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ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ

ΤΑ συμμαχικά στρατεύματα έπειτα άπό 
πολύμηνον σοβαρόν προετοιμασίαν 

έπετέβησαν κατά τών Γερμανών άπό κοι
νού είς όλα τά μέτωπα. Ό Ρωσσικός χεί
μαρρος έξεχύθη καί πάλιν ακάθεκτος εις 
τάς άπεράντους έκτάσεις της Γαλικίας 
καί προχωρεί νικηφόρος, κατατροπώνων 
τούς Γερμανούς καί κατατσακίζων τήν

Αύστρογερμανικήν Αντίστασιν. Τά ’Αγγλικά στρατεύματα είς τό δυτι
κόν μέτωπον, είς τό Ύζέρ καί είς τήν Φλάνδραν, ένισχυθέντα μέ νέας 
καί ακμαίας ενισχύσεις άπό σφριγηλούς καί γεμάτους ενθουσιασμόν 
νεοσυλλέκτους ένήργησαν καί αυτά γενικήν έπίθεσιν κατά τών Γερ
μανών καί τούς ήνάγκασαν νά υποχωρήσουν εις τήν πρώτην καί κατόπιν 
είς τήν δευτέραν αμυντικήν γραμμήν, μέ κολοσσιαίας άπωλείας.

Καί τώρα οί γενναίοι "Αγγλοι εΰζωνοι, οί Χαϊλάνδερς, ο'ι θαυμάσιοι 
"Αγγλοι πυροβοληταί καί τό ύπέροχον ’Αγγλικόν ιππικόν, έξακολουθοΰν 
τήν έπίθεσιν πάντοτε εύνοϊκώς άποκλίνουσαν υπέρ αύτών, πάντοτε κα- 
τατσακίζουσαν τούς Γερμανούς. Άφ*  ετέρου οί Γάλλοι, δχιμόνον συνε- 
κράτησαν τούς Γερμανούς είς τήν περιοχήν τοϋ Βερντέν καί τών πέριξ, 
άλλά καί προήλασαν καί άνακατέλαβον πολλά επίκαιρα σημεία άπό τόν 
εχθρόν, είς τόν όποιον έπροξένησαν Ανυπολογίστους ζημίας είς άνδρας 
καί είς υλικόν πολέμου. Τοιουτοτρόπως τό Γερμανικόν θηρίον περισφίγ- 
γεται πανταχόθεν, άπειλούμενον νά πνίγη καί δ Γερμανικός μιλιτα
ρισμός σφαδάζει υπό τό σιδηροΰν πέλμα τής Άντάντ, όπως δ Ακανθό
χοιρος συσπειρωμένος υπό τό πέλμα τοϋ κυνηγού καί τού δποίου αί 
άκανθαι έχουν άποξενωθή πάσης άποτελεσματικής άντιδράσεως.

β
Είς τόν βωμόν τού πολέμου προσεφέρθη ένα έτι θύμα, δ λόρδος Κίτσε- 

νερ. Ό "Αγγλος Υπουργός τών Στρατιωτικών, ό "Αγγλος στρατιώτης 
πρό παντός, μέ τήν όξεϊαν άντίληψιν καί τήν βαθεϊαν παρατηρητικό
τητα, δ δοξάσας τό ’Αγγλικόν όνομα είς τήν Αίγυπτον, είς τήν πρω
τοβουλίαν, τήν μεθοδικότητα καί τήν εργασίαν τού δποίου οφείλεται τό 
θαύμα τής όργανώσεως τής χώρας εκείνης. Μόλις έξερράγη δ πόλεμος 

μετεκλήθη άπό τήν χώραν τού Νείλου καί άνετέθη είς αύτόν υπό τής 
πατρίδος του ή διοίκησις τού Υπουργείου τών Στρατιωτικών. Μέσα είς 
ολίγους μήνας κατώρθωσε τά θαύματα εκείνα, πού εϊδομεν είς τό Δυτι
κόν μέτωπον νά παρουσιάζω ό Αγγλικός στρατός. Ό στρατηγός Κίτσε- 
νερ ευρεν οίκτρόν θάνατον εντός τού βυθού τής θαλάσσης, πνιγείς 
συνεπείς συγκρούσεως τού πλοίου, τού δποίου έπέβαινε, μέ τορπίλλην, 
θύμα τού καθήκοντος καί τής αύταπαρνήσεως. Είς τάς Αθήνας δ στρα
τηγός Κίτσενερ ήτο γνωστός έκ τής έπισκέψεώς του πρός τήν Α. Μ. τόν 
Βασιλέα, τόν παρελθόντα χειμώνα.

«
Έκάη λοιπόν καί τό δάσος τής Δεκελείας, τό μοναδικόν δάσος τής 

’Αττικής, τό πλουσιώτερον καί τό ώραιότερον καί μαζί του κατεστρά- 
φησαν τά ώραϊα θερινά Βασιλικά ’Ανάκτορα καί έθρηνήσαμεν θύματα 
τού καθήκοντος, κατέχοντα άρίστην θέσιν είς τήν κοινωνίαν καί είς τόν 
στρατόν. Καί εις τούς εξετάζοντας προσεκτικώτερον τά πράγματα καί 
άνερβυνώντας βαθύτερον τά αίτια, ηθικοί αύτουργοί τού συντελε- 
οθέντος εγκλήματος—διότι μόνον ώς έγκλημα δύναται νά χαρα- 
κτηρισθή τ° γεγονός—δέν είναι ούτε ό Βενιζελισμός, ούτε δ άντι- 
δυναστισμός, ούτε τίποτα άλλο άπό τά γελοία εκείνα αίτια, τά δποϊα 
έκυκλοφόρησαν είς τούςάντιβενιζελικούς κύκλους καί είς τάς άντιβενι- 
ζελικάς έφημερίδας. Ό ήθικός αυτουργός είναι τό Κράτος καί τό αρμό
διον Ύπουργεϊον τής ’Εθνικής Οικονομίας, τό όποιον άπό τής ίδρύ- 
σεώς του τίποτε σοβαρόν δέν έκαμε διά τά δάση. Κάθε καλοκαίρι εύρι- 
σκόμεθα πρό τού ίδιου θεάματος, τής άποψιλώσεως τής Ελληνικής γής 
άπό τήν χλωρίδα πού Αναφύεται έδώ καί εκεί είς οάσεις. Είς τήν προ- 
κειμένην περίπτωσιν δέν έχει σημασίαν τό δάσος τοϋ Τατοιου. Έάν δέν 
έκαίετο αυτό,.χάρις είς μίαν σύμπτωσιν, ή όποια δέν μάς ένδιαφέρει. 
θά έκαίοντο άλλα, όπως εκάησαν, άλλωστε. Τό γεγονός είναι ότι καίον- 
ται δάση καί αυτό άρκεϊ διά νά προκαλέση τήν δικαίαν έξέγερσιΐ' καί 
τήν όργήν τών άντιλαμβανομένων τήν χρησιμότητα τών δένδρων. Τώρα 
μέ τόν γεννηθέντα θόρυβον έκ τής πυρκαϊάς τής Δεκελείας ας έλπίσω- 
μεν δτι οί αρμόδιοι θά ξυπνήσουν καί θά άντιληφθοΰν τόν κίνδυνον, 
καί θά σπεύσουν νά έπιληφθοΰν τής άπαιτουμένης όργανώσεως διά τήν 
διόρθωσιν τού κακού.

«

Αυτό τό κακό πού γίνεται μέ τά θέατρα, πρέπει ώρισμένως νά λειψή, 
είτε μέ τήν έπέμβασιν τού κοινού, είτε μέ τήν έπέμβασιν τής ’Αστυνο
μίας, είτε μέ τήν έπέμβασιν οίουδήποτε τέλος πάντων. Σήμερα καταντά 
νά άρχίζη ή παράστασις τήν δεκάτην καί ήμίσειαν εσπερινήν καί νά 
τελειώνω τήν πρώτην καί ήμίσειαν μετά τό μεσονύκτιον, όταν δέ τυχαίνω 
νά παίζεται έπιθεώρησις, περνφ καί ή δευτέρα μεταμεσονύκτιος. Κατ’ 
αυτόν τόν τρόπον άποξενοΰνται τού θεάτρου εκείνοι πού κάθονται εις 
τά προάστεια, διότι τήν ώραν πού λήγει ή παράστασις δέν υπάρχει 
πλέον κανένα μέσον συγκοινωνίας διά νά τούς μεταφέρω είς τά σπίτια 

τους. ’Αλλά καί ό κόσμος πού κάθεται κοντά δέν έχει καμμίαν άνάγκην 
νά ξενυκτφ καί νά καθυστερή τήν έπομένην άναγκαστικώς άπό τήν δου
λειά του. Ή δωδεκάτη καί ήμίσεια είναι ώρα κανονική νά τελειώνουν 
τά θέατρα καί πρέπει σύμφωνα μέ αύτήν νά κανονίζουν τήν ώραν τής 
ένάρξεως τής παραστάσεως οί διάφοροι θεατρώναι. Φέρουν ώς δικαιο
λογίαν, ότι διά τήν βραδύτητα αύτήν είναι υπεύθυνον τό κοινόν, τό 
όποιον άργεΐ νά πηγαίνη είς τό θέατρον. Άλλ’ ή δικαιολογία αυτή δέν 
στηρίζεται έπί ούδεμιάς βάσεως. Τό κοινόν άμα ίδή μιά - δυό φορές, 
ότι ή ώρα τής ένάρξεως ορίζεται έπακριβώς καί μέχρι λεπτού, θά 
άναγκασβή νά συμμορφωθή.

«
’Ακόμη ένα έργον, πού άποτελεΐ δείγμα τού έκπολιτισμοΰ μας, ίδρύθη 

τή πρωτοβουλία τής Σεπτής Βασιλίσσης καί έργάζεται ήδη ύπό τήν 
προστασίαν Της. Τό νοσοκομεΐον τών κτηνών. Καί τά ζώα είναι έμψυχα 
όντα καί πάσχουν καί αυτά όπως ό άνθρωπος, άδιάφορον αν δέν ήμπο- 
ροΰν νά έκδηλώσουν ένάρθρως τόν πόνον τους καί τό παράπονόν τους. 
Καί αυτά έχουν άνάγκην περιποιήσεως καί νοσηλείας, όπως καί ό άνθρω
πος, όταν είναι άρρωστα. Τό νοσοκομεΐον, μέ τήν βοήθειαν όλων τών 
νεωτέρων έπιστημονικών μέσων, έργάζεται θαυμάσια καί πλεϊστα ζώα 
ευρίσκουν έκεί μεθοδικήν καί συστηματικήν θεραπείαν άπό ειδικούς 
κτηνιάτρους. Τοιουτοτρόπως τό μέγα μέρος τών κτηνών, πού παρέχουν 
είς τόν άνθρωπον πολυτίμους υπηρεσίας, ευρίσκουν έκεί μέσα τήν 
θεραπείαν καί τήν υγείαν, άντί νά άποθνήσκουν, όπως συνέβαινεν εως 
τώρα, έλλείψει τής συστηματικής νοσηλείας καί τής καταλλήλου 
θεραπείας.

β
Ήτο καιρός πλέον νά Αλλάξω ή ώρα. "Επειτα άπό σχετικήν πρότασιν 

τού κ. Αίγινήτου έλήφθη άπόφασις, όπως άπό τής 15 ’Ιουλίου όλα τά 
ωρολόγια τής πόλεως πηδήσουν 25 λεπτά έπί πλέον άπό τήν κανονικήν 
όίραν, τήν όποιαν θά δεικνύουν τότε. Καί ήτο καιρός πλέον, διότι επειτα 
άπό τήν αλλαγήν τής ώρας είς τήν Ευρώπην, ημείς έδώ εύρισκόμεθα 
ώς Αποξενωμένοι καί ή συνεννόησίς μας μέ τά διάφορα Ευρωπαϊκά 
κέντρα, ώς έκ τής διαφοράς τής ώρας, καθίστατο προβληματική. Μιά 
φορά δέ πού έτέθη τό ζήτημα τής Αλλαγής τής ώρας είς τό μέσον, 
έπρεπε νά ληφθή μία άπόφασις καί διά τήν άλλαγήν τού Αναχρονιστι
κού ημερολογίου, τό όποιον άκολουθοΰμεν. Διότι, ώς γνωστόν, τό ήμε- 
ρολόγιόν μας καθυστερεί κατά δεκατρείς περίπου ή μέρας τού ημερο
λογίου τών Δυτικών, τό όποιον έπίσης καθυστερεί καί αυτό τού Ακρι
βούς ήμερολογίου. Φαντασθήτε τώρα, Αφού αυτό πού είναι τελειό- 
τερον καί Ακριβέστερον Από τό δικό μας καθυστερεί, πόσον μάλλον 
εκείνο πού Ακολουθοΰμεν ημείς· Τό Ύπουργεϊον τής Συγκοινωνίας 
ύψωσε πρό πολλοΰ τήν ση μαίαν τής έπαναστάσεως καί καθιέρωσεν ώς 
έπίσημον ήμερολόγιον διά τάς διαφόρους πράξεις καί συναλλαγάς του 
τό Γρηγοριανόν ήμερολόγιον. Τό παράδειγμα τού Υπουργείου τής 
Συγκοινωνίας θά έπρεπε νά έπισημοποιηθή άπό τό Κράτος καί νά 
καθιερωθώ ώς έπίσημον ήμερολόγιον τού Κράτους τό Γρηγοριανόν. 
Διότι είναι Αναχρονισμός έν πλήρει είκοστφ αίώνι νά εύρισκώμεθα έν 
καθυστερήσει δεκατριών ημερών άπό τό πραγματικόν ήμερολόγιον.

«
’Εκείνοι πού φωνασκούν καί όρύονται καθημερινώς, ότι όλη ή εύ 

φρονούσα μερίς τού ’Αθηναϊκού καί Πειραϊκοΰ κοινού είναι κατά τού 
Μεγάλου ’Αρχηγού τών Φιλελευθέρων, τί έχουν νά είποΰν διά τάς 
έκδηλώσεις τού ’Εμπορικού κόσμου τής γείτονος πόλεως καί τών ’Αθη
νών υπέρ τού Βενιζέλου; Τά κατακλύσαντα τόν πρό τής οικίας τού 
’Αρχηγού χώρον πλήθη καί αί θερμαί έκδηλώσεις καί αί δαιμονιώδεις 
ζητωκραυγαί καί έπευφη μίαι, τί άλλο είναι παρά μία άκόμη άπόδειξις, 
ότι τό άκολουθούμενον υπό τού μεγάλου άρχηγού τών Φιλελευθέρων 
πολιτικόν πρόγραμμα τυγχάνει τής πλήρους καί άκεραίας εμπιστοσύνης 
τού Ελληνικού λαού; Τί άλλο άποδεικνύει παρά τό άναμφισβήτη- 
τον γεγονός, ότι ό λαός άνεγνώρισε πλέον τήν Αλήθειαν καί τό πραγμα
τικόν του συμφέρον καί συμφώνως πρός αύτά τά δύο έξακολουθεί νά 
περιβάλλη διά τής έμπιστοσύνης του τόν κ. Βενιζέλον; Άλλ’ αί φωνα- 
σκίαι καί οί δρυγμοί μόνον παροδικήν έντύπωσιν ή μπορούν νά κάμουν 
καί τίποτε έπιπλέον. Ή Αλήθεια κατόπιν φαίνεται καί διαλάμπει έν 
όλη της τή μεγαλοπρεπείς.

*

Κυριαρχία τής Έπιθεωρήσεως πέρα ώς πέρα προμηνυεται καί 
καθ’ δλην τήν έφετεινήν θεατρικήν σαιζόν. Τά πλεϊστα τών θεάτρων 
έργάζονται μέ ’Επιθεωρήσεις, καί τά άλλα πού δέν έπρόφθασαν διά τόν 
ένα ή τόν άλλον λόγον νά άνεβάσουν τοιαύτας, σπεύδουν νά τάς Ανεβά
σουν, κινούμενα πλέον άπό τό αίσθημα τής αΰτοσυντηρήσεως. ’Εφέτος 
δέ τό κακό έπήρε τρομακτικό κατήφορο, διότι διά ν’ άναβιβασθή μία 
Έπιθεώρησις έφέτος έξοδεύονται χιλιάδες ολόκληροι δραχμών, άντιπρο- 
σωπεύουσαι περιουσίας δλοκλήρους. Μιά έπίσημος έγκαθίδρυσις πλέον 
είς τήν Έπιθεώρησιν τής φεερ'ι μέ τόν πλού
τον τών κοστουμιών, τών πολυποίκιλων, πολυχρώ- 
μων καί εξωτικών Αμφιέσεων, καί φαντασμαγορι
κών σκηνογραφιών. "Ετσι, μέ τήν νέαν αύτήν 
μορφήν πού έπήρεν ή Έπιθεώρησις, κοντά είς 
τούς συγγραφείς παρεκάθησαν τώρα καί άκόμη 
δύο συνεργάται έξ ίσου σπουδαίοι καί έξ ίσου 
άπαραίτητοι, ό σκηνογράφος καί ή μοδίστρα. 
"Οπως δέ φαίνεται, τό κακόν θά προχωρήσω καί 
θά κυριαρχήσω είς τό ’Αθηναϊκόν θέατρον καί τόν 
χειμώνα πού μάς έρχεται, διότι έως τώρα έχουν 
άναγγελθή διά τόν προσεχή χειμώνα δύο Επιθεω
ρήσεις μέ πλούσιον φαντασμαγορικόν μέρος καί 
πληθώραν φανταστικών καί έξωφρενικών σκηνών.

II

ΜΙΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ

Μέσα είς την δίνην τοΰ πολέμου, ή 

όποια συνταράσσει, όνο έτη τώρα και 

κρατεί έν εξεγέρσει τόν κόσμον ολόκληρον, 

μέσα εις τόν παγκόσμιον αλληλοσπαραγ

μόν, ποΰ έχει μεπατρέψει την Ευρώπην 

ολόκληρον είς μακελειό, πέρασεν απαρα

τήρητη μία θρυλλική επέτειος, ποΰ έδόξασε 

τήν Ελλάδα καί άποτελεΐ μίαν άπό τάς 

πλέον λαμπρός σελίδας τής ιστορίας τής 

Ανεξαρτησίας μας.

Τήν 22αν λήξαντος μηνάς, συνεπληρώθη ή 

95ι επέτειος άπό τήν λαμπρόν εκείνην ή μέ

ραν τον 1821, κατά τήν οποίαν ή μικρά 

'Ελληνική νήσος, τά Ψαρά, παρεδόθη ολο

καύτωμα τοϋ πυράς, έρείπια καί σωρός 

άπό πέτρες είς τους Τούρκους, υπερήφα

νος διότι είς τήν καταστροφήν της παρέ

συρε καί κατέστρεψεν ολόκληρον τόν Τουρ

κικόν στόλον, ποΰ εΰρίσκετο είς τόν λιμένα 

της, ένδοξος διότι οί κάτοικοί της έπροτί- 

μησαν νά άνατιναχθοΰν είς τόν άέρα, παρά 

νά παραδοθοϋν είς τους Τούρκους, πολε- 

μοϋντες έως τήν τελευταίαν τους στιγμήν, διά τήν ελευθερίαν 

καί τήν άνεξαρτησίαν τους.

