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ΤΑ ΜΠΑΝΙΑ.—Μ’ δλες τΙς ψυχρίτσες, ποΰ έπεκράτησαν κατά τις
τελευταίες ήμέρες τοϋ Αύγουστου, τά μπάνια Εξακολουθούσαν
νά παρουσιάζουν τάς πρωινός και τάς άπογευματινάς ώρας
Εξαιρετικήν κίνησιν. Καί, δπως βεβαιοϋν οί ειδικοί, τά καλλί
τερα καί τά ώφελιμώτερα άπό υγιεινής άπόψεως μπάνια, γίνον
ται τόν μήνα αύτον. AL Άτθΐδες, δσαι διά τόν Ενα ή τόν άλλον
λόγον δέν άπήλαυσαν τήν Εξοχήν, άπήλαυσαν τήν Φαληρικήν
θάλασσαν μέ τήν ζωογόνον δροσιά της, μέσα είς τά κύματα τής
όποίας παρέδιδαν τό σώμά τους, μεθυσμένοι άπό τήν ήδονήν,
ποϋ προξενεί τό χάϊδεμά τους.
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Αί κυρίαι ποΰ γράφουν καί ομιλούν, α'ι έντελεκτουέλ καί έστέτ κυριαι
τής Πρωτευούσης, ποΰ άποτελοΰν τήν πνευματικήν άριστοκρατίαν τοΰ
γυναικείου φύλου, άπεφάσισαν νά έμφανισθοΰν ενώπιον μας έφέτος
πολύ ζωηρότερον άπό κάθε άλλην χρονιάν καί νά μάς δείξουν τί ήμποροΰν νά κάμουν, όταν θέλουν. Τό πράγμα εϊναι άρκετά παρηγορητι
κόν καί θά έπιθυμούσαμεν αί άποφάσεις αύταί τών κυριών νά φθάσουν
είς τό έπιδιωκόμενον άποτέλεσμα. ΑΙ κυρίαι, αί όποϊαι άνέλαβον τό
έργον αύτό μάς βεβαιοΰν, δτι θά μάς παρουσιάσουν πράγματα καταπλη
κτικά. "Ιδρυσαν ένα σύλλογον, σκοπός τοΰ δποίου θά εϊναι ή όργάνωσις
διαλέξεων καί έσπερίδων. Ή δλη κίνησις καθώς καί αί διαλέξεις θά
διευθύνονται άποκλειστικώς άπό τούς άντιπροσώπους τοΰ ωραίου φύλου
οί δέ κομφερανσιέ θά είναι άποκλειστικώς έπίσης ώραΐαι κυρίαι καί
δεσποινίδες. Είς ημάς τούς άντιπροσωπεύοντας τό άσχημον φΰλον θά
μάς έπιτρέπουν μόνον νά παρακολουθοΰμεν δλην αύτήν τήν κίνησιν
Όσον δ’ άφορφ τήν δρασιν τών συμμάχων είς άπαντα τά πολεμικά πού μάς προαναγγέλλουν, ώς θεαταί καί άκροαταί μόνον. Εκείνο δμως
μέτωπα, συνεχίζεται μετ’ αποτελεσμάτων έπιτυχών καί ένισχυτικών τοΰ πού άποτελεΐ τό πλέον σπουδαϊον καί νεωτεριστικόν σημεϊον τής κινήάγώνός των. Τά Γερμανικά στρατεύματα καταβάλλουν τάς τελευταίας σεως αύτής, εϊναι ή άπόφασις τών κυριών νά μή δμιλήσουν τίποτε
περί τοΰ φεμινισμού, τής χειραφετήσεως τής γυναικός καί τής καλλιτετων σπασμωδικάς κινήσεις, παντοΰ δέ ύποχωροΰν πρό τής ορμητικής
ρεύσεως τής θέσεως τοΰ φύλου της. Τά ζητήματα αύτά —μάς λέγουν
καί θυελλώδους έπιθέσεως τών Συμμάχων. Είς τό μέτωπον τοΰ Βερντέν,
πάσαι αί άπόπειραι τών Γερμανών απέτυχον, συντριβεϊσαι έπί τοΰ βρά αί ώραΐαι ίδρύτριαιτοΰ φιλολογικοΰ συλλόγου—εϊναι ζητήματα κοινω
νικά γενικότερα καί τά όποια πρέπει νά άναλάβη ειδικός σύλλογος καί
χου, δν ήγειρεν ή άντίστασις τών Γαλλικών στρατευμάτων. Είς τό Σόμ,
ειδική δμάς γυναικών—έκφεύγουν δέ τών ορίων καί τοΰ προγράμματος
όπου τήν πρωτοβουλίαν τής δράσεως έχει τό Αγγλικόν Επιτελείου,
ενός όπλου φιλολογικού συλλόγου. Έκεΐνο, τό όποιον θά προσπαθή
ή προέλασις τών Συμμάχων καί ή καθ’ έκάστην άλωσις Γερμανικών
σουν καί έκεΐνο εϊς τό όποιον θά συγκεντρώσουν δλην τήν προσοχήν,
χαρακωμάτων καί προκεχωρη μενών γραμμών συνεχίζεται μετά μεγίστης
τήν δρασιν καί τήν ένέργειάν των, εϊναι νά μάς δείξουν εις ποιον πνευ
επιτυχίας. Είς δέ τό Ρωσι
ματικόν σημεϊον άναπτύξεως εύρίσκονται αί άβραί άντιπρόσωποι τοΰ
κόν μέτωπον,αί στρατιαί τοΰ
ώρα ίου φυλου.
Ρώσου στρατηγού ΜπρουΨ
σίλωφ σκορπίζουν τό πΰρ
καί τόν όλεθρον είς τάς
’Ολίγα συννεφάκια μολυβόχρωμα είς τόν ορίζοντα, τά πρώτα φυσή
Γερμανικός στρατιάς, άπωματα τοΰ φθινοπωρινού άνεμου, λίγες ψεκάδες φθινοπωρινής βροχής,
μερικά μπουμπουνητά, τά
θοΰσαι αύτάς όλονέν πρός
τά έδάφη των.
ι. χ.
πρώτα χειμερινά κυματάκια,
ποΰ ξεσποΰν είς άμφοτέρας
Φ * *
τάς Φαληρικάς άκτάς, δλα
αύτά τά προμηνύματα τής
έπερχομένης τρίτης εποχής
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΩΗ
τοΰ έτους, λίγα κίτρινα φύλ
λα ποΰ άρχίζουν νά σωριά
μήν ποΰ έπέρασε μέσα
ζονται γύρω άπό τις ρίζες
είς τόσον πολιτικόν σά
τών δένδρων, άρκοϋν διά
λον καί είς τόσα καταπλη
νά σημάνουν τόν έρχομόν,
κτικά γεγονότα, είναι ό τε
μαζί μέ τόν φθινόπωρον,
λευταίος μήν τοΰ καλοκαι
μιάς νέας βασιλείας, τής
ριού, μετέχων έτσι καί αύτοΰ
I
βασιλείας τοΰ σαλονιού, τών
καί τοΰ φθινοπώρου καί
φιλικών συγκεντρώσεων, μέ
επομένως μέ παρουσιάζων
σα είς τό θερμόν καί κομ
τά ανυπόφορα κυνικά καύ
ψόν του περιβάλλον, δπου
ματα, άλλ’ούτε καί τις πρώ
σέ μιά γωνιά κοχλάζει ή
τες φθινοπωρινές ψυχρίτσες,
μεταλλική κοιλιά τοΰ λαμποΰ εϊναι τόσο διαπεραστι
ποκοποΰντος σαμοβαριοΰ
κές. Εκτός, έννοεϊται, άπό
καί εϊς τό μέσον προβάλλει
μερικάς έξαιρέσεις, αϊτινες
τό τραπεζάκι μέ τό πρασι
οφείλονται μάλλον είς τήν
νωπό σκέπασμά του. Αί
έπίδρασιν τής γεωλογικής ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ ΧΟΕΝΤΖΟΛΕΡΝ. Είνε καί αύτός
πρώται άναχωρήσεις άπό
ζώνης, είς τήν οποίαν εύρί Χοε-ντζόλερν, καταγόμενος άπό την μεγάλην
τήν έξοχήν έσημειώθησαν
βασιλεύουσαν οΙκογένειαν τών Χοεντζόλερν.
σκεται ή Ελλάς. Τά μελτέ
*Αλλά τό είς τάς φλέβας του τρέχον αίμα της
ήδη καί έντός ολίγου θά
μια, ποΰ πνέουν σχεδόν Τευτονικής οίκογενείας δέν ήτο δυνατόν νά
τάς ακολουθήσουν καί άλκαθ’ δλον τόν μήνα, καθι μειώση καί νά υπερίσχυση τοΰ πατριωτικού
λαι. Ή έργασία τής άναγαίσΟήματος
καί
τής
ύγιοΰς
άντιλήψεως
τών
στούν πιό εύχάριστη καί
συμφερόντων τής νέας του πατρίδος, τής όποίας
καιούσης μεταρρυθμίσεως
πιό γλυκειά τήν διαμονή
είνβ ό Υψηλός Εστεμμένος ’'/λρ^ων. Καί δταγ
Ο ΠΑΡΗΓΟΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ. Τά πρώτα τηλεγρα
ήρχισε καί αί οίκοδέσποιέπέστη ή κατάλληλος στιγμή, δεν έδίστασε νά
είς τάς έξοχάς, κάτω άπό
φήματα, τά ληφΰέντα άπό τήν Ρουμανικήν
ναι καταβάλλουν δλην τήν
ύπογράψη
τό
Διάταγμα
τής
κηρύξεως
τοΰ
πολέ

πρωτεύουσαν μαζί μέ τάς πολεμικά? ειδήσεις,
τά πυκνόφυλλα άκόμη φυλ μου, πεπεισμένος δτι πράττει τό ύπέρτατογ
Αναφέρουν, 8τι ή Βασίλισσα Μαρία έσπευσεν έκ
φροντίδα των νά συμπλη
λώματα τών δένδρων. Καί πρός τό Κράτος του καθήκον καί άφίνων κατά
τών πρώτων είς τά νοσοκομεία τής παραμε
ρώσουν τήν έπίπλωσιν, καϊ
μέρος τάς συγγενικός αίσθηματολογίας.
τά διαρρεύσαντα κατά τήν
θορίου γραμμής, δπως όργανώση ή Ιδία τήν
δλην τήν φιλοκαλίαν καί
λειτουργίαν τής υπηρεσίας των. Τό σώμα τών
διάρκειαν τοΰ μηνός αύτοΰ
γυναικών νοσοκόμων, τό όποιον έκινητοποιήΰη
τήν καλλιτεχνικήν των άντίσπουδαία πολιτικά γεγονότα, άν έκράτησαν είς διαρκή ύπερδιέγερΑμέσως ΰπό τάς διαταγής της, έχει Οργανώσει
ληψιν, διά νά παρουσιάζουν
καταδικασμένους
νά
ψηνώμεθα
είς
τήν
τελειοτάτην νοσοκομειακήν ΰπηρεσίαν έκστρασιν καί ταραχήν ήμάς, τούς
.
, . .
. .
τό σαλονάκι τους είς σύνοάσφαλτον τών Αθηναϊκών δρόμων καθ' δλην τήν διάρκειαν τοΰ καλο τείας. Τά τελευταία τηλεγραφήματα τήν φέρουν
διασχίζουσαν Απ’ άκρου είς άκρον τό πολε
λον, ένα έμορφο καί κομ
καιριού, άφησαν έντελώς άσυγκινήτους τούς παραθερίζοντας είς τάς δια ιϊις
μικόν μέτωπον, έπιδλέπουσαν τά πάντα καί καΰιψό τόπο συγκεντρώσεως.
φόρους έξοχάς, δπου ή κίνησις έξηκολούθησε καθ’ δλον τόν μήνα
σταμένην παρήγορον Αγγελον τών τραυματιών,
Τίποτε δέν μένει πιά σχε
ΰπερασπιστών τής Ρουμανικής πατρίδος.
ζωηροτάτη. Χοροί, εσπερίδες, κυνηγετικοί έκδρομαί, αναβάσεις βουνών
δόν, παρά τό πρώτο πρωκαί έν γένει δλα τά σπόρ, ποΰ τονώνουν τόν οργανισμόν καί τό σώμα
τοβρόχι καϊ ή πρώτη ψυχρίτσα διά ν’ άνοιξη διάπλατα ή θύρα του
καί χαρίζουν τήν εύρωστίαν καί τό χρώμα τής υγείας εις τούς ζητοϋνσαλονιού, ν’ άναφθή τό σαμοβάρι, νά λάμψουν τά, ηλεκτρικά πολύ
τας, είς τήν μοναξιάν καί τόν καθαρόν άέρα τής έξοχης, τήν άναπλήρωφωτα καί ν’ άρχίση τό κελάϊδημα τής γυναικείας γλώσσης μεταξύ ένός
σιν τών άπωλεσθεισών δυνάμεών των, έπειτα άπό τούς κόπους καί τούς
ρουφήματος τσαγιοΰ, ενός ποτηρακιοΰ κουαντρώ, ποικιλλομένων μέ μια
μόχθους τής καθημερινής έργασίας.
ΑΛΧΗ1
μικρή παρτίδα μάους ή πόκερ.
ψ
* * *
ΚΡΑΥΓΗ!
Νέκρα είς ίήν άλλην κίνησιν τής πρωτευούσης. ’Εκτός άπό τήν κίνη... Γαλλία, Γαλλία — χαρά
τής Οικουμένης,
σιν τών καλοκαιρινών θεάτρων, μέκυριαρχίαν τών έπιθεωρήσεων, δπως
ποΰ ασάλευτα καί πράα, σά λυχνοστάτης,
πάντοτε καί δπως συνέβαινε κατ’ έτος, τίποτε άλλο δέν ήλθε νά διαταστής Ευρώπης τις μπάρες ορθή μένεις,
ράξη τήν καλοκαιρινήν μονοτονίαν, ή οποία πλανάται ύπέρ τό ίοστέφακί ας κυλιέσαι πικρά μέσ τά αίματά της,
νον Άστυ. Διά τόν χειμώνα, μάς προαναγγέλλονται δμως ένα σωρό
τώρα ο' εμάς, ποΰ, κνώδαλα, μπροστά της,
πράγματα κατά τό μάλλον καί ήττον πρωτοφανή.
, .
καί σά δεμένοι μέσ τό θειον αγώνα,
Καί πρώτα πρώτα θά έχομεν ζωηράν θεατρικήν κίνησιν εις τα καλ
βυθάμε μέσ τις λάσπες, κι’ ώς τό γόνα,
λίτερα τών ήδη λειτουργούντων θεάτρων, τά όποια θά μετασκευασθοΰν
ψυχή τών Γάλλων, ώ έλα μας προστάτης.' —
είς τέλεια χειμερινά μέ άερισμόν καί θέρμανοιν. Έπειτα θά έχωμεν
συνέχειαν τών διαλέξεων είς τόν «Παρνασσόν» περί τών 'Ελλήνων
“Ελα, γιατί μάς έπνιξαν οί Πρώσοοι
πεζογράφων τοΰ 19ου αίώνος, φιλολογικός εσπερίδας είς τά θέατρα.
—κί άκαρτεράμε, πάγκαλο, ένα φώς
Επίσης εις τό Λύκειον τών Έλληνίδων γίνεται έργασία άπό τώρα διά
εμάς, τούς πράους, νά 'ρθή νά μάς λυτριύση!
τήν χειμερινήν περίοδον, ή οποία θά περάση μέ διαλέξεις κυριών, εκθέ
Λοΰσέ μας στήν αυγή.' Κι' αν είν καί κάποια,
σεις έρασιτεχνών, μουοικάς συναυλίας, άπογευματινάς συγκεντρώσεις
κί άλλος θαμπά σοφός, κί άλλος κουφός,
καί άλλα. ’Εννοείται, δτι δλα αύτά θά γίνουν, έάν τό έπιτρέψη ή
πνίχ τους, δλους, οτό φώς καί οτήν ’Αγάπη..·
κατάστασις.
γεγονός τοΰ λήξαντος μηνός. Ή Ρουμανία, μετά τήν ανάπτυξη· τής
ζωηροτάτης κατά τούς τελευταίους μήνας δράσεως τών Συμμάχων,
έκρινεν, δτι έπέστη ή στιγμή τής πραγματοποιήσεως τών προαιώ
νιων πόθων τοΰ Ρουμανικοΰ λαοΰ καί έκηρυξε τόν πόλεμον κατά τής
Αύστρουγγαρίας. Τά Ρουμανικά στρατεύματα, ένισχυόμενα άπό τά
σύμμαχα αύτών Ρωσικά, διέβησαν τά Ρουμανοουγγρικά σύνορα καί
ορμητικά βαίνουν πρός άπελευθέρωσιν τών δμαιμόνων καί δμοφύλων των άδελφών, τών διατελούντων ύπό τόν ζυγόν τής Αύστρουγγρικής μοναρχίας. Τό αϊμα τήςδυναστικής οίκογενείας τών Χοεντζόλερν, δπερ ρέει είς τάς φλέβας τοΰ Βασιλέως Φερδινάνδου, δέν ήμπόδισε τοΰτον, λαμβάνοντα μόνον τά πραγματικά συμφέροντα τής πατρί
δος του ύπ’ δψει, νά κηρύξη τόν πόλεμον κατά τής Αύστρουγγαρίας.
*

ι γεγονότα καταπληκτικά αύτόν τόν μήνα! Τό εν μετά τό άλλο έξεΤ
λισσόμενα ίλιγγιωδώς, μάς κρατούν εϊς διαρκή έκνευρισμόν και μόλις
μάς δίδουν τόν καιρόν νά τά άντιληφθώμεν. Καί πρώτα-πρώτα, ό κατά
πλους τοΰ Συμμαχικού στόλου είς τά Πειραϊκά ΰδατα. Αί Προστάτιδες Δυνάμεις, άκομη μίαν φοράν μεταχειριζόμεναι τό δικαίωμα τής
επ' άγιιθφ κηδεμονίας τής Ελλάδος, έζήτησαν νά τήν οδηγήσουν καί
πάλιν είς τήν ευθείαν οδόν καί είς τό σημεϊον έκεΐνο, άπό τό όποιον θά
ήδΰ'ατο νά βλέπη καθαρά τό αληθές συμφέρον της, άνευ τής έπιδράσεως τής Γερμανικής προπαγάνδας, ήτις ώδήγει αύτήν είς τήν ύποδούλωσιν ύπό τών προαιώνιων εχθρών της. Άλλην μίαν φοράν άπό τής
άπελευθερώσεώς της, ή Ελλάς έσώθη ύπό τών Προστατίδων Δυνάμεων
άπό εσωτερικών έχθρών καί άπό τούς άπαισίους όνυχας τής Γερμανικής
προπαγάνδας, ή οποία έπί τόσον χρόνον κατέθαλεν άπεγνωσμένας προσ
πάθειας πρός διαφθοράν τής Εθνικής συνειδήσεως. Ή 'Ελλάς έσώθη
άκόμη μίαν φοράν άπό τάς Δυνάμεις, α'ίτινες ήγγυήθησαν τήν άνεξαρτησίαν της, τήν στιγμήν ποΰ οί προαιώνιοι εχθροί τοΰ Έλληνισμοΰ
έπάτουν τό έδαφος της, εύρόντες εύκαιρίαν άπό τήν έξάρθρωσιν, τόν
όλεθρον καί τήν καταστροφήν, είς τήν όποιαν εϊχον δδηγήσει τήν Ελ
λάδα οί Σκουλουδογουναρικοί. Ή Ελλάς άνέπνευσεν, άπαλλαγεισα τών
σκοτεινών δυκτίων τής Γερμανικής προπαγάνδας, χάρις είς τάς Δυνά
μεις. αί όποϊαι ήγγυήθησαν τήν ελευθερίαν καί τήν ανεξαρτησίαν της
καί αϊτινες ένδιαφέρονται διά τήν ύπόστασίν της.

