσα καθ’ ήν στιγμήν 
ή άνύψωσις είναι τόση, ώστε τό 
δυναμομετρον στέκει όριζοντίως 
έπάνω εις τό τραπέζι. ’Αντιστρέ
φουν κατόπιν τούς ορούς είς τρό
πον ώστε τό μεντιώμ νά έχη τάς 
χεΐρας κάτω άπό τό τραπέζι μέ 
τήν παλάμην πρός τά κάτω, καί 
τό δυναμομετρον—δπως άναγγέλ- 
λει ό Gerosa — δεικνύει αΰξησιν 
έλξεως άπό 3 είς ό κιλά. Σημειω- 
τέον δτι τά πόδια τοΰ μεντιώμ 
τά έκράτουν, κατά τήν διάρκειαν 
τοΰ πειράματος, οί έκ δεξιών καί 
άριστερών παρακαθήμενοι.

3) Τελεία άνύψωσις τής Τρα
πέζης.

Άπό τά συχνότερα φαινόμενα 
τής Εύσαπίας. Έσχημάτισαν τήν 
αλυσσίδα, ένφ τό μεντιώμ έτοπο- 
θετήθη πρός τό μικρότερου πόδι 
τοΰ τραπεζιοΰ. Χέρια, πόδια καί 
γόνατα τής τά έκρατοϋσαν. Έντός 
ολίγων λεπτών τό τραπέζι ταλαν- 
τευόμενον δεξιά καί άριστερά ση
κώνεται σιγά σιγά, , μένει μερικά

αρειαν του δυο χ
νά τοΰ έπιθέτουν στοργικόν φίλημα. Ά...... 
πάλιν ήσθάνθη είς τό πρόσωπον του τρεϊς φοράς ένα άλλο προσωπον 
μέ γένεια καί μεγάλα μαλλιά, μά πρόσωπον ζωντανού άνθρώπου.

9) Ήχος σάλπιγγος. _ , .
Μία σάλπιγξ έτοποθετήθη πίσω άπό ένα παραπέτασμα, όπισθεν τοΰ 

μεντιώμ καί έξαφνα ήκουσαν διατόρους ήχους.
10) Μεταφορά καί προσκόμισις άντικειμένων.
"Ενας άπό τούς σοφούς εις τήν άρχήν τής συνεδριάσεως ε6αλε το 

πανωφόρι του είς μίαν καρέκλαν μακράν τοΰ μεντιώμ καί είς τό τέλος 
παρετήρησε έπάνω είς ένα καρτόνι φωσφορίζον, ποΰ ητο είς τό τραπέζι, 
διάφορα πράγματα ποΰ είχε είς μίαν τσέπην τοΰ πανωφοριού του, τό 
όποιον, μόλις έφωτίσθη τό δωμάτιόν, εύρέθη έπάνω είς τό μεντιώμ, ένφ 
κατά τήν διάρκειαν τής συνεδριάσεως τής έκρατοϋσαν χέρια καί πόδια.

0 ΣΚΟΤΕΙΝΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ

Όλα αύτά τά πειράματα έγιναν είς τά σκοτεινά.Άλλ’ οί σοφοί διά 
νάπεισθοΰν ήθελον φώς. Μ’ ένα παραπέτασμα διπλοΰν λοιπόν έκαμαν 

ένα σκοτεινόν θάλαμον, εις τήν είσοδον τοΰ όποιου έκάθησε,τό μεντιώμ 
μέ τήν ράχιν πρός τά σκοτεινά, μέ τό πρόσωπον δέ, τά χέρια καί τά 
πόδια πρός' τό φώς. Μέσα είς τόν σκοτεινόν θάλαμον έβαλαν μίαν καρέ-

δευτερόλεπτα είς τό διάστημα καί ξαναχαμη- 
λώνει, πάντοτε κινούμενοι· σάν νά έλικνίζετο 
μέσα είς ένα ύγρόν. Ύψώθη 16 έως 20, κά
ποτε δέ καί 60 — 70, έκατοσιά άπό τό δάπε- 
δον. Κατά τήν διάρκειαν τοΰ πειράματος τό 
πρόσωπον τοΰ μεντιώμ συνεσπάτο καί τά χέ
ρια του έτρεμαν. Έφαίνετο δτι ύπέφερε.

ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗ ΧΕΡΙΑ
Τό πείραμα έπανελήφθη καί έφωτογρα- 

φήθη τό τραπέζι μετέωρον. Συνέβη δμως 
καί κάτι περίεργον: Πριν σηκωθή τό τραπέζι, 
τό φόρεμα τής Εύσαπίας έξ άριστερών έφού- 
σκωσε καί μολονότι προσεπάθησαν νά έμπο· 
δίσουν τήν έπαφήν του μέ τό τραπέζι, καί 
άπεμακρύνθησαν καί έσηκώθησαν όρθιοι, δέν 
τό καυώρθωσαν.

Μία άνύψωσις 60 έκ. έφωτογραφήθη είς 
τό Ψυχολογικόν Ίνστιτοΰτον τών Παρισίων 
καί μία άλλη έν Ρώμη _ μέ μεντιώμ τόν κ. 
Carancini μέ τό τραπέζι έπάνω άπό τά κεφά
λια τών πειραματιζομένων.

4) Αΰξομείωσις τοΰ βάρους τοΰ μεντιώμ.
Παρετηρήθη διαρκούντων τών πειραμάτων 

αΰξησις ή έλάττωσις τοΰ βάρους τοΰ σώμα
τος τοΰ μεντιώμ, άνερχομένου είς 62 κιλά, 
μέ τήν καρέκλαν.

5) Εμφανίσεις χειρών.
Έτοποθέτησαν είς τό τραπέζι, είς τής καρέ

κλες καί είς άλλα μέρη τοΰ δωματίου χαρ
τόνια άλειμμένα μέ κάποιο στρώμα φωσφορί
ζον. Είδαν τότε εύδιακρίτως νά πλαγιογραφή- 
ται ένα χέρι είς τό καρτόνι τοΰ τραπεζιοΰ 
καί νά περνφ έπειτα άπό τά άλλα φωσφο- 
ρίζοντα καρτόνια. Μία άλλη βραδυά είδαν 
κατ’ έπανάληψιν δύω χέρια νά περνούν άπό τό 
παράθυρον σκιαγραφούμενα είς τό λυκόφως.

6) Άνύψωσις τοΰ μεντιώμ είςτό τραπέζι.
Έπετεύχθη δίς. Ό Ricliet καί δ Lombroso 

έκράτουν τά χέρια τοΰ μεντιώμ, καθισμένου, 
έν ύπνώσει καί άσθμαίνοντος. Έξαφνα τό 
κάθισμά της μαζή μ’ αύτήν άνυψώθη αυτο

μάτως καί άπετέθη έπάνω εις τό τραπέζι, 
επειτα άπ’ δλίγον δέ κάθισμα καί Εύσαπία 
σιγά-σιγά κατεβιβάσθησαν είς τό πάτωμα. 
Καθ' ήν στιγμήν κατήρχοντο, ό Richet καί δ 
Finzi οί όποιοι παρηκολούθουν τό μεντιώμ, 
χωρίς νά τό ύποβοηθοΰν, ήοθάνθησαν δτι 
κάποιο χέρι τούς ήγγισε ελαφρά τό κεφάλι.

7) Ψηλάφησις — Έπίψαυσις.
Ό καθηγητής Gerosa ήσθάνθη πολλάκις 

ένα χέρι ποΰ έβίαζε τό ίδικόν του πρός τά 
κάτω. Άλλοτε ήσθάνθη δτι τόν έκτυποΰσε 
μία τρομπέττα, τής όποιας ήκούσθη καί ό ήχος 
είς τόν άέρα. Ό καθηγητής Schiaparelli 
ήσθάνθη νά τοΰ πέρνουν, μέσα είς τό σκότος, 
τά γυαλιά τά γαντζωμένα είς τά αυτιά του, 
μά τόσον έλαφρά, ποΰ κατήντησε, περιεργό- 
τατον τό πράγμα, διότι καί έν πλήρει ημέρα 
δέν ήτο ευκολον αύτό. "Ενας άλλος έκ τών 
παρισταμένων ήσθάνθη νά τοΰ χαϊδεύουν τά 
γένεια καί τό κρανίον άπαλά-άπαλά.

Σώματα έξ άλλου βαρέα καί ογκώδη, βάζα 
γεμάτα άπό άργιλλον καί καρέκλες άπετέθη- 
σαν έπί τής τραπέζης χωρίς νά έγγίσουν ένα 
χέρι άπό τά πολλά ποΰ ήσαν έπάνω, μολονότι 
ή καρέκλα έγέμιζε τό τραπέζι, μέσα είς τό 
σκότος έκεΐνο ποΰ καλά — καλά δέν διέκρινε 
κανείς τόν γείνονά του.

8) Επαφή μέ άνθρωπινήν μορφήν.
Κάποιος έκ τών παρισταμένων έξέφρασε τήν 

έπιθυμίαν νά τόν φιλήση ένα πνεύμα καί αισθά
νεται δίς έπάνω είς τήν παρειάν του δύο χείλη

Κ

ΣΠΥΡΟΧ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
Ή «Εικονογραφημένη», οομνυνομένη καί αίοΰανομίνη 
Ιδιαιτέραν χαράν, οπεΰδει νά γνωρίαη «Ις τόν μεγάλον 
κύκλον τών φίλων της καί τών άναγνωοτών της τήν 
μορφήν συμπαθούς άρχαίου συναδέλφου της. στοργικού 
δέ φίλου της, τοΰ κ. Σχύρου Λοβέρδου, δ όποιος 
σήμερον στέκει είς μίαν άπο τάς ΰφηλοτέρας βαθμίδας 
τής Ιεραρχίας τής ’Εθνικής Τραπέζης, δνομαοΰεις προ 
δλίγου Διευθυντής. Πρό δλίγων άκόμη έτών έγραφε και 
ή πέννατου είχε τήν θέαιν της. "Εξαφνα μίαν ή μέραν 
μέ χαράν έμάθομεν δτι έγκατέλειψε τό πενιχρόν δημο
σιογραφικόν τραπέζι, διά νά καθία|) είς τήν . . . Τράπε
ζαν. Άλλ’ είχε χαρίσματα καί προσόντα καί κατάρτισιν 
καί έτετιμήΰησαν έπαρκώς δλα του αύτά καί δι’αΰνδ 
τό 1906 τόν βλέχομεν Διευθυντήν τοΰ Υποκαταστήμα
τος ’Ιθάκης, τό 1907 Υποδιευθυντήν Πατρών, το 190S 
Διευθυντήν Πύργου, τό 1909 ’Επιθεωρητήν, το 1911 
Γενικόν ’Επιθεωρητήν καί τό 1915 Διευθυντήν. Τώρα 
στέκει ύψηλά, έπάνω είς τήν μεγάλην ύπαλληλικήν 
κλίμακα τής ’Εθνικής Τραπέζης καί περιβαλλόμενος 
άπο τήν γενικήν έκτίιχησιν χειρίζεται ζητήματα ζωτικό
τατα τής Αγοράς και τοΰ Τόπου, προαλειφόμενος ουτω 
διά τάς «μεγάλας συνθέσεις», δταν μεθαύριον κενωθούν 
ύψηλότεραι βαθμίδες.