Παντού όπου εΰρίσκετο Τουρκικός στόλος, οί Ψαριανοί περιέ- 

φερον τό όνομα τής νήσου των, ποΰ ήτο συνώνυμον μέ τόν τρό

μον, τό πΰρ καί τήν καταστροφήν. Καί ό Σουλτάνος άπηυδή- 

σας ζητεί τήν καταστροφήν τής ηρωικής νήσου. Αιαταγαί δίδον

ται είς τόν Χοσρέφ πασαν καί ό Σουλτανικός δάκτυλος άποξέει, 

άπό τήν μανίαν του, τήν νησίδα άπό τόν χάρτην.

«
Γ Ο Τουρκικός στόλος έτοιμάζεται. Οί Ψαριανοί μόλις τό έμα

θαν συνεκεντρώθησαν καί άπεφάσισαν νά άντιτάξουν Άμυναν, 

έφ’ όσον καί μιά ρανίς αίματος μένει είς Ψαριανήν φλέβαν. 'Ετοι

μάζεται στρατός άπό 1300 Ψαριανούς 1027 μισθωτούς καί 700 

παροίκους. Καί ή άμυνα δργανούται. Τροφαί δέν υπάρχουν. 

Άλλ’ οί ήρωες τών Ψαρρών δέν Απελπίζονται. Μένουν εκεί, 

γεμάτοι άπό σθένος νά Αντιμετωπίσουν τήν έπερχομένην Τουρ

κικήν θύελλα^-

Τήν 20ι>'’ τοΰ μηνός εμφανίζεται ό Τουρκικός στόλος. Μιά 

άπόπειρα άποβιβάσεως τών Τούρκων είς τόν Κάναλον Αποτυγχά

νει. Τήν δευτέραν ήμέραν καί άλλη άπόπειρα ευρίσκει τήν ίδια 

τύχη. Ή άντίστασις όμως δέν ήμπορούσε νά συνεχισθή. Καί οί 

Τούρκοι έπιτέλους άποβιβάζονται. Άλλ’ οί Ψαριανοί είναι άπο- 

φασισμένοι νά πωλήσουν ακριβά τό νησί τους. Καί διεκδικούν 
τό έδαφος των σπιθαμήν πρός σπιθαμή. Καί μάλιστα σάν λέον

τες, σκορπούντες είς τάς τάξεις τών Τούρκων τόν όλεθρον καί 

τό πΰρ.

Ό Ψαριανός πρόξενος τής Ρωσσίας συλλέγει γυναικόπαιδα 

είς τό Ρωσσικόν ΤΙροξενεΐον καί υψώνει τήν Τουρκικήν σημαίαν. 

Ματαία όμως ή προσπάθεια. Οί Τούρκοι εισέρχονται, φονεύουν 

τόν Κομνηνόν καί σφάζουν καί αιχμαλωτίζουν τά γυναικόπαιδα. 

Αεύτερον συμβούλων συνέρχεται είς τόν ναόν τοΰ Άγιου Ίωάν- 

νου άπό τούς Α. Γ. X. Κοντζιαν, X. Άνδρέαν Μοναρχίδην, 

’Αλέξανδρον Μαμούνην, καί τόν γέροντα Αημήτριον Βρατσανον 

μέ τόν υίόν του Άντ. Βρατσανον. Καί τό συμβούλων Αποφασίζει 

νά πολεμήσουν στήθος μέ στήθος οί άνδρες καί νά κλείσουν τά 

γυναικόπαιδα εις τήν πυριτιδαποθήκην τοϋ φρουρίου. "Οταν θά 

πλησίαζαν εκεί οί Τούρκοι, δ πρώτος άνήρ ποΰ θά εΰρίσκετο 

κοντά, θά μετέδιδε φωτιά είς τήν πυρίτιδα.

«
Ή ένδοξος ημέρα ξημερώνει. Κυριακή. Οί ολίγοι πολεμισταί 

κανονιοβολούνται καί άπό τήν ξηρά καί άπό τήν θάλασσαν.

Τρις όρμοΰν οί Τούρκοι καί τρις Αποκρούονται. Άλλ’ οι διευθέ- 

ται τών πυροβόλαιν θραύονται καί οί ύπερασπισταί τοϋ ηρωικού 

νησιού έρχονται χέρια μέ χέρια μέ τούς Τούρκους. Οί Τούρκοι 

λυσσαλέοι όρμοΰν πρός τήν πυριτιδαποθήκην. Τά γυναικόπαιδα 

έν άπογνώσει κλαίουν καί οδύρονται.

Ή τραγική άλλά καί δοξασμένη στιγμή πλησιάζει. Ό Βρατσα

νός φιλεϊ τόν γέροντα πατέρα του καί αρπάζει ένα άναμμένον 

δαυλόν.

— ’Ελευθερία ή θάνατος φωνάζει.

Μία λάμψις εκτυφλωτική επακολουθεί καί φωτίζει τό Αίγαϊον. 

Ό βράχος καί μαζί του όλο τό νησί, κλονίζεται, ένας δοϋπος 

συγκλονίζει τήν γήν καί μετ’ ολίγον, ούτε φρούριον, ούτε ύπερα- 

σπισταί, ΰφίστανται πλέον !...

Κανείς άπό τό φρούριον δέν διεσώθη. Μόνον ολίγες γυναίκες 

ήχμαλωτίσθησαν !...

Αυτή είναι ή λησμονηθεϊσα ’Επέτειος τού ηρωικού νησιού, 

έπάνω στήν όλομαύρη ράχη τού όποιου, περπατόντας ή δόξα 

μονάχη, μελετά τά λαμπρά παληκάρια, καί στήν κόμη στεφάνι 

φορεΐ καμωμένο άπ τά λίγα χορτάρια πούχαν μείνει στήν 

έρημη γή ! ...

« « «

ΕΓΕΝΝΗ6ΗΤΕ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟΝ q

Εκείνοι πού έγεννήθησαν τόν ’Ιούνιον, υπά
γονται είς τόν πέμπτον Αστερισμόν τού Ζωδιακού, 
τόν Καρκίνον. Συμβουλή δΓ αυτούς άπαραίτητος 
είναι ή έξής: «Κοντά στήν θέλησι χρειάζεται καί 
έπιμονή».

Οί άνδρες καί αί γυναίκες, ποΰ γεννώνται υπό 
τόν άστερισμόν αύτόν, έχουν πολύ εύδιάκριτα χα

ρακτηριστικά. Οί άνδρες γίνονται ρωμαλαϊοι, αί δέ γυναίκες μεγάλου 
άναστήματος καί πολλάκις άξιοσημειώτου έμορφιάς, όπως ή "Ηρα, 
είς τήν όποιαν οί άρχαϊοι είχαν αφιερώσει τόν μήνα αύτόν.

«
Προκειμένου διά τούς άνδρας, πού έγεννήθησαν ύπό τόν άστερισμόν 

αύτόν, είναι ύπερηφάνου έν γένει χαρακτήρος. Έχουν καλή καρδιά, 
είναι γενναιόφρονες. ’Αγαπούν τά μακρυνά ταξείδια καί τούς άρέσει νά 
κάμνουν έπιχειρήσεις. Είς τάς έπιχειρήσεις των εύνοούνται μάλλον άπό 
τά έλαττώματά τους. Ή ειλικρίνεια καί ή άγαθότης τούς κάμνουν 
άρεστούς καί είς τούς άλλους. Τό δέ καλόν φυσικόν τους, έλκύει όλους 
έκείνους, οί όποιοι τούς γνωρίζουν.

«
Εκείνο, πού χαρακτηρίζει ιδιαιτέρως τάς γυναίκας, πού έγεννήθησαν 

τόν ’Ιούνιον, είναι ή μεγάλη κλίσις τους πρός τήν ζηλοτυπίαν, τήν υπε
ρηφάνειαν καί τήν ίσχυρογνωμοσύνην. ’Ανευρίσκει κανείς είς αύτάς τόν 
φιλόνεικον χαρακτήρα τής θεάς Ήρας, εις τήν όποιαν οί Ρωμαίοι 
αφιέρωναν τόν μήνα αύτόν καί τής οποίας αί συ^ναί σκηναί έτάρασσον 
συχνά τό νοικοκυριό τού Διός. Είς άντάλλαγμα όμως ή "Ηρα, ύπήρξεν 
αγνή, καθ’ δλην τήν σημασίαν τής λέξεως καί ήτο ή μόνη θεά, πού δέν 
άπίστησε πρός τόν σύζυγόν της.

Αί γυναίκες πού έγεννήθησαν τόν ’Ιούνιον, γίνονται έξαίρετοι σύζυ
γοι. Ή συζυγική πίστις τους είναι παραδειγματική, δ δέ θυιιός τους 
καταπραΰνεται εύκολα, είτε μέ ένα τρυφερόν λόγον, είτε μέ ενα φιλί. 
Γενικώς αί γυναίκες πού γεννώνται κατά τόν μήνα αύτόν άγαπούν 
τά στολίδια.

«
Έπειτα άπό τά γενικά αύτά γνωρίσματα μερικαί συμβουλαί είχε 

Απαραίτητοι.
Οί άνδρες ποΰ έγεννήθησαν τόν μήνα αύτόν είναι θερμής ιδιοσυγκρα

σίας καί ρίπτονται εύκολα είς τάς ήδονάς μέ τήν αύτήν πάντοτε ορμήν, 
τήν οποίαν δείχνουν είς τήν έργασίαν. Ή άξιοπρέπειά τους και αί 
παραφοραί τους τούς έξυπηρετοΰν. ’Αλλά δέν θά χαρούν έπί πολύν και
ρόν τάς κατακτήσεις των, Ακριβώς διότι τάς κάμνουν μέ μεγάλην ευκο

λίαν. Οί γεννηθέντες ύπό τό ζώδιον τού Καρκίνου θά κάμουν καλά νά 
μένουν άγαμοι, διότι ό χαρακτήρ τους είναι έπιρρεπής είς τάς φιλονει- 
κίας, αί όποϊαι ταράσσουν τήν ησυχίαν τών δύο συζύγων. Έάν όμως 
θέλουν νά δοκιμάσουν τήν τύχην, μέ κάποιαν έλπίδα νά γίνουν εύτυχείς 
σύζυγοι, πρέπει νά διαλέξουν γυναίκα, όχι πολύ ώραίαν, 
ή όποια νά μή έχη πολλάς Αξιώσεις. Ή τοιαύτη σύζυγος 
τούς κάμνει εύτυχείς καί ύπερηφάνους συζύγους. Προτι- 
μότερον δι’ αΰτούς νά μή πάρουν γυναίκα, γεννηθεΐσαν 
τόν Μάρτιον.

Ό πέμπτος Αστερισμός τοΰ Ζωδιακού δέν παρέχει τά 
κυρίως τάλαντα, προδιαθέτει όμως διά μερικός ώραίας 
τέχνας, ώς τήν ποίησιν, τήν μουσικήν καί τήν ζωγραφι
κήν. Οί άνδρες είναι άξιοπρεπεϊς καί νοή μονές. Ξεύρουν 
νά έπιβάλλωνται, είς οίονδήποτε κύκλον καί άν εύρεθοΰν. 
Μέ κάποιαν προσπάθειαν είναι δυνατόν νά γίνουν διάση
μοι ρήτορες καί νά δημιουργήσουν ούτω ζηλευτήν θέσιν 
μεταξύ τών πολιτικών κύκλων. Πρέπει νά Αποφεύγουν 
όσον τό δυνατόν τήν θλίψιν καί τήν μελαγχολίαν. Νά 
περιβάλλωνται άπό πρόσωπα γελαστά, εύπροσήγορα, ποΰ 
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άγαποΰν τάς τέρψεις. Οί φίλοι τους όμως πρέπει νά μήν είνε θορυβώδεις, 
διότι ό πολύς θόρυβος είναι άφορμή τής κοπώσεως. Πρέπει νά_άπο- 
φεύγουν τούς υπερήφανους, τούς ζηλιάρηδες, διότι καϊ οί ίδιοι έχουν 
χαρακτήρα, όπου τά έλαττώματα αύτά κυριαρχούν. Προκειμένου περί 
τής τακτικής, τήν οποίαν πρέπει νά τηρήσουν είς τάς επιχειρήσεις των, 
πρέπει νά μή είναι ανυπόμονοι καί βιαστικοί, ©ά επιτύχουν ασφαλώς, 
ύπό τόν άπαραίτητον δμως όρον νά έπιμείνουν είς έκεϊνο ποΰ αρχίζουν, 
διότι κάποια Ισχυρογνωμοσύνη είς τάς υποθέσεις τους είναι αναγκαία. 
Ή βιομηχανία καί αί τέχναι είναι εύνοϊκαί είς αύτούς. Εϊς τάς βλέψεις 
τους έχουν πάντοτε σχεδόν επιτυχίας καί ήμποροΰν μάλιστα νά άποβλέ- 
πουν είς άσφαλεΐς θριάμβους είς κάθε πράγμα.

Αί γυναίκες ποΰ έγεννήθησαν τόν ’Ιούνιον, είναι δλο καρδιά. Πολύ 
αισθηματικοί, άφιερώνονται πραγματικώς, δταν άγαπήσουν. Πολύ ζη
λιάρες, γίνονται γλήγωρα τυραννικές γιά κείνους ποΰ άγαποΰν. Πρεπει 
νά φυλάγωνται άπό τό έλάττωμά τους αύτό, διότι Οά καταστρέψουν 
τήν ζωήν τους μέ τά φοβερά βάσανα, ποΰ προκαλεΐ ή ύπερβολική 
ζήλεια. Είναι πολύ ειλικρινείς καί πολύ δίκαιαι. Άγαποΰν.χωρίς άνταλ- 
λάγματα καί απαιτούν άπό τούς συζύγους των τήν αύτήν συζυγικήν 
πίστιν. Άλλά συχνά παρεμβαίνει ή ζηλοτυπία καί τοΰτο είναι τό μεγα- 
λείτερον κακόν δι’ αύτάς.

Αί γυναίκες ποΰ έγεννήθησαν τόν ’Ιούνιον, πρέπει νά έχουν εμπιστο
σύνην είς τούς έρωτάς των άφ’ ένός καί άφ’ έτέρου νά άξιοΰν τήν άντα- 
πόδοσιν, έν μέρει, τής άφοσιώσεως, τήν δποίαν αύταί δίδουν άφθόνως. 
Έάν οί άνδρες ποΰ έγεννήθησαν τόν Ιούνιον είναι ελάχιστα καμωμέ
νοι διά τόν γάμον, αί γυναίκες δμως, ποΰ είναι ύπό τήν επήρειαν τοΰ 
Καρκίνου, δέν λησμονούν, ότι ή "Ηρα, ή προστάτις των, προήδρευεν είς 
τόν γάμον, κατά τήν μυθολογίαν.Ή εύφυΐα τους τάς βοηθεΐ νά κρύπτουν 
τά έλαττώματά τους. Γίνονται πρό παντός γυναίκες τοΰ καθήκοντος καί 
έξαίρετοι οίκοδέσποιναι. Φαίνονται πάντοτε μέ περίνοιαν, διακρίνουν 
τό καλόν άπό τό κακόν, τό δίκαιον άπό τό άδικον καί μέ τήν έχεμύ- 
θειάν τους άποφεύγουν πολλάς θλίψεις.

Ή εκλογή έκείνου ποΰ θά γίνη συζυγός των είναι ολίγον δύσκολος 
δΓ αύτάς. Έν πάση περιπτώσει δμως, πρέπει νά πεισθοΰν, ότι είναι 
τυχηραί καί ότι έκ τύχης άνεκάλυψαν θησαυρόν. Πρέπει νά έκλέγουν 
κατά προτίμησιν άνδρα έξυπνον μεν, άλλά δχι καί μέ πολλήν θέλησιν. 
Αί γυναίκες πρέπει νά μή λησμονούν, δτι ή χάρις τους δέν τάς κάμνει 
άγαπητάς μεταξύ τους, τάς καμνει δμως άρεστάς είς τούς άνδρας. Οί 
τρόποι, μέ τούς όποιους τούς κατακτούν είναι τέτοιοι, ώστε νά διεγεί
ρουν τό πάθος. Μεταξύ των πρέπει νά άποκαλύπτωνται διότι διεγείρουν 
τήν άντιπάθειαν.

Αί γυναίκες, ποΰ γεννώνται κατά τόν ’Ιούνιον, πρέπει νά άποκλείσουν 
άπό τόν στενόν κύκλον τών φίλων των, έκείνας ποΰ έχουν χαρακτήρα 
αΰταρχικόν καί ύπόκεινται είς μελαγχολίαν. Διά τάς καθημερινός σχέ
σεις των πρέπει νά έκλέγουν χαρακτήρας άντιθέτους πρός τόν ίδικόν 
τους. Πρέπει νά άποφεύγουν τό ψεύδος, τό κουτσομπολιό, τάς στρεψο
δικίας, τάς φιλονικείας καί τά χιμαιρικά σχέδια.

ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΔΙΑ TON ΒΕΝΙΖΕΛΟΝ. OU έμποροι ’Αθηνών καί Πειραιώς, συνοδευόαενοι άπό πλήθη άπειρα λαοΰ, μετέβησαν είς-.ήν οΙκίαν 
τοΰ κ. Βενιζέλου καί όιεβεβαίωσανζαίιτόν, 8τι τίθενται παρά το πλευράν του, δια το μεγαλειον και την δόξαν της Πατρίδος.

ΔΙΑ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑΝ.—Ή Γαλλική έβνική ίορτη έπανηγυρίσθη έφέτος είς την πρω
τεύουσαν δσον ουδέποτε άλλοτε. Χιλιάδες λαοΰ, συνελβσΰσαι, μετέβησαν κάτωθεν 
τής Γαλλικής Πρεσβείας καί {ζητωκραύγασαν υπέρ τοϋ Γαλλικού "Εθνους. Αί 
ύερμαί αΰται έκδηλώσεις διετράνωσαν άκόμη μίαν φοράν τήν άγάπην καί τήν 
έκτίμησιν, τήν δποίαν ά 'Ελληνικός λαός τρέφει πρός τό φιλελεύθερον καί ευγενι

κόν Γαλλικόν “Εθνος.

Τά παιδιά ποΰ έγεννήθησαν τόν ’Ιούνιον έχουν ώραϊον πρόσωπον. 
Είναι εύθυμα καί χαρωπά, άλλ’ έχουν μεγάλην ροπήν πρός τήν λαι
μαργίαν. Ό χαρακτήρ τους διαμορφώνεται πολύ δύσκολα. Είναι υπερ
βολικά πεισματάρικα, διά τοΰτο δέ δέν πρέπει νά ύποχωρήτε είς τά 
αίτήματά τους. Είναι έξυπνα, άγαποΰν τήν άλήθειαν, άλλά έχουν φυσι
κόν οκνηρόν. Ή έκπαίδευσίς των πρέπει νά έπιβλέπεται καλώς.