«
Άλλά μέσα είς τά μεγάλα γεγονότα, τά αλλεπάλληλα, τά όποια χαρα
κτηρίζουν τόν μήνα αύτόν ποΰ μάς έληξε, τό κίνημα τής Θεσσαλονίκης
προβάλλει λαμπρόν καί φαεινόν, φωτοβολούν ύπεράνω όλων τών άλλων.
Ή ’Εθνική ψυχή τών ανθρώπων έκείνων, οΐτινες εύρίσκοντο πλησίον
τών μερών, τά όποια έπάτησεν ό βουλγαρικός ποΰς, δέν ήδύνατο νά
βαστάξη περισσότερον είς τήν ταπείνωση· καί είς τόν έξευτελισμόν καί
άπέσεισε τά δεσμά, μέ τά όποια τήν κρατοΰσεν άδρανή μιά κακή καί
άντεθνική πολιτική, έπαναστατήσασα καί άποδείξασα είς τόν κόσμον
καί είς τάς Δυνάμεις τής Άντάντ, ότι, παρά τάς προσπάθειας μιάς δμάδος φαυλοκρατών συμφεροντολόγων πολιτικών, ό Ελληνισμός σύσσω
μος άλγεϊ διά τά γεγονότα αύτά καί ή Εθνική ψυχή έξεγείρεται. Οί
γενναίοι τοΰ Χριστοδούλου καί τής 11η? μεραρχίας τής Θεσσαλονίκης,
πολεμούν ήδη παρά τό πλευρόν τών Γαλλικών στρατευμάτων καί τών
άλλων συμμάχων των, διά νά εκδιώξουν έκ τοΰ πατρίου εδάφους τόν
μολύναντα αύτό βουλγαρικόν πόδα, καί τό Ελληνικόν αίμα ποτίζει
άκόμη μίαν φοράν τά αίματόβρεκτα μακεδονικά έδάφη, υπερασπιζόμε
νοι· τής Εθνικής τιμής. Ή δόξα άξίζει νά στεφανώση τά μέτωπα τών
ανδρείων αύτών προμαχών τής Ελ
ληνικής πατρίδος και άκέραιος πρέ
πει νά τοϊς άποδοθή ό σεβασμός
τοϋ "Εθνους καί ή έκτίμησις.
*

Μέ τόν λήξαντα μήνα καί μαζί
μέ τά άρχόμενα νά πίπτουν φύλλα
τών δένδρων, έξέλιπε καί μιά δόξα,
έπί δύο σχεδόν έτη δράσασα έν τή
Ελληνική πρωτευούση, ό βαρώνος
Σέγκ. Ό Υψηλός» ξένος, μέ τά
τευτονικά χαρακτηριστικά καί μέ
τό άρκετά ογκώδες βαλάντιον, άπεχαιρέτησε μία ώραίαν τοΰ Αύγούστου
πρωίαν τάς ’Αθήνας καί άπήλθε είς
τήν πατρίδα του, έγκαταλείψας δπιοθέν του ώδυρομένους καί χύνοντας
θερμά δάκρυα, τήν σωρείαν τών τρε
φόμενων άπό τό παχυλόν βαλάντιόν
τον. Άνεχώρησε καί μέ την αναχώ
ρησή· του έξέλιπε καί μία πληγή
τής Ελληνικής πρωτευούσης, ένας
όκτάπους. ό όποιος εϊχεν έξαπλώσει
τούς χρυσοφόρους πλοκάμους του
είς δλα τά στρώματα τής Ελληνικής
κοινωνίας, διά νά διαφθείρη, μέ τό
άφθόνως σκορπιζόμενον χρυσίοντου
τήν 'Ελληνικήν συνείδησιν. Θά παρουσιασθή τώρα ενώπιον τοΰ Κυρίου
του καί θά τοΰ έκθεση τάς λεπτο
μέρειας τής δράσεώς του ύπέρ τής
ιδέας τής πατρίδος του, άλλ’ ή πρω
τεύουσα άνέπνευσεν, <ί>σάν νά έφυγεν
άπό τό στήθος της ένα βάρος, τό
όποιον τήν έπίεζε καταθλιπτικά.'Όλη

έκείνη ή πολυσχιδής, πολύμορφος καί πολυδαίδαλος υπηρεσία καί ένέργεια, τήν οποίαν εϊχεν έγκαταστήση διά τό έργον του, κατέρρευσεν άμέσως καί παρευθύς, ώς πύργος έκτισμένος έπάνω είς τήν άμμον μόλις δ
έπικίνδυνος διαφθορεϋς έξέλιπε. Ή στρατιά τών τροφίμων τοΰ βαλαν
τίου του θά περιβληθή τώρα τό μοναχικόν ράσσον καί θά διάγη έν
προσευχή καί νηστεία, άλλ’ δ Ελληνικός λαός θά εύγνωμονή τόν
σωτήρα του, τήν Άντάντ.
*

Ταυτοχρόνως μέ τήν είσοδον τοΰ Βουλγαρικού στρατού εις τήν Μα
κεδονίαν, εϊχομεν έδώ καί τό συλλαλητήριον τών Φιλελευθέρων, οί
όποιοι συνήλθον διά νά διαμαρτυρηθοΰν διά τήν γενομένην καταπάτη
ση· τού έδάφους τής Ελληνικής πατρίδος ύπό τοΰ απαίσιου προαιώνιου
έχθροΰ τοΰ Έλληνισμοΰ. Καί συνέρρευσαν τά πλήθη άπό δλας τάς
γωνίας τών ‘Αθηνών καί άπό τόν Πειραιά καί άπό τά περίχωρα καί οί
πλέον γεροντότεροι μαρτυρούν, ότι μαρτυρούν καί εικόνες τάς όποιας
παραθέτομεν. Ή πρωτεύουσα είς τάς πλέον ταραχοίδεις εκλογικός στιγμάς, ουδέποτε άλλοτε εϊδε τόσα πλήθη νά συγκεντρωθούν μέ τόσην
όρμήν καί μέ τόσον μένος. 'Ολόκληρον τό τετράγωνον, τό περιλαμβα
νόμενου μεταξύ τού ζαχαροπλαστείου τοΰ Πετρίτση καί τοΰ Ντορέ, έπί
τής δδοΰ Πανεπιστημίου, καθώς καί δλαι αί πάροδοι, αί κείμεναι πέριξ
τής οικίας τού μεγάλου άρχηγοΰ, εϊχον καταληφθή άπό πλήθη άπειρα
κόσμου. Ό άρχηγός, έξελθών είς τόν έξώστην τής οίκίας του, ώμίλησε
πρός τά συναχθέντα πλήθη καί ή σιδηρά λογική, ή διέπουσα καί διακρίνουοα πάντοτε τήν πολιτικήν του, έλαμψε καί πάλιν. Οί λόγοι του
έξερχόμενοι από τό στόμα του, μέ τόν παλμόν, ποΰ ήσθάνετο ή μεγάλη
του ψυχή διά τό μεγάλον Εθνικόν δυστύχημα, υπέδειξαν είς τά συναθροισθέντα πλήθη τί πρέπει νά γίνη καί ποια είναι ή έθνοσωτήριος
πολιτική, ή όποια θά δδηγήση τό Έθνος είς τήν δδόν τής σωτηρίας καί
τής πραγματοποιήσεως τών Εθνικών ιδεωδών του.
Ψ
Τελευταίου είς τήν σειράν τών γεγονότων τοΰ μηνός αύτοΰ, έρχεται
τό γεγονός τής παραιτήσεως τής Κυβερνήσεως Ζαίμη. Ή Κυβέρνηοις
τοΰ σώφρονος καί νουνεχούς πολιτικού παρητήθη, εύρεθεΐσα είς άδιέξοδον έντή εξελίξει τής έξωτερικής πολιτικής τοΰ Κράτους καί ιδίως
όσον άφορφ τάς σχέσεις αύτοΰ μετά τών Δυνάμεων τής Άντάντ. Τό
γεγονός αύτό έπέφερε νέαν σοβαρωτάτην περιπλοκήν είς τήν κατάστασιν. Ό κ. Ζαΐμης ήτο δ μόνος ένδεδειγμένος νά εύρίσκεται είς τήν
θέσιν τοΰ Προέδρου τής Ελληνικής Κυβερνήσεως είς τάς δυσχερεστάτας καί έντελώς έξαιρετικάς περιστάσεις, ας διέρχεται σήμερον τό Ελ
ληνικόν Κράτος. Ή έγνωσμένη σωφροσύνη του, ή ίκανότης του είς τήν
διαχείρισιν τών Εθνικών ύποθέσεων,
τό κΰρος, τοΰ δποίου άπήλαυεν δ
γηραιός πολιτικός έν τφ έξωτερικφ
καί ιδίως παρά ταϊς Κυβερνήσεσι
τών Δυνάμεων τής Τετραπλής Συνεννοήσεως, ήσαν έχέγγυα δυνάμενα νά
παρέχουν τήν ελπίδα καί τήν έμπιστοσύνην τής καλής καί έθνοφελοΰς διαχειρίσεως τών Εθνικών ύπο
θέσεων καί τής λύσεως όλων έκεί
νων τών ακανθωδών ζητημάτων, τά
όποια χαρακτηρίζουν σήμερον τήν
έξωτερικήν πολιτικήν τοΰ Έλλην.
Κράτους. Δυστυχώς δμως έπήλθεν ή
διαφωνία καί ό γηραιός πολιτικός
άπεσύρθη τής Κυβερνήσεως, άπηυδήσας νά παλαίη ημέρα καί νύκτα.
Είνε ζήτημα άν εύρεθή Κυβέρνησις
νά διαδεχθή έπαξίως τήν παραιτηθεΐσαν έν ταϊς σχέσεσι τοΰ Κράτους
μέ τάς δυνάμεις τής Άντάντ. Έν
πάσειπεριπτώσει, έκεΐνο ποΰ θά έχη
νά εύχηθή κανείς έν τφ προκειμένφ, είνε ό ταχύς τερματισμός τής
ανωμάλου αύτής καταστάσεως καί ή
είσοδος τών Ελληνικών ύποθέσεων
είς τήν οδόν έκείνην, τήν όποιαν
πάντες εύχόμεθα καί ποθοΰμεν.
*

Η AMAZON. — ’Ολίγον πρό τοϋ πολέμου τής Ρουμανίας Ακόμη, ή Βασίλισσα,
διερχομένη είς μίαν δημοσίαν έορτήν τάς οδούς τής πρωτευούσης τού Ρουμα
νικού Κρότους, μεγαλοπρεπής είς τό παράστημά της, τελεία Αμαξών επί τοΰ
βυμοειδοΟς ίπποι· της. (Ή φωτογραφία αύτη έστάλη έκ Ρουμανίας πρός τόν
έν Πειραιεί κ. Σακαλήν, εΰγενώς παράχωση Οεΐσα ήμΐν.)

Καί τώρα δς είπωμεν ολίγα καί
διά τήν έξωτερικήν καί Ιδίως διά τήν
πολεμικήν κατάστασιν. Ή έξοδος
τής Ρουμανίας έκ τής ούδετερότητος
παρά τό πλευρόν τής Άντάντ, άπο
τελεΐ τό σπουδαιότερου πολεμικόν
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ΟΣΟΙ ΕΓΕΝΝΗΘΗΤΕ
ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΝ
1 ΠΩΣ λέγει ή «Μαύρη Μαγική»,
' ή παρθένος έπιδρρ εις τόν
0
στόμαχον, τά έντερα, τάς πλευράς

καί τούς μύωνας τοΰ ανθρώπου.
Κατά τόν μήνα δέ αύτόν πρέπει
νά έπικαλούμεθα τά πνεύματα καί
νά μεταχειριζόιιεθα τά φυλαχτά
τής αγάπης. Ό αστερισμός τής
παρθένου διαρκεϊ άπό τής 22 Αύγούστου μέχρι τής 21 Σεπτεμβρίου.
’Εκείνοι πού έγεννήθησαν κατά
τόν μήνα αύτόν, καλόν είναι νά
λάβουν ύπ’ δψει τήν κατωτέρω
συμβουλήν. «Είς τήν ισχυρόν Οέλησιν τά πάντα υποτάσσονται».
’Εκείνοι ποΰ γεννώνται ύπό τόν
άστερισμόν αύτόν έχουν, ώς επί
τό πλεΐστον καλοκαμωμένοι· σώμα.
Θά κατορθώσουν δέ νά γίνουν εύτυχεϊς, έάν αναπτύξουν καθ’ δλον
τόν βίον τους πείσμονα Οέλησιν
καί μεγίστην ένεργητικότητα.

*
'Ας ίδωμεν κατά πρώτον τί
λέγει ή «Μαύρη Μαγική» διά τούς
άνδρας ποΰ έγεννήθησαν κατά τόν
Αύγουστον. Είναι υπερήφανοι καί
δτι βάλουν στό κεφάλι, έννοοϋν νά
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΗ ΕΞΕΓΕΙΡΕΤΑ1.—Ή είσοδος τών Βουλγαρικών στρατευμάτων είς τήν Μακεδονίαν, είς τά έδάφη, δχου μένουν
τό έπιδιώξουν μέ ασυνήθη έπιμοάπαίσια τά ίχνη τής βαρβάρου διαβάσεώς των καί όπόθεν πρό δύο έτών έξεδιώκοντο πανικόβλητοι ΰ.τό τής 'Ελληνικής λόγχης,
νήν. Είναι έν γένει φυγόπονοι, πει έξήγειρε τήν 'Ελληνικήν ψυχήν, τήν άλγοϋσαν διά τό θλιβερόν γεγονός. Καί ό λαός τής πρωτευούσης, ό άκραιφνώς πατριωτικός,
ήσΟάνβη τήν άνάγκην νά διαμαρτύρησή έν συλλαλητηρίφ καί νά ζητήση άπό τον Βασιλέα του τήν ύπεράσπισιν τοϋ πατρίου
σμονές. φιλόνεικοι καί αύταρχικοί.
εδάφους καί τήν άποσόβησιν τοϋ έπαπειλουμένου κινδύνου. Ούδέποτε αί Ά·®ήναι εϊχον παραστή είς θέαμα τοσοϋτον
Αύτή ή ίσχυρογνωμοσύνη καί αύτό
πολυπληθούς, όγκώδους καί έπιβλητικής διαδηλώσεως, δσον κατά τήν 14 Αύγουστου, όπότε άπό δλα τά στόματα μία κραυγή
τό πείσμα των αποβαίνει, κάποτε
ΰψοΰτο, ή έκδίωξις τοϋ βαρβάρου έχϋροΰ έκ τοΰ πατρίου έδάψους. Έπί έν τέταρτον τής ώρας ή άρχή τής όδου ‘Αϋηνάς
παρείχε τό βέαμα μηρμυγκοφωλιάς, άπό τήν όποιαν ίξήρχοντο τά έκ τοϋ Πειραιώς άνερχόμενα πλήθη.
μέν ωφέλιμον, κάποτε δμως καί
έπιζήμιον. Είναι φιλόδοξοι καί ώς
έκ τούτου ποτέ δέν τούς βλέπει κανείς εύχαριστημένους άπό έκεϊνα ποΰ
προτερήματα, ποΰ χρειάζονται διά τόν γάμον. Καί δμως δ χαρακτήρ
άποκτοΰν. ’Επιθυμούν πάντοτε περισσότερα. Είναι κομψοί καί άγαποΰν
τους δέν ήμπορεϊ νά συνειθίση είς τήν ύποδούλωσίν τους ύπό τόν ζυγόν
πολύ την τουαλετταν. Είναι φιλόκαλοι καί κατά τήν ομιλίαν των μετα τοΰ γάμου. Άγαποΰν πολύ τήν έλευθερίαν τους καί έτσι δύσκολα συγ
χειρίζονται έκλεκτήν φρασεολογίαν. Μερικοί μάλιστα έξ αύτών διαπρέκατανεύουν νά ύποκύψουν είς αύτόν. ’Ανεξάρτητοι είς τήν νεότητά τους,
πουν διά τήν εύφράδειάν τους. Είναι πολύ καλοί καί εύεργετοΰν δλους
αισθάνονται τήν άνάγκην τοΰ γάμου, ιδίως δταν φθάσουν είς τήν ηλι
δσοι τούς πλησιάζουν. Πρό παντός δέ είναι εύσπλαγχνικοί. πρός τούς
κίαν τεσσαράκοντα έτών. Οί άνδρες ποΰ γεννώνται τόν Αύγουστον, πρέ
δυστυχοΰντας φίλους τους.
πει νά περνούν γυναίκα γεννημένην τόν ’Απρίλιον.
Οί άνδρες ποΰ έγεννήθησαν τόν Αύγουστον είναι έν γένει έρωτόπαθεϊς,
Οί άνδρες ποΰ έγεννήθησαν τόν Αύγουστον, είναι κάλλιστα προικι
όλίγον πιστοί καί άγαποΰν τήν ποικιλίαν. Γίνονται πολύ εύτυχείς, δταν
σμένοι διά τάς τέχνας. Άπό τής παιδικής ήλικίας τους, ήμποροΰν νά
φθάσουν είς, τό μέσον τής ήλικίας τους, διότι τότε προσκολλώμαι παντούς προορίσουν διά κανένα καλλιτεχνικόν στάδιον, άσμα, πιάνο, ζω
τοτεινά είς έκείνην ποΰ εκλέγουν, ώς γυναίκα των καί καθίστανται ύπογραφικήν καί γλυπτικήν. Είναι έπίσης ικανοί νά γίνουν καί άνθρωποι
δειγματικοί σύζυγοι. Τά παιδιά τους είναι δι’ αύτούς μοναδικόν πάθος.
τοΰ έμπορίου άξιοσημείωτοι. "Εχουν μεγάλην τάξιν καί ώς έκ τούτου
Οί άνδρες, ποΰ είχαν τήν τύχην νά γεννηθοΰν τόν μήνα αύτόν, είναι
ήμποροΰν κάλλιστα νά έπιτύχουν είς τάς μεγάλος βιομηχανίας καί
γενικώς όλίγον εύτυχείς στό νοικοκυριό τους. Έχουν έν τούτοις δλα τά
έπιχειρήσεις. Πρέπει νά αυξάνουν τάς γνώσεις τους διαρκώς καί πρός
τόν σκοπόν αύτόν οφείλουν νά
μελετοΰν άδιακόπως καί νά διπλα
σιάσουν τόν ζήλον καί τήν έργα
σίαν τους.
’Εκείνοι τών οποίων ή τύχη
ώρισε νά γεννηθοΰν ύπό τόν άστερισμόν τοΰ Αύγούστου, θά έπιτύ
χουν είς πάν, δ,τι έπιχειρήσουν,
έάν έργασθοΰν μέ έπιμόνήν. Γεν
νώνται, όχι μόνον τυχηροί, άλλά
καί έπί πλέον έχουν μέσα τους
(ΐεγάλα προσόντα, χάρις είς τήν
έμφυτον εύφυίαν τους.Έάν θέλουν
νά κατωρθώσουν κάτι, τό έπιτυγχάνουν άσφαλώς. Έχουν πολλάς
έλπίδας νά γίνουν μεγάλοι καλλιτέχναι. Είς τό έμπόριον καί τήν
Βιομηχανίαν είναι προωρισμένοι
νά έπιτύχουν έπίσης.
Οί άνδρες ποΰ έγεννήθησαν τόν
Αύγουστον είναι έν γένει ασθενούς
κράσεως. Είνε πολύ νευρικοί «ζοΰν
μέ τά νεΰρα των». Θά έχουν δμως
έξοχον ύγείαν έάν παραιτηθούν
μερικών κακών έξεων, δπως τό νά
καπνίζουν ύπερβολικά, νά πίνουν
πολύ κρασί, έστω καί καλής ποιότητος καί νά ξενυκτοΰν.
*