Υ. Γ. Κάπου · κάπου είς τόν δίσκον τοΰ καλαμαριού 
του ευρίσκει καί τήν παλαιόν δημοσιογραφικήν του 
πέννα. Καί τότε γράφει. Ό «’Εθνικός Πλοΰτός» του 
είς δύω τόμους είναι πολύτιμον σύγγραμμα, το δε 
• Αποταμιεύσεις καί Ταμιευτήρια» είλκυσε την προσοχήν 
όλου τοΰ κόσμου, ποϋ άσχολεϊται είς τά ζητήματα αύτά. 
Πρέπει νά προστεθή άκόμη καί ή «Αγία Πόλις» του, 
διά νά μή λησμονήται και ή .... «παλ^ά τέχνη » του.

κλαν μ’ ένα κουδούνι, παρέχει είς άλλην καρέ
κλαν ενα βάζο μέ άργιλλον βρεγμένην, ένφ είς 
τό φώς έξω οί σοφοί έσχημάτισαν τήν αλυσ
σίδα γύρω άπό τό τραπέζι, τό όποιον έτοποθέ
τησαν πρό τοΰ μεντιώμ. Ό Schiaparelli καί 
ό du Prel έκρατοϋσαν τά χέρια τής Εύσαπίας. 

Έξαφνα, είς τό φώς τοΰ κεριοΰ, βλέπουν 
τό παραπέτασμα νά φουσκών]]. Βάζουν· τό 
χέρι καί αισθάνονται άντίστασιν. Ή καρέκλα 
ένός τραβηέται άποτόμως, ένφ άκούονται πέντε 
κρότοι, δι’ ών έζητείτο έλάττωσις τοΰ φωτός. 
Τότε ήναψαν ένα φανάρι μέ κόκκινα γυαλιά. 
Τό μεντιώμ έπειτα έζήτησε νά άνυψώσουν 
τά άκρα τοΰ παραπετάσματος, τά όποια έκάρ- 
φωσαν μέ καρφίτσες. Τότε κάτι παρουσιάσθη 
έπάνω άπό τό κεφάλι τής Εύσαπίας. Ό Aksa
koff σηκώνεται καί βάζει τό χέρι του μέσα 
είς τό σκοτεινόν διαμέρισμα καί αισθάνεται 
ότι τού τό έγγίζουν δάκτυλα. Κατόπιν μία κα
ρέκλα τοΰ έπήγε είς ,τό χέρι. "Ολοι βάζουν 
τά χέρια καί τούς ψαύουν άλλα χέρια. Είς τό 
σκοτεινό φόντο τοΰ άνοίγματος φαίνονται φλό
γες μπλέ έπάνω άπό τό κεφάλι τής Εύσαπίας. 
Ό Schiaparelli έχτυπήθη είς τήν ράχιν καί 
τά πλευρά πολλάκις, δυνατά καί τό κεφάλι του 
έκαλύφθη μέ τό παραπέτασμα, ένφ κάτι τόν 
έτραβοΰσε μέσα είς τά σκοτεινά. Έπειτα ένα 
θερμόν χέρι τόν ήγγισε, φλόγες διαγράφουν 
καμπύλος είς τό διάστημα, φωτίζουσα, άμυ- 
δρά τό χέρι ποΰ τής βαστοΰσε. Τό μεντιώμ, 
ποΰ δέν τά είχε ξαναΐδει αύτά, σηκώνει ,τό 
κεφάλι διά νά παρατηρήσ]] καλύτερα καί τότε 
τό χέρι πλησιάζει πρός τό πρόσωπον του. Ό 
du Prel, χωρίς ν’ άφιιση τό χέρι τής Εύσα
πίας, εισάγει τό κεφάλι είς τό άνοιγμα καί 
αισθάνεται νά τόν έγγίζουν διάφορα δάκτυλα. 
Ό Aksakoff προτείνει πρός τό άνοιγμα ένα 
μολύβι, τό όποιον αρπάζει τό χέρι καί τό 
πετρ. εις τό τραπέζι. Μία γροθιά κλειστή φαί
νεται έπάνω άπό τό κεφάλι τού μεντιώμ καί 
σιγά-σιγά άνοίγει σάν νά τό μουτζώνη.

Έπανελήφθησαν δλα αύτά είς τρόπον ώστε 
δέν έμεινε καμμία άμφιβολία είς τούς σοφούς. 

«Αληθώς, λέγει δ Lombroso, είναι ένα 
χέρι ανθρώπινον καί ζωντανόν ποΰ βλέπομεν, 
ένφ τά χέρια καί τόν κορμόν τοΰ μεντιώμ τά 
βλέπομεν καί τά κρατοΰμεν».

Είς τό τέλος τής συνεδριάσεως δ du Prel 
εισδύει είς τόν θαλαμίσκον καί άναγγέλλει δτι 
είς τήν άργιλλον είχε γίνει ένα μυστηριώδες 
άποτύπωμα πέντε δακτύλων δεξιάς χειρός, 
ένφ ένας σβόλος τής άργιλλώδους λάσπης είχε 
σφενδονισθή είς τό τραπέζι.

«Όλα αύτά, επιλέγει ό ’Ιταλός σοφός, μάς 
έπεισαν δτι δέν έπέσαμεν θύματα παρακρού- 
σεως ή ψευδαισθήσεων, ένφ ή θέσις τοΰ 
Ϊυστηριώδους χεριού μάς έβεβαίωνεν δτι δέν 

το τοΰ μεντιώμ. 'Οπωσδήποτε δλα τά παρα- 
τηρηθέντα έν τφ σκότει φαινόμενα, ώς τά 
τραβήγματα τών καρεκλών μέ τά έπ’ αύτών 
άτομα, έπιψαύσεις χεριών, φώτα, άποτυπώ- 
ματα δακτύλων έπετεύχθησαν ύπό τάς όψεις 
μας, χωρίς νά χάσωμεν άπό τά μάτια μας τό 
μεντιώμ. Καί δυνάμεθα νά βεβαιώσωμεν δτι, 
ύπό τάς δοθείσας συνθήκας κανέν έκ τών φαι
νομένων δέν ήτο τεχνητόν».

• « ·
ΜΠΟΥΝΤΟΥΑΡ ■ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ

2)έν πρέπει να σας λείπρ ή 'Αμμωνία άπό τό 

σπήιι. Είοπνοαί ελαφρώνουν τό συνάχι και κάνουν 

νά ουνέλθρ κάνεις άπό λιποθυμίαν. ‘Επίσης με

τριάζουν τόν πονοκέφαλον. Εννοείται έν μέτρφ. 

Πέντε έξ άφ ετέρου σταγόνες έσωτερικώς ωφελούν πολύ είς τήν βαρεϊαν 

μέθην. 'Αλλά καί έξωτερικώς δΐ έντριθάς ωφελεί εις τάς νευραλγίας καί 

μυαλγίας. ‘Ιδία διάλυμα καμφοράς είς‘Αμμωνίαν είναι ενα καί ενα.

*
"Οταν καμμιά φορά σάς περιοσεύγ) κρέας καί ελλείψει πάγου δέν ήμπο- 

ρεΐτε >·ά μεταχειρίζεσθε γκλαοιέρα, μην τό πετάτε. Βάλετε το εις ενα ^ηλινον 

δοχεΐον μέ γάλα καί πατήσατέ το μ’ ενα βάρος διά νά σκεπάζεται καλα. Το 

γάλα έν τφ μεταξύ ξυνίζει, άλλά τό κρέας διατηρείται δέκα καί πλέον ήμερας 

άναλλοίωτον, χωρίς τήν παραμικρόν μυρωδιά ή άσχημη γενσιν.

*
θέλετε νά παοασκευάσετε μόναι σας μπριγιαντίν γιά τά μαλλιά σας, πού 

είναι τό καλλντερον κοσμητικόν τών τριχών καί νά μή σάς στοιχίση ό κούκος 

αηδόνι; ΙΙάρτε άπό τό φαρμακεϊον 64 δράμια άλκοόλ καί 15 δρ. ρετσινό

λαδο. Τά άνακατώνετε καλά καί προσθέτετε μίαν οίανδήποτε έοσάνς. Αύτή 

είναι ή μπριγιαντίν. Μέ τήν διαφοράν οτι ό Ευρωπαίος μυρεψός σάς τήν 

σερβίρει εις βαζάκια κρυστάλλινα κομψά μέ έτικεττες λουσσόζες^ καί πληρώ

νετε τελωνεία καί προμήθειες καί μεταφορικά καί άπό 50 λ. ποΰ ήμπορεϊ νά 

κοοτίζη βαζάκι καί περιεχόμενο)', καταντά νά τό πληρώσετε 5—6 δραχμάς.
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ΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ OEATPON ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ

Σ2Σ έπισκεφθήτε ποτέ τήν Μόσχαν. ’Εκτός λοι
πόν τοΰ Κρεμλίνου, πρέπει νά έπισκεφθήτε καί 
τό «Καλλιτεχνικόν θέατρον» διάνα λάβητε μίαν 
ιδέαν τής τελειότητος είς τήν όποιαν έφθασε τό 
θέατρον στήν Ρωσσία καί τής καλλιτεχνικότητος 
τής σκηνοθεσίας. Αύτήν τήν ιδέα θά λάθητε εάν 
ίδήτε μίαν παράστασιν εις τό θέατρο αύτό. Δέν 
είναι μεγάλο, ούτε έπιδλητικό· μόλις έχει 1100 θέ
σεις. Δέν συντηρείται ούτε άπό τό Δημόσιον ούτε 
άπό τόν Δήμον τής Μόσχας, καθώς τόσα άλλα 
θέατρα τής Μόσχας. ΕΙναιενα μέτριο οικοδόμημα
χωρίς φανταχτερά χριόματα, δίχως χρυσάφια καί 

κοσμήματα, τό όποιον ίδρυσε πρό 17 έτών ένας όμιλος φιλολόγων καί 
καλλιτεχνών μέ τήν βοήθειαν τριών πλουσίων τής Μόσχας. Αύτό δμως 
τό θεατράκι μέ τόν cafe au lait χρωματισμόν του, μέ τό απέριττο foyer 
του, είναι τό τέμενος τής Τέχνης όλης τής Ρωσσίας καί δποιο έργον έκεΐ 
γίνη δεκτόν ό συγγραφεύς εχει κάνει τήν τύχη του, διότι τό έργον του 
έστερεώθηκε σέ όλη τήν Ρωσσία καί ζητείται άπ’ δλα τά θέατρα αυτής. 
Τό θέατρο αύτό είναι τό κριτήριον τών θεατρικών έργων τής Ρωσσίας. 

