&Caz&xu>picdn εν τφ διβ^ίφ 3α>ρε&ν
0$. apid‘_ ^_έί-__ 191^
A

€7'OC ΙΓ-ΧΙΊΘ. I46-I52

KeKeMKpioc T916-10YN10C 1917

“ΑΙΩΝΙΑ,,
ΜΕΛΑΝΗ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ

ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ

ΕΡΥΘΡΑ ΚΑΙ ΙΟΧΡΟΥΣ
Δέν εξαλείφεται, μέ κανένα τρόπον.

“Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ,,

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΒΠΕΙΟΝ ΠΡΟΜΗβΕΙΟΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΙΑΡΥΘΕΚ ΤΟι 1904

ΑΘΗΝΑΙ, ΟΔΟΣ ΛΕΚΑ 2-1*

ΙΔΡΥΤΗΣ: Δ. ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ
ΔίΕΥβΥΝΤΑΐ Δ. ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ-Κ. ΛΑΔΟΓΤΟΥΛΟΣ

ΤΙΜΑΙ: Τδ χιλδ Δρ. 20. —
ΤδκΛδ Δρ. IL—'
Τδ 7, * »
6*Τδ 7, »
’ 3.50
Ζητήσατε δείγματα.— Ζητούνται ΙΙράκτορες εις τάς Έπαργία;·

ιδιόκτητα!

ΕΤΟΣ ΙΓ - ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ'
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ, ΟΔΟΣ ΛΕΚΑ Αρ. 21* — ΤΗΛΕ*. ΑΡ. 1016

ΕΤΗΣΙΑ

“^ονια,

ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Εσωτερικού καί Ρουμανίας Δρ. 20
'Εξωτερικού.......................... *22

ENGRE A TAMPONS INALTERABLE

I ’Αμερικής............... Δολλάρια 4
| Ρωσσίας..............Ρούβλια 14

ROUGE ΕΤ VIOi-ETTE

REPR. GENERALE:

Έξάμηνος είς τδ ήμισυ.
Eli οΰδίνα άπολύτως οτίλλεται το φύλλον, ar μη ληφθή

ιό

SCCltlt IE REPRESERHTIOIS COMMISSIONS- EIIREMISES
Ισότιμον τής

συνδρομής.

ATHENES, Rue Leca 21A

Έγγραφοί ίνεργο&παι άπό δποιουδήποτε μηνάς.
Πάσα ίν γίνει

Kovt Εονς

d.

άποοτολή καί παν
Βρατσάνον

• ΕΙκονογραφημίνηςι

καί

οδός

Λέκα

Διευθνντάς-‘Ιδιόκτητός

Ιβ ■/, Kilo Dr. α.—
Le ·/, ’ » 3·5°

PRIX: Le Kilo Dr. ao.—
Le \ » » 6.—

εμδαομα δίαν ν άποστίλληται οντω :

Κ. Λαδόπουλον,

τής

’Αθήνας.

21α,

Demandez des ichantillons.
3

Al BPAXEIAI ΜΑΣ. — A. Μ. Λονδΐνον. — Γ. Δ. Ναύηλιον. — Σ. Κ. Τριάδα. Εύβοιας. — Ν. Κ Μηλίνα, Βόλου.—
Κ.Π. Ροστώνην.— The Stnugler Mining C° Telluride Colo.—Έμβάσματά σας ελήφθησαν ευχαριστονμεν άπείρως.
ΒΑΣ. ΤΟΥΦΕΞΗΣ

Ο ΟΔΟΝΤΟΙΑΤΡΟΣ
Τ« ΌφΟαλμ-ΐχά

ΙΩ. ΜΩΡΟΣ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

Καταρράκτες, στρα^ισμάς, τραχώματα χ. Λ.
Οεραχενοντα» έν «ft νέα μεγάλη κλννικΑ

(ετ?. ιατρός)

Δέχεται κα·&' έκάστην
11-12 η. μ.

ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΣΠΗΛΙΟΥ Ί. ΧΑΡΑΜΗ

Ώραι έηισχέψεως
10-12 η. μ.— 5-7 μ. μ.

Τ. ύφηγητοΰ. Όφθαλμολόγσυ Παςισΐνν

27 όδόζ Μενάνδρου 27 ΤηΙίφσηνν 654.

ΟΔΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 12
(No—116)

ΟΔΟΣ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ
(No —146)

(No — 146)

ΕΔΩΔΙΜΑ

X. π

ΑΠΟΙΚΙΑΚΑ

ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Ε8 ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΚ ΚΑΛΑΜΩΝ

6.30 π. μ. Διά Κόρινθον. Ναΰπλιον,

7 π. μ. Διά Κνπαριοοίαν, 'Ολυμπίαν,

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΗΣ Β. ΑΥΛΗΣ

Τρίπολιν, Μεγαλόπολιν,

Ή «Εικονογραφημένη» ιδιαιτέρως συνιοτρ. εις τούς συνδρομή*
τάτ της τδ άνω Κατάστημα διά τάν πλούτον τών ειδών του,
τήν εύάηνιαν του καί τήν ειλικρίνειαν του.
(Νο + ΐ50)

Πύργον, Πάτρας, Μίγαλόπολνν.

Κυπα

ρισσίαν, Καλάμας.

21, CAPS ΣΤΑΔΙΟΥ. AGHNA1 -API®. ΤΗΛΕ». »77

Ία εκλεκτότερα εϊδη καί τάς καλητέρας μάρκας εις πλουσίαν
συλλογήν πάντοτε.— ΕΙδικότης διά γεύματα, apris midi,
γόμους καί έκδρομάς.— Ζαμπόνια, Μπισκόυΐτς, Σαμπάνιες,
Τσάια, Κρασιά, Λικέρ, Βούτυρα, Τυριά ευρωπαϊκά.— Μέλια
Ιληές Καλαμών, τουρσιά, αυγοτάραχα Μεσολογγίτικα γνήσια.

Α. Π

11 π. μ. Έχ Τριπόλεαις ϊιά Καλά*

8.80 π. μ. Διά Κόρινθον, Μεγ. Σπή-

μας χαΐ Κυπαρισσίαν.

λαιον, Καλάβρυτα, Πάτρας.

6.45 At* 'Αθήνας χαΐ Πάτρας.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΚ ΟΑΤΡΩΝ

ΑΦΙΞΕΙΣ ΕΙΣ. ΑΘΗΝΑΣ

8.05 π. μ. Atd Κόρινθον, Αθήνας.

6.55 Έχ Πατρδν,

Όλμυπίαν, Κυπαρισσίαν.

455 μ. μ. Τριπόλεως, Ναυπλίου.

Iρ.

1000 χιλιόμ.

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ ΠΑΛΛΗ & ΚΟΤΖΙΑ
ΟΙΚΟΣ

Μεγάλοι

άποθήκαι
Μεγάλαι

Κατάστιχων,

ειδικόν
διά

χάρτου ’Εφημερίδων,
άποθήκαι

Φακίλλων,

δια σφραγίδας

ίχπτωσις 25 7»

είδών

Περιοδικών καί

Γραφικής

Φωτογραφικών

2500 χιλιόμ.

ίξ Ιλαστικοϋ καί μετάλλου

θύρας. — Άτμοκίνητον

Τνπογραφείον

με

10

4Ρ·
,

,

I ίιαρχ»ίας

48 ) β μ’**5ν

j»

’

’

}g j 12 μηνβν

χάσης ποιό-

κ·λ. π. —

ώς καί

(ρ.θ*9ιί 4^· ?|θ I &αρχείας

Ιχπτωσις 30 %

" Υλης. ~ Εργοστάσια

χαρτονίων

| Γ-

ΧΙΛΙΟΜ. ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ

Α. ΓΊΑΛΛΗΣ & Σ,Α

ΔΙΑΔΟΧΟΙ

τητος. —

ΙΔΡΥΘΕΙΣ TQ: 1670

Μεγ. Σπηλαίο»,

Καλαβρύτων.

650 «.μ. Διά Κυλλήνην, Πύργον,

δι

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ Ισχύοντα μεταξύ Πειραιδς-Ναυπλίσυ-Μόλιον-

Τμήμα

Κορίνβου-Κυλλήνης-Πύργου-Όλυμπίων:

έπιγραφάς

πιεστήρια.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ —ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑΣ
■(No - 66)

Λ' βίσις :
Β'

»

ίτήσια Δρ. 554

»

>

398

ίξάμηνα

»

Δρ. 828

»

232

τρίμηνα

»

Δρ. 185

»

(No —146)

183

Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ
1Γ' ΕΤΟΣ - APIS. 146-152

Δ,ενβΥΝΤΑΐ Δ. ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ - Κ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ιδ^κτηται

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1916-ΙΟΥΝΙΟΣ 1917

Ένφ 2ξω λυσσφ ό παγε^ύς
χαΐ στροβιλίζουν αΐ
χιονονιφάδες μέσα είς τά ηυκνα σκότη τής νυκτός, ή
ιττωχή παιδούλα, καθισμένη βίςτήν άκ^τιν τού τζακωβ
διτδ τούς τριγμούς τών καιομένων ξύλατν καί τούς
λαμχυφίσμούς τής φλογός, Ονειρεύεται τά άθώα παιδικά
όνειρα πού οχιτσάςονν είς τήν φαντασίαν της βλες τΙς
πςωτοχρονιάτικες παιδικές εύτυχίβς.

Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΈΝΗ

""

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1916 —ΌΥΝΙΟΣ 1917

^ώθεκα Ολόκληρα χρόνια διέρρευσαν άφ' ζρ «We τό
——' φως ή «Εικονογραφημένη». Δώδεκα χρόνια άγώνων

έντεταμένων πρός έδραίωσιν και έπικράτησιν τον περιοδικού. Αντίκβυσεν ή «Εικονογραφημένη» κατά τό διάστημα αύτό, την μεταπολε
μικήν έν Ρωσοία κατάστασιν, ή όποια είχε δημιουργήση και είς τους
έν Καυκάσφ δμογενεϊς σημαντικήν κρίσιν, καί έν ΑΙγύπτψ δμοίατ
κατάστασιν, και τούς διωγμούς «&ν έν Βουλγαρίφ και Ρουμανίφ άδελφών μας και έν Τουρκία μποϋκοτάζ τον ’Ελληνικοί· στοιχείου με τήν σύγχρονον έκεϊ πολιτειακήν μεταδολήν και
τήν έν Έλλάδι στρατιωτικήν έπανάστασιν, και τους δύο πολέμους μας, διά νά φθάση τέλος είς τήν τεραστίαν
πυρονεφέλην, ή δποία άπό τής κεντρώας Ευρώπης άνέθωρε διά νά άπλωθή και νά ριπίζεται σήμερον Ιπϊ τήν
υπο τόν ήλιον πάσαν. Η «Εικονογραφημένη» κανχάται δτι δλα αυτά τά γεγονότα, τά άντίξοα και ευμενή διά
τήν Φυλήν, τά παρηκολούθησε έκ τοΰ σύνεγγυς καί ένημερότατατα, μή φειοθειοα ουδέ κόπων, ουδέ δαπάνης.
’Ομιλούν λαλίστερον καί εύγλωττότερον οί δώδεκα τόμοι της, oi όποιοι αποτελούν τήν Ιστορίαν της τελευταίας
δωδεκαετίας, ή δποία άκριόώς είναι καί ή Ιστορία τής «Εικονογραφημένης». Ειγά-σιγά, χωρίς πομπώδεις
έπαγγελίας, άργά, άλλά μέ ασφαλές βήμα, έχωρυύσε έμπρός τό περιοδικόν, κατακτούν και έδραιούμενον είς τήν
ουνείδησιν τής' Ελληνικής κοινωνίας, έπί βάσεων Υγειών, έπί μιας τροχιάς ενσυνειδήτου, άπαύστως βελτιούμενον,
ένώ γύρω του έπεφταν τόσα άλλα έντυπα, πολύ πρό αυτού Ιδόντα τό φώς. Τώρα ή Διεύθυνσις του, είς έκείνους
ποΰ μέ στοργήν περιέδαλαν τό έργον της, έχει νά άναγγείλη μέ χαράν, δτι ή «Εικονογραφημένη» έγινε εμπορική
'Εταιρία Υπό τόν τίτλον «'Εκδοτική 'Εταιρία ή Εικονογραφημένη» καί προσληφθέντος τοΰ γνωστού λογογράφου
κσί άρχαίου συναδέλφου, κ. Κων. Δαδοπούλου, Υπό τήν έπωνυμίαν Δ. Βρατσάνος και Κ. Λαδόπουλος. Ούτως,
είς τήν πείραν τοΰ ίδρυτοΰ της, προστίθενται τα πολύτιμα έφόδια τού νέου συνιδιοκτήτου της, διά νά χαράξη
όμηρός της
δρόμον,
μέ· πολλάς
--- γοργά
4 ένα νέον
..ι
·> ·
·· · μεταρρυθμίσεις,
όποιας πολύ γρήγωρα θά ιδοΰν και θά
εκτιμήσουν εκείνοι πον τήν Υποστηρίζουν τόσα χρόνια τώρα.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ

ΕΠΤΑ

ΜΗΝΑΣ

εμάτος άπό συγκι
νήσεις δ Δεκέμ
βριος. Αί σκηναί τής
18 Νοεμβρίου, διά τάς
όποιας προτιμώμεν νά
μή γράψωμεν τίποτε,
έκράτησαν είς διαρκή αγωνίαν τήν κοινω
νίαν εάν ’Αθηνών.
"Ας μή τάς άναφέρωμεν καν καί ας μή
παραδώσωμεν διά τών σελίδων μας είς τή'·
"Αθανασίαν καί τήν "Ιστορίαν τάς βδελυγ
μίας έκείνας.

Γ

Χριστούγεννα! Μά τί Χριστούγεννα!
’Επέχυσαν είς τήν ψυχήν μας αί άγιαι ήμέραι τήν γαλήνην καί τήν παραμυθίαν.
’Αλλά φαντασθήτε Χριστούγεννα χωρίς
ψΰψί, χωρίς τρόφιμα, χ< >ρίς χριστόψωμα,
χωρίς βασιλόπητα. "Η Ευρώπη τιμωρούσα
απέκλεισε τήν "Ελλάδα.
Ούδεποτε άλλοτε, ούτε καί ύπό τήν
Τουρκοκρατίαν, έπέρασε τάς ήμέρας αύτάς
ή "Ελλάς δπως έπέρασε τά Χριστούγεννα
τού μοιραίου έτους 1916.
Ποιος είναι δ αίτιος; Δέν άπόκειται εις
ήμδς νά τόν εδρωμεν. θά τόν Ανάδειξη ή
"Ιστορία, καί αύτή πρώτον καί δ θεός
κατόπιν, άς τόν κρίνη.
’Ενώπιον αύτών θά δώση λόγον δ υπεύ
θυνος διά τόν θάνατον τόσων αθώων
ύπάρξεων, τάς δποίας ώθησαν μέ τό όπλον
άνά χείρας, διά τόν σφαγιασμόν έκεϊνον
καί διά τόν θάνατον τόσων άλλων ποΰ
ύπέκυψαν εις τήν Ασιτίαν καί τάς στερήσεις.
*
Όμοιος καί δ Ιανουάριος. Πείνα τών
γονέων, άλλά πρό παντός καί τών····
παιδιών καί νηπίων. Τό γάλα, ή μόνη
τροφή τών άθωων αύτών πλασμάτων, είς
ύψη δυσθεώρητα. Τό γάλα τού κουτιού,
ή κρέμ ντέ ρί τό ΚώκίρΌτς, Κόρν-Φλάττερ κτλ. ποΰ ήμποροΰσαν νά τά διατηρή
σουν έν τή ζωή σπανίζουν, καθίστανται
Απρόσιτα καί τέλος εξαφανίζονται, διά νά
καταληφθούν ύπό άπογνώσεως οί γονείς.
Καί τά παιδάκια, τά πριν παχουλά καί
χαρωπά, ξεπέφτουν κλαυθμηρίζοντα κιτρι
νίζουν καί μαζΰ μ’ αύτά, μέ τήν σπάνιν
καί τό Απρόσιτον τών κρεάτων, τοΰ ψω
μιού, τών δσπρίων καί τήν δργιάζουσαν
αισχροκέρδειαν, εξαντλούνται καί οί μεγά
λοι, οί γέροντες καί οί ασθενικοί κύπτουν
πρώτοι καί οί πριν ύγιεϊς ώχριοΰν καί η
ράτσα γίνεται Ασθενική διά νά ύποκύψη
είς τήν φοβεράν φυματίωσιν.
Ψ

Ό αποκλεισμός παραιείνεται. Νά τώρα
καί έλλειψις γαιανθράκων. Όλα τά ατμο
*

ΚΑΡΟΛΟΣ ΖΟΝΝΑΡ
"Ο κ. Κ. Ζοννάρ ίσχε τήν καλοσύνην νά μάς άχοστείλη τήν
φωτογραφίαν τον μέ δλίγας καλάς λέξεις άνά τό δογόν τής
• Εικονογραφημένης·. Εϊμεβα εύτυχείς δημοσιεύοντας τήν τελευταΐαν φωτογραφίαν τον διακρεποΰ; πολιτικού τής Γαλλίας, τοϋ
τό
«»ν«Λ«η άρρηκτας μέ τήν Ιστορίαν τής
Βλλβοος. Ο κ. Ζοννάρ άγων τό πεντηκοστόν ένατον έτος
αβτοΰ, ήρχωε το πολιτικόν τον στάδιον νεώεατος. ’Εκλέγεται
άπο έτών Βουλευτής είς τήν περιφέρειαν τον Pas - de - Kalais
τό οποίον τώρα τόσον ϋποφέρει ϋπο τήν Γερμανικήν κατοχήν.
Η ευφυΐατοΰ κ. Ζοννάρ, καί ή μεγάλη αύτοΰ άντίληκιις «έ“W
**
πολιτικούς δπως ό Γαμβέτεας, καί μετά ταξείδιον el;
τήν βόρειον Αφρικήν, 4 Ζοννάρ ΰπεδείχβη τό 1881, δπως
οννοδενση, ώς Γενικός Γραμματεύς, τον Γενικόν Διοικητήν τής
. Υ?ίί?ί ’*· *α
ιρΐ
νΜετ’ όλίγον έκαλεΐτο είς τά ύπουργειον
γιον Εξωτερικών έν Παρισίοις, ώς διευθυντής τών πολιτικών
υποθέσεων Εκλεγείς βουλευτής τό 1β8«, διεκρίβη είς τό Κοι
νοβουλίου, δια μιάς άξιοόαυμάστον ίκΟέσεως it 'Αλγερίας καί
μετ ολίγον ό Πρόεδρος τής Γαλλικής Δημοκρατίας κ. Καρνώ
του ενεκιατευετο το χαρτοφυλάκων τοΰ Υπουργείου των Δημο
σίων Εργων, Υπο πρωθυπουργόν τόν Καίιμίρ Περριέ. Δυότυ*«·ήβον άτυχημα έξ άνατροπής άμάξης τόν όκράτησεν
1 ,.Δάϊ°
κονίστρας. Κατά τό !900
ή μεγάλη Γαλλική άκοικία τοΰ ’Αλγεριού εΰρίσκετο Υπό τήν
έπήρειαν εσωτερικών διαμαχών. Ό Βαλδέκ Ρουσσώ τοΰ άνίόεσε
<ργΟίΛί ίΙ<ΡΙν«’™·ή’ε»>5 τό όποιον ίξετέλεσε ΰπερλάμπρως. ΕπανεΜΙών είς τήν πολιτικήν κονίστραν, άνέλαβε τό
.Ε^«·βι
ών,
*
δταν 6 προκάτοχός του κ. Ποναγκαρε, άνέλαβε τό ΰψιστον άξίωμα τοϋ Προέδρου τής Γαλλικής
Δη^?“τιΛ1·.
ή έπολή "ϋν Βαλκανικών πολέμων, "δ
κ. Ζοννάρ έδειξε συμπάθειαν διά τά έλληνιχά δίκαια καί έπί
τή εϋκαιρίφ ταυτη συνηντη^η μετά τοΰ κ. Βενιζέλου πλειστάκις είς ΠαριΛονς. Τάς Αδήνας έπεσκέφΔη τό πρώτον κατά
τήν κηδείαν τοΰ άειμνήστου βασιλέως Γεωργίου.

*

κίνητα έργοστάσια σταματούν καί χιλιά
δες εργατών Απομένουν είς τούς δρομους.
Άραιούνται καί τά δρομολόγια τών σιδη
ροδρόμων. Τά Ατμόπλοια δένονται κάτω είς
τά κρηπιδώματα τοϋ Πειραιώς. Καί στα
ματά τό γκάζ.
Ή πόλις βυθίζεται είς τό σκότος. Τά
σπίτια ανάβουν κεριά και λυχνίαι τού
λαδιού, αί όποϊαι Αποτελούσαν έως τώρα
κοσμήματα καί μπιμπελό τών σαλονιών,
κατήλθον μέχρι τής πεζότητος τής κουζί
νας καί τής τραπεζαρίας, τεθείοαι έν χρήσει έξ Ανάγκης. Κάθε ζωή καί κάθε κίνησις
τής πρωτευούσης έχει σταματήσει δλοτελώς- Είς τά νυκτερινά κέντρα η κίνησις
διακόπτεται μόλις σκοτινιάσει. Καί αί ήμέ·
ραι παρατείνονται έν μέσφ θλιβερός καί
μονοτόνου ζωής έν μέσφ βασάνων καί στε
ρήσεων. Τά διάφορα είδη έξαντλοΰνται
καί καθ’ ή μέραν δη μιουργοΰνται νέαι ελλεί
ψεις- Ή ζωή καταντά πιά Αφόρητος καί
οί δυστυχείς οίκογενειάρχαι εύρίσκονται
διαρκώς πρό νέων προβλημάτων, τών
όποιων τούς τίθεται ή λύσις διά τήν συνέχιοιν τής ζωής, μιάς ζωής διαρρεοόσης
μέσα είς τροιιοκρατίαν, είς έγκατάλειψιν
άπό όλους τούς φίλους.
*
"Ετσι περνρ. καί δ ’Ιανουάριος καί εισερ
χόμενα είς τόν Φεβρουάριον, μέ μίαν έλ
πίδα, δτι τά βάσανά μας θά τελειώσουν
έπιτέλους. Ματαία έλπίς! Ό αποκλεισμός
μάς σφίγγει όλοέν καί περισσότερον, αϊ
βιωτικαί άνάγκαι ώρθοΰνται προ ήμών
περισσότερον ανυπέρβλητοι, ή κρατική πα
ραλυσία καί έξάρθρωσις φθάνει είς τό
καιακόρυφον. Επωφελούμενη έξ αύτής ή
αισχροκέρδεια οργιάζει είς βάρος τοϋ πτω
χού λαού, είς βάρος τών Αστικών τάξεων,
είς βάρος δλων τών πολιτών. Τό κράτος
Αδυνατεί νά τήν συγ
κράτηση είς τήν Αχα
λίνωτου ορμήν της
καί μόνον ολίγοι προ- Λ?)
νομίοΰχοι, «φίλοι» -jjM
καί ιήμέτερον» άπο- ____
κτοϋν τό προνόμιον
νά καλοπερνούν! Ό κόσμος διερωτάται ποΰ θά
φθάση έπιτέλους έως
πότε θά εξακολούθηση
αυτή ή κατάστασις. Άπάντησις άπό πουθενά
δέν δίδεται. Είς έπίμετρον δέ έν μέσω δλων
τών βασάνων καί τών
θλίψεων επέρχεται καί
ή δλοτελής έλλειψις τοΰ
άρτου! Τό ψωμί, ή βά-

σις αύτή τής διστροφής τοΰ λαοΰ, ή τροφή τήν
οποίαν δ Έλλην έσυνήθισε νά βλέπη έν άφθονίφ είς
τό τραπέζι του, ελλείπει παντελώς, χά^ις είς τήν
άμεριμνησίαν καί τήν κακήν διαχείριση1 τής πολι
τικής έκ μέρους τοϋ έπισήμου κράτους. Τηλεγραφή
ματα έπί τηλεγραφημάτων καταφθάνουν Από τάς
έπαρχίας περιγράφοντα τήν κατάστασιν ποΰ έπικρατεί έκεϊ, φρικιαστικήν καθ’ δλα καί τήν έλλειψιν
παντός είδους τροφίμων. Αί άοθένειαι, λόγφ τής
κακής διατροφής καί τής έλλείψεως κάθε είδους
τροφής διά τά παιδιά, λυμαίνονται κυριολεκτικούς τήν
παιδικήν ηλικίαν καί δέν Αργούν νά εισχωρήσουν
καί είς τάς τάξεις τών μεγάλων, τών όποιων δ όργανισμός έχει βλαβή άπό τήν κακήν καί έλλιπή δια
τροφήν καί από τήν άθρόαν κατανάλωση· κάθε βλα
βερός ουσίας, διά τόν κορεσμόν τών Αναγκών τοΰ
στομάχου.
Αί όδοί καί τά διάφορα κέντρα τής πρωτευούσης
παρουσιάζουν τό θλιβερόν καί φρικιαστικόν θέαμα
Ανθρώπων λιμοκτονούντων καί κατατρωγόντων μέ
βουλιμίαν σεσηπυίαν σταφίδα καί άγρια ξυλοκέρατα,
τά δποϊα καταβροχθίζονται λαιμάργως διά νά κατασιγασθοΰν αί διαμαρτυρίαι τοϋ στομάχου, Αγοραζό
μενα είς τιμάς μυθώδεις, είς δόξαν τής Αχαλίνωτου
αίσχροκερδείας. τής δργιαζούσης πρός αίσχος τοΰ
έπισημου κράτους τοΰ βαδίζοντας έπί όλεθρίου προ
γράμματος καί Αδιαφοροϋντος διά τήν ζωήν τοΰ
κόσμου καί διά τήν τύχην τοΰ έθνους.

*
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άπό Αμμον καί Από διάφορα
ρουν τούς στομάχους τών πειν
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ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΔΑΒΙΔ
Ό κ. Ροβέρτος Δαβίδ, τοΰ βκοίον five
γνιοοτδ τά φιλβλληνικίι αίοΰήμιπα καί
ο&τινος 6 πώππος έλαβι μέ^ος είς τήν
ναυμαχίαν τοΰ Ναναρίνου, έΛβοκέφνη
τήν "Ελλάδα κατά τοΰς Όλυμαωκοϋς
άγΟνας τοϋ 1906 καί άβιβμεί μεταξύ
ήμΟν πλε10τους φίλους. Ό κ. Δαβίδ,
άνεψιδς τοΰ άλλοτε κροέδρου τής Γαλ
λική; Δημοκρατίας, Σαδή · KagvO, εϊνε
ό πιοτός συνεργάτης καί άρχηγός του
πολίτικου γραφείου τοΰ κ. Ζοννάρ. ΕΙσελΰών είς τήν Γαλλικήν Βουλήν ώς
βουλευτής τής Δορδόνης, ήκολονΰησε
μετά τήν κάθοδόν τον είς ’Αθήνας τδν
κ. Ζοννάρ, άντιπρόσωπον τής Γαλλίας
είς τήν κηδείαν τοΰ βασιλέως Γεωργίου,
έπωφεληΰείς ταΰτης δπιος ίπιοκεφόή
τήν ‘Ηπειρον καί τήν Μακεδονίαν. Πλειοτάκις άπδ τοΰ βήματος τής Γαλλικής
Βουλής καί είς το συνέδρων τών Παρισίιον ϋπεστήριξι τόέλληνικαδίκαια. Διεκρίίη ώς άξιφματιχός τής στρατιάς τής
’Ανατολής, λαβών μέρος είς τας εκστρα
τείας τών Δαρδανελλίων καί τής Μακε
δονίας. Τδ δνειρον τοΰκ. Ρ. Δαβίδ είνε
νά Ιδη τήν "Ελλάδα μεγάλην, Ισχυράν
xtU πςοοδεύουσαν.

Καί κατ’ αύτόν τόν τρόπον διερχόμεθα καί τόν
μήνα αύτόν χωρίς ούδαμόθεν νά προβάλη Αμυδρά
ακτίς φωτός καλλιτερεύσεως τής Απελπιστικής αύτής
καταστάσεως μας- Απεναντίας τά πράγματα έξακολουθοΰν τόν κατήφορον. ’Από τάς έπαρχίας έξακολουθητικώς καταφθάνουν τά τηλεγραφήματα, Αγγέλλοντα θανάτους αθώων ύπάρξεων έκ τής πείνης. Ή
Ελλάς, ή παραμείνασα έξω τής ταχθείσης μέ τό
μέρος τών Συμμάχων, Αγωνία ύπό τόν σιδηροΰν
κλοιόν τοΰ Αποκλεισμού, μεταβληθεϊσα είς ενα απέ
ραντου στρατόπεδον τό όποιον πεινφ καί καταδυ
ναστεύεται άπό τήν δργιάζουσαν αισχροκέρδειαν.
Είνε Αδύνατον νά φαντασθή όποιος δέν είδε τό
θέαμα τής Αγοράς τών ’Αθηνών καί τών δρόμων
δπου είχαν στηθή τά καρροτσάκια τών πλανωδίων
πωλητών, τήν δψιν ποΰ παρουσίαζον έκείνην τήν
εποχήν αί Άθήναι- Καί τί δέν έτρώγαμεν! Ή έφευρετικότης τών δια
φόρων καταστηματαρχών έκα^ιε θαύματα. Έφάγαμεν γλυκύσματα, τά
όποια καμμίαν απολύτως σχεοιν δέν εϊχον μέ τά ύλικά πού κατεακευάζοντο προηγουμένως. Κουλουράκια κατασκευασμένα άπό γύψον.

Μ

ηναιων.