ΓΛΗθν’ Ι[ΛΗΘΗ ·~ K“l ot π.'-ε'?.ν. γεροντότεροι όμολογονν, 6τι ούδέποτε καί είς τάς πλέον θυελλώδεις έκλογικάς περιόδους, Λ
όδός Σταδίου παρουσίασε τό ΰεαμα αϋτο τοΰ άνϋρω.τοχειμάρρου. 6 όποιος τήν έκάλυπτεν έπί 20 λεπτά της ώρας, άπο
Πχ μΙΐυ τί'’ ΟΙι°ν°ια5,
της γωνίας τής δδοΰ Έδουάρδου Λώ, άπό τήν όποιαν κάμψαντα κατόπιν είσήλϋε είς
τήν όδόν Πανεπιστημίου καί έσταμάτησε προ τής οίκίας τοΰ κ. Βενιζέλου. "Ολοι αί έργατικαί τάξεις τοΰ Πειραιώς, όλοι οί
π0“ται, δλαι αί έπαγγελματικαί καί αί άστικαί τάξεις, αί αίσβανόμεναι πραγματικώς τό άλγος τής έϋνικής
ψυχή; ml τη άναγγελίφ της καταπατησεως τοϋ Ελληνικού έδάφους Οπό τών Βουλγάρων, έσπευσαν νά διατρανώσουν τήν
πεποίοησίν των έπί τήν πολιτικήν τοΰ Άρχηγοΰ τών Φιλελευθέρων καί νά ζητήσουν τήν γνώμην του.

Αί γυναίκες ποΰ γεννώνται ύπό
τόν άστερισμόν τής παρθένου είναι
πνευματιόδεις, άγαθαί, άγναί καί
τίμιαι. Καπριτσιόζες τόν χαρακτή
ρα, άλλοτε μέν αξιέραστες, άλλοτε
πάλιν φοβερά άπιστες. Ό χαρα
κτήρ τους αυτός τάς ζημιώνει πολύ.
Έχουν διαθέσεις νά δίδουν τό πάν
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καί πρέπει νά φυλαχθούν άπό τό έλάττωμα αύτό. Παραμένουν γενναιό
* ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ *
δωρες καί τοΰτο είναι ένα άπό τά καλλίτερα προτερήματα τοΰ χαρακτήρος των, πρέπει δμως νά μή φθάνουν μέχρι σπατάλης. Ή μεγάλη
1 Αύγούστου. Ή Ρουμανία προέβη είς τήν όχύρωσιν τών έν τφ Εύφιλοδοξία τους τάς κάανει νά υποφέρουν.
ξείνω λιμένων της.
,
....
Άγαποΰν τά άνθη, την μουσικήν καί τό εσωτερικόν τοΰ σπιτιού των
— Νέαι σημαντικοί έπιτυχίαι τών Ιταλών αγγέλλονται είς τό Ίζόνείναι στολισμένοι· μέ ώραία έπιπλα καί ζωγραφικούς πίνακας. Είς τήν τζο, δπου συνέλαβον 3600 αιχμαλώτους.
καλαισθησίαν καί τούς καλούς τρόπους γίνονται άριστοτέχνιδες. Άγα
2 Αύγούστου.
Είς τήν Θεσσαλονίκην άπεβιβάσθοσαν ’Ιτα
ποΰν τά μακρά ταξείδια καί φοβούνται τήν πολυτεκνίαν.
λικά στρατεύματα.
Αί γυναίκες ποΰ έγεννήθησαν τόν Αύγουστον, είνε έν γένει τρυφερές,
3 Αύγούστου. Οί Γάλλοι προήλασαν είς τόν τομέα τής Δοϊ
χαδιάρες καί περιπαθείς. Σάν ιδιότροπες ποΰ είνε, άλλάζουν έπειτα
ράνης. Οί Ρώσσοι κατέλαβον τήν Παμπλούϊτσαν είς τά Καρπάθια.
πολύ εύκολα. Τό κυριώτερον είνε ν’άγαπήσουν πρόσωπον αντάξιον τής
5 Αύγούστου. Είς τήν Θεσσαλονίκην άπεβιβάσθησαν τμήματα Πορστοργής των. Έν γένει έχουν κάποιαν ιδιαιτέραν χάριν, ποΰ τάς καθι τογαλλικοΰ στρατοΰ.
στά τόσον άγαπητάς, ώστε νά ξετρελλαίνουν.
6 Αύγούστου. Οί Βούλγαροι κατέλαβον τήν Φλώριναν. Οί Άγγλοι
Αί γυναίκες ποΰ γεννώνται τόν Αύγουστον πρέπει νά υπανδρεύονται προήλασαν πέραν τοΰ Μπαζαντέν. Οί Γάλλοι έκυρίευσαν δύο προμα
άνδρα γεννημένου τόν Απρίλιον. 'Οφείλουν νά διατηρήσουν τήν άγά χώνας παρά τό Τιωμόν.
πην τοΰ συζύγου των, καταβάλλουσαι πρός τοΰτο μεγάλας περιποιήσεις.
7 Αύγούστου. Οί Βούλγαροι κατέλαβον τήν Κορυτσάν καί τήν Κα
Αί γυναίκες ποΰ έγεννήθησαν τόν Αύγουστον έχουν τά αύτά προτε στοριάν. Αί Σέρραι άπεκλείσθησαν. Οί πρεσβευταί Αγγλίας καί Γαλ
ρήματα μέ τούς άνδρας ποΰ έγεννήθησαν τόν ίδιον μήνα. "Ολα τά
λίας έπεσκέφθησαν τόν κ. Ζαΐμην, ζητήσαντες δπως καθωρίση ή 'Ελλάς
τυχηρά παιγνίδια τούς είνε εύνοϊκά.
τήν θέσιν της. Ή έπέμβασις της Ρουμανίας θεωρείται βέβαια.
8 Αύγούστου. Ή φρουρά τοΰ Ελληνικού φρουρίου «Φαιά Πέτρα»
*
άντέστη ένόπλως είς τήν διάβασιν τμήματος Βουλγαρικού στρατού.
Άφοΰ γνωρίσατε τώρα είς γενικάς γραμμάς^τόν χαρακτήρα σας,
ούστου. Οί σ
ι ύμμαχοι κατέλαβον έπικαίρους θέσεις έπί τοΰ
άνάγκη νά ακούσετε καί μερικάς συμβουλάς. Οί άνδρες ποΰ έγεννήθηΜπέλες. Είς τήν «Φαιάν Πέτραν» έξακολουθεΐ
σαν τόν μήνα αύτόν πρέπει νά άποφεύγουν τόν
ή άντίστασις τοΰ Ελληνικού στρατοΰ.
θυμόν, τάς παραφοράς, πράγματα ποΰ είνε έπι11 Αύγούστου. "Ηρχισεν ή διάβασις Ρωσσιζήμια είς τό συμφέρον τους. Τήν οκνηρίαν ποΰ
κοΰ στρατοΰ διά τής Ρουμανίας όπως έπιτεθή
θά είνε αιτία τής καταστροφής των. Πρέπει
κατά τών Βουλγάρων. Οί Σέρβοι άνέκτησαν τό
ν’ άποφεύγουν νά συνδέωνται ατενώς μέ τους
Σόροβιτς. Αί δυνάμεις σκέπτονται διά τήν συμ
φίλους των. Δέν πρέπει νά δείχνουν άνυπομομετοχήν τής Ελλάδος. Άφίκετο είς Αθήνας ό
νησίαν εις τάς επιχειρήσεις τους. Πρέπει έπίσης
Σέρβος πρωθυπουργός κ. Πάσιτς.
ν’ άποφεύγουν τάς έμπιστευτικάς έκμυστηρεύ12 Αύγούστου. Είς τό Σόροβιτς διεξάγεται
σεις. Ή «Μαύρη Μαγική» συνιστά είς τούς
μεγάλη Βουλγαροσερβική μάχη. Οί Σέρβοι άνθίάνδρας ποΰ έγεννήθησαν εις τόν άστερισμόν
στανται είς τήν γραμμήν Μογλενών, συνεχιζομέαύτόν νά «φυλάγωνται άπό τάς πυρκα'ίάς καί
νης τής προελάσεως τοΰ κέντρου των. Οί πρε
τό ζεστό νερό».
· —· ·
σβευταί τής Άντάντ έζήτησαν έκ νέου τόν
Εκείνοι ποΰ έγεννήθησαν τόν Αύγουστον είνε
καθορισμόν τής θέσεως τής Ελλάδος. Έξηκριτυχηροί, καθ’ δλην τήν γραμμήν. Δέν πρέπει
βώθη δτι ύπεγράφη ή Ρουμανοανταντική συμ
δμως νά στενοχωροΰν τήν τύχην τους. Πρέπει
φωνία. Οί Ιταλοί άπεβίβασαν άγήματα είς τήν
νά κάμπτουν τήν Οέλησίν τους σύμφωνα πρός
Χειμάρραν καί έξεδίωξαν τάς Ελληνικός άρχάς.
τάς άπαιτήσεις τής ζωής. Νά έχουν, θέλησιν,
13 Αύγούστου.
Ή ’Ιταλία έδήλωσεν, δτι ή
δχι δμως καί ίσχυρογνωμοσύνην. θά έπιτύχουν
κατάληψις τής Χειμάρρας έχει προσωρινόν χα
άσφαλώς, έάν άκολουθήσουν αύστηρώς τάς συμ
ρακτήρα. Οί Σέρβοι προχωρούν πρός τό Όστροβουλάς αύτάς.
βον. Οί Ρώσοι είσήλθον είς τό Μούς, αίχμαΟί άνδρες ποΰ έγεννήθησαν τόν Αύγουστον
λωτίσαντες Τουρκικά συντάγματα.
πρέπει νά τρώγουν τόσον, δσον άρκεϊ διά νά
15 Αύγούστου.
Ή Ρουμανία έξήλθεν τής
διασκεδάζουν τήν πείνα τους, νά κοιμώνται
ούδετερότητος υπέρ τής Άντάντ. Ή ’Ιταλία
πολύ καί νά κάμνουν πολλάς γυμναστικός άσκήέκήρυξε τόν πόλεμον κατά τής Γερμανίας. Αί
σεις. Τά θερμά κλίματα είνε βλαβερά. ’Επειδή
έχθροπραξίαι ήρχισαν άπό χθές.
έχουν προδιαθέσεις πρός τάς άσθβνείας τών
εντέρων, πρέπει κατά προτίμησιν νά διαμένουν
17 Αύγούστου.
Οί Ρουμάνοι είσέβαλον είς
τήν Τρανσυλβανίαν. 01 Αυστριακοί ύπεχώρησαν
είς εύκρατα κλίματα. Νά μή άφίνουν τό λίπος
είς τήν δευτέραν γραμμήν. "Ηρχισεν ή κύκλωνά τούς κυριεύη, διότι τότε θά υποφέρουν άπό
ένα σωρό άδιαθεσίας, αί όποϊαι έχουν όλέθριον
σις τοΰ Καίβελ ύπό τών Ρώσων. Ή Τουρκία
έκήρυξε τόν πόλεμον κατά τής Ρουμανίας.
αντίκτυπον έπί τοΰ χαρακτήρος των.
*·
, ►’-·
Όσον άφορφ τάς γυναίκας πού έγεννήθησαν
18
Αύγούστου.
Οί Βούλγαροι υποχωρούν
κατά τόν μήνα αύτόν, πρέπει νά προσπαθοΰν
πέραν τής Μπανίτσης. Οί Ρουμάνοι προελαύ
νουν είς τήν Τρανσυλβανίαν. Κατελήφθησαν ύπ·
νά μή άφίνουν άχαλίνωτον τόν θυμόν τους καί
τών Βουλγάρων πάντα τά φρούρια τής Καβάλνά μή είνε υπερήφανες καί έπιτηδευμένες. Πρέ
πει νά άποφεύγουν νά κάμνουν νουθεσίας είς
λας. Οί ’Ιταλοί κατέλαβον τό Τεπελένι.
19
Αύγούστου.
Μέγας συμμαχικός στόλος
τάς φίλας των καί δέν πρέπει νά λησμονούν,
κατέπλευσεν είς τά Φαληρικά ΰδατα. Οί Τούρ
δτι ή αλήθεια δέν είνε καλόν νά λέγεται^πάηοτε.
κοι άνέλαβον τήν άμυναν τής Λεμβέργης. Ό
Οί γυναίκες ποΰ έγεννήθησαν τόν Αύγουστον,
Χίνδεμπουργκ διωρίσθη άρχηγός τοΰ Γερμανι
έχουν έν γένει καλήν κράσιν. Άλλά δέν πρέπει
νά τρώγουν πολύ. Πρέπει νά είνε αύστηραί
κού Επιτελείου.
22 Αύγούστου.
Οί Γάλλοι ήλωσαν Γερμα
πρός τόν έαυτόν τους, διά νά ήμποροΰν νά
Ο ΜΕΓΑΛΕΠΗΒΟΛΟΣ.—Καί 8ταν, μετά τά πανδαιμόνικά προχώματα παρά τό Σόμ καί τό Βερντέν.
πολεμήσουν τήν χαΰνον κατάστασιν τους. Πρέ νιον τών ζητωκραυγών καί τών χειροκροτημάτων
τοΰ συναθροιζόμενου όλονέν πυκνοτέρου πλήθους
24 Αύγουστου. Οί Ρουμάνοι κατέλαβον τήν
πει νά κάμνουν κάθε είδους γυμναστικές άσκήτής οικίας τοΰ κ. Βενιζίλου, κατά τήν
"Ορσοβαν. Γερμανικά αεροπλάνα έβομβάρδισαν
σεις καί μέ τήν ένεργητικότητά τους,, νά κατα κάτωθεν
ιστορικήν ή μέραν τοϋ συλλαλητηρίου, κατωρθώΦη
τό Βουκουρέστιον καί τήν Κωνστάντζαν.
πολεμούν τόν ύπερερεθισμόν τών νεύρων τους.
νά άποκατασταϋή ή ήσυχία, ήκουσΟη ή βροντώδης
καί εύηχος φωνή τοϋ μεγαλουργού πολιτικού νά
25 Αύγούστου. Οί Ρώσοι προελαύνουν είς
άναγινώσκη τόν ύπέροχον λόγον του είς τά συνα*
τά Καρπάθια.
χΦέντα πλήΰη. Ή φωνή του ένβΐχεν άπειρον πεποί27 Αύγούστου. Οί Γερμανοί κατέλαβον τό
Οησιν καί έμπιστοσύνην είς τήν άκρίβειαν καί τήν
Τά παιδιά ποΰ έγεννήθησαν τόν Αύγουστον,
όρϋότητα τών λεγομένων.
Ρουμανικόν φρούριον τοΰ Τουτρακάν. Οί Γάλλι
Γάλλοι
είνε έν γένει φιλάσθενα. Περιποιούμενα αύτά
είς τό Βερντέν κατέλαβον τό χωρίον Μπερνέν.
Μπερνέν-,
συνεχώς ήμπορεϊτε νά κατωρθώσετε εύχάρι29 Αύγούστου. Οί Σέρβοι έκυρίευσαν τά υψώματα του Γκερνιτσόστα άποτελέσματα. Χρειάζεται μεγάλη ένεργητικότης, διά να καταπο
βου. Οί Ρουμάνοι άπωθοΰν τούς Αύστριακούς είς τά Καρπάθια. Οί ,’Ιτα
λεμηθούν τά νεύρα τους. Πρέπει δέ πάση Ουσίφ νά μή τ’ άφίνετε νά
παραφέρωνται. Καταπραΰνετέ τα καί άν δέν ύπακούουν νά τά τιμωρή λοί κατέλαβον επίκαιρα υψώματα παρά τήν Αυλώνα. Είς τήν Κέρκυ
ραν ήρχισαν αί έργασίαι τής Σέρβικης Βουλής. Οί Βούλγαροι υποχω
σετε. Πρέπει, νά αισθανθούν σιδηράν τήν χεϊρα σας έπάνω τους. Ουχ
ρούν είς τό μέτωπον τοΰ Στρυμώνος.
ήττον δμως πρέπει νά είσθε τρυφεροί μαζί τους, διότι είνε μικρά καί
31 Αύγούστου. 01 Σέρβοι άνεκατέλαβον τήν Βλαχοκλεισούραν. Οί
γεμάτα άπό άθωότητα. ’Επειδή είνε πολύ ευαίσθητα, έπιτυγχάνετε
εύκολα νά θίξετε τήν καρδιά τους. Ώς έξυπνα ήμποροΰν νά,κατωρθώ Βούλγαροι ύποχωροΰν πρός τήν Φλώριναν. Οί Γάλλοι έκυρίευσαν σει
ράς χαρακωμάτων είς τό Σόμ.
σουν πολλά άν δέν γίνουν οκνηρά. Διά τοΰτο πρέπει νά έπιστήσετε πολύ
τήν προσοχήν σας είς τό τελευταϊον τους αύτό έλάττωμα. Άπευθυνψ * *
θήτε πρός τήν καρδίαν τους, θίξετε τήν φιλοτιμίαν τους, μή σταματή
ΣΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΣΟΥ
σετε πρό ούδεμιάς θυσίας, δπως τούς μεταδώσητε τήν φιλοπονίαν, τήν
δραστηριότητα καί τήν ένεργητικότητα. Ή όκτηρία τους πρέπει νά
’Απ' τον κάμπον τά χόρτα κι άπό μέρος παρθένο,
κεΐ πού φθάνει τάγέρι, πού φυσά απ’ τάκρογιάλι,
καταπολεμηθή ένωρίτατα καί δραστηρίως, διότι άλλως τό ελάτ
είχα κόψη γιά σένα λουλουδάκι λουσμένο
τωμα αύτό θά είνε έπιζήμιον δΓ αύτά είς δλην τους τήν ζωήν.
με διαμάντι δροσοΰλα στής ανγούλας τά κάλλη.