Τό θέατρο αύτό είναι ιδιωτική έπιχείρησις μετοχική, τής μετοχές της 
δμως τής έχουν οί καλλιτέχναι, φιλόλογοι, οί ήθοποιοί του καί έν γένει 
οί άνθρωποι, οί άγαπώντες τό θέατρο καί τά Γράμματα. Διευθύνεται δέ 
άπό ένα Διευθυντήν, ένα γραμματέα καί 5 συμβούλους, οί όποιοι καί άπο- 
τελοϋν τήν 'Ελλανόδικον διά τά στελλόμενα πρός μελέτην καί κρίσιν νέα 
έργα έπιτροπήν. ’Εδώ οφείλω νά σημειώσω δτι Γραμματέας τοΰ θεάτρου 
καί εισηγητής είς τά στελλόμενα νέα έργα είναι δ ομογενής κ. Μιχ. 
Λυκιαρδόπουλος, Κεφαλλωνίτης βέρος, άνατραφείς στήν Ρωσσία. Είναι 
μόλις 30 έτών, πολύγλωσσος, φιλόλογος καί δημοσιογράφος. Συντάκτης 
καί κριτικός τής «Outro Russia», άνταποκριτής τής «Ντέν» καί διάφο
ρων ’Αγγλικών εφημερίδων. Αύτός κυρίως είναι ή ψυχή τοΰ θεάτρου. 
’Αεικίνητος, πανταχοΰ παρών καί τά πάντα πληρών, αγαπητότατος δέ 
καί τά μέγιστα έκτιμώμενος εις τούς καλλιτεχνικούς καί φιλολογικούς 
κύκλους τής Μόσχας. Αύτός παραλαμβάνει τά στελλόμενα νέα έργα 
καί τά διαβάζει πρώτος, δσα κρίνει κριτισιμα, τά εισάγει εις τήν Ελλα
νόδικον, δσα κρίνει άπορρίψιμα, θεωρούνται δριστικώς άπορριφθέντα. 
Τό veto τώχει αύτός. Κατά στατιστικήν δέ τήν όποιαν έχει κρατήσει 
στέλλονται κατ’ έτος στο θέατρο αύτό άπ’ δλη τή Ρωσσία 240 - 250 νέα 
έργα, άπ’ αύτά δμως μόλις τά 10 θεωρούνται κριτίσιμα, καί άπ’ αύτά 
πάλι μόλις τά 3 γίνονται όριστικώς δεκτά καί παριστάνονται. Τόση 
είναι ή αύστηρότης τής έπιτροπής. Χατήρια καί μετριότητες είναι 
άγνωστα είς αύτούς. Τό έργον, άμα γίνη δεκτόν, δίδεται στούς ήθοποιούς 
πρός μελέτην τών ρόλων των καί άρχίζουν ή πρόβες, πάντοτε ένώπιον 
τοΰ συγγραφέως καί τής Ελλανοδίκου έπιτροπής. "Αμα μελετηθή καλά 
οί καλλιτέχναι τοΰ θεάτρου κανονίζουν τήν σκηνοθεσία καί τήν στάσιν 
τών ήθοποιών εις τάς διαφόρους σκηνάς καί ρόλους. ’Επίσης κανονίζε
ται άπ’ αύτούς καί δ τοιοΰτος ή τοιοΰτος φωτισμός τής σκηνής, καί 
χίλιες δύο άλλες, λεπτομέρειες τής ένδυμασίας, καί έμφανίσεως τών 
ήθοποιών. "Ολα δηλ. έννοοΰν νά έχουν τόν τελειότερον καί καλαισθητι- 
κώτερον τύπον, καί δΓ αύτό μία πρεμιέρα τού θεάτρου αύτοΰ θεωρείται 
γεγονός φιλολογικόν καί καλλιτεχνικόν στήν Μόσχα. Είναι άφάνταστη ή 
τελειότης τών σκηνικών, καί ό πλούτος καί ή πιστότης άναλόγως τοΰ 
έργου, τών στολών τών ήθοποιών, καί τούτο διότι τό θέατρο έχει δικό 
του έργοστάσιον, δπου ζωγραφίζονται καί γίνονται ή σκηνές καί ράβονται 
ή στολές. Έχει ίδικούς του καλλιτέχνας καί ράφτες μέ μισθόν. Είς τόν 
συγγραφέα δέν άφίνεται πάσα πρωτοβουλία καί τό veto της σκηνοθε
σίας καί παραστάσεως. Αύτά δλα κανονίζονται άπό αύτόν, την Ελλανό
δικο Επιτροπή καί άρμοδίους καλλιτέχνας, οί όποιοι είναι ζωγράφοι 
καί γλύπται, καί μέτοχοι είς τό θέατρο. Τέλος παριστάνεται τό έργον. 
Άν φθάση τάς 25 παραστάσεις θεωρείται δτι έκρατήθη, άλλέως θεω
ρείται δτι άπέτυχε. ’Εάν δέ ύπερβή τάς 75 παραστάσεις θεωρείται 
πλέον ώς πλήρης επιτυχία καί γίνεται περιζήτητον. Ό συγγραφεύς πέρ- 
νει ’’/«,. Δέν μπορεί δμως νάδώση είς άλλο θέατρο τό έργον του χωρίς 
τήν άδεια τής Διευθύνσεως τοΰ Καλλ. θεάτρου.
Είς τό θέατρον αύτό διαρκή εισιτήρια, δημοσιογραφικά τοιαΰτα, δέν 

υπάρχουν. Μόνον στής πρεμιέρες δίδονται δωρεάν τοιαΰτα εις τούς 
Διευθυντάς τών ’Εφημερίδων καί τούς κριτικούς αύτών. Μετά τήν 
πρεμιέρα όμως κανείς άπ’ αύτούς δέν έχει δωρεάν, θά πληρώση διά 
νά τό ξαναϊδή. Άμα άρχίσει ή παράστασις κλείονται ή πόρτες τής 
πλατείας τοΰ θεάτρου καί τών άμφιθεάτρων καί κανείς δέν μπορεί 
νά εΐσέλθη πριν ή τελείωση ή πράξις, κανείς απολύτως, οίοσδή- 
ποτέ και αν είναι. Τά χειροκροτήματα δέν έπιτρέπονται κα&όλου, 

οΰτε κατά τήν παράστασιν, οΰτε καί στό τέλος αυτής. Είς τό τέμενος 
αύτό τών Μουσών τέτοιες αισθηματικές παραφορές δέν επιτρέπονται. Ό 
θεατής σιωπηλός θά είσέλθη καί σιωπηλός θά έξέλθη, χωρίς ενθου
σιασμούς, καί χωρίς έκδηλώσεις επιδοκιμασιών ή άποδοκιμασιών, καί 
τοΰτο διά νά μη διαταράξη τάς έντυπώσεις του, τάς συγκινήσεις του, 
κανείς θόρυβος.

Ή άκριβωτέρα θέσις είναι 5 ρούβλια, ή δέ φθηνοτέρα ενός ρ. Επειδή 
δμως τά εισιτήρια βγαίνουν πρός πώλησιν κάθε εβδομάδα καί άγορά- 
ζονται δλα άμέσως ύπό τών κερδοσκόπων γιά δλες τής παραστάσεις 
τής έβδομάδος, οί όποιοι κατόπιν τά πωλοΰν είς ύψωμένας τιμάς, ή 
Διεύθυνσις τοΰ θεάτρου δέν βγάζει πρός πώλησιν τάς θέσεις τών 2 ρου- 
βλίων έως ενός ρουβλίου. άλλά τής κρατεί καί τής στέλλει κατ’ άναλο-

γίαν στό Πανεπιστήμιονγιά τούς φοιτητάς, στάΓυμνάσιαγιά τούς μαθη- 
τάς καί στά έργοστάσια γιά τούς έργάτας πρός πώλησιν είς τής καθαυτό 
τιμές των. Είναι δμως τόση ή ζητησίς των, ώστε οί προϊστάμενοι τών 
σπουδαστών καί τών έργατών γιά ν’ άποφύγουν τά παράπονα αύτών, 
βάζουν κλήρο καί ό κλήρος άναδεικνύει τόν εύτυχή θεατήν.

Τό θέατρο αύτό άριθμεϊ 140 ήθοποιούς καί 120 προσωπικόν έργα- 
τικόν. Έχει δέ καθώς σάς προεΐπα έργοστάσιον ίδικόν του, δπου ζω
γραφίζονται ή σκηνές, ράβονται ή ένδυμασίες τών ήθοποιών, καί κατα
σκευάζονται τά έπιπλα.

Είς αύτό τό θέατρο πρώτην φοράν έφηρμόσθη ή κινητή σκηνή, 
ούτως ώστε πάντοτε είναι έτοιμη ή σκηνοθεσία δύο πράξεων. Στρέφε
ται δέ δΓ ηλεκτρικού μηχανήματος.

Κατόπιν τό σύστημα αύτό τό έπήραν τ’ άλλα θέατρα. Ό φωτισμός 
του τέλειος, καλαισθητικός, έκτελούμενος ύπό ειδικού τεχνίτου, δ όποιος 
προηγουμένως έχει λάβη δλες τής δδηγίες άπό τούς έπόπτας τής παρα
στάσεως καλλιτέχνας. Τό δέ μηχάνημά του- εύρίσκεται ύπό τήν σκηνήν, 
παραπλεύρως τοΰ ύποβολείου καί ομοιάζει μέ μεγάλο αρμόνιο μέ κλει
διά καί έμβόλια.

Ή σκηνή δέν εχει παρασκήνια, άλλ’ άμέσως άπό τούς 2 παραστάτας 
τής αύλαίας άρχίζει τό αρμονικόν σύνολον μέ τήν σκηνοθεσίαν τής πρά- 
ξεως, δηλ. άν ή σκηνή παριστφ αίθουσαν, ό τοίχος αύτής άρχίζει άπό τής 
γωνίες τής αύλαίας, άν παρουσιάζη έξοχήν, δ ούρανός τά δένδρα κλ. 
άρχίζουν άπό τ’ άκρα τής αύλαίας.

Τό θέατρο αύτό έχει καί τήν προπαρασκευαστικήν του σχολήν διά 
τούς νεαρούς μύστας τοΰ θεάτρου. Διατηρεί δηλ. ένα μικρό θεατράκι, 
μόλις 150 θέσεων, όπου ύπό τήν έποπτείαν τών ήθοποιών τοΰ Καλλιτ. 
θεάτρου διδάσκονται καί παριστάνουν οί νεοφώτιστοι οπαδοί. Μετά 
πενταετή δέ διδασκαλίαν καί πρακτικήν έπί τής σκηνής αύτής, οί εύδοκι- 
μοΰντες ήθοποιοί μεταφέρονται είς τόν μεγάλον ναόν τής Τέχνης των 
καί παριστάνουν ώς ισότιμοι μετά τών άλλων αύτοΰ ήθοποιών. Σημειω- 
τέον ότι καί τά εισιτήρια τοΰ μικροΰ αύτοΰ θεάτρου είναι περιζήτητα, 
πρό πάντων ύπό τής νεολαίας καί τοΰ θεατρικού κύκλου, διότι είς αύτό 
άναφαίνονται καί κρίνονται τά νέα ταλέντα.

Τά έξοδα τοΰ Καλλιτ. θεάτρου άνέρχονται κατ’ έτος είς 650,000 
ρούβλια, τά δ’ έσοδα εις 750,000 ρ. Ό μεγαλείτερος μισθός τών πρω
ταγωνιστών ήθοποιών δέν ύπερβαίνει τά 1,000 ρ. τόν μήνα. Μετά 
δεκαετή δμως ύπηρεσίαν γίνονται καί αύτοί μέτοχοι είς τά κέρδη τοΰ 
θεάτρου. Εισπράξεις καθημερινός έχει 3,600 ρ.

Τά πρώτα έτη τό θέατρο αύτό, ώς έκ τοΰ αύστηροΰ όργανισμοΰ του 
καί τών νεωτερισμών τούς όποιους είσήγαγε, δέν έπήγαινε καλά. 
Έφθασε μάλιστα τό 4°ν έτος νάχη ζημίαν 2.000,000 ρ. ’Αλλά ή επιμονή 
καί ή φιλοτιμία τών μετόχων καί ήθοποιών κατίσχυσεν όλων τών άντι- 
δράσεων καί ένίκησε καί έστερέωσε τήν φήμην του.

Κάθε Μάίον δ θίασός του πηγαίνει στήν Πετρούπολιν, δπου δίδει 
παραστάσεις έπί 6 έβδομάδας είς ένα άπό τά Αύτοκρατορικά θέατρα. 
Μετά ταΰτα δέ πηγαίνει είς τήν Εύρώπην, Γερμανίαν, ’Αγγλίαν — κλ. 
δπου γίνεται ένθουσιώδους υποδοχής καί ύπολήψεως άντικείμενον.