Καί επάνω εις τό κορύφωμα τών στενοχώριών
μας παρουσιάζεται καί δεύτερα έλλειψις άρτου. Αί
Άθήναι έξυπνοΰν ενα πρωί καί πάλιν χωρίς τήν
βάσιν αύτήν τής τροφής τοΰ Ελληνος. Καί οί Αρμό
διοι κάθονται μέ σταυρωμένα τά χέρια πρό τής τρα
γικής αύτής καταστάσεως. Συγκοινωνία μέ τό έξωτερικόν καμμία, Αλλ' ούτε καί μέ τό έσωτερικόν.
Κάθε τμήμα τής "Ελλάδος, έξακολουθεΐ νά παραμένη
Αποκεκλεισμένον καί τά Ατμόπλοια τά καταπλέοντα
είς τόν Σαρωνικόν, συλλαμβάνονται Από τά συμμα
χικά πολεμικά καί οδηγούνται είς τό Κερατσίνιον,
πρός τιμωρίαν τής "Ελλάδος τής παρεκκλινάσης άπό
τόν όρθόν δρόμον τηςΆλλά πρός τί νά έκτεινόμεθα είς τήν άφήγησιν
τών γεγονότων αύτών, τά όποια μάς πλημμυροΰν
τήν καρδίαν άπό θλϊψιν καί πόνον; Άς Αφίσωμεν
τήν λήθην νά σκεπάοη μέ τόν πέπλον της ένα άπαίσιον παρελθόν, άς λησμονήσωμεν πικρίας παρελθούσας καί άς άτενίσωμεν μέ πεποίθηση· τό μέλλον.
Αί Προστάτιδες Δυνάμεις έπενέβησαν έπιτέλους
καί μας απήλλαξαν Από τήν φρικώδη κατάστασιν.
Ό πολιτικός καί έθνικός μας βίος είσήλθεν είς νέαν
περίοδον κα'ι τό κόμμα τών Φιλελευθέρων άνέλαβε
τήν διακυβέρνησιν τής χώρας- Όπως εΐπαμεν καί
είς τήν άρχήν, έργον τοΰ Ιστορικού είνε νά άνευρη
τόν αίτιον τής κακοδαιμονίας αύτής καί νά τόν παραδώση είς τήν κατάραν τοΰ "Έθνους.
Ψ

Αύτά προκειμένου διά τήν έσωτερικήν μας κατάστασιν. Όσον άφορφ τήν παγκόσμιον κατάστασιν
καί Ιδίως τήν πολεμικήν, αύιη έχει νά παρουσιάση
γεγονότα, μεγάλα καί κοσμοίστορικά, τά όποια προόρισται νά σημειώσουν σταθμόν είς τήν παγκόσμιον
"ιστορίαν.
Καί πρώτον έχομεν τήν Ρωσσικήν έπανάστασιν
καί τήν μετατροπήν τής Αχανούς Αύτοκρατορίας είς
μίαν Απέραντου δημοκρατίαν, ώργωσαν πρός τήν
πρόοδον καί τήν Ανάπτυξιν διψώσαν έλευθερίαν καί
Αποφασισμένην νά συνέχιση τόν πόλεμον μέχρι τής
τελικής νίκης τών Συμμάχων. Άλλά καί τόν Νέον
Κόσμονδέν άφήκεήσυχον ό συνταράσσων Από τριε
τίας τήν Εύρώπην τρομακτικός κλυδών. "Η πολιτική
τής Γερμανίας έξηνάγκασε τήν μεγάλην καί φιλελεύθερον Δημοκρατίαν
τής 'Αμερικής νά άναμιχθή είς τήν παγκόσμιον ούρραξιν τιθεμένη
παρά τό πλευράν τής Άντάντ ύπέρ τής έλευθερίας τών λαών καί τής
έπικρατήσεως τών Αρχών τής ίσότητος καί τής Δικαιοσύνης.
© pit.
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Άλλοι φρονούν δτι δπως καί
σήμερον, οΰτω καί τότε ό χειμών
εις τό κλίμα τής Ίουδαίας ήτο
γλυκύς, είς τρόπον ώστε νά ήμποροΰν οί ποιμένες νά διανυκτερεύουν είς τό ύπαιθρον. ‘Υπάρχει δμως καί μία πιθανότης, δτι
κατά τήν έποχήν τού Χρυσοστόμου, ή ’Ανατολική ’Εκκλησία
έώρταζε τήν Γέννησιν τήν Άνοιξιν ή τό θέρος. ‘ΟΆλεξανδρεύς
Κλήμης μάλιστα άναφέρει δτι θεολόγοι τινές τής έποχής του
ώριζαν τήν 20 Μαΐου ώς ήμέραν τής Γεννήσεως, άλλοι δέ τήν
19 ή 20’Απριλίου καί δλίγιστοι τήν 17 Νοεμβρίου, δλως αύθαι-

ρέτως δμως.
*
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Άς έλθωμεν τώρα είς τάς γραφικάς παραστάσεις, αί όποϊαι
σχετίζονται μέ τήν Γέννησιν. Σύμφωνα καί μέ τάς παραδόσεις
οί πρώτοι — πρώτοι ζωγράφοι τοποθετούν πλησίον τής φάτνης
κατοικίδια ζώα.

Σημειωτέου δτι είς δλας τάς
Αρχαίας θρησκευτικός παραδόσεις
παρατηρεϊται ή παρουσία ζώων,
κατά τάς γεννήσεις έξαιρετικών δντων. Οΰτω μία άγελας Ανα
φέρεται ώς μάρτυς τής γεννήσεως τοΰ Πέρσου ιδρυτον τοΰ
Μαζδεϊσμοΰ Ζωροάστρου. Οί ’Ινδοί είς τάς γεννήσεις τών θεο
τήτων των τοποθετούν ταύρους, αγελάδας, ίππους καί δνους.
Οί Εύαγγελιοταί, έν τούτοις, δέν κάμνουν λόγον καθόλου περί
τών ζώων τής φάτνης. Και δμως είς πολλάς παραστάσεις τής
Γεννήσεως, πιθανόν νά μή είκονίζεται ή Παρθένος καί ό’Ιω
σήφ, άλλ’ ή άγελάς καί ό όνος δέν λείπουν.
’Από ποΰ λοιπόν έχει τήν άρχήν της ή παράδοοις αύτή, ή
όποία έπιβάλλει ώς ύποχρέωσιν εις κάθε ζωγράφον νό τοποθετή
κοντά είς τήν φάτνην μίαν άγελάδα ή τόν περίφημον δνον ;
Κυρίως άπό τοΰ Δ' αίώνος Αναφαίνονται αί ζωΐκαί αύταί
παραστάσεις. Πλέον τούτου ούδέν είναι γνωστόν.
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ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΑΛΛΟΥ
οί Χριστιανοί έορτάζουν μέ έξαιρετικήν χαράν τά Χριστού νουν είς τήν μαντείαν, ύπό διαφόρους μορφάς. Βγαίνουν έξαφνα τό
βράδυ είς τόν μεγάλον δρόμον τοϋ χωριοΰ καί σταματούν τόν πρώτον
γεννα, ώς έπέτειον τής λυτρώοεως τοϋ ανθρωπίνου γένους διά τής
γεννήσεως τοΰ Σωτήρος. ’Ιδιαίτερον θέλγητρον έχει ή ήμερα αύτή ειςποΰ θά συναντήσουν καί τόν έρωτοΰν πώς λέγεται- Τό όνομα ποϋ θά
τούς τόπους τοϋ Βορρά, δπου ή έορτή συμπίπτει όταν ή Γή σκεπάζε τούς πή, θά είναι τό δνομα τοϋ μέλλοντος μνηστήρος. Λυώνουν άκόμη,
όπως καί έδώ, μολύβι ή κερί καί τό χύνουν μέσα εις μίαν λεκάνην
ται -μέτό άσπρο σάβανό της,
νερό. Εξετάζουν τότε τό σχήμα ποΰ γίνεται άπό τό μέταλλον ή τό κερί.
• Κατάμανρος ό
Άν όμοιάζη μέ καράβι, ό μνηστήρ θά εΐναι ναυτικός. Αν μέ άλογο,
καί κάταοηρη η γη μας.
θά είναι στρατιωτικός. Άν μέ σκεπάρνι, έργατικός, καί ούτω καθεξής.
KrvTtatt καμπάνες ΐη χαρά».
Έπίσης βάζουν δύο κεριά δεξιά καί αριστερά σ' έναν καθρέπτη τα
Μέ αύτά τά λόγια αρχίζει τό τραγούδι τής έορτής. Είς τήν βόρειον
μεσάνυχτα καί περιμένει ή νέα μόνη της είς τό δωμάτιόν μέ τά μάτια
Γαλλίαν τά παιδιά γυρίζουν άπό τήν παραμονήν μέ μίαν φάτνην καί
καρφωμένα είς τό κέντρον τοϋ κρυστάλλου έπί δέκα λεπτά τής ώρας.
τραγουδούν τά Χριστούγεννα, ένφ ή οίκογένειά συγκεντροΰται κοντά
Καί βλέπουν έπειτα, ώς Ισχυρίζονται, μέσα εις τόν καθρέπτην, τον
στό τζάκι καί περιμένει τήν καμπάνα ποϋ θά σημάνη τά Μεσανυκτα.
Είς μερικά μέρη τής βορείου Ευρώπης άναπαριστοΰν δλην τήν σκη μέλλοντα σύζυγον. Ενίοτε δμως καταλαμβάνονται και άπό νευρικήν
κρίσιν ή μελαγχολίαν, διότι άντϊ γαμβρού παρουσιάζεται φέρετρον,
νήν τής Θείας Γεννήσεως καί είς μερικός έκκλησίας κυρίως βλέπει
,
κανείς τόν σταϋλον, τόν δνον, τούς βόας, τήν φάτνην καί τους Αγγέ προοιωνίζον δυστύχημα.
Είναι δέ τόσον εύπιστοι ώστε άντϊ νά έκριζωνεται το εθιμον αυτό
λους μέ τούς μάγους. ’Αλλού πάλιν παίζουν παντομίμαν, τής όποιας ύπότής μαντείας μέ τόν καιρόν, τούναντίον πολλαπλασιάζονται τά θύματα.
θεσις είναι ή σκηνή τής Γεννήσεως καί τό προσκύνημα τών Μάγων.
Τά παιδιά πάλιν έχουν άλλα έθιμα. Γυρίζουν σ’ δλα τά σπίτια τοϋ
Άλλ’ έκεΐ δπου δ πανηγυρισμός τών Μεγάλων αύτών ημερών ενέχει
χωριοΰ τήν παραμονήν καί ψάλλουν τά Κάλανδα Ρωσοιοτί.
έξαιρετικήν λαμπρότητα, είναι, λόγφ τής θρησκοληψίας τών κατοίκων,
Αύτό δμως γίνεται μόνον είς τά χωρία, διότι εις τάς μεγαλουπολεις
αί άχανεϊς εκτάσεις τής Αγίας Ρωσσίας.
κυριαρχεί τό Δένδρον, είσαχθέν άπό τήν γείτονα Γερμανίαν, είς τήν
Έννοεϊται ότι αλλέως έορτάζουν τάς ήμέρας αύτάς είς τάς μεγάλουδποίαν τό εθιμον αύτό είσήχθη άπό τήν Αγγλίαν.
πόλεις καί αλλέως είς τά χωρία.
Ή άνωτέρα τάξις δμως διασκεδάζει είς τά σίρκ, τα θέατρα, τα κονΚαί πρώτον είς τάς κωμοπόλεις καί τά μεμακρυσμένα σημεία τηρούν
σέρ κ.λ.π. Διά τάς λαϊκός τάξεις πάλιν τών μεγαλουπόλεων κατασκευά
αύστηροτάτην την νηστείαν τών σαράντα ημερών, καί πρό πάντων τήν
ζονται εύρύτατα παραπήγματα ξύλινα, δπου θριαμβεύει ο Φασουλής, οί
παραμονήν. Καθ’ δλην τήν ήμέραν δέν τρώγουν τίποτε άπολύτως, εως
Μάγοι, οί Ταχυδακτυλουργοί, οί Θαυματουργοί, πρό καταπλήκτου,χαχανιδτου νά φανή είς τόν ουρανόν τό πρώτον άστρον. Αρχίζουν έπειτα άπο
τήν στιγμήν έκείνην νά ετοιμάζουν τό τραπέζι μέ ζακοΰσκες καί άλλα ζοντος ή σταυροκοπουμένου πλήθους, άντϊ ένός καπικιού κατ ατομον.
Πρέπει δέ νά σημειωθή άκόμη δτι τά Χριστούγεννα διά τους Ρωσφαγητά, μεταξύ τών όποιων τήν πρώτην θέσιν έχει τό σχετικόν χοιρίσους δέν είναι μόνον κατ’ έξοχήν θρησκευτική εορτή, άλλ’ ήτο μέχρις
διον, τό δποϊον είς τά γεύματα τοΰ Ρωσσικού λαοΰ άντικαθιστφ τό
έσχατων καί εθνική εορτή, καί έπανηγυρίζετο ή
Δεκεμβρίου εις
'Ελληνικόν αρνί τής σούβλας.
άνάμνησιν τής κατά τό 1815 μεγάλης πανωλεθρίας τής Μεγάλης Στρα
Είς τήν Βεσσαραβίαν, τήν καί άλλως Μικρόν Ρωσσίαν καλουμένην,
τιάς τοϋ Ναπολέοντος είς τάς Ρωσσικάς στέππας. Διά τούτο κάνουν δια
μαζή μέ τά άλλα έδέσματα παραθέτουν καί κόλλυβα άπό σιτάρι ή καί
φόρους τελετάς κατά τήν ήμέραν αύτήν. Έν πρώτοις δοξολογία επίση
ρύζι συνηθέστερον. Καί άφοΰ τά έτοιμάσουν πηγαίνουν είς τήν έκκλημος είς τόν Μητροπολιτικόν Ναόν, δεξίωσις τών Αρχών και άνακτορισίαν σύν γυναιξί καί τέκνοις, διά νά στρωθούν έπιστρέφοντες είς τό
κόν γεΰμα- Άπό τάς τελετάς αύτάς, έννοεϊται, πάντοτε υπό εύσχημον
φαγοπότι έιος τό πρωί.
πρόφασιν, άπουσίαζεν δ πρεσβευτής ή είς τάς πρωτεύουσας τών κυβερ
Τόν ώραιότερον ρόλον δμως έχουν τά κορίτσια καί οί νέοι- Τάς
νείων οί αντιπρόσωποι τής Γαλλίας.
τρεις ήμέρας τών Χριστουγέννων καί ίδίφ τήν παραμονήν, τάς άφιερώαντού

*
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Δισεκατομμύρια Ανθρώπων καί αιώνες
την έκτην ήμέραν τής πρώτης εβδομάδος
αιώνων τώρα έορτάζουν τήν έπέτειον τού
τοΰ έτους κατά τό έν χρήσει τότε εις δλην τήν
μοναδικού Κοσμοϊστορικοΰ γεγονότος.
Ρωμαϊκήν Αυτοκρατορίαν ήμερολόγιον, ήτοι
Αύτοκράτορες καί λαοί έκήρυξαν έν
τήν ήμέραν τών θεοφανείων. Και όντως ή
διωγμφ τήν ύπό τοϋ ’Ιησού Χριστού θεήμερα τών θεοφανείων ή Επιφανειών ήτο
μελιωθεΐσαν νέαν θρησκείαν τής ’Αγάπης
δΤ δλην τήν Ανατολήν κυρίως ημέρα χαράς,
καί τής Συγγνοιμης, άλλ’ αΰτη έπέζησε
ώς ήμερα τής πρώτης είς τόν κόσμον έμφακαί έπιζή είς αιωνιότητα.
νίσεως τοΰ Κυρίου.
"Ολοι γνωρίζομεν άπό τήν Νέαν Δια
Γνωρίζομεν δε και τήν λογικήν, ή όποία
θήκην καί άπό τά Ευαγγέλια τά κατά τήν
τους ώδήγησε είς τοΰτο. Έπειδή ό ’Αδάμ,
γέννησιν τοϋ Σωτήρος. Ό Καίσαρ Αύγουστος, γράφει ό Ευαγ
κατά τήν Γραφήν, έπλάσθη τήν έκτην ήμέραν τής πρώτης Ιβδογελιστής Λουκάς, διέταξε ΐ’ά γίνη άπογραφή τοΰ πληθυσμού
μάδος τού Κόσμου, ό Χριστός έθεωρήθη ώς δεύτερος ’Αδάμ,
και τότε ό τέκτων ’Ιωσήφ Ανεχώρησεν άπό τήν Ναζαρέτ τής
έρχόμενος διά πρώτην φοράν είς τόν Κόσμον, τήν έκτην έπίσης
Γαλιλαίος διά Βηθλεέμ τής Ίουδαίας, όπόθεν και κατήγετο ή
ήμέραν τής πρώτης εβδομάδος τοΰ έτους.
φυλή του. Είχε μαζή του καί τήν Μαριάμ, τήν μνηστήν του,
•-Κ
ή όποία ήτο έγκυος ήδη. Και συνέβη τότε, άφοΰ έφθαοαν έκεΐ,
μ» συμπληρωθούν αί ήμέραι τής κυήσεως καί νά γεννήση ή
Έμειναν οΰτω τά πράγματα ώς πρός τήν Γέννησιν δέ δλους
Παρθένος τόν πρωτότοκον υιόν της, δν έσπαργάνωσε και άπέτους Χριστιανούς έπι πολύν χρόνον. Βραδύτερου δμως ή Δυτική
θεσε είς μίαν φάτνην, διότι δέν ύπήρχεν άλλη θέσις δι’ αύτόν έκεΐ
Εκκλησία, στηριζομενη είς τον προφήτην ’Αγγαϊον, έπρότεινε
δπου είχον καταλύσει.
δπως καθορισθή ή 25 Δεκεμβρίου, κατά τό ’Ορθόδοξον ήμε
Καί αύτά μέν άφηγεϊται ό Εύαγγελιοτής. Ποιον δμως έτος
ρολόγιον, ώς ήμερα τής Γεννήσεως.
έγεννήθη ό ’Ιησούς;
Ησαν τότε τα πρώτα χρονιά τοΰ σχίσματος καί τά μίση έκαΌ Φλάβιος έχει έξακριβώοει δτι ό Ηρώδης άπέθανε επτα
τέρωθεν ζωηρά. ‘Η Ανατολική Εκκλησία λοιπόν δέν άπεδέχθη
κόσια πεντήκοντα έτη μετά τήν κτίαιν τής Ρώμης. ’Αλλ’ δταν
τήν πρότασιν τής Εκκλησίας τής Δύσεως. Τοιουτοτρόπως ή
ό Ιησούς, βέβαιοι <5 Εύαγγελιοτής Ματθαίος, εύρίσκετο εις τήν
άνθρωπότης τής έποχής έκείνης έώρταζε δύο Γεννήσεις. Μίαν
Αίγυπτον, ό Ηρώδης έζη άκόμη. Δι’ αύτό οί Ιστορικοί, δλοι
τήν 25 Δεκεμβρίου καί μίαν τήν 6 ’ Ιανουάριου. Αύτό δέ μέχρι
σχεδόν, τοποθετούν τήν χρονολογίαν τής Γεννήσεως περί τά
τοΰ Δ' αίώνος μετά Χριστόν. Μέχρι δηλαδή τών ήμερων τοϋ ■
τέλη τού έτους 749 άπό κτίσεως Ρώμης. Άλλοι πάλιν υπολο
Χρυσοστόμου ή ’Ανατολική Εκκλησία έώρταζε τά Χριστού
γίζουν δτι ό Σωτήρ έγεννήθη κατά τό 748 ή τό 747.
γεννα την ήμέραν τών θεοφανείων. Και έξάγεται τοΰτο καί έκ
Οι Εύαγγε.λισταί άφ’ έτέρου, δλοι, αναφέρουν δτι κατά τήν
τών είς τήν Γέννησιν άναφερομένων λόγιαν Γρηγορών τοΰ
μεγάλην νύκτα τής θείας Γεννήσεως έφάνη είς τό στερέωμα
θεολόγου.
νέος άστήρ δστις ώδήγησε τούς έκ Χαλδαίας Μάγους καί Βασι
Άλλ’ δταν τά έκκλησιαστικά πάθη κατηυνάσθησαν, χάριν τοΰ
λείς πρός τό Σπήλαιον, έντός τοΰ όποιου έγεννήθη τό θειον
γοήτρου τής θρησκείας, ή ’Ανατολική ’Εκκλησία έδέχθη και
Βρέφος.
αύτή ώς ήιιέραν τής Γεννήσεως τήν 25 Δεκεμβρίου. Οΰτω δέ,
"Οσοι δέχονται δτι ό Χριστός έγεννήθη τό 747 έτος άπό κτί
οΰσης τότε ωκρ&ς τής μεταξύ τών δύο ήμερολογίων διαφοράς,
σεως Ρώμης, διατείνονται δτι ό φωτεινός δδηγός-’Αστήρ δέν
άμφότεραι αί έκκλησίαι έώρταζον ταυτοχρόνως σχεδόν τά Χρι
είναι νέος, αλλ δτι κατά τό έτος έκεϊνο συνεταυτίσθησαν αί τροστούγεννα, διά * ν’ άπομακρννθώσι πάλιν διά τής παρόδου τών
χιαι τοϋ Διός και τοΰ Κρόνου είς τόν αστερισμόν τών ’Ιχθύων, . έτών κατά 13 δλας ήμέρας.
έκ τουτου δέ οί δύο πλανήται έξελήφθησαν ώς εϊς
Αλλ Sv αυθαιρέτως έλύθη τό ζήτημα τής χρονο
άστήρ πρωτοφανούς καί λαμπρού φωτός.
λογίας τής Γεννήσεως, ύπό τής Δυτικής ’Εκκλησίας
Είναι γνωστόν έπίσης δτι κατά τά έτη 749 καί 750
χ
πρώτον και έπειτα ύπό τής ’Ανατολικής διά τόν κό
ένεφανισθησαν διάφοροι κομήται είς τό Διάστημα.
σμον, δέν επεται καί δτι δέν συνεζητήθη έπιστημονι| κώς έπί μακράν.
*
’Ητο^χειμών τάχα δταν έγεννήθη ό Σωιήρ ή καλο
Αλλ άν οί ‘Ιστορικοί και οί Πατέρες έρίζουσιν
καίρι; Αλλο πρόβλημα αύτό.
άκόμη καί σήμερον περί τής χρονολογίας τής Γεννή
«Καί ποιμένες ήσαν, γράφει ό Ευαγγελιστής Λουκάς,
σεως, ούτε οι Χριστιανοί τών πρώτων αιώνων είχον
έν τή χώρρ, άγραυλοΰντες καί φυλάσσοντες φυλακάς
κατορθώσει να προσδιορίσουν έπακριβώς αύτήν. Κλήτής νυκτός έπί τήν ποίμνην αύτών».
μης ό Αλεξανδρευς άναφέρει δτι τοΰτο ήτο δυσχερέ
_ 0 περίφημος λοιπόν ’Ιταλός μεταφραστής τής Καιστατου, Sv μή άδύνατον. Καί δι’ αύτό έπροτίμησαν νά
/ νής Διαθήκης Μινόνι, έκ τοΰ δτι ή μετανάστευσις τών
έορτάζωσιν τήν Γέννησιν μαζύ μέ τήν Βάπτισιν. Ούτως
ποιμένων ήρχιζεν τόν Μάρτιον καί έτελείωνε τόν Νοέμ
ώρισαν τήν 6 ’Ιανουάριου, ώς ήμέραν έορτής, δηλαδή
βριον, συνάγει δτι ό Κύριος έγεννήθη τήν Άνοιξιν.
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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ

οι τρεις, ανδρας, γυναίκα καί παιδί, καθώς περιεφέροντο μέσα
εις ιόν μεγάλον Ναόν τής 'Ιερουσαλήμ, έφαίνοντο δτι άνήκων είς
τήν πτωχήν τάξιν τοΰ λαοΰ Άλλάτό παιδί, ήτο ένα έμορφο άγοράκι, μέ
χρυσόξανθα μαλλάκια καί μάτια ποΰ έλαμπαν σάν ταΐστρα. "Αν καί ήτο
πιά ε>^ ή^ικ^* ν *Α έννοή τό κάθε τι ποΰ έβλεπε γύρω του. δ υιός των
δέν είχε πατήσει άκόμη τό, πόδι του είς τόν ναόν, καί τώρα οί γονείς
‘ου ’οΰ έδειχναν δλα τά ωραία καί θαυμάσια τοΰ οίκου τοΰ Κυρίου.
Λπ3ρχ0ν πτ,έβ«γες μεγαλοπρεπείς καί έπιβλητικαί, βωμοί ολόχρυσοι,
σεβάσμιοι έκάθηντο περιστοιχιζόμενοι άπό τούς μαθητας των.
Άτο εκεί δ Μέγας Άρχιερεύς φέρων τήν μεγάλην στολήν του μέ τά
απειρα στολίδια καί τά πολύτιμα πετράδια ποΰ θάμπωναν τήν δψι, τά
παραπετάσματα ποΰ έκέντησαν αί παρθένοι τής Βαβυλώνος, καί έποίκιλαν με μεγάλα-μεγάλα χρυοα τρ.αντάφυλλα ποΰ λαμποκοποΰσαν, καί
η υψηλη ορειχαλκίνη πύλη, τόσον βαρειά, ώστε έχρειάζοννο τριάντα
?
***
θ®θ
1 άνδρες διά νά τήν στρέψουν γύρω άπό τούς στρόφιγκάς της.
Αλλα το παιδακι, άν καί ήτο μόλις δωδεκαετές, δέν έφαίνετο νά δίδη
καμμίαν προσοχήν είς δλα αύτά, όσον καί άν ή μητέρα του τοϋ έπανελαμβανε οτι τοΰ έδειχναν τώρα τά σπουδαιότερα, τά πιό άξιοσημείωτα
πραγματα τής υφηλίου.
Τοΰ είπεν δτι δέν θά έβλεπε τάς λαμπρότητας αύτάς πριν παρέλθη
πολύς καιρός. Εις την πτωχήν συνοικίαν τής Ναζαρέτ, δπου έζων, δέν
είχε τίποτε άλλο νά Ιδη παρά στενούς καί σκοτεινούς δρόμους· "Ομως
τίποτε απο οσα ίλεγεν ή μητέρα μπορούσε νά έγείρη τήν περιέργειαν
του παιδιού. Εφαίνετο σάν νά ήθελε, σάν νά έπροτίμα νά τρέξη έξω
άπο τον Ναόν και έλεύθερος νά παίξη άκριβώς είς τούς στενούς καί
σκοτεινούς έκείνους δρόμους τής Ναζαρέτ.
Εύρίσκοντο είς ένα άπό τά άπομεμακρυσμένα μέρη τοΰ ναοΰ, καί
έβιαζον, το βήμα πρός, τήν είσοδον. Έπέρασαν άπό μίαν άρχαίαν
ά^ιδα, η οποία υψοϋιο εκεί πολλά χρόνια, προτού δ Βασιλεύς Σολωμων οίκοδομηση τόν Ναόν. Μία μεγάλη δρειχαλκίνη σάλπιγξ ήτο Ακου
μπισμένη έπι του τοίχου τής άψίδος. Στρώμα παχύ άπό σκόνην καί
αραχνας την εκαλυπτε. Έφαίνετο ώς νά μή είχε χρησιμοποιηθώ πρό
πολλών χιλιάδων ετών. Υπήρχεν επάνω μία παλαιό επιγραφή, άλλά
έξαλειφθή °ΰΥανον ή«0 «>σον έφθαρμένον, ή επιγραφή σχεδόν εϊχεν
λι

πληγμένον0 Λβώ“κΐ παρετήρησεν τήν σάλπιγγα έμεινε σχεδόν έκπε— Μητέρα, άνέκραξε, τί πραγιια είναι αύτό;
— Αύτή είνε ή μεγάλη ορειχαλκίνη σάλπιγξ μέ τήν όποιαν δ Μωϋσής
συνηγαγε τα τέκνα τοΰ Ισραήλ, δταν έχάνοντο είς τήν έρημον είπεν ή
μητέρα του. Λεγεται .'Η φωνή τοΰ Βασιλέως τοΰ Κόσμου.» Μετά τόν
Μωυσεα, κάνεις πλέον δεν είμπόρεσε νά βγάλρ ένα ήχον μέ αύτήν,
άλλα λέγουν οτι εκείνος που θα το κατωρθώση, «ά ύποτάξη δλα τά
εννη
Γής βΐς τήν έξουσιαν τσυ·
Μ
Καί έγέλασε διότι έπίσεευεν δτι αύτό ήτο μόνον μία άρχαία παράδο
σή. Αλλα το παιδακι εμειν» έμπροσθεν τής σάλπιγγος καί τήν παοετή·
Μ' προσοχήν, εως δτου η μητέρα τό έκάλεσε μέ τό όνομά του.
Εκείνο υπήκουοε, αλλ όταν εφθασε είς τό πλευρόν της έξέβαλεβαθύν
στεναγμόν, δ,οτι ή σαλπιγξ ήτο τό μόνον άπό δλα τά θεάματα ποΰ τό
* Μ ’· 11
*
W θ“
8ιά νάτήν παρατηρήση έκνέου.
Μετ δλιγον ίφθασαν εις την αυλήν τοΰ κυρίως Ναοΰ. Έκεί, έπάνω
είς τον μεγαλον βράχον, υπηρχεν ενα μεγάλο χάσμα. Εΰρίσκετο πάν
τοτε έχει, άκομη και πριν οίκοδομηση τόν ναόν ό Βασιλεύς Σολοιιών
Καμμία γέφυρα δεν είχε κατασκευαστή έπάνω άπό τό πλατύ αύτό
άνοιγμά, αλλ ο Σολομών ετοποθετησε ένα άμφίστομον ξϊφοο, πολλών
μέτρων μήκους, το όποιον συνεδεε τα δύο χείλη τοΰ χάσματος. Τά χρό«iZeMU
εγΐν“ν £’Xt?'e είς 10 Μέρος έ«ϊνο
του Ναού, άλλά το άμφίστομον ξίφος εμενεν άκόμη έκεί ύπεράνω τοΰ
χάσματος, όπως το εϊχεν αφισει δ μέγας βασιλεύς
*
"Οταν ή μητέρα ώδήγησε τό παιδίον μέχρι τοΰ χείλους τοΰ χάσμα
τος, εκείνο ήρωτηοεν;
Λ
λ ·
— Τί γεφϋρι είναι αύτό μητέρα;
-Τό λέγουν *
Ή Γέφυρα τοΰ Παραδείσου»· άπήντησεν ή μητέρα.
Οποιος μπορεσρ να πέραση επάνω άπό αύτό τό γειρύρι ποΰ είναι
λεπτοτερον και απο μιαν ακτίνα ήλιου, είναι βέβαιον δτι θά κερδίση
τήν είσοδον του Παραδείσου.
ν ™
««· «άλιν καί έπροχώρησε. ’Αλλά τό παιδί εμεινεν δπίσω
και παρετηρει τό άμφίστομον ξίφος, καί
έφαίνετο άφηρημένον άπό τήν θέαν του,
εως δτου ή μητέρα του τοΰ έφώναξε πάλιν.
Καί τότε καί πάλιν άνεστέναξε τό παιδάκι
βαθειά, σάν νά ήτο λυπημένον γιατί ή
μητέρα του δέν τοΰ έδειξε πρωτήτερα
τά δύο θαυμάσια πράγματα, ώστε νά
μποροΰσε νά τάδή περισσότερον χρόνονΤώρα έπροχώρουν χωρίς νά σταμα
τούν πουθενά, έως δτου έφθασαν τέλος