* * *
Μά μέ κάθε φιλί μου στο καθένα τον φϋλλο,

Ή εύτνχία ομοιάζει τήν ηχώ. Άπαντρ άλλά δέν μας πλησιάζει.,

Ή ευτυχία έγκειται
Ή ευτυχία

έν τή σννειδήσει

αποφεύγει

τής έκπληρώσεως τοϋ καθήκοντος.

σχεδόν πάντοτε εκείνον,

ποΰ

τήν

ζητεί.

“Ερχεται

κάποτε άπροοδοκήτως ώς ίκπληξις είς εκείνον, οστις δέν τήν συλλογίζεται.

μαραμμένο χλωμιάζει τόν ξανθό μου λ.ονλοΰδι,
καί δέ μονμεινε άλλο στή γιορτή σου νά στείλω,

παρά μόνο τό δόλιο,

τό φτωχό μου

τραγούδι.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΓΕΡΑΝΤΣΑΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
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G

του πλοίαρχου

FRYATT

^Στρατιωτικόν Γερμανικόν Ευμδούλων κατεδίκασεν είς θάνα
τον καί έτυφέκισε τήν 27 τον
παρελθόντος ’Ιουλίου είς τό Bru
ges τόν πλοίαρχον Fryatt, κυ
βερνήτην τοΰ ’Αγγλικού πλοίου
«Brussels» τής εταιρίας «.Great
Eastern», συλληφθέντος υπό Γερ
μανικού πολεμικοΰ καί όδηγηθέντος είς τό Zeebrugges.'Ο πλοίαρ
χος Fryatt κατηγορήϋη, δτι κατά
τήν 28 Μαρτίου τοΰ 1915 άπεπειράθη νά καταβύθιση Γερμανι
κόν υποβρύχιον, τό όποιον προσέβαλε τό πλοϊον τον. Ή πραξις
αΰτη, καθαρώς αμυντική, αναγνω
ρίζεται καί υπό τών κανόνων τοΰ
κατά θάλασσαν πολέμου, δπως
ουτοι ίξετέθησαν είς τήν τελευ
ταίου νόταν τών ’Ηνωμένων Πο
λιτειών πρός τήν Γερμανίαν καί
άκόμη καί είς τήν Γερμανικήν
νόταν τήν άπευθυνθεΐσαν πρός
τάς Ηνωμένας Πολιτείας, έν σχί
σει πρός τόν εξοπλισμόν τών εμ
πορικών άτμοπλοίων.

«Η εις θάνατον καταδίκη τοΰ πλοιάρ
χου Fryatt, ό αποκλεισμός

Γαλλίας,

ή έκρηξις

έπιβεβαιοΰν

τόν

Η

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

τής

σάρων μιλλίων, τό πλοϊον δέον νά τρέχη μέ ταχύτητα άνωτέραν,
διά νά κατωρθώση νά κινηθή. Διότι διά τών τεσσάρων μιλλίων
ταχύτητας τοϋ πλοίου θά έξουδετερωθή ή ίση τοϋ ρεύματος καί
τό πλοϊον θά κινηθή μέ ταχύτητα ΐσην πρός τήν έπί πλέον δια
φοράν. “Ητοι, έάν ή ταχύτης τοΰ πλοίου είναι έξ μιλλίων, θά
κινηθή μέ ταχύτητα δύο μόνων, τών λοιπών τεσσάρων έξουδετερουμένων διά τών αντιθέτων τοϋ ρεύματος. Κατά τάς στα
τιστικός διαφόρων αεροπόρων, ή συνήθης ταχύτης τοΰ άέρος
ποικίλει μεταξύ τών 6 έως 10 μέτρων κατά δευτερόλεπτου. Έάν

βορείου

Νέας ' Υόρκης,

τής

τέλειον

αποχωρισμόν

τής Γερμανίας έκ τοΰ πολιτισμού».

*Η’Ολλανδική έφημερίς «Han
delsblatt έγραφεν τά εξής έπί
τοΰ ζητήματος τούτου:
«Ή καταδίκη

τοΰ πλοιάρχου

Fryatt,

έμπνευοθείς υπό τοΰ μί

τής έκδικήσεως. Ούδεμία διε

σους

καί

θνής

συμφωνία

αρχαιότατου
σκαφών

νά

ούδέποτε

δικαίωμα

άφήρεσε

τών

τό

εμπορικών

υπερασπίζονται

έναντίον

τών εχθρικών έπιθέσεων».

* * Ψ

ΤΑ ΤΤΗΔΑΛΙΟΧΟΪΜΕΝΑ ΑΕΡΟΣΤΑΤΑ
* * ΑΛΛΟΤΕ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ * *

Ε^Ίο πηδαλιούχουμενον άερόσταX τον έπί πολλά έτη έθεωρεϊτο
μιά ουτοπία καί κατόπιν άπλώς
ένα επιστημονικόν περίεργον.
πλοίαρχος Fryatt, κυβερνήτης του έμπορικοϋ «Brussels» ό, παρά
’Ιδού πιστώς τί διετυποΰτο εις Ο ΑΓΓΛΟΣ
Κατά τήν τελευταίαν όμως
πάντα κανόνα τών διεθνών νομίμων τυφεκιστείς ύπό τών Γερμανών.
τήν νόταν ναύτην :
πρό τοϋ πολέμου δεκαετίαν, αί
.Οί κυβερνήται και τά πληρώματα τ&ν έξοπλιομίνιον ίμηορικών πλοίων
Κυβερνήσεις τών Ευρωπαϊκών Κρατών άντελήφθησαν, δτι κατό
θϊι θεωρούνται τοΰ λοιπού ώζ εμπόλεμα, τοντέοτι θά έχονοι τα αβανταζ και
πιν τών τελειοποιήσεων τάς οποίας έλάμβανε τό πηδαλωυχούτάς υποχρεώσεις τάς άναφερομένας είς τόν στρατιωτικόν χαρακτήρα καί θα
μενον άπό είδικώς έγκύφαντας είς αυτό έπιστήμονας, έμελλε νά
αίχμαλωτίζωνται·.
καταστή σπουδαίος παράγων διά πάσαν χρήσιν, είς ήν ή κατάΈπί τής έντελώς αδίκου ταύτης πράξεως, ό πρωθυπουργός
κτησις τοΰ άέρος έχει σπουδαίαν σημασίαν.
τής ’Αγγλίας κ. ’Άσκουϊθ, έδήλωσεν ενώπιον τής Βουλής τών
Είς δλα τά κράτη, άλλά κυρίως είς τήν Γαλλίαν, άπό τοΰ
Κοινοτήτων τά εξής:
1906 παρετηρήθη μία Ιδιαιτέρα έπίδοσις είς τήν Αεροναυτικήν.
.Μετά μεγίστης λύπης μου, αναγκάζομαι νά δηλώσω, δτι φαίνεται αληθής
ή είς θάνατον καταδίκη υπό τών Γερμανών τοϋ πλοιάρχου Fryatt. Μετά
Κατά τήν έποχήν έκείνην έτέθη έπί τάπητος καί τό ζήτημα τής
μεγάλης θλίφεως ή Κυβέρνησίς έπληροφορήθη τό σκληρόν τοΰτο έγκλημα,
άξίας τών πηδαλωχουμένων, τής τελειοποιήσεώς των καί τής
εντελώς αντίθετον πρός τά Ανθρώπινα δίκαια καί τάς συνήθειας τοϋ πολέμου.
χρήσεώς των.’Η έξέλιξις των, άλματωδώς βαίνουσα, μάς παρου
Τό έγκλημα
τοΰτο, διαπραχθεν κατόπιν βαρβαροτήτων,
πρωτοφανών
καί
σίασε τά σημερινά πηδαλιουχούμένα, τά όποια τόσας υπηρεσίας
ανευ παραδείγματος, αΐτινες έλαβον χώραν είς τήν Λίλλην καί είς άλ).α μέρη
τής Γαλλίας, καταδεικνύει, οτι ή άνωτέρα Γερμανική διοίκησις. κατόπιν τής
παρέσχον είς τόν πολεμικόν συναγερμόν τών έθνών.

πτυχάς τεραστίων διαστάσεων, μέ φόβον νά διπλωθή ή μεγάλη
κΰστις ή περιέχουσα τό άέριον. Τά σχοινιά έκόπτοντο καί τά
ατυχήματα διεδέχοντο τό ένα τό άλλο, λόγω τοΰ δτι ή πορεία
δέν ήτο κανονική. Παρ’ δλην τήν δύναμιν τών νέων κινητη
ρίων μηχανών, τά πλεϊστα τών πηδαλιούχουμένων ήλάττωνον
τήν δύναμιν των, διατρέχοντα τό διάστημα μέ άσθενεστέραυ,
ταχύτητα παρ’ όσην ήδύναντο νά άναπτύξουν, μή χρησιμοποιοΰντα δλην τήν δύναμιν, ήν κατεΐχον.
Τέλος προφανές κατέστη δτι, όιά ι·ά παράσχη πραγματικός υπη
ρεσίας ένα πηδαλιουχούμενον, πρέπει νά δύναται νά διατρέξη
πολύ μεγάλην άπόστασιν, απαιτούν μεγάλην παρακαταθήκην
πετρελαίου, άερίου καί έρματος, μέχρι τής ήμέρας τουλάχιστον
καθ’ ήν θά ήδΰνατο ένα νέον μηχανικόν μέσον νά έλαττώση
αύτάς τάς διαφόρους καί αναγκαστικός δαπάνας.
Ή έπίδοσις είς τήν άεροπλοΐαν έν Γαλλία, άμέσως μετά τήν
πρώτην άνακάλυφιν τών άεροστάτων ύπό τών άδελφών Μογκολη ΐέρ, ύπήρξεν μεγάλη, άλλά τά μέχρι τοΰ 1852 άποτελέσματα,
μόνον ώς άποτυχίαι δύνανται νά χαρακτηρισθώσι. Κατά τό
1852, ό Ζιφάρ έτοποθέτησε είς τόν κάλαθον τοΰ άεροστάτου
ατμομηχανήν πρός κίνησιν τής έλικος. Αύτή είναι ή πρώτη
παρατηρη&εϊσα πρόοδος, διότι κατώρθωσε κατά μέν τήν πρώ
την του άπόπειραν τοΰ 1852, ταχύτητα 3 μέτρων κατά δευτερόλεπτον μέ ήσυχον άνεμον, κατά τήν δέ δευτέραν του τό 1855
κατώρθωσε νά πλεύση έναντίον τοΰ άνέμου.
Μετά τινα έτη κατεσκεύασαν ένα μοντέλο μακρύτερον άπό τό
προηγούμενον ινα έξουδενώσουν τήν άντίστασιν τοΰ άέρος. Άλλά
τό μήκος ήμπόδιζε τήν τακτικήν πορείαν καί ή άταξία τής κινήσεως έδυσκόλευε τήν ταχύτητα. Διά νά άποφύγονν τόν κίνδυνον

είνε είς άγριος φόνος άνευ στρατιωτικής

ώφελημότητος,
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νημα, δέν παρέλειφαν νά γράφουν
δριμύτατα διά τήν πρωτοφανή
έγκληματικήν ταύτην πραξιν τής
Γερμανίας.
Ή «Jornal de Commercial
τής Βραζιλίας ώς εξής εκφράζει
τήν άγανάκτησίν της:
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Μ ΧΗΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΦΑΝΑ. — Ή οίκογένειά τοΰ τουφεκισύέντος ύπό τών Γερμανών
πλοιάρχου τοϋ «Brussels·. Ή /Αγγλική κυβέρνησίς, μετά τήν διαπίστωσιν τοΰ
τόσον άγρίως καί τραγικώς λα6όντος χώραν θανάτου του, άπηύύυνε ύερμοτάτην
Επιστολήν πρός αύτήν καί έψήφισε σημαντικόν ποσόν χρημάτων, όπως Αποζημίωσή.

στρατιωτικής αποτυχίας της, επαναλαμβάνει τήν τρομοκρατικήν πολιτικήν της.

Δεν είνε δυνατόν νά προείπη τις πόϊαι Αλλαι βαρβαρότητες ήμπορεϊ νά διαπραχθοΰν άκόμη υπό τών Γερμανών. Ή Κυβέρνησίς δμως επιθυμεί
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καθαρώτερον

νά βε-

τήν άπόφαοιν αύτής, δπως μη αφίση

ατιμώρητα τά εγκλήματα ταΰτα.

"Οταν έπέλθη ή κατάλληλος στιγμή, ή Κυβέρνησίς έχει λάβει τήν άπόφαοιν,
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Διά νά κρίνωμεν ένα πηδαλιουχούμενον, πρέπει νά λάβωμεν
ύπ δφιν τά τρία σπουδαιότατα στοιχεία, τά δποϊα τό χαρακτηρί
ζουν, τήν ταχύτητα, τήν ευστάθειαν καί τήν ακτίνα τής δράσεως.
Τό ουσιωδέστεροι1 είναι ή ταχύτης. Καί πράγματι, διότι ένα
οϊονδήποτε όχημα

άν

θεσις

περίπτωσιν

παρομοίαν, δπως αΰτη,
ήν

σας εξέθεσα,

θρωπος,

δστις

δ άν

καθώ-

ρισε το σύστημα, νπο
τό
τό

όποιον

διεπράχθη

έγκλημα,

κάλλιοτα

διιναται νά χαρακτηρι-

σθή ώς ό πλέον ένοχος
πάντων».

"Ολαι αί έφημε
ρίδες τής Αγγλίας
καί τών συμμάχων
της διά μακρών άρ
θρων έκάκισαν τό
γεγονός, θεωρήσασαι τοΰτο ώς πρω
τοφανές έγκλημα.
Καί έκ τών ουδε
τέρων έφημερίδων,
δσαι άνεπηρεάστως
έκφράζουν τό ειλι
κρινές αύτών φρό

TO "BRUSSELS,,.

Είναι τό άτμόπλοιον τής μεγάλης έμπορικής εταιρίας «Great Eastern-, τοϋ όποιου
κυβερνήτης ήτο ό τυφεκιστείς πλοίαρχος Fryatt.

εναέριον, διά νά κινηθή πραγματικώς
είς τόν άέρα πρός
πάσαν διεύθυνσιν,
πρέπει νά δύναται
νά κατανίκηση τήν
άντίστασιν τοϋ άνε
μου, δηλαδή ή κίνησίς του νά είναι
ταχύτερα τής τοΰ
άνεμου, έντός τοΰ
όποιου εύρίσκεται,
Απαράλλακτα δπως
τό πλοϊον, δπερ διά
νά πλεύση έναντίον
τοϋ ρεύματος τοΰ
ποταμού, πρέπει νά
τρέχη ταχύτερον
αύτοΰ. Δηλαδή έάν
τό ύδωρ τρέχει έν
τός τής κοίτης του
μέ ταχύτητα τεσ

δέ κατά 25 τοϊς εκατόν παρατηρειται έλλάτωσις τής έντάσεως
τής ταχύτητος τοϋ άέρος άπό τών 6 μέτρων κατά δευτερόλεπτου,
κατά τά υπόλοιπα 75 % δέν αυξάνει άπό τά 10 μέτρα κατά
δευτερόλεπτου. Κατά συνέπειαν, τό πηδαλιουχούμενον, τό όποιον
διασχίζει πλέον τών 10 μέτρων, θά κινήται συνήθως τετράκις
ταχύτερα άπό τό διατρέχον 6 μέτρα. Διά νά διάσχιση μέ αύτήν
τήν πορείαν τό διάστημα έν πηδαλιουχούμενον, έχει νά ύπερβή
μεγάλας δυσκολίας. ' Ο μέγας όγκος τής κύστεως τής περικλειούσης τό άέριον προκαλεϊ μεγάλην άντίστασιν έκ μέρους τοϋ άέρος,
τήν όποιαν διά νά τήν κατακτήση, δέν έχει ούδέν άλλο σημεϊον
έπί τοΰ όποιου νά στηριχθή, έκτός τής πτήσεως τήν οποίαν
έξασκεϊ έπί τοΰ άέρος, διά τής μεγάλης δυνάμεως τήν όποιαν
παράγει ή περιστροφή τής έλικας. Τό βάρος, τό όποιον πρόκει
ται νά ύφωΟή καί τό όποιον πρέπει νά είναι δσον τό δυνατόν
μικρότερου καί άναλόγως μεγάλων διαστάσεων, πρέπει νά έχη
τήν κινητήρων μηχανήν πάρα πολύ έλάφράν. Έπί ένα αιώνα
καί πλέον, αί προσπάθειαι περιεστράφησαν περί τήν άνακάλυφιν πηγής παραγούσης δύναμιν, δσον τό δυνατόν μεγαλειτέραν.
’Από τής δυνάμεως τών μυών, μέχρι τοΰ άτμοΰ καί τοΰ
ήλεκτρισμοΰ έσημειώθησαν άρκεταί πρόοδοι, άλλά κυρίως ή
τώρα τελευταίως γενομένη χρήσις τής έξατμίσεως τοϋ πετρε
λαίου, έπέτρεφε νά φθάσωμεν τέλος είς ικανοποιητικά άποτε
λέσματα.
Άπό τής στιγμής δμως άπό τής δποίας έξησφαλίσθη ή ταχύ
της, νέα σπουδαία δυσκολία παρουσιάσθη. Ή άστάθεια κατά τήν
κίνησιν. Τό άερόπλοιον κατά τόν δρόμον του έδοκίμαζε μίαν
ταλάντευσιν δύσκολου νά τήν σταματήσουν καί νά τήν άποφύγουν, καί ή οποία ταχέως έλάμβανε διαστάσεις έπικινδύνους,
διότι τό άερόστατον ήρχιζε νά σχηματίζει είς τήν έπιφανειάν του

ΜΕΣΑ είς τήν κομψήν αύτήν βπαυλιν, Γόριοκομένην είς τό Dovercourt ό πλοίαρχος
Fryatt, ζοϋσε τόν καιρόν, κατά τόν όποιον εύρίσκετο έν άδεια, μετά τής πολυμε
λούς οίκογενείας του.