Προκειμένου δέ περί τής θεατρικής κινήσεως τής Μόσχας, οφείλω 
νά σάς σημειώσω ότι αΰτη έχει 7 Δραματικά θέατρα, έξ ών τά 2 τοΰ 
Δημοσίου. Έπί πλέον δ Δήμος τής Μόσχας συντηρεί διά τούς έργά
τας καί 4 άλλα τοιαΰτα είς τάς έργατικάς συνοικίας ιδρυμένα, είς τά 
όποια δμως μόνον οί ύπάλληλοι τών εργοστασίων, τών καταστημάτων 
καί οί έργάται αύτών είναι δεκτοί. Ή τιμή τών εισιτηρίων είναι τό 
πολύ ένα ρούβλι έως 25 καπίκια. Κατά παράκλησιν δέ τοΰ Δήμου, 
τό Καλλιτεχν. θέατρον δίδει 2 παραστάσεις τήν έβδομάδα εις τά θέατρα 
αύτά έκ περιτροπής, μέ τιμάς τοΰ ενός ρουβλίου, καί συνάπτεται μάχη 
διά τά εισιτήριά του μεταξύ τών έργατών.

Σάς σημειώνω δέ καί αύτό: "Οτι έκτός αύτών τών θεάτρων, οί μεγάλοι 
έργοστασιάρχαι τής Μόσχας, οί όποιοι έχουν είς τά πέριξ αύτής τά 
έργοστάσιά των μέ 10 καί 20,000 έργάτες, συντηρούν θέατρα είς τά 
όποια παίξουν οί έργάται δράματα. Καθώς δέ μοΰ είπεν ό κ. Λυκιαρ- 
δόπουλος παίζουν άρκετά καλά. Ποΰ είσαι καϋμένε Πειραιά, μέ τά 
καφενεία σου καί τά καφεσαντάν καί τής χασισοποτικές τρώγλες σου!

Οί αύτόθι θεατρικοί κύκλοι μας καί πρό πάντων ή Α. Β· Υ. δ Πρίγ- 
κηψ Νικόλαος, πρέπει νά μελετήσουν τόν οργανισμόν τοΰ Καλλιτ. θεά
τρου τής Μόσχας καί νά τόν έφαρμόσουν στό μελετώμενον νά ίδρυθή 
ίδικόν τους θέατρον, τό όποιον είθε ν’ άποκτήση τήν ιρήμην καί τήν 
δόξαν τοΰ Καλλιτεχ. θεάτρου τής Μόσχας.

Τελειώνων σάς σημειώνω ότι εις τό θέατρο αύτό, έκτός τών Ρωσσι- 
κών έργων, παίζονται καί τ’ άριστα τών ξένων δραματολογίων. "Ολα 
όμως τά παίζόμενα έργα είναι κοινωνικής μορφής. Τραγικά δέν παί
ζονται, διότι τραγικούς άξιους τών ρόλων των δέν άπέκτησεν άκόμη 
ή Ρωσσία. Μιά φορά έπαιξαν τήν «’Αντιγόνην» καί μιά άλλη φορά τόν 
«’Ιούλιον Καίσαρα» τοΰ Σαίκσπηρ. Κανένα άλλο έκ τοΰ τραγικού δραμα
τολογίου δέν άπετόλμησαν νά παίξουν καί τοΰτο, διότι καθώς μοΰ είπεν 
ό κ. Αυκιαρδόπουλος, τραγικούς καί τραγωδούς ή Ρωσ
σία δέν έχει. Είς τά Κοινωνικά δμως δράματα έχουν 
πρώτης τάξεως ήθοποιούς. Φάρσες δέν παίζουν οΰτε 

καί... κωμειδύλλια! "Ο,τι θά παιχθή θά έχη τήν σφρα
γίδα τοΰ σοβαρού καί θά έξετάση ένα ζήτημα, ένα πρό
βλημα κοινωνικόν.’Ενίοτε παίζονται καί ιστορικής ύπο- 
Οέσεως δράματα. Κυριαρχεί δμως τό κοινωνικόν δράμα.
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ΕΒΑ12Σ άπειροι είναι αί περιπτώσεις τηλεπαθι- 
κών φαινομένων, τών μέν καταπληκτικωτέρων 
τών δέ. Ή κατωτέρω περίπτωσις, μολονότι σύν
θετος καί θίγουσα κάπως τά δρια τοΰ Πνευμα
τισμού, ούτως είπεΐν αποτελούσα καί φαινόμενου 
έμφανίσεως, είναι άληθώς περιεργοτάτη. Άλλ’ 
είναι καί φαινόμενου κλασικής μορφής, έξηκρι- 
βωμένον δέ καί κατατεταγμένον ύπό τών άσχο- 
λουμένων μέ τάς Μεταφυσικός Έπιστήμας. 

Συνέβη τό 1858 είς τό 'Ρίον Ίανέϊρον, δπου 
έπί πολύν χρόνον ώμίλουν περί τοΰ μοναδικού 
αύτοΰ φαινομένου. Μία Άλσατιανή οικογένεια, 
συνισταμένη άπό τόν σύζυγον, τήν σύζυγον καί 
μίαν μικράν κόρην, άνεχώρει διά τήν μεμακρυ- 
σμένην αύτήν άποικίαν, δπου θά συνήντα γνω
στούς καί συμπατριώτας της, έγκατεστη μένους

έκεΐ. Τό ταξεΐδι ήτο μεγάλο καί ή σύζυγος 
ήσθένησεν, έλλείψει δέ μέσων καί ιατρικής συν
δρομής, ύπέκυψε πριν φθάσουν. ’Ακριβώς δμως 
τήν ημέραν τοΰ θανάτου της συνέβη κάτι τι 
περίεργον. Περιέπεσεν είς ένα είδος συγκοπής 
καί έμεινε έπί πολύ είς τήν κατάστασιν αύτήν, 
όταν δέ συνήλθεν είπεν εις τόν σύζυγόν της:

— Πεθαίνω εύχαριστημένη γιατί ήσφάλισα 
τήν τύχη τής κόρης μας. Έρχομαι άπό τό Ρίο 
Τζανέίρο, δπου εύρήκα τόν δρόμο καί τό σπήτι 
τοΰ φίλου μας τοΰ Φρίτς, τοΰ μαραγκοΰ.Έστεκε 
στό κατώφλι τής πόρτας του καί τοΰ έσύστησα 
τήν κόρη μας. Ά είμαι βέβαια δτι δταν φθά- 
σετε θά τήν γνωρίση καί θά φροντίση δι’αύτήν.

Τήν αύτήν ημέραν καί την αύτήν ώραν ό 
Φρίτς, δ*  μαραγκός, Άλσατός καί αύτός, έστεκε 
πράγματι είς τό κατώφλι τής πόρτας του είς 
τό Ρίον -Ίανέϊρον, δταν έξαφνα ένόμισεν δτι 
είδε νά περνφ είς τόν δρόμον μία πατριώτισσά 
του, ή δποία έκρατοΰσεν είς τήν άγκαλιά της 
ένα κοριτσάκι. Τόν έκύτταζε μέ ένα ύφος Ικε
τευτικόν καί σάν νά τοΰ παρουσίαζε τήν κόρην 
της. Τό πρόσωπόν της, πολύ Ισχνόν, τού ένθυ- 
μιζε τήν Λαττά, τήν γυναίκα τοΰ πατριώτου του 
Σμίθ. Ή έκφρασίς της καί κάτι τι ποΰ έδιδε νά 
έννοήση κανείς δτι μάλλον περί οπτασίας έπρό- 
κειτο, παρά περί πραγματικότητος, τοΰ έκαμε 
έντυπωσιν ζωηράν καί διά νά έξακριβώση τί 
τοΰ συνέβαινε, έφώναξε ένα έργάτην του άπό τό 
έργαστήριόν του, πατριώτην του καί αύτόν καί 
τόν ήρώτησεν, άν δέν βλεπη καί αύτός «τήν 
Λαττά, τήν πατριώτισά τους, τήν γυναίκα τοΰ 
Σμίθ. Άλλ’ δ έργάτης έβλεπε μέν καί αύτός 
μίαν γυναίκα», δέν τήν διέκρινε δμως καλά. 
'Οπωσδήποτε τοΰ έχαράχθησαν ζωηρά αί λεπτο- 
μέρειαι τής σκηνής αύτής. Καί μετ’ δλίγον _βλέ-

IQ. ΝΤΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Είναι ό νβώτερος τών Παρέδρων, μολονότι δέ θά 
ένόμιζε κανείς δτι τά Παρεδριλίκι τά έχει πάρει 
ντιλετάντικα, είναι έν τούτοις φιλόπονος καί συνε
πέστατος είς τά καθηκοντά του. Πρέπει νά τόν 
Ιδήτε μέ πόσην εύουνειδησίαν καί μέ πόσην ζέσιν 
κάθεται είς τό γραφείον τών Παρέδρων διά νά πιστο
ποίηση την ταυτότητα τής χήρας ή νά διευκολύνη 
τον γεροσυνταξιοΰχον ή νά παράσχη μίαν πληροφο
ρίαν ή νά σπεύση νά έπιλύση ύπηρεσιακά ζητήματα, 
περιποιητικότατος καί πρόθυμος πρός όλους, διά 
νά άντιληφθήτε δτι έχει πάρει πολύ σοβαρά τό 
άξίωμά του, νά άντιληφδήτε δέ άκόμη διατί οί έν 
Άθήναις βεσσαλοί —πατριώται του — ύπεστήριξαν 

τήν ύποψηφιότητά του.

Πηγαίνει λοιπόν καί αύτή είς τόν Σβέντεμποργκ, μετά οκτώ δέ ημέ
ρας βλέπει είς τόν ύπνον της τόν άνδρα της, ό όποιος τής δείχνει,τό 
έπιπλον, έντός τοΰ όποιου εύρίσκετο ή άπόδειξις καρφωμένη με μίαν 
καρφίτσα τών μαλλιών, στολισμένην μέ είκοσι διαμάντια, ποΰ τήν ένό- 
μιζε χαμένην. Αύτό έγινε κατά τάς 2 μετά τά μεσάνυχτα. Κατόπιν ή 
πρέσβειρα έξαναπλάγιασε γεμάτη άπό χαράν καί έξύπνησε κατά τάς 
έπτά, δτε τής άνηγγέλθη ό σοφός Σβέντεμποργκ, ό όποιος τής άνεκοί- 
νωσεν δτι τήν νύκτα είχεν ίδή τόν κ. de Marfeville, ό όποιος τοΰ είπε 
δτι μετέβαινεν είς τής χήρας του.

Καί τό τρίτον: Κατά τόν Φεβρουάριον τοΰ 1772 ευρισκόμενος ό 
καθηγητής είς Λονδϊνον έστειλε μιά κάρτα του είς τόν αιδεσιμότατον 
John Wesley, τόν Ιδρυτήν τής «Κοινωνίας τών Βεσλεϊστών», διά νά 
ζητήση τήν γνωριμίαν του. Ό περίφημος κληρικός έφευγε μέ κάποιαν 
άποστολήν καί άπήντησεν δτι μετά τήν έπάνοδόν του, δηλαδή μετά έξ 
μήνας, θά έπωφελεϊτο τής εύκαιρίας νά τοΰ άποδώση τήν έπίσκεψιν.