είς τήν μεγάλην πύλην τής εισόδου, μέ τούς πέντε διπλούς στοί
χους στύλων. Έδώ έπίσης είς μίαν γωνίαν, δύο στύλοι άπό μαΰρον
μάρμαρον ύψοΰντο έπί μιάς βάσεως. καί τόσον ή μία πλησίον τής
άλλης, ώστε μέ μεγάλην δυσκολίαν ήδύνατο νά πέραση μεταξύ αύτών
μικρόν χειρόβολον άχυρων.
Ήσαν ΰψηλαί καί μεγαλοπρεπείς, μέ κιονόκρανα πλουσίως κεκοσμημένα, ένφ είς τάς πλευράς των έκρέμαντο δλων τών ειδών καί μέ παρά
δοξα σχήματα, κεφαλαί ζώων, παραμορφωμένοι άπό τήν φθοράν
άμνημονεύτων χρόνων. Άκόμη καί τό έδαφος κάτω, γύρω άπό αύτάς,
έφαίνετο τετριμμένον, καταφαγωμένον άπό τό πέρασμα μυριάδων ποδών
διά μέσου τών αιώνων.
Καί πάλιν τό παιδάκι έσταμάτησε τήν μητέρα του καί την ήρώτησε:
— Τί στήλες είναι αυτές, μητέρα;
— Είναι οί στήλες ποΰ δ Πατέρας Αβραάμ έφερε στήν Παλαιστίνη
άπό τήν Χαλδαίαν. Τές ώνόμαοεν «Ή Πύλη τής Δικαιοσύνης». Έκεϊ
νος ποΰ θά μπόρεση νά περάση άπό τό στενόν αύτό άνοιγμά των θά
ίλντ αναμάρτητος.
Τό παιδάκι έρριψε παρατεταμένον βλέμμα είς τούς μεγάλους πυργω
τούς στύλους.
— Σύ, βέβαια, δέν θά δοκιμάσης νά περάσης; Ήρώτησεν ή μητέρα
μειδιώσα- Κύτταξε πώς τό έδαφος είναι φαγωμένον άπό τά πατήματα
δλων εκείνων ποϋ έδοκίμασαν, άλλά δέν τό κατώρθωσαν!... Άλλά έλα
γρήγορα· ’Ακούω τόν ήχο της δρειχαλκίνης πύλης· οί τριάντα υπηρέτες
τοΰ ναού έρριψαν έπάνω της τούς ρωμαλέους ώμους των διά νά τήν
κινήσουν"Ολην τήν νύχτα τό παιδί δέν έκλεισε μάτι, μέσα είς τήν σκηνήν.
"Ολην τήν νύχτα τό παιδί δέν έσυλλογίζετο άλλο άπό τήν θύραν τής
Δικαιοσύνης, τήν Γέφυραν τοΰ Παραδείσου καί τήν φωνήν τοΰ Βασί
λειος τοΰ Κόσμου. Ποτέ δέν εϊχεν άκούση γιά πράγματα τόσον κατα
πληκτικά- Καί ή αυγή τόν εύρε νά τά σκέπτεται άκόμη, καί δταν ό
ήλιος έρριψε στήν Γήν τάς πρώτος ακτίνας του, ό νοΰς τοΰ παιδιού
έξηκολούθει νά ταξειδεύη στά θαύματα εκείνα. Τήν ήμέραν έκείνην θά
άνεχώρουν έπιστρέφοντες είς τήν πατρίδα των. Οί γονείς του έξύπνησαν
ενωρίς διά νά δέσουν τήν σκηνήν καί μαξεύσουν τά πράγματά των. Δέν
θά έφευγον μόνοι, άλλά μαζή μέ πολλούς άλλους συγγενείς καί γείτονας.
Καί έπειδή τό καραβάνι ήτο μεγάλο, αί προετοιμασίαι τής άναχοιρησεως έβαινον άργά.
Τό παιδί έκάθητο παράμερα καί έσκέπτετο σιωπηλόν τά τρία θαύ
ματα τοΰ Ναοΰ. "Εξαφνα μία ιδέα κατέβη στόν νοΰν του: Νά έπιστρέψή
καί νά τά Ιδη άκόμη μίαν φοράν. "Εστρεψε τούς οφθαλμούς του είς
τόν τόπον τής κατασκηνώσεως. Έβεβαιώθη δτι έμενον άκόμη πολλαί
κάμηλοι νά φορτωθούν, καί φυσικά τό σημεϊον τής άναχωρήσεως θά
άργοΰσε πολύ νάδοθή.Ώ! "Εως τότε θά εϊχεν έπιστρέψη από τόν Ναόν!
Χωρίς νά ειπη εις κανένα τίποτε, έσηκώθη καί άπεμακρύνθη μέ
γοργά βήματα. Δέν άργησε νά φθάση είς τόν Ναόν καί νά σιαθή εις τά
προπύλαια έμπρός είς τάς δύο άπό μαύρον μάρμαρον στήλας. Τά μάτια
του έλαμπαν άπό χαρά. Έκάθισεν εις τό λίθινον δάπεδον καί ΰψωσεν
έπάνω είς αύτάς τά βλέμματά του γεμάτα θαυμασμόν καί έκστασιν.
"Οταν έσκέφθη δτι ο άνθρωπος ποΰ θά ήδύνατο νά περάση άνάμεσόν
τους, θά ήτο άνθρωπος αναμάρτητος, είπε μέσα του ότι πουθενά είς
δλην τήν δψιν τής Γης υπήρχε ένα τόσον θαυμάσιονπράγμα Άλλ’ ήσαν
τόσον κοντά ή μία μέ τήν άλλην! Σχεδόν ήγγιζαν! Ώστε θά ήτο αδύ
νατον νά δοκιμάση κανείς! Έκάθισεν εκεί δλόκληρον ώραν. Οΰιε έσυλ
λογίζετο, διι ό καιρός περνούσε.
Είς τά προπύλαια δπου τό παιδίον έκάθητο, οί δικασταί τοΰ Ίουδάίκοΰ λαού ήλθαν καί έλαβον θέσεις απέναντι τής στήλης τής Δικαιοσύ
νης. Ήρχοντο έκεϊ διά νά δικάσουν τάς μικράς διαφοράς, "όλα τά προ
πύλαια έγέμισαν σιγά - σιγά άπό κόσμον. Άρχισαν τώρα άλλος νά
παραπονήται ότι εύρε ριγμένο
*
τόν φράκτην τοΰ περβολιού του, άλλος
ότι τοΰ έκλεψαν ολίγα πρόβατα, καί άλλοι νά ζητούν τά χρήματά των
άπό δύστροπούς χρεώοτας. Μεταξύ αύτών παρουσιάσθη καί ένας πλού
σιος, ένδεδυμένος πορφύραν μέ πολύτιμα κοσμήματα. Ό άνθρωπος
αύτός κατηγορεί μίαν πτωχήν χήραν δτι τοΰ ώφειλεν ολίγα τάλληρα. Ή
πτωχή γυναίκα έδήλωσε μέ δάκρυα δτι τά είχε πληρώσει. Ήτο τόσον
πτωχή ώστε αν κατεθικάζετο νά πληριόση τό διπλοϋν, κατά τόν νόμον, ό
πλούσιος θά έπερνε τά κορίτσια της σκλάβες.
’Εκείνος που έκάθητο είς τήν ύψηλοτέραν έδραν τοΰ δικαστηρίου έστράφη
πρός τόν άνθρωπον καί είπεν:
— 'Ορκίζεσαι δτι ή γυναίκα δέν σέ
έπλήρωοε;
Καί ό πλούσιος άπήντησεν:
— "Αρχών! Είμαι πλούσιος άνθρωπος.
Θά κατεδεχόμην νά τήν ένάξω άνδέν μοΰ
χρωστούσε; ‘Ορκίζομαι, ότι δπως είναι
αδύνατον είς κανένα νά περάση μέθα άπό
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την Στήλην τής Δικαιοσύνης, τόσον είναι άδύνατον νά μή μοΰ χρωστφ
αυτή ή γυναίκα τά χρήματα ποΰ τής ζητώ.
"Οταν ήκουσαν οί δικασταί τόν δρκον έπίστευσαν, καί κατεδίκασαν τήν
χήραν νά δώση τά κορίτσια της σκλάβες στόν πλούσιο δανειστήν της.
Καί τό παιδί έκάθητο έκεί καί τάήκουεν δλα καί έσκέφθη ένδομύχως:
— Τί καλά θά ήτο, άν εύρίσκετο κανείς νά περάση αύτήν τήν στιγμήν
μέσα άπό τήν Πύλην τής Δικαιοσύνης! Είμαι βέβαιος δτι δ πλούσιος
δέν είπε τήν άλήθεια. Είναι τρομερόν γιά τήν πτωχήν αύτήν γυναίκα
νά δώση τις κόρες της στή σκλαβιά!
Καί έτινάχθη έπάνω καί έτρεξε είς τό ζεύγος τών στηλών. Άνέβη είς
τόν κοινόν στηλοβάτην καί έκύτταζε μέσα από τό στενόν άνοιγμα. Ώ!
Άν ήτο δυνατόν νά περάση. Ή καρδιά του έπλημμύριζεν άπρ οίκτον
δια την πτωχήν γυναίκα. Άς δοκιμάση. Καί έρρίφθη εις τό άνοιγμα.
Καί έξαφνα μιά γλυκεία μελφδία όργάνων καί κυμβάλων άντηχησεν
είς τά προπύλαια τοΰ Ναοΰ. "Ολοι άνέβλεψαν πρός τήν Πύλην της
Δικαιοσύνης. Ή ιδία ή Πύλη τής Δικαιοσύνης έψαλλεν άρμονικόν ούράνιον άσμα. Καί αί στήλαι έκλινον σιγά-σιγά έκατέρωθεν καί είς τό
σχηματισθέν άνοιγμα ένεφανίσθη ένα ξανθό, ώραιότατον παιδάκιΚαί τώρα θαυμασμός καί άπορία κατέλαβε τόν συνηθραισμένον λαόν.
Κατ’ άρχάς έμεινε βωθσς άπό τήν κατάπληξη-. "Ολοι ίστέκοντο καθη
λωμένοι είς τάς θέσεις των καί παρετήρουν τό άγνωστον παιδίον ποΰήτον ή αφορμή τοΰ πρωτοφανούς αύτοΰ θαύματος. Ό πρώτος ποΰ συνήλ
θεν έκ τής έκστάσεώς του ήτο δ Μέγας Δικαστής. Διέταξε τούς στρατιώτας νά φέρουν έμπροσθεν τοΰ δικαστηρίου τόν πλούσιον έμπορον, καί
τόν κατεδίκασε νά παραδώσρ δλα
τά πλούτη καί δλα του τά κτήματα
είς τήν πτω^(ήν χήρα, άφ’ οδ έκα
μεν έπιορκιαν μέσα είς αύτόν τόν
ίερόν οίκον τοΰ Κυρίου.
"Οτανή δίκη έτελείωσεν, δ δικα
στής ήρώτησε ποΰ ήτο τό παιδίον
έκεΐνο. Κανείς δεν έγνώριζε. Διότι
τήν Ιδίαν άκριβώς στιγμήν ποΰ
διήρχετο μέσα άπό τάς στήλας
έσκέφθη τούς γονείς του.Έσκέφθη
τήν άνα^ώρησίν των καί είπε:
— Τώρα πρέπει νά κάμω γρή
γορα. Θά μέ περιμένουνΆλλά δέν εΐξευρε δτι είχε μεί
νει έκεί έμπρός είς τήν Πύλη^ν τής
Δικαιοσύνης σωστήν μίαν ώραν.
Ένόμισεν δτι είχον περάσει μόλις
όλίγα λεπτά. Ώστε, έσκέφθη, εϊχεν
άκόμη καιρόν νά ύπάγη καί είς
τήν Γέφυραν τοΰ Παραδείσου καί
είς τήν φωνήν τοΰ Βασιλέως τοΰ
Κόσμου.
Τώρα ή Γέφυρα τοΰ Παραδεί
σου εύρίσκετο είς τό άντίθετον
μέρος τοϋ Ναοΰ. Καί έβίασε πρός
τά έκεί τά βήματά του. "Εφθασεν.
Έκάθησεν είς τό χείλος τής $ωγ·
μής καί έκύτταζε μέ θαυμασμόνΔύο ώρες έπέρασαν χωρίς νά τάς
έννοήση- Τώρα έκεί δίπλα ύψοΰτο
ένας μεγάλος βωμός, δπου έπροσφέροντο θυσίαι εις τόν Κύριον.
Λευχείμονες ίερεϊς έπήγαινον καί
ήρχοντο γύρω άπό τόν βωμόν και
διετήρουν ζωηρόν τό πΰρ καί τό
πλήθος προσήρχετο πυκνόν διά νά
προσφέρη τά άναθήματά του.
Μεταξύ τών άλλων ήτο ένας γέ
ρων κρατών τόν άμνόν ποΰ προό
ριζε διά τήν θυσίαν του- Ήτο ένα
άδύνατο καχεκτικό άρνάκι, καί τό
χειρότερον, έφερε μίαν βαθεΐαν πληγήν είς τό πλευράν του.Ό άνθρωπος
επλησίασε τούς ίερεϊς καί τούς ήρώτησε άν μπορούσε νά τό προσφέρη
είς τόν βωμόν tou Κυρίου, άλλ’ έκεϊνοι ήρνήθησαν. Είπον δτι δέν έτόλμων νά προσφέρουν είς τόν Θεόν τόσον ανάξιον δώρον.
— Ώ '■ Αφήστε με νά προσφέρω τήν θυσίαν μου- παρεκάλει ό γέρων.
8υίός μου είναι άρρωστος βαρειά. 'Ισως νά πεθάνη, άν at ίκεσίαι μου
ν φθάσουν είς τόν Θεόν.
— Έσω, βέβαιος πώς σέ λυπούμεθα μέ τήν καρδιάν μας· είπον οί
Ιερείς. Άλλά ξεύρεις, δτι ό Νόμος άπαγορεύει αύστηρώς νά προσφέρωνται είς θυσίαν ζώα ασθενή καί πληγωμένα. Είναι τόσο δύσκολον νά
είσακούσωμεν τήν παράκλη σίν σου, δσον είναι δύσκολον νά περιπατηση
κανείς έπάνω είς τήν Γέφυραν τοΰ Παραδείσου.
Καί τό παιδίον ποΰ έκάθητο πολύ πλησίον, είδεν όλην τήν σκηνήν
καί τήν άγωνίαν τοΰ γέροντος.
— Ά, έσκέφθη. Τί κρίμα νά μήν μπορή κανείς νά πε
ράση άπό τήν Γέφυραν τοΰ Παραδείσου! Ό καϋμένος
πόσο λυπημένος φαίνεται! Άν περνούσε κανείς τήν Γέφυ
ραν, ίσως νά έσώζετο τό παιδί του.
Μέ βαρειά καρδιά καί σκυμμένο τό κεφάλι του άπό τήν
θλΐψιν δ γέρων άπεμακρύνθη άπό τόν Βωμόν. Άλλά τό
παιδίον σηκώνεται έξαφνα καί θέτει τό ένα πόδι έπάνω
είς τό αίωρούμενον ξίφος. Ύστερα τό άπεσυρεν έφοβηθην δτι άφ’ ου ή γέφυρα ήτο τόσον παλαιά καί άστήρικτος, δέν θά μπορούσε νά σηκώση τό βάρος του.
Άλλ' άμέσως ή σκέψις του έπέταξε πάλιν εις τόν γέροντα καί τόν έτοιμοθάνατον υίόν του καί έθεσε πάλιν μέ άπόφαοιν τόν πόδα του έπί
τοΰ ξίφους. Τότε παρετήρησεν δτι τό ξίφος ήτο στερεόν καίάκλόνητον
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ώς βράχος- Μέ τό δεύτερον βήμα τοΰ έφάνη δτι είχε πτερά, δτι κάτι τι
Αόρατον τόν ύπεοτήριζε. "Ητο πλέον βέβαιος ότι δέν θά πέση, ό άέρας
τόν έσήκωνε καί τον ώθει πρός τά έμπρός σάν πουλάκι. Καί άπό τό
τανυσμένο ξίφος αντηχεί ένας άρμονικός τόνος, σαν
φωνή αγγέλου.
Καί ένας άπό τούς καθημένους πλησίον έστράφη καί
είδε τό παιδίον περιπατούν έπί τής γεφύρας. Εξέβαλε
κραυγήν έκπλήξεως καί δλοι τότε έστράφησαν καί
είδον τό παιδίον νά περιπατή έπί τοϋ ξίφους, τό οποίον ήτο
λεπτότεροι· καί άκτϊνος ήλιου. Καί δλους κατέλαβε έκπληξις
καί θαυμασμός.
ΟΙ πρώτοι ποΰ συνήλθον άπό τήν έκστασιν ήσαν οί ίερεϊς.
Άμέσως έστειλαν ένα ύπηρέτην νά φωνάξη τόν πτωχόν άνθρω
πον καί δταν ήλθε τοΰ είπον:
— Ό Θεός έκαμεν ένα θαΰμα καϊ μας έδειξεν ότι πρέπει νά δεχθώμεν τήν θυσίαν σου- Δώσε μας τόν άμνόν σου, καί θά τόν προσφέρωμεν
είς θυσίαν πρός τόν ΚύριονΚαί δταν έξετελέσθη η θυσία, ήρώτησαν διά τό παιδίον, άλλα κανείς
δέν τό είδε πλέον. Διότι τήν στιγμήν ποΰ διέβαινε τήν Γέφυραν τοΰ
Παραδείσου ένόμισεν δτι έξύπνα άπό έν δνειρον καί ένθυμήθη τούς
Ενεϊς του καί οτι έμελλον ν' αναχωρήσουν τήν ήμέραν έκείνην καί
r.......... ...
φωνήν
ρεξε μέ βιαστικά
βήματα: νά
ι ' ρίψη μιά' ματιά' καί
■' είς τήν
-- -------i- τοΰ
-■··'
Βασιλέως τοϋ
’ " Κόσμου
,r!------ πριν έπιστρέψη είς τήν μικρόν καί ταπεινήν
Ναζαρέτ, τήν πατρίδα του. Μέ γρήγορα βήματα πέρασε άνάμεσα άπό
τό πλήθος καί είς όλίγας στιγμάς
έφθασε πλησίον είς τήν άσπίδα
Οπου ήτο άκουμπισμένη ή μεγάλη .
ορειχαλκίνη σάλπιγξ, κουκουλω
μένη άπό τήν σκόνην καί τάς
άράχνας.
Καί κοντά εις τήν άψίδα ένας
σεβάσμιος γέρων περιστοιχούμενος
άπό τούς μαθητάς του ήρμήνευε
τάς γραφάς. καί έξαφνα έστράφη
πρός Ινα τών ^μαθητών του καί
τόν έπέπλη|εν ως άπατεώνα.
— Διατί ερχεσαι πρός έμέ μέ τό
ψεύδος; είπε. Σύ δέν είσαι 'Ισραη
λίτης, καί δμως Ισχυρίζεσαι δτι
είσαι τοιοΰτος. Φϋγε άπό έδώ- Δέν
έχεις κανένα δικαίωμα έπί τής
διδασκαλίας μου. Τότε ό νέος έση
κώθη καϊ είπε:
—Ή ψυχή μου έδίψασε τήν μάθησιν. Άλλ’ εΐξευρα δτι δέν θά
μοΰ έχάριζες τά νάματα τής διδα
σκαλίας σου, άν σοΰ έλεγα δτι
είμαι ’Εθνικός, ούτε θά μοΰ έπετρέπετο νά καθήσω έδώ καί μάθω
τήν άληθή σοφίαν καί λατρείαν
τοΰ μόνου καί άληθινοΰ Θεού.
Δι’ αυτήν τήν αιτίαν, διά νά έκπληρωθή ό πόθος, ό όποιος κατέκαιε
τήν ψυχήν μου, έψεύσθην. Ώ! σέ
ικετεύω, άφησέ με νά μείνω μεταξύ
τών ααθητών σου.
Άλλ’ό άνθρωπος τής θρησκείας
έσηκώθη μέ θυμόν καί είπε:
— Δέν μπορείς νά μείνης περισ
σότερον μαζή μου- Τόσον είναι
άδύνατον νά μείνης, δσον είναι
αδύνατον είς κανένα τών άνθρώπιον νά σηκώση καί οαλπίση μέ
τήν σάλπιγγα ποΰ τήν λέγουν ή
«Φωνή τοΰ Βασιλέως τοΰ Κόσμου».
Άλλ’ δλον αύτόν τόν καιρόν τό
παιδάκι έστέκετο έκεϊ κοντά καί τά ήκουσεν δλα.
— Ώ! έσκέφθη, αν μπορούσα νά σαλπίσω μέ αύτήν τήν σάλπιγγα,
θά έγένετο ή φλογερά επιθυμία τοΰ νέου αύτοΰ, ποΰ διψά τήν άληθινήν
μάθησιν.
Έσηκώθη καί έβαλε τό χέρι του έπάνω είς τήν σάλπιγγα, διά νά
δοκιμάση &ν ήδύνατο νά τήν σηκώση, καί άμέσως ή μεγάλη δρειχαλκίνην σάλπιγξ ποΰ εμεινεν άποτεθειμένη είς τήν γωνίαν έκείνην έπί
χιλιάδας έτών έκινήθη μόνη της, έκαμεν ημικύκλιον καί τά χείλη της
έφηρμόσθησαν είς τά χείλη τοΰ παιδιού. Καί καθώς αύτό έφύσησε
μέσα είς τήν σάλπιγγα διά νά ιδη, άν θά αντηχούσε κανείς τόνος, ένας
βαρύς καί παταγώδης, επιβλητικός καί έν ταυτφ αρμονικός ήχος
Αντήχησε καί άντηχησεν έκ νέου καί πολλάς φοράς μέσα είς δλον τόν
μεγαλοπρεπή Ναόν, ώς ποΰ δ Ναός έκλονίσθη έκ θεμελίων.
Άμέσως ό ιερωμένος έφώνάξε τόν νέον 'Εθνικόν και τοΰ είπε:
— Έλα, και κάθησε έν μέσφ, τών μαθητών μου- Ό Θεός έκαμεν ένα
θαΰμα διά νά μοΰ δείξΰ τήν θελησίν του δτι, πρέπει νά μυηθής είς τήν
θείαν καί άληθινήν λατρείαν του.
*
Πρός τό έσπερος ένας άνθρωπος καί μία γυναίκα έτρεχον είς τόν
δρόμον, ό άποϊος έφερεν είς τήν Ιερουσαλήμ. Έφαίνοντο άνήσυχοι καί
κατατρομαγμένοι καί έλεγαν είς τούς ανθρώπους ποΰ συναντούσαν:
— Έχάσαμε τό παιδί μας- Μήπως τό είδατε πουθενά;
Καί έκεϊνοι ποΰ έπέστρεφον άπό τό προσκύνημα έλεγον. ,
— Δέν είδααε τόν υίόν σας, άλλά στόν Ναόν είδαμεν ένα ωραίο παιδί
ποΰ πέρασε μέσα άπό τήν Πύλην τής Δικαιοσύνης.
Καϊ ήθελαν νά τούς σταματήσουν καί νά τούς διηγηθοΰν λεπτομερώς
τό καταπληκτικόν θαΰμα, τοϋ δποίου είχον γίνει αύτόπται μάρτυρες-
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Άλλ' οί γονείς δέν εϊχον καιρόν νά ακούσουν καί παρήλθον.
Πιό κάτω συνήντησαν όμιλον Ανθρώπων, πού άνέβαινον τήν οδόν
συζητοΰντες ζωηρώς διά κάτι τρομερόν καί εκπληκτικόν.
— Έχάσαμεν τόν υιόν μας· ειπον οί γονείς. Μήπως είδατε εις τόν
δρόμον σας κανένα παιδί περιπλανώμενον;
— Δέν εϊδαμεν τόν υιόν σας. άπήντησαν, άλλ’ εϊδαμεν εις τόν ναόν
ένα ωραιότατο παιδάκι ποΰ έπερπάτησεν έπάνω είς τήν Γέφυραν τοϋ
Παραδείσου καί έφαίνετο δτι κατέβη άπό τόν ουρανόν.
Καϊ αυτοί έπίσης ήδελον νά τούς σταματήσουν και τούς όμιλήσουν
διά τό θαύμα. Μά οί γονείς δέν ήθελαν ν’ ακούσουν καί έξηκολούθησαν
βιαστικά τόν δρόμον των.
Όταν εφθασαν είς τήν πόλιν, άνεζήτησαν είς όλους τούς δρόμους
τό παιδί των. Άλλά πουθενά δέν είμπόρεσαν νά άνακαλύψουν τά ίχνη
του καί τέλος ήλθον είς τόν Ναόν.
Καί ή γυναίκα είπε:
— Τώρα ποϋ εΐμεθα έδώ. άς μπούμε μέσα καί ας δούμε τό παιδάκι
αύτό ποϋ είπαν δτι «ραίνεται ώς νά κατήλθεν άπό τόν Ουρανόν.
“Ετσι έμπήκαν καί ήρώιησαν ά.τό τόν συναγμένου κόσμον ποϋ μπο
ρούσαν νά δουν τό θαυμαστόν έκεϊνο παιδίον. Καί ένας άπό τό πλήθος
άπήντησεν καί είπε σ’ αύτούς :
— Πηγαίνετε ίσια άπό έδώ, έκεϊ ποΰ κάθουνται οί διαβασμένοι μέ
τούς μαθητάς των. Τό έβαλαν είς τό μέσον αύτών, καί διδάσκαλοι καί
μαθηταί τό ακροάζονται ποΰ όμιλεϊ καί τοϋ κάμνουν έρωτήσεις καί
όλοι θαυμάζουν καί έκπλήσσονται διά τάς γνώσεις του καί τήν σοφίαν
του. Καί έξω άπό τόν ναόν όλοι σταματούν διά νά ρίψουν μίαν ματιά
έπάνω στό άγγελόμορφον παιδί, ποΰ μπόρεσε νά σαλπίση μέ τήν Φωνήν
τοϋ Βασιλέως τοϋ Κόσμου.
Καί δταν έπέρασαν μέ βίαν μέσα άπό τό πυκνόν πλήθος, οί γονείς
είδαν ότι τό παιδί ποϋ έκάθητο μεταξύ τών διδασκάλων, ήτονό υιός των.
Καί ή μητέρα ήρχισε νά κλαίη.
Μόλις τό παιδί ήκουσε τήν φωνήν τής μηιρός του έσηκώθη καί έτρεξεν είς αύτήν. Καί ό άνδρας καί ή γυναίκα τό έπήραν άπό τά χερά
κια του καί τό «οδήγησαν έξω άπό τόν Ναόν. Καί ή μητέρα έξηκολούθει
νά κλαίη.
— Μητέρα, είπε τό παιδί. Γιατί κλαϊς; Δέν ήλθα μόλις ήκουσα τήν
«ρωνήν σου;
— Κλαίω, είπεν ή μητέρα, διότι ένόμισα ότι σέ έχασα.
Έβγήχαν άπό την πόλιν καί τό σούρουπο έπεφτε καί ή μητέρα έξηκολούθει άκόμη νά κλαίη.
— Μητέρα' ήρώτησε τό παιδί. Γιατί κλαϊς; Δέν εϊξευρα ότι ή ημέρα
εϊχε περάσει. Νόμιζα ότι άκόμη ήτο πρωί. Όλην τήν νύκτα έξηκολού
θησαν τόν δρόμον των πεζή καί δταν έξημέρωσεν, ή μητέρα έκλαιεν
άκόμη. Καί τό παιδί ήρώτησε γιά τρίτην φοράν:
— Μητέρα, γιατί κλαϊς; Δέν έζητοϋσα δική μου δόξαν, άλλά ό Θεός
μοΰ έπέτρεψε νά έκτελέσω αύτά τά θαύματα έπειδή ήταν ή θέλησίς του
νά σωθούν οί δυστυχισμένοι έκεϊνοι άνθρωποι, καί ήλθα σέ σένα μόλις
άκουσα τήν φωνή σου.
— Υίέ μου, άπηντησεν ή μητέρα μέ θλιβερόν τόνον, πρέπει νά κλαίω
διότι άληθώς είσαι χαμένος γιά μένα- Άπό τώρα δέν είσαι πιά δικός
μου, καί ποτέ πιά δέ θά άνήκης σέ μένα καί μόνη. Άπό τώρα ό άγων
σου θά εϊνε διά τήν Δικαιοσύνην, ή έπιθυμίασου θά εϊνε γιά τόν Παρά
δεισο καί ή άγόιπη σου θά περιλάβη δλα τά έθνη τής Γής.
Κ.
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λοπούλας. Ό Σκρουάν έμπήκε κΓ έφθασε στήν πρώτη σ«ίλα. Τα μάτια
του έθάμπωσαν άπό τά πλούτη καί τά χρυσάφια. Μά έξαφνα τό αίμα
του έπάγωσε. Γύρω του είδε μαρμαρωμένους όλους, όσοι είχαν δοκιμάση
νά φθιίσουν έως τό δακτυλίδι. Καί έπειτα παρέχει, ή άλλη σάλα γεμάτη
άπό λεοντάρια.
Άν έπερίμενε ήτον χαμένος. 'Ακουόταν τώρα ό έκτος κτύπος τής
καμπάνας. Ό Σκρουάν, χωριάτης τολμηρός, έχιόθηκε πάρα μέσα, σ’ άλλη
σάλα, πιό πλούσια καί γεμάτη άπό νεράιδες ποϋ έχόρευαν. Ήταν ολό
γυμνες καί ή σ<ίρκα ποϋ «οργίαζε, τόν έπροκαλοϋσε· Κάθε κτύπος τής
καμπάνας τόν έτίναζε. Λίγο άκόμη κι
* έπειτα στό χαμό. Μά, έξαφνα, είδε
νά λαμπυρίζω τό δακτυλίδι. Ό αντίλαλος τοΰ προτελευταίου κτύπου
τής καμπάνας έσβυνε. Γλυστρρ καί τό άρπάζει.
Ό Σατανάς, ποϋ ήθελε νά κάνη τόν φτωχό χριστιανό νά παραστρα
τήσω καί νά κολασθή, έχασε.
Ή θάλασσα τραβήχθήκε μακρυά, τά κακά πνεύματα χάθηκαν μέ
ούρλιάσματα καί οί βράχοι έσείσθηκαν μ’ ενα βαθύ μουγκρητό.
Μά ή ώραία καί μυριόπλουτη βασιλοπούλα, έλεύθερη πειά, ήτον γιά
πάπα στήν άγκαλιά τοϋ Σκρουάν.
*
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Μέ τόν δωδέκατον μήνα τοΰ έτους, συμπληρώνομεν
τό προγνωστικόν τοΰ χαρακτήρος καί τών «ηιμβουλών,
ποΰ έδανειζόμεθα χάριν τών Αναγνωστών τής «Εικονο
γραφημένης· άπό ένα παλαιόν περί Ώρωσκοπίας γραμ
μένου είς παλαιάν γαλλικήν διάλεκτον βιβλίον.
Οί γεννηθέντες καί αί γεννηθεϊσαι κατά τόν
δωδέκατον μήνα τοΰ έτους, εύρίσκονται ύπό τήν
έπίδρασιν τοΰ ζωδιακού τοΰ Αίγόκερω.
ΟΙ άνδρες ποΰ έγεννήθησαν τόν Δεκέμβριον, είναι
έν γένει χαρακτήρος ζωηρού καί όργίλου. Δέν είναι μνησίκακοι καί
εύκολα λησμονούν τό κακόν ποΰ τούς κάμνουν.
'Αγαπούν τήν έργασίαν, καί πρός τοΰτο καταβάλλουν ολην τήν δρα
στηριότητα των, Αποθαρρύνονται όμως καί πολύ εΰκολα. Δέν λησμο
νούν τά σφάλματά των, δι’ αύτό δέ καί διορθώνονται. Είναι φύσει ειλι
κρινέστατοι άλλά πρέπει νά προσέχουν τήν ειλικρίνειαν ταύτην τοϋ
χαρακτήρος των μή τυχόν καί τούς δημιουργήση εχθρούς.
’Εχουν μεγάλην εύστροφίαν πνεύματος. Ό αυταρχικός χαρακτήρ των
τούς δημιουργεί πολλούς Αντιπάλους.
Αί γυναίκες ποϋ έγεννήθησαν τόν Δεκέμβριον είναι πολύ φιλόστοργες,
ύπερβολικά μειλίχιες καί μετριόφρονες.
Δέν ύπακούουν εις τάς ιδιοτροπίας των, λησμονούν τάς Απιστίας ποϋ
τους κάνουν, καί έχουν τήν χάριν ν’ Αρέσουν είς όλους.
Γνωρίζουν πώς πρέπει νά έπιβάλουν τόν σεβασμόν πρός τό άτομόν
των, συγκινοϋνται πολύ εύκολα καί πρέπει νά μή κυριεύωνται τόσον
άπό τήν συγκίνησιν καί τήν Αγαθότητα.
Έφ’δσον προχωρούν εις τήν ηλικίαν, ό χαρακτήρ των γίνεται τολμη
ρότερος. Γίνονται τότε όλιγώτερον ευαίσθητες καί άποκτοΰν ίσχυροτεραν θέλησιν.
’Ως καλαί σύζυγοι, θά είναι, πολύ εύτυχείς είς τό νοικοκυριό των.Ώς καλαί μητέρες θά είναι ίκαναί νά δώσουν είς τά τέκνα των καλήν Ανατροφήν-
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Κτυποϋν ή καμπάνες χαρωπά καί ρυθμικά καί διαλαλοϋν τή Χαρά τοΰ Κόσμου. Χριστός γεννάται!
Σάν σάβανο Ατέλειωτο, άπλιόνεται έπάνω στή γή
τό χιόνι καί ό άνεμος κοκαλιάζει μύτες καί αύτιά.
Ό κόσμος τρέχει στής έκκλησίες μέ τά πολύχρωμα
τζάμια ποΰ λαμπυρίζουν μέσα στό σκοτάδι, νωτισμένα
καί θαμβά.
Κτυποϋν ή καμπάνες χαρωπά καί ρυθμικά και
διαλαλοϋν τή Χαρά τού Κόσμου. Χριστός γενναται!
Νά δ Σκρουάν, ό χωριάτης, πηγαίνει στήν έκκλησία ν’ Ακούση τό «Μεσάνυχτα χριστιανοί! Είναι
ή επίσημη ώρα ποΰ ό Θεάνθρωπος κατέβηκε έως
σε μάς». ’Ενας ζητιάνος τόν σταματφ καί τού ζητφ
έλεημοσύνη.
— Άν μοθ δωσης μιά πεντάρα, θά σοΰ πώ κάτι ποΰ θά γίνης πλού
σιος καί μεγάλος.
Ό χωριάτης έκοντοστάθηκε κΓ έβγαλε μιά πεντάρα.
— Έκεϊ στήν άκρη τοΰ χωριοΰ, τοϋ λέγει ό ζητιάνος, μέσα στή θά
λασσα, είνε ένα παλατι καί κάθεται μιά πριγκηπέσσα πεντάμορ«ρη καί
πολύ πλούσια. Όλοι οί βασιλη«ίδες τοΰ κόσμου νά βάλουνε τά πλούτη
τους δέν φθάνουν τά δικά της. Μά τά κακά πνεύματα τήν κρατούν
βαθειά κάτω στή θάλασσα. Τά μεσάνυχτα ποΰ θά χτυπήσουν ή χαμπάνές, ή θάλασσα θά τραβηχθή καί τό παλάτι βγαίνει άπό τό νερό.
Όποιος μπη λοιπόν μέσα, καί φθάση έως τή σάλα τή μεγάλη καί πάρη
τό μαγικό της δακτυλίδι, θά τήν π«ίρη γυναϊκά του· Μα πρέπει νά προσέξης νά περάσης στό δάκτυλό σου τό δακτυλίδι, πριν τελειώση ή καμ
πάνα τούς κτύπους της.
Ό χωριάτης Σκρουάν, άλλαξε δρόμο γιατί έπίστευσε τόν ζητιάνο,
ποΰ δέν ήτον άλλος παρά ό Σατανάς. Καί Αλήθεια, μόλις άκουσε τόν
πρώτο κτύπο τής καμπάνας, είδε νά τραβηέται ή θάλασσα καί κατά
φωτο νά προβάλη μέσ’ άπ' τό νερό τό παλατι τής μυριόπλουτης βασι