* ΠΩΣ ΙΔΡΥ6Η Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ *

Κλτα τό 1634 είς τήν γωνίαν τής όδοΰ Σαίν Μαρτέν καί τής Βιεΐγ
Έτύ6, υπήρχε τό σπίτι τοΰ Κονράρ, δπου συνηθροίζετο καθ’ εβδο

μάδα ένας μικρός όμιλος φίλων. Ό Κοντώ, δ Γκομπήλ, ό Σαπλαίν, 
ό Ντεσμαρέτ, ό Χάμπερ, ό Ζιρύ, δ Σεριζαί, ό Μαλεβίς καί δ Άββάς 
ντέ Σεριζύ. Όταν κανένας άπό τόν όμιλον τών φίλων τελείωνε κανένα 
έργον του, τό διάβαζεν εις τούς άλλους καί έκεΐνοι έξέφεραν έλεύθερα 
τήν γνώμην τους έπ’ αύτοΰ. Κάποτε ή συνομιλία έξακολουθοΰσε μεταξύ 
τών φίλων είς τό ΰπαθρον, είς κανένα περίπατον, ή τελείωνε μέ κανένα 
κοινόν γεΰμα. Τά μέλη τοΰ ομίλου αύτοΰ είχαν ύποσχεθεϊ μεταξύ τους νά 
μή άνακοινώνουν σέ κανένα διά τάς συναθροίσεις των είς τό σπίτι 
τοΰ Κονράρ.

Ό Άββάς ντέ Μπουαρομπέρ, εύνοούμενος τοΰ καρδιναλίου Ρισελιέ, 
είχεν ώς άποστολήν 
νά κρατή ένήμερον 
τήν Α. Πανιερότητα, 
δι’ δ,τι συμβαίνει είς 
τό Παρίσι. Αύτή ή 
άποστολή διά κάθε 
άλλον θά ήτο δύσ
κολη, ή καλλίτερα 
άκατώρθωτη. ’Αλλά 
διά τόν Μπουαρομ- 
πέρ, ήτο πολύ εύκο
λη, διότι εύρίσκετο 
μέσα είς δλας τάς 
υποθέσεις καί έγνο'ι- 
ριζε καί τις παρα- 
μικρότερες λεπτομέ
ρειες. Έτσι, δταν 
έπρωτόμαθε διά τήν 
συνάθροισιν αύτήν, 
ποΰ έγίνετο είς τό 
σπίτι τοΰ Κονράρ, 
κατελήφθη άπό με
γάλην επιθυμίαν νά 
παρίσταται καί αύ
τός είς τάς συνεδριά
σεις καί είς τάς συνα- 
ναστροφάς ώς μέλος.

Καί μίαν ώραίαν 
ημέραν είσήρχετο είς 
τό σπίτι τοΰ Κονράρ 
καί έζήτησε νά έπι- 
βάλη τόν έαυτόν του 
ώς έταϊρον. Οί δέκα 
εταίροι είς τήν άρ- 
χήν έδειξαν δυσκο
λίαν νά τόν παραδε
χθούν ώς μέλος.Άλλ’ 
ό άββάς έπέμείνε καί 
είς τό τέλος επέτυχε 
νά καταπείση τούς 
δέκα εταίρους. Κάθη- 
σαν έπί πολύ κατ’έ
κείνην τήν συνεδρία- 
σιν καί ό Μπουα- 

ΤΑ* Λε™",. -Δ'?ΣΚ“*ΣΕΙ?· ~ ιά, ΦΛ'·')ϋ"· άβχιοεν ή καλοκαιρινή περίοδος τών μπάνιων καί τών θαλασσίων διασκεδάσεων. 1 ο θέαμα που παριστα η άνωτέρω εϊκών άπανταται συχνά είς τήν άκτήν τοϋ Παλαιόν Φαλήρου. Τά παιδιά ναίοονται τό φώς 
του ήλιου καί την δροσιά της θαλάσσης, έλεύθερα, μακρυά άπό τό Σχολείον, τό Συντακτικόν καί τήν ^Αλγεβραν. * 5

ρομπέρ, μόλις έτελείωσεν ή 
συνεδρίασις, έσπευσε νά μετα- 
δώση είς τόν Ρισελιέ, δ,τι πε
ρίεργον καί εύθυμον άκουσε 
κατά τήν διάρκειαν τής συνε
δρίας. Άλλ’ ό καχύποπτος καρ
δινάλιος έφοβήθη. μήπως κάτω 
άπό τήν έπίπλαστον έκείνην 
φιλολογικήν συντροφιάν, έξυ- 
φαίνεται καμμιά συνωμοσία 
έναντίον του. Καί έχρειάσθη 
νά καταβάλη δ άββάς δλην 
τήν εξυπνάδα του καί νά έξαν- 
τλήση δλην τήν έπιχειρηματο- 
λογίαν του διά νά μεταπεισθή 
ό πανίσχυρος καρδινάλιος καί 
νά διαλυθούν άπασαι αί ύπο- 
ψίαι του. Τοιουτοτρόπως κα· 
τωρθώθη μέ τό εύχαρι καί 
κωμικόν ύφος, τό όποιον προ- 
σέδιδεν είς τήν ομιλίαν του ό 
ά66άς, όχι μόνον νά διαλυθούν 
δλαι αί ύποψίαι τοΰ Ρισελιέ, 
άλλά καί νά άρχίση νά σκέπτε
ται πώς θά ήτο δυνατόν νά 
χρησιμοποιήση ώς φίλους του 
τόν Κονράρ καί τούς υπολοί
πους εταίρους. Θά μπορούσαν 
άραγε, οί δέκα αύτοί άνθρωποι 
τοΰ πνεύματος, διευθυνόμενοι 
καταλλήλως, δργανούμενοι άρι
στα είς μίαν εταιρίαν, νά μετα
στρέψουν τό έναντίον του ρεΰ- 
μα τής κοινής γνώμης, μέ κα
τάλληλον πνευματικήν τροφήν; 
Δέν Οά ήτο κατωρθωτόν νά 
έξουδετερωθή διά μέσου τών 
ανθρώπων αύτών ή άντιδημο- 
τικότης τοΰ Καρδιναλίου;

Τήν ιδέαν ταύτην δ Καρδινάλιος άνεκοίνωσεν είς τόν άββάν καί οί 
δύο όμοΰ συνεζήτησαν τό πρόγραμμα. Καί κατέληξαν είς τήν άπόφασιν 
νά προτείνη δ Μπουαρομπέρ είς τούς νέους φίλους του τής όδοΰ Σαίν 
Μαρτέν «νά κανονίσουν καί νά τελειοποιήσουν τήν Γαλλικήν γλώσσαν·. 
Διά τοΰ τρόπου αύτοΰ θά έπιτυγχάνετο τό ποθούμενον άποτέλεσμα νά 
συσσωματοθοΰν οί δέκα εταίροι είς μίαν δργάνωσιν, άνεγνωρισμένην 
έπισήμως καί προστατευομένην άπό τό Κράτος, πάντοτε δμως διατε- 
λοΰσαν ύπό τήν έπίβλεψίν του. Φύσικά δ Κονράρ καί οί σύντροφοί του 
ήσυχα καί ειρηνικά, δπως περνούσαν, άνεξάρτητοι δέ, δέν άκουσαν μέ εν
θουσιασμόν τήν πρότασιν τοΰ νέου εταίρου, μή θέλοντες νά ύπαχθοΰν 
ύπό ζυγόν, δσον χρυσός καί άν ήτο ούτος.Άλλ’ δ πανούργος άββάς κατώρ
θωσε καί πάλιν νά καταρρίψη τάς πρώτας άντιστάσεις, άναλαμβάνων 
ύπ’ εύθύνην του νά εξασφάλιση εϊς τόν πανίσχυρον ύπουργόν τήν παρα
δοχήν τών προσφορών του. Άλλ’ οί έχθροί τοΰ ’Υπουργού, οί έχθροί 
τοΰ Ρισελιέ, ένόησαν άμέσως τά σχέδια του. Καί κατηγορούσαν είρωνι- 
κώς τόν Κονράρ καί τούς συντρόφους του, διότι έτέθησαν ύπό τούς 
περιορισμούς τοΰ πανισχύρου Καρδιναλίου.

Έν τούτοις ή Ακαδημία συνεστήθη, παρ’ δλας τάς άντιδράσεις, αί 
όποϊαι προέκυψαν καί συνετάχθη καί τό καταστατικόν της. Καί αύτός 
ό Βασιλεύς Λουδοβίκος ό ΙΓ' δέν είδε μέ καλόν δμμα τήν σύστασιν 

Η ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ.—ΑΙ Αβήναι έφίτος ύποφέρονν άπό λειψυδρίαν. Τό νερό τοΰ Δήμου δέν προφθάνει 
νά ίκανοποιή τάς Απαιτήσεις τών κατοίκων τής διπλασιαοθείσης ..πόλεως, λόγψ δέ τής ξηρασίας, 
που έπεκράτησε κατά τον έφετεινόν χειμώνα καί τής μή έγκαιρου λήψεως μέτρων, καί τό νερό 
σπανίζει και αί συνοικίαι ύποφέρουν άπό τήν έλλειψιν αύτήν. Πρός μείωσιν τού κακού ό Δήμος 
οιέιΓεσεν Ικανόν  ̂άρι#μόν4 υδροφόρων αύτοκινήτων καί βυτίων, μέ όποια μεταφέρει καί 

διανέμει είς τάς συνοικίας νερό.

τοΰ Σωματείου, καί υπέγραψε μέ πολλήν μεγάλην δυσαρέσκειαν τά δια
τάγματα τών διορισμών τών Ακαδημαϊκών διατελών, ύπό τήν έπιρ- 
ροήν τοΰ Καρδιναλίου. Ή Βουλή όμως έφάνη πλέον θαρραλέα καί 
ηρνηθη τήν επικύρωσιν. Ή δημοσία γνώμη έκηρύχθη άπεριφράστως, 
κατά τής ’Ακαδημίας. Ό Άρνω ντ’ Άνζιλλύ ήρνήθη νά συμμετάσχη, 
Ό Ντεζινιέ καί δ Μπαλζάκ διεμαρτυρήθησαν. «Αύτό ποΰ θέλουν νά 
μας έπιβάλουν, είναι μιά τυραννία τοΰ πνεύματός μας, τήν δποίαν 
τυραννίαν θά όφείλωμεν νά ύποστώμεν άγογγύστως, ημείς, οί συγγρα
φείς. "Αν αύτό γίνη είμαι πιά αντάρτης, αιρετικός, βάρβαρος !> ΙΙιεσθείς 
να μετάσχη αναγκάσθηκε νά πηγαίνη εις τάς συνεδριάσεις, δπως 0ά 
πήγαινε κανείς είς τήν άγχόνην, φιγουράρων σάν άπομεμονομένος μέσα 
είς τούς τόσους παράξενους τύπους, ποΰ εύρίσκοντο μέσα είς τήν αίθου
σαν τών συνεδριάσεων. Ό Σκαρρόν φρονούσε τότε, ότι οί Ακαδημαϊ
κοί θά ήσαν σάν πορτιέρηδες, καλοί, γιά νά προσφέρουν καθίσματα, νά 
ξεσκονίζουν έπιπλα καί νά άνάβουν τά φώτα. Έκτός άπό ολίγους έντι
μους ανθρώπους ποΰ θά εύρεθοΰν — διετείνοντο άλλοι—τό υπόλοιπον 
τών ’Ακαδημαϊκών Οά άπαρτίζεται άπό άμαθεϊς καί σοφιστάς. Καί τά 
κοροϊδευτικά επίθετα έπεφταν σάν βροχή έπί τώνπρώτων Ακαδημαϊκών, 
τούς όποιους ονόμαζαν τά παιδιά τής ελεημοσύνης τοϋ Μποναρομπέρ.

Ό Άββάς έπιφορτιοθείς νά παρουσιάση εις τόν Καρδινάλιον τάς 
αιτήσεις, έδειξε περισσότερον ένδιαφέρον διά τούς συγ
γραφείς, ποΰ είχαν άνάγκην καί εύρίσκοντο είς οικονομι
κός στενοχώριας, παρά δΓ εκείνους ποΰ είχαν πραγματικό 
ταλέντο. Καί ή φιλευσπλαχνία του αύτή καί ή φιλελεη- 
μοσύνη, έγινε πρόξενος κακού, διότι μέσα είς τήν Ακα
δημίαν μαζεύτηκαν άνθρωποι χιλίων ειδών, διαφόρων 
έπαγγελμάτων καί άντιθέτων έντελώς φύσεων. Έπί πλέον, 
τήν. έποχήν έκείνην ή Ακαδημία έστερεϊτο ώρισμένου 
οικήματος. Κουβαλοΰσε τό καταστατικόν της άπό τήν 
οδόν Σαίν Μαρτέν είς τήν οδόν Σέγκ Ντιαμάν, καί άπό 
τό Ώτέλ Πελλεβέ είς τό Ότέλ ντέ Μιλουζέν.

Είς τήν αρχήν άπεφασίσθη, δπως οί Ακαδημαϊκοί 
καταρτίσουν ένα λεξικόν καί καθορίσουν μίαν ρητορικήν 
γλώσσαν καί μίαν ποιητικήν, συντάσσοντες καί τήν άνά- 
λογον γραμματικήν. Άλλά τίποτε άπό αύτά δέν άρχισαν, 
πλήν τοΰ λεξικού. Πολλές φορές έματαιοΰτο ή συνεδρία, 
ένεκεν έλλείψεως άπαρτίας, καί άλλοτε πάλιν οί Ακαδη
μαϊκοί μόλις πήγαιναν έφευγαν, εύρίσκοντες χίλιες δύο 
προφάσεις. Μιά μέρα μάλιστα, ή Ακαδημία ήρχισε καί 
έτελείωσε τήν συνεδρίασιν της μέ ένα μόνον Ακαδημαϊ
κόν !... Πολλοί πάλιν άπό τούς Ακαδημαϊκούς ήσχο- 
λοΰντο μέ κάθε άλλο πράγμα, παρά μέ τήν γλωσσολογίαν. 
Συζητούσαν, μάλωναν, γελούσαν, προσπαθούσαν νά σκο
τώνουν τόν καιρόν τους μέ διάφορα παιγνίδια. Μόλις 
δμως άρχιζαν νά μιλούν γιά τό λεξικόν, τούς κατελάμβανε 
δυσθυμία. Ό καρδινάλιος ήναγκάσθη έπί τέλους νά 
θυμώση. Καί τούς διεμήνυσεν, έάν είς διάστημα τριών 
ημερών δέν άνελάμβανον σοβαρώς τά καθήκοντα τους, 
θά τούς επαυεν. Οί Αθάνατοι ήρχισαν νά παρίστανται 
τακτικά είς τάς συνεδριάσεις. Καί έδωσαν δύο χιλιάδες 
λίρες διά τήν εργασίαν τόΰ λεξικού, ήτις έπρεπε νά είναι 
κοινή, εις τόν δυστυχή Βωζελά, δ όποιος τήν έκαμε μόνος. 

Ό καρδινάλιος, τοΰ όποιου αί βλέψεις καί τά σχέδιά 
έπί τών Ακαδημαϊκών δέν έπαυσαν ύφιστάμενα πάντοτε, 
έδείχθη συγκαταβατικός καί έσυγχώρησε τήν οκνηρίαν 
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αύτήν, ύπό τόν όρον πάντοτε, δπως ή Ακαδημία τοΰ διορθώνη _τούς 
λόγους, έργάζεται είς τά θεολογικά συγγράμματά του καί έξυμνή τάς 
νίκας του. Έπειτα, δταν ή έναντίον τοΰ καρδιναλίου κατακραυγή έλαβεν 
όξυτέραν μορφήν, ένεπιστεύθη είς τούς ’Ακαδημαϊκούς, νά απαντούν 
είς τούς λιβέλλους, οί όποιοι έγράφοντο έναντίον του. Άλλ’ οί’Ακα
δημαϊκοί, είτε διότι τούς έλειπεν ή πεποίθησις, είτε διότι δέν ήμπο- 
ροΰσαν νά μεταχειρισθοΰν λέξεις καί φράσεις άπό έκείνας, πού μετε- 
χειρίζοντο οί αντίπαλοι τοΰ καρδιναλίου, άπέτυχον εις τήν άποστολήν 
τους αύτήν. Μετά τήν αποτυχίαν τους αύτήν, οί ’Αθάνατοι ήλπιζαν, ότι 
θά κατορθώσουν νά άναπαυθοΰν. Άλλ’ έλογάριασαν χωρίς τόν τρομε
ρόν προστάτην τους. Διότι δ καρδινάλιος έπροκάλεσε τήν διαπάλην 
έκείνην τήν τρομερόν τοΰ Σίντ τοΰ Ρακίνα.

Αύταί καί άλλαι πολλαί άκόμη υπήρξαν αί μεγάλαι δυσκολίαι,, αί 
όποϊαι άνεφάνησαν είς τά πρώτα βήματα τής Γαλλικής Ακαδημίας. Αύτό 
δμως δέν τήν ή μπόδισε νά φθάση είς τό ΰψος, είς τό όποιον έφθασε.

* * *

* ΤΟ ΦΙΛΗΜΑ *
— ΔΙΗΓΗΜΑ —

— Εΰα, κόρη μου, πρέπει νά πής τό ναί. Ό κ. Λέανδρος είναι τόσο 
καλός, σ’ άγαπρ τόσο, τό ξέρεις, μάς τό είπε τόσες φορές δτι σέ βρίσκει 
πολύ χαριτωμένη. Ξέρεις, παιδί μου, προίκα δέν έχουμε γιά νά σοΰ δώ-

Απο ΤΗΝ ιτυρκαΪαν του τατοΪου.— Πριν άκόμη κατωρϋωβή να γνωστή άκριβώς περί τίνος πρόκειται, τό πϋρ είχε λάβει όαιστάσεις ΐρομακτικάς "οϊαν κατωρβώβη νά σταλϋ ή πρώίη στρατιωτική δύναμις, δώ νά έντοπίση τήν καταστρεπτικήν ένέργειαν τον πνρός, 
ήτοάργά πλέον, διότι οόρανομήκεις φλόγες είχον άγκαλιάσει ύλόκληρον το δάσος και πυκνά και πνιγηρά σύννεφα καπνού έμπόδιζον 
τά έργον τών στρατιωτών. Έν τούτοις οί στρατιώται, άψηφοϋντες τόν κίνδυνον, έρρίπτοντο μέσα είς τας φλόγας, προσπαΟούντες 

νά δ «ισώσουν, δτι ητο οννατόν.