• Δέν θά ιδωθούμε τότε στόν κόσμο αύτόν είπεν ό σοφός. Είς τάς 29 
Μαρτίου θά πεθάνω». Καί άπέθανε πράγματι κατά τήν ή μέραν αύτήν.

Ό καθηγητής Mercaudino διηγείτο είς τόν Lombroso κάτι ποΰ 
συνέβη εις μίαν πελάτιδά του, τής οποίας οί υίοί έπρόκειτο νά άνέλθουν 

είς τό όρος Civrari. Άφοΰ έκοιμήθη ήσυχος 
περί τό μεσονύκτιον, πετηέται κατά τάς 2 τρο
μαγμένη καί νομίζουσα δτι, βλέπει είς ένα άπό- 
κρημνον βράχον τόν υίόν της Γουσταΰον, κλαί- 
οντα καί άρνούμενον νά άκολουθήση τόν άδελ- 
φόν του Καίσαρα, ό όποιος τοΰ έδιδεν ένα 
τονωτικόν καί τόν ένεθάρρυνε νά σηκωθή. Καί 
πράγματι τήν έπομένην οί δύω άδελφοί άνε- 
κοίνωσαν είς τήν μητέρα των δτι, ή οπτασία 
ήτο άκριβής καί δτι όντως είς τάς 2 τοΰ μεσο
νυκτίου δ Καΐσαρ έσκέπτετο: · Άν ή μαμά 
μάς έβλεπε...»

Ό de Pagiani παρετήρησε τήν κυρίαν Κα
ρολίναν Α. έτών 24, πρό δύω έτών νυμφευμέ- 
νην, ήτις συχνά περιέπιπτεν είς καταλήψιαν 
καίή δποία μόλις έπιανε τό χέρι ένός άτόμου, 
έδιάβαζε μέσα είς τό μυαλό του τάς σκέψεις 

του, έστω καί άν δέν έγνώριζε τήν γλώσσάν 
του. Άπό άποστάσεως έξ μέτρων κατώρθωνε 
νά μαντεύση τήν σκέψιν τοΰ άλλου, έπικοινω- 
νοΰσα μετ’ αύτού δι’ ένός σιδηρού σύρματος.

Ή κυρία V. ευρισκόμενη είς τό θέατρον έν 
Φλωρεντίφ, άρχίζει κατά τάς 10 νά φωνάζη 
καί θέλει νά φύγη, διότι έβλεπε τόν πατέρα της 
άσθενή. Όταν λοιπόν έπέστρεψεν είς τό σπήτί 
της εύρήκε τηλεγράφη|ΐα άγγέλλον είς αύτήν 
τόν θάνατον τοΰ πατρός της, συμβάντα άκρι- 
βώς τήν 10 ’/» τής νυκτός.

Ή κυρία F.J. είχε μίαν υπηρέτριαν τήν οποίαν 
κάθε βράδυ έπεσκέπτετο, μέ τήν άδειαν της, 
ένας στρατιώτης. "Ενα βράδυ λοιπόν ή Κυρία 
μέ κανένα τρόπον δέν τοΰ έπέτρεπε τήν είσοδον 
καί έκλειδομπάρωσε τήν πόρτα, διότι, ώς έλε- 
γεν, είχε μίαν προαίσθησιν δτι δ στρατιώτης θά 
τήν έδολοφόνει καί θά τήν έλήστευε. Πράγματι 
μετά καιρόν, ώμολόγησεν ή υπηρέτρια δτι, θά 

έραστήν της καί θά έφευγον είς τό έξωτερικόν. 
περίπτωσις πιθανόν νά φεύγη άπό τήν Τηλε-

τήν έκλεπτον μέ τόν
Ή τελευταία δμως . . . ._ . . ,

πάθειαν. Φαίνεται μάλλον δτι άνάγβται είς τάς «Προαισθήσεις», περί 
τών όποιων θά όμιλήσωμεν είς προσεχές τεύχος τής «Εικονογραφη
μένης », καθώς καί περί · Προφητειών έν ΰπνφ» άναφέροντες καί 
άρκετά περιστατικά, συμβάντα άκόμη καί έν μέσαις Άθήναις.

πει νά φθάνη δ πατριώτης του δ Σμίθ μ’ ένα κοριτσάκι στήν άγκαλιά, 
δπου άναπαρίσταται ή σκηνή τής Λαττά μέσα είς τήν φαντασίαν του 
καί άναγνωρίζει τό μικρό κοριτσάκι. Διηγήθη τότε εις τόν Σμίθ τά τής 
καταπληκτικής αύτής έμφανίσεως, μέ τήν ώραν καί τήν ημέραν.

Είς τόν Σκανδιναυόν σοφόν Σβέντεμποργκ, διάσημον Γεωλόγον, Όρυ- 
κτολόγον καί Κρυσταλλογράφον, μέλος τής Ακαδημίας τής Ούψάλ, τής 
Στοκχόλμης καί τής Πετρουπόλεως συνέβησαν τρία 
περιστατικά πολύ περίεργα, κλασικά επίσης: Τήν 
19 Ιουλίου 1759 έπέστρεφεν άπό τήν Αγγλίαν καί 
άποβιβασθείς είς Γκόττεμπουργκ έπήγε νά δει- 
πνήση εις κάποιου φίλου, τοΰ Ούίλιαμ Κόστελ. Είς 
τό τραπέζι έκάθησαν πολλοί. Κατά τάς 6 δ σοφός, 
ποΰ είχε έξέλθει τής αιθούσης, έπιστρέφει ώχρός καί 
άναγγέλλει δτι τρομερά πυρκαίά έξερράγη τήν 
στιγμήν έκείνην εις Στοκχόλμην, εις τό Σοΰντερ- 
μολν, είς τόν δρόμον άκριβώς τοΰ σπητιοΰ του καί 
έκεΐ τό πΰρ έξετείνετο τρομακτικόν πρός τήν κατοι
κίαν του. Έξήλθεν έκ νέου καί έπανελθών άνήγγει- 
λεν δτι, τό σπήτι ένός φίλου του έγεινε στάχτη καί 
δτι τό ίδικόν του ήπειλεϊτο άπό τόν φοβερόν κίνδυ
νον. Είς τάς όκτώ, μετά βραχεϊαν έξοδόν του, έγύ- 
ρισε γεμάτος χαράν: «Δόξα τφ θεω ή φωτιά έσβυσε 
τρεις πόρτες πριν άπό τήν δική μου».

Μετά δύω ημέρας τό ταχυδρομείου τής Στοκχόλ
μης έπεβεβαίωνε τό γεγονός καί τήν παραμικρόν 
λεπτομέρειάν του.Απέχει δέ τό Γκόττεμπουργκ άπό 
τήν Στοκχόλμην 200 χιλιόμετρα καί δ σοφός ήτο 
τότε 72 έτών.

Άλλο : Τό 1761 ή κυρία de Marteville, χήρα 
τοΰ έν Στοκχόλμη Πρεσβευτοΰ τής ’Ολλανδίας, έλα- 
βεν άπό ένα δανειστήν τοΰ συζύγου της έπιστολήν, 
δι’ ής τής έζήτει νά τοΰ πληρώση διά δευτέραν 
φοράν τό ποσόν τών 25 χιλιάδων ’Ολλανδικών 
φιορινίων—πενήντα χιλιάδων φράγκων—τά όποια 
αύτή εϊξευρε καλά δτι είχε πληρώσει δ άνδρας της . .
καί των οποίων τι έκ νέου πλυοωιΐύ θά τήν πεοιή- ΑΪΤΟ ΤΗΝ ΚΑΒΑΛΛΑΝ. — Τύ Τέταβτον Σώμα Στρατού, που Ηρηιει «Ια την Καβάλλαν, έχει Ιδίαν μοναικήν, ή δχοίακαι των οποιωτ^η εκ νεου^πΛηρωμη υα τη £ \ ουνεστήΟη μόλις έκηρύχόη ή έκιστράτΒναις. αυνεκροτήβη δέ άπό έφέδρσυς Καβαλλιωτας, πον άχηρτίζον τήν
γεν είς άληθη ενδειαν. Αλλα και οεν κατωρσωτε μ-τάνταν τοΟ έκεΐ ΜονοικογνμναστικοΟ συλλόγου «Φίλιπποι». Διευβυντής τής στρατιωτικής μουσικής του Τετάρ-
νά εύρη τήν έξοφλητικήν άποδειξιν. του Σώματος είναι ό γνωστός Αρχιμουσικός κ. Κ. Ζαφειρόπουλος, Αρχιμουσικός τών «Φιλίππων·, έφεδρος καί αύτός.



ΑΥΤΟΙ ΠΟ ΣΤΟΛΙΖΟΥΝ
• · TON ΤΟΠΟΝ * *

Εκεί κοντά είς τήν Καλλιθέαν, 
πριν άκόμη φθάση τό τραίνο είς 
τό γραφικώτατον καί άπό τά υγιει

νότερα τών ’Αθηνών προάστεια, όρ- 
θοΰνται, τό ένα κολλημένο είς τό 
άλλο, πλάϊ-πλάϊ, σάν νά έφοβοΰντο 
τήν έρημιά δταν έκτίσθησαν, τρία 
όμοιόμορφα σπήτια. Εύμορφα εϊς 
γραμμάς, κράμα άστικοΰ καί εξοχι
κού σπητιοϋ, κομψά είς σύνολον, 
ήσαν δ,τι έχρειάζετο διά τήν Καλ
λιθέαν. Μέ βεράντες εύμορφες καί 
έξώστας μεγαλοπρεπείς, μέ μίαν διά- 
ταξιν διαμερισμάτων καί μέ μίαν 
θαυμαστήν οικονομίαν διά τό φώς, 
διά τόν άέρα, ίδίφ τόν "Ηλιον, παρεϊ- 
χον ο,τι άπητεϊτο ύπό τής ’Αρχι
τεκτονικής.

θρύλοι διάφοροι, προφανώς όφει- 
λόμενοι είς τό όμοιόμορφον τών 
τριών σπητιών, τά περιέβαλον, ών 
ό επικρατέστερος δτι «τρεις Άμε- 
κάνοι ιδιότροποι αδελφοί τά έχτι
σαν», ό όποιος θρύλος, δταν άπό τά 
παράθυρά των δέν έπρόβαλαν όλό- 
ξανθα καί κατακόκκινα ξυρισμένα 
πρόσωπα, μετέθεσε τήν προέλευσιν 
τών κτιτόρων άπό τής ’Αμερικής 
εις τήν Αίγυπτον.

Πράγματι έξ Αίγύπτου προήλθον 
οί, κάθε άλλο παρά ιδιότροποι καί 
ξανθοί ξυρισμένοι, τούναντίον δέ 
δασείς καί μελαχροινοί, κτίτορές 
των. Τρεις οίκογένειαι Ελληνικότα
τοι, συνδεόμενοι διά συγγένειας καί 
λησαν νά καθίσουν κοντά καί άπηυ! 
τόν γνωστόν άρχιτέκτονα κ. Δημ. Χρισαΐτην. 
, Ό κ. Χρισαΐτης όμως δέν ήτο μηχανικός τής 
άραβας.*  Σάν άρχιτέκτων, επειδή πολύν καιρόν 
αί παρά τήν γραμμήν τοΰ τράμ γαΐαι θά έμενον 
χωράφια καί, ό κόσμος ποϋ κατεβαίνει είς τά 
Φάληρα θά έβλεπε κάθε στιγμήν αύτά τά οικο
δομήματα, άφ’ έτέρου επειδή μίαν ήμέραν θά 
πυκνωθούν αί οίκοδομαΐ καί θα γίνη ή Καλλιθέα 
μία συνοικία, έσκέφθη νά δώση ένα ρυθμόν, ποΰ 
σήμερον νά στέκη είς τήν έξοχήν, άλλά καί αύριον 
νά μή είναι ανορθογραφία διά τήν συνοικίαν. 
Καί τούς έδωκε τόν άστυκοεξοχικόν, άληθινά 
έπιτυχημένον, τύπον.