Οί άνδρες ποΰ έγεννήθησαν τόν Δεκέμβριον είς τόν έρωτά των είναι
πολύ τρυφεροί, περιπαθείς καί έχουν μεγάλην άνάγκην στοργής καί Αγά
πης. Είς τάς σχέσεις των είναι ήθικώτατοι καί είς τά συζυγικά τωνκαθήκοντά μένουν πιστοί- Είναι Ανίκανοι νά ύποκριθοΰν ένα αίσθημα τό
οποίον δέν έχουν είς τήν καρδιά των. Ή νευρική ιδιοσυγκρασία των τούς
κάμνει υπερευαίσθητους, διά τούτο έχουν άνάγκην προσοχής.
Αί γυναίκες ποΰ έγεννήθησαν τόν Δεκέμβριον είναι απολύτου άγνότητος είς τόν έρωτά των. Ή αιδημοσύνη των, ή χάρις των, ή γλυκύτης
των, έλκύουν πρός αύτάς πολλούς θαυμαστός.

*
Οί άνδρες πρέπει νά εύρουν σύζυγον εύιρυά, εργατικήν καί Ιδίως ειλι
κρινή. Ή οικονομική των ευτυχία σπανίως θέλει διαταραχθή. Νυμ
φεύονται μόνον Από έρωτα κατ’ άντίθεσιν πρός τόσους άλλους. Οί άν
δρες οί γεννηθέντες κατά τόν μήνα αύτόν πρέπει νά πεισθοϋν ότι διά
νά είναι εύτυχείς είς τόν γάμον των, πρέπει νά συνάψουν τοιοϋτον άπό
έρωτα καί οχι άπό συμφέρον. Θά είναι προτιμώτερον δι’αύτούς νά
μή νυμφευθοόν όταν πρόκειται νά συνδέσουν τήν ΰπαρξίν των μέ μίαν
γυναίκα, τήν όποιαν θά ήτο δύσκολον ν’ Αγαπήσουν.
Αί γυναίκες πού έγεννήθησαν τόν Δεκέμβριον δφείλουν καί αύταί νά
σκεφθοΰν πολύ προτού ύπανδρευθοΰν καί νά συμβουλευθοϋν τήν καρ
διάν των πριν λάβουν άπόφασίν τινα.
Πολλάχις φαντάζονται ότι άγαποΰν πραγματικώς, ένφ δέν πρόκειται
παρά περί ιδιοτροπίας.
Οί άνδρες ποΰ έγεννήθησαν τόν Δεκέμβριον γίνονται έλάχιστα καλλι
τέχνου Άγαποΰν τά καλλιτεχνήματα άλλά δέν έχουν καμμίαν έπϊτηδειότητα, οΰτε διά τήν μουσικήν, ούτε διά τήν ζωγραφικήν, ούτε διά τήν
γλυπτικήν, ούτε διά τό φσμα. Όλαι αί διανοητικοί των ιδιότητες είναι
έστραμμέναι πρός τό έμπόριον. Είναι πολύ φιλόδοξοι καί έπιζητοΰν
πάντοτε τά μέσα μέ τά όποια ήμποροΰν νά πλουτίσουν. Τοΰτο είναι
μεγα^προτέρημα δΓ αύτούς, Αρκεί νά μή έγκαταλείπουν γρήγωρα έκεϊνο
ποΰ έχουν επιχειρήσει. Πρός τό καλόν των, έχουν κάποιαν έμφυτον δυσπιστίαν, ή οποία τούς προφυλάττει «ίπό πολλάς παγίδας. Αί γυναίκες,
βλέπουν συνήθως τά πράγματα άπό τήν καλήν των όψιν.
Είναι προικισμένες μέ πολλάς Αρετάς, άλλά κυρίως είναι προορισμέ
νες γιά νοικοκυρές.
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Τ^1. ΕΣΤΕΜΜΕΝ9Ν

0 ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΤΡΑΓΙΚΟΥ ΜΟΝΑΡΧΟΥ
μαρτυρικός αύτοκράτωρ, τού οποίου ή πολυκύμαντος καί
ταραχώδης ζωή έδυσε μίαν εσπέραν τοΰ ’Οκτωβρίου μέσα
εΐς τά μυστηριώδη Ανάκτορα τοΰ Σέμπρουν κ’ ένφ ό λαός του
εύρίσκετο εις τό δεινόν αιματοκύλισμα τής Εύρώπης, έγεννήθη
τήν 18 ’Οκτωβρίου τού 1έ30, διαδεχθείς είς τόν καισαροβασιλικόν θρόνον τόν θεϊον του Φερδινάνδον τόν Α’, παραιτηθέντα
ύπέρ αύτοΰ κατόπιν άπαιτήσεως τοΰ λαοϋ του,έπαναστατήσαντος.
Ό νεαρός καισαροβασιλεύς έφόρεσε τό στέμμα τής πολυσυν
θέτου δυαδικής μοναρχίας ύπό περιστάσεις εντελώς ταραχώδεις
καί έξαιρετικάς. Τά πρώτα του βήματα είς τήν έκπλήρωσιν τών
αύτοκρατορικών του καθηκόντων προσέκρουσαν είς μεγίστας
δυσκολίας. *Η Γαλλική μεταρρύθμισις έδωκεν αφορμήν είς τό
κράμα τών λαών, τών άποτελούντων τήνμοναρχίαν, νά ζητήσουν
τήν έπίτευξιν περισσοτέρων πολιτικών έλευθεριών. Οί Σλαΰοι
τής Ούγγαρίας έπαναστατοΰν καί ή Λομβαρδία καί ή Βενετία,
δύο έπαρχίαι ’Ιταλικοί, έξεγείρονται ζητούσα· τήν άνεξαρτησίαν
των καί τήν άπελευθέρωσίν τ«ον έκ τοϋ Αύτοκρατορικοΰ ζυγού.
Ό νεαρός καισαροβασιλεύς έχρειάσθη ν’ άναπτύξη δλην του
τήν δραστηριότητα και μεγίστην ένεργητικότητα διά νά κατί
HFfilKON ΒΕΛΓΙΟΝ: — Θανμάσατί διατί άγωνίζτται Λ Γερμανία! Τά Βέλγων, τό δυστυχές
σχυση τών κτυπημάτ«ον τής Μοίρας, ή οποία φαίνεται δτι άπό
Βτλγιον, τό πλούσιον και τό τύδαιμονοΰν Βέλγων, ό,τι κατώςΟωσβ νά σογχρανήσο άτό
τοΰ παιδικού του λίκνου τόν κατεδίωκεν άπηνώς, παραφορτώτήν βάρβαρον έΛίδ^ομή
*)
τό χάνεέ τώ(>α μέ τον δγριον έκπατρισμόν, fioru; δ«ξύγβταλ άχό
μην&ν. Φαντασ^ήτΕ κάτι, παρόμοιον μέ τόν διωγμόν τών Ελλήνων τής TovQxtaf, &λλό
σαοα τόν δρόμον του μέ άκάνθας καί τριβόλους, είς τούς όποιους
~
ηύξημένον, βελτιωμένον, πλέον μοναδικόν, άλλά καί πλέον άγριον.
έοκόνταπτε Ανά πάν βήμα του. Έπάλαισε, άγώνα δεινόν, μέ
δλην τήν όρμήν καί τήν ζέσιν, ή όποια εμπνέει τήν νεανικήν
ήλικιαν. Καί άν ή ’Ιταλία, έπωφελουμένη τής ευκαιρίας τής παραΟί άνδρες ποΰ έγεννήθησαν τόν Δεκέμβριον πρέπει νά ένεργοϋν μέ
σχεθείσης διά τής έξεγέρσεως τής Λομβαρδίας καί τής Βενετίας, κατώρήρεμίαν, χωρίς καμμίαν δρμήν.
θωσε νά άποσπάση τοϋ στέμματός του τάς δύο Ιταλικός έπαρχίας,
Νά αναλαμβάνουν έπιχειρήσεις δυσκόλους μεν άλλά έπικερδεΐς. Διότι
αύτός ήνώθη μέ τήν Πρωσσίαν, έπολέμησε πολέμους μακρούς καί
χάρις εϊς τήν δραστηριότητά των θά έπιτύχουν. "Λς προσπαθήσουν νά
αίματηροτάτους καί κατώρθωσε νά ένωση ύπό τό σκήπτρον του τήν
μήν άρχίζουν τάς έπιχειρήσεις των τήν Δευτέραν. Νά άπομακρύνουν τάς
συζύγους άπό τάς έπιχειρήσεις των καί νά ακούουν μόνον τάς σύμβου Ουγγαρία'’, προσλαβών τόν τίτλον τοϋ αύιοκράτορος τής Αύστρίας καί
βασιλέως τής Ούγγαρίας, συνθέσας μίαν μοναρχίαν πολυσύνθετον άπό
λός των αί όποϊαι είναι συχνά άρκετά όρθαί. Άξιοσημείωτον: Αί ξανθαΐ
μίαν Βαβέλ λαών καί φυλών, διαφόρων είς τάς έθνικάς βλέψεις, είς
τούς συμβουλεύουν καλλίτερον άπό τάς μελαχροινιίς.
τα έθιμα καί τά ήθη, είς τάς προτιμήσεις καί τά μίση.
Ή καλή τύχη θά παρακολουθώ πάντοτε όσους έγεννήθησαν τόν
μΔεκέμβριον, άλλ’ ύπό τόν όρον νά έργάζωνται μέ έπιμονήν καϊ νά
περιμένουν τήν καλήν τους ώραν.
Έμεσολάβησε κατόπιν μία περίοδος σχετικής ησυχίας καί ηρεμίας
άπό τοϋ 1848 μέχρι τοΰ 1859, περίοδος, ή όποια ήμπορεϊ νά χαρακτηρισθή ώς ή εύτυχεστέρα τής ζωής του. Άλλά καί ή περίοδος αύτή δέν
Όσον σφορρ. τήν ύγείαν τών γεννηθέντων κατ’ αύτόν τόν μήνα, δύναέμεινεν ένιελώς άτάραχος καί εντελώς ειρηνική καί ήσυχος διά τόν
ται νά λεχθή δτι παρ’ δλην τήν Ασθενικήν καί κάπως καχεκτικήν όψιν,
καισαροβασιλέαέχουν τήν ίσχυροτέραν κράσιν. Αισθάνονται συχνά έλαφράς αδιαθεσίας,
Έν πρώτοις κατά τόν Φεβρουάριον τοϋ 1858 κάποιος Ούγγρος, Λιείς τάς οποίας ομ«ι>ς δέν πρέπει νά Αποδίδουν μεγάλην σημασίαν. Πρό
μπέν όνόματι, τόν έπληξεν είς τόν αυχένα διά μαχαίρας. Κατά τόν
παντός δέν πρέπει νά άφήσουν τόν έαυτόν των είς τήν τυραννικήν κυ Μάϊον τοϋ 1857 ό νεαρός αύτοκράτωρ έδοκίμασε νέον πλήγμα τής
ριαρχίαν τοΰ νευρικού συστήματος. Έν τούτοις καί οί άνδρες καί αί γυ Μοίρας, τόν θάνατον τοΰ πρώτου του τέκνου, τής πριγκηπίσσης Σοφίας.
ναίκες τοΰ Δεκεμβρίου πρέπει νά ζοϋν μίαν ζωήν πολύ κανονικήν καί
Μεσολαβεί κατόπιν μικρά περίοδος ησυχίας, κατά τήν όποιαν ό
τακτικήν. Ιδίως ή ύπερκόπωσις τούς είναι πολύ έπιβλαβής, πρέπει δέ
αύτοκράτωρ, είς μίαν ήσυχίαν συνειδήσεως, τρέχει Από τέρψεως είς τερνά άποφεύγουν τό κάπνισμα καί τά σπίρτα καί νά Ακολουθούν υπερβο ψιν, κυνηγεΐ θέατρα καί διασκεδάσεις, ζή ένα βίον περιπετειώδη, Αλλά
λικά τήν Αεροθεραπείαν. Άκόμη καί τήν νύκτα τά παράθυρά των πρέπει ήσυχον καί χαρούμενον. Τόν Αύγουστον τοϋ 1858 ή χαρά τοΰ αύτοκράνά μένουν ανοικτά.
τορος επαυξάνεται μέ τήν γέννησιν τοΰ Άρχιδουκός Διαδόχου.
•ψ
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Τά παιδιά ποϋ έγεννήθησαν τόν Δεκέμβριον, έχουν γενικώς μίαν πρόω
Άπό τοϋ 1851 Αρχίζει καί πάλιν μετά τήν μικρόν αύτήν Ανάπαυλαν
ρον εύφυΐαν. Πρέπει όμως νά άποφεύγουν νά τά στέλλουν μικρά εις τό
ό τρικυμιώδης βίος καί αί αλλεπάλληλοι δυστυχίαι. Είς τό έσωτερικόν
σχολεϊον, νά μή τούς έπιβάλλουν κοπι«όδη μελέτην καί νά μή τά αφή
τής αυτοκρατορίας σημειοϋνται σοβαραί ταρα^αί θρησκευτικοί. Ό
νουν είς τήν αύστηράν παιδαγωγίαν τών διδασκάλων των. ΔΓ αύτά ή
δυστυχής καισαροβασιλεύς έξακολουθεΐ μετά θάρρους, όλου εκείνου
τρυφερότης είναι Αποτελεσματικωτέρα μιάς τιμωρίας. Αύτό προ πάντων
πρέπει νάτό έχουν ύπ’ όψιν τωναί μητέρες των, αί όποϊαι
πρέπει μέ έξαιρετικήν συμπάθειαν νά τά περιποιούνται,
νά μή τά δέρνουν καί δταν πρόκειται νά τά σωφρονίσουν,
ν' άπευθύνωνται μάλλον είς τήν λογικήν καί την κλίσιν
των, δι,'· ι είναι πάρα πολύ εύαίσθητα.
Ώς νεανίαι πρέπει νά άποφεύγουν τήν άνάγνωσιν τών
μυθιστορημάτων καί τό θέατρον, διότι τούς χρειάζεται
ρεαλιστική μόρφωσις εϊς τήν άντίληψιν τής ζωής.
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ΕΝΑΕΡΙΟΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕ1ΟΝ
πό τήν Ιταλίαν μδς ήλθε τελευταίως τό Αγγελμα τής
χρησιμοποιήσεως τής χατακτήσεως τοΰ Αέρος ύπό

Α

τοϋ ανθρώπου καί 8Γ ειρηνικούς σκοπούς- Οί παραπονούμενοι δτι αϊ περισσότεραι καί αί μεγαλοφυέστεραι συλλήψεις
τοΰ Ανθρωπίνου νοός χρησιμοποιούνται διά τήν καταστροφήν
τών όμοιων μας ήμποροΰν νά παρηγορηθοΰν μέ τήν εϊόησιν
αύτήν. Ή ’Ιταλική Κυβέρνησις έγκατίστησε κατά τόν
τελευταϊον μήνα ίναέριον ταχυδρομικήν ύπηρεσίαν μεταξύ
Μ-.λάνου-Ρώμης καί τοΰ Ιταλικού μετώπου, μελετψ δέ νά
έπεκτείνη τάς έναερίους ταχυδρομικές γραμμάς καί έντός
τοΰ Ιταλικού κράτους, άλλά καί είς τό εξωτερικόν μεταξύ
τών Συμμάχων χωρών.
Τοιουτοτρόπως άρχίζει νά χρησιμοποιήται μία άπό τάς
μεγαλειτέρας καί μεγαλοπρεπεστέρας έφευρέσεις τοΰ Ανθρώ
που, ή κατάκτησις τοΰ Αέρος, εΐς έργα ειρηνικά καί προο
δευτικά. Τό ζήτημα ήτο πώς θά γίνη μιά Αρχή. Τώρα
ποϋ έγινε, έχομεν κάθε λόγον νά έλπίζωμεν δτι ή χρησιμο
ποίησή τοΰ αεροπλάνου θά γενικευθή, έπεκτεινομέντ( καί είς
Αλλα ειρηνικά έργα, καί μαζί μέ τήν κατάπαυβ.ιν τοΰ πολέ
μου θά έχωμεν πλήρεις ίναερίους συγκοινωνίας μεταξύ τών
διαφόρων κρατών.
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ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1916-ΙΟΥΝΙΟΣ 1917

τοΰ βάορους κβΐ τής ορμής ποΰ τοδ ίμπνέουν ή νεανική του ηλικία,
άγώνα άπεγνωσμένον κατά τών πληγμάτων τή; τύχης. Δύο ίτη βραδύτερον, διά νά έπιτύχη τήν ησυχίαν el; τά κράτος του, ύπόοχεται el; τούς
υπηκόους του νέον σύνταγμα.
Τόν 'Οκτώβριον τοδ 1851 σοβαραί ταραχαί έκρήγνυνται είς τήν Ούγγαρίαν. Μετά δύο έτη ό αύτοκράτωρ αποτυγχάνει είς τάς προσπάθειας
του κατά τά συνέδριον τής Φραγκφούρτης, όπως έξασφαλίση είς την

Ό θάνατός της έπέφερε τρομερόν μεταβολήν είς τόν χαρακτήρα τοϋ
τραγικού μονάρχου. Τό γήρας, τό όποιον ηρχισε νά έρχεται μέ τήν
πάροδον τών έτών, επισπεύδεται άπό τά πλήγματα τής σκληρός Τύχης.
Έβλεπε πλέον καθαρά δτι ή Μοίρα τόν κτυπφ άλύπητα. Τό θάρρος
ή^χισε νά τόν έγκαταλείπη, ζοϋσε διαρκώς ύπό τάς άπειλάς της είμαρμενης, άλλ’ όπωσδήποτε εξακολουθούσε νά παλαίη άγώνα άπεγνωσμένον κατά τών πληγμάτων αύτών καί τών δυσκολιών, ποΰ όρθοϋντο
ενώπιον του —άνυπέρβληιοι πολλάκις —είς τήν διοίκησιν μιάς απέραντου όμοσπονδίας, όποία είναι τό
κράτος του καί είς τήν ίκανοποίησιν ,τών βλέψεων
καί τών πόθων όλων έκείνων τών λαών, οί όποιοι
έζων ύπό τό διπλοΰν στέμμα καί τήν ήνωμένην ση
μαίαν τοδ διπλού του βασιλείου. Άλλ’ ή σκληρά Τύχη
έννοοΰσε νά τόν όδηγηση μέ τά κτυπήματα της είς τόν
τάφον. ‘Ολίγα έτη φαινομενική; ήσυχίας έπηκολούθησαν. Αλλ’ή Μοίρα, ή κακή, δέν άπηύδησε νά τόν
καταδιώκη. Έπαυσε έπ’ ολίγον, προετοιμάζουσα νέα
θλιβερά πλήγματα. Καί ήλθεν ή τραγφδία τοΰ Σέρα·
γέβου μέ τήν δολοφονίαν τοΰ άρχιδουκός Καρόλου
καί έπειτα ή έκρηξις τοδ Εύρωπαϊκοΰ πολέμου καί
έπέφερον ταχύτερου τό τέλος τοϋ τραγικού μονάρχου,
τόν οποίον έβάρυνον ήδη τόσαι πικρίαι καί τόσαι
θλίψεις.
*
Ύπό τούς ορούς αύτούς και ύπό τοιαύτας συν
θήκας φαντάζεται κανείς ποιος ήτο ό Ιδιωτικός βίος
τοϋ τραγικού μονάρχου, τοϋ όποιου ή ζωή υπήρξε
μία άπέραντος τραγφδία. Τά πλήγματα τής Μοίρας
μόλις τοΰ άφιναν όλίγας στιγμάς ήούχου ζωής, στίγ
μα; τάς όποιας ύπέκλεπτε άπό τάς άσχολίας καί τάς
φροντίδας του καί τάς όποιας διήρχετο είτε κυνηγών,
είτε μονάζων καί μελετών ύπό τά φυλλώματα τών
πάρκων καί είς τά περίπτερα τών αγαπημένων του
θερινών άνακτόρων τοϋ Codolo καί τοΰ Ίσλ.
Ήτο μανιώδης κυνηγός καί τά απέραντα δάση τής
μοναρχίας του τοϋ παρεϊχον άφθονον τό έδαφος διά
τό άγαπημένον του αύτό σπόρ. Είς τήν Βιέννην, όταν
έμενε, συνήθιζε νά σηκώνεται πολύ πρωί, καί μετά
τό πρόγευμά του νά έξέρχεται είς περίπατον είτε
έφ’ άμάξης, είτε έφιππος. Τό πρόγευμά του ήτο λιτόν,
έπίσης καί τό γεΰμα του. ΕΙς τούς σπανίους άνακτορικοΰς χορούς, ό καισαροβασιλεύς ήτο λίαν εύπροσήΑπο ΤΗΝ PQXZIAN. —* Ποϊος άγ-νοεί δτι ιό Θοησκβντικόν αίσθημα είνε τό πιό βαθβεά χαί τό πιό
στερεό ύπάρχον μέσα «ίς τήν καρδιάν καί τήν ψυχήν τοΰ Ρωσσικον λαοΰ; Έν τφ μέσω μιας Θρησκευ
γορος καί ήσθάνετο τήν ύποχρέωσιν νά όμιλή μέ όλους
τικής τελετής είς τό μέτωπον, ο Ιερενς έξηγεϊ είς τούς εύσεδβΐς άκροωμένονς στρατιώτας τά αγαθά
τού; παρισταμένους. Πάντοτε είχε ένα λόγον διά νά
τής νέας πολιτικής μορφή?» ή οποία έόόθη είς τήν άχανή αότοκρατορίαν.
συνάπτη ιδιαιτέραν ομιλίαν μέ όλου;. Τήν ήμέραν
σπανίως έκοιματο· κι’έπροτίμα ν’άναπαύεται μελετών.
δυναστείαν του τήν διαρκή προεδρείαν τής γερμανικής όμοσπονδίας,
Είχε τόσην άνάγκην μοναξιάς, ή τραγική αύτή ύπαρξις, διά νά συνέρ
συνεπείρ τής άπουσία; τοδ βασιλέως τής Πρωσσίας, ό όποιος ήρνήθη
χεται άπό τά άλλεπάλληλα πλήγματα τής ΕΙμαρμένης .... Άλλά τοΰ
νά παρευρεθή είς τό συνέδριον.
έχρειάζετο έξ άλλου ν’ άφιερώνη τό πλεϊστον μέρος τής ήμέρας του διά
Τόν Ιούλιον τοΰ 1866 τά στρατεύματά του ήττώνται οίκτρώς άπό
τάς ύποθέσει; τοϋ κράτους του, κράτους είς τό όποιον καθ’ έκάστην
τούς Πρώσσους, είς τήν Σάντοβα. Είς τήν συνθήκην τής Πράγας, τόν έξεδηλοϋντο αί μάλλον άντίθετοι διαθέσεις καί πόθοι καί τά μάλλον
επόμενον μήνα, ή Αύστρία εξαναγκάζεται νά συγκατατεθή είς τήν άντίθετα αισθήματα τοΰ κράματος τών λαών, οί οποίοι τό άπετέλουν,
άναδιοργάνωσιν τής Γερμανίας.
ώστε, οί αύτοκρατορικοί θαλαμηπόλοι, πολύ συχνά ήναγκάζοντο. Ιδίως
*
κατά τά τελευταία έτη, νά παραμένουν άγρυπνοι είς τόν άντιθάλαμον
Άλλά μόλις ηρχισε νά έπέρχεται κάποια ησυχία el; τόν πολιτικόν
τοΰ καιοαροβασιλικοϋ γραφείου, όπου διήρχετο τάς πλείστας ώρας τής
βίον τής πολυσυνθέτου αύτοκρατορίας καί ό αύτοκράτωρ αίσβάνεται νυκτός του ό αύτοκράτωρ.
κάποιαν άνακούφισιν καί δοκιμάζει μίαν έλπίδα καλλιτέρου μέλλοντος, ή Μοίρα ή καταδιώκουσα αύτόν άμειλίχτως, κουρασθεϊσα νά τόν πλήττη el; τόν πολιτικόν
βίον, στρέφει τά πλήγματά της κατά τή; οίκογενείας του.
Τόν Ιούλιον τοδ 1867 δολοφονείται είς τήν ’Αμερι
κήν, δ άδελφός του Μαξιμιλιανάς καί πριν προφθάση νά
συνέλθη, ό αύτοκράτωρ Φραγκίσκος Ιωσήφ πληροφο
ρείται τήν παραφροσύνην τής νύμφης του αύτοκρατείρας
Καρλόττας. Καί αρχίζει έπειτα σειρά δυστυχιών, χωρίς
νά προφθάνη ό καισαροβασιλεύς νά συνέρχεται έν τφ
μεταξύ. Ή Ειμαρμένη τόν πλήττει, τόν πλήττει άνευ οί
κτου. Τόν Μάϊον τοδ 1872 αποθνήσκει ή μήτηρ του, τόν
’Ιούνιον τοδ 1875 ό θειος του Φερδινάνδος, τό 1878 ό
άδελφός του άρχιδούξ Κάρολος.
Άλλα τά τρομερώτερον όλων, εκείνο τά όποιον συνέτριψε τόν Φραγκίσκον ’Ιωσήφ ήτο τό δράμα τοδ Μέερλιγκ, άποτέλεσμα τοδ οποίου ύπήρξεν ό θάνατος τοϋ
διαδόχου τοΰ θρόνου.
Ή θλίψις τήν όποίαν έδοκίμασεν έξ αΰτοΰ ό καισαροβασιλεύ; Φραγκίσκος, τάν κάμπτει, καί αύτός, όστι;
ΐτέχρι τοΰδε έγνώριοε ν’ άνθίσταται είς δλα τά πλήγματα,
άρχίζει ν’ άποθαρρύνεται.
*

Πριν προφθάση άκόμη νά συνέλθη άπό τό τρομερόν
αΰτό πλήγμα, έπέρχεται ή παραίτησις άπό τών δικαιω
μάτων τοδ θρόνου τοΰ άρχιδουκός Ίωάννου, έξαδέλφου
τοϋ αυτοκράτορος. Ό παραιτηθείς άρχιδούξ εξαφανίζε
ται μετ’ ολίγον ύπό περιστάσεις τάς όποιας δέν κατώρΤΙ ΚΑΝΕΙ Η ΑΤΤεΛΤΤΙΣΙΛ.
Είς τήν άπελπισίαν των οί Γερμανοί δέν ξεΰρουν τί νά πρωτοκάμονν,
θωσεν άκόμη νά διευκρίνιση ή Ιστορία. ’Ολίγα έτη κατόπιν
? . *“ ,ΛιγκρατηΟοΟν όπωσδήποτε έμπρός είς τήν όρμήν τής παγκοσμίου έναντίον των έίενέοσεως
η άδελφή τής αύτοκρατείρας, δούκισσα τοΰ Άλανσόν, τήν
όπερ τής Ελευθερίας καί τοΰ Πολιτισμού. Καί είς την άπέλπιδα προσπάόειάν των δέν περιεοποίαν άγαποΰσε πολύ, ευρίσκει οχληρόν θάνατον είς
φρόνησαν οΰττ τάς βραδυκίνητους αύτάς ύπάρξεις τοΰ ζωικόν βασιλείου, τούς έλέφαντας, τούς
Οποίους μεταχειρίζονται είς διαφόρους μεταγωγικός ΰπηρεσίας.
τους Παρισιού; είς μίαν πυρκαϊάν. Καί τήν σειράν αύτήν
τών ,άλλεπαλλήλων τραγικών δυστυχημάτων, συμπληρώ
νει ή δολοφονία τή; εΙρηνικής αύτοκρατείρας έν Γενεύη, τής όποιας
Αύτος έν ολίγοις ήτο ό άποθανών τόν παρελθόντα ’Οκτώβριον καιή ζωη ήτο ενα λεπτόν γεμάτον άπό αίσθημα ποίημα καί ή καρδία αγνή
σαροβασιλεΰς τής Αύστρουγγαρίας, είς τόν όποιον άποδίδεται ή άνάxttt αχαχος ώσαν λενχόν Qodov νπο τήν πρωινήν δρόθον.
φλεξις τής παγκοσμίου πυρκάίάς.