σωμε. Ό μπαμπάς σου είναι ώς τά μαλλιά πνιγμένος στά χρέη. Ό,τι 
είχαμε, τά πουλήσαμε γιά νά βαστάξουμε τήν θέσιν μας καί νά σοΰ δώ
σουμε άνατροφή τέτοια, πού νά σοΰ έξασφαλίση ένα καλό γάμο. Εΰα, μή, 
είσαι έτσι ψυχρή, δταν έρχεται ό κ. Λέανδρος. Εΐμεθα υποχρεωμένοι σ’ 
αύτόν. Μέ τά μέσα ποΰ έχει, προβίβασε τόν μπαμπά σου καί μάς βοι']- 
θησε τόσο. Έπειτα σέ ζητά έπιμόνως, τό ξέρεις; έ, τό ξέρεις πώς 
σ’ άγαπρ; Μίλα λοιπόν, γιατί δέν άπαντάς;

— Τί θέλεις μαμμά μου, νά σού πώ;
— Τί νά μού πής ακαρδο παιδί, σκληρό παιδί, καί άπονο κορίτσι ! 

Άκοΰς έκεϊ νά μέ ρωτά τί νά πή ! Λέγε, τόν παίρνεις άνδρα σου, ναι 
ή όχι; Μίλα.

— Έ ναι τόν παίρνω, μαμμά μου, δέν άρνοΰμαι.
— Τό λές μέ τήν καρδιά σου ; έπαναλαμβάνει ή κ. ’Ιουλία κατα-

πραΰνθεϊσα. , » . .
— Ναι μ’ δλη μου τήν καρδιά, άπήντησεν ή Εΰα, καί κάθησε στον

καναπέ, ήσυχη καί άτάραχη, μέ τό κεφάλι ψηλά καί άτενίζουσα τήν 
μαμμά της κατάμματα. ,

— Δέν άγαπρς άλλον; ρώτησε πάλιν ή κ. ’Ιουλία ,μέ άμηχανίαν.
— Όχι, δέν άγαπώ κανένα, κανένα! Είσαι τώρα ευχαριστημένη 

μαμμά;
— Ώ παιδάκι μου χρυσό, νά σέ φιλήσω !
Κάθησε κοντά της. Τής πήρε τά χέρια μέσα στά δικά της, καί τά 

κρατούσε σφιχτά σάν νά φοβώτανε μη τής φύγη.

— Παιδίμου, ακούσε τώρα καλά τί θά σοΰ πώ, τής είπε έπειτα άπό 
λίγο ή μητέρα της, μέ τό κεφάλι χαμηλωμένο, χωρίς νά τολμρ νά κυτ- 
τάξη τό κορίτσι της στά μάτια, θά σοΰ είπώ τώρα, Εΰα, κάτι. Είσαι 
έξυπνο κορίτσι καί Οά μέ νοιώσης. 'Εμείς, Εΰα, μου τώρα τό άπόγευμα 
θά φύγουμε· όπως ξέρης, θά έλθη ο κ. Λέανδρος νά μάς έπισκεφβή. 
θά μάς δικαιολογήσης, δτι έτυχε κάτι έπεΐγον, ότι πήγαμε στην θειά 
σου, καί ό,τι άλλο θέλεις. Άκου, Εδα μου. Νά μή τόν δεχθής στο 

σαλόνι... μπορεί νά τύχη νάλθη καμμιά έπίσκεψις καί ή υπηρέτρια, νά 
σοΰ τήν φέρη μέσα, θά τόν δεχθής μέσα στήν σέρρα. Τήν έ βάψαμε 
γαλάζια. Έγινε μιά τρέλλα ή σέρρα. Πήγα καί αγόρασα πολλά λου
λούδια. Πάμε μέσα, παιδί μου. Έλα, σήκω.

Ή Εδα ώχρή σάν νεκρή, ακολούθησε τήν μαμμά της άφωνη, καί 
ή κ. ’Ιουλία μέ τήν όψι θριαμβευτική γιά τήν άνέλπιοτη υποταγή τής 
κόρης της, άνοιξε τήν πόρτα καί μπήκε πρώτη. 'Η Εδα σήκωσε τά 
μάτια καί μία έκπληξι ζωγραφίστηκε στό ευγενικό πρόσωπό της. Ή 
κάμαρα, πού έβλεπε στό λιακωτό, μέσα στήν οποίαν φύλαγαν τόν χει
μώνα τά λουλούδια καί τά άχρηστα πράγματα, είχε μεταβληθή σέ θαυ- 
μασία σέρρα. Άνθη, αν όχι σπάνια, πλούσια δμως, ήσαν σέ υπόβαθρα 
έπάνω καί σχηματίζανε ένα πράσινο θόλο. Φοινικοειδή διάφορα, λατά- 
νιες καί δενδρόφυλλα, ήνωναν τά φύλλα τους σέ χωριτωμένα συμπλέγ
ματα. Είς τό μέσον ένα μικρό τραπεζάκι, μέ βιβλία καί λουλούδια, σέ 
ενα ωραίο γιαπωνέζικο βάζο. "Ενας καναπές, δυό - τρεις πολυθρόνες 
ψάθινες, μέ γαλάζια μεταξωτά προσκεφαλάκια. Είς τήν άκρη μ_ιά ντορ- 
μέζ μισοκρυμμένη πίσω σένα παραθάν ποΰ παρίστανε μικρούς Έρωτας 

καί Νύμφας. Λουλούδια 
παντού. Σέ γλάστρες, σέ 
δοχεία, σέ βαζάκια έπά
νω στις έταζέρες, στά 
τραπεζάκια, στόν τοίχο, 
σέ μικρές βάσεις. Τά 
ακάθαρτα γυαλιά ποΰ 
έβλεπαν στόν δρόμο καί 
στήν ταράτσα έλαμπαν, 
κ’ ένα τούλι άσπρο, σά 
γαλάζιο φόντο, άφινε νά 
μπαίνη ένα φώς ωχρό, 
ποΰ σέ προδιέθετε σέ 
ρέμβην. Ή Εΰα, φύσις 
καλλιτεχνική, λατρεύου- 
σα τό ώραϊον, άφησε 
τά μάτια της πρώτα νά 
πλανηθούν είς όλα τά 
ώραϊα άντικείμενα ποΰ 
έβλεπε γύρω της, άλλ’ 
δταν έκύτταξε τή μαμμά 
της άνεσκίρτησε καί μία 
πτυχή πικρή έχαράχθη 
ανάμεσα είς τά λεπτά 
φρύδια της. Τά χείλη 
της έτρεμαν έλαφρά, 
άλλά καμμία λέξις, κα
νένα κίνημα δέν άφινε 
νά προδώσουν τις σκέ
ψεις της. Ή κ. Ιουλία, 
έκλεισε μέ προσοχή τήν 
πόρτα, πήρε τήν Εΰα 
άπό τό χέρι καί τήν 
έφερε στόν καναπέ. Τό 
γαλάζιο φόρεμα, ποΰ ή 
μητέρα της τής είχεν 
έπιβάλλει νά φορέση τήν 
ημέρα έκείνη, ήταν άρ- 
μονικά συνδυασμένο μέ 
τόν διάκοσμο τοΰ δωμα
τίου. Τά μαλλιά της, 
σηκωμένα έλαφρά στό 
μέτωπό της, άφιναν άκά- 
λυπτον, δπως συνήθως, 
τό ωραίο παρθενικό πρό
σωπό της καί μίατρέσσα 

κατέβαινε σχεδόν ώς τό 
γλυκεία, σεμνή, μιά παι- 
Ίουλίας προβλεπτικότης,

ξανθιά, πυκνή έπεφτε στις πλάτες της καί 
φόρεμά της. Ή Εδα ήτον έμμορφη, απλή, 
δούλα άκόμη άνύποπτη. Ή μητρική τής κ. . , ...
μέσα στή σέρρα αύτή, τήν μετέβαλε σέ μιά έμψυχη τοΰ Ραφαήλ εικόνα, 
σέ μία ήδυπαθώς αγνή νηρηΐδα, σέ ένα πλάσμα γοητευτικό καί ελκυ
στικό. Ήτανε μία λαμπάδα καί τήν μετέβαλε σέ θρυαλλίδα, ήτανε 
φλόγα καί τήν μετέβαλε σέ δαυλό. Ή μητέρα επιτηρούσε τό έναυ- 
σμα. Ή έκρηξις δέν θά έβράδυνε νά έπέλθη. Άλλά ή μητέρα επι
θυμούσε νά είναι έκ τών προτέρων βεβαία γιά τό αποτέλεσμα. Τήν 
άγρα τοΰ γαμβρού. Κάθησε κοντά στό παιδί της, πού τά στήβεια της 
έθήλασαν νήπιο, καί μέ τά χέρια, τά φορτωμένα δακτυλίδια, στό κεφάλι 
τής κόρης της, άρχισε τή διδασκαλία:

—Άκου, Ευα μου· είσαι άγγελος, χρυσό μου, σάν κουκλί ψεύτικο, θά 
τρελλαθή μαζί σου άπό τήν πρώτη στιγμή. Ή υπηρέτρια θά σοΰ τόν 
φέρη έδώ. Τοΰ είπα πώς είσαι ρωμαντική λιγάκι, πώς τήν περισσότερην 
ήμέρα τήν περνρς έδώ μέσα, πώς είναι δ ναός σου έδώ καί κανείς δέν 
τολμρ νά σέ άνησυχήση.

— Μά, μαμμά, τώρα τακτοποιήσατε τό δωμάτιο αύτό, πώς λοιπόν;
— Οδφ ! μα είσαι κουτή, τό ξέρεις ; Έ καλά! είχα τόσον καιρό στόν 

νούν μου αυτή τή σκηνή, καί δέν τό έκαμα πρωτήτερα, γιατί δέν είχα 
χρήματα. Τώρα πού ηΰρα, νά, τό έτοίμασα.

— Καλά μαμμά, μά δλα αύτά τά λεπτά ποΰ πετάξατε γι’ αύτά έδώ 
τά πράγματα, γιατί δέν πληρώνατε μ’ αύτά κανένα χρέος μας;

— Ου, μά σκοτούρα είσαι πιά. Άκουσέ με, Εΰα, θά σοΰ μιλήσω σάν 
νά ήσουν μεγάλη. Είμαστε χαμένοι. Άν, δέν πάρης τόν Λέανδρο, νά 
σωθοΰμε, ό μπαμπάς σου θά πάη φυλακή, θά μάς πάρουν ότι κι’ άν 
έχουμε, θά μάς_γυμνώσουν τό σπίτι, καί σύ θά μείνης άνύπαντρη καί 
δυστυχισμένη,. Άν θέληςνά σώσης τόν μπαμπά σου κΓ έμενα, πρέπει νά 
πιάσης στά δίκτυα σου τόν Λέανδρο, νά τόν παρασύρης νά τόν τρελλά- 
Υης. τόν έξαναγκάσης νά σέ πάρη, νά σέ στεφανωθή. Άκούς, Εΰα; 
νά τόν έξαναγκάσης νά σέ στεφανωθή. Είναι πλούσιος καί θά έξα-

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΙΑΝ ΤΟΥ ΤΑΤΟΙΟΥ. ’Αμέπως μετά τήν ίχρηξιν τής .-ιυρκαίάς όλόκληρος 
ή στρατιωτική δύναμις τής φρουράς των ’Αθηνών έατάλη έπί τόπου μέ συνεργεία, διά 
νά προλάβη τήν τρομεράν καταστροφήν, ή όποία ήπείλει τό Βασιλικόν δάσος μετά τών 
’Ανακτόρων. Ύψηκόρυφα δένδςα έρρίπτοντο έν τάχει μέ τήν βοήθειαν τοϋ πελέκεως, 
κά#ε φροντίς έλαμβάνετο διά τον έντοπισμόν τοϋ πυρός, άλλ’ εις μάτην. Τό πΰρ έπρο- 
χώρει εις τό καταστρεπτικόν έργον τον, βοηβούμενον άπό δλα τά στοιχεία τής φύσεως. 

σφαλίσης τά γεράματα τοΰ πατέρα σου, καί τής μητέρας σου........
— Πέτε καλλίτερα τά λούσα, έψιθύρισεν ή Εΰα, ώχρή. Καί ένα δάκρυ 

κύλησε άπό τά μάτια της, ποΰ τό σκούπισε κρυφά.
— Εΰα, νοιώθεις τώρα... τής είπεν ή μητέρα της σιγανά, σάν νά 

φοβώτανε μήπως άκούση κι’αύτή άκόμη ή ίδια έκεϊνο ποΰήθελε νά πή 
στό παιδί της. Τώρα, σήμερα γιά πρώτη φορά, ένα φιλί μονάχα, ένα... 
“Οχι περισσότερα ... Ευα, άκοΰς;

— Ναί, μαμμά μου, σάς ακούω καί σάς νοιώθο»...
— Καί θά τό κάμης αύτό; έ; μίλα μου ... πές νά είμαι ήσυχη.
— Νά ιιέ φιληση, μαμμά: ναί, άν άρκεσθή στό πρώτο... άν όχι;... 
—Άν οχι ν’ άντισταθής... ν’ άντισταθής... στό έπαναλαμβάνω... άκοΰς;
— Μά τί ένα, τί πολλά, δέν είναι τό ίδιο ;____
— Άχ! δέν καταλαβαίνεις πώς τό ένα φιλί άφίνει τήν επιθυμία τοΰ 

δευτέρου, καί τό δεύτερο πρέπει νά τό πάρη άρραβωνιασμένος ;.. δέν 
τό νοιώθεις κουτό ; Λοιπόν σύμφωνοι έ ;

Σηκώθηκε, φίλησε τήν κόρη της στά μαλλιά, γιατί δέν είχε τό θάρρος 
νά κηλιδώση μέ τά χείλη της τό λευκόν καί αγνό μέτωπο τής παιδού
λας, ποΰ κατηχοΰσε στή βδελυγμία τής ζωής. 
"Ανοιξε τήν πόρτα βιαστική, μή τύχη καί μετα- 
νοιώση ή Εΰα, καί εδωσε διαταγή στήν υπηρέ
τρια, άμα έλθη ό κ. Λέανδρος νά τόν ώδηγήσΐ) 
άμέσως στή·» σέρρα, καί όποιος άλλος έρχότανε 

νά τοΰ έλεγε πώς οί κύριοι έξήλθον.

Όταν ή πόρτα έκλεισε καί ή Εΰα έμεινε 
μόνη, πήγε καί έκάθισε σ’ ένα μικρό σκαμνί 
χαμηλό καί έκρυψε μέ τά χέρι της τό πρόσω- 
πόν της. 'Ως τότε_ ήξερε τήν μητέρα της έλα- 
φρή, έπιπόλαιη, άπερίσκεπτη. Τής συγχωροΰσε 
τά έλαττώματά της, άν καί ύπέφερε πολύ, αν 
καί πολλά δάκρυα είχε κρυφά χύσει γι’ αύτά. 
Άλλά ή σημερινή άποκάλυψις τής άσυνειδησίας 
τής μητέρας της, τήν έσπάραξεν, τήν έξεμηδέ- 
νισε καί δέν είχε τήν δύναμι οΰτε νά σκεφθή, 
οΰτε νά κλαύση. Έμεινε έκεϊ σ’ έκείνη τήν θέσι 
άφωνη, νεκρωμένη.

Πόση ώρα πέρασε δέν ήξερε οΰτε αύτή, 
δταν ένα χέρι άκούμπησε στόν ώμο της, καί 
μιά φωνή σιγά τής έψιθύρισεν.

— Εΰα!...
Πετάχθηκεν άπότομα, σάν νά ξύπνησε άπό 

τρομερό όνειρο. Έφερε γύρω τά μάτια της 
σκοτισμένα καί φοβισμένα. Ήθελε νά φύγη. 
Ό Λέανδρος τήν κύτταζε χαμογελώντας. Στά 
μάτια του έλαμπε μιά φλόγα ασυνήθιστη.
, — Ώ « έμμορφη ποΰ είσαι σήμερα, Εΰα μου, μικροΰλα μου Εΰα... 

Συχώρεσέ με, ποΰ σοΰ μιλώ στόν ενικό.... Δέν ήλπιζα νά σέ εΰρω 
έτσι μόνη .. . Είναι ευτυχία γιά μένα μεγάλη.... άνέλπιστη . . . αύτή.

Άπλωσε νά πάρη τό χέρι της καί τό ηΰρε παγωμένο. Θέλησε νά τήν 
φέρη στόν καναπέ έκεϊ κοντά καί είδε ότι ή κόρη έτρεμε.

— Εΰα μου ... μικρή μου Εΰα... τί έχεις, πές μου ... μίλα μου.

Και απλώνοντας τό χέρι του γύρω στή μέση, ύπεβάστασε τήν Εΰα νά 
μη πέση. Στήν έπαφή εκείνου τοΰ χεριοΰ, ποΰ ήσθάνθηκε γύρω της νά 
τήν σφίγγη δλο περισσότερο, τινάχθηκε μέ ορμή, σάν νά τήν άγγιξε 
κανένα ερπετό. Τό ώχρό της πρόσωπο σκεπάστηκεν άπό ένα βαθύ έρύ- 
θημα. Μέ τά μάτια άγρια, άπεσπάσθη άπό τήν περίπτυξιν τοΰ άνδρός 
εκείνου, σήκωσε τό κεφάλι ψηλά καί μέ φωνή ποΰ ή άγανάκτησις τήν 
έκαμε νά τρέμη είπε.

— Φύγετε, φύγετε κύριε... μή γίνετε συνένοχος μιας μητέρας, ποΰ 
ζητεί νά πουλήση άκριβά τό παιδί της.

— Εΰα....
, — Ναί, φύγετε, δέν είσθε ένοχος σείς ... Ό μόνος, ό μεγάλος 
ένοχος αύτή τήν στιγμή είναι ή μητέρα μου.

Καί χωρίς νά περιμένη άπάντησιν, άνοιξε τήν πόρτα καί μέ τις 
λίγες δυνάμεις, ποΰ τής άπέμειναν άκόμη, σύρθηκε στό δωμάτιό 
της, έκλείδωσε.. ξαπλώθηκε μισολιποθυμισμένη στό κρεββάτι της 
ένφ λυγμοί σπαρακτικοί έτάρασσαν τό στήθος της....

•
Τήν άλλη μέρα ή έφημερίδες έδημοσίευσαν τήν τραγική αύτο- 

κτονία τής κόρης, τήν οποίαν απέδιδαν εις άπέλπιδα έρωτα. Μόνος 
ό Λέανδρος καί ή κ. ’Ιουλία έγνώριζαν τήν πραγματική αιτία 
τοΰ μεγάλου αύτοΰ κακοΰ. Καί δταν ό Λέανδρος έπήγε νά συλλυ- 
πηθή τήν ένοχη μητέρα, δέν μπόρεσε νά μή ψιθυρίση . ..

—Ώ κυρία, γιατί νά είσθε σείς ή μητέρα της ;...
ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΟΛΕΜΟΥ *
| κρίσις έληξεν. Ό γηραιό- 
άνετέθη ύπό τοΰ Βασιλέως

* ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ
2 ’Ιουνίου. Ή ’Ιταλική Υπουργική

τερος τών βουλευτών Μποζέλι, είς δν ι_____ ,___ _________
ό σχηματισμός τής νέας Κυβερνήσεως, συνεννοείται διά τόν καταρ
τισμόν τοΰ Υπουργείου.