«

V; .
Η ΤΤΑΝΑΓΙΤΧΑ. - ΕΙς τήν Αίγιναν ΰπάρχβι μνημζΐσν διαλαλούν τήν σύλληψιν 
τοΰ κ. Δημ. Χρισαΐτου. Όρθοΰται έκεϊ περίκομψος 6 ναός τής ΠαναγΙτσας-.

φιλίας, ήθέ- 
ιθύνθησαν είς

Μίαν ήμέραν μέσα είς τό τραϊνβ τής Κηφισ- 
σιάς έταξείδευε μ" ένα εύγενέστατον πρεσβύτην, 
ό όποϊος είχε μεταβή έξω διά νά ίδή ένα οίκό- 
πεδον ποϋ εΐχεν αγοράσει είς τό Στροφύλι καί 
δπου είχε σκοπόν νά κτίση μίαν έπαυλιν, διά νά 
ξεκουράζεται τό καλοκαίρι. Συνήψαν ομιλίαν καί

ΔΗ ΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΑΪΤΗΣ

δ γέρων άντελήφθη δτι δ κ. Χρι- 
σαΐτης ήτο άρχιτέκτων.

— Μοΰ κάνετε καί σείς ένα σχέδιον 
καί προϋπολογισμόν; τόν έρωτρ..

— Ευχαρίστως· άπαντφ.
— Μοΰ τά φέρνετε είς τήν Τρά

πεζαν.
— Ποιον θά λάβω τήν τιμήν νά 

ζητήσω;
— Τόν κ. Στρέϊτ.
Καί άπό τά σχέδια ποΰ είχε ζη

τήσει έν συναγωνισμό ό τότε Διοι
κητής τόσων μηχανικών έπροτίμησε 
τά τοΰ κ. Χρισαΐτη, καί σήμερον 
έκεϊ είς τό Στροφύλι μέσα είς τόν 
γοητευτικόν πευκώνα όρθοΰται ή 
περίλαμπρος έπαυλις τοΰ κ. Στρέϊτ, 
δπου δ άλλοτε Διοικητής τής 'Εθνι
κής Τραπέζης έπί σειράν έτών έξε- 
κούραζε τό πνεϋμα άπό τούς χορούς 
τών αριθμών καί άπό τά μεγάλα 
οικονομολογικά προβλήματα.

Μάλιστα συνέβη καί κάτι άλλο 
τότε. Τόσον ένθουσιάσθη ό κ. Στ. 
Στρέϊτ άπό τόν κ. Χρισαΐτην, μη
χανικόν τοΰ Δημοσίου τότε άπό τοΰ 
1881, ώστε τόν έπίεσε νά παραιτηθή 
τής υπηρεσίας καί τόν προσέλαβεν 
ώς αρχιτέκτονα τής Τραπέζης.

Άπό τότε, δηλαδή άπό τό 1900 
είναι άρχιτέκτων τής ’Εθνικής Τρα
πέζης, έσχεδίασε δέ καί έξετέλεοεν 
δχι Ολίγα έργα της. Πολλά μέγαρα 
ποΰ χρησιμεύουν ώς ύποκαταστή- 
ματά της είς τά έπαρχίας εΐναι δικά 
του. Κατασκευάς καί έπισκευάς κα
ταστημάτων της έχει κάμει ούκ όλί
γας, εΐς τόν Πόρον, εΐς τήν Καρδί- 
Μεσολόγγι, είς τό Άγρίνιον, είς τά 

. ..., είς τό Αϊγιον, εις τάς Καλάμας, είς 
τάς Θήβας, είς τήν Κόρινθον καί είς τήν Ναύπα
κτον μέ πολλήν έπιτυχίαν καί περισσήν ευσυ
νειδησίαν.

'Εννοείται δτι έργαζόμενος κατ’ αύτόν τόν 
τρόπον είς τάς έπαρχίας τσς έστόλιζε καί μέ ένα 
έργον του. Οΰτω εις τήν Αίγιναν σήμερον όρ
θοΰται ό ναός «Παναγίτσα», τοΰ όποιου αί γραμ- 
μαί είναι πολύ μελετημένοι. Έπίσης έχει έκπο- 
νήσει τά σχέδια τοΰ ναοΰ τοΰ «'Αγίου Κήρυκος» 
διά τήν Ναύπακτον, τά δποϊα αποτελούν πρώτης 
τάξεως μελέτην, τής έπαύλεως I. Χαραλάμπη, 
Προέδρου τοΰ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου, έν Κη- 
φισσιφ, τής οικίας I. Τζαβέλλα έν Πατησίοις, 
τής εις τήν οδόν Άθηναΐδος οικίας Άθ. Μπό- 
τσαρη μέ μπετόν άρμέ καί άλλα άκόμη, ποΰ τόν 
άνέδειξαν έμπνευσμένον είς τήν σύλληψιν καί 
κάτοχον δλων τών μυστικών τής αισθητικής.

ΑΙ ΜΟΡΦΑΙ ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΠΟΥΝ

τσαν, είς τό 
Καλάβρυτα,

Η μία μετά τήν άλλην εκλείπουν αί πολιτικαί φυσιογνωμίαι τής 
χώρα:, καθ' ήν έποχήν, λόγφ τών κρίσιμων περιστάσεων ή χώρα 

είχε άνάγκην δλων ιών παραγόντων της. Ό Ιανουάριος υπήρξε σκληρός 
διά τήν 'Ελλάδα. Μάς άφήρπασε τόν Γ. Θεοτόκην καί μετ’ αύτόν ιόν 
Κυριακούλην Μαυρομιχάλην. Ό πρώτος ήτο άκόμη, παρ’ δλα τά χρό
νια του, έν ένεργεία πολιτικός καί έν υπηρεσία, ό δεύτερος έν άπο- 
στρατείφ, παρηγκωνισμένΟς, πικραμένος.

Συμβαίνει αύτό είς τήν Ελλάδα. Έν δσφ ζή κανείς, έάν δέν γνωρίζη 
τόν τρόπον διά νά διατυμπανίζω τάς πράξεις του, ή άν άπό χαρακτή- 
ρος τόν αποφεύγω· αποθνήσκει λησμονημένος. Καί μόνον η Λ. Μ. ό 
Βασιλεύς, γνωρίζων ποιας υπηρεσίας είχε παράσχει ό Μαυρομιχάλη; 
κατά τήν κρίσιμον διά τό Έθνος στιγμήν τής Επαναστάσεως, διέταξε 
νά διαδηλωθή ή έκτίμησις τοΰ έπισήμου Κράτους πρός τόν νεκρόν, 
δι’ απονομής έξαιρετικών τιμών καί άναλήψεως ύπό τοΰ Δημοσίου 
Ταμείου τών δαπανών τής κηδείας είς ένδειξιν τιμής, ώς αρμόζει είς 

τούς νεκρούς, οΐτινες άφέρωσαν τήν 
ζωήν των είς τήν έξυπηρέτηοιν τών 
συμφερόντων τής Πατρίδος.

Ή άστοργία αύτή τοΰ Ελληνικού 
περιβάλλοντος, τό όποϊον μέσα είς 
τήν λαμπρότητα τών ήμερών, ποΰ άνέ- 
τειλαν διά τήν Πατρίδα μας πάλιν, 
έλησμόνησεν δτι καί αυτός συνετέλεσε 
κάπως κατά τάς πονηρά; τής Στρα
τιωτικής Έπαναστάσεως ημέρας, διά 
τής μετριοπάθειας καί τής πρωτοβου
λίας ήν έπέδειξε αυτός καί ή ύπ’αύτόν 
κυβέρνησις .περί τήν ένίσχυσιν τών 
κατά ξηράν καί θάλασσαν δυνάμεων 
τοΰ Τόπου, είς τήν άναγέννησιν τής 
Ελλάδος, τόν έπίκρανε τόσον, ώστε 
ή δίνη τής ψυχής του έξέσπασεν εις 
μίαν τύφλωσιν.

Καί μέσα εΐς τά σκοτάδια έκεΐνα
ποΰ έζοΰσε πλέον, ήκούσθη συχνά παραπονούμενος διά τήν παραγνώ
ριση- τών υπηρεσιών του. "Εως δτου έπήλθεν ή τραγική λύσις. Τήν 
καταστροφήν τοΰ οπτικού νεύρου έπηκολούθησε μία απότομος κατά- 
πτωσις πνευματική. Άπό τής στιγμής έκείνης ό Κυριακούλης Μαυρο
μιχάλη ς δέν υπήρχε, δύναται τις είπεϊν, πλέον.

β
Ό Κυριακούλης Π. Μαυρομιχάλης άνήκεν είς τήν μεγαλητέραν οικο

γένειαν τής Ελλάδος. Μεγαλητέραν λόγω γένους καί υπηρεσιών. Γενάρ
χης τής μεγάλης οίκογενείας, ύ Γεωργάκης Μαυρομιχάλης ό έπικαλού- 
μενος Έξαρχος. Τούτου ό μέν υίός ’Ιωάννης ή Σκυλογιάννης έπεσε τό 
1769 εϊς τό Μελίπυργον τής Μεσσηνίας, ό δέ έτερος ΙΙιέρος απέκτησε 
πέντε υιούς τόν Πετρόμπεην, τόν κατόπιν Ηγεμόνα τής Μάνης, τόν 
Κυριακούλην, τόν Ίωάννην ή Κατσήν, τόν Αντώνιον καί τόν Κωνσταν
τίνον. Έξ αύτών ό Πετρόμπεης έσχε πέντε υιούς, τόν Ήλίαν, Γεώργιον, 
’Αναστάσιον, Ίωάννην καί Δημήτριον, έκ τών όποιων δ Ήλίας διακρι- 
θείς είς διαφόρους 
τής Εύβοιας τή 16 
πλίφ τήν 9 Οκτω
βρίου I860 διά 
τόν φόνον τοΰ Κα- 
ποδιστρίου, ό ’Ιω
άννης. άφοΰ διέ- 
πρεψε είς διαφό
ρους μάχας, επεσε 
έν Νεοκάστρφ τή 
14 Απριλίου τοΰ 
1825, μόνον δέ ό 
"Αναστάσιος έσχε 
έξ υιούς, τούς Πέ
τρον, Αντώνιον, 
Γειόργιον, Κων
σταντίνον, Κυρια- 
κούλην καί Ίωάν
νην. Έκ τούτων 
ό Πέτρος κατέ- 
λιπεν ένα υίόν, 
τόν κ. Δημήτριον 
Μαυρομιχάλην, 
καί ό Αντώνιος, 
ό στρατηγός καί 
άλλοτε ύπουργός 
ένα έπίσης υίόν, 
τόν κ. Πέτρον 
Μαυρομιχάλην.