ΑΙ

ΧΩΡΑΙ

ΤΟΥ

Είς το προηγούμενον τενχος τής
άπό των άρχαιοτάτων χρόνων

χώρας ταύτης, εις

τήν όποιαν έζωογοννή^η

παραθέσωμεν, χάριν

ΠΛΟΥΤΟΥ:

/‘Εικονογραφημένης»

μέχρι

σήμερον,

Η ΑΙΓΥΠΤΟΣ

έδημοοαύύη αυνοπτική Ιοτορία τής Αίγυπτου,

περάχουσα λεπτομέρειας λίαν Μιαφερονοας

δ πολιτισμός. Ώς συνέχειαν

των

δημοσαυθέντων

των άναγνεοοτών μας, λίαν ενδιαφέρουσας πληροφορίας περί
καταστάοεως

τής

τής χώρας τήν δποίαν διαδρέχει

πλουτολογικής,

ο

περί τής

τρόπον τινα, δεν θεωρονμεν άοκοπον να
κλιματολογικής.και οικονομικής

Εεΐλος.

κράμα συγκεχυμένου τών διαφόρων λαών, ποΰ κατοικούν τήν
Αίγυπτος άέ»· είναι μόνον χώρα, ή όποία κινεί τό έυδιαφέχώραν αύτήν, θά σχηματίσωμεν μικράν Ιδέαν ιοϋ λαμπρού
ρον δπως τήν έπισκεφθώσι σοφοί και Αρχαιολόγοι· είνε έπίθεάματος, τό όποιον συναντά τό βλέμμα μας είς την κοιλάδα
σης μία Από τάς εύφορωτέρας χώρας τοΰ κόσμου ολοκλήρου,
τοΰ Νείλου.
Αξία νά έφελκύση τήν προσοχήν κάθε άνθρώπου. Φυσικά είς
Ψ
τήν Εύρώπην υπάρχουν και Αλλαι χώραι έξ ίσου παραγωγικοί
' Υπό τήν έντύπωσιν τοΰ θελκτικού αύτοΰ θεάματος εύρισκόκαι εύφοροι, άλλ’ είς καμμίαν άπό αύτάς δέν θά άπαντήση κανείς
μενος Αναμφιβόλως ό Μάξιμος ντέ Κάμπ, έγραφε πρός τόν
τόν Νείλον καϊ βλάστησήν όμοίαν ιί έκείνην ποΰ θαυμάζεται
Θεόφιλον Γκωτιε τά Ακόλουθα :
κατά τόν Ιανουάριον είς τόν Κάτω Νείλον.
ι-Πίοτεψέ με, δταν ή Ανία τών ψυχρών μας χωρών κυριεύση
Είς τήν ’Ελλάδα ή φύσις καθεύδει όλόκληρον τόν χειμώνα
τήν
καρδιά σου, δταν έπιθυμήσης να έλθης εις Αμεσον έπικοικαί δέν αφυπνίζεται παρά τό έαρ, ύπό τήν έπίδρασίν κλίματος
νωνίαν με τήν φύσιν, διάσχισε τήν Μεσόγειόν, Αποβιβάσου είς
εύκραεστέρου. Ή παραγωγική δύναμις τοΰ έδάφους είνε περιυβ
τήν Αίγυπτον, είς τήν Αρχαίαν αύτήν χώραν, Ανέβα καί κατέβα
ρισμένη ύπό τής θερμοκρασίας καί τών έποχών τοΰ έτους' ό
τόν ειρηνικόν Νείλον, θαύμασε τά Αρχαία έρείπιά της, μέθυσε
γεωργός δέν ήμπορεϊ νά προσδοκά περισσοτέρας τής μιας έσομέσα είς τό κάλλος τών τοπίων της, Ακούσε τά θαυμάσια Ασματα
δείας κάθε χρόνον.
πού ή φύσις ψιθυρίζει είς τ αυτιά έκείνων, ποΰ ξέρουν νά τήν
Εις τήν Αίγυπτον δμως, δπου λειτουργεί τό σύστημα τών
νοιώθουν, πήγαινε θαρραλέως μέσα είς τήν μοναξια τών έρη
Αρδεύσεων, δηλ. τών όιά διωρύγων Αρδεύσεων, ή βλάστησις δέν
μων. θά αίσθανθής τότε τόν έαυτόν σου νά ξανανιώνη καϊ
ύφίσταται καμμίαν διακοπήν, ή θερμοκρασία ούδέποτε κατέρχε
θ’ άποταμιεύσης είς τό μνημονικόν σου Αναμνήσεις ποΰ ποτέ
ται τόσον, ώστε νά παρεμβάλη προσκόμματα είς τήν λειτουρ
δεν θά οβύσουν».
γίαν καί [τάς ένεργείας τής
Mi την μεγίστην ευκολίαν
βλαστήσεως. Ή ιλύς τοΰ Νεί
ποΰ παρέχουν σήμερον τά
λου γονιμοποιεϊ άδιαλείπτως
μέσα της συγκοινωνίας, Απει
τό έδαφος καί τά σπαρτά
ράριθμοι περιηγηταί, προερ
ώριμάζουν πολύ ταχύτερου
χόμενοι άπό δλα τά μέρη τοΰ
άπό τάς χώρας αί όποϊαι
κόσμου. Αποβιβάζονται κα&
έχουν κλίμα εύκραές. Ό σί
ήμέραν τόν χειμώνα είς τήν
τος, ό σπειρόμενος τόν Νοέμ
’Αλεξάνδρειαν, κατευθύνονται
βριον, θερίζεται τόν Μάϊον
είς τό Κάϊρον, Ανεβαίνουν τόν
καί ό αραβόσιτος σπείρεΝείλον έως τόν πρώτον κα
ται καί θερίζεται συνεχώς
ταρράκτην. είτε σιδηροδροέντός έννενηκοντα ή τό πολύ
μικώς είτε μέ τά κομψά καί
έκατόν ήμερών. Ή γή, μόλις
μικρά ποταμόπλοια, έπιοκέσυλλεγή ή νέα έσοδεία, σπείπτονται
τά Αρχαία μνη
ρεται άμέσως χωρίς καμ
μεία, τά όποια τό Ανθρώπινον
μίαν χρονοτριβήν. Ή παρα
πνεύμα ποτέ δέν κουράζεται
γωγική αύτί] δύναμις, ή
νά θαυμάζη.
όποία έπιτρέπει νά γίνωνται
ΑΙ ίκδρομαι αύται άφίνουν
περισσότεροι τής μιας έοοΑναμνήσεις Ανεξάλειπτους είς
δεϊαι, έντός ενός έτους είς
τήν μνήμην τών ταξειδιωτών,
ένα και τόν αύτόν άγρότ·,
οι όποιοι Αφιερώνουν όλο
Αποτελεϊτόν κυριώτερον πλού
κλήρους έβδομάδας είς τήν
τον, τής θαυμασίας αύτής
έπίσκεψιν τών έπιβλητικών
χώρας.
ίρειπίων, τών γιγαντωδών
Ό ταξειδιώτης, ό όποιος
μνημείων, ποΰ προβάλλουν
Αναχωρεί άπό τήν Ελλάδα,
(
είς τό βάθος τής ιστορίας,·
ένφ τά βουνά της καλύπτει
άποτελοΰντα τήν αληθή κοι
Ακόμη ή χιών και ό βορ
τίδα τοΰ πολιτισμού.
ράς πνέει μετά σφοδρότητος,
'Εκτός τών θαυμάσιων αύ
καταλαμβάνεται ύπό Αλη
τών, ποΰ Αποτελούν τήν χα
θούς έκπλήξεως, εύρισκόμεράν τών περιηγητών και τήν
νος, δταν φθάση είς τήν
εύτυχίαν τών σοφών Ιστορι
Αίγυπτον, έν μέσφ Ανθηρών
κών, ή γεωργία τής κοιλάδος
λειμώνων, είς τούς όποιους
τοΰ Νείλου παρουσιάζει Ανε
βόσκουν ήσύχως πολυάριθμα
ξάντλητου Αντικείμενον μελέ
ποίμνια. Ή μεταβολή αύτή
της. ’Επιφανείς ύδραυλικοϊ
είνε αιφνίδια. Άρκοΰν 36
μηχανικοί περιέγραψαν μέχρι
. ώραι ταξειδίου διά νά μεταβή
τών έλαχίστων λεπτομερειών
' κάνεις Από τό δριμύ ψύχος
τόν Νείλον, τόν απαράμιλλου
τοΰ χειμώνος είς τάς ώραίας
αύτόν ποταμόν, έκ τοΰ όποιου
έαρινάς ήμέρας. 'Εάν προσέξαρτάται ή ύπαρξις καί ό
ΜΑΤΑΙΑ) 1TPOSWA»«IAI.-’H είκών «ά σάς δώση Ιδέαν τής έντάσεως των προσπα
θέσωμεν εις τήν εικόνα αύτήν
θειών—έπΐ ματαίφ πάντοτε—τής Γερμανίας πρός έπικράτησιν. Ενα γερμανικόν
πλούτος τής Αίγύπτου.
τά θέλγητρα τής Αίγύπτου,
Ζέππελιν, περιπλανώμεναν είς τά σκότη τής νυκτός ύπεράνω τών άγγλιχών άχνών, είς
Αί περιοδικοί πλημμύραι
μίαν
άπό
τάς
τελευταίας
έπιδρομάς
του.
Άλλά
ποίον
τό
άποτέλεσμα
δλης
αΰτής
τής
κλίμα λαμπρόν, ούρανόν πάν
έντάσεως; Μηδέν. Καταστρέφονται πέντε κτίρια, φονεύονται τρία άτομα καί π*ηγβ*
τοΰ ποταμού, τό Ιπ' αύτών
τοτε κυανούν, τά θαυμάσια
νονται δέκα άλλα, συνέπειαι άναπόφευκτοι τοΰ πολέμου. Καί έπειτα; Μήπως μ αΰτο
στηριζόμενον σύστημα τών
ή "Αγγλία δέν έξακολονβεί νά μαραμένη κολοσσός μετά τών Συμμάχων της ;
άποτελέσματα ιού φωτός καί
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άρδεύσεων, έγένοντο αντικείμενου σπουδαίων έργων συγγραφών
και μελετών. Αλλ έαν ύπάρχουν βιβλία έν Αφθονία περί τών
δύο αύτών κεφαλοειδών ζητημάτων τοϋ Νείλου, δηλαδή τών
αρδεύσεων και τών πλημμυρών, διά τά SUa θέματα τά Αφορώντα τήν κυρίως λεγομένην
’....... '
'
- ·
- ·
γεωργίαν
δέν συμβαίνει
τό■ αύτό.
Ό θέλων νά έξετάση τά ζητήματα
αύτά δέν έχει πλέον
είς τήν διάθεσίν του
τάς Απείρους λε
πτομέρειας καί τά
έξηκριβωμένα δε
δομένα, τά όποια
έχει πρό αύτοΰ ό
μελετών τό σύστη
μα τών αρδεύσεων
καί τάς πλημμύρας
τοΰ Νείλου. Αέν
υπάρχοννπαρά μερικαί ανακοινώσεις
ή μελέται περί τών
ζητημάτων αύτών.
Τά ζητήματα τής
Αγροτικής, τρόπον
τινά, οίκονομίας,
είνε εντελώς παρημελημμένα.
Ή Αίγυπτος θά
ώφεληθή και ύλικώς καί ήθικώς
έάν καταστήση ποικιλωτέραν τήν γε
ωργικήν της παρα
γωγήν, χωρίς νά
ύποτάσση δλας τάς
καλλιέργειας αύτής
είς τόν βάμβακα.
Τό κλίμα της χώ
ρας ποικίλει σημαν-

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Ι9Ι6-ΙΟΥΝΙΟΧ 1917

Αίγύπτου και είς τό της "Ανω Αίγυπτου μέχρι τοΰ Βάδι-Χάλερα.
ΑΙ κλιματολογικαϊ καταστάσεις τής Αίγύπτου, ή πρώτη μάλι
στα αυτών, είναι άπορροια, ούτως είπεϊν, τής έπιδράσεως τής
Μεσογείου, ή τρίτη κατάστασις είνε Ανεξάρτητος αύτής, ή δε
δευτέρα &ν και ύπάγεται είς τήν έπίδρασιν τής Μεσογείου θαλάσ-

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1916-ΙΟΥΝΙΟΣ 1917
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κατ’ έτος πολυπληθέστεροι είς τήν Αίγυπτε»’, διά νά διέλθουν τόν
χειμώνα έν τω μέσω θερμοκρασίας εαρινής καί κανονικής ύπό
ούρανόν πάντοτε αϊθριον. Οί Ασθενείς, οί πάσχοντες φθίσιν, Ασθμα,
χρονιάν βρογχίτιδα, δοκιμάζουν μεγάλην άνακούφισιν, διότι ό
Αήρ είνε θερμός καθαρός καί ξηρός. Τό Κάϊρον είνε ή μάλλον
ένδεδειγμένη πόλις, ή παρέχουσα τήν περισσότερον εύάρεστον
διαμονήν κατά τόν χειμώνα είς τούς έξωθεν ερχομένους, οί
X όποιοι είνε υγιείς.
/,
Ή Αίγυπτος, λόγοι τής Ανάγκης είς τήν όποιαν εύρέθη Ανέκαθεν, τής καλλιέργειας μεγάλων εκτάσεων γαιών, μή ούσα χρηματικώς αυτάρκης, ήτο Απαραίτητον νά προσφυγή εις τάς Εύρω-'
παϊκάς Αγοράς, ιδίως τών Παρισίων και τοϋ Λονδίνου, δπου
£ τό οργάνου τής συναλλαγής πλεονάζει, διά νά ζητήση τήν χρη
ματικήν αύτών Αρωγήν διά τήν άνάπτυξιν τής γεωργίας κατα
πρώτον λόγον, και τοΰ έμπορίου κατά δεύτερον, δνευ τών όποιων
θά ήτο καταδικασμένη είς αίωνίαν νάρκην.
Ή Αρωγή αύτή ήτο φυσικόν νά παρασχεθή καί εύχαρίοτως
έκ μέρους τών Ευρωπαϊκών Αγορών τοΰ χρήματος, αί δποΐαι,
ώς είναι γνωστόν, δέν ζητούν παρά Ασφαλείς και Επικερδείς
τοποθετήσεις τών πλεοναζόντων κεφαλαίων των. Τοιουτοτρόπως
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εύρίσκοντες πολύ ώραίαν τήν μελλόνυμφον, έρωτοΰσαν πόσον θά
διαρκέσουν τά θαύματα αύτά, καί ύπενθυμίζοντες τήν ιστορίαν
τών επτά Αγελάδων, ύπηνίσσοντο τάς προσφάτους ήμέρας τής
οικονομικής καί χρηματικής δυσπραγίας.
είς τούς Απαι
σιόδοξους αύτούς ύπεδεικνύετο δτι ή γενική ύπερτίμησις περί
τής όποιας έκαμαν λόγον καί διά τήν όποιαν Εξεπλήσσοντο, ήτο
φυσική, διαρκής, πολύ ολίγον υπερβολική, καί δτι ή παρούσα
ευημερία ήτο μηδέν συγκρινομένη πρός την μέλλουσαν.
ΟΙ αισιόδοξοι, Αφ’ έτέρου, εσκέπτοντο κατά τόν Ακόλουθον
τρόπον; Ή κοιλας τοΰ Νείλου παρέχει τόσα Εξαιρετικά προ
τερήματα, ώστε καθιστά τήν χώραν προνομιούχου ύπό οίκονομικήυ έποψιν. Τό έδαφος τό όποιον Επλούτισαν και εγονιμοποίησαν οί αιώνες καί χιλιετηρίδων προσχώσεις, είνε επιδεκτικόν
Εντατικής καλλιέργειας καί παραγωγής, τής οποίας ή αϋξησις,
τή βοήθεια τελειοποιημένων Επιστημονικών μεθόδων, δεν γνω
ρίζει Αρια. Ό Εργατικός, ό εύρωστος, και φιλόπονος πληθυσμός
της πολλαπλασιάζεται μετά ταχύτητος, ήτις θά ήτο ανησυχα
στική έάν ό Αιγύπτιος δέν ήτο υπόδειγμα έγκρατείας καί δέν
παρήγε δις ή τρις πλειότερα έκείνων τά όποια καταναλίσκει.
Ώς Εκμισθωτής γαιών εύρίσκει τά μέσα νά θρέψη τήν πολυ-

01 ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΤΟΝ ΣΥΜΜΑΧΟΝ.—’Από τίνος χρόνον ή χώρα το
*
'Ηλιον καί τό>ν ΧρνσανΟτμων,
ή συνάγωνιζόμένη τά Εύρωπαϊκα κράτη είς τήν πρόοδον καί τόν πολιτισμόν, ήρχισε νά λσμβάνη
ένβργόν μέρος είς τόν Αγώνα τών Συμμάχιον. Ταχφβισα άπό πολλοί» ύπέρ το& «ύγενοΰς σκοπού,
ύπέρ
πολεμούσιν οί Σύμμαχοι, άπέστειλεν είς τήν Μεσόγδίον καί τήν Μάγχη
*
στόλον Ιοχυρσν
εύόςόμων, καταδρομικών καί τορπιλλοβόλων, χρησιμοποιούμενων διά τήν καταδίωξήν τών ύποβρυχίων καί δια τήν συνοδείαν τών μεταγωγικών. Τελευταίως μοίρα τοιούτων καταδρομικών κατέ
πλευσε καί είς τά Ελληνικά ΰδατα. Μεταξύ αύτών είνε καί τό εβδρομον aTaK^sako» τό δποΐον
παριστρ ή κάτωδι εϊκών.
Τβλειοτάτου τύπου δλα τά Ίαπωνιχά« πολεμικά, έχουν καί όπλισμόν τελειότατο
*
ύπό πάσαν
ίπσψιν, κατεσκβυασμενον είς τά μεγάλα έργοστάσια τού "Αρμστρογκ. Κατά τόν Ρωσσοιαπωνικόν
πόλεμον, τά πυροβόλα ταύτα άπετέλεσαν tv άπό τά μεγαλείτερα πλεονεκτήματα' τού ’Ιαπωνικού
στόλου. Οί κυλίδαντβς τών πλείστων έπιτρέπουσι πολύ μεγάλην <3ψωσιν κατά *ήν βολήν, άποτε·
λούσι δέ σ&τω Αποτελεσματικόν αέσον διά τήν καταδίωξιν τών ύδοοπλάνων καί Αεροπλάνων.

, ____ , τον χάλυβα αύτόν,
ντάντ έν πλήρει ψυχική γαλήνη
SS μέ τους διδύμους κολοσσούς έξερευγομέSL Ακριβή Ιδέαν τής συμμαχικής ύπεροχής.

σης, έν τούτοις κατά μέγα μέ
ρος έξαρτάται και έκ τών έπιδράσεων τής ίρήμου.
Ή χώρα, έκτος άπό τά λο
φώδη μέρη τά εύρισκόμενα
περί τό Σινα καί τήν Έρυθράν
θάλασσαν, είνε βροχερά. Συνε
πείς δέ τής Ατμοσφαιρικής έναντιότητος καί τής παρατηρουμένης είς τινα μέρη έλλείψεως
ΰδατος, ή θερμοκρασία ταχέως
ύψοΰται τήν ήμέραν και κατα
πίπτει άποτόμως τήν νύκτα.
Καθ’ δλον τό έτος γενικώς
ή θερμοκρασία είνε υψηλότατη
πρός νότον άλλά κατά τόν χει
μώνα προξενεΐται έν τή χώρφ
Ατμοσφαιρική έναντιότης ύψηλοτέρας θερμοκρασίας.
ΟΙ έκάστοτε πνέοντες Ανεμοι
Αποτελούν τήν καλλιτέραν άπόδειξιν τής Ατμοσφαιρικής έναντιότητος και τοΰ ποικίλοντος
κλίματος έν Αίγύπτεμ.
Κατά τόν Δεκέμβριον, ’Ια
νουάριον καϊ Φεβρουάριον είς
τό Κάϊρον παρατηρούνται συχνάκις πνέοντες βόρειοι, δυτι
*525 Λζίίίίίί?,?. ' J'rr V° δυν?**2' να
«««
παγχόσμων άγώνα, τόν δ.τξαγόμενον χάργν νής Έλενάτρίας καί
Τ
Φ^λγυΟέρα Δημοκρατίατον Νέου Κόσμ^κϊΓίλ^βτ
κοί καί νότιοι Ανεμοι, ένώ κατά
νοίχ Ί4έαΓίρΤί’Λ^^ττΛ"'^'»ι»Λιαν, προσφέρουαα δλοΟς τούςΤλονοίοο;
της ^πέρ τή;
* Ιδίας.
ή Αμερ.χή το
ό χα*τίς μας, ώς φαίν«α» «.Δαρ? είς τήν είχώνα, ή δ«7ία
τόν Μάϊον καί τόν ’Ιούνιον
ταραττα μιαν γωνίαν Αμερικαν.κοΟ λιμτνος γεμάνην 4»ό φορτηγίδας πλήρεις πολβμβφοδίων.
Επικρατούν οί βορειοανατολι
κοί και κατά τό»' ’Ιούλιον τόν
τικώτατα καί διαφέρει είς τά διάφορα αύτης σημεία, χωριζόΣεπτέμβριον και τόν ’ Οκτώβριον οί βορειοδυτικοί.
μεν&ν είς τρεις κλιματικός διαβαθμίσεις. Είς τό κλίμα τής βορείου
Τα πλεονεκτήματα τοΰ κλίματος τής Αίγύπτου Αρχίζουν νά
Απτής τοΰ Δέλτα καί τής Χερσονήσου Σινα, είς τά τής Μέσης
έκτιμώνται ύπό τών ξένων Ασθενών ή μή, οί όποιοι συρρέουν

είς τήν πρώτην αίτητικήν κίνησιν έδόθησαν τά Αναγκαιοΰντα
διά τήν ένίσχυσιν τής ακινήτου Αγροτικής Ιδίως Ιδιοκτησίας τής
Αίγύπτου, καθώς καί διά τήν ένίσχυσιν τον έμπορίου έν γένει,
είς Αμφοτέρας δέ τάς περιπτώσεις, παρεχωρήθησαν διά μέσου
τών έγκατασταθεισών είς τήν Αίγυπτον ξένων Τραπεζών, έκ
τών όποιων μερικοί ήσαν Κτηματικής πίστεως και δλλεα’Εμπο
ρικής, αμφοτέρων δμως τά κεφάλαια ήσαν έμπορικά.
Κατ αύτόν τόν τρόπον ό γεωργικός πλούτος τής χώρας, προσείλκυε καθημέραν ξένους κερδοοκόπους και επιχειρηματίας,
άπό τινων δε ετών καί μέχρι πρό ολίγον χρόνου τής κηρύξεως
τοΰ Εύρωπαΐκοΰ πολέμου, ή Αίγυπτος Απέκτησεν και είς το
πνεύμα τών κατοίκων της καί είς τήν Εύρώπην, τήν φήμην
Έλδοράδου, τοΰ δποίου ή μυθώδης ευημερία παρουσίαζε κάτι
τό ύπερφυσικόν.
Πριν άκόμη καλά καλά πραγματοποιηθή μία έπιχείρησις,
έπλούτιζε ιούς Αναλαμβάνοντας αύτήν επιχειρηματίας. Τά κέρδη

τών διαφόρων έταιριών, καθισταμένων μονίμων μετά τινων
ετών ύπαρξιν, ένίσχυον άπό έτους είς έτος διά νέων άποθεματικών τό μετοχικόν των κεφάλαιον. Ήμποροΰσε κανείς ν’ άγοράση ένα σπίτι, ένα οικόπεδον, ή μίαν μετοχήν, δπως θ’ Αγό
ραζε γραμμάτων ένός λαχείου μέ ιό όποιον θά ήτο βέβαιος
δτι θά έκέρδιζε τόν πρώτον λαχνόν.
"Υπήρξαν έννοεΐται καί Αρκετοί δειλοί και άτολμοι, οί όποιοι

μελή οίκογένειάν του,
καί άφοΰ μάλιστα καταβάλη μίσθωμα τό
όποιον Αναλογεί πρός
ό ή 6 % έπι γαιΰη'
αί όποϊαι έγοράσθησαν άπό τόν Ιδιοκτή
την Αντί δέκα χιλιάδων
φράγκων, έπί παραδείγματι, καθ’ ίκιάριον νά Αποταμιεύση καί κάτι, καθιστάμενος
τοιουτοτρόπως και αύτός κεφαλαιούχος.
Τί ήμπορεϊ λοιπόν νά γίνη ύπό τοιούτους δρους δταν διαθέση μεγαλείτερα κεφάλαια ή Αίγυπτος καί χρησιμοποιήση
τελειότερα και νεώτερα μηχανικά μέσα, δταν ή χρεωλυτική υπη
ρεσία καί ή τροπή τοΰ Δημοσίου της χρέους τής επιτρέψουν νά
έλαττώση τήν δημοσίαν φορολογίαν, δταν ή Εύρώπη άρχίση
νά τής δανείζη μέ μικρότερον τόκον, δταν μεγάλαι έπιχειρήσεις,
ληγόντων τών προνομίων των, περιέλθωσιν είς τό Κράτος ;
Είς τό γόνιμε»' καί έπικερδές αυτό έδαφος έργάζονται κερδοσκόποι καί τραπεζϊται. Είνε λοιπόν, παράδοξον τό δτι δ πλουτι
σμός των προχωρεί τόσον ταχέως δσον καί δ πλούτος τής χώρας ;
Ή Αίγυπτος δέν έχει βιομηχανίαν, οΰιε απειλείται Από κρί
σεις ύπερπαραγωγής' προσφέρει έγγύησιν είς τούς δανειστάς της
δχι τό Ιπισφαλές προϊόν μεταλλείων καί δασών, τό όποιον εξαν
τλείται, ή βοσκών Απειλουμένων άπό ξηρασίαν, άΖΖά τήν στα
θερόν καί διαρκώς προϊούσαν απόδοσιν τής πλούσιας αυτής
γεωργίας, τής γονιμοποιουμένης έπ’ άπειρον ύπό ποταμού,
τοΰ όποιου τά ύδατα χρησημοποιοΰνται έπί έκαστον έτος περισ
σότερε»’. Δέν ήμπορεϊ, λοιπόν, νά ίοχυρισθή κανείς δτι υπερέβαλε
τήν προσφυγήν αύτής είς πιστώσεις. Τούναντίον τά βάρη της,
έάν τά συγκρίνη κανείς πρός τά έσοδά της, δύνανται νά χαρακτηρισθοΰν ώς ασήμαντα.
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δον, δέν έξεπλάγησαν καθόλου άπό τήν έπελθοΰσαν φαινομενικώς τόσον αίφνιδίως μεταβολήν τής καταστάσεως τήν
όποιαν άλλως τε άνέμενον. Καί η μεταβολή αύτή, ή όποια
μετέφερε μίαν χώραν άπό τό κνοΰτον τοΰ μονάρχου καί άπό
τόν ζυγόν τής απολυταρχίας είς τήν ισχυρόν πνοήν τοΰ άνε
μου τής έλευθερίας καί είς τ’ άγαθά τής Ισοπολιτείας καί τής
άδελφωσύνης, ύπήρξεν έργον μακράς καί κοπιώδους έργασίας,
έργον, είς τό όποιον αφιέρωσαν τήν ζωήν των δλόκληρον
πλείστοι ένθουσιώδεις όπαδοί τού δημοκρατισμού, εργον τό
όποιον ένεκόλαψαν σειραί έτών δουλείας καί καταπιέσεων,
καί έπέσπευσεν η τελευταία ραδιοΰργος πολιτική τής αύτοκρατορικής αύλής, τής εργαζόμενης έναντίον τοΰ συμφέροντος
τοϋ έθνους, ύπό τήν έπίδρασιν πάντοτε τής σκιάς τοϋ απαί
σιου καλογήρου τοΰ κατωρθώσαντος άπό την βρωμερότητα
καί τό σκότος τής σκήτης του ν’ άνέλθη είς τό ύψος τοϋ παν
τοδυνάμου ατόμου τοΰ περικλείοντος εις τήν χούφταν του
δλόκληρον τήν άπέραντον αύτοκρατορίαν.