δέν έχρησιμοποίησαν ταχύτητα άνωτέραν τών 3,58 μέτρων. Έν
τούτοις ή σφαίρα έξέφυγε άπό τό δίκτυον τών σχοινιών τό
όποιον τήν περιέκλειε.
Κατά τήν πολιορκίαν τών Παρισίων δηλαδή τό 1870, ένα
άερόστατον προσέφερε μεγίστας υπηρεσίας, αί όποϊαι ήσαν τό
προοίμιον τών κατά τόν σημερινόν πόλεμον παρασχεθεισών.
’Απλούστατα δέ κατώρθωναν οί πολιορκούμενοι νά έρχωνται είς
συνεννόησιν μετά τών άποκεκλεισμένων έκτός τής πρωτευούσης
Γαλλικών στρατευμάτων. Ό Ντυπουϊ ντέ Λόμ, περίφημος
κατασκευαστής τών πρώτων θωρηκτών, άναγνωρίζων τήν σπου-
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ώραν διατρέξαν πλέον
τών 400 χιλιομέτρ. είς
11 ώρας μέ 4 έπιβάτας.
Ή πρόοδος αυτή, έπιτευχθεϊσα είς τόσον μι
κρόν σχετικώς χρονικόν
διάστημα, έφερε τό πη
δαλιούχονμενον είς την
πρώτην γραμμήν μετα
ξύ τών νέων οπλών τοΰ
σημερινόν πολέμου. Αί
μετά την κατασκευήν
τής Δημοκρατίας»,
πηδαλιουχουμένου δλίγον διαφέροντος κατά
τήν Αξίαν τών σημερι
Ο ΣΥΜΜΑΧΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ.— At μεγαλείτιραι μονάδες τοΰ συμμαχικού στόλου τής Μεσογείου Αποτελούν τήν μοίραν, ήτις καταπλεΰσασα
είς τά ΰδατα τοϋ Σαρωνικοϋ, έζήτησε νά άπελενβερώση τήν Ελλάδα άπό τάς χεϊρας τής Γερμανικής προπαγάνδας. ΆληβινοΙ κολοσσοί, νών, πρόοδοι ήσαν μυ
]αρωνι
Επιβλητικοί είς τήν βίαν καί μεγαλοπρεπείς είς τήν σιλουέτταν των, περιπλίουν τόν Σαρωνικόν,
Εχοντες ώς ορμητήριον τό Κερατσίνιον.
στικά τοΰ Κράτους.
Έν
τούτοις
μετά
τήν
έμφάνισιν
τών
Αεροπλάνων
και δή μετά
δαιότητα τον Αεροπλοίου, Απεφάσισε νά τό τελειοποίηση. Έν
τάς έπιτυχίας τοΰ Φαρμάν, οί Γάλλοι Αεροπόροι έπεδόθησαν
τω μεταξύ δμως <5 πόλεμος έτελείωσεν και μόνον κατά τό 1872
μάλλον είς τά Αεροπλάνα τόν δέ Γαλλικόν Αεροναυτικόν Αγώνα
κατώρθωσε νά δοκιμάση τό Αποτέλεσμα τών έργασιών τον.
έδόξασεν μάλλον τό άεροπλάνον ή τό πηδαλιουχονμένον. Και
Ή χαρακτηριστική πρόοδος αύτοΰ τον πηδαλιουχονμένον,
τούτο, διότι μόλις έν Γαλλία παρετηρήθησαν τά πρώτα άποτεήτο ή έλάττωσις τον βάρους, ώς καί δ τρόπος τής έξαρτήσεως
λέσματα τοΰ πηδαλιουχονμένον Αεροστάτου, Αλλαι χώραι ένετοΰ καλάθου. Επίσης καί ή έφαρμογή τοΰ δευτέρου περι
κολπώθησαν τούτο καί ήρχισαν τελειοποιοΰντες αύτό.
καλύμματος τής κύστεως τοΰ Αερίου, δί ον κατωρθώθη ή Απο

φυγή τών επικινδύνων πτυχών, έκ τοΰ σχηματισμού
τών οποίων τό Αερόστατον διέτρεχε τόν κίνδυνον τής
διαρρήξεως τής κύστεως καί συνεπώς τής Απολύτου
καταστροφής. Δυστυχώς ό Ντυπουΐ ντέ Λόμ, ήθέλησε
νά έπανέλθη είς τήν χρήσιν τής Ανθρώπινης δννάμεως
ώς κινητήριου μηχανής. Καί οί δκτώ άνθρωποι, τους
όποιους έχρησιμοποίησε, δέν κατώρθωσαν νά παρα
γάγουν ταχύτητα έλικος μεγαλειτέραν τής τών 2,80 μέ
τρων. Λαμβανομένου δέ ύπ δψιν, δτι ή ταχύτης αυτή
δέν ήτο διάρκειας λόγφ τής κοπώσεως τών κινούντων
Ανδρών, ή Απόπειρα τοΰ Ντυπουΐ δέν έσχε σοβαρά απο
τελέσματα έπί τής προόδου τής ναυσιπλοΐας διά πηδα-

λιονχουμένων Αεροστάτων.
Κατά τό 1883, δ Τισαντιέ ήρχισε νά χρησιμοποιή
ηλεκτροκίνητον μοτέρ, Αλλ' έπειδή ή μηχανή του ήτο
Ακόμη πολύ βαρεία, δέν κατώρθωσε νά Ανάπτυξη
ταχύτητα μεγαλειτέραν τών 4 μ. κατά δευτερόλεπτον.
Τό έπόμενον έτος, δηλαδή κατά τό 1884, δ λοχαγός
Ρενάρ έπενόησε ήλεκτρικήν κινητήρων μηχανήν πάρα
πολύ έλαφράν καί τή βοήθεια τον συναδέλφου του
Κρέμπ κατώρθωσε νά κατασκτευάση Αερόστατον πηδαλιουχούμενον, Αναπτύσσον κανονικήν ταχύτητα 6,50 μ.
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΙΡΑΝ. — Είς τάς λεπτοτέρας Ακριβώς στινμάς, άς διατρέχει ή Πατρίς,
εύρέδησαν έλεεινά καί ταπεινά δντα, διατελοΰντα υπό τάς διαταγάς γνωστών κύκλων, τά
κατά δευτερόλεπτον, ήτις διήρκει έπί 2 ώρας. “Ητοι
όποια έπβτέδησαν έναντίον της Γαλλικής πρεσβείας, καδ’ ήν ώραν συνεδρίαζον έντός τοΰ
μεγάρου οί πρεσβευταί τής Άντάντ. Καί δ,τι μέν δά έπήρχετο μοιραίως, μετά τήν άπάτριδα
ήδύνατο νά διατρέξη 46 χιλιόμετρα περίπου. Τό πρώ
καί προδοτικήν αύτήν πράξιν, κατωρθώθη νά άποσοβηδή, χάρις είς τήν σωφροσύνην τών
τον αύτό στρατιωτικόν πηδαλιουχούμενον ώνομάσθη
κ.κ. πρεσβευτών, οί όποίοι, βαδύτερον κρίνοντες τά πράγματα, έχουν σχηματίσει τήν πεποίδησιν, δτι τήν κακοήθη αύτήν πραξιν δέν είναι δυνατόν νά έπιδοκιιιάζη ό 'Ελληνικός λαός.
«Γαλλία» ήτο δέ καί τό πρώτον, τό όποιον επέταξε
Άλλά διά περισσοτέραν άσφάλειαν διά τό μέλλον, παρά τήν έλληνικήν φρουράν, άπεβιβάσδη
καί μικρόν ναυτικόν άπόσπασμα, τό όποίον άνέλαβε τήν φρούρησιν τοΰ μεγάρου.
Ανωθεν τών Παρισίων, κατωρθώνον νά έπανέλθη είς
τό σημεϊον τής Αναχωρήσεως. Διότι κατά τάς επτά
ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΡΙΟΥΣ
φοράς καθ' Ας έγένετο δοκιμή, κατώρθωσε νά έπανέλθη πεντάκις Ακριβώς εις τό αύτό σημεϊον τής Ανυψώσεώς του, κατόπιν
παγκόσμιος πίστις πρός κάτι τό Αόριστον, τό όποιον έπιζεϊ
πολλών ελιγμών Ανά τόν Παρισινόν όρίζοντα.
τοΰ θνητού σώματος καί τό όποιον, εις μερικός περιπτώ
Μετά τινα έτη, ένεφανίσθη ό διά τών έκρήξεων τοΰ πετρε
σεις,
δύναται νά έκδηλωθή είς τάς αισθήσεις μας, ήγαγε μέρος
λαίου έργαζόμένος μοτέρ, είς τόν όποιον οφείλονται αί έκπληκτιτών Ανθρωπολόγων είς τό νά παραδεχθή δτι οί Αρχαιότεροι
καί πρόοδοι τής άεροπλοΐας. Ή νέα κινητήριος μηχανή μετά
τών προγόνων μας έπίστευον, δ»· δχι εις τήν αθανασίαν τής
τινα έτη τελειοποιηθεϊσα, παρουσιάσθη κατά πολύ έλαφροτέρα
ψυχής, τούλάχιστον είς τήν έπίζησιν αύτής έπί τι χρονικόν διά
τής τελειοτέρας ήλεκτρικής.
στημα μετά τόν θάνατον τοϋ σώματος. Ό Figuer παρατηρεί,
Ή πρώτη χρήσις της έγένετο διά τήν κίνησιν τών αυτοκι
δτι αί τροφαί, αί λάμπαι, τά δπλα, τά χρήματα, τά στολίσματα,
νήτων, δ πρώτος δέ, δ όποιος τής μετεχειρίσθη διά
τά όποια κατατίθενται έντός τοΰ τάφου παραπλεύρως τοΰ πτώ
τά πηδαλιουχούμενα, ήτο δ Σάντος - Ντυμόν.
ματος τοΰ θανόντος, σημαίνουν τήν πίστιν είς μέλλουσαν ζωήν.
Μετ' αύτόν' πλεϊστοι Αλλοι έθυσίασαν τήν ζωήν
'
II πίστις αυτή ύφίσταται Ακόμη καί σήμερον παρά τοϊς Αγρίοις,
των είς τόν άγώνα τής τελειοποιήσεως τοΰ σχήμα
οί όποιοι δέν έχουν ιδέαν τής θεότητος, ή αν έχουν τοιαύτην,
τος, καί τής ταχύτητος τοΰ Αεροστάτου, μέχρις δτου
είναι πολύ Αόριστος.
ό Ζυϊγιό κατώρθωσε νά άποφύγη τόν κίνδυνον, τόν
* Ο Letourneau γράφει είς τό βιβλίον του Sociologie d’apres
προερχόμενον Από τήν Ακανόνιστου πορείαν λόγφ
1
‘
ethographie
: «Είς τάς δευτερευούσης σημασίας φυλάς, αί
τής Ανωμάλου ταχύτητος.
όποϊαι κατοικούν τήν γήν τοΰ πυράς, τήν Τασμανίαν, τήν
Κατά τό 1904 δέ Ανέπτυξε ταχύτητα 40 χιλιο
Αύστραλίαν, καθώς καί οί Όττεντότοι, δέν έχουν ούτε ναούς,
μέτρων τήν ώραν μέ τά δύο πηδαλιουχούμενά του
ούτε ίερεϊς. Είς τήν πρωτογενή αύτήν φάσιν τής Ανθρώπινης
ιΛεμποντύ Ν° I» καί τ,Λεμποντύ Ν° II
.
*
Ένώ
έξελίξεως, ή θρησκεία συνίσταται είς τήν πίστιν τής ύποστάσεως
τό 1906 τό νέον του άερόπλοιον ιΉ Πατρίς
*
πνευμάτων
Ανθρωπόμορφων καί ζωομόρφων, τά όποια κατοι
κατώρθωσε νά άναπτύξη ταχύτητα 45 χιλιομ. τήν

Η

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

1916

Η

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

κούν τούς βράχους, τά υψηλά δρη κ.λ.π. καί δτι ή Ιδέα τής
συναντήσεως μέ τά δντα αυτά δέν έρχεται είς κανένα. 'Ολίγον
βραδύτεροι·, ό άνθρωπος, καταστάς πλέον νουνεχής καί πλέον
λογικός, έφθασε φυσικά είς τό σημεϊον νά σκεφθή, δτι μέ δώρα,
γονυκλισίας κ.λ.π. θά ήδύνατο νά έπηρεάση τάς Αποφάσεις τών
θεοτήτων αύτών έν σχέσει μέ τό Ατομόν του. Καί ένώ έπικρατοΰσεν ή κατάστασις αύτή, ένεφανίσθησαν οί ίερεϊς καί έκτίσθησαν οί ναοί. Κατά πρώτον, φυσικά, οί ναοί αύτοί δέν ήσαν, παρά
ταπεινοί καλύβαι, δμοιοι κατά πάντα μέ τάς καλύβας, είς τάς
όποιας κατοικούσαν οί Ανθρωποι. Έκυριαρχοΰσεν άκόμη ή
ιδέα, δτι οί θεοί ήσαν δντα περιπλανώμενα καί δμοια μέ τούς
Ανθρώπους καί έπομένως τούς προσέφερον μιά κατοικίαν διά
νά αναπαύωνται». Είς τήν θρησκείαν τών Afaury, Αγριας
φυλής, συνισταμένην είς έξορκισμούς τών πνευμάτων, καί είς
έκφρασιν σεβασμού πρός διάφορα φυλακτήρια, οί ίερεϊς δέν
είνε παρά μάγοι έντεταλμένοι νά έρχωνται είς συνάφειαν μέ
τά διάφορα αύτά πνεύματα. Καί ή φυλή τών ' Οττεντότων άκόμη
δέ καί άλλοι λαοί, οί όποιοι δέν έχουν καμμίαν ιδέαν τής
μελλούσης ζωής καί τοΰ θεού, πιστεύουν δτι οί νεκροί άφί-
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όρον, εις τήν ρίζαν τού όποιου καταθέ
τουν διάφορα δώρα πρός τά πνεύματα
διά νά προστατεύουν καί διαφυλάσσουν
τό χωρών. Οί άπαρτίζοντες τήν φυλήν