Άπό τόν δευτε
ρότοκοι’ υίόν τοΰ 
Πέτρου Κυρια- 
κούλην. αδελφόν 
τοΰ Πετρόμπεη 
—Ήγεμόνος τής 
Μάνης, άρχιστρα- 
τήγου τών Ελλη

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

"ΤΑ ΤΤΕΥΚΑ,, — Μέσα εΐς τάν γοητευτικόν καί άναψυκτικώτατον 'πευκώνα τοΰ Στροφυλλιοϋ 
όρθοΰται γραφική καί περίκομψος ή έπαυλη τοΰ χ. Σ. Στοέϊτ. Είναι σχέδιον τοϋ άρχιτέκτονος 

κ. Δημ. Χρισαΐτη, ό όποιος Ιχει γείνει μοναδικός διά τάς έπαύλεις.
ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ. ■* Καί διά τήν Ναύπακτον έχει καταρτίσει 
πρώτης τάξεως μελέτην ό κ. Δ. Χρισαΐτης. *Εχει έτοιμάσει δλην 
τήν έργασίαν διά τήν άνέγερσιν τοΰ ναοΰ τοΰ 'Αγίου Κηρύκου.

μάχας έπεσε ήρωϊκώς έν Κοκκινομύλφ τών Στύρων 
Ίανουαρίου 1822, δ Γεώργιος έτυφεκίσθη έν Ναυ-

νικών στρατευμάτων κατά τήν Επανάσταση’, Προέδρου τής έν Άβτρει 
Γ'"Εθνικής Συνελεύσεως, Συμβούλου τής Επικράτειας, Γερουσιαστοΰ κλ. 
—’Αρχηγόν τών στρατευμάτων τής Μάνης, ελευθερωτήν τής Λακεδαί- 
μονος άπό τούς Βαρδουνιώτας, τόν ήρωα καί τήν ψυχήν τής μάχης τοΰ 
Βαλτετσίου, διακριθέντα είς τάς μάχας τοϋ Όσιου Λουκά καί Κριεκου- 
κίου. πεσόντα δέ ήρωϊκώς έν Σπλάντζα του Φαναριού τής ’Ηπείρου 
τήν 4 Ιουλίου 1822, κατέρχονται ένθεν μέν πρωτότοκος υίός ό Πέτρος 
καί τούτου μονογενής υίός ό Κυριακούλης — ό νεκρός τοΰ μηνός 
καί έκ τούτου ό Μπέης, έκεϊθεν δέ έτερος ό Λεωνίδας, καί οί υιοί 
Γεώργιος, Πέτρος. Κυριακούλης, Παναγιώτης. Κωνσταντίνος καί Ήλίας, 
ών ό μέν Κυριακούλης κατέλιπε ενα υίόν, τόν Λεωνίδαν, ό Παναγιώτης 
τόν Λεωνίδαν καί Ίωάννην, ό Κωνσταντίνος τόν Λεωνίδαν καί Ήλίαν 
καί ό Ηλίας τόν Κυριακούλην.

Έρχεται κατόπιν δ τρίτος υίός τοΰ Πιέρου ’Ιωάννης ή Κατσής, 
δστις έσχε τρεις υίούς, τούς Ήλίαν, Χαρίλαον καί Γερμανόν. Καί ό μέν 
Ήλίας έσχε δύω υιούς τόν Ίωάννην 
καί τόν Δημήτριον, άπό τόν όποϊον 
κατέρχονται οί Ήλίας μέ ένα υίόν 
τόν Δημήτριον, Ιωάννης, Σταυράκης 
καί Λεωνίδας, ό δέ Γερμανός έσχε 
τρεις υίούς τόν Γιαννοΰκον, τόν Μι
χαήλ καί τόν Ήλίαν.

Τέλος έρχεται ό τέταρτος υίός τοΰ 
Πέτρου Αντώνιος, τοΰ δποίου δ μέν 
υίός Περικλής δέν άφήκε τέκνα, ό 
δέ Πέτρος κατέλιπε τούς Αντώνιον, 
Γεώργιον, Ήλίαν καί Περικλή, μέ 
ένα υίόν, τόν Γεώργιον.

Γύρω άπό τήν οικογένειαν τών 
Μαυρομιχαλαίων ή Παράδοσις υφα- 
νεν ωραίους θρύλους. Ή λαϊκή φαν
τασία τήν θέλει «Νεραϊδογέννητη» 
καί είς κάποιας νεράιδας τό αίμα 
αποδίδει τό ανδρικόν κάλλος της.

Έκ Θρφκης έλκει τήν καταγωγήν. Όταν, πριν άκόμη πέση ή Ελλη
νική Αύτοκρατορία, ολόκληρα έκατόν έτη, μόλις κατά τό 1340, οί Τούρ
κοι διεπεραιώθησαν είς Εύρώπην καί κατέκτησαν τήν Θράκην μία οικο
γένεια άπό τήν πόλιν Καρδιά κατέφυγεν είς Μάνην καί έκ ταύτης κατά
γονται δλοι οί Μαυρομιχαλαίϊκοι κλάδοι. Πράγματι ό Ίω. Φιλήμων 
άναφέρει δτι πρό τεσσάρων αιώνων έλλιμενίσθη είς τό παρά τό Ταίνα
ρου χωρίον Άλικα ένα πλοϊον, τοΰ δποίου έπέβαινον οίκογένειαι τινες 
έξ Άδριανουπόλεως δι’ ’Ιταλίαν. Δύω έξ αύτών έμειναν έκεϊ καί έκ τής 
μιάς μέν έσχηματίσθη ή οικογένεια Μαυρομιχάλη, έκ τής άλλης δέ 
ή τών Ι’ρηγοριάνων ή Ζαννετάκη. Αύξηθεΐσα ή οικογένεια Μαυρομι
χάλη κατέλαβε τήν Τζίμοβαν καί κατφκησεν είς Λιμένι, ήρχισε δ’ έκτοτε 
νά είσπράττη τελωνειακό τέλη, λιμενικά κ. λ. άσκοΰσα μεγάλην έπιρ- 
ροήν έπί τής Πελοπόννησου, δτε κατά ’Ιούνιον 1816 ό Πέτρος Μαυρο
μιχάλης άνέλαβε τήν ηγεμονίαν τής Λακωνίας.

Ήδη εΐς τών προγόνων τοΰ Πετρόμπεη είχε προχειρισθή ύπό τοΰ 
Πατριάρχου Έξαρχος Μάνης, μέ μεγίστην επιρροήν. Άλλος Μαυ
ρομιχάλης, δ Γεωργάκης, συνεδέθη μετά πλουσίου ’Οθωμανού, ό 
όποιος κατόπιν γενόμενος Μέγας Βεζύρης τόν έκάλεσεν είς τήν Κων

σταντινούπολη’, 
τοΰ προσέφερε 
δώρα καί τόνώνό- 
μασε Καπετάνιον 
τής Μάνης, μέ δι
καίωμα νά έξο- 
πλίζη πλοία κατά 
τών Βερβερίνων 
πειρατών.

Ή ώραία παρά- 
δοσις είς τοΰτον 
αναφέρει αι. Μίαν 
ήμέραν ποΰ κα
τήλθε ν είς τήν 
παραλίαν είδεν 
είς ένα βράχον 
καθιομένην νεά- 
νιδα ωραιοτάτην, 
ξανθήν, υψηλήν, 
εύλύγιστον. Τήν 
έπλησίασε μαγευ- 
μένος άπό την καλ
λονήν της καί διά 
σχημάτων, άφοΰ 
δέν έγνώριζε 'Ελ
ληνικά, συνεννο- 
ή Οησαν καί τήν 
παρέλαβεν είς τόν 
πύργον του, νυμ
φευθείς μετ’ όλί
γον αύτήν.

Άπέκτη σε τέκνα 
μέ αύτήν, άλλά 
κανείς ποτέ δέν 
ήκουσε τήν φω-Η ΚΗΔΕΙΑ. — Διά τάς ’Αθήνας ή κηδεία τοϋ Κυριακοΰλη Μαυρομιχάλη ύπήρξεν άπό τάς όλίγας 

είς μεγαλοπρέπειαν καί έπιΰλητικότητα.
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νήν της. Καί τότε δλοι έπίστευσαν ότι ή Μαυ- 
ρομιχάλαινα ήτον νεράιδα αληθινή. Άλλ' δ 
σύζυγός της νομίζων ότι είχε δώσει όρκον ίσως 
αύτή νά μή δμιλήση, ήρπασε μίαν ημέραν τό 
μικρό του παιδί, προσποιούμενος ότι θά τό 
πετάξηείς τόν φούρνον. Καί ή Νεράιδα τρομα
γμένη ώμίλησεν. άπό τότε δέ άφωμοιώθη πρός 
τά ήθη τοϋ περιβάλλοντος.

Κατά τινα φήμην ή κόρη αύτή ήτο Βενε- 
τσιάνα καί μάλιστα άπό μεγάλην οικογένειαν, 
έπιστρέφουσα μέ τούς γονείς της είς τήν πατρίδα 
της. τό δέ πλοϊον οδ έπέβαινον συνελήφθη ύπό 
πειρατών, οΐτινες έφόνευσαν τούς άλλους καί 
αύτήν τήν άφήκαν εις τήν έρημον παραλίαν 
τής Μάνης. Κατ'άλλους έν Εύρωπαϊκόν πλοϊον 
προσορμισθέν κάποτε είς Μάνην άπεβίβασε τήν 
περικαλλή νεάνιδα, εις ήν ή παράδοσις άποδί- 
δει καί τό φημισμένον κάλλος τών Μαυρομι- 
χαλαίων. Διατι; ’Εδώ είναι μυστήριον. Λέγεται 
άκόμη δτι μετά τινα καιρόν άλλο πλοϊον Εύρω
παϊκόν, προσορμισθέν είς τό αύτό σημεϊον, έδω- 
κεν είς τόν σύζυγόν της πλούσια δώρα.

Μεγάλη άληθώς οικογένεια, δουλεύσασα είς 
τήν Πατρίδα καί είς τόν βωμόν της ούκ ολίγα έκ τών μελών της κατα- 
θέσασα. Λέοντες άληθεϊς οί πρώτοι βλαστοί έξέθρεψαν πραγματικούς 
σκύμνους. Πλεΐστοι έκ τούτων έπεσαν ύπέρ Πατρίδος καί δ Πετρόμ- 
πεης μανθάνων μετά τούς άλλεπαλλήλους θανάτους τών αδελφών καί 
υίών του τήν πτώσιν τοΰ Γιάννη του, παλληκαριοϋ 21 μόλις έτών είς 
τό Νεόκαστρον, είπεν: Εϊη τό όνομα Κυρίου εύλογημένον!

Είδε δόξας ή οικογένεια, άλλ’ είδε καί πένθη καί συμφοράς. ’Εκείνος 
ποΰ προεκάλεσε τόν θηριώδη Ίμπραΐμ «μέ δσας δυνάμεις θέλει νά 
έπελθΏ» καί τόν συνέτριψεν, είδεν άπό σιδηρόφρακτα παράθυρα φυλα
κής τον άδελφόν του Κωνσταντίνον, συρόμενον έπί τοΰ λιθοστριότου, 
ένφ έκραύγαζε: «Μή μέ λερώνετε βρέ παιδιά. Μωρέ δέν βρίσκεται ένα 
παλληκάρι νά μέ φονέψη μέ μιά πιστολιά;» καί πίπτοντα υπό τό πΰρ 
αδελφών στρατιωτών, δπως καί τόν υιόν του Γεωργάκην, τόνήρωα τής 
Μονεμβασίας, τοΰ Κουτσοποδίου, τοΰ Άργους, τής Κλένιας, τοϋ Νεοκά- 
στρου καί τής Βέργας.