3 'Ιουνίου. Τό Τσέρνοβιτς κατελήφθη ύπό τών Ρώσσων. Τά 
πιεστικά μέτρα τής Άντάντ έναντίον τής Ελλάδος έντείνονται.

4 ’Ιουνίου. Οί Γάλλοι έκυρίευσαν Γερμανικά χαρακώματα 
είς τό Μορτόμ.

•5 Ιουνίου. ΟΙ Γάλλοι έβομβάρδισαν δι’άεροπλάνων τάς Γερ
μανικός κατασκηνώσεις παρά τό Ροΰπελ. Οί Γάλλοι έκυρίευσαν 
νέα Γερμανικά χαρακώματα είς τό ύψωμα 321. Ή ’Ιταλική Κυβέρ- 
νησις κατηρτίσθη όριστικώς, ύπό τόν κ. Μποζέλι, μέ Υπουργόν 
τών ’Εξωτερικών τόν κ. Σονϊνο·

6 Ιουνίου. Οί Γερμανοί έπετέθησαν έκ νέου κατά τοΰ Τιωμόν.Ανη
συχαστικοί φήμαι διαδίδονται περί παραιτήσεως τής Κυβερνήσεως.

Οί Ρώσσοι προχωρούν πέραν τοΰ Τσέρνοβιτς πρός τόν ποταμόν Σερέτ.
7 'Ιουνίου. Ή Κυβέρνησις παρητήθη. Προσεκλήθη ό κ. Ζαίμης.
β ’Ιουνίου. Οί ένταΰθα πρεσβευταί τής Άντάντ, κατ’ εντολήν τών 

Κυθερνησεών των, έπέδωκαν είς τήν 'Ελληνικήν Κυβέρνησιν διακοίνω- 
σιν δι’ ής ,έζήτησαν: Τήν παραίτησιν αύτής, πλήρη άποστράτευσιν, 
ενεργειαν εκλογών μετά προηγουμένην διάλυσιν τής Βουλής καί τήν άντι- 
κατάστασιν έκ συμφώνου μετά τών Δυνάμεων, ’Αστυνομικών τινων λει
τουργών.

Είς τό Φάληρον κατέπλευσαν ξένα πολεμικά. Άλλα περιπολούν 
πλήρη στρατού είς τό Λαύριον.

9 Ιουνίου. Ή νέα Κυβέρνησις κατηρτίσθη ύπό τόν κ. Ζαΐμην, οί 
νέοι Υπουργοί είναι οί έξής: Τών ’Εξωτερικών Ζαίμης, Οικονομικών 
Π. Λιδωρίκης, Στρατιωτικών Κ. Καλλάρης, Ναυτικών Δαμιανός, Εσω
τερικών Α. Χαραλάμπης, Δικαιοσύνης Γ. Ράλλης, Παιδείας Α. Μομφε- 
ράττος καί τής Εθνικής Οικονομίας Π. Καλλιγάς.

ΙΓΥ-ΡΚΑ!ΛΝ ,Τ°Υ ΤΑτόίοΥ.- Καί οί ναύται, μόλις έγνώαύη ή έχτααις, τήν όποιαν έλάαβανε τό κατα- 
ΊΓ®’ ?'?άλησαν τ0!Ζ™ τ“ κ“τ,'λλΊλα έρχαλεία διά νά έμ.τοδίσουν τό .ταιίφάγον πϋρ νά 

ϋΛΛλ ν ■ Α 15 Τλ Ύι'0ν τιϊυ· Λνοτνχώ? δμως, ,ταρα τάς ύπερανΟρώπους προοπαΟείας των, τίποτε δέν κατωο- 
άωύη ναγίνη. Τό πϋρ κατέστρεψεν όλοκληρον το δάσος καί ή ’Αττική έχασε τήν πλουσιωτέραν χλωρίδα της'

-1 D ■Εδ’1θ°σιεύθη τό Διάταγμα τής λήξεως τών έργασιών
της Βουλής. Η ναυτιλία είς τούς Ελληνικούς λιμένας άφέθη έλευθέρα. 

, Αραβία εκηρυξε την ανεξαρτησίαν της. Ή Μέκκα παρεδόθη είς 
τους επαναστατας.

*51 τό Δυτικόν οί Γερμανοί μετά λυσσώδεις έπιθέσεις
κατελαϋον τήν επαυλιν τοΰ Τιωμόν.
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12 ‘Ιουνίου. Οί Αυστριακοί έξεκένωσαν τήν Βουκοβίναν. Οί Ρώσ- 
σοι κατέλαβον τό Κοΰτο.
Οί Γερμανοί κατέλαβαν τό χωρίον Φλερύ παρά τό Βερντέν.

14 'Ιουνίου. Οί Γάλλοι κατέλα 
6ων τμήματα Γερμανικών προχω
μάτων είς τό Φυμέν.

18’Ιουνίου. Έξεδόθη δεύτερον 
Διάταγμα διά τήν βυντόμευσιν τής 
άποστρατεύσεως. Οί Γάλλοι ανέ
κτησαν τό Τιωμόν. Οί Ρώσσοι 
προελαύνουν πρός τήν Κολομέαν. 

Νέα έπιδρομή αεροπλάνων έσημειώθη υπέρ τήν Θεσσαλονίκην. Ούδέν 
δυστύχημα.

19. ‘Ιουνίου. Οί “Αγγλοι ήρχισαν γενικήν έπίθεσιν είς τήν Φλάν
δραν, είσχωρήσαντες είς τήν δευτέραν αμυντικήν γραμμήν.

24 ‘Ιουνίου. Ό σέρ Έδουαρ Γκρέϋ προήχθη είς τόν τίτλον τοΰ 
κόμητος, παραιτηθείς τοϋ Υπουργείου τών Εξωτερικών, διά λόγους 
υγείας.

25 ’Ιουνίου. Μεταξύ ‘Ιαπωνίας καί Ρωσσίας συνήφθη συμμαχία, ής 
ό σκοπός είναι ή διαρκοϋντος τοϋ πολέμου νομιμόφρων σύμπραξις είς

' προμήθειαν όπλων καί πολεμοφοδίων.

* * *

Η ΚΑΛΛΟΝΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΘΝΗ

Ο ΙΕΡΟΣ ΤΑΦΟΣ.— Χάρις είς τάς ύπερανΟρώπους προσπαΦεΙας κατωρ- 
ΟώΟη νά πωΦή Ανέπαφος άπό τό καταστρεπτικόν πΰρ ό τάφος τοΰ 
Αειμνήστου Βασιλέως Γεωργίου καί τό παρεκκλήσιον τών ’Ανακτόρων.

ΕΙΣ τό προηγούμενον φΰλλον έγραψα διά τήν καλλονήν τής γυναικός 
τών Κρατών τής Ν. Ευρώπης. Προχωρώ τώρα πρός βορράν. Άπό 

τήν Γαλλίαν διαπλέω τήν θάλασσαν τής Μάγχης καί άποβιβάζομαι είς 
τάς άκτάς τής 'Αγγλίας, τών ωραίων λειμώνων καί τών ωραίων πόλεων, 
όπου αί εΰθεΐαι λεωφόροι καί τά κομψά 
σπίτια άπαστράπτουν άπό τήν καθα
ριότητα καί δίνουν έντύπωσιν πλούτου 
καί ευμαρίας. Γενική έντύπωσις θά 
μάς μείνη άπό τήν έπίσκεψίν μας, ότι 
εύρισκόμεθα μπροστά είς φυλήν έργα- 
τικήν καί δραστηρίαν. Είς τάς γυναίκας 
καί είς τάς νεάνιδας, παρατηρεΐται ευ
στάθεια χαρακτήρος καί σθένος άνδρι- 
κόν, πρός τό όποιον άνταποκρίνονται 
τά μεγάλα μέλη τους, ή ευθυτενής 
κεφαλή τους καί οί ζωηροί καί γλαυκοί 
οφθαλμοί τους. Ή οστεώδης κατασκευή 
τοΰ σώματος τους, τάς αποστερεί τής 
χάριτος τοΰ βαδίσματος καί τής ευκι
νησίας, άλλ' ή φύσις τάς έδίδαξε νά 
μεταχειρίζωνται τά μέλη τους δεξιώς 
καί νά έργάζωνται μέ προθυμίαν καί 
καρτερικότητα. Αί κόραι τών ’Αγγλο
σαξόνων έχουν χροιάν αϋστηράς παρ- 
θενικότητος καί διακρίνονται άπό τάς 
κόρας τών λατινικών φυλών άπό τό 
λευκότατον δέρμα τους, τά χρυσά τους 

. μαλλιά καί τούς μεγάλους καί γλαυκούς 
οφθαλμούς των. Ή συμπεριφορά τών 
γυναικών αυτών δέν είναι καί τόσον 
άφελής καί άπροσποίητος, ωσάν τών 
Γαλλίδων καί τών Ισπανίδων. 'Επίσης 
δέν έχουν τήν ζωηρότητα έκείνων, τά 
εύγλωττα κινήματα καί τήν έκφραστι-
κότητα τοΰ προσώπου, ποΰ διακρίνει τάς γυναίκας τών νοτίων λαών. 
Άλλ' άντί αυτών έχουν άλλα, μάλλον έσωτερικά προτερήματα, μίαν 
έλκυστικήν καί μυστηριώδη ήδύτητα, ή οποία γεμίζει τόν ψυχικόν τους 
βίον. Άφ’ ετέρου έχουν μεγάλην ευστάθειαν χαρακτήρος καί διαύγειαν 
πνεύματος.

Αί γυναίκες τής 'Ολλανδίας δέν διαφέρουν πολύ άπό τάς Άγγλίδας, 
άλλ’ είναι περισσότερον εύσωμοι καί τό χρώμα τοΰ προσώπου των είναι 
άβρότερον καί πιό ρόδινον. Ή 'Ολλανδή άγαπά νά ζή έν δαψιλείρ. ουδέ
ποτε ρεμβάζει, ούτε ονειροπολεί, ή μόνη της δέ φροντίς είναι ή οικο
γένεια, τό έμπόριον καί ή ευζωία. Ή 'Ολλανδή είναι πρότυπον οίκο- 
δεσποίνης. Ή καλλονή της συνίσταται είς τό άβρότατον δέρμα της, είς 
τήν εύρωστίαν τών μελών της καί εις τήν απλότητα καί τήν ειλικρί
νειαν τής ψυχής της.

Αντίθετοι άκριβώς πρός τάς γυναίκας τής 'Ολλανδίας είναι αί κόραι 
τής Σκανδιναυϊκής χερσονήσου καί πρό πάντων τής Σουηδίας. Τό 
χρώμα τους είναι ύπερβολικά διαυγές, τό ανάστημά τους ραδινόν καί 
εύλύγιστον, οί ώμοι συχνά συμπεπιεσμένοι,. “Εχουν ζωηρότητα καί ευκι
νησίαν άγνωστον είς τάς γυναίκας τής Αγγλίας τής 'Ολλανδίας καί τής 
Γερμανίας.

Ή έμφάνισίς τους περιβάλλεται άπό κάποια ποιητική αύρα, στερεί
ται όμως τής άπαιτουμενης βαθύτητος καί δυνάμεως. Αύτό δει
κνύει καί ή εξωτερική των δψις, ή οποία παρ’ δλην τήν χάριν τήν 
διαύγειαν καί τήν λεπτοφυΐαν, δέν είναι ικανή νά έμποιήση είς τόν 
παρατηρητήν θετικήν τινα έντύπωσιν.

Τήν Ιταλίδα, τήν Γαλλίδα καί τήν 'Ισπανίδα κατωρθώνομεν νά γνω- 
ρίσωμεν καί νά έμβαθύνωμεν ταχέως είς τόν χαρακτήρα τους.

Αί Γερμανίδες δμως μοιάζουν πρός τά ζοφερά καί άπέραντα γερμα
νικά δάση. "Οσον περισσότερον είσχωροΰμεν μέσα τους, τόσον περισσο- 
τέρας άνακαλύψεις κάμνωμεν, ποΰ μάς καταγοητεύουν τάς αισθήσεις 
καί άποθαμβοΰν τά βλέμματά μας. Ή ψυχή τής Γερμανίδος έγκρύπτει 
έκατομμύρια σπόρων, ποΰ άναμένουν τήν πρώτην ευκαιρίαν νά γονιμο- 
ποιηθοϋν καί νά άναδώσουν βλαστούς.

Αντίθετοι εντελώς πρός τάς Γερμανίδας, είναι αί Πολωνίδες, αί 

όποϊαι τάς μισούν μάλιστα καί μέ μίσος άσπονδον. Καίτοι κατά τήν 
συμμετρίαν τών μελών τους δέν δύνανται νά όνομασθοΰν ώραίαι, έχουν 
κάποια ιδιαιτέρα έμορφιά καί χάρι, ποΰ τρελλαίνει τούς άνδρας. Τό 
άσύμμετρον πρόσωπον, μέ τά προεξέχοντα μάγουλα, τά κόκκινα και 
γεμάτα άπό σφρίγος χείλη, ή ωχρά δψις, τά φαιά καί πολλές φορές 
ρεμβώδη καί άκίνητα μάτια, παρέχουν είς αΰτάς κάποιαν δαιμονικήν 
μαγείαν, είς τήν όποιαν κανείς δέν μπορεί νά άντισταθή. “Εχουν υψι
πετή άλλά καί συγχρόνως έγωιστικήν ψυχήν. Αί Πολωνίδες ήμπορούν 
νά θεωρηθούν ώς τά πιό περίεργα καί μυστηριώδη αινίγματα τοϋ 
γυναικείου κόσμου τής Ευρώπης.

Πιό άμβλείας έχουν τάς αισθήσεις αί Ρωσσίδες, αί όποϊαι είναι θετι- 
κώτεραι. Τό πρόσωπόν τους καί ή κατασκευή τοΰ σώματος είναι πλατυ
τέρα, ό νους τους έκπέμπει όλιγώτερον φλογέράς άκτϊνας. Τό κάλλος 
τους είναι κανονικώτερον, άλλά στερείται δμως του ελκυστικού έκείνου 
γοήτρου, τής μαγείας εκείνης, μέ τήν όποιαν τό κάλλος τής Πολωνίδος 
δεσμεύει.

Ή Πολωνίς περιφρονεΐ τάς οίκιακάς άρετάς καί πολλές φορές 
άγνοεϊ άκόμη καί αν μιά οικοδέσποινα όφείλη νά έχη καθήκοντα. 
Ή Ρωσσίς όμως είναι πιό εργατική ώς οικοδέσποινα καί πιό φρόνιμη 
ώς μητέρα, τρέφουσα τήν πεποίθησιν, δτι ό κόσμος της συνίσταται είς 
τούς περί αύτήν καί είς τά καθήκοντα τοΰ σπιτιού της.

Άπό τήν Ρωσσίαν δέν έχω σκοπόν νά συνεχίσω τήν περιήγησίν μου, 
πρός έξέτασιν τής γυναίκας τής Σιβηρίας καί τής ’Ασίας. 'Επίσης θεωρώ 
φρονιμώτερον νά παραβλέψω τό διφορούμενοι· γένος τών Ρουμανίδων 
καί τό άγνωστον τών Βουλγαρίδων, καί νά κατεβώ είς τόν τύπον εκεί
νον, άπό τόν όποιον έπρεπε ν’ άρχίσω τήν περιγραφήν μου. Αί συμπα- 
τριώτισαί μου δς μοΰ τό συγχωρήσουν. Ό Γάλλος θεωρεί τάς Γαλλίδας 
ώς τάς πρώτας γυναίκας τοΰ κόσμου, τό ίδιο διακηρύττει καί δ Άγγλος 
διά τάς Άγγλίδας καί ό Ρώσσος διά τας γυναϊκάς του καί ό ’Ιταλός, θά 
ήτο δέ φυσικόν κι' έγώ ν’ άρχίσω άπό τάς Έλληνίδας.

Μοΰ φαίνεται δμως, δτι θά ήτο καλ
λίτερα διά τάς συμπατριώτισσάς μου 
νά μιλήση άλλος. ε. χαρ.

* * *

ΤΟ ΠΙΑΝΟ

Χθες, καθώς περνούσα τήν οδόν 
Πανεπιστημίου, διέκρινα τόν φίλο 

μου Ρόκα, φοιτητή άπό δεκαπενταε
τίας, σέ ελεεινά χάλια. Κατασκονισμέ
νος, ξεφυσόντας σάν ατμομηχανή, έκυ- 
λοΰσε ένα δίτροχο αμάξι, εις τό όποιον 
είχε φορτώσει τά έπιπλά του, δηλαδή 
ένα παληό κρεββάτι, μιά βαλίτσα, ποΰ 
μόλις κατόρθωνε νά έκπληρή τόν προο
ρισμόν της καί μία καρέκλα.

Έσυνήθισα νά σέδωμαι καί νά εκτιμώ 
τή φτώχεια, καί γι’ αυτό δέν έδυσκο- 
λεύτηκα καθόλου νά πλησιάσω τόν φίλο 
μου Ρόκα, καίτοι ήμουν ντυμένος στά 
άσπρα άπό τό καπέλλο έως τά παπού
τσια καί μέ μπαστούνι μέ ασημένια λαβή.

— Ρόκα!
Αυτός μόλις άκουσε τή φωνή μου 

σήκωσε τό κεφάλι, μέ άνεγνώρισε καί 
έσφίξαμε τά χέρια μας μέ τήν ειλικρί
νειαν δύο πραγματικών φίλων.

— Τί σοΰ συμβαίνει καί είσαι σ'αΰτά
τά χάλια; τόν ρώτησα. Ξέρω ότι «ή φτώχεια ντροπή δέν έχει· άλλά 
αυτός δέν είναι λόγος νά εξευτελίζεσαι σέρνοντας μές στήν οδόν 
Πανεπιστημίου τό καρότσι σου.

— Είναι ολόκληρη ιστορία, μοΰ άπήντησε μέ περίλυπον ύφος, θά 
σοϋ τά διηγηθώ, μόνο νά φύγουμε άπ’ αυτό τό δρόμο, γιατί είναι γεμά
τος άπό αμάξια καί αύτοκίνητα, ποΰ τρέμουν σάν, δαιμονισμένα καί 
μπορεί καμμιά άπ' αύτές τής βρωμοεφευρεσεις τοΰ είκοστοΰ αίώνος, να 
πέση Απάνω στο καρότσι μου καί νά κάνη σαλάτα καί μένα και τήν 
περιουσία μου. Άν θέλης πάμε στό καφενείο.

Σέ πέντε λεπτά καθόμαστε σ' ένα καφενείο τής όδοΰ Ίπποκράτους 
άφοΰ προηγουμένως ό φίλος μου έφρόντισε νά βάλη τό καρότσι του 
στό πεζοδρόμιο, άπέναντί μας, ώστε νά τό βλέπη μή τυχόν καί τοΰ τό 
πάρει κανένας μόρτης.

— Φαντάσου, άρχισε νά μοΰ λέη, καταπίνοντας χωρίς νά πάρη 
άναπνοή, ένα δλόκληρο ποτήρι ούζο. Φαντάσου φίλε μου, οτι πρό 
δεκαπέντε ημερών είχα νοικιάσει ένα δωμάτιο στήν οδόν Μαυρομιχάλη 
άριθ. 174. Ξέρεις ποσο φροντίζω νά έχω τήν ησυχία μου. “Αλλως τε, 
άμα πληρώνω τριάντα δραχμές γιά μιά κάμαρη, έχω τό δικαίωμα να 
άπαιτήσω τήν ησυχία μου.

Έρώτησα λοιπόν τή σπιτονοικοκυρά, μιά βαρελοειδή πλύστρα, μέ 
ανασκουμπωμένα μανίκια:

— Είναι ήσυχο τό σπίτι;
— Μάλιστα, κύριε, μοΰ άπήντησε.
— Δέν υπάρχουν ούτε σκυλιά, ούτε γάτες;... μήτε πουλιά; 
—Όχι, κύριε.
— Μήπως υπάρχουν τίποτε νοικάρηδες, ποΰ νά κά

νουν θόρυβο;... κανένα άντρόγυνο ποΰ νά μαλώνη;
— "Οχι, όχι, κύριε.
— Τίποτε μπεκρήδες;
—Όχι, κύριε.
—"Α; παρ’ ολίγο νά ξεχάσω· μήπως παίζει κανείς πιάνο;
—Όχι, δχι, άνέκραξεν ή θελκτική μέλλουσα νοικοκυρά μου.
— Λοιπόν θά τό νοικιάσω. Τής έδωσα ένα δεκάρικο καπάρο καί

έφυγα γιά νά μετακομίσω. Χθές τό βράδυ λοιπόν έγκατεστάθηκα στή 
νέα μου κατοικία. Λοιπόν ύστερα άπό μισή ώρα, τί νομίζεις πώς 
άκουσα; Δέν τό μαντεύεις; “Ενα πιάνο! Μάλιστα, έναν άθλιο, έναν 
φρικώδη, έναν έκνευριστικό ήχο πιάνου, ποΰ μέ έκανε έξω φρενών. 
Έγώ ποΰ δέ χώνευα τό πιάνο, ποΰ κΓ άν πρόκειται στόν παράδεισο νά 

έχη πιάνο δέν πάω· έγώ, ναί, ήμουν υποχρεωμένος νά 
υποφέρω το μαρτύριο τοΰ άψύχου τετραπόδου, ποΰ 

&Γ “θ’5, τ’1ν Ψυχή· ΚΓ αύτή ή στρίγγλα νά μέ
γελάση! Έβγήκα τρεχάλα καί μιά καί δυό, χωρίς νά 
χτυπήσω τήν πόρτα μπαίνω μέσα στήν κάμαρά της.

— Δέν μοΰ λές, σέ παρακαλώ, τής έφώναξα. 
γιατί μ’ έκορόϊδεψες;

— Τί συμβαίνει;
— "Εχεις τό θράσος άκόμη νά μέ ρωτφς;
Αύτή έβαλε τά χέρια της στή μέση καί μ’ έρώτησε:
— Μά γιατί, κύριε;
— Ξέρω ’γώ; Σοΰ άξίζει, δτι καί άν σοΰ πώ, γιά νά μάθης νά 

κοροϊδεύης άλλοτε.
—“A ! μά είσαι άνυπόφορος.
— Μοΰ είχες είπή, δτι κανείς άπό τούς νοικάρηδες δέν παίζει πιάνο.
— Καί τό έπαναλαμβάνω. Δέν σοΰ είπα ψέμματα.
—Έγώ δμως άκουσα πιάνο.
— Πολύ πιθανόν.
— Λοιπόν;
— Είναι τό πιάνο τής κόρης μου, μοΰ άπήντησε, μειδιώντας μέ 

υπερηφάνεια.
— Τά έχασα. "Εφυγα τρέχοντος, έμάζεψα τά πράγματά μου, δσα 

είχα προφτάσει νά μεταφέρω στό νέο μου δωμάτιο, καί νάμαι!
Ό φίλος μου ο Ρόκας παρήγγειλεν άλλο ένα ούζο καί τό ήπιε 

χωρίς νά πάρη άναπνοή.
( 11 ·ιηκρν i/ ίκ τον Γαλλικόν/.
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τρίας, έκμεταλεύονται διάφορο, latst ____ ________  .
πρόσωπα ένεργοΰντα κατ’ εν

τολήν τών κυβερνήσεων των, ΤΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ της ΒΑΣΙΛΟΜΗΤΟΡΟΣ.—Άπό βλας τάς μεγαλοπρεπείς Βασιλικός έπαύλεις καί τά
ουμφώνως ποός τό συιιωέοον Βασιλικά περίπτερα, τά όποια ύψσΟντο μέσα είς τόν άπέραντον βασιλικόν πευκώνα, μόνον τά

Ανάκτορα τής Βασιλομήτορος “Ολγας κατωρθώύτι νά διαανύγουν τάς φλόγας. ΕΙς τά Ανάκτορα 
των. Αι διάφοροι δυνάμεις, r τώρο ή Βασιλική ΟΙκΛένεια.
έχουν εγκαταστήσει εν ' Αθή- 

ναις ανεπισήμους άντιπροσώπους, μεταξύ τών όποιων καί πολλάς κυρίας, 

ώς ή κόμησα Αανεσκιόλτ καί ο! όποιοι προσπαθούν νά πείθουν τήν Κνβέρ- 

νησιν καί τους περί τήν Αύτοϋ Μεγαλειότητα, δτι τά συμφέροντα τής 

μικρός ' Ελλάδρς, κατά τήν κρίσιμον αυτήν περίστασιν, συμπίπτουν πρός τά 

τής πατρίδος των, άφίνοντες νά έννοεϊται, δτι έάν ή Ελλάς άκολουθήση τήν 

πολιτικήν τους, θά κατωρθώση νά εκπλήρωσή τά εθνικά ιδεώδη της. Ή 

ΟΙκουμενική Κυβέρνησις, εΰρίσκεται διχασμένη, δ λαός έχει έξεγερθεΐ υπέρ 

τοΰ πολέμου καί δ Βασιλεύς περιστοιχιζόμενος άπό πατριώτας διαφόρων άικι- 

λήψεων, πάσχει έσωτερικώς, διότι ό λαός του δέν έχει άκόμη άντιληφθή δτι 

οί ισχυροί, μας υποστηρίζουν, άποβλέποντες μόνον είς τό συμφέρον των, έτοι

μοι να μας έγκαταλείψουν τήν πρώτην στιγμήν. 'Εφ όσον δέ είς τόν Ευρω

παϊκόν ορίζοντα δέν διακρίνεται άκόμη τίποτα τό σαφές, ή Α. Μεγαλειότης 

διστάζει, άναλογιζομένη τάς συνέπειας ενός παράτολμου κινήματος.

Τό έργον έκτελούμενον, Απέδειξε άπό πράξεως είς πραξιν, μίαν ύπόθεσιν 

αξίαν ιστορικής μελέτης καί δχι θεατρικού έργου. 'Εκτυλισσόμενου δέ είς 

έπιφυλλίδα έφημερίδος, δόναται νά μας δώοη Αρκετός συγκινήσεις, καί νά 

προκαλέση ιερόν ρίγος είς κάθε 'Ελληνικήν καρδίαν, παρουσιάζον τόν 

άείμνηοτον Βασιλέα μας, πίνοντα ένα Από τά πικρότερα ποτήρια, μέ τά δποΐα 

τόν έποτίσαμεν, κατά τήν μακράν βασιλείαν του, τήν τόσον είπυχή διά τό 

'Ελληνικόν “Εθνος.

Καίτοι τό έργον έξεταζόμενον άπό θεατρικής Απόψεως, δέν ήτο δυνατόν νά 

οταθή, έν τούτοις, λόγφ τής μεγάλης έπιμελείας μεθ’ ής τό άνέβαοεν δ θίασος 

τής Αδος Κοτοπούλη έπαίχθη έπί σειράν ήμερων, πλέον τής μιας έβδομάδος.

Αί έμφανίοεις δλων τών ηθοποιών, τών όποιων έκαστος άναπαριοτοΰσε 

κ ένα ιστορικόν πρόσωπον, ήσαν κατά rd δυνατόν τέλειοι. Ό κ. Φιλιππίδης, 
έάν δεν είχε τόσον όρθιους ώμους, θά μας έδιδε τήν τελειωτέραν εικόνα τοΰ 

έθνομάρτυρος Βασιλέως. Έν τούτοις, καίτοι δέν δυνάμεθα νά τόν φέξωμεν 

είς αύτό, διότι δέν ήτο δυνατόν καί νά παραμορφιόση τό σώμα του, ώφειλε 

νά προσέξιι είς τό ζήτημα τής προφοράς. ' Ο μακαρίτης βασιλεύς τήν εποχήν 

έκείνην ώμιλοΰσε τήν 'Ελληνικήν κάπως Ατονα καί φευδίζων, μέχρι δέ καί 

τών τελευταίων ημερών δέν κατώρθωσε νά προφέρη καθαρά τό δ καί τό θ.

*'Ο έρως θριαμβεύει·.— Τό τελευταΐον αύτό έργον τοΰ κ. Ξενοπσύλου 

έδημιούργησε τόσον θόρυβον, δσον δέν έδημιοίιργηοεν ούτε ή μεγαλειτέρα 

έπιτυχία του. Ό λόγος αύτοΰ τοΰ θορύβου ήτο ή έπιμονή τοΰ κ. Ξενοπούλου 

νά μας πείση, δτι τ' Ο έρως θριαμβεύει· είναι ένα έργον, τό όποιον θά είχε
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μεγάλο σουξέ διά πολλούς καί διαφόρους λόγους, τους όποιους έξέθετε κου- 

σκουσουρεύ’ων είς τάς στήλας διαφόρων έφημερίδων και περιοδικών, είς τρό
πον ώστε να άναγκάοη τάς δύο πρωταγωνίστριας τής'Ελληνικής Σκηνής νά 

τοϋ άπαντήσουν ήκιστα κολακευτικά.

Αέν θέλομεν νά πιστεύσωμεν τόν κ. Α. Βουτσιναν, δ όποιος έθεώρησε τόν 

κ. Ξενόπουλον, κατόπιν τοΰ τελευταίου έργου του, δτι έχάθη πλέον διά τό 

Ελληνικόν θέατρον. Αυστυχώς δμως ή έπιμονή του >ά άναγνωρίσωμεν, δτι 
«Ό έριος θριαμβεύει· είναι έργον, μάς Αναγκάζει νά υποθέσωμεν οτι δέν έχει 

Απολύτως άδικον δ κ. Βοντσινάς. 'Ο κ. Ξενό.τουλος μάς παρουσίασεν ώς 

κομεντί μίαν φαρσοειδή ϋπόθεσιν, τήν όποιαν, ώς ισχυρίζεται, έγραψεν εις 

τό γόνατο. ' II νυσταλέα μοναχή, δ εκφοβισμός της ύπό τοΰ ιππότου, τό μέσον 

τής ουνενί'οήσεως τής ήρωΐδος μέ τόν εραστή της, δ διάλογος τής οουπεριό- 

ρας μέ τήν νεαρόν Ανεψιάν της καί τόσα Αλλα, είναι σκηνές διά φάρσαν, αλλά 
φάρσαν, άπό τήν όποιαν λείπει καί ή ζωηρότης καί ή έξυπνάδα. Έάν ό 

κ. Σενόπουλος ένόμιοεν δτι έγραηιε κομεντί, απατ&ται. "Ας μελετήση τά έργα 

τών Μπατάϊγ καί Μπερνστάϊν καί θά ίδή, πώς έξελίσσεται μία com'edie. Αέν 

άρνοΰμαι, δτι ή ύπόθεσις τοΰ «Ο έρως θριαμβεύει· μπορεί νά δώοη μίαν 

cotnedie, άλλά τό ζήτημα είναι, δτι παρ' δλας τάς προσπάθειας του δέν μάς 
τήν έδωοεν δ κ. Ξενόπουλος, ό όποιος ας μή κατηγορή τούς ηθοποιούς καί 

τούς συναδέλφους του. Αιότι, ΰνάπέτυχε τόέργο του, δέν φταίει παρά αύτός 

δ ίδιος δ συγγραφεύς. Άν δέ δέν έπαιξαν, δπως λέγει, μέ ενθουσιασμόν οί 

ηθοποιοί καί πάλιν αύτός φταίει- διότι δέν κατώρθωσε νά τούς ένθουσιάση 

διά τοΰ έργου του. ° Οσον Αφορή διά τό κοινόν, αύτό έδωσε τήν έτυμηγορίαν 

του, άναγκασθέντος τοΰ κ. θεοδωρίδου νά τό κατεβάοη άπό τήν δευτέραν 

παράοτασιν. "Ενα πράγμα έχομεν νά συστήσωμεν είς τήν κυρίαν Κυβέλην καί 

τόν κ. θεοδωρίδην, νά μή Ανεβάζουν τό τυχόν έργον ενός γνωστού ουγγρα- 

φέως, οίοσδήποτε καί αν είναι αύτός, διότι έχουν ύποχρέωσιν απέναντι τοϋ 

κοινού, ποΰ τούς υποστηρίζει.

• Ή Αιώνια 'Ιστορία· — Είς τό θέατρον Κυβέλης, έδόθη τό νέον έργον 

τοΰ κ. I. Παξινοΰ II Αίωνία 'Ιστορία·, τό όποιον έγράφη είς τήνΓαλλικήν, 

έξ ήί μετεφράσθη έπιτυχώς, 
εξαιρέσει τοΰ τίτλου' διότι δ 

κ. Παξινός τό είχε τιτλοφο- 

ρίσει «'0 Νόμος τοΰ θεού· 

χαρακτηρίζων τελείως τό έρ

γον του. Βαθύς ρεαλισμός 

καθρεφτίζεται καθ’ δλην τήν 

έξέλιξιν, στυγνός καί Αποκρου- 

στικός σέ μερικά σημεία.'Ο 

θεατής δέν ευρίσκει ένα συμ

παθητικό τύπο. "Ολοι ζοΰν 

δπως θέλουν, δπως πρέπει νά 

ζοΰν, καταπατώντας τούς νό

μους καί τις συνθήκες, μέ τις 

όποιες έχουν άλυσσοδεθεΐ οί 

άνθρωποι.'Η βάσις τοΰ έργου 

του είναι μιά μεγάλη Αλήθεια. 

"Οπως δ ανδρας, έτσι καί ή 

γυναίκα είναι Ανθρωπος καί 

έχει δικαιώματα στή ζωή, δσα 

καί αύτός. Τό έργο του, κατά 

τήν γλώσσαν τοϋ θεάτρου, δέν 

έστάθηκε, γιατί ή Αλήθεια είνε 

πικρή καί δ συγγραφεύς τήν 

υποστηρίζει. “Ετσι τό έργο 

του γίνεται Αντιπαθητικό. Μέ 

τέχνη, δ κ. I. Παξινός ξεσκε

πάζει τήν αλήθεια, βγάζοντας 

τή μάσκα τής υποκρισίας άπό τή ζωή καί μάς δίχνει δ,τι βλέπουμε, άλλά δέ 

θέλουμε νά ξέρουμε. Άποδεικνύει, δτι ή φύσις είναι πιό δυνατή Από κάθε 
δεσμό, άπό κάθε πρόληψι, ποΰ μάς περισφίγγει τή ζωή.

' Ο κ. ΙΙαξινός απεδείχθη κάτοχος τής σκηνής, μετ' ολίγον δέ έξελισοόμε- 

νος, θά μάς παρουσιάοη τά έργα, τά όποια πρέπει να βλέπουμε αν θέλουμε νά 

ζοΰμε ώς σύγχρονοι. "Ας μετριάση δλίγον τήν στυγνότητα, μέ τήν όποιαν 

ντύνει τά έργα του, γιά νά έχουμε τό πραγματικό σύγχρονο δράμα, τήν 

comedie, καί νά γλυτώσουμε άπό τά Ανούσια κατασκευάσματα μερικών δια- 

σήμων, οί όποιοι ας μή τόν κατηγορούν, δτι γράφει με Γαλλικήν άντίληψιν, 

διότι οϋτω άποδεικνύονται άγνοοΰντες τήν 'Αθηναϊκήν ζωήν.

Ό κ. Παξινός κατώρθωσε νά κράτηση τό ενδιαφέρον τον κοινού μέχρι 

τοΰ τέλους τοΰ έργου του, άποδείξας μίαν πρωτότυπον ψυχολογίαν τής γυ- 

ναικός καί σκηνικός άρετάς, εις τάς όποιας τό 'Ελληνικόν θέατρον δέν είναι 

συνηθισμένον.

Είς τό ένεργητικόν τοϋ συγγραφέως, πρέ

πει νά καταλογίσωμεν καί τόν ένθουσιασμόν 

τών ηθοποιών, οί όποιοι απέδωσαν έκτέλεσιν 

θαυμασίαν. 'Π κ. Κυβέλη καί οί κ.κ. Χρυ- 

σομάλλης, Γαβριηλίδης, Χαλκιόπουλος,'Ια- 

κωβίδης Φραγκούδης καί ή Α·ε Φλώρα 

Βορδώνη έκράτηοαν τούς ρόλους του πάρα 

πολύ καλά. Αί κ. κ. ‘Αλκαίου καί Βώκου 

μοναδικοί είς τούς γεροντικούς των ρόλους.

ο ΟΕΑΤΡΙΚΟΣ«
ΠΑΡΑΠΟΝΟΝ

Χρόνια στόν κάμπο, έρημο 

τό δέντρο τής ζωής μου 

καί τό χινόπωρο άνθισες.

Ανθος λευκό, μπροστά μου. 

Τί τάχα αν Ανοιξη μηνάς

τής σκοτεινής ψυχής μου ; 

’Αλλοίμονο.' “Αργησες ν’ άρθής 

κ' είναι βαρεία ή σκιά μου.

π. ΝΙΡΒΑΝΑΣ
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Στέλνει γραφή στό νειό τραγουδιστή 

τον Ρήγα ή θυγατέρα.

.. . •Έλα στήν αγκαλιά μου απόψε τή ζεστή 

καί φεύγεις πριν να φέξη ή μέρα.

Στόν ίσκιο έκεΐ, ποϋ απλώνει ή λεμονιά 

τοϋ κήπου, στό παλάτι,

θά σμίξουμε τά χείλη, κάτω άπ’ τά κλωνιά 

καί θά σοΰ πώ στ’ αυτί σου κάτι.

Χίλια τραγούδια θά σοΰ πώ γλυκά, 

χρυσέ μου, κϊ άλλα τόσα,

πώχουν φωλιάσει μέσ στό νοΰ μου μυστικά 

καί δέν τά λέει ανθρώπου γλώσσα ·.

Κί ό νειός ποϋ παίρνει τή γραφή,—Τί λές, 

νυχτιά, γιά τά μαλλιά του ; —

μ’ ενα βιολί, ποϋ χύνει αγάπες ντροπαλές, 

τραβάει γιά τό παλάτι κάτου.

Φτάνει στήν κόρη, ποϋ τόν καρτερεί 

στοϋ περβολιού τήν πόρτα.

—Πάμε μαζί στή λεμονιά τήν καρπερή, 

νά γείρουμε απαλά στά χόρτα,

Τραγουδιστή, μέ τή γλυκειά φωνή, 

μέ τό βιολί τό πλάνο.

Γιά τό φιλί μου ένα ρηγάπουλο θρηνεί 

γιά τό φιλί σου έγώ άς πεθάνω.

Καί πάνε Αγκαλιασμένοι στή μεριά, 

ποΰ εκείνη τόνε παίρνει.

βαρειά ή ανάσα γύρω τών άνθών βαρειά, 

στή νύχτα ένα μεθύσι φέρνει,

Ποϋ βαλαντώνει τόν τραγουδιστή 

γιά τήν πανώρια κόρη.

Ελα, στήν άγκαλιά μου γείρε τή ζεστή, 

χρυσό, ξεχωριστό μου αγόρι,

Καί πάρε τό φιλί μου — ω, τό φιλί — 

πριν νά σοΰ πώ τραγούδια.

Έγώ ειμ εκείνη, ποϋ φαρμάκεψα ή τρελλή 

τά χείλη μου /ιέ δυό λουλούδια.

Αεν ειμ’ έγώ τής Ρήγιοσας παιδί, 

— μοΰ τώπε μιά τσιγγάνα.

Έγώ ειμ’ αύτή, ποϋ τό βιολί σου τραγουδεΐ, 

κι εχω μιά Μάγισσα γιά μάννα.

Μιά Μάγισσα, ιοΰ Ρήγα σαστικιά 
καί κόρη ενός Άράπη, 

κι έγινα τώρα κάθε νύκτα ξωτικιά, 

νά σέρνω σκλάβους στήν αγάπη.

Κούφια χωρίζει απόψε καί βουβή 

πνοή τά κλώνια έκεϊνα'

μιά χρυσοδέσμη άπ’ τό φεγγάρι άν κατεβή, 

στοϋ κόρφου μου γλυστράει τά κρίνα.

C

* Τ Α Ε I

Ο γεγονός τής ύποστάσεως τών φαντασμά

των, λέγει ό Λομπρόζο είς τό περί πνευ

ματισμόν και υπνωτισμόν βιβλίον του, 

παύει νά φαίνεται άπίστεντον καί παρά

δοξον, έάν παραδεχθή κανείς έκεϊνο ποϋ 

λέγεται εΐδωλον, που οί Γάλλοι τό λένε 

double, οί ’Άγγλοι wraith καί οί Γερμανοί 

Doppelganger καί διά τό όποιον Αναφέ

ρουν τόσα οί άρχαϊοι μϋθοι.’Αλλ’ οί αρχαίοι 

δέν είχαν μελετήσει παρά όλίγας μόνον περιπτώσεις έμφανίσεων 

καί σκέψεων, ένώ οί σύγχρονοι συνήθροισαν μιά μεγάλη σειρά 

άπό παρατηρήσεις καί δόκιμός, ίσως άμφισβητησίμους, ληφθεί- 

σας κατά μάνας, άλλ’ έν πάση περιπτώσει άποκτώσας, δπως ή 

πέτρες ένός θόλου, μεγάλην στερεότητα έκ τής συνενώσεώς των.

«
Ή πρώτη ύπόμνησις τοϋ ειδώλου εύρίσκεται είς τάς παρα

τηρήσεις ποϋ έκαμεν ό Ρόκας καί αί όποϊαι Αργότερα έξηλέγ- 

χθησαν από τόν Makwel. Καί οί δύο αυτοί σοφοί παρετήρησαν, 

δτι ή δύναμις που κατέχουν μερικά κύτταρα νευρικά νά παρα

τείνουν τήν μυϊκήν κίνησιν καί ή ευαισθησία, προεκτείνονται είς 

μικροτέραν άπόστασιν τον αίματος είς τους μαγνητικούς, τους 

ύπνωτιστικούς καί τούς μεδιανιμικούς ύπνους μερικών αισθη

τικών δντων. Μιά πρώτη ζώνη ευαισθησίας έκτείνεται έκ τής 

έπιφανείας, είς τήν όποιαν εύρίσκεται τό σώμα, μέχρις άποστά- 

σεως 3-4 εκατοστόμετρων. Γύρω άπό τήν ζώνην, κατά διαστή

ματα 6-7 εκατοστόμέτρων εύρίσκονται καί άλλα σώματα άλλη- 

λοδιαδεχόμενα μέχρι 2-3 μέτρων. Τά στρώματα αύτά καταλή

γουν είς δύο άντιθέτους πόλους ευαίσθητους, κειμένους Αριστερά 

καί δεξιά τοΰ υποκειμένου. Τέλος οί δύο αυτοί πόλοι ένοϋνται 

καί ή ευαισθησία τοϋ ύποκειμένου μεταφέρεται, σάν ένα κο

στούμι, σ’ένα mannequin, σ’ ένα είδος φάντασμα, τό όποιον 

διά τοϋ μέσου αυτού ήμπορεϊ ν άπομακρννθή κατά διαταγήν 

τοϋ ύπνωτίζοντος καί νά περπατήση διά μέσου διαφόρων έμπο- 

δίων, διατηρούν τήν εύαισθησίαν του.

Κοίταξ’ έδώ στά μάτια μου βαθειά 

καί πιάσε μου τά στήθεια,

καί πές μου, άν βρίσκεται'τρανότερη Ξωθιά 

καί πειό τρανή ώμορφιά, οτ αλήθεια.

Μά άν ένας, ποΰ γυρνά καί τραγουδεΐ 

τις νύχτες με φεγγάρι,

δέν είναι ορθό τοΰ Ρήγα τώμορφο παιδί 

γυναίκα μια φορά να παρη,

Αικό σου είναι, χρυσέ μου, τό φιλί 

μαζί μέ τά τραγούδια.

Στή μαύρη ζήλεια μου φαρμάκεψα ή τρελλή 

τά χείλη μου μέ δυό λουλούδια ....

Κι δ νειός τής Ρηγοπούλας τά φιλιά 

ρουφάει καί δέ χορταίνει.

Πάει κί ή μιλιά του, ή ζαχαρένια του μιλιά, 

καί τώρα πειά δέν απομένει,

Παρά τό μάγο του βιολί, ποϋ αργα 

στή χώρα σιγοκλαίει

κί άπό τή νύχτα έκεινη πικροχολογα, 

ποΰ λές κί ένα τραγούδι λέει:

— Μιας Μάγισσας ή κόρη ή ξωτικιά 

στοϋ κήπου τάνθια χάμου,

μέ τά φιλιά της μέ φαρμάκεψε ή κακιά 

κί άλλοι, μού πιάστηκε ή μιλιά μου.

ΆΛηναι. ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΠΕΡΑΝΤΣΑΣ

Δ Ω Λ Α *
Ή ύπόστασις τοϋ ειδώλου αύτοΰ έπεβεβαιώθη καί ύπό τον 

Durville. Μέ τήν βοήθειαν τών passes τών μαγνητιστών καί 

άλλων μεθόδων, έδημιούργησεν ένα είδος ειδώλου γύρω άπό δύο 

υποκείμενα, τά όποια ή μπορούσαν κατά διαταγήν νά δώσουν 

κτυπήματα εις άπόστασιν άπό αύτά. ’ Εξακολουθών τά πειρά

ματα, παρετήρησε νά σχηματίζεται εις άπόστασιν 50—60 

έκατοστομέτρων άπό τά μέντιουμ ένα Αληθινόν φάντασμα, 

τό όποιον μπορούσε νά άπομακρννθή λιγάκι. Τά διάφορα μέλη 

τοϋ ειδώλου αύτοΰ έξήρχοντο σάν Αναθυμιάσεις καπνού, άπό 

τό μέτωπον άπό τό στόμα καί άπό τους ρώθωνας τοΰ μέντιουμ, 

άποτελονσαν ένα σύνολον, ποΰ ομοίαζε μ αύτό πολύ καί ήσαν 

φωτεινά καί κάπως πυκνά. Τό εΐδωλον αύτό ήτο συνδεδεμένον 

μέ τό σώμα μ ένα κορδόνι ρευστωειδές άναχωροΰν άπό τό 

κέντρον τού έπιγαστρίου. ’Ενφ δέ τά ορατά όργανα τού ειδώλου 

αισθάνονται, αί πραγματικοί αισθήσεις τοΰ μέντιουμ μένουν 

Αναίσθητοι. "Οταν πλησιάζει κανείς τό εΐδοολον αύτό, αισθάνεται 

νά τόν κτυπα ένας άνεμος κρύος. ’Εάν τό έγγίση αισθάνεται 

μιά φρεσκάδα ύγράν καί μέσα είς τό σκότος τά δάκτυλα καθί

στανται φωτεινά. Τό εΐδωλον πολλών μέντιουμ ήμπορεϊ νά 

παραγάγη ήχους όμοιους μέ τούς ήχους τοΰ γρατζουνίσματος, 

κτυπήματα είς άπόστασιν, ν άνοιξη πόρτες, κιβώτια κλπ. Ό 

μαγνητιστής Lewis παρεκλήθει πρό τίνος άπό κάποιον φίλον 

του νά πάγη είς τό σπίτι του, νά πλησιάση μίαν κυρίαν καί νά 

έγγίση τούς ώμους της. “Εστειλε νά πιστοποιήση τό πράγμα 

καί εύρε τό σπίτι άνω κάτω, διότι ένα φάντασμα, τό εΐδωλον 

τοΰ Lewis, είσήλθε έκεΐ καί ήγγισε μίαν κυρίαν είς τούς ώμους.

"Οταν τά γεγονότα αύτά γίνουν παραδεκτά, είναι εύκολον νά 

έννοήση κάνεις τό εξής: "Οταν Αποκοιμούνται αί αισθήσεις 

κατά τόν ύπνον, τό εΐδωλον ήμπορεϊ νά ίνεργήση καί νά μετα- 

φερθή είς μεγάλην άπόστασιν, δπως είς τήν έπομένην περίπτω- 

σιν, έξακριβωθεϊσαν άπό τόν Hyslop. Ό Ιατρός C. W. S. 

έγείρεται άπό βαθύν ύπνον μίαν Κυριακήν κατά τό έτος 

1907, τήν πρώτην μεταμεσονύκτιον ώραν μέ τήν καθαρόν 

Ιδέαν, δτι μέσα είς τόν κοιτώνά του εύρίσκεται κάποιο πρόσωπό. 

Άναζητών είς δλας τάς γωνίας, βλέπει έξαφνα είς τά πόδια τοΰ 

κρεββατιοΰ του τήν γυναϊκά του μέ τά έσώρρουχά της. Τήν 

ρωτά τί κάνει έκεΐ καί αύτή τοϋ άπαντα, δτι ήρθεν Αναζητούσα 

νέα του. Κατόπιν τόν πλησιάζει, τόν άσπάζεται καί έπειτα έξα- 

φανίζεται. Σημειωτέου, δτι ό ιατρός έλειπε σέ ταξεϊδι. Τό πρωί 

έτηλεγράφησεν είς τήν γυναϊκά του, ή όποία τοΰ άπήντησεν, δτι 

δέν ήμπορεϊ νά έξηγήση τό φαινόμενον, άλλ’ έν πάση περιπτώ- 

σει εύρίσκεται άριστα είς τήν ύγείαν της. ’Επιστρέψας μετ’ όλί

γας ήμέρας έμεινεν έκπληκτος, δταν ή γυναϊκά του τόν ρώτησε 

έάν κοιμήθηκε καλά τήν νύκτα τοΰ Σαββάτου. Τής ζήτησεν 

έξηγήσεις καί έκεινη τοΰ άπήντησεν. δτι είχε διαβάσει είς τό 

• Laws of Physical Phenomens» τοΰ Hadeson, δτι είναι 

δυνατόν νά έμφανισθή κανείς σ’ ένα πρόσωπο, ποΰ εύρίσκεται 

μακρυά, άρκεϊ νά προσηλώση τόν νοΰν του σ αύτό, πριν κοι- 

μηθή καί δτι έκαμε τό πείραμα αύτό.

«
”/1ς έλθωμεν τώρα είς τήν ένέργειαν τοϋ ειδώλου έν τή 

μεδιανιμική καταστάσει.

Ό Krookes διηγείται, δτι είδε τό εΐδωλον τής κυρίας Fag 

»·ά παίρνη ένα βιβλίον, κείμενον είς άπόστασιν όκτώ ποδών τής 

άνωτέρω κυρίας. Ή κόρη ένός είρηνοδίκου Γάλλου ήμπο- 

ρούσε νά άποστέλλη τό εΐδωλον της είς τά πρόσωπα πού τήν 

έπιθυμοΰσαν. “Αλλο παράδειγμα. Ό Ούζέμα 

Ούσάτζο, ιεραπόστολος σέ κάποια φυλή άγριων, 

έδήλωσε σ’ένα αξιωματικόν, δτι είναι ικα

νός νά μεταφερθή άμέσως είς τήν πεδιάδα 

τοΰ Yemog, άπέχουσαν τέσσαρας ήμέρας άπό 

τό μέρος είς τό όποιον εύρίσκοντο. Ό άξιω- 

ματικός παρέοτη είς τήν προετοιμασίαν έκεί- 

νου, ποϋ έκάλει άναχώρησίν του, έδέχθη νά 

παραγγείλη είς ένα φίλον του, μένοντα είς 

άπόστασιν τριών ήμερων. Ό Ούζέμα άναψε 

μιά φωτιά άπό μυροβόλα φύλλα, έβγαλε τά 

ένδύματά του, τραγούδησεν ένα τραγούδι πα

ράξενο, προσκάλεσε τά πνεύματα τών δασών 

καί τών ύδάτων καί έπειτα παρεδόθη σ’ ένα 

πρωτότυπον ύπνο. Μετ’ όλίγας ώρας τής ναρ- 

κώσεως αύτής, κατά τήν δποίαν κάθε ίχνος 

ζωής έφάνη δτι σταμάτησεν, έξύπνησε μέ τό 

σώμά του κατειλημμένου άπό σπασμοδικάς 

κινήσεις καί έδήλωσεν, δτι έπιστρέφει άπό τήν 

Yemog. Τό πραγμα έπεβεβαιώθη δλίγον βρα

δύτεροι· άπό τόν φίλον τοΰ Αξιωματικού.

Άπό τό γεγονός αύτό προκύπτει καθαρά, 

δτι ό Ούζέμα μέ τήν βοήθειαν ύπνωτιστικών 

μέσων, κατώρθωσε νά χωρίση άπό τόν έαυ- 

τόν του τό εΐδωλον του καί νά τό στείλη είς 

τό συμφωνηθέν μέρος.

Κατά τό *1845  ή Α'ς Αιμιλία Σαζέ, κατα

γόμενη άπό τήν Ντιζόν, ήτο διδασκάλισσα είβ 

ένα παρθεναγωγείο είς τήν Αιβονίαν τής Ρω- 

σσίας. Όλίγας εβδομάδας μετά τήν άφιξίν τηζ 

είς τήν Ρωσσικήν πόλιν ήρχισαν νά διαδίδων- 

ται σωρεϊαι φημών είς βάρος της. Μίαν ήμέραν, ποϋ έκαμνε 

μάθημα είς δεκατρείς άπό τάς μαθήτριας της, έξαφνα αί τελευ

ταίοι αύταί είδαν δύο Αιμιλίας, τήν μίαν νά γράφη είς τόν 

πίνακα καί τήν άλλην πλάϊ της νά μιμήται τάς κινήσεις της.

Μίαν άλλην ήμέραν, ποΰ έτρωγεν είς τήν τραπεζαρίαν μαζί 

μέ τάς μαθήτριας, έγένετο πάλιν ορατόν δπισθέν της τό εΐδωλόν 

της νά μιμήται τάς διαφόρους κινήσεις της.Άλλην φοράν πάλιν 

εύρίσκετο στό κρεββάτι άπό ένα έλαφρό κρυολόγημα. Μιά φίλη 

της, ή Δ1ς Βραγκέλ, τής κρατούσε συντροφιά, δταν έξαφνα είδε 

τό εΐδωλον τής Αιμιλίας νά περιπατή μέσα είς τό δοιμάτιον. 

Κάποτε είχε συναθροίσει τάς μαθήτριας της διά κέντημα καί 

αύτή είχε πάγει στόν κήπο διά νά μαζέψη λουλούδια. “Εξαφνα 

αί μαθήτριαι τήν είδαν νά κάθεται μέσα είς τήν αίθουσαν Ακί

νητος καί άφωνος. Δύο άπό τά παιδιά πήγαν νά τήν έγγίσουν 

άλλά είδον δτι ήτο άϋλος καί ήρχισεν νά έξατμίζεται σιγά-σιγά. 

’Ανάλογα συμβάντα έλαβον χώραν καί άλλα πολλά κατά τό 

διάστημα δεκαπέντε μηνών καί ήνάγκασαν τούς προϊσταμένους 

τοΰ Παρθεναγωγείου νά τήν παύσουν. ’Αναχωρούσα είπεν : 

«Είναι ή δεκάτη ένάτη φορά ποΰ μέ διώχνουν γί αύτήν τήν 

αιτίαν».

"Ομοια παραδείγματα υπάρχουν άπειρα.

“Επειτα άπό δλα τά άνωτέρω προκύπτει, δτι ή έκδήλωσις τοΰ 

ειδώλου συσχετίζεται μέ τάς διαφόρους άνωμάλους ψυχικάς 

καταστάσεις. Τό εΐδωλον έξηγεϊ, χωρίς νά παρίσταται άνάγκη 

νά ζητηθή ή συνδρομή τών πνευμάτων, πλεϊστα πνευματικά 

φαινόμενα. Τό εΐδωλον έξηγεϊ, είς τό μέντιουμ, τήν Ιδιότητα 

τοΰ δυνατού τής όράσεως, είς τό σκότος. Τό εΐδωλον έπίσης 

έξηγεϊ είς τόν ύπνοβάτην τήν μεταλλαγήν τών αισθήσεων, ή 

όποία τόν κάμνει νά βλέπη μέ τά αύτιά π.χ. »·ά οσφραίνεται μέ 

τά γόνατα κλπ.

’Επίσης ήμπορεϊ νά δώση είς τά μέντιουμ καί είς τούς 

ύπνοβάτας τήν Ιδιότητα νά βλέπουν είς άπόστασιν, ή διά μέσου 

άφανών σημάτων.

Τό εΐδωλον έπίσης δίδει σαφή Ιδέαν τής ύπάρξεως άτμοει- 

δών σωμάτων, τά όποια έχουν έπί τινα χρόνον, τάς δυνάμεις 
και τάς αισθήσεις ένός πραγματικού σώματος. ’Επίσης τό εΐδω

λον ήμπορεϊ νά θεωρηθή ώς τό συνδετικόν μεταξύ τού μέντιουμ 

καί τοΰ πνεύματος ένός άποθανόντος. Άλλ’ ένώ τό τελευταίου 

αύτό φαίνεται άθάνατον, τό εΐδωλον δέν διατηρείται μετά τήν 

έπιθάνατον άγωνίαν ένός άτόμου. Ή ένέργειά του συμφωνεί 

μέ τήν ένέργειαν τοΰ ζώντος, ένφ ή ένέργειά τών άποθανόντων 

είναι συνήθως αύτόνομος καί συχνά εύρίσκεται είς άντίθεσιν μέ 

τήν ένέργειαν τοΰ μέντιουμ. Τό πνεύμα έμφανίζεται μέ δψιν

u. lzz j Il
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΤΟΝ ΚΤΗΝΩΝ. — Δέν είναι μόνον οί άνθρωποι, ποΰ έχουν άνάγκην νοσοκομείων δια νά 
νοσηλεύωνται. Καί τά κτήνη, τά όποια τόσον χρήσιμα είναι είς τόν άνθρωπον, έχουν άνάγκην περιποιή- 
σεως καί συστηματικής νοσηλείας. Άπό τήν σκέηαν αύτήν άναχωροΰσα ή Α. Μ. ή Βασίλισσα, ίδρυσε 
καί έχει ύπό τήν προστασίαν Της νοσοκομεΐον κτηνών, είς τό όποιον νοσηλεύονται καί θεραπεύονται 
τά ζώα, Απαράλλακτα δπως καί ό άνθρωπος καί τά όποια άλλοιώτικα θά άπέθνησκαν. ’Εγχειρήσεις, 
Ακτινοσκοπήσεις, ήλεκτρικά λουτρά, μασάζ, έπίδεσμοι, δίαιτα, ένέσεις, δλα τά μέσα τής τελειοποιηθείσης 

έπιστήμης έφαρμόζονται διά τά Ασθενή ζώα, Απαράλλακτα Οπως έφαρμόζονται καίδιά τόν άνθρωπον.

φαντάσματος χωριστού άπό τό μέντιουμ δεικνύει ένέργειαν 

έχούσα τόν Ατομικόν χαρακτήρα τών άποθανόντων.

«
Οί Αιγύπτιοι διέκριναν τρία στοιχεία είς κάθε άνθρωπον. Τό 

σώμα, τό Κού, φωτεινόν ή πνεύμα καί τό Σκά τό εΐδωλον 

δηλαδή, θεωρούμενου ώς σύνδεσμος καί μεσάζον μεταξύ τοΰ 

σώματος καί τοΰ πνεύματος. Ώνόμαζαν έπίσης σρίτ ή σκιάν 

καί πίστευαν, δτι ήτο καμωμένον άπό ύλην λεπτήν, καλύπτουσαν 

τό ζωντανόν σώμα, λαμβάνον τό σχήμα καί τάς ιδιότητας κατά 

τάς διαφόρους ήλικίας τής ζωής καί χανόμενον μαζύ μέ τόν θάνα

τον τοϋ σώματος. Τό θεωρούσαν γενικώς άόροτον καί όρατόν 

μόνον εις ολίγους ιερείς και σέ μερικά μέντιουμ, ικανά διά τό 

πραγμα αύτό, έπειτα άπό μακράν ειδικήν έξάσκησιν, ή διότι τό 

Απέκτησαν δώρου έκ τής φύσεως.

Κ ».

Είς τό Έστιατόριον.

Πελάτης.— "Ελα δώ γκαρσόν, γιατί μοδ είπες δτι αύτή ή κοτολέττα 
είναι καλή, ενφ ε&ρήκα μίαν μοΐγα μέσα;

Γκαρσόνι.— Κύριε ούδέν καλόν άμυγ'ες κακού !...
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΡΑΣΙΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ

Τά μικρόβια εσυνηθίσαμεν νά τά θεωρονμεν 

ώς ύπάρατα δντα, τών οποίων ό σκοπός είναι ή 

άποσάθρωσις της ζωής καί τής υγείας μας. Ή ιδέα 

αΰτη εγεννήθη είς τόν πολυν κόσμον, λόγω τον δτι 

αί φρικωδέστεροι νόσοι καί αί έπικινδυνέστεροι έπι- 

δημίαι γεννώνται καί διαδίδονται δλεθρίως διά διαφόρων μικρο

βίων.' Εάν δμως υπάρχουν μικρόβια δλεθρίαν Ιγοντα έπίδρασιν 

έπί τοΰ όργανισμοϋ μας, ύπάρχουν καί άλλα, τά όποια είναι 

οί καλλίτεροι φίλοι μας εν τή φύσει.

Ό ατμοσφαιρικός αήρ περιέχει ενα στοιχείου σπουδαιότατου, 

τό Άζωτον. Τό άέριον αύτό τά φυτά δέν μπορούν νά τό πάρουν 

άπό τόν αέρα δπως είναι, ένφ τους είναι χρησιμώτατον. Υπάρ

χει δμως ένα είδος μικροβίων, τά οποία κατωρθώνονν ώστε τό 

άζωτον νά τό ενώνουν μέ άλλα στοιχεία καί νά σχηματίζουν 

ενώσεις, αί όποϊαι είναι θρεπτικώταται τρο

φοί διά τόν φυτικόν κόσμον.

Προ δύο περίπου έτών, είς τά διάφορα έπι- 

στημονικά έργαστήρια, ήρχισαν νά γίνωνται 

Αντικείμενου έπισταμένης έρεύνης αύτά τά πο

λύτιμα μικρόβια. Κατώρθωσαν δέ νά τά συλ- 

λέξουν έντός ύαλίνων δοχείων καί νά τά άπο- 

στέλλουν ταχυδρομικώς είς τους γεωργούς, 

διά νά τά σπέρνουν μαζύ μέ τόν σίτον, ώστε 

νά είναι πολύ κοντά εις τόν σπόρον καί νά 

τοΰ προσφέρουν τάς πολυτίμους υπηρεσίας 

των, παρέχοντα τό άζωτον, τό όποιον χρειάζε

ται διά νά τραφή καί νά άναπτυχθή ένα φυτόν.

Κατ' αύτόν τόν τρόπον, ό αγρός χωρίς νά 

έξαντλήται εις θρεπτικός ουσίας, είναι δυνατόν 

νά χρησιμοποιήται κατ' έτος διά τήν σποράν 

τοΰ σίτου μέ τήν αύτήν πάντοτε παραγωγήν.

Δέν είναι δμως μόνον αύτή ή υπηρεσία, 

τήν οποίαν μάς προσφέρουν τά μικρόβια.

0ά έζετάσωμεν τήν δράσιν των άπό ίατρι 

κής άπόφεως, ήτις είναι καί ή σπουδαιότερα. 

' Υπάρχει ένας μεγάλος Αριθμός μικροβίων, τά 

όποια καλούνται έπιστημονικώς, τοΰ γάλακτος. 

Τά μικρόβια αύτά εύρίσκονται είς πολύ μεγά

λος ποσότητας έντός τών σταύλων καί άορά- 

τως εισέρχονται είς τό γάλα μετά τό άρμεγμα. 

Τό περίεργον είναι δτι εισερχόμενα είς τό γάλα 

και πολλαπλασιαζόμενα, έμποδίζουν τήν είσο

δον άλλων μικροβίων, τά όποια θά μπορού

σαν νά μας βλάψουν. Εισερχόμενα είς τόν 

οργανισμόν μας έξακολουθοϋν τήν ένεργητικήν 

των δράσιν, έμποδίζοντα τόν πολλαπλασιασμόν 

άλλων βλαβερών μικροβίων, τά όποια, είτε 

διά τών τροφών, είτε διά τοΰ άέρος, εισέρχον

ται άνά πάσαν στιγμήν είς τόν οργανισμόν 

μας. Αυτός είναι δ λόγος, διά τόν όποιον οί 

ιατροί διατάσσουν είς τούς ασθενείς τό γάλα.

’Ακόμη καί ή παρασκευή τού βουτύρου καί 

τυρού ώφείλεται είς τά μικρόβια. Άλλά μήπως 

καί τό κρασί καί τά δέρματα καί άλλα δέν 

οφείλονται είς αύτά; Πολύ περίεργον δμως 

είναι τό άποτέλεσμα τής δράσεώς των δσον 

άφορά τού νά διατηρούν τήν ωραιότητα τής 

φύσεως. Τά φύλλα τοΰ φθινοπώρου, τά δποΐα 

τού άνεμου σκορπίζονται είς τό έδαφος μαραμένα χωρίς καμ- 

μιά ζωή, διά τής ένεργείας τών μικροβίων, μεταβάλλονται είς 

ουσίας, τάς όποιας, άπορροφόντα τά δένδρα άπό τό έδαφος, 

λαμβάνουν τά συστατικά, τά όποια χρειάζοντα τά νέα φύλλα νά 

βλαστήσουν τήν άνοιξιν καταπράσινα καί γεμάτα ζωή καί έμορφιά.

» Μ *

ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠ’ ΟΛΑ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΓΕΝΕΙΑΔΟΥ
Μία άπό τάς νεωτεριστικοτέρας καί τάς 
πλέον εΰμεθόδους έλληνίδας διδασκαλίσσας. 
Κατάγεται άπό τήν Κωνσταντινοΰπολιν, 
δπου έδίδαξεν έπί σειράν έτών. Τώρα διω- 
ρίσΰη είς τό άσυλον τής «Αγίας Αικατερί
νης» τό όποιον έν τφ προσώπω της εύρε 

τόν άνθρωπόν του.

είς τό φύσημα

Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΧ.—Άναγκαζόμεθα άκόμη μίαν φοράν νά 
έπαναλάβωμεν, δτι τό έβδομαδιαιον συμπλήρωμα τής «Εικονο

γραφημένης» άποστέλλεται ΔΩΡΕΑΝ πρός τούς συνδρομητάς μας. Ή 
«Εικονογραφημένη», δπως έγράψαμεν έπανειλημμένως μέχρι τοϋδε, 
έπιθυμοϋσα νά έρχεται είς συχνοτέραν επικοινωνίαν μετά τών συνδρο
μητών αύτής, άπεφάσισε, προβαίνουσα είς μεγάλος θυσίας, επειδή 
ήτο εντελώς αδύνατον ύπό τάς παρούσας συνθήκας, νά έκδίδεται δεκα
πενθήμερος, νά πυκνώση τήν έκδοσιν αύτής διά τοΰ εβδομαδιαίου συμ

πληρώματος, τό όποιον είναι παράρτημα αύτής. ΟΙ συνδρομηταί τής 
μηνιαίας «Εικονογραφημένης», οι καταβάλλοντες τήν αύτήν συνδρομήν 
δπως καί πρότερον, έχουν τό δικαίωμα νά λαμβάνουν ΔΩΡΕΑΝ καί τήν 
έβδομαδιαιον έκδοσιν.

ΕΡΑΤΩ Θ. ΒΡΑΤΣΑΝΟΥ

Έν μέσφ βαθύτατου γήρατος, περιστοιχουμένη ύπό τέκνων, τά δποΐα 
άρίστην κατέχουν έν τή κοινωνία θέσιν, άπέθανε τόν λήξαντα μήνα ή 
σεβαστή δέσποινα καί ένάρετος μήτηρ Ερατώ θ. Βρατσάνου. ‘Η, μετα- 
στάσα διακρινομένη διά τούς έλληνοπρεπεϊς τρόπους της, τό ήπιον τού 
χαρακτήρος, τήν χριστιανικότητα καί τήν εύγένειάν της, ήτο σύζυγος τού 
αειμνήστου θ. Βρατσάνου, υίοδ τοΰ πυρπολητοΰ τών Ψαρών ’Αντωνίου 
Βρατσάνου καί μήτηρ τού ήμετέρου διευθυντού καί Βουλευτοϋ Ψαρών κ. 
Δημ. Βρατσάνου. Ή μακαρϊτις καθ’ δλον τόν βίον της μίαν μόνον κατέ
βαλε φροντίδα, πώς νά φανή άνταξία τής μεγάλης οικογένειας τοϋ συζύ
γου της καί εις μίαν καί μόνην φροντίδα συνεκέντρωσε δλην της τήν 
προσοχήν, πώς νά άναθρέψη τά τέκνα της συμφώνως πρός τάς παραδό
σεις τής οικογένειας της. Ή μεταστάσα έξετιμάτο καί ήγαπάτο δπό πάν
των, διότι ύπήρξε πρότυπον φιλοστόργου μητρός καί άφωσιομένης συζύγου.

Πάντες δσοι έγνώρισαν αύτήν, δέν δΰνανται νά αναφέρουν πλέον τό δνο- 
μά της παρά μέ δικαιολογημένην λύπην. Οί κόποι 
της καί αί φροντίδες τάς όποιας κατέβαλε διά τήν 
ανατροφήν καί έκπαίδευσιν τών τέκνων της δέν άπέ- 
βησαν έπί ματαίφ άλλ" έκαρποφόρησαν, διότι άπερ- 
χομένη εις τόν άλλον κόσμον έν βαθυτάτφ γήρατι 
ηύτΰχησε νά ίδή ταΰτα άποκατεστημένα τελείως, 
δπως τόν κ. Ν. Βρατσάνον άλλοτε υπουργικόν γραμ
ματέα, τούς κ. κ. I. καί Α. Βρατσάνον άνωτέρους 
αξιωματικούς τού πολεμικού Ναυτικού, τόν κ. Δημ. 
Βρατσάνον διευθυντήν τής «Εικονογραφημένης», τόν 
κ. Σπ. Βρατσάνον καί τάς κυρίας ’Αγγελικήν Καλη- 
μέρη καί 'Ελένην Κωνσταντακοπούλου.

«
ΘΕΑΤΡΑ ΕΙΣ ΤΑ ΧΑΡΑΚΩΜΑΤΑ

Είς τό Παρίσι έσχάτως ήρχισε νά γίνεται μία ενέρ
γεια διά νά άποκτήσουν θέατρον οί ύπερασπισταί τής 
Γαλλίας, οί μαχόμενοι καί οί ταλαιπωρούμενοι είς τό 
μέτωπον μέσα είς τά ανήλια βάθη τών χαρακωμάτων. 
Καί ή ένέργεια αύτη έπέτυχεν. θίασοι πολυάριθμοι 
κατηρτίσθησαν ύπό τών καλλιτέρων ήθοποιών τού 
Γαλλικού θεάτρου. Ή διεύθυνσις τών θεάτρων αύτών 
διατελεί ύπό τήν προστασίαν τής ’Ακαδημίας τών 
Καλών Τεχνών καί τή άρωγή τής Γαλλικής Κωμφ- 
δίας. ’Εννοείται δτι δλα τά έξοδα είναι είς βάρος 
τών Ιδρυτών καί οί στρατιώται θεαταί δέν πληρώ
νουν τίποτε. _

’ “η μονμαρτρη,,
Ή «Μονμάρτρη» τό κομψό δηλαδή θεατρικό έργο 

τού Πιέρ Φρονταί καί Πιέρ Αουΐς πού ξετρέλλανε 
έφέτος τούς ’Αθηναίους μέ τάς ώραίας του σκηνάς 
καί τήν ώραιοτέραν του πλοκήν παίζεται αύτήν τήν 
έποχήν καί είς τό Παρίσι μέ μεγάλην έπιτυχίαν. ΟΙ 
Παριζιάνοι, δπως καί οί ’Αθηναίοι, είναι ξετρελλαμέ- 
νοι μέ τήν Μαρή Κλαίρ καί τήν χειροκροτούν κάθε 
βράδυ είς τό θέατρον τοΰ Σατλέ. Τό περίεργον είναι 
δτι ταυτοχρόνως παίζεται καί είς ένα άπό τούς κινη
ματογράφους τής Γαλλικής πρωτευούσης, ή κορ- 
δέλλα τοΰ κινηματογραφηθέντος έργου, είς τήν δποίαν 
τόν πρωταγωνιστήν παίζει, δ έτερος τών συγγραφέων. 
Γίνεται τώρα σκέψις, δπως γράφουν τά Παρισινά 
φύλλα, νά έτοιμασθή ή «Μονμάρτρη» διά νά παιχθή 
καί εις τά χαρακώματα ένώπιον τών στρατιωτών διά 
νά έπαναφέρη είς τάς άναμνήσεις των κομμάτια άπό 
τήν έξωφρενικήν καί γλεντζέδικην ζωήν τής ξακου
σμένης Παρισινής συνοικίας.

» · *
ΠΩΣ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΤΑ ΦΡΟΥΤΑ

Είς τό ζήτημα αυτό, έπεκράτησε ή Αγγλική μέθοδος. 

Δέν βάζουν πλέον είς τις φρουτιέρες, τις καλλιτεχνικές 

πυραμίδες, τις όποιες έστηναν άλλοτε, άλλά προσπαθούν 

νά τά παρουσιάζουν μέ μία φαινομενικήν άτημελησίαν ώς νά μήν έχρειάοθη

επιμέλεια διά νά απαρτίζουν μιά φυσικήν έμφάνησι. Προ παντός πρέπει τά 
φρούτα νά φαίνονται φρέσκα χωρίς νά έχη μαραθή ή έπιδερμίς τους άπό τήν 

παραμικρόν επαφήν. Ή φράουλες, τά κεράσια, τά δαμάσκηνα, τά σταφύλια 

καί έν γένει, όλοι οί καρποί, οί όποιοι τρώγονται ακαθάριστοι, πρέπει νά πλέ- 

νωνται έπιμελώς πριν παρατεθούν. Προς τοΰτο τούς θέτετε προσεκτικά έντός 

τρυπητού τό όποιον βουτάτε δύο ή τρεις φορές μέσα σέ καθαρό νερό καί 

χωρίς νά τά άφίσετε μέσα. Κατόπιν τά κενώνετε επάνω σέ μιά στεγνή πετσέτα 

διά νά στεγνώσουν χωρίς νά τά έγγίσετε. Άμα στεγνώσουν τά βάζετε στήν 

κομποστιέρα έπάνω σέ στρώμα άπό χλοιρά φΰλλα.

Αντί μιας ή δυό φρουτιέρες 6ί δλην τήν τράπεζαν, συνη

θίζουν τώρα νά βάζουν αριστερά καί έμπρός άπό τό πιάτον 

έκάοτου δαιτημύνος, ενα καλαθάκι άπό λιγαριά καί άπό πορ

σελάνη ή μετάλλινου κατ' άπομίμησιν πλεκτού. Σέ καθ' ένα 

άπό τά πανεράκια αυτά εύρίσκονται διαφόρων ειδών φρούτα 

άνακατεμένα μέ φύλλα καί άνθη. Διά τά σταφύλια έχουν ειδικά ποτήρια 

μέ υψηλό λαιμό, άπό τά όποια τό τσαμπί, κρέμεται δπως καί άπό τό 
κλίμα. Έν γένει τά φρούτα πρέπει νά είναι τοποθετημένα κατά τοιοΰ- 

τον τρόπον, ώστε όποιος πέρνει ένα, νά μήν κινδυνεύη νά σκορπίση 

δλα τά αλλα έπί τής τραπέζης.

■Εν Άθηναις, Τυπογραςιείον «'Εστία» Κ. ΜάΙσνερ καί Ν. Καργαδούρη — 10Β7ί.