αύτήν πιστεύουν, δτι, δταν παραλείψουν ίΠί’.ϊ;
τόν όφειλόμενον εις τά πνεύματα σέβαkJ
σμόν, είναι σάν νά τά κακοποιούν. Έάν τό
χωρών τους εύρίσκεται έν κινδύνω, παρακαλούν τά πνεύματα τών Αποθανόντων.
y
Κατά τόν Duvergier, δταν οί βόρειοι
Touaregs, Αναχωρούν είς έξερευνήοεις, αί
f
γυναίκες των μεταβαίνουν καί γονατίζουν
έπί τών τάφων τών συγγενών καί οικείων
των, παρακαλ.οΰν τάς ψυχάς των καί έπιτυγχάνουν παρ’αύτών
πληροφορίας, φαίνεται πραγματικός.'0 Ρωμαίος Μέλας, αναφέ
ρει παρομοίαν χρήσιν παρά τοϊς βαρβάροις τής Β. 'Αφρικής.
Είς μίαν διάλ^ξίν του ό "Αγγλος πνευματιστής Mary Kingsley
έπί τής τ-ίδιότητος τών έμφανίσεων πνευμάτων εις τήν δυτικήν
Αφρικήν», τήν όποιαν βραδύτερον έξέδωκεν είς βιβλίον, Ανα
φέρει τά έξής : * Σχεδόν δλοι έκεϊ κάτω πιστεύουν είς
τήν έμφάνιοιν τών θεών ή τών πνευμάτων τών νεκρών.
Πιστεύουν Ακόμη, δτι οί ίερεϊς εύρίσκονται είς συνεχή σχέσιν μέζτά πνεύματα, εισέρχονται είς αυτούς καί ομιλούν
ύιά τοΰ στόματός των. Χωρίς Αλλο, φιαίνεται δτι τό νευ
ρικόν τους σύστημα, εύαίσθητον, τούς κάμνει νά βλέπουν
πράγματα, τά όποϊα αί αισθήσεις μας, πλέον Αναίσθητοι,
δέν βλέπουν. Αί ίδικαί των αισθήσεις, ωσάν είδος φωτο
γραφικών πλακών, πλέον τέλειες Λποτυπώνουν έπ’αύτών
τόν κόσμον τόν πέραν τοΰ τάφου.
Διά τούς Bayaks, λαόν τού Κογκό, ή ψυχή μετά τόν
θάνατον κατοικεί είς τόν άέρα, έμφανίζεται κατ' δναρ εις
τούς ζώντας, διά νά παραπονεθή διά τήν κακήν συντήρησιν τού τάφου της, ή διά νά φωνάξη έκδίκησιν κατά
τόν δολοφόνον της.
Οί Awemla, φυλή κατοικούσα τήν Κεντρώαν 'Αφρι
κήν, πιστεύουν, δτι τά πνεύματα τών άποθανόντων πλανώνται πλησίον το>ν τάφων των, εισδύουν κάποτε είς τό
σώμα κανενός δφεως, έμφανίζονται κατ' δναρ είς έκείνους,
τούς όποιους άγαποΰν, Αλλα συχνότερα εύρίσκονται είς
σχέσεις μετά τών ζώντων τή βοήθεια μαγισσών. Αί μάγισσαι αύταί, αί όποϊαι παίζουν τόν ρόλον τοΰ μεσάζοντος,
ΤΑ, ΑΤΤΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.
Πρόσφυγες Καβαλλιώται, καταφνγόντες μετά
λαμβάνουν
τό Ανομα τού Αποθανόντος, μιμούνται τάς
κολλάς περιπέτειας είς τόν Πειοαιά. Ή Καβάλλα καί τά περίχωρά της ήρημώδησαν τελείως
άπο τον πληδυσμόν τους, μετά τήν εισβολήν τών Βουλγάρων. Οί δυστυχείς οΰτοι πληδυσμοί,
κινήσεις του, πίπτουσιν είς έκστασιν, προφέρουν λέξεις,
εχοντες πίκραν πείραν τής βουλγαρικής Τριωδίας, δεν ήδέλησαν νά προσφέρουν τόν
τάς όποιας μόνον ό μάγος Ιατρός δύναται νά έννοήση
έαυτόν τους- δυσίαν ύπέρ
Σκουλουδογουναρικών.Kai
Καί ^προτίμησαν
^προτίμησαννάνά
- .τής πολιτικής
---------- ■·τών
---- -κουλουδογονναρικών.
εγκαταλείπουν τό πάτριον έδαφος καί τάς Εστίας των διά νά σωβοΰν.
καί δίδουν οδηγίας χρησίμους είς τούς πολεμιστάς καί
είς τούς κυνηγούς.
νουν δπισθέν των μίαν σκιάν, γενικώς έχουσαν βλαβερόν έπίδραΟί Ιθαγενείς τής Ωκεανίας, ταοτεύουν τά αύτά περίπου περί
σιν. Οί κάτοικοι τής Τασμανίας, οί όποιοι δέν έχουν ούδεμίαν
μελλούσης ζωής. Δι αύτούς ή ψυχή έπιζεϊ χρόνον τινά, περί
Ιδέαν τού Θείου, πιστεύουν, δτι όλόκληρον τήν φύσιν κατοι
που τρεις ήμέρας, κοντά είς ένα πτώμα καί άκούει δτι λέγε
κούν κακά πνεύματα. Κατά τόν Λετουρνώ, δταν οί Μαύροι
ται περί τοΰ Αποθανόντος. Αύτή ή δοξασία έξηγεϊ μίαν συνή
τής ’Αφρικής λέγουν δτι τό πάν τελειατνει μετά τόν θάνατον,
θειαν τών ιθαγενών τής Αυστραλίας, οί όποιοι δέν τολμούν νά
πρέπει νά πρόσθεση τις: * 'Εκτός τού τρομερού έμβρύου τοΰ φαντάσματος».
Κατά τόν Chaillu, οί κάτοικοι τού Κογκό πιστεύ
ουν, δτι ό ανθρο>πος άφίνει, μετά τόν θάνατόν του,
μίαν σκιάν, ή όποια έπιζεϊ αύτοΰ έπί τινα καιρόν καί
ή όποια παραμένει πλησίον τ#ύ μέρους τοΰ ένταφιασμοΰ. Τό παιδί φονεύει πολλάκις τήν μητέρα του
διά νά δυνηθή, μεταβαλλόμενη είς πνεύμα, νά τού
παράσχη βοήθειαν.
Διά τούς Κάφρους ό Ανθρωπος, άποθνήσκων άφίνει δπισθέν του ένα είδος άτμού, Ανάλογου πρός τό
ανθρώπινον σώμα. Τό πνεύμα ένός Αρχηγού, ή ενός
φίλου, τούς χρησιμεύει ώς φύλαξ Αγγελος καί έπικαλούνται αύτό είς στιγμάς δυσκόλους.
Οί Malgaches πιστεύουν, δτι τά πνεύματα τών
προγόνων των έπικοινωνούν μετά τών ζώντων, είτε
διά νά τούς βοηθήσουν, είτε διά νά τούς προξενή
σουν κακόν.
Οί Bamabara, πιστεύουν είς τά πνεύματα καί είς
τούς Αγγέλους. "Οταν τά πνεύματα είναι κακοποιά,
φτυλάγονται από αύτά διά φυλακτηρίων. "Οταν είναι
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΟΤΑΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
‘τών'σιρατωτών τής .’ΕίΗ'ΐϊής
καλά πνεύματα, δίδουν εις τούς φίλους των τήν έπιτυχίαν καί τούς προφυλάσσουν άπό διαφόρους Ασθέ
αίσθημα, ‘"^ώΤτοώίων Χ”κ^°Ηώ^ ΛΤΧ ΧιΟυσίαΛαΙ αΰτα-πάρνησιν, πού ΰπαγορεύει
μΕ την δ,μήν τών_
πο0 βασΟεύε. είς τάς καρδιας των.
νειας. "Οταν κτίζουν ένα χωρών, έκλέγουν ένα δέν-
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εξαιρετικά καλό καί άγαθό, συνέτρεχε τόν σύζυγόν της στις άγαθοεργές
πράξεις του. Άπό πολλά ταξείδια ποϋ είχε κάμει είς τήν Ιταλία ο
Κορτάς, είχε φέρει καί τήν έπιθυμία τών σπιτιών του ’Ιταλικού ρυθμού,
ποΰ έχουν μεγάλη ταράτσα. Καί έκτισε καί τό δικό του σπίτι έπάνω
σ’αύτόν τόν ρυθμό. Χάρις σέ μερικούς καθρέφτες ποΰ είχεν είς τό
πρώτο δωμάτιο τής εισόδου, φαινότανε σ’ εκείνον ποΰ έμπαινε μέσα
στό σπίτι, πώς θάπιανε μέ τό χέρι τ’ άντικρυνό βουνό, ποΰ ήτανε έν
βουλών των.
τούτοις άρκετά μακρυά. Κι’ αν είναι άλήθεια πώς όλα τά πράγματα
τής φύσεως έχουν ψυχή, ή ψυχή αύτών τών βουνών, ποΰ φαινότανε ή
Οί Νεοζηλανδάίζοι πιστεύουν είς τήν ϋπαρξιν μέρους άΰλου
σιλουέττα τους μέσα οτούς καθρέφτες, γέμιζε ολόκληρο τό σπίτι. Ήλ
είς τό ανθρώπινον ον. "Οταν τύχη νά φονεύσουν κανένα εχθρόν
θαν δμως ή δυστυχίες τοΰ κατηραμένου γιά τή Γαλλία αύτοΰ έτους καϊ
τους είς τόν πόλεμον, λαμβάνουν μέτρα διά νά προφυλάσσωνται
παρέσυραν καί έξηφάνισαν καί τήν ήσυχη ζωή τής ειρηνικής αύτής
άπό έκδίκησιν τοϋ πνεύματός του. Κατά τόν δικαστήν Man
οικογένειας. Οί δύο γυιοί τοΰ Κορτάς είχαν πάγει στό στρατό καί βρι
σκότανε στό Σαμπινιύ. Άλλά κι’ ό πατέρας δέν έμεινε πίσω. Έτέθη έπι
ning οί Νεοζηλανδαΐζοι κατωρθώνονν νά Επιτυγχάνουν απαν
κεφαλής μερικών πεζών καί άνεχώρησε κι’ αύτός στόν πόλεμο, κατά
τήσεις έκ μέρους τών νεκρών των, τη βοηθείμ μέντιουμ καί
τών
έχθρών τής πατρίδος του.
μέσων, Απαράλλακτα όμοιων μέ έκεϊνα ποϋ μεταχειρίζονται οί
Τά δυό άδέλφια, στερούμενα έπί πολύν χρόνον νέων, δταν ετυχε νά
πνευματισται τής σήμερον.
γυρίσουν πάλι στό σπίτι, τό ηΰραν έντελώς άδειανό. Σιγά σιγά έμαθαν
τις λεπτομέρειες μιάς τραγωδίας, ποΰ έκαμε τό σπίτι τους νά μείνρ
Οί κάτοικοι τών νήσων Τόγκα παρουσιάζουν φαινόμενα σημοναχό. Ό πατέρας τους είχεν αίχμαλωτισθή καινοί Γερμανοί τόν κρέ
μειωθέντα υπό τών Αρχαίων είς τήν Πυθίαν καί είς τάς Συβίλμασαν· τήν άδελφήν τους τήν έκακοποίησαν καί έπειτα τήν σκότωσαν.
λας, καί έμφανισθέντα και πάλιν υπό τοϋ μαγνητισμού. 'Ο
Καί ή μητέρα τους είχε πεθάνει άπό τήν μεγάλη της λύπη. Καί τότε
Marner είδεν ίερεϊς τον Τομπακατον, πραγματικώς Εμπνευσμέ
ώρκίσθησαν νά μή χωριστούν ποτέ. Κανένα μειδίαμα καί καμμιά στορ
γή γυναικός δέν ήτο ικανή νά τούς
νους καί ικανούς νά μαντεύ
δλιγοστεύση τήν μελαγχολία τους.
σουν τό μέλλον διά τών ήχων
Άλλ’έξαφνα καί άπότομα δ σκλη
τυμπάνων, δπως οί κάτοικοι
ρός θάνατος τούς χώρισε. Ό Συλβαίν Κορτάς έμεινε μόνος, απελ
τής Σιβηρίας.
πισμένος. Καί, άν καί ήτανε πολύ
’Αρκετοί ιεραπόστολοι βεενεργητικός καί είχε γερό ήθικό,
βαιοΰν, δτι είδον παρά τοϊς
έν τούτοις τό κτύπημα αύτό τής
’Ερυθροδέρμοις είδωλα νά κι
μοίρας τοΰ φαινότανε δυσβάστα
κτο. Καί μέσα στή καρδιά του,
νούνται καί πράγματα νά μεταποΰ τήν είχαν σκληράνει τά έπαφέρωνται μόνα των Από ενός
νειλημμένα κτυπήματα τής μοί
σημείου εις Άλλου. «Οί ίερεϊς
ρας, ένα μίσος οξύ καί κτηνώδες
τών ’Ορεινών, λέγει ό ΓΓέρ
είχε γεννηθή καί άναπτυχθή κατά
’Αρνώ, συνέρχονται είς σύσκετών Πρώσσων. Ζητώντας τήν μο
ναξιά είχε κλειστή μέσα στό σπίτι,
φιν καθισμένοι έπάνω είς Ενα
σάν σέ μοναστήρι, άποφεύγων τόν
wigwam σταυροπόδι, τό όποιον
κόσμον καί τούς στενωτέρους καί
Ενεργεί κατά διαταγήν των καί
άδελφικωτέρους φίλους του άκόμη
άπαντα είς τάς ερωτήσεις των
καί οί πόρτες τοΰ σπιτιοΰ δέν
άνοιγαν, παρά σπάνια, πολύ σπά
μέ αναπηδήματα, απαράλλακτα
νια, μόνο σ’ ολίγους έξαιρετικούς
δπως τά ίδικά μας πνενματιέπισκέπτας.
στικά τραπεζάκια. Αί συνεδριά
Έτσι ό Κορτάς, έμενε κλεισμέ
σεις αυται γίνονται μέσα είς
νος μέσα στό σπίτι μέ τήν άγαπηκυλινδρικά κουφαλώματα κέ
μένη του σκυλίτσα, ποΰ δέν τόν
δρων, τά οποία ομοιάζουν μέ
άφινε ποτέ. Τόν υπηρετούσε μιά
υπηρέτρια γρηά πού είχεν σιινητά μεδιανιμικά καμπινέ τών
θίση τις παραδοξότητες τού κυρίου
πνευματιστών τής σήμερον».
της. Ό κηπουρός είχε πεθάνει.
Κατά τόν Litz Gibbons,
Αλλά ό Κορτάς δέν πήρε διάδοχό
τελευταίου διοικητήν τής Bayτου.’Γά δρομάκια τού κήπου είχαν
χορταριάσω κι’ είχαν χαθή κάτω
Island, πολλοί Ερυθρόδερμοι
Ο ΤΑΦΟΣ ΕΝΟΣ ΓΕΝΝΑΙΟΥ. — Μέσα εϊς τά κατσάβραχα τοϋ Μ.τιζανΙου, ύψοΰται
άπό τήν άγρίαν βλάστηση πού τά
είνε μέντιουμ ισχυρότερα τών
ό τάφος τοΰ Έρ. Ίοσαδρώβακη, άνϋνπολοχαγοϋ τον μηχανικόν. 01 άναγνώσται
είχε σκεπάσει. Οί τοίχοι ήρχισαν
της «Εικονογραφημένης- ένϋ-υμοΰνται τήν εΙκόνα τον, δημοσιενΟβΙσαν είς αύτήν.
ίδικών μας.
νά καταστρέφωνται.Έτσι πέρασαν
Ό γενναίος άξιωματικός Επεσε τήν 7 Δεκεμβρίου είς μίαν δρμητικήν έπίύεσιν
κατά τών πρό τον Μπιζανίον τουρκικών χαρακωμάτων.
Τοιουτοτρόπως είς τούς λαούς
πολλά χρόνια. Καί ή υπηρέτρια
άφισε κι’αύτή τόν κύριό της. Είχε
τους πλέον Απομεμακρυσμέπεθάνει. Έτσι ό Συλβαιν Κορτάς έμεινε μόνος μέσα τό σπίτι του,
νους Απ άλλήλων καί ανευ ιστορικών σχέσεων, τό μέντιουμ,
τό απροσπέλαστο καί τό περιτριγυρισμένο άπό μυστήριο. Ένα σωρό
θεωρείται ώς παθητική ενδειξις τοϋ πνευματικόν φαινομένου,
μΰθοι είχαν δημιουργηθή. Κάποιος ποΰ έβεβαίωνε πώς είχε σκαρφα
τοΰ όποιου Ενεργητική είνε ό άποθανών.
λώσει έπάνω σ’ ένα τοίχο τοΰ κήπου, διηγείτο πώς είδε τόν Συλ6αίν Κορτάς νά περπατά μέ μεγάλα βήματα καί μ’ ένα τουφέκι στό
% X
χέρι καί νά μιλφ μέ φωνή δυνατή καί μεγάλη σέ άνθρώπους άοράτους.
CH. MONTCOURONNE
Καί έπανελάμβανε τούς λόγους τοΰ Κορτάς^ ποΰ έλεγε πώς έβγαιναν άπό
τό στόμα του μέ ΰφος απειλητικό. «Ελάτε! ’Ελάτε! Σάς περιμένω»!
Ο ΜΟΝ ΑΞΙ ΑΡΗΣ
Αύτό έφθασε γιά νά κατατρομάξω έκείνους ποϋ πήγαιναν τά διάφορα
— ΔΙΗΓΗΜΑ —
τρόφιμα στή βίλλα μέ τόν ’Ιταλικό ρυθμό. Καί άρνήθηκαν νά πηγαί
νουν. Άλλ’ έπειδή δέν ήθελαν νά άφίσουν τόν δυστυχισμένον αύτόν άν
ταν μπαίνει κανείς στό χωριό, ποΰ τό καμπαναριό τής εκκλησίας του
θρωπον νά πεθάνη άπό τήν πείνα, κάποιος άπό τούς παλαιούς του
προβάλλει στήν άκρη τοΰ δρόμου, διακρίνει ένα παληότοιχο, ποΰ
τόν έχουν σκεπάσει τά αναρριχητικά φυτά καί ποΰ έχει μιά πόρτα μέφίλους άνέλαβε νά Οέτη κάθε μέρα είς τό κατώφλι ένα διπλό ψωμί καί
μιά οκά γάλα. Τήν έπομένην τής πρώτης ήμέρας ποΰ έτοποθέτησε τάς
σιδερένια κάγκελα, έπάνω στά όποϊα σκαρφαλώνουν τά χαμίνια τοΰ
χωριοΰ καί παρατηροΰν περίεργα μέσα εις τό έσωτερικόν, μέ τήν περι τροφάς αύτάς εΰρισκε τό μέρος ποΰ τάς είχεν άφίσει άδειο, σημείο,πώς
έργεια έκείνη τήν έμφυτο στά παιδιά, νά δοΰν κάτι νά ποικίλη τήν τά είχαν πάρει άπό έκεΐ. Έτσι τά πράγματα έξηκολούθησαν άρκετούς μήνας.
μοναξιά αύτή ποΰ φαίνεται άπ’έξω. Άρκετά μακρυά άπό τό σημεϊον
Ό μοναξιάρης συνήθισε νά τρέφεται κατ’ αύτόν τόν τρόπον, καί
αΰτό, πίσω άπό ένα χωράφι, ύψοΰται ένα σπίτι μισοερειπωμένο, καμω
μένο έπάνω σέ στυλ ’Ιταλικό. Τόν περασμένο χρόνο άκόμη,_ ένα παρά έκεϊνος ποΰ τόν έτρεφε νά τόν τρέφη κατ’ αύτόν τόν τρόπον. Ή Ιτα
λική βίλλα ήτο σιωπηλή καί μυστηριώδης, σάν μιά νεκρόπολις. Στό μόνο
θυρο έμενε άνοικτό σ' αΰτό τό σπίτι. Τώρα δλα τά παραθυρόφυλλά του
παράθυρο, ποΰ ήτανε άνοικτό, δέν έβλεπαν ποτέ φώς τήν νύκτα. "Ενας
είναι κλειστά. Φαίνεται έντελώς νεκρό. Άν ρωτήσετε ένα χωρικό, θά
τολμηρός άπεπειράθη μιά φορά νά σύρη τό κορδόνι τοΰ κουδουνιού τής
σάς πή:
έξώπορτας. Ό ήχος τοΰ κουδουνιοΰ άκούσθηκε σάν άπό μέσα άπό ένα
— ’Εδώ σ’ αΰτό τό σπίτι έμενε έκεϊνος δ μοναξιάρης.
τάφο. Μετ’ ολίγον μιά μυστηριώδης σιλουέττα έκαμε τήν έμφάνισί της,
ΚΓ δν θελήσετε νά προχωρήσετε παρακάτω εις τάς έρωτήσεις σας
μιά σιλουέττα ασκεπής καί μέ μακρυά ψαρά γένεια. Ή έμφάνισις αύτή
νά τί θά μάθετε:
έσβυσεν άμέσως, σάν έμφάνισις κανενός φαντάσματος.
«Πριν άπό τόν Γαλλογερμάνικάν πόλεμο τοΰ 1870, οί Κορτάς (δ
’Ολίγον κατ’ ολίγον’ οί χωρικοί άρχισαν νά χάνουν τό ένδιαφέρον
πατέρας, ή μητέρα, μιά κόρη καί δυό άγόρια), ζοΰσαν έκεΐ μέσα χωρίς
τους γιά τό μυστήριο ποΰ παρουσίαζεν ή βίλλα. Μόνον ό πιστός ,παληός
καμμιά φροντίδα καί χωρίς καμμιά ένόχλησι, ειρηνικά καί ήσυχα. Τό
φίλος έπήγαινε τήν καθημερινή του προμήθεια εϊς τόν γέρο ασκητή.
σπίτι ξοΰσε άπό τό κυνήγι καί τό ψάρεμμα τοΰ πατέρα καί τών δύο
Καί κάθε πρωί ποΰ πήγαινε τή προμήθειά του, δέν συναντούσε παρά
παιδιών. Κάποτε δ πατέρας έκανε καί τόν ξυλοκόπο, σ’ ένα δάσος τοΰ
κάτι γάττες περιπλανώμενες, ποΰ έφευγαν στήν έμφάνισί του.
χωριοΰ. Ό πατέρας ήτανε ένας άνθρωπος, ποΰ άγαποΰσε τούς πτωχούς,
Έπάνω στά γεγονότα αύτά, έξερράγη ό Εύρωπαϊκός πόλεμος.
ως ποΰ τόν άγάπησε ολόκληρο τό χωριό. Ή γυναίκα του, ένα πλάσμα