ΕΙχον φονεύσει τόν κυβερνήτην τής Ελλάδος Ίωάννην Καποδί- 
στριαν, έπεσαν δέ καί οί δύω, ψύχραιμοι, μέ μίαν κραυγήν «Ό τύραν
νος δέν ζή πλέον! > Τυραννοκτόνοι, υπερήφανοι διότι προσέφερον μίαν 
άκόμη υπηρεσίαν είς τήν Πατρίδα των κατά τήν άντίληψίν των.

Καί δταν τό "Εθνος άποκατεστάθη καί οί αγώνες οί μεγάλοι έπαυσαν 
οί έπερχόμενοι έκ τών Μαυρομιχαλαίων δέν έπαυσαν προσφέροντες 
έξ ίσου πολυτίμους υπηρεσίας είς τό Κράτος. Ήρίθμησεν ή οίκογένειά 
των {υπουργούς,*  βουλευτάς, στρατηγούς, ναυάρχους, άνωτάτους υπαλλή
λους, πρεσβευτάς καί πρωθυπουργόν. Άλλ’ ούτε κατά τό 1897 δέν υστέ
ρησε. Έδωκε καί τότε τόν φόρον τοΰ αίματος· είσέφερε τόν Γεωργά
κην, τόν εύσωμον καί άρήϊον αξιωματικόν τοϋ ίππικοΰ καί τό 1912-13 
μέ τό άλλο Ελληνικόν αίμα συνεκεράοθη καί άλλου βλαστοΰ της, τοΰ 
Κυριακούλη Λ. Μαυρομιχάλη.

* * *

τάς μάλλον διακεκριμένος φυσιογνωμίας.
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Απεθανεν είς τήν Κέρκυραν, είς βαθύ γήρας, ό καθηγητής Γεώργιος 
Ζαβιτζιάνος, πατήρ τοΰ τέως Προέδρου τής Βουλής κ. Κωνστ. 

Ζαβιτζιάνου, τοΰ συμπαθούς φίλου τής «Εικονογραφημένης». Διά τήν 
Κέρκυραν ήτο μία άπό ~~~ ··=”—· ®......... -· 1----  ---------- '

Τότε άκόμη, ποΰ 
ή Χημεία, ή Φυσική, 
τά Μαθηματικά, ή 
Αστρονομία, ή ’Ορυ
κτολογία καί ή Γεω
λογία ήσαν άγνωστα 
πράγματα, δ πατήρ 
τοΰ ύπερόχου φίλου 
μας έσπούδασε Θετι
κός Έπιστήμας είς 
τό Παρίσι καί έκαμ3 

τόσας έπιτυχίας ώς 
φοιτητής, ώστε εϊλ- 
κυσε την προσοχήν 
τοΰ πολύ ίσχύοντος 
τότε έν Τουρκία Σάβ
βα πασσα, δ όποιος 
κατώρθωσε νά έπι- 
τύχη διά τόν νεαρόν 
Κερκυραϊον καθηγε- 
τικήν έδραν είς τό 
Πανεπιστήμιον Κων
σταντινουπόλεως, τό 
όποιον κατά τήν έπο- 
χήν έκείνην είχε συγ
κεντρώσει όλους σχε
δόν τούς κορυφαίους 
Έλληνας.

Άλλ’είς τό Παρίσι 
είχε ποτισθή μέ ιδέας 
φιλελευθέρους καί 
μετά δυσφορίας έμε- 
νεν είς τήν Κωνσταν
τινούπολή, δι’ δ καί 

ΕΤ>? ΕΛΛΗΝΕΣ.— Κατα δικαίωμα ή#ικόν καί οί έν τώ «ξωτερικώ "Ελληνες, είσφέροντες καί αύτο'ι διά τήν 
Ιίατριδα, δυνανται να έκφράζουν, έστω καί έξωδίκως, τήν γνώμην των, προκειμένου περί ζητημάτων έξόγως 
σοβαρών καί δυναμενων νά κρίνωσι την τύχην τής Πατρίδος. 2vVflWM>v λοιπόν κατά παροικίας καί πρώτοι οί 
έν Wynberg τον Ακρωτηρίου είς τόν 'Ελληνικόν ναόν καί μετά λόγους ένβουσιώδεις τοΰ άρχιμανδρίτου κ. Άβ 
Κατση, εφημερίου, του Προέδρου τής Κοινότητος κ. Σ. Μεσσάρη καί τοϋ κ. Ν. Άδηλάκη, διεβίβασαν τηλεγραφικής 

πρός τήν Κνβερνησιν ψήφισμα, δι’οδ έκφράζουν τήν εΰχήν νά ταχβή ή Ελλάς είς τό πλευράν τής ’Αντάντ.

μετ' ού πολύ έσπευσεν είς τήν γενέθλιον νήσον. 
Κατά τήν έποχήν μάλιστα έκείνην, δπως οί Να
πολιτάνοι είχοντήν ντεβίζα των «Veder Napoli 
e poi morir· καί οί Κερκυραΐοι είχαν τήν ίδι- 
κήν των: «Corfu e non ρίίι». Κερκυραϊος ζών 
μακράν τής ωραίας, άλήθεια, πατρίδος του, 
έθεώρει εαυτόν ώς έξόριστον καί ώς κατατρεγ- 
μένον άπό τήν Τύχην.

Άπό τήν έποχήν λοιπόν ποΰ έπανήλθεν είς 
τήν Κέρκυραν ό Ζαβιτζιάνος αρχίζει μίαν δρά
ση· πολυσχιδεστάτην. Καθηγητής τής Φυσικής 
έν τφ Διδασκαλείο), τφ Άρσακείφ καί τφ Γυ- 
μνασίφ. άλλά καί πολιτικός, έγκλιματίσας πρώ
τος αύτός άπό τήν Δύσιν τάς φιλελεύθερος 
όρχάς. Καί έκ παραλλήλου διδάσκαλος τών 
άρχών τοΰ Άλτρουϊσμοΰ, θεμελιωτής τών ’ αξιω
μάτων τής Ίσότητος, τής ’Ελευθερίας καί τής 
Αδελφοσύνης, στυλοβάτης δηλαδή τοΰ Τεκτο
νισμού, μέ δράσιν κοινωνικήν καί φιλάνθρωπον 
άλλά καί ’Εθνικήν.

Τά διδάγματά του όμως, φιλελεύθερα πάν
τοτε, επτόουν τούς συμπατριώτας του τότε, 
φύσει συντηρητικούς, καί διά τοΰτο, ένφ έθαυ- 

μάζετο καί έξετιμάτο δέν έξελέγετο βουλευτής, μολονότι πολλάκις έξε- 
τέθη. Έν τούτοις ή κάλπη του, ορφανή καί άνεξάρτητος, ουνεκέντρωνε 
τάς πολλάς λεύκάς ψήφους τών θαυμαστών καί φανατικών δπαδών του. 

Έν τφ μεταξύ εΰρισκε καιρόν νά γράφη. "Εγραψε πολλά καί πολι 
τικά καί επιστημονικά. Περιοδικά καί έφημερίδες πολλάκις έστόλισαν 
τάς σελίδας καί τάς στήλας των μέ άρθρα του. Κατά τό 1892 μάλιστα 
διά τοΰ συγγράμματος του «Άκτίς φωτός» ύπερημύνθη τών ’Ισραηλι
τών, άποδείξας μέ έπιχειρήματα άκαταμάχητα άβάσιμον τήν γνωστήν 
περί αυτών συκοφαντίαν.

Ή κηδεία του ήτο έπιβλητικωτάτη. "Ολη ή έκλεκτή τάξις τής Κερκύ- 
ρας προέπεμψε τόν νεκρόν έν είλικρινεϊ συντριβή. Καί ή «Είκονογρα- 
Ημένη» συμμερίζεται τήν οδύνην τοΰ συμπαθούς φίλου της έπί τή 

ολείφ τοΰ πολυαγαπη μένου πατρός.

* * *

ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠ’ ©ΛΑ
ξαμένου τον δωδεκάτου εκδοτικού ετονς ,”λ- • Εικονογραφημένης*  

καθίσταται γνωστόν els τοί'ς έν Αίγύπτω καί έν Αμερική συνδρομητάς της 

οτι, ονδεΐς ανταποκριτής είνε άνεγνωριομένος, ουδέ περιοδιύων απεσταλμένος. 

Συνεπώς ονδεΐς έχει ιό δικαίωμα νά ένεργήση εισπράξεις, ίσιοι και άν 
είναι έφωδιασμένος μέ διαπιστευιήριον καί διπλοτύπους αποδείξεις έκδόσεως 

πρό τον ’Οκτωβρίου ε. έ.

*
βύρισκόμεθα είς τήν ευχάριστου θέαιν νά άναγγείλοιμεν, οτι έν θεσσαλο- 

νίκη ή Εικονογραφημένη*  ηύτΰχησε νά έγκαταστήοη άπό 1 Νοεμβρίου 

Μόνιμον ’Αντιπροσωπείαν, τήν όποιαν άνέλαβε τό Γραφεΐόν τοϋ κ. Λ". Γ. 
Πέντζον. Είς τους θεσσαλονικεϊς.είναι αρκετά γνωστός ό κ. ΙΙέντζος διά τήν 

δραστικότητά του, τό δέ Γραφεΐόν του διεκρίθη πάντοτε περί τάς σνναλλαγάς 

του. Οντω τό παλαιόν εκείνο καθεστώς τής ανωμάλου διανομής τών φύλ

λων, διά τό όποιον βαρννεται ό τέως αντιπρόσωπος Α. Μόνος, εκλείπει άνε- 
πιστρεπτεί. Νά είναι βέβαιοι οι κύριοι συνδρομηταί μας, καί αί οίκογένειαι, 

αίτινες θά δεχθούν τό Περιοδικόν μας, δτι παραδειγματική τάξις θά δια- 

κρίνη τό έν Θεσσαλονίκη Γραφεΐόν τής ‘Αντιπροσωπείας μας, είς τό όποιον 
— Γ. X. Πέντζον Στοά Μπενρουμπή 30 — πρέπει νά άπενθύνωνται τοΰ 

λοιπού διά παν παρά

πονου καί διά πάσαν 

υπόθεοιν τής -■ Εικονο

γραφημένης*.

Φ
“Η ΑΓΚΥΡΑ,,

Μέ 5 νέα καί κομ
ψότατα βιβλία έστό- 
λισε τά βιβλιοπωλεία 
δ Εκδοτικός Οίκος 
•Άγκυρα». ·0ί θεοί 
διψούν» είναι άπό τά 
αριστουργήματα τοϋ 
Άνατόλ Φράνς. «Ή 
Γυναίκα καί τό νευ- 
ρόσπαστον» τοΰ Π. 
Λουίς, κατά μετάφρα- 
σιν τοΰ κ. Τσοκοποΰ- 
λου είναι επίσης στο
λίδι βιβλιοθήκης, ώς 
καί οί «Τέσσαρες Διά
βολοι » τοΰ Μπάνγ, 
κατά μετάφρασιν τοΰ 
κ. Δημ. Χατζοπούλου. 
Έξεδόθησαν έπίσης 
καί δύο πρωτότυπα ή 
«Κλεοπάτρα» τοΰ κ. 
Άμπελά καί ή «Δού- 
κισσα τής Πλακεν- 
τίας» τοΰ κ. Π. Δημη- 
τρακοποΰλου, κατα- 
λαβόντα επιφανή θέσιν 
έν τή ’Βλλ. φιλολογίφ.

’Εν ΆΟηναις, Τνπογραφεϊον <’Εστία> Κ. ΜάΙσνερ καί Ν. Καργαδούρη — 10U08.