ΑΠΟ TAX ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ποιον ήτο τό καταλυθέν είς τήν Ρωσσίαν άπολυταρχικόν
Απο ΤΗΗ ΝΕΑΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝ. — Καί όιά τήν ταχντίραν τΰδοκίμησιν καί παγίωσιν τον νέου
καθεστώς δέν είνε δυνατόν νά έξετασθή ενταύθα, είς jiiav
φιλέλβνΦβρον χαΦβοτωτος, οί άνώτε^οι άξιΐυματιχοί τοϋ Ρωσοικοΰ στρατού, έγιναν οί ένότρμοι
στήλην χρονογραφικής απλώς άναγραφής μερικών γεγονότων
ποδηγέται καί διερμηνείς τών άγαϋών, τα δποία έχπηγάζουν έχ τού νέου πολιτεύματος. Αύτολ
άνέλαβον νά διαφωτίσουν τούς στρατιώτας χαΐ νά διοάξουν τον Ρωσοιχον λαόν, περιτρέχοντες
καί παρατηρήσεων. Διά τό καθεστώς αυτό θά όμιλήση έκτε«Ις τάςάρχάς της Ιπαναστάσεως δλόκληρον την χώραν, ένΐ^ουσιώδεις χήρνκβς της Έλενσβρίας,
νώς ή ιστορία τοΰ Ρωσσικοΰ έθνους καί ή παγκόσμιος Ιστο
τής Ίσότητος, τής Άδελφωσύνης, «ρόδρομοι εύτυχών μελλοντικών ή μερών.
ρία. ’Εκείνο μόνον ποΰ ήμπορεί νά αναγραφή ενταύθα είνε
προδίδουσαν καί όργιάζουσαν αύλήν, δέν ήδννατο πλέον ν’ άνθέξη είς
ότι 0 Ρωσσικός λαός, έστέναζεν ύπό τόν ζυγόν τής αύτοκρατορικής
τήν άνάδειξιν υπουργών έχόντων είς τό παθητικόν των μόνον κλοπάς,
αύλής, ή όποια άνήγαγε τόν άπλοϋν σεβασμόν καί τήν όγάπην πρός τον
----- ·.------ β[ς θρησκείαν καί λατρείαν θεότητος, διετέλει είς τό σκότος
όργια, αίσχροκερδείας, προδοσίας καί κλασσικήν άνικανότητα. Καί
μονάρχην
πραγματικώς, όπως προέβλεπεν δ διορατικός συγγραφεύς, τό ποτήριον
__ καί τήν αμάθειαν, ήτο βυθισμένος μέσα εις τήν δεισιέξεχύλισε, ή δργή τοΰ Ρωσσικοΰ λαοΰ κατέστη ασυγκράτητος, τό τρο
fr
δαιμονίαν καί τήν θρησκοληψίαν, μέ τήν όποιαν περιέμερόν ήφαίστειον έξερράγη έπιτέλους, καί τό σαπρόν καί δλέθριον διά
βάλε τήν ψυχήν του κατάλληλος έκμετάλλευσις τής
τήν χώραν τής Άρκτου καθεστώς άνετράπη, ό Ρωσσικός λαός έξώρφιλοθρησκείας του. Καί όλη ή προσοχή καί όλη ή
μησεν άπό τό σκότος είς τό φως καί τήν θαλπωρήν τοΰ ήλιου τής έλευ
ένέργεια τής αύλής έστρέφετο πώς θά διατηρηθή ό
θερίας καί οί πνεύμονές του ένεπλήσθησαν άπό τήν ζωογόνον αύραν της.
Ρωσσικός λαός μέσα είς τό σκότος καί τήν άμάθειαν, πώς θά άποΚαί μέ τήν ευκαιρίαν αύτήν, δέν είνε άσκοπον νά παρατεθή καί μία
τραπή κάθε συναφειά του μέ τήν έλευθερίαν μέ τόν πολιτισμόν, μέ τήν
παράγραφος άπό σειράν άνταποκρίσεων αί όποϊαι έδημοσιεύθησαν είς
πρόοδον καί τήν άνάπτυξιν, πράγματα τά όποϊα αναπτυσσόμενα είς τό
τήν «Ίλλουστραπνεύμα καίάναρσιόν>πρό καιρού,
ριπίζοντα τήν ψυ
όταν τό μοναρχι
χήν τού Ρωσσικοΰ
κόν καθεστώς εύλαοΰ, θά καθίρίσκετο εις τήν
στων τήν θέσιν
άκμήν του, στατής αύτοκρατολεϊσαι άπό άνταρίας έπισφαλή καί
ποκριτήν της ini·
ή παντοδυναμία
τηδες μεταβάντα
της, ή στηριζοείς τήν Ρωσσίαν.
μένη έπί τού σκό
«Έχετε ύπ’ όψιν
τους τό όποιον
σας, ότι δν έπιπεριέσφιγγε τήν
τρέποντο αί θρη
Ρωσσίαν, θά κατέρρεε-Άλλ’όπου
σκευτικοί πολεμι
κοί καί διαμάχαι,
ύπάρχει δράσις,
κατά φυσικήν συ
μού είπεν δ Ρώονέπειαν, υπάρχει
σος συνοδός μου,
καί ή άντίδρασις.
είς τόν κλήρον
μας, θά υπήρχεν
Μέ δλην αύτήν
ίσως δλίγη πνευ
τήν ύπεράνθρωματική ζ,ωή.Άλλ'
πον προσπάθειαν
ΑΤΤΟ ΤΗΗ ΝΕΑΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝ. — ΟΙ Κοζάκοι, ot Ατρόμητοι «ΟτοΙ πολεμιοταί, οί όποίοι έγραψαν χρναβς σρλί&ας τΙς τήν
είς τόν τόπον μας,
τήν όποιαν κατέπολεμικήν Ιστορίαν τής ΡωσσΙας, Εαπτνσαν άκό τάς πρώτος ήμέςας νά οηλώοονν κίστιν καί άφοοίωσιν etc τό νέον καθε
δυστυχώς, ή Εκ
βαλεν ή Ρωσσική
στώς, ίν τή πεποιΟήβει, Οτι τό καθεστώς σύτά άνταποκρίνεται πράς τούς πόθους καί τάς βλέπεις τοΰ Ρωσσικοΰ λαοΰ.
κλησία αποτελεί
αύλή καί δ κύκλος
δέν
μέρος τοΰ κράτους, έχει ώς αρχηγόν τόν Τσάρον, καί ώς., κράτος
.
τών αύλοκολάκων διά τήν παραμονήν τοΰ Ρωσσικοΰ λαοΰ εις τό αιώνιον
ημπορεϊ επομένως ν’ άποτελέση αντικείμενου ελέγχου. Τά μυθιστο
σκότος καί τήν αίωνίαν πνευματικήν ηθικήν καί ύλικήν δουλείαν, ύπήρρήματα καί αί εικόνες κατά τών παπάδων εΧν» άγνωστα εις τήν Ρωσξεν ή άντίδρασις, άντίδρασις ζωηρότατη, σοβαρά, οργανωμένη, μέ
οίαν. Μερικοί μύθοι μονάχα, καί μερικά λαϊκά
σύστημα καί μέ μέθοδον. Καί ή άντίδρασις αύτη έπάλαισεν έπί σειράν
__
έτών, ύπέστη τά πάνδεινα, έξωρίσθη, ύπέοτη πλεϊστα μαρτύρια, άλλ’ τραγούδια προσβάλλουν άορίστως τούς παπάδες,
όπως λέγει ό Ρώσσος συγγραφεύς Άλεξίνσκυ είς λίαν ενδιαφέρον βιβλίον ποτέ όμως τόν κλήρον. Είς τήν Γαλλίαν κατωρδώσατε ν’ άποσείσετε τόν ζυγόν τού κλήρου, συντου, έκδοθέν ολίγον πρό τής μεταπολιτεύσεως καί είς τό όποιον μέ θαυτρέχοντες είς τήν παραχώρησιν είς αυτόν κάθε
μασίαν διορατικότητα προβλέπει όλα τά έπακολσυθήσαντα κατόπιν
έλευθερίας. Έδώ, ο'ι παπάδες άποξενώθησαν κάθε
γεγονότα, ή ύγιής μερίς τοϋ Ρωσσικοΰ λαοΰ, αποτελούσα σχεδόν τό
σύνολόν του, δέν ήτο πλέον δυνατόν νά ύπομείνη τήν διακυβέρνησιν έπιδράσεως τοΰ πολιτισμού καί τής παιδείας, χωρίς τήν βοήθειαν
τής χώρας άπό ένα τυχοδιώκτην καί άμόρφωτον καλόγηρον, από μίαν τών βιβλίων καί τών έφημερίδων, έμπνεόμενοι ύπό μόνης τής θελή
σεως τοϋ Τσάρου».
Αυτός ήτο ό κλήρος εις τήν Ρωσσίαν καί αυτή ήτο έπάνω
κάτω ή κατάστοοις καί όλων τών διοικητικών κλάδων τής
άχανοΰς μοναρχίας. Καμμία ύπηρεσία δέν είχε τήν,παραμικροτέραν πρωτοβουλίαν, ούτε αυτοί οί δικασταί ακόμη, καί
τό παν έξηρτάτο έκ τής αύλής είς τήν οποίαν ύπήκουον
τυφλώς, καί ή όποια έκίνει τά νήματα τών νευροσπάστων
της πολιτειακής μηχανής καί τής έξωτερικής καί τής εσωτε
ρικής. Μία κλίκα είς τήν όποιαν είχον συγκεντρωθή άνθρω
ποι έπιτήδειοι αυλοκόλακες, ταπεινόφρονες, συνετισμένοι, νά
κύπτουν τόν αύχένα, εκανόνιζε τάς τύχας τής άπεράντου αύτοκρατορίας καί τοΰ λαοΰ της. Καί όλα αύτά δέν ήτο δυνατόν,
Ϊυσικά νά καταλήξουν παρά έκεϊ ποΰ κατέληξαν, είς τήν
τόσεισιν τοΰ έπαχθοΰς ζυγού.
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βράδυ τοΰ περασμένου Φεβρουάριου,

μέσα είς τήν θαλπωρήν τοϋ ψυχορραγοΰνΕτος
'Αθηναϊκού χειμώνος, μάς ήλθεν, ώς εκρη-

ξ»ς βόμβας είς ειρηνικήν καί ήρεμον καλύβην,
τδ άγγελμα τής έκρήξεως τής Ρωσσικής έπαναστάσεως. Έτρίψαμεν τά μάτια μας πρό τού
κειμένου τοϋ σχετικού τηλεγραφήματος, καί
πριν ακόμη προφθάσωμεν νά έννοήσωμεν τί
συμβαίνει, έξερράγη καί ή δεύτερα βόμβα, καί
η έκθρόνισις τοϋ Τσάρου μάς άνηγγέλθη, κά
πως μπερδεμένα είς τήν αρχήν καί ώς γεγονός
τετελεσμένου ολίγον βραδύτερου. Καί έπειτα
άρχισαν νά καταφθάνουν ή μία μετά τήν άλλην
αί καταπληκτικοί ειδήσεις, πολλές φορές άλληλοσυγκρουόμεναι, περί τών εκτυλισσόμενων είς
τήνάπέραντον αύτοκρατορίαν γεγονότων, μή
άφίνουσαι τόν κατάλληλον καιρόν νά σχηματίσωμεν μίαν πιθανοφανή ιδέαν. Ήσαυ τόσον
ραγδαία τά διαδραματιζόμενα έκεί είς τήν
βόρειον άκραν τής Εύρώπης γεγονότα, καί
μάς έφαίνοντο τόσον απίθανα, διά νά έναρμονίζωνται μέ τήν φύσιν τοΰ Ρωσσικοΰ λαού, τοΰ
μοιρολάτρου, τοϋ πράου, τοΰ υπομονητικού,
τοΰ δεισιδαίμονος θρησκομανούς και εύλαβοΰς
Ρωσσικοΰ λαοΰ μέ τήν απλότητα τών τρόπων
καί τήν παιδικήν άφέλειαν, τοΰ λαοΰ αύτοΰ,
ποΰ έλάτρευεν είς τόν ούρανον μίαν άύλον θεό
τητα, καί έπί τής γής δευτέραν υλικήν τόν
Τσάρον-πατέρα, ώστε νά ΰπάρχη κάποια άορι-

, στια είς τήν σκεψιν μας καί νά εκδηλώνωμεν δυσπιστίαν είς τά άγγελλόμενα. ’Αλλά
μόλις ό όρίζων άρχισε νά καθαρίζη, καί αί
ειδήσεις νά μας έρχωνται μάλλον συγκεκριμμέναι, εύρέθημεν έμπρός είς μίαν νέαν Ρωσσίαν, ή όποια δέν προσκυνούσε καί δέν έλάτρευε πλέον τούς αύτοκράτορας, ή οποία
άπηλλάγη άπό τά δεσμά τής θρησκοληψίας
καί τής μοιρολατρείας, ή οποία, ύψώσασα
τήν σημαίαν τής έλευθερίας, τής ίσότητος,
τής άδελφωσυνης, άπηλευθερώθη άπό τόν
ζυγόν τού αύτοκρατορισμοΰ, καί άναγεννη·
θεϊσα, είσήλθε μέ καταπλήσσουσαν ορμήν
καί πρωτοφανή νεότητα καί άκμήν είς τήν
χορείαν τών φιλελευθέρων καί πολιτισμέ
νων εθνών, διψώσα, πρόοδον, άνάπτυξιν δράσιν πολιτισμόν.
t Άλλ’ ήτο δυνατόν ή Ρωσσία, ή βυθισμένη
£ί?_ τδ σκότος καί τήν αμάθειαν, ή Ρωσσία
. τοΰ κνούτου, τής έξορίας τής βότκας καί τής
τρομοκρατίας, ή, άχανής αύτοκρατορία ή
κινούμενη από ολιγάριθμον δμαδα νευροσπάστων, ύπακουόντων καί αύτών είς τήν
παντοδύναμον θέλησιν ενός βρωμερού καλόγηρου καί συσπειρουμένων περί τήν αυλήν,
τήν οποίαν κατέστησαν κέντρον πόσης κακοηθείας, τρομοκρατίας καί αύταρχισμοΰ, αύτή
η Ρωσσία ήτο δυνατόν ν’ άνανή-ψη, ν’ από
σειση τόν βαρΰν ζυγόν, νά διάλυση τό πυκνόν
ζόφος, είς τό δποϊον έκυλίετο καί ν’ άναπετάση τήν σημαίαν τής έλευθερίας;
Καί Ομως I
'Οσοι είχον καί άμυδράν Ιδέαν τής έπικρατουσης είς τήνάπέραντοναυτήν χώραν καταστάσεως κατά τήν διετή πολεμικήν περίο-
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τόν ίνόρα εινε να μη
νά άποφευγη τά πάνταδυνατή ή ζωη χωρίς έρωτα ;
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ΑΪΤΟ ΤΗΝ HEΑΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝ· ” Είνε άΛοδεδ^γμένον άπο την Ιΰτοςίαν ότι μία έ«ανάατα<ης
fcuTVYzdvet, δίαν ϊχη μέ το μέρος της τόν στρατόν τής χώρας. Καί ή Ρωσςμκη ΙπανΛστασις
ίπέττιχεν άχριβώς διότι βύόύς άμέσος μετά τήν ίκρηξίν της ο στρατός ένβκολπώθη τάς άρχάς
της, αναγνωρίοας δτι τό μέλλον τής Ρωσοίας έγκειται είς τήν παγίωσιν τοΰ νέου κα^βστώτος.
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Διά τελεσιγράφου τών ’Εγγυητριών Δυνάμεων, έπίδούέντος τήν πρωίαν τής 29 Μάϊον παρά
τοΰ Υπάτου Άρμοστοΰ των κ. Καρόλου Ζοννάρ» έζητήΦη ή έκ του θρόνου παραίτηοις
τού ΒαφΔΛως Κωνσταντίνου. Ό Βασιλεύς παρητήνη Αμέσως, δμου μΐτά τού διαδόχου Γεωρ
γίου, καί είς τόν θρόνον άνήλόεν ό δευτερότοκός του υίός ’Αλέξανδρος, άγων τό είκαστόν
τέταρτον έτος της ήλικίας του.

TO NSON ΚAOEITQZ.—Kai al προστάτιδες Δυνάμεις τής Ελλάδος, συνεχίζουσαι τό πρός άπελευάέρωσιν αύτής, έκ τ®ν δικτύων τής Γερμανικής
προπαγάνδας, έργον των, έγκατέστησαν διά τοΰ 'Υπάτου 'Αρμοστοΰ των κ. Ζοννάρ, τόν άρχηγόν^τΦν Φιλελευθέρων χ. Βενιξέλον είς τήν *Αρχήν.

Kai έ^χλη^&ν καί τό όεόττρΛν μίρβς τβΟ ττλτβ^ράφου τβν Εγγυητήν Μινάμτων, ό Βασιλτύς Κωνσταντίνος, τήν έπομένην 4πήλ«ί ιχεΟ1 άπόσηί
τής οικογένειας τον έχ της λκάΐας τοβ Όρωησυ el?, τήν ΙταΜαν, i»i5aW®v τής ήαλαμηγοή «Σφαντηρία., dxi&ev χατηιώύν&η τις £edv Μώοιτς

τής Ελβετίας, οπβρ όρίσΦη ώς τόπος διαμονής του.

*

Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΔΑΓΚΛΗΣ
Αρχηγός τοΰ έν Μακεδονία στρατοΰ. Άπό τάς
έζεχούσας στρατιωτικός φυσιογνωμίας τής Ελλά
δος. Μέλος της Τριανδρίας, τής οποίας μία άποφασιστική χειρονομία Ισωσε τήν 'Ελλάδα.

ΑΛΕΞ. ΣΑΙΜΗΧ
Τό όνομά του άναμφιϋόλως Φά μείνη συνδεδε
*
μένον άρρηκτως μέ ένα άπό τούς σπουδαιοτέρους
καί μεγάλε ιτέρσυς σταΦμούς τής β£Φνικής μας
Ιστορίας, ένα σταΦμόν σημειοΰντα τήν κατά
*
λυσιν Αναρχικού και τυραννικού καΦεστ&τος καί
τήν Αναγέννησιν τοΰ *ΕΦνονς. ’.

Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ MHAJfiTHX
Υπουργός των Στρατιωτικών τής Προσωρινής
Κυβερνήσεως, διωρίσφη κατά τήν μεταπολΧτενσιν
Αρχηγός τού Α' Σώματος Στρατοΰ.

ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ:
ΕΜ. ΡΕΠΟΥΛΗΣ

Μ. ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗΣ
Ν. ΠΟΛΙΤΗΣ
'Απο τούς όλίγους διπλωμάτας
ο®ς Εχει νά έπιδείξη ή νεωτέρα
Ελλάς. Διπλωματική φυσιογνω
μία Εύρωπαίκής φήμης. Είς τήν
πτφωτισμένην τον άντίληψιν καί
τήν διπλωματικήν τον πείραν,
άνετέβη ή διεύύννσις τοΰ Επί
τών Εξωτερικών Υπουργείου.

ΣΠ. ΣΙΜΟΣ
Υπουργός τοϋ Άποικιβμοϋ
Ύποστηρικτής καί όπαδός τοΰ
κόμματος, άπό τής ίμφονίσεως
αύτοΰ δια τής έφημτρίόος του
• Πατρίς» κατ' άρχάς, συμμεταοχων κατόπιν όμα τ£ίκρήξ»ι τον
«.νήματος, εΐς τήν Προσωρινήν
Κνβίρνήαιν.

ί περιστάσεις ύπό τάς οποίας ό Βάν Ντάϊκ έκλήθη νάγίνη ό επίσημος τήν άποτύπωσιν τής είκόνος του έπί ένός πίνακος, ύπό διάσημου καλλι
πορτραιτίστας τοΰ βασιλέως τής'Αγγλίας Καρόλου τοϋ Α’καί τής τέχνου. Ό Βάν Ντάϊκ, είς τόν όποιον έγινε καταλλήλως ή πρότασις, συγαύλής του, δέν έχουν μόνον αύταί καθ’ εαυτός εξαιρετικόν δλως ένδιακατετέθη. Μέ τήν διαφοράν ότι τό δνειρον τοΰ μοντέλου του δέν έσχε
φέρον, άπό άπόψεως τής λεγομένης *πτίτ ίστουάρ», άλλά παρουσιάζουνπαρά μερικήν πραγματοποίησιν, διότι τό σχεδιασθέν πορτραϊτο άπωλέταύτοχρόνως τόν τρόπον, μέ τόν οποίον γενικώς άπό τοΰ 17ον αίώνος
σθη άπό πολλοΰ. Τό γεγονός όμως αύτό συνετέλεσεν ώστε νά δοθή
κατηρτίζοντο αί συλλογαί τών αριστουργημάτων τής τέχνης. Ή έποχή
νέος προσανατολισμός είς τήν ζωήν τοΰ Φλαμανδοΰ ζωγράφου. Τό
μας καί οί ισχυρότεροι τών σημερινών μας μεγιστάνων, οί βασιλείς τοΰ πορτραϊτο έξετελέσθη, καί κατά τήν έπάνοδόν του είς τήν ’Αγγλίαν, ό
χρήματος, ιδιοκτήται μεγάλων γκαλερί, κατηρτισμένων μέ τόν αύτόν Λανιέρ τό έπέδειξεν είς τόν κύριόν του.Ό βασιλεύς Κάρολος δέν ήμποτρόπον, δέν μάς παρουσιάζουν τίποτε άπολύτως νέον εΐς τό ζήτημα αύτό.
ροΰσε νά συγκράτηση τόν θαυμασμόν του διά τό μεγαλειώδες ταλέντο
Κατά τόν Δεκέμβριον τοΰ 1627 έγνώσθη εΐς τό Λονδϊνον ό θάνατος
μέ τό όποιον ήτο προικισμένος ό καλλιτέχνης καί έξέφρασε τήν έπιθυμίαν νά προσκολληθή ό Βάν Ντάϊκ εΐς τήν ύπηρεσίαν του.
τοΰ δουκός τής Μαντούης. Ό μουσικός Νικόλαος Λανιέρ, maitre de
chapelle τοΰ βασιλέως Καρόλου τοΰ Α’, διετάχΰη ν’ άναχωρήση έσπευΕΐς τήν Αγγλίαν κατά πρώτην φοράν είχε μεταβή ό Βάν Ντάϊκ κατά
σμένως δι’ ’Ιταλίαν.Ό Λανιέρ συνεκέντρωνε, πρός τάς άρετάς τοΰ έπαγτό 1620, έπί τής βασιλείας τοϋ Ιάκωβου Α', άγων τό 21 έτος τής ήλι
γελματός του, είς τάς οποίας ώφειλε τήν θέσιν ποΰ κατείχε, έξαιρετικόν κίας του. Άλλ
*
ό βασιλεύς 'Ιάκωβος, έχων ιδιαιτέραν προτίμησιν πρός
καί ζωηρόν καλλιτεχνικόν γούστο διά τήν ζωγραφικήν
τά γράμματα δέν ένδιαφέρετο καθόλου διά τάς πλα
και τήν λεγομένην .γκραβύρ». Μάλιστα έφθανε μέχρι
στικός τέχνας. Καί ό νεαρός τότε καλλιτέχνης δέν
τοϋ σημείου ν’άποπειράται,έρασιτεχνικώς, νάσκιτσάρη
έθεώρησεν ώς αρκετήν βάσιν διά τήν δημιουργίαν
περιουσίας καί μέλλοντος τάς 100 στερλίνας, τάς οποίας
καί νά ζωγραφίζη.Άλλά κατείχε περισσότερον τό κρι
τικόν αίσθημα διά νά κρίνη τά έργα τών άλλων παρά
τοΰ παρεχώρησεν 'Ιάκωβος ό Α’. Ούτως έγκατέλειψεν
όλίγους μήνας βραδύτερον τήν 'Αγγλίαν, χωρίς νά
τό ταλέντο νά πραγματοποιή τά ίδικά του. Κατά τό
1825 είχε στολή διά πρώτην φοράν ώς άπεσταλμένος
έχη ύπ’ οψει του νά έπανέλθη.
τοΰ βασιλέως, ό όποϊος όσάκις έπρόκειτο περί πινά
Δώδεκα έτη βραδύτερον έπέπρωτο νά τοΰ έπαναφέρη
ό Λανιέρ είς τήν μνήμην τήν ταπεινήν έντύπωσιν,
κων ζητούσε τήν γνώμην καί τήν συμβουλήν του.
ν' άγοράση άντί 15 χιλιάδων λιρών στερλινών μίαν
τήν όποιαν τοΰ είχεν άφίσει ή παλαιά βραχεία έν
συλλογήν πινάκων. Τήν φοράν αύτήν έπρόκειτο να
Άγγλίφ διαμονή του. Καί ό Βάν Ντάϊκ, πεισδείς άπό
τόν νέον του φίλον, έπανήλθεν εΐς Αγγλίαν, δπου τόν
διεκδίκηση τούς καλλιτεχνικούς θησαυρούς, τους
όποιους δ θάνατος τοΰ δουκός τής Μαντούης, έκληάνέμενον μέγιστοι ύλικαί καί ήθικαί ικανοποιήσεις είς
τήν αυλήν τοϋ Καρόλου 1°ν. Μόλις άφίκετο, ό βασι
ροδότει είς τόν διάδοχόν του, δούκα Φερδινάνδον ντε
λεύς ήσχολήθη μόνος του εις τήν έξεύρεσιν κατοικίας
Νεβέρ, Ή δουκική συλλογή περιελάμβανε έργα τοΰ
άναλόγου πρός τήν άξίαν του. Τό πράγμα διαπιστοΰΜιχαήλ 'Αγγέλου, τοΰ Γκουΐντο Ρένι, τοΰ Ζούλ Ρομαίν,
ται άπό μικρόν σημειωματάριου, τό όποιον έτήρει ό
τοΰ Άντρέ ντέλ Σύρτε, τοΰ Μαντένια, τοΰ Τεντορέ,
ΤΟ ©υμα·— Όσαδός τοΰ άναγεννή·
βασιλεύς εκείνος, καί τό όποιον διασώζεται εΐς τά
τοϋ Κορρεγίου, μία μανιόνα τοΰ Σάντζιο, τήν όποιαν
σαντος τήν Ελλάδα κόμματος» ό
άρχεϊα τοΰ Κράτους. Είς τό σημειωματάριον αύτό
ό δούξ είχε πληρώσει 50 χιλιάδας λουδοβίκεια, καί
χ. Ε. Μκενάκης άφήκον ευχαρίστως
ύπάρχει γραμμένη ίδιοχείρως άπό τόν βασιλέα κατά
άλλα άξιόλογα έργα.
τόν πλούτον, τήν εύμάρειαν καί τήν
τάς ήμέρας τής εΐς 'Αγγλίαν άφίξεως τοΰ όνομαστοΰ
Βοηθούμενος άπό τόν Δανιήλ Νύς, γραμματέα τής ήσυχίαν του έν ΑΙγΐχτφ καί ήλ^εν
εΐς τήν Ελλάδα διά νά γνωρίση
’Αγγλικής πρεσβείας της Βενετίας, έκλεισε κατά τόν
ζωγράφου, ή εξής φράσις: « Νά ειδοποίησή ό Ίνίγκο
κικρίας μόνον καί Αγνωμοσύνην.
Τζονες περί οικήματος διά τόν Βάν Ντάϊκ». Αύτό αρκεί
Φεβρουάριον τοΰ 1628 πρώτην συμφωνίαν, καί άπέΠαραμτίνας ένταΰάα μετά τήν έκρη·
ξιν τοΰ κινήματος, έπεσε Άΰμα τών
διά ν’ άποδειχθή ποιαν σημασίαν άπέδιδεν ό Κάρο
στειλεν εΐς τήν ’Αγγλίαν τό άνθος τής θαυμασίας αύτής
Αγρίων σκηνών τοΰ παρελθόντος
λος, δι' δ,τι ένδιέφερε τήν καλοπέρασιν τοΰ καλλιτέχνου
καλλιτεχνικής συλλογής. Κατόπιν προήλθεν είς νέας
Νοεμβρίου, ύτοοτάς έπνίΗσιν δολο
ποΰ έφιλοξένει. Διότι, φυσικά, δέν ύπάρχουν παραδείγ
διαπραγματεύσεις διά τήν άγοράν καί τών υπολοίπων
φονικήν, αύτάς ό πάντοτε
τήσας καί σκορπίσας τήν χαράν καί
ματα βασιλέων, οί όποιοι έξεδήλωσαν κατά τοιοΰτον
πινάκων καί μερικών άγαλμάτων ποϋ περιελάμβανεν
τήν άνακούφισιν,
τρόπος τό ένδιαφέρον τους διά καλλιτέχνας μέχρι τοΰ
ή συλλογή τοΰ δουκός. Άλλ’ ή ύπόθεσις έσύρθη έπί
σημείου, ώστε νάγίνουν μεσίται των. 'Εντούτοις, άγνωπολύ, εΐς τό τέλος δμως αί διαπραγματεύσεις, διεξαχθεϊστον διά ποιους λόγους, τό σχέδιον τοΰ Καρόλου δέν έπραγμαεοποιήθη.
έπραγματοποιήθη.
σαι έπιδεξίως, άπέληξαν είς τήν άγοράν καί τών υπολοίπων πινάκων.
Άλλ’ ό Λανιέρ, δέν περιωρίσθη άπλώς εΐς τό νά πλουτίση τήν συλλο Διετέθη απλώς διά τόν μεγάλον καλλιτέχνην εν διαμέρισμα τοΰ άρχαίου
Μοναστηριού τοΰ Μπλάκφιαρ καί μία οικία εξοχική είς ένα χωριό τής
γήν τών βασιλικών άνακτόρων τής’Αγγλίας μέ νέα άριστουργήματα.
Ήθέλησε νά προσφέρη ταύτοχρόνως είς τόν βασιλέα του ένα μέγαν κομητείας τοΰ Κέντ, τό Έλταμ.
Ό Alfred Michiels, εις τόν όποιον όφείλομεν μίαν άπό τάς τέλειοκαλλιτέχνην. Εΰρεθείς έμπρός είς τόν δρόμον τοΰ Βάν Ντάϊκ, έκαμε τήν
σκέψιν, ότι αν δέν ήτο δυνατόν νά έγγίση τήν άθανασίαν μέ τήν μουσι τέρας βιογραφίας τοΰ Βάν Ντάϊκ, γράφει τά έξης:
<Ό Φλαμανδός ζωγράφος είσήλθεν κατ
*
έκείνην τήν έποχήν εις τήν
κήν του καί μέ τήν ζωγραφικήν του, τοΰ παρουσιάζετο τώρα ένα μέσον
ώραιοτέραν φάσιν τοΰ σταδίου του, τήν οποίαν ήμποροΰμεν κάλλιστα
ν' άποθανατισθη δι
* άλλου τρόπου. Άρκοΰσε πρός τούτο νά έπιτύχη

Α

‘Υπουργός τών Έσωττριχών.
Ό γνωρίζω» δσον οΰδίΐς Αλλος τόν διοικητικόν
μηχανισμόν τοΰ Κρότους. Έκ τών πρώτων συν.
εργατών τοϋ χ. Ε. Βενιξίίου, βΐς be τών κυριωτέρων παραγόντων τών Φιλλλονόέρων.

Ύτονργύς τϋν Οικονομικών.
Ακο τούς έκλβχτοτέρονς καοάΚος τοϋ κόμματος τών Φθε
ιρών, £(ς τό όποιον Λπό τής
ονμπήξτώς ταυ ίχει όφοσμοφή
ψυχή τε καί αώματι.

BAN ΝΤΑΙΚ

Π ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Υπουργός τής Συγκοινωνίας.
Τό πρώτον ήδη άναλαμβάνων
τό ΰπουργικόν άξίωμα, έχ τών
δραστηριωτέρων καίίκανωτέρνν
άνδρών οΰς έχει νά δπιδείξη τό
κόμμα τών Φιλελενΰέρων.

Ο ΝΑΥΑΡΧΟΣ KOYNTOYPIQTHZ
Οΰτω καταρτισΦεϊβα ή νέα
Κυβέρνησις μέ τούς πρώτους
συνεργάτας τοϋ Μεγάλου Κυ
βερνήτου, ώς ϋπουργοΰς, μέ τόν
δαφνοστεφή καί ένδοξον ναύαρ
χον ώς ύπονργόν τών Ναυτι
κών, άνέλαβε τήν διακυβέρνησιν
τον Κράτους καί τήν έπαναφοράν τής ‘Ελλά&ος είς τόν δρό
μον άπό τόν δποίον είχε παραστρατήσρ.

ΓΎΡΩ ΑΥΓΟ ΤΗΝ ANArcNNfiMENHN ΕΑΑΑΑΑ. — ΟΙ πρόμαχοι της Ελευθερίας και τοΰ Πολιτισμοί, ύκέρ τοΰ ό«οίον Αγωνίζονται τώβα τρία 5τη, έατρατοκέδευσαν μίαν
Ϊλνκβιαν καί φωτόλουστον κρωΐαν βϊς τήν Αττικήν γήν διά ν* Αποδώσουν είς τήν Ελλάδα, τήν δκοίαν πάντοτβ ήγακησαν καί ύπεστήριξαν άκόμη μίαν φοράν τήν
λσνΑερίαν. Τά συμμαχικά »υρο&όλα όάν έστήΟησαν άτίΒίλητικά έναντίον λασΰ, μετά τοΰ όχοίου συνδέονν τούς συμμάχους άρρηκτοι δεσμοί παραδόσεων ίσεορικών καί
συγγενικού αίματος, άλλά διά νά ααραστήσουν την Φέλησιν τών φίλων της 'Ελλάδος δβως άποδο^ή είς αίττήν «αί πάλιν ή καταλυ^εϊσα ΙλενΟτρία της.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΙΜΟΚΟΣ
τής Δικαιοσύνης. Σνμμετασχών εΐς δλας τάς
ΦΟελενϋερας Κυβερνήσεις καί ώς Πρόεδρος τής Βονλϋς5
'Λ δραστηριότητα xSl δλην
αύτοΰ έν τή ίκπληρώσει τών καφη,ΧτωΓ τ<ζυ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ
,θ(ΐ ;Ε’ιι?ιτ^0· Χυμμετασχών τό πρώτον
aLVfcX?”
^Ίονν Τής Θεσσαλονίκης,
άλλ ένβερμος όπαδός, είνε μία άπό τάς σπανίας έκείνας
φυσιογνωμίας, τάς όργώσας πρός rt|v Πρόοδον.
S
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ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

ΤΤΡΙΝ «πΟΒΙΒΑΧΟΗ. - Τόπος λαϊκού προσκυνήματος εϊχε γινη τό άντιτορ·
πιλλικόν «Σφενδόνη- κατά τάς ήμίρας καύ’ άς παρέμενεν ύπ’ αυτού ό μεγαλουρ
γός πολιτικός. Προσκυνήματος είς τί> όποιον προσήρχοντο καθ’ ώραν χιλιάδες
κόσμον άπό τά πέρατα των δύο πόλεων. Είς τήν φωτογραφίαν μας δεξιά τού
κ. Βενιζέλου ΐσταται ό κ. Ρέπονλης καί Αριστερά ό κ. Μιχαλακόκουλος.
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γεμάτον όνειρα, καί είς τό ώχρόν του μειδίαμα κάποιαν άόριστον
ταραχήν καί ανυπομονησίαν, «θά έλεγε κανείς, δπως έγραψεν ό Λουΐς
Τουϊλιέ, δτι ό Βάν Ντάϊκ διέσχισε μ’ ένα πτερύγωμα τόν δέκατον
έβδομον αιώνα, έσταμάτησεν είς τόν δέκατον όγδοον διά νά δρέψη τό
άνθος τής χάριτός του, κ’ έπειτα ξαναρχίζοντας τό πέταγμά του, έφθασεν Απαράμιλλος, είς νεότατα καί τέχνην, καί συμπαρεκάθησε μεταξύ
τών πλέον αναγνωρισμένων καί τών πλέον μοντέρν, συγχρόνων ποιητών
καί γλυπτών μας·.
Ό ’Αντώνιος Βάν Ντάϊκ, δταν έξετέλεσε τό έργον αύτό, είς τό όποιον
έμφανίζεται τελείως κάτοχος τής θαυμαστής τέχνης του πλέον, εύρίσκετο είς πλήρη έκλτψψιν τής μεγαλοφυΐας του. Καί έπιστεύετο δτι έπί
πολλά έτη άκόμη θα παράγη Αριστουργήματα έπί Αριστουργημάτων.
Δυστυχώς δμως τό μέλλον του ήτο καθωρισμένον. Ή ύπόστασις τής λυσ
σώδους εργασίας του έδιπλασιάσθη Από τήν ζωήν τοΰ μεγάλου κυρίου,
τήν όποιαν ήρχισε νά διάγη. Έξηντλεϊτο είς τήν έργασίαν χωρίς μίαν
στιγμήν άναπαύσεως, διά νά ήμπορή ν' άντιμετωπίζη τάς μεγάλος δαπάνας του. Έξηντλεϊτο έπίσης διά ν’ άνταποκριθή είς τήν αισθηματικήν
όρμήν μιάς μαιτρέσσας, τρελλής άπό Αγάπην, τής Μαργαρίτας Λεμόν.
Κατά τήν εποχήν αύτήν, μίαν φοράν άκόμη ό βασιλεύς Κάρολος έξεδήλωσε διά τόν Βάν Ντάϊκ, τήν άγάπην καί τήν έκτίμησίντου. Διά νά συγ
κράτηση τόν ζωγράφον είς τό σαρκοβόρον αύτό πάθος του, τόν ένύμφευσε μέ τήν εμορφην απόγονον μιας ένδοξου οίκογενείας τής Σκω
τίας. Ό γάμος έτελέσθη μεγαλοπρεπής κατά τό 1640. Άλλ’ ή ήσυχία
τήν όποιαν δ μέγας καλλιτέχνης θ' άπελάμβανεν άπό τόν γάμον αύτόν
ήρχετο πολύ άργά. Άπό ήμερας εις ήμέραν τόν έβλεπαν ν’ άδυνατίζη
περισσότερον. Ή φθίσις έκυρίευσε τόν εξαντλημένοι- όργανισμόν του.
Ός άνθρωπος καί ώς καλλιτέχνης, δέν ήτο πιά, εις ήλικίαν μόλις σαρανταδύο έτών, παρά μόνον ή σκιά του. Καί δταν τήν Ιην Δεκεμβρίου τοΰ
1641 ή σύζυγός του ίφερεν είς τόν κόσμον ένα παιδί, ό πατήρ δέν είχε
πιά είς τό ένεργητικόν του παρά οκτώ ήμερος ζωής.
Τόν ένεταφίασαν είς τόν καθεδρικόν ναόν τοΰ Αγίου Παύλου. Άλλά
κΓ έκεϊ δέν έπέπρωτο νά εύρη τήν οριστικήν Ανάπαυσιν. Είκοσιπέντε
έτη βραδύτερου, τρομακτική
πυρκαϊά κατέστρεψε τό οικο
δόμημα. Έκ τοΰ τάφου του δέν
άπέμεινε τίποτε πλέον, άλλ'έμεινε τό δνομά του ένδοξον
και τά έργα του τά όποια τόν
έθεσαν είς περίβλεπτον τιμητι
κήν θέσιν μεταξύ τών μεγάλων
διδασκάλων τής ζωγραφικής-

νά όνομάσωμεν χρυσήν εποχήν. Ή κομψότης καί ή εύγένειά του, αί
διαλεγμένοι φράσεις καί λέξεις τών όποιων έκαμνε χρήσιν, δέν ήτο
δυνατόν παρά ν’ άρέσουν είς
τόν Κάρολον. Ό βασιλεύς
έξεδήλωσεν άπέναντί του έξαιρετικήν εύνοιαν, διότι ή συμ
πάθεια του πρός τόν άνθρω
πον δέν ήτο μικρότερα άπό
τής πρός τόν καλλιτέχνην.
Συχνά έπιβαίνων τής λέμβου
του, δφινε τά ανάκτορα τοΰ
White-Hall καί Ανήρχετο τόν
ποταμόν πρός τό μοναστήρι
* * *
τοΰ Μπλάκφιαρ, δπου συνοΧΑΪΝΕ
μιλών μέ τόν εύνοούμενόν
Ν&ξιραν τά λουλουδάκια
του, λησμονούσε τά σοβαρά
ζητήματα τής πολιτικής του—
Ή καρδιά μου πώς πονιί,
θά Ιδάκρυζαν μαζί μον,
Κατά τάς ιδιαιτέρας καί μα
Νά μον γιάνονν ιην πληγή.
κρύς αύτάς συνομιλίας τοΰ
έδιδε συμβουλάς διά τήν πε- .
Νάζιραν τά άηδονάκια
ριουσίαν του. Ώρισε τιμήν
ΙΙ&ς ιίμ
άρρωστη βαρηά,
100 λιρών στερλινών διά κάθε
θά μον τραγουδουοαν δλα
ολόκληρον πορτραΐτο,ποΰ θά
Εύθυμα παρηγοριά.
τοΰ έκαμνε καί 50 διά τά
μισό. Καί κατά τόν 'Οκτώ
* 4: *
βριον τοΰ 1633 διά πράξεως
τοΰ παρεχώρησεν έπίδομα
< Έάν div δπήρχεν ή αλήθεια
200 λιρών στερλινών.
ΥΤΤ6Ρ
vnep TftW
ΤΩΝ ΗΡΟΛΗ.
ΗΡΩΩΝ. — Έπρεπί
Επρεπε νά ύκλείψη ή χρομοχ^αΛία,
τρομοκρατία. ή όποία
όποια έπίεξε τόν 'Ελληνικόν
8έν ΰάήτο δυνατόν νά τήν έφεύρη
λαόν «αί
καί ή
ήμπόδιζε
μπόδιζε τήν έκδήλωσιν
έκδήλιοσιν τοΟ
τού άλη#οϋς
άληύούς ταυ
τον φρονήματος, δΰώ
διό νά συνίλύη σύσσωμος
Τά δφειλόμενα είς τόν
ή άνθρωπότης. (Ή δποία γνω
ό λαός τού Πειραιώς καί νά συνένωση τάς εύχάς τον ύπέρ έκείνων οί όποιοι, έγκαταλείψανχρωστήρα τοΰΒάνΝτάϊκπορρίζω μόνον νά ψεύδεται).
τβς τά πάντα, έτρεζαν νά ύπβραβπίαουν τήν πατρώα κατά τής άπειλής τον ποοάιώνίου
τραϊτα τοΰ Βασιλέως Ανέρ
Είς τό μνημόσυνων προσηλ^ον άπασας αί έν Πτιραΐίι ξέναι άρχαΐ καί ό Αρχηγός τοθ Συμ·
♦ Σκεπτίμεβα βχοντες δδηγόν
χονται είς δεκαεννέα, τά δέ
μαχΐΜθ9 Φτόλον Ναύαρχος Γχωσσε.
τήν λογικήν, καί πράττομβν κατά
τής Βασιλίσσης είς δεκαεπτά.
τάς δπαγορεύσίις τής καρδίας.
Άρκετά έπίσης είνε καί τά πορτραΐτα, είς τά όποια παρουσιάζεται έν
* Τών γυναικών καί τών Βασιλέων οί φίλοι οπανίως είναι ειλικρινείς.
συνόλφ ή βασιλική οίκογένειά. Ένα Από τά πολλά αύτά πορτραΐτα « Αί έπιβυμίαι είναι 4 πλούτος τών πτωχών.
σώζεται είς τό Μουσεϊον τοΰ Λούβρου τών Παρισίων καί θεωρείται
Έ άπόλαυοις δμοιάζτι μέ Αλμυρό νερό καί τά δύο αύξςίνουν τήν δίψαν.
ό>ς ένα τών Αριστουργημάτων του. Ή κυρία Καμπώ, είς
τάπομνημονεύματά της, Αναφέρει πώς τό Αριστούργημα
άπεκτηθη παρά τής Γαλλίας. «Ύπό τό πρόσχημα δτι ό
Ακόλουθος, ό συνοδεύων τό βασιλέα Κάρολον κατά τήν
φυγήν του, (έπιστεύετο τότε δτι τό πορτραϊτο αύτό παρίστανε τήν φυγήν τοΰ βασιλέως) όνομάζετο Barry, ή Barry
more, ήγοράσθη είς τό Λονδΐνον, παρά τής κομήσσης στέ
Barry τό ώραϊον πορτραϊτο, τό όποιον κοσμεί ήδη τό
Μουσεϊον μας
.
*
Ή κόμησσα έπλήρωσε τό πορτραϊτο 24
χιλιάδας λίρας. Ό ζωγράφος έλαβεν Αμοιβήν διά τόν
πίνακα αύτόν τό ποσόν τών 100 λιρών στερλινών, τό
προβλεπόμενον ύπό τής διατιμήσεως ποΰ εϊχεν ορίσει δ
βασιλικός του πελάτης.
Ή παραγωγική έργασία τοΰ ζωγράφου ΰπήρξε σημαντικωτατη. Ο Βάν Ντάϊκ δέν περιωρίσθη μόνον είς τήν
άπεικόνισιν έπί τών πινάκων τών βασιλέων τών μελών
τής βασιλικής οίκογενείας καί τών πριγκήπων. Τά μέλη
τής αριστοκρατίας έφιλοδόξονν ποιον νά ποζάρη πρώτον
πρό τοΰ μεγάλου καλλιτέχνου. Καί τό γεγονός αύτό τής
αγάπης καί τής έκτιαήσεως ενός τών καλλίτερων ζωγρά
φων, τούς όποιους έγνώρισαν, τοΰ έπέτρεψε νά δημιουργήση Αληθινά αριστουργήματα. Μεταξύ τών τελευταίων
αύτών ύπάρχει ένα ξεχωρίζον έντελώς Από τά Αλλα, διά
την ιδιαιτέρως έξαιρετικήν τέχνην του. Είνε τό πορτραϊτο
VTTEP ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ. — Καί μεταξύ τού άπειρου πλήθους τό όποιον συνεσωρεύφη καί κατεκλυσε
ενός δεκαεννεατοϋς εύγενοϋς, τοΰ λόρδου Philippe II
τον ναόν, ύκ τών πρωτων ίσπενσεν ό μέγας Κυβερνήτης σννοδευόμενος άπό τόν δαφνοστεφή
Ναύαρχον καί τους έπιλέκτους τής άκολουάίας τον, όπως προσφέρη τόν φόρον τής εύννωαοσύWharton, εύρισκόμενον ήδη είς τό Μουσεϊον τής Πετρουνης τον είς τους πεσόντας 8ιά τήν άπελευύέρωσιν της πατρίδος άπό τού ξενικού ξννοΰ. etc δν
πόλεως, λεπτού καί κομψού δσον μία κόρη, μέ τό βλέμμα
τήν παρέδωκε τό καταλυνέν καθεστώς.
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Άπό τίνος είς τά ζητήματα τοΰ πολέμου
ήρχιοε να λαμβάνη κάπως ένεργότερον
μέρος
νν w ή·y 'Αμερική,
·
*· · *J I ·|**
0ήτις εως τώρα,Ζ στερρώς9 έχομένη
* * τοΰ

γνωστού δόγματος τον Μονρόε «‘Η Αμερική δια τους
’Αμερικανούς
,
*
είχε παραμείνει έν άπολύτφ ούδετερό-

μίαν σημαίαν με δεκατρείς λενκάς και έρυθρας λωρίδας, και
μέ τδν Αγγλικόν σταυρόν είς τήν ανω γωνίαν τον κοντον.
Λέγουν μάλιστα δτι με τήν σημαίαν αυτήν Απέπλευσεν εκ Φιλα
δέλφειας δ στόλος τον Χόπκινς τό 1776, με αύτήν έπολέμησεν
εις τήν λίμνην Σαμπλάκ τόν ’ Οκτώβριον τοΰ 1776 δ "Αρνολδ
και με αυτήν δ Ούάσιγκτων διέσχισε τό Δηλαγουάρ, νικήσας
είς Τρέντον καί Πρίνσετον.
Ή καθιέρωσις τής σημερινής σημαίας έσημείωσε καί τήν
Αναγέννησιν τοΰ ’Αμερικάνικου Ιθνους. Τό Κογκρέσσον είς τό

τητι. Λόγφ άκριβώς τοΰ
δόγματος τούτου έπιμεΒ . λώς άπέφυγεν 7/ ΆμεI]
ρική νά Αναμιχθή είς τά
||
ζητήματα τών ούδετέρων
Η
καί μόνον έπ’ εσχάτων
μ
άνέλαβε τήν εύγενή πρωU
τοβουλίαν διά τοΰ Προέ
δρου τών Ήνωμ. Πολι
τειών κ. Ούΐλσων τών περί ειρή
νης διαπραγματεύσεων, αϊτινες
καί δέν έτελεσφόρησαν.
η

’<4>Ud μετ’ όλίγον ή απειλή
τοΰ Κάϊζερ περί παγκοσμίου
Υποβρυχιακού Αποκλεισμού δέν
τήν εύρηκαν άδιάφορον και ή
)
εύγενής καί φιλελευθέρα δημο
κρατία τοΰ Νέου Κόσμου είσήλθεν είς τόν ύπέρ τών εύγενών
δεωδών ύπέρ ών μάχονται οί
Σύμμαχοι άγώνα, καί ή σημαία
της ριπίζεται ήδη έν τφ δυτικφ
μετώπφ, μεταξύ τών σημαιών
τών cLUa»' φιλελευθέρων τής
Η ΑΠΕΑίνβΙΡΩείΣ ΜΑΣ - Άποδίδοντα ιίς τήν δονλωύεΐσαν άπό το καταλυάέν καΛστώς 'Ελλάδα τήν έλευΰερίαν της, τά
Άντάντ κρατών.
Συμμαχικά στρατεύματα άνήλύον ώς φίλοι καί Προστάται είς τάς ’Αθήνας καί ίστρατοπέβευσαν ίπ όλίγας ήμερος είς τάς
πλατβνας χαΐ τά χβντρικώτερα μ«ρη. (Φωτογραφία του φωτογράφον κ. Κ. Κοντού).
Πρέπει νά σημειωθή δτι ή
Αμερικανική σημαία, μετά τήν
ψήφισμά του τής 14 'Ιουνίου 1877 τό λέγει καθαρά: «Η
Δανικήν καί τήν ΛΡωσσικήν, </»·7
ήτις προηγείται τούτης κατά
τινα
iJUriAfir
— .............
ft· ·
t
__ .
9 δ Β
Ιτη, είναι ή Αρχαιοτέρα σημαία τον κόσμον. Οντως εδρίσκομεν
σημαία τών Ηνωμένων Πολιτειών θα άποτεληται από δέκα·
δτι ή σημερινή σημαία τής Μεγάλης Βρεττανίας, ή κυματίζουσα
τρεις λωρίδας έναλλάξ λευκός και έρνθράς, είς δε τήν γωνίαν
θά ύπάρχονν 13 αστέρες
Τ
ν
λευκοί έπί κυανόν φόντου,
Ί
οί όποιοι θά συμβολίζουν
Ί
ένα νέον Αστερισμόν
.
*

ιΓ

Τά Αστρα, κατά τήν
παράδοσιν, ήσαν τό οικο
. (
ί
γενειακόν έμβλημα τον
■I
Ούάσιγκτων καί διά τοΰτο
ί,
δ Φραγκλϊνος ένέκρινεν
,»
δπως αύτά Αντικαταστή
σουν τόν σταυρόν τον 'Αγ.
'Ανδρέου τής Σκωτίας καί
τοΰ 'Αγίου Γεωργίου τής
'Αγγλίας, οί όποιοι Απο
τελούν τόν διπλοχιαστόν
σταυρόν τής 'Αγγλικής
σημαίας.
ϊ*'
Τά Αστρα μέ τάς πέντε
Φ;
αίχμάς, έκ τών όποιων μία
είναι έστραμμένη πρός rd
Ανω, εϊναι σύμβολον άρχαϊον έξουοίας καί υπερο
χής έν Ίνδίαις, ΤΙερσία. καί
ΛΙγύπτφ' Ακόμη μάλιστα
Η apiatvr.r τον γενναίων —Είς τόν στίβον τού Σταδίου βιεξήΛΊη *ν< άπόγβνμα τον ’Ιουνίου σεμνή καί άπλή ή τελετή τής
καί είς ναούς Χριστιανι
άπσνομήςΣτού 'αιδηροϋ σταυρού άξίας
*
είς τούς άνδραγαβήσαντας κατά τάς μάχας τού Βαλκανικού μετώπου. O
πρωτευονση Συμμαχικά στρατεύματα, στρατηγός Pevwb, άνήρτησεν i Ιδιος, ύνώ ή μουσική έχαιάνιζε τήν Μασσαλιώτιδα, τά
κούς θεωρείται ώς σύμ
*
παράσημα ίπΐ τών οτηΦΛν τι&ν yrwotov.
βολον Ισχύος.
Την
πρώτην
τοιαύτην
σημαίαν
κατεσκεύασεν
ή Άμερικανις
μεγαλοπρεπώς καί θριαμβευτικώς Ανα ιάς θαλασσας τής Αφη
Λ^ς Μπέτσυ Ράς έν Φιλαδελφ&φ. Σημειωτέον δτι είς τό ψήφι
λίου, καθιερώθη ττρ 1801, ή Γαλλική τφ 1879 καί ή Γερμα
σμά του, τό Κογκρέσσον προέβλεψε προσχώρηνική τω 1871, ένφ ή ’Αμερικανική έχει καθιερωθή διά ψηφί
σιν
είς τήν Συμπολιτειακήν 'Ομοσπονδίαν συν
σματος τοΰ Κογκρέσσον από τής 14 'Ιουνίου τοΰ 1777, δτε
τ
Ψ
ΙΙολιτειών, οΰτω όέ ώρικατηργήθη ή σημαία Γκρίτ - Γιούνιον.
σεν δπως προστίθεται Ικάστοτε είς τούς δέκα*H Ιστορία τής σημερινής σημαίας τής 'Αμερικανικής Συμ
τρεις Αστέρας ποΰ Αντεπροσώπευον είς τάς Αρχάς τας \
πολιτείας εχει οΰτω: Τήν 1 'Ιανουάριου τοΰ 1776 πρώτος
Αποτελεσάσας τήν μεγάλην Δημοκρατίαν δεκατρείς Πολι\
δ Οΰάσιγκτων ΰψωσεν έπί τοΰ έν Καίμπριτζ Αρχηγείου του
1
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είς άστήρ καί μία λωρτς.
Ούτω μεταξύ τών έτών 1795 καί
1818 ή σημαία τής ’Αμερικής έφερε 15
Αστέρας καί 15 λωρίδας. Άλλ’ έάν
ίξηκολούθουν να προσχωρούν, δπως
καί συνέβη, νέαι έκάοτοτε Πολιτεΐαι
εις τήν ’Ομοσπονδίαν, ή σημαία θά
καταντούσε τεραστία. Καί διά τούτο
άπεφασίσθη rd προστίθενται μόνον
άοτέρες, νά μή αύξηθή δε πλέον δ
αριθμός τών λωρίδων.
Ουτω διετηρήθησαν είς δεκατρείς
αί λωρίδες, δσάκις δε προσχωρεί νέα
Πολιτεία προστίθεται τήν 4 ’Ιουλίου
ίνα νέον δστρον.
Σήμερον τήν 'Αμερικανικήν Συμ
πολιτείαν αποτελούν 48 Πολιτεΐαι καί
Aid τούτο έπί τής ’Αμερικανικής ση
μαίας άριθμοΰνται 48 άστέρες.

Η
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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1916-ΙΟΥΝΙΟΣ 1917

ρισε πζός τόν Βασιλέα καί έκαμε μιάν ύπόκλιαιν, ητις έξεδήλωνε βαθύτατον σεβασμόν.
— Είσαι λαμπρό παιδί' τοϋ είπεν ό 'Ιά
κωβος Α', παρουσιάζων τόν Πρίγκηπα.
Άλλ’ό Κάρολος, σννειθισμένος άπό τάς
έΦιμοτνπίας, εδωκε τό χέρι του πρός
Ασπασμόν. Ό Νόλλυ έμεινε Αδιάφορος.
— Λοιπόν; Τί περιμένεις διά νά κά^ιης
τό καθήκον σου; τοϋ είπε μέ τόνον επι
τακτικόν ό θείος του.
— Τό καθήκον μου I είπεν δ Νόλλυ έκ
πληκτος- Είναι καθήκον μου νά φιλήσω τό
χέρι αύτουνοϋ τοΰ παιδιού; Καί με μίαν
χειρονομίαν ύπερήφανον επέταξε μακρυά
τό χέρι τοϋ βασιλικοϋ Πρίγκηπος.
Οί αΰλικοί καί δ θείος του τά έχασαν μέ
τήν αύθάδειάν τον αλλ’δ βασιλεύς έγέλασε.
— Είναι σωστός Άγγλος- είπεν. Αυτό
πρέπει νά τοϋ γίνη μάθημα τοϋ Πρίγκηπος
καί νά ξεύρη μέ τι λαόν θά έχη νά κάμη
δν τόν κυβέρνηση μίαν ημέραν.
*0 Πρίγκηψ όμως είχε γίνει κατακόκκινος καί έδαγκωνε τά χείλη του.
Τέλος έμβήκαν είς τό κτήμα καί τό
μεσηιιέρι παρεκάθησαν είς τό πρόγευμα.
* * *
‘Εννοείται δτι δ Πρίγκηψ, δ Νόλλυ καί
Εικά άλλα παιδιά ώδηγήθησαν είς άλλο
Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟΥ
μέρισμα τής έπαύλεως διά νά παίξουν
— ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ —
καί νά προγευματίσουν αργότερα όλα μαζή.
Έξαφνα, ένώ ήρχιζαν τά επιδόρπια είς
ταν κατά τό 1609 είς τήν ’Αγγλίαν
τό Βασιλικόν τραπέζι, οί συνδαιτημόνες
έβασίλευεν Ιάκωβος δ Α', δ Στούορτ,
ήκουσαν άπό τό διαμέρισμα τών παιδιών
είς τό Κίντσμορουκ, είς μίαν έξοχικήν έπαυ-Η ΑΡΣΙΣ ΤΟΝ ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΕΩΝ.-Έν δίίγμα άκόμη Τής βροτως
φωνές. Ένόμισαν κατ’ άρχάς ότι έπαιζαν.
λιν, διέμενεν ένας εύγενής Σάξων, κυνηγών
τών χαρεξηγήοιφν, αί όκοίαι είχον έμφιλοχωρήοει τΙς τάς σχί
'Αλλά κατόπιν ήκουσαν καί κλάμματα. Ό
σε^
τής
Έλλόδος
καί
τής
Άντώντ,
ήτο
καί
ή
άφιξις
τοϋ
στρα

καί γλεντών μέ φίλους του. Μαξή του είχε
Κρόμουελ τότε έτινάχθη όρθιος, παρά τήν
τηγόν Σαράϊγ, είς ’Αθήνας άλίγας ήμέρας μετά τήν άνοδον τής
καί ένα παιδάκι, άνεψάκι του, 9-10 ετών.
έθιμοτυπίαν. Οί αύλικοί τόν ήκολουθησαν
ΦιλτλινΟέρας Κυβιρνήστως ε(ς τήν ’Αρχήν. Είς τόν σταθμόν
Ό εύγενής Σάξων ώνομάζετο Κρόμουελ,
τοϋ ΛαριοσαΙκοϋ, έν Αναμονή τής Εκτάκτου άμαξοοτοιχίας, ήτις
καί μόλις ήνοιξαν τήν πόρτα, είδαν έξωΕφερε τόν στρατηγόν, οί όνο σιότήρες της 'Ελλάδος, ό μεγα
δ δέ μικροσκοπικός συγγενής του Νόλλυ.
φρενικόν θέαμα. Ό Πρίγκηψ, πεσμένος
λουργός πολιτικός καί ό "Υπατος 'Αρμοστής τών Δυνάμεων
Ήτον ένα τρομερό καί ζωηρότατο παιδί
κάτω, μέ τά ωραία του ροΰχα σχισμένα,
Κ. Ζοννάρ, άπηθανατίσθηοαν είς ένα θαυμάσιον τΐτ-ά-τετ άπό
ό Νόλλυ, άφοβο, υπερήφανο, πεισματά
τόν φωτογράφον τής -Εικονογραφημένης..
έκλαιε καί παρέκει έστεκε δ Νόλλυ, προ
ρικο καί άψηφοΰσε κάθε κίνδυνον.
κλητικός και
καί έτοιμος νά τοϋ
τοΰ ξαναρριχθη.
Ένα πρωί, ένώ ή ζωή σιό κτήμα Κρόμουελ έκυλοϋσε δπως πάντα, δ
— Καταραμένο παιδί! έφώναξε
καί
άρπαξε
, ' .ζ. δ' θείος
~ , του
........
ί ’τόν
άρπαξε
άπόΑπό
τό τό
Ιδιοκτήτης είδοποιήθη ότι δ Βασιλεύς θά έπεσκέπτετο τό κτήμά του.
αυτί. Γονάτισε καί ζήτησε συγγνώμην άπό τόν Υψηλότατου. Καταλα
Έπηκολούθησε πανδαιμόνιον. Διαταγαί δεξιά καί Αριστερά είς τούς ύπηβαίνεις, δυστυχισμένε, τί θά πή νά κιυπήσης
κτυπήσης τόν υίόν τοϋ Βασιλέως;
ρέτας καί τούς άλλους ανθρώπους τοϋ κτήματος νά έτοιμασθοΰν διά τήν
—Αυτός έκαμε τήν Αρχή- είπε.Έπρεπε νά τόν Αφήσω; Ά όχι I Ποτέ ί
*,▼?
..
...
Λ.
1
’
<·
δεξίωσιν τοΰ υψηλού ξένου.'Ολοι έτέθησαν είς κίνησιν. Μόνον ό μικρο— Νά μαστιγωθή ! έφώναξε κάποιος.
σκοπικός Νόλλυ εμεινεν Ατάραχος, σάν νά μή συνέβαινε τίποτε γύρω του.
Άλλ’ έξαφνα παρενέβη δ Βασιλεύς πλησιάζων τόν Νόλλυ.
Έξαφνα ήκούσθΐ|σαν αί σάλπιγγες, ποΰ ειδοποιούσαν ότι φθάνει δ
— Είσαι γενναίο καί άφοβο παιδί- τοϋ είπε. Ο υίός μου λοιπόν, όταν
Βασιλεύς. Έπειτα απ’ολίγον, μία πολυτελής άμαξα μέ εφίππους καί
θά μεγαλώση, θά κόμη καλά νά ο' έχη φίλον τουύπηρέτας έσταματοΰσε είς τό κτήμα. *
0 Κρόμουελ τρέχει, γονατίζει
— Φίλον! Ποτέ! 'Ακοΰτε ; Ποτέ ί Απήντησε μέ πείσμα ό Πρίγκηψ.
καί βοηθεί τόν Βασιλέα νά κατέλθή εύχόμενος «Γουέλλ κάμ>·
— Σιωπή! έφώναξε δ Βασιλεύς.
Ό Βασιλεύς ’Ιάκωβος ήτο διαχντικώτατος.
Έπειτα έγύρισε πρός τούς αύλικσύς καί τούς είπε.
— ‘Επήρα μαζή μου καί τόν υίόν μου Κάρολον· είπε. Ελπίζω ότι
— Κανείς νά μήν πειράξη αύτό τό παιδί. Έδωκε ένα θαυμάσιο μά
θά έχης καί σύ, κύριε Κρόμουελ, κανένα παιδί γιά νά παίξουν.
θημα είς τόν Πρίγκηπα, ποΰ εύχομαι νά τόν ώφελήση. Τοΰ έδωκε νά
Ό εύγενής κτηματίας έκύτταξε οτό Αμάξι καί είδε ένα ώχρό παιδί καταλάβη τί θά είπή «Δίκαιον τοΰ Ισχυρότερου
.
*
Άν δ Πρίγκηψ έχει
όκτώ εννέα έτών, πολυτελέστατα ντυμένο, Αλλά πολύ ύπερήφανο. Ήταν
σκοπόν νά γίνη τύραννος τοΰ "Αγγλικοϋ λαοΰ, δέν πρέπει νά λησμονήση
δ δευτερότοκος υίός τοΰ ’Ιακώβου, δ όποιος γεννηθείς τό 1600, ώνοτόν Νόλλυ, ποΰ τοΰ άνταπέδωκε κτύπημα είς τό κτύπημα.
μάσθη Διάδοχος Πρίγκηψ τής Ούαλλίας τό 1616, δηλαδή τέσααρα
Έπειτα έπήγαν νά αποτελειώσουν τό πρόγευμα καί έως τό βράδυ
έτη μετά τόν θάνατον τοϋ Διαδόχου Ερρίκου.
ποΰ έφυγαν, ό Βασιλεύς είχε λησμονήσει τό παιδικόν αΰτόέπεισόδιον.'Ο
W
Χ-— ΜεγαλειόταΚάρολος ένθυμείτε· είπε. Δυστυχώς
το πολύν καιρόν
δεν εχς» παιδιά.
τήν προσβολήν.
Έχω όμως ένα
Τό 1625 ΑπέΑνεψάκι, ποΰ θά
θανεν δ Ιάκωβος
λογισθή εύτυχές
καί άνήλθεν είς
νά κράτηση συν
τόν θρόνον δ Κά
τροφιά τής Υψη
ρολος Α'. Έλη
*
λότητας του.
σ^ιόνησε τότε καί
Δέν είχε τελειώ
το επεισόδιον καί
σει & κτηματίας
τάς συμβουλάς
τήν φράσιν του
τοΰ πατρός του
καί ένα αδιάκριτο
καί, άφεθείς είς
παιδί διέσχισε τήν
χείρας τοϋ εύνοβασιλικήν συνο
ουμένου τοΰ Ια
δείαν καί έφθακώβου τοΰ Α 'Βούσε κοντά είς τόν
κιγκαμ, έβασίλευ
*
Κρόμουελ. Ήτον
σεν τυραννικώς,
δ Νόλλν ό ανε
καταδιώξεις τούς
ψιός του.Έστάθη
Άγγλους Πουρι
δίπλα του καί έγύτανούς καί τούς
ρισε καί έκύτταξε
Σκώτους Πρεσβυ
τον πρίγκηπα μέ
τεριανούς καί καΑπάθειαν.
ταατάς Αντιδημο
—Ό Ανεψιός μου,
τικός, έως ότου,
Μεγαλειότατε· εί·
έκραγείσης καιά
πεν ό Κρόμουελ.
τό 1649 έπαναΈπειτα έστράφη
στάσεως έκαρα
*
προς τόν Νόλλν
τομήθη πρό τοϋ
καί μέ χαμηλήν
’Ανακτόρου Ούάφωνήν τοϋ είπε;
θτχωλλ.
— Χαιρέτησε τήν
Τής’ έπαναστάΑ. Μεγαλειότητα.
σεως ηγείτο ό
Η ΑΚΙΣ ΤΟΝ ΠΑΡεϊΗΓΗϊΒΟΗ.— ΚβΙ.«<αν τά «ραίνον ίφφαβεν «Ις τόν σταθμόν ol Mo άντιχρόσαυιοι τής Γαλλίας άντήλλαΌ Νόλλυ έγύ·
ξαν θερμότατο» χαιρττωμόν,ίνφ 6 κ. Βενιζίλος έχαιράτα τήν συνοδείαν τοϋ στρατηγοί, 4ξ δνόματος τής ήνωμένης ΈλΜδος.
Νόλλυ Κρόμουελ.
τείας, drd
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ΟΙ ΑΟΡΑΤΟΙ ΚΟΣΜΟΙ
Ή «Εΐχογογοα<ρημ£νη> είχεν «SAJujte γ0ψβι βΐς
^άν τενχών πβρί τΛν φαινομένων, τά όχοΐα
τίνος μία νάξίς έπιοτημόνων, κάΐ τά όχοΐα φαινόμενα
κατέταξαν σνστη^ατιπ<&ς ο<ϊτθί, όνομάοαντβς τήν μελά
την αύτήν «^Απόκρυφοι Έπιοτήμαιν. "0<3α &γράψαμ£ν
.ττρί τούτων τών φαινομένων τά έγράψαμβν μάλλον έρασιτεχνι·
χώζ διά νά τηαήοωμΦν ένημέρονς τούς
μας τής
έκιστημονικής αύτής Μίνήαβως. ’Λχό τοΰ άνά χβίρας ττέχονς
δμως νέος παράγων προστίθεται είς τά έπιτβλβίον τών οννβρ
*
γατών της Εικονογραφημένης», ά γλαφυρός τον κάλαμον καί
έγκνκλοπαιδικώτατος κ, Σ, Συρμόπουλος, έκ τϋν άνωτέρων ύπαλ
*
λήλων τής Εθνικής Τραπέζης, όστνς προστφέρθη νά μεταγγίση
τις τάς σελίδας τοΰ περιοδικόν ήμών πάν δ,τι εφτρόν είς φώς
οί σοφοί καί δ,τι έχουν εξιχνιάσει έως τώρα άπό τόν μυστη
ριώδη αύτόν κόσμον τοΰ ’Αυλόν.

άραγε άλλος κόσμος πλήν εκείνου τόν
Υ—ΠΑΡΧΕΙ
όποιον βλέπομεν;
"Οχι! Απαντούν οί πλεϊστοι τών σκεπτικιστών καί
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φωτογραφοϋνται. πράγμα άποδεικνΰον περιτράνως τήν «ύλικήν· των
υπόστασιν. ’Ανακαλύπτονται άγνωστοι μέχρι τοΰδε ίδιότητες είς διά
φορα άτομα, ίδίφ γυναίκας, εύπαθεϊς, νευρικός ή ύστερικάς, ή παρουσία
τών όποιων προκαλεΐ μετά τής μεγαλειτέρας εύχερείας τάς έκδηλώσεις
τοϋ ‘Αοράτου. Τά τοιαΰτα άτομα καλοΰντα «διάμεσα» (mediums), καί
διαιρούνται είς διάμεσα βλέποντα, άκοΰοντα, αισθανόμενα, κλπ. Ό
περίφημος Hoorn, έν Άγγλίφ, επιτυγχάνει τά θαυμασιωτερα τών πει
ραμάτων, καί παρ’ αύτόν δ Croox δίδει λαβήν είς νέας έρευνας^ Ή
Επιστήμη πρό τών φαινομένων αυτών αναγκάζεται νά κάμη τό πρώτον
βήμα ϋπο^ωρήσεως περιβάλλουσα διά μεγαλειτέρας σημασίας τόν
ψυχιατρικόν της κλάδον.
Αί θορυβωδέστεραι εκδηλώσεις όμως, αί Αμέσως προσπίπτουσαι είς
παντός τήν άντίληψιν, ύπήρξαν αί λαμβάνουσαι χώραν εις τάς παρά τοΰ
■ λαοΰ κληθείσας σνοιχειωμένας οΙκίας- Εκεί βλέπομεν πολλάκις τήν
αόρατον δύναμιν ενεργούσαν άνευ τής έπεμβάσεως τοϋ διαμίσον. Ή
συνήθης μορφή τοϋ τακτικού τούτου φαινομένου είναι ή πτώσις λίθων
καί παντοειδών άλλων αντικειμένων εντός οικίας κεκλεισμένης, κατοικουμένης ή μή, θόρυβοι δαιμονιώδεις, χορός καί θραθστς διαφόρων
οίκιακών σκευών, καί τά παρόμοια. Ή Αστυνομική ’Αρχή σπεύδουσα
έπί τόπου Αναγκάζεται νά σταυρώση τάς χείρας μηδέν δυναμενη νά
πράξη. Ή έμφάνισις ίερέως καί ή επακολουθούσα ίεροτελεστία δτε μεν
καταπαύει Αμέσως τά φαινόμενα ταΰτα, δτέ δέ προκαλεΐ μανιώδη έντασιν αϊτών. Τά σχετικά έκδοθέντα συγγράμματα βρίθουσι παραδειγμά
των έκπληκτικών έπί τοΰ προκειμένου, ή θετική 'Επιστήμη όμως εξα
κολουθεί παραμένουσα Ασυγκίνητος, καί Αφίνουσα τήν έξέτασιν αυτών
είς τούς εύφαντάστονε καί ψυχοπαθείς τούς έχσντας καιρόν... διά
χάσιμον. Ή Ανάμιξις όμως δλίγων άναμφισβητήτου έπιστημονικοΰ

τών οπαδών τών λεγομένων θετικών έπιστημών.
— Ναί! άπαντφ μία άλλη μερίς, μικρά αύτή, ανθρώ
πων κατεχομένων ύπό τής έμμονου ιδέας ότι ή φύσις δέν περιορίζεται
μόνον είς δ,τι προσπίπτει είς τάς πέντε αισθήσεις μας, Αλλ’ ότι ύπάρχουσι πέριξ ήμών κόσμοι ολόκληροι, άγνωστοι είσέτι, μυστηριώδεις,
αόρατοι, αφάνταστοι υπό έποψιν μεγαλείου, κόσμοι περικλείοντες δυνά
μεις φυσικός ιδέαν τών οποίων δ πτωχός Ανθρώπινος νους δέν δύναται
οθτε νά συλλάβη κάν ακόμη.
«Τό παν είναι ή Βλη, ή όποια άδιακόπως μεταβάλλει μορφήν, καί
ούδέν πλέον», λέ
γουν οί μεν. Τό
ορατόν είναι ή έκδήλωσις τοΰ ’Αορά
του» λέγουν οί δέ.
Ποιος έχει δίκαιον;
Διά νά κρίνωμεν
ι
ώς Αμερόληπτοι
παρατηρηταί, δέν
δυνάμεθα παρά νά
καταφύγωμεν είς
τά γεγονότα καί
μόνα, πλήν δέ τού
του, νά έξετάσωμεν
καί τό «ό',Γ.fliiuμ»ν· κατά τρόπον
διαφορετικόν εκεί
νου τόν όποιον με
ταχειρίζεται τό σύνηθες επιστημονι
κόν βλέμμα.
Τά γεγονότα μας
λέγουν πολλά πρά
γματα. Δεν θά Ανατρέξωμενάκσμη είς
τά βάθη τής Αρχαιότητος, περιορίζόμενοι είς τήν σύγ
χρονον εποχήν.
Είναι γνωστότατη
.
aww—»*/
ή Ιστορία τών δύο
Η χ(ΝΑΐεΛ«ΟΣΐΣ. — ΈκιΙ ιΐς τό ά»α«ιπιαιύ»ον «δίον τοϋ "Αρτ»;, ύπό του; ήχου; τή; μουοικής κοί τά; ιϋχά; τής όκκληαΟϊ^’tv&nw’'
Δδων fox αί όποϊαι
τοϋ ύ.τονξγικοδ Συμβουλίου καί τών άρχηγών τ»ν, 5λαμψε» ίι πρώτη ΛκτΙ; τή; ιάπαλλαγης άπό τήν τρομοκρατίαν τοϋ καταλνΜντος
έπέσπασαν τήν
χαΰΕβΐί&τος, άξιωμαηκοί χαι στοατκδται έ«ω*αν τί I8Q0 καί
Λίβτνν 6ίς τόνΐ νί<»ν Βασιλέα καί ΑφοΛωσιν
προσοχήν τών δυο
Mil τνφλήψ ΰπαχοήν είς τά ««λέΰσματα τής ΠατςΙ&ος των.
ημισφαιρίων περί
τά μέσα τοΰ παρελ
κύρους όπαδών αύτής προσδίδει νέαν κατεύθυνσιν είς τάς έρευνας.
θόντος αίώνος. Τά δύο ταΰτα πλάσματα, ήλικίας 12 καί 14 έτών κατοιΉ σοβαρά έργασία τοϋ διασήμου Flammarion, Ασχοληθέντος είδικοΰντα έν Σμύρνη, ήρχισαν ύφιστάμενα νύκτωρ _Αγριας έπιθέσεις παρ’
κώς είς τήν έξ λποστάσεω; ένέργειαν τής ανθρώπινης ψυχής προξενεί
όντων Αοράτων εναντίον τών οποίων ούδεμία ύπεράσπισις ίσχυσε- Ή
νέον πάταγον, καί ή Επιστήμη Εξαναγκάζεται είς δευτέραν ύποχώρησιν
παρουσία τών δύο δεσποινίδων ήτο Αρκετή διά νά προκαλέσρ αότομάτου; μετακινήσεις επίπλων καί διαφόροιν οίκιακών Αντικείμενων, κρό άναγνωρίζουσα τά σχετικά (ραινόμενα ύπό τόν τίτλον τής Τηλτπαθείας.
Τέλος, ή διάνοια τού μεγάλου Charcot είσδύουσα είς τούς νόμους τής
τους παντοειδείς προερχόμενου; άγνωστον πόθεν. σχίσιμον ενδυμάτων,
Αρχαίας Λευκής Μαγείας, μελετά, πείθεται, καί επισημοποιεί τήν ύπό
καταστροφήν σκεπασμάτων, καί ένίοτε κτυπήματα παρ’ αοράτων χειτής ιατρικής Επιστήμης παραδοχήν τής ‘Κποβολής, τοΰ’Κπνωησμον,
ρών, Αφίνοντα καταφανή ίχνη έπί τοϋ σώματος τών κορασίων. Ό
καί τής Μαγνηττκρς έπιδράσεως τοΰ Ανθρώπου.
πατήρ Fox έσχε τήν φαεινήν ιδέαν νά έκμεταλλευθή τήν περίστασιν,
Ή πρόοδος έκτοτε χωρεΐ γιγαντιαίοις ^ήμασι. Οί κύκλοι τών σπου
καί ώδήγησε τάς θυγατέρας του είς ’Ιταλίαν όπου ηρχισε δημοσίας παρα
στάσεις έξ ών άπεκόμισε πλούτη. Τό μυστήριον όμως παρεμεινε μυστή δαστών τών άποκρύφων Επιστημών αυξάνουσι καταπληκτικώς, αί
μεγάλαι έταιρίαι τής έρεύνης τών ψυχικών φαινομένων έν Παρισίοις
ριον, αί δέ συζητήσεις κα< τά σχόλια εΐ; ούδέν κατέληξαν αποτέλεσμα.
καί έν Λονδίνφ κρατοϋσι τά σκήπτρα τής όλης κινησεως, τά συγγράμ
Τό πράγμα έκίνησε τό ένδιαφέρον πολλών έπιστημόνων, οί όποιοι
ματα τών Christian, Louis Lucas, S6dir, Papus κλπ., καί αί μεγάλαι
ήρχισαν σοβαρώς Ασχολούμενοι περί τήν έξερεύνησιν τών παραπλήσιας
έπιτυχίαι τών πειραμάτων τοϋ Acsakoff έν Ρωσσίρ ρίπτουσιν άπλετον
(ρύσεως γεγονότων. Τά φαντάσματα, τά στοιχειά, οί βρυκόλαχες, η
νεράιδες, ή λάμιαις καί τά ξωτικά, όσονδήποτε καί Αν άπετέλουν αντι φώ; έπί τοϋ μυστηριώδους έτι ’Αοράτου περιβάλλον
τος-Τέλος, τά πειράματα τοΰ καθηγητοΰ Λομπρόζο,
κείμενα οργίων εις τήν λαϊκήν φαντασίαν, θά είχον κάποιαν βάσιν
τά έπιτευχθέντα διά τοΰ σπανίου διαμέσου του Εύσαπραγματικήν, ή δποία έπρεπε νά έρευνηθξ προσεκτικώς. Καί ή προσοχή
τών Ανθρώπων αύτών έστράφη εύθύς Αμέσως είς μεμονωμένα καί Ασή πίας Παλλαδΐνο, γνωστά έχ τών συγγραμμάτων τοΰ
ίδιου έπιστήμονος, έμβάλλουσιν είς σκέψεις καί τούς
μαντα φαινομενικώς γεγονότα, τά όποια έν τούτοις ούδεαίαν φυσικήν
πλέον δυοπίστους.
εξήγησιν έπεδέχοντο, εις τάς λεγομένας «συμπτώσεις», εις τά συνήθη
Άδυνατοϋμεν νά περιλάβωμεν έν τη παρούσφ βραδνει^α, είς τάς «προαισθήσεις
*
καί τά τοιαΰτα. Έταιρίαι σοβαραι
χυτάτη μελέτη τήν περιγραφήν πάντων τών επιτευσυνέστησαν πρός συλλογήν γεγονότων καί σχηματισμόν κρίσεων καί
χθεντων έκτοτε νεωτέρων καταπληκτικών φαινομένων,
συμπερασμάτων. Καί ή έργασία αδτη Απέδωκε θαυμάσιους όσφ καί
θά άναφέρωμεν όμως έν καί μόνον συμβάν, άναγραάπροσδοκήτους καρπούς.
tjj'Ev τφ μεταξύ τά διάφορα μυστηριώδη φαινόμενα έξακολουθοδσιν φόμενον είς σύγγραμμα τοΰ δόχτορος Papus (La Magie
et l'Hypnose, σελ. 280), καί τούτο διότι αί παρομοίας
έκδηλούμενα. Δέν περιορίζονται μόνον εις κρότους καί αύτομάτους
φύσεως ούκ όλίγαι έκδηλώσεις έδωκαν Αφορμήν είς
μετακινήσεις αψύχων Αντικειμένων, Αλλ’ έκδηλοΰνται και είς εμφανίσεις
τήν προσεκτικωτέραν μελέτην τής ύπνώσεως, εξ ής
προσώπων άποθανόντων, ή μελών τοΰ Ανθρωπίνου σώματος, συνήθως
νέον κα! λαμπρόν έπεχύθη φώς έπι Απειρίας μυστήρια»ύπό μορφήν Αερώδη καί φωτεινήν. Αί παντοειδείς αύται εμφανίσεις
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νά σιτευτή) εΐς τό πλη
σίον χωρίον Β. δπου
γραία τις έκινδύνευε.
Διηνθύνθημεν όμοΰ εΐς
τδ ύποδειχθέν χωρίον,
καί εΐσηλθομεν εϊς χαλύβηνάθλίαν δπου εΰρέθημεν πρό Απαίσιου θεά
ματος: Γραία τις κατέκειτο εΐς έλεεινήν στρω
μνήν έχουσα τό κρανίον
διερρηγμένον. Έξέτασις
προσεκτική τής χαινούσης πληγής άπεβειξεν
δτι αύτη είχε προξενηβή
ύπό τρομερού κτυπήμα
τος διά κοπτεροϋ οργά
νου. Έξηκριβώθη δτι ή
γραία, Ασθενής ούσα,δέν
εϊχεν έγκαταλείψη τήν
κλίνην της άπό πολλών
ημερών, διέτρεχονδέ εις
βάρος της περίεργοι δια
δόσεις δσον άφορφ τήν
μαγικήν της δύναμιν. ΟΙ
συρρεύσαντες κάτοικοι
τού χωρίου έφαίνοντο
ανακουφισθέντες εκ τοΰ
Η ΖΥΝΑΔβΑΦΟΣίΣ. — Βΐς την τελετήν αύτήν, τήν σημειώσασαν ένα σταθμόν είς τήν νέαν ττε^ίοδον τοΰ ΈΌνιχον ί**^ΐ βίον,
σύσσωμου τό 'Υπουργικόν Συμβούλιου. Τό συγκοντρωμένον άπό πρωία, ύπό τάς καυστικός τοΰ ήλιου άχτίνας πλήθος, έχαιρέτηοτ
συμβάντος, ή σύζυγος
τήν άφιξίυ του μά ένΟουσιώδτις καί οόρανομήκβις ζητωκραυγάς.
μάλιστα τοΰ παντοπώλου έλεγεν Αναφανδόν:
δών φαινομένων. Άφίνομεν αύτόν τόν ήρωα νά όμιλήση:
«Έπί τέλους η μάγισσα έπαθεν δ,τι τής έπρεπεν!».
«Έξεδύθην (εφερον τήν στρατιωτικήν μου στολήν), τοποθετήσας τό
Αντί πάσης έπεξηγήσεως τοΰ Ανωτέρω φαινομένου, έφιστώμεν τήν
ξίφος μου έπί καθίσματος πλησίον τής κλίνης μου. Κατεκλίθην καί
προσοχήν τοΰ Αναγνώστου είς τά έπιτευχθέντα Αποτελέσματα τής θαυέσβεσα τό κηρίον μου. Μόλις έσβέσθη τό φώς ήκουσα Ισχυρώτατον
μασίας έργασίας τοΰ A. de Rochas.
ξύσιμον εΐς τήν θύραν τοΰ πρώτου δωματίου, όμοιάζον μέ ξύσιμον
‘Ο άποκρυφιστής ούτος είναι έκ τών πρώτων σχόντων τήν ιδέαν δτι
προξενούμενον άπό τούς δνυχας σκύλλου. Έφαίνετο δμως πολύ έντο ό υπνωτισμός, δέν δύναται νάπεριορίζηται μόνον εΐς τάς τρεις γνωστάς
νον, μέχρι τοΰ σημείου τοΰ νά Αρχίση ή θύρα ύποχωροΰσα. Ένόμισα
ληθαργικάς φάσεις αύτοΰ, άλλ’ δτι έξακολουθοΰντες τήν μαγνητικήν
δτι ό σκύλλος μου Sokol όνόματι, είχε μείνει εις τό σπήτι, καίτοι δ
έπενέργειαν έπί τοΰύπνωτισθέντος, προκαλοΰντες συνεπώς καταστάσεις
κρότος έφαίνετο προερχόμενος έκ τοΰ εσωτερικόν τοΰ δωματίου, καί
βαθύτερος ύπνώσεως, θά εύρεθώμεν πρό νέων φάσεων παρουσιαζουσών
δχι έκ τού διαδρόμου. Έφώναξα πολλάκις τόν σκύλλον μου, άλλ’ εΐς
σοβαρώτερα Αποτελέσματα. Έφαρμόσας μετ’ έπιμελείας τήν θεωρίαν
άπάντησιν ό θόρυβος ηύξανεν.
ταύτην διά πειραμάτων έκτελεσθέντων παρά τοΰ ίδιου, εσχεν επιτυχίαν
_ «Εϊχον άφίσει τήν πλησίον τής κλίνης μου θύραν, δι’ ής έπικοινωνοΰσι
πλήρη : Κατά τήν 5ην φάσιν, καί δεξιά τοΰ ύπνωτισθέντος, έπεφάνη
τά δύο δωμάτια, άνοικτήν, καί δι’ Αποτόμου κινήσεως τοΰ ποδός μου
φάσμα κυανοΰν, φωτεινόν, κατοπτρϊζον, ούτως εΐπεϊν τάς κινήσεις τών
τήν έκλεισα παταγωδώς. Αυτοστιγμεί ό θόρυβος τοΰ ξυσίματος ήκούδεξιών μελών τοΰ σώματος τοΰ ύπνωτισθέντος. Κατά τήν <5ί» φάσιν,
σθη μανιώδης έπί τής θύρας αύτής. Έτρόμαξα αρκετά, καί έσπευσα νά
καί Αριστερά αύτοΰ έπεφάνη φάσμα έρυθρόν, έπίσης φωτεινόν, καί
ανάψω τό κηρίον. Ό θόρυβος έσταμάτησε.
Αποδίδον τάς, κινήσεις τών Αριστερών μελών τοΰ σώματος. Κατά τήν
«Καιήλθον τής κλίνης καί εΐσήλθον εΐςτόπαραπλεύρωςδωμάτιον, εΐς
7ην φάσιν, τά δύο φάσματα ήνώθησαν εϊς έν, Απέχον 1,50 περίπου
τό όποιον ούδέν τό ανώμαλον παρετήρησα. Έξήλθον εΐς τόν διάδρομον
μέτρον. Από τοΰ κοιμωμένου, καί κινούμενον κατά τήν θέλησίν του.
καί κατήλθον εΐς τό ισόγειον. Δέν άντελήφθην τίποτε. Σιγή άκρα, αί
Κατά τάς επομένας φάσεις έπετεύχθη ή Απομάκρυνσις τοΰ φάσματος,
θύραι καλώς κεκλεισμέναι, ώς ήσαν άφ’ εσπέρας. Μηδέν έννοών, έπακατά τήν θέλησιν τοΰ κοιμωμένου, καί εις μεγάλος Αποστάσεις, καί η
νήλβον εις τό δωμάτιόν μου καί κατεκλίθην έκ νέου, σβέσας τό κηρίον.
διέλευσις αύτοΰ διά τοίχων, κεκλεισμένων θυρών, κλπ. καίτοι μετά
Αλλ’ ό θόρυβος επαναρχίζει μέ μανίαν έπί τής πλησίον μου θύρας.
τίνος δυσκολίας.
•Διατελών ύπό τό κράτος νευρικής ύπεροιεγέρσεως καί χωρίς νά
,Κεντών διά καρφΐδος τήν χείρα τοΰ φάσματος, ό de Rochas, παρεΑνΑψω φώς, πηδώ, αρπάζω τήν σπάθην μου, άφοΰ τήν έσυρα έκ τής
τήρει τήν αίσθησιν τοΰ κεντήματος έπί τής πραγματικής χειρός τοΰ
θήκης, καί ορμώ είς τήν θύραν. Κατόπιν ού σμικράς Αντιστάσεως τήν
κοιμωμένου, πάσα δ’ ενέργεια επί τοΰ φάσματος έπροξένει άνάλογον
ανοίγω. ’Εντός τοΰ δωματίου, καί ακριβώς έπί τής θύρας τής συγκοιαίσθησιν εΐς τόν κοιμώμενον. Τό φαινόμενον παρουσιάζει έπομένως τήν
νωνούσης μέ τόν διάδρομον,
καί τήν όποιαν προηγουμενωςι
εϊχον κλείσει καλώς έσωτερικώς, διακρίνω μίαν μεγάλην
φωτεινήν σκιάν... Χωρίς νά
σκεφθώ τίποτε όρμώ πρός τά
εμπρός καί καταφέρω τρομε
ρόν κτύπημα διά τής σπάθης
μου έπί τής θύρας. Δέσμη σπιν
θήρων έτινάχθη έξ αύτής, ώς
Αν ή σπάθη μου είχε συναντή
σει καρφίον η άλλο μέταλλον.
‘Η αιχμή είχε διαπεράσει τό
ξύλον, καί τήν άπέσπασα μετά
κόπου. Έσπευσα νά άνάψω τό
Φώς καί μέ τρν σπάθην άνά
χείρας ήρχισα ερευνών.
»Ή θύρα είχε σχισθή έκ τοΰ
κτυπήματος ?ως κάτω. Καρφίον
ή άλλο μετάλλινου αντικείμε
νου ούδαμοΰ εϊδον, καί τό κοπτερόν άλλως τε μέρος τής
σπάθης δέν έφαίνετο συναντήσαν τοιοΰτόν τι. Ήρεύνησα έκ
νέου έπιμελώς ολόκληρον τήν
οικίαν, άλλ’ ούδέν τό Ανώμα
λον παρετήρησα. Άνήλθον τότε
εΐς τό δωμάτιόν μου καί κατε
κλίθην πλήρης παραδόξου ψυ
χικής γαλήνης, κατόπιν τής νευ
ρικής κρίσεως ήν εϊχον ύποστή.
»Τήν έπομένην πρωίαν εύρισκόμην μετά τοΰ ιατρού Ν. εις
βτβν, τ" "λ,,βή τ“. ’’■'βρίνσαντα ιΐς το πίδίου τον “Αρτως, διά νά χειροκροτήσουν τούς ατοατιώτας mas. ■·,
τούς τείνοντας εΐς άλλήλους τό χέρι, μετά τον χωρισμόν τον όποιον έκέφερεν ύπουλος καί άίεχ-άής