προφέρουν τδ όνομα ενός νεωατί άποθανόντος, έκ φόβον
μήπως προκαλέσονν έμφάνιαιν τοϋ φαντάσματος τον.
Κατά τόν Perron d’Etre, οι Ανοτραλοι εγουν συνήθειαν νά
μεταβαίνουν τήν νύκτα είς τό νεκροταφείου διά νά επικοινω
νούν μέ τους νεκρούς των και νά έπωφελοΰνται τών συμ
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Άρχισε νά βραδυάζη, δταν οί Πρώσσοι μπήκαν στό χωριό, πού κατοικοΰσεν δ μοναξιάρης άνθρωπος. Ό ταγματάρχης διοικητής τοΰ απο
σπάσματος ποΰ κατέλαβε τό χωριό, έρριξε μιά εξεταστική ματιά στά
σπίτια τοΰ χωριοΰ γιά νά ίδή ποιό τοΰ έρχότανε καλλίτερα γιά νά μείνη
μέ τό έπιτελεϊον του. Ή βίλλα μέ τόν Ιταλικό ρυθμό τοΰ κτύπησεν
άπό τήν πρώτη στιγμή είς τό μάτι. Έστειλε μερικούς άπό τούς στρατιώτας του νά ερευνήσουν τό σπίτι καί νά τό ζητήσουν άπό τούς κυ
ρίους του. Οί στρατιώται έφθασαν πρό τοΰ έρημικοΰ σπιτιοΰ καί κτύπησαν τήν πόρτα. Κανείς δέ φάνηκε νά έλθη νά άνοιξη. Κτύπησαν καί
έκ δευτέρου, άλλά πάλιν καμμιά άπάντησις. Έπί τέλους έσπασαν τήν
πόρτα. Καί μιά καί άνοιξε ή είσοδος, τό άπόσπασμα άρχησε τήν μεθο
δική έξερεύνησι. Τό ένα κατόπιν τοΰ άλλου δλα τά δωμάτια έξερευνήθησαν. Ήτανε θεοσκότεινα, γεμάτα άπό μούχλα καί υγρασία. Φοβούμε
νοι καμμιά παγίδα οί Γερμανοί στρατιώται, ξανάρχισαν τήν έπισταμένην ερευνά τους.. Παντού συναντούν τήν μοναξιά. Παντού μιά μυρωδιά
υπογείου καί μούχλας, μυρωδιά πού έχουν τά έγκαταλελειμενα σπίτια.
Φαίνεται χωρίς άμφιβολία, δτι δ Συλβαιν Κορτάς είχεν έξαφανισθή.
Τό Γερμανικόν Έπιτελεϊον, άπεφάσισεν επιτέλους, έπειτα άπό τάς
έρεύνας νά έγκατασταθή όριστικώς εϊς τό σπίτι αύτό.
Δυό μέρες αργότερα, μετά τήν κατάληψιν τού χωρίου, ήτο ή εορτή
τού Κάίζερ. Είς τήν εξαιρετική αύτή περίστασι ό διοικητής τών Γερμα
νικών δυνάμεων παρέθηκε μεγάλο δεϊπνον πρός τούς άξιωματικούς του.
Τό δεϊπνον ύπήρξεν εξαιρετικά εύθυμον.Ή σαμπάνια πού χύθηκε, βγαλμένη άπό τις κάβες τού χωριού, θέρμανε τά κεφάλια τών άξιωματικώνμέ τούς καπνούς της. Τήν στιγμήν ποΰ ή συνδιάλεξις δέν ήτο πιά
παρά φωναί συγκεχυμένοι καί άναρθροι σχεδόν, τό κτύπημα μιάς γρο
θιάς συνέτριψε ένα ξύλινο διάφραγμα ευρισκόμενον πίσω άπό ένα ταγ
ματάρχην, ό όποιος άνεπήδησε. Έν ριπή οφθαλμού είχεν άποκατασταθή
νεκρική σιγή, καί τά μάτια τών συνδαιτημόνων έοτράφησαν πρός τό
μέρος, δπου είχεν άκουσθή ό θόρυβος. Μιά πόρτα, έπιτηδείως έως τιόρα
κλεισμένη, είχε ανοίξει καί είς τό άνοιγμά της ένεφανίσθη ή σιλουέττα
ένός άνθρώπου. Πρώτα άκούσθηκε μιά υλακή μανδροσκύλου καί έπειτα
ή φωνή τοΰ άνθρώπου νά έρωτά:
— Μέ ποιό δικαίωμα, είστε έδώ μέσα;
Καί ταυτοχρόνως οί Γερμανοί ήσθάνθησαν τό έδαφος τοΰ δω
ματίου νά κυλφ. Δυό ισχυρότατοι εκρήξεις ξέσχισαν έκείνην τήν
στιγμήν τ’ αύτιά. Τό δωμάτιόν είχε πλημμυρίσει άπό καπνόν καί μιά
δρυμεία οσμή πυρίτιδος επνιγε τήν άναπνοήν. "Ενας άξιωματικός κύλησεν είς τό έδαφος μέ τήν πετσέτα τού φαγιού άκόμη είς τον λαιμόν του
νεκρός. Τά χέρια του, μέσα εις τήν τελευταία προσπάθεια νά συγκρο
τηθούν άπό κάπου, είχαν πιασθεϊ εις τό τραπεζομάνδυλο καί τό παρέ
συραν είς τήν πτώσιν τού σώματός του μαζί μ’ δλα τά σερβίτσια ποΰ
βρισκότανε έπάνω είς τό τραπέζι. Σέ λίγα λεπτά, άφοΰ παρήλθεν ή
πρώτη έκπληξις, οί σύντροφοι τοΰ φονευθέντος άξιωματικοΰ έπεσαν
έπάνω του, τόν ξάπλωσαν κάτω καί τόν χτυπούσαν άλύπητα στό κεφάλι,
στό πρόσωπο, στό στήθος, παντοΰ, χωρίς νά λογαριάζουν τίποτε καί
χωρίς νά λαμβάνουν ύπ’ δψει τά γαυγίσματα καί τάς άπειλάς τοΰ σκύ
λου. Κάποιος τοϋριξε μιά πιστολιά, ή όποία δέν τόν πέτυχε. Έν τώ
μεταξύ οί όρδινάντσες τών αξιωματικών προσέτρεξαν. Μερικοί άπομάκρυναν τό σκυλί μέ κλωτσιές. Άλλοι έπιασαν τόν Συλβαιν Κορτάς μέ
κάποιο τρόμο. Γιατί ή έμφάνισις του τούς έκανε νά σκέπτωνται ποΰ
μπορούσε νά είνε κρυμμένος.
Απομακρυμένος καί κρατούμενος σέ μιά γωνιά, δ γέρο μοναξιάρης,
μειδιοΰσε. Μεγαλοπρεπής μέ τήν έμορφη γεννειάδα του έπάνω είς τό
στήθος του, φαινότανε χαρούμενος καί έπανελάμβανε μέ φωνή μισοσβυσμένη σάν νά άνακουφιζότανε στήν προφορά κάθε λέξεως:
— Επιτέλους, έπειτα άπό σαράντα χρόνια!
Μέ δεμένα τά χέρια, άκολούθησε τούς στρατιώτας, χωρίς νά άντιτάξη
καμμιά άντίστασι. Τόν ώδήγησαν εις τήν αύλήν, δπου ό ταγματάρχης
έφθασεν έν τώ μεταξύ μέ τούς ύπασπιστάς του.
Είχε νυκτώσει πιά. Άναψαν δαυλούς καί άρχισεν ή άνάκρισις, είς
Γαλλικήν γλώσσαν. Ό Συλβαιν Κορτάς, δέν απαντούσε. Μέ τά μάτια του
προσηλωμένα έπάνω εϊς τούς δικαστάς του καί μέ εύχαρίστησι υπερβο
λική, ζωγραφισμένη στό πρόσωπό του, μειδιών, απαντούσε, σάν νά εύρίσκετο μέσα σέ μία έκστασι, μιλώντας πρός τόν εαυτό του:
— Επιτέλους! Γνώρισα, σωστά καί τήν εύτυχία!
Ό ταγματάρχης συνεβουλεύθη μέ τό βλέμμα τούς λοιπούς άξιωματικούς καί κατόπιν είπε:
— Εϊμεθα δλοι τής αύτής γνώμης, κύριοι; Έπίθεσις έκ προμελέτης
μέ δπλον, προϋποθέτει ποινήν θανάτου.
Οί λοιποί άξιωματικοί συγκατένευσαν.
Έπηκολούθησε βαθειά σιγή, τήν δποίαν έτάραξε ένα οΰρλιασμα
προερχόμενον άπό τό υπόγειον, ένα οΰρλιασμα άπό έκεϊνα τά άπαίσια
ούρλιάσματα πού βγάζουν οί σκύλοι, δταν προαισθάνωνται τόν κίνδυνον.
— Νά παύσουν τά ούρλιάσματα, διέταξεν ό ταγματάρχης.
"Ενας στρατιώτης κατέβηκεν είς τό υπόγειον. Πέρασαν λίγα λεπτά
καί κατόπιν άκούσθηκεν ένας φοβερός κρότος έκρήξεως. Τό σκυλί είχε
σωπάσει.Ό Συλβαίν, είχε γίνει κατακίτρινος καί δέν μειδιοΰσε πιά.Ένα
δάκρυ κύλισεν άπό τά μάτια του, έπάνω στό τριχωτό μάγουλό του.
— Κύριε ύπολοχαγέ, διέταξεν ένα άξιωματικόν του δ ταγματάρχης,
έκτελέσατε τήν άπόφαοιν τού Συμβουλίου. Ό άξιωματικός, πού έλαβε
τήν διαταγήν αύτήν, προετοιμάσθη. Έδεσαν τόν δυστυχή Γάλλον είς
τόν κορμόν ένός δένδρου εϊς τόν κήπον. Τό κόκκινο φώς τών δαυλών φώτιζε τήν ήρεμη καί έμορφη
φυσιογνωμία του καί άπό τά λάμποντα μάτια του
έξήρχοντο φευγαλέες αστραπές.
Ό ύπολοχαγός ύψωσε τό σπαθί του. Ξηρός κρό
τος οπλών πού προετοιμάζονται άκούσθηκε, έπειτα μιά όμαδόν έκπυρσοκρότησις δέκα όπλων μαζί έτάραξε τήν νυκτε
ρινήν γαλήνην καί τό πτώμα τοΰ δυστυχισμένου Συλβαιν
σωριάσθηκεν εϊς τό έδαφος. Οί αξιωματικοί,
ξαναγύρισαν είς
ικοι, ξαναγυρι
τό τραπέζι τους, ένφ κάτω ακουότανε ό ρυθμικός ήχος τής
άξίνης ποΰ άνοιγε τόν τάφο ...
(Έκ τοΰ Γαλλικοΰ)
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οεν έφέιο; διά των δύο τον έργων «Τό Κουρέλι» καϊ *
Η

''

glj,

σνγγραφεύς

τοΰ

ουγγρα-

’Αθηναϊκού

ό

ενθουσιασμού,
όποιος μόνον είς τήν έμφάνιαιν τής γάμπας τών επιθεωρή
σεων ξεσπάει; ’ Απλούστατα, είς τήν αιτίαν, ή όποία μας νπεδούλωσεν εις τήν

η όποία

αίτια μόλις ίξηφανίσθη, άρχισε νά καταρρέη ό θρό
όποία καταβάλλουσα τάς τελευταίας προσπάθειας

επιθεώρησιν καϊ
νος τής επιθεωρησεως,

της,

στέκη

νά

κατοιρθωνε

πολυτελείας. Ή αιτία

είς τό ΰφος

σανίδων

τών

ή

τής

διά

τής σκηνής

είνε ή έτοιμότης τοΰ πνεύματος,

αύτή

όποια

έχαρα-

κτηρμε τας πρώτας επιθεωρήσεις, καϊ ή όποία χαρακτηρίζει καϊ τους ήρωας

«Σκιά»,

τοΰ Νικοντέμι. Αύτό προκειμένου διά τό ιΚουρέλι
*
κυρίως, διότι ή
έκτός τής πρώτης πράξεως, είς τήν οποίαν ολα τά πρόσωπα έχουν τόν ίδιον
χαρακτήρα, τό ίδιον πνεύμα, τό πνεύμα τοϋ συγγραφέως, είς τάς άλ.λας πρά

ξεις, εν τή προσπάθεια του ό συγγραφείς όπως δώση δράμα, παραούρεται άπό

τήν Γαλλ.ικήν τεχνοτροπίαν, τής όποιας δμως άποδεικνύεται αδέξιος χειριστής.

δέν θά ησύχαζε ή Ακ

Μετά τόν καταπληκτικόν θρίαμβον τοΰ «Κουρελιού
*

Κοτοπούλη έάν δέν έξετρύπωνε ενα

ή Σάρα

συχνά ήκούετο νά λέγη

οί φιλολογοΰντες

τού

φίλοι

έξερβονητας τού βορείου πόλου.
τό σκότος,

δλον της

θεάτρου.

τήν σκηνήν,

Νικοντέμι, ποΰ

τό ταμεϊον

τοΰ

είς τήν πολτρόναν

τοΰ

θεάτρου

είς

τήν

καϊ

Όμονοίας.

πλατείαν.

πρώτου

τάς εμφανί

‘Ενθουσιασμός

τό αποτέλεσμα;

Καί

καί άλλο,

έάν ύπάρχη έννοεϊται

έργον,

παρ'

Ντάριο

τοΰ

νά μήν άνέλθη είς τήν Ελληνικήν σκηνήν.

ή υπόθεσες

Ιδού

λατρεύει

τοΰ

άπό τά βάθη

χρυσόηχοι πιέναι έπηκολούθησαν

ενθουσιασμός

Αέν Οά μείνη θεατρικόν

ήγέρθη. Ή ·Σκιά»

είς φώς. Έσύρθη

έοφηνώθηκε

καϊ

Έννοεϊται, οτι

σεις της, ένθουοιάσασαι
είς

τό

Σκηνής

θεάτρου ' Ομονοίας, μετεβλήθησαν εις

τό τρόπαιου

Καϊ

άνεκαλ,ύφθη καϊ ήλθεν

τής παραλύτουζωής της

μας

τής Ελληνικής

Μπερνάρ

έά με καθεύδειν τό τής Κυβέλης τρόπαιον— Κουοέλι».

θεμιοτοκλπους *
Ούκ

Καϊ όλοι

έργον τοΰ ίδιου συγγραφέως. Λέγεται δτι

*
τΣκιάς
:

τής

φεύς. Ό άτυχος

'Η Βέρθα,

φίλος

οικογενειακός τους

έπί πενταετίαν,

παράλυτος

ό όποιος είνε διάσημος

τόν σύζυγόν της,

Μισέλ, θεωρεί,

συγγρα-

καί

καλλιτέχνης

δτι τήν μεγάλην

άΖΙά είνε

του αξίαν ό σύζυγός της, τήν ώφείλει είς τάς περιστάσεις. Ζηλεύει,
πιστός καϊ άφωσιωμένος φίλος τοΰ συναδέλφου του. Ζηλεύει τήν

ζηλεύει^ τήν αγάπην

τής συζύγου του,

δόξαν,

τέλος πάντων δλα του,

ζηλεύει

γιατί,

ό

κατ’αυτόν, τίποτε
δέν τού άξίζει. Καϊ ό σύζυγος τής Βέρθας,
μεγάλος
καλλιτέχνης, τόν περιφρονει, τόν θεωρεί βλάκα, διότι δέν κατώρθωσε τίποτε,
άλλά τόν άγαπτϊ

καί σέ κάθε στιγμή, πού αναγνωρίζει

τήν ανικανότητά του,

προστρέχει στή συμβουλή τοΰ φίλου του, ποΰ περιφρονει.

είχε μία παλαιά

Η Βέρθα

συμμαθήτρια, τήν Ελένην,

ή όποία

νά

χωρίς

Τ° ^ύρρ ή φίλη της, είνε ερωμένη τοϋ συζύγου της καϊ μόλ.ιστα, καθώς άποδεικνύεται είς τήν δευτέραν πράξιν, έχει καί παιδί μαζύ του.
"Ολα αύτά μένουν άγνωστα

στιγμή

πού

ή δυστυχισμένη

τοΰ άφωσιωμένου ίατροΰ της Ανακαλύπτει

τό

Αύτό

μυστικόν

διά

γεγονός

μεγάλ.ο

νά

ή

έρχεται

άλλά

ύπό

καί

τήν θεραπείαν

μίαν ήμέραν, ότι έγινε πιά καλά.

ό

δράση

ή παράφρων

καϊ αναγκάζεται

σύζυγον,

είς τήν παράλυτον

ποθούσε

χρόνια

τόσα

συγγραφείς πρέπει
τήν χαράν

άπό

νά

τηρηθή

νά

Βέρθα

ίαθεΐσα

πνί£?; τήν
τού

άκράτητον ευτυχίαν της, διά νά άνακαλύφη τά μυστικά τής ζωής
συζύγου της. Και είς τήν δευτέραν πράξιν γίνεται ή άνακάλυφις. 'Η

Βέρθα, γιά
ντύνεται

νά κάνη

συναντήση

άπό

δλους

τόν άντρα, της,

πολυθρόνα.
μόλις

τήν μεγάλην

κρυφά

καϊ

τό

Είνε

στό

ενα ξανθό

βλέπει

τοΰ άντρός της.

παιδί

τοΰ

τόν άντικρύζει,

surprise είς τόν σύζυγόν της, σηκώνεται,

πηγαίνει

ζητεί νά

τής

ατελιέ

αγγελούδι

τό

Αέν

του.

νά

ξέρει,

’Αντϊ

σέ μιά

τό μαντεύει

τούς φόβους της

διάψευση

νά

όμως

κοιμάται

καί

τϊς

καϊ

ύπόνοιές της. Αυστυχώς ή ένοχος σιωπή του, βυθίζει στά στήθη τής δυστυχι
σμένης γυναικός

τό μαχαίρι τής απελπισίας. ’Ενφ δέ τοΰ

δνομα τής μητέρας

τοΰ παιδιοΰ του,

το ζωηρό, τό άσπλαχνο,
πιό βαθειά

τό

έρχεται

ποΰ άκούγεται απ' έξω

τό μαχαίρι ποΰ

τής πληγώνει

γέλοιο

ζητάει νά μάθη τό

αύτής

τής γυναίκας,

άπό τήν πόρτα,

τήν καρδιά

καϊ

νά οπρώξη

νά τήν

κάνη

νά

ζητήση γιά χάρι άπό τό θεό τήν άρρώστια της, ποΰ τήν ίβασάνιζε τόσα χρό
νια. ' Η πραξις αύτή έχει

ψυχολογικήν δράσιν.

άρκετήν δύναμιν,

Εν τούτοις

ή όποία

είνε δέ καί ή μόνη,

ό διάλογος

μεταξύ

τών δύο

έχει

συζύγων

δέν

είναι αντάξιος τής δραματικότητος τής σκηνής.
Ή τρίτη πραξις πρέπει νά

θεωρηθή

ώς αποτυχία. Ή Βέρθα άντελήφθη,

δτι δέν έχει πλέον θέσιν κοντά στό σύζυγό της, ό όποιος δέν ήμπορεϊ

ν’

άφήση

την ερωμένην του. Διότι αύτή, γιά χατήρί του, έχώρισε τόν άντρα της καϊ ,τοΰ
έδωσε δ,τι

ή

σύζυγός του

δέν τοΰ είχε

δώσει,

τό παιδί.

Ή άπελπισία

τήν

σπρώχνει μακρυά άπό τό σπίτι της.'Έχασε τή θέσι, πού είχε στήν καρδιά τοΰ

άνίρός της καί μαζύ μ αύτήν καί τή θέσι της στό σπίτι. Σ’ αύτή τήν κατάστασι τήν ευρίσκει

ή έρωμέντι τοΰ συζύγου της, ή παλαιά της φίλη καί συμ-

μαθήτριά της Ελένη,

ή

όποία

έρχεται

νά

τήν

συναντήση.

’Αλλά

γιά

ποιό

νά

λόγο; Γιά
ύπερασπισθή τά δικαιώματά της; Έάν αύτό ίπιζητή ό συγγραφειις, δέν τό κατορθώνει.

’Αψυχολόγητη τελείως ή συζήτησις, διά τής όποιας δέν κατορθώνει νά δώση
δράσιν είς τήν Ελένην,

ώς ερωμένην καϊ τήν άφίνει, χωρίς νά αίσθανθή ό

θεατής γί αύτήν τίποτε.

Ούτε τήν δικαιολογεί, ούτε την κατακρίνει. 'Αλλά καί

νά

ή Βέρθα δεν λέγει άπολύτως τίποτε. Μιά σκηνή, ήν ό συγγραφείς ώφειλε
έκμεταλλευθή, αφού τήνπαρεσκεύασε βεβιαομένως καϊ τήν όποιαν άφησε κενήν.

Ή A'e Κοτοπούλη έδημιούργηοεν έγα θαυμάσιο ρόλο, έάν δέ δέν φώναζε
τόσο συχνά, θά ήτο υπέροχος. Ή κ. Φιλιππίδου ήτο ό τελειότερος τύπος έρω-

μέντ;ς.

Έδημιούργησε

ρόλον,

τόν

όποιον μέχρι

σήμερον καμμία

άλ.λ.η δέν

κατώρθωσε. Σάν άλ.ηθινή κα).λ.ιτέχνις, έδημιούργησε τόν ρόλο, ποΰ τής έδο>σε

Αχαρακτήριστο
πολύ

καλ.ή στό

δ σνγγραφεύς, διότι τόν ηοθάνθη.

μικρό της ρόλο

τής

Ή A's Κόκκου ήτο πάρα

νοσοκόμου. Ό

κα/.ός. ’Αλλά ό κ. Μυράτ αύτοεδολοφονεΐτο,

κ.

Βεάκης,

πάρα

πολύ

άπό τό θάρρος ποΰ είχε νά άνα-

λάβη τόν νεκρόν ρόλον του. Κάθε στιγμή τόν έβλεπα νά σφαδάζη άπό τό πνί

ξιμο, ποΰ μέ ασπλαχνίαν έτολ.μοΰοε

<5

συγγραφεύς.

ο

θεατρικός

ΑΠΟ

*

ΠΑΝΤΟΥ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΣΗΜΑΙΑΝ ΤΩΝ ΨΑΡΡΩΝ

Είς τήν έν Καλλιθέα κομψήν έπαυλιν τοϋ πολιτευτοΰ Ψαρρών καί διευθυντοΰ τής «Εικονογραφημένης» κ. Δ. Βρατσάνου, έγένετο περί τάς άρχάς
τού λήξαντος μηνός ή βάπτισις τοΰ βευτεροτόκου υίοΰ του. Άνάδοχος
παρέστη δ Ιατρός κ. Μόρος, δστις ώνόμασβν αύτόν Δημήτριον, είς άνάμνησιν τοΰ προπάππου του, Προέδρου τής Βουλής τών Ψαρρών κατά τόν
αγώνα τής ανεξαρτησίας. Τήν σκηνήν τής βαπτίσεως άπηθανάτισεν είς
ταινίαν αρκετών μέτρων ή κινηματογραφική έταιρία «’Αστυ Φίλμς». Συγ
κινητική ιδίως ύπήρξεν ή στιγμή, κατά τήν όποιαν δ άνάδοχος ύπό τάς
πτυχάς τής σημαίας τής ήρωικής νήσου, παρέδιδε τόν νεοφώτιστου είς τάς
άγκάλας τής μητρός του.
1Κ
Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑΝ

Ό νέος "Αγγλος Υπουργός έπί τών πολεμβφοδίων ώμίλησε πρό τίνος
τής σημερινής παραγωγής τών πυρομαχικών καθ’ δπασαν τήν
Μεγάλην Βρεττανίαν. Έτόνισεν, δτι ούδέποτε είς τό μέλλον, παρ’ δλην
τήν τρομακτικήν κατανάλωσιν, τήν δποίαν απαιτεί δ σημερινός πόλε
μος θά παρουσιασβή ίλλειψις αύτών καί δτι ή
παραγωγή βαίνει διαρκώς αΰξανομένη. «Τά λαμπρά
αύτά άποτελέσματα, προσέθεσεν, όφείλονται κατά
μέγα μέρος εις τάς προσπαθείας τοΰ προκατόχου
μου κ. Λόΰβ Τζώρτζ».
Συνοψίζομεν κατωτέρω τούς καταπληκτικούς άριθμούς τής παραγωγής, τών δποίων ή έκθεσις διήρκεσε
περί τήν 1
ώραν. Ή ποσότης τών διαφόρων όόίδων ή παραγομένη είς 12 δλοκλήρους μήνας κατά τό
1914-1915, απαιτεί σήμερον τά κάτωθι χρονικά δια
στήματα : 'Οβίδες μικρού διαμετρήματος 3 έβδομάδας, όβίδες πεδινού βαρέος πυροβολικού 2 έδδομάδας,
όβίδες μέτριου διαμετρήματος 11 ήμέρας καί οβίδες
μεγάλων τηλεβόλων 4 ήμέρας.
Ή δλική ποσότης τών όβίβων, ή άποστελλομένη
σήμερον είς τό πεδίον τών μαχών είς μίαν καί μόνην
έβδομάδα, είναι Ισοδύναμος μέ τήν δλικήν πρό τού
πολέμου προμήθειαν τών κατά ξηρόν δυνάμεων τής
Αγγλίας. Είς τό πυροβολικόν κατασκευάζονται σήμε
ρον είς διάστημα ένός μηνός αριθμός βαρέων πυρο
βόλων διπλάσιος τών ύπαρχόντων δι’ δλον τόν 'Αγ
γλικόν στρατόν πρό τής δημιουργίας τοΰ Υπουργείου
έπί τών πολεμοφοδίων. Ή μηνιαία παραγωγή τών
βαρέων πυροβόλων έξαπλασιάσθη μεταξύ 'Ιουνίου 1915
καί Ιουνίου 1916 καί θά βιπλασιασθή έντός όλίγου.
περί
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ΤΑ ΠΤΗΝΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΖΩΝΗΝ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ

Ύπό τό πΰρ τών τηλεβόλων καί τών μυδραλλίων, έν τφ μέσφ τής βοής
καί τής καταστροφής τά πτηνά τής ζώνης τοΰ Βερντέν μένουν είς τάς
φωλεάς των. Τίποτε δέν ήβυνήθη νά τά κάμη νά έγκαταλείψουν τάς
θέσεις των. Είς τό συμπέρασμα αύτό προήχθη έξ ένδιαφερουσών παρατη
ρήσεων, τάς δποίας συνέλεξεν είς τό μέτωπον τοΰ Βερντέν διακεκριμένος
φυσιολόγος καί αί όποϊαι δημοσιεύονται είς τήν «'Επιθεώρηοιν τής ’Ορνι
θολογίας». ’Εν τφ μέσφ τοΰ άδιακόπου θορύβου τής μάχης, κατώρθωσε νά
άκούση τό ψσμα τής άηδόνος, τήν μελφδίαν τής ύπολαίδος τών κήπων, τό
γλυκύ φλυάρημα τής γαλιάνδρας, τό τρίλλισμα τοΰ σπίνου τούς μακρούς
λαρυγγισμούς τής κίσσης καί τοΰ μαύρου κοσσύφου. Είς τό τελείως άναστατωμένον δάσος ή άηδών έψαλλε χωρίς καμμίαν έξασθένησιν τής μελφβικής φωνής της, δ τρωγλοδύτης καί δ κοκκινολαίμης
ήσαν γαλήνιοι. Άντιθέτως, δ κορυδαλός, δστις έξηκολούθει τάς θαρραλέας πτήσεις του, είχε κάπως ξεψυχισμένην τήν φωνήν. Είς τό Φλερύ, κατεστραμμένον
άπό τάς έκρήξεις, θέατρον τόσων αιματηρών άγώνων,
δ παρατηρητής έσημείωσε τήν παρουσίαν πολυαρίθ
μων ζευγών χελιδόνων, αί δποίαι καθ’ ήν στιγμήν
προπαρεσκευάζετο ή έπίθεσις, έκούρνιαζαν, πλησίον
τών στρατιωτών, έπί τών κισσών, οίτινες έκρέμαντο
άπό τούς κατερειπωμένους τοίχους. Μέσα είς τάς
αύλάς, αί όποϊαι έφράσσοντο άπό κατεστραμμένους
τοίχους, τά στρουθιά έτιτύβιζαν κατά τήν συνήθειαν
των. Μέσα είς τά κουφώματα τών δένδρων, τά όποια
τό γειτονικόν ρυάκιον είχε γεμίσει ύδωρ, αί σεισοπυγϊβες έβυθίζοντο έκεϊ χωρίς τόν έλάχιστον τρόμον. Καί
έν τφ μέσφ τής μάλλον βαλλομένης ύπό τού πυράς
ζώνης, πλησιέστατα τού όχυροΰ Τιωμόν, έν ζεΰγος
άπό καρακάξαις εϊχον έγκαταστήσει τήν έρωτικήν
τους φωλεάν, έντός τών βάτων, μισοκαψαλισμένων
άπό τήν πυρκαϊάν. Ούδείς θόρυβος τά ταράσσει καί
οί «πουαλύ» άποφεύγουν νά τάς ένοχλήσουν άναλογιζόμενοι, δτι έντός όλίγου ή φωλεά θά στέγαση τά
μικρά των.
*
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Έως τώρα γνωρίζομεν, δτι λειτουργία είς τάς έκκλησίας γίνεται μέ ένα, δύο, τρεις, ή δώδεκα τό πολύ
έπισκόπους καί τούτο μόνον είς τά Πατριαρχεία τής
Κωνσταντινουπόλεως.Άπό τήν χώραν δμως τών μεγά
λων παραδοξοτήτων μάς έρχεται ή εϊβησις, δτι είς
τήν Νέαν Ύόρκην πρόκειται νά πανηγυρισθή ή «Καθο
λική Έβδομάς», ή δποία θ’ άποτελέση συνέδριον τών
έν 'Αμερική Καθολικών. Είς τήν λειτουργίαν, ή δποία
θά προηγηθή τοϋ συνεδρίου, θά λάβουν μέρος τρεις
καρδινάλιοι, πέντε άρχιεπίσκοποι, είκοσι τρείς έπίοκοποι καί δύο χιλιάδες ίερεϊς !

Ο Κ. ΦΕΣΣΑΣ

Ό έν Καβάλλφ διακεκριμένος παθολόγος - παιδία
τρος κ. Κων. Φέσσας, δστις έπί σειράν έτών έπεσκέπτετο τά περιφημότερα έπιστημονικά κέντρα τής
Εύρώπης, έγκατεστάθη έν Άθήναις. ΟΙ γνωρίζοντες
τήν διαγνωστικήν καί θεραπευτικήν δεινότητα τού
έμβριθοΰς έπιστήμονος, έχαιρέτησαν μέ άνακούφισιν
τήν ένταΰθα έγκατάστασίν του.
*
ΑΡΝΙΩΤΗΣ

Ό πολύς Άρνιώτης, δ «βασιλεύς τής ύπομονής»,
μέ τόν σκυλοθίασόν του πολλά βράσας καί πολλά
παθών άνά τόν κόσμον, εδρίσκεται τώρα είς τήν παγ
κόσμιον πρωτεύουσαν, είς τό Λονδίνον, δπου θά δώση
σειράν παραστάσεων μέ τούς πειθήνιους μαθητάς του
καί τήν κυρίαν του είς τά διάφορα θέατρα.

*

ΑΠΕΡΓΙΑΙ

-ή
ΟΠΟΥ ΞΥΛΟΚΟΠΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΙΓΚΗΠΕΣ

Δέν ξυλοκοπούνται μόνον οι κοινοί θνητοί, άλλά
καί οί πρίγκηπος, δπως δημοσιεύει μία άμερικανική
έφημερίς. Είς τόν Άγιον Φραγκίσκον τής Καλλιφορνίας έταξείβευε πρό μηνός δ άδελφός τοΰ Βασιλέως τοΰ Σιάμ πρίγκηψ Μαχιδόλ Σόγκα· Είς τό τελωνείον τής πόλεως, δταν άπεβιβάζετο, έξελήφθη ύπό
τίνος τελωνειακού ύπαλλήλου ώς Ίάπων καί έξυλοκοπήθη. 'Εννοείται, δτι έπηκολούθησαν βιαμαρτυρίαι
έκ μέρους τοΰ έν Αμερική πρεσβευτοΰ τοΰ Σιάμ καί

*

διαβεβαιώσεις έκ μέρους τής ’Αμερικανικής Κυβερνήσεως, δτι θά τιμωρηθή
δεόντως δ παρεκτραπείς ύπάλληλος. Άλλ’ έν τφ μεταξύ, τό ξύλο τό έφαγεν δ πρίγκηψ, χωρίς νά ήμποροΰν νά τοΰ τό βγάλουν αί βιαμαρτυρίαι
καί αί διαβεβαιώσεις.
*

*

Ο

ΟΛΑ

Η ΜΟΔΑ ΜΑΣ.—Μπλούζα σταυρωτή μέ φαρδύ
γιακά κεντημένο. Μανίκια φαρδυά καί όλίγον κοντά, μέ κεντήματα είς τά άκρα. Ή
φούστα κόβεται ίσια καί μακρυά καί γαρνί
ρεται είς τό κάτω μέρος μέ κεντήματα τού
χεριού. Δι’ ύψος μέτριον μέχρι 1 μ. 75 έκ.
χρειάζεται 2 μ. 75 έκ. μπατίστα κεντημένη
διά τήν φούσταν καί I μ. 50 έκ. διά τήν
μπλούζαν. Τό φάρδος τής μπατίστας πρέπει
νά είναι 88 έκ.

Δέν είναι μόνον αί Άθήναι ποΰ ύποφέρουν άπό άπεργίας. Άπό τάς τελευταίας Αμερικανικός έφημερίδας
πληροφορούμεθα, δτι άπειλεϊται μεγάλη άπεργία δλων
τών τροχιοδρομικών έταιριών, έξ άφορμής τής άπολύσεως ύπ’ αύτών 48 ύπαλλήλων είς τήν Ν. Ύόρκην.
Τό ζήτημα έζήτησαν αί έταιρίαι νά παραπεμφθή είς
διαιτητικόν Συμβούλιον. Άλλ' οί τροχιοδρομικοί άρνοΰνται νά συγκατατεθοΰν καί πρό πάσης άλλης ένεργείας ζητοΰν τήν άμεσον πρόσληψιν τών άποβληθέντων ύπαλλήλων.
*
* Ή ώραία γυνή εύχαρισ-ίεί τόν όφθαλμόν, ή δέ
καλή τήν καρδίαν. Ή πρώτη είναι πολύτιμος λίθος
ή δέ δευτέρα θησαυρός.
* Ό έχων σκληράν καρδίαν είναι φύσει άδικος καί
χειρότερος τοΰ φιλαργύρου.
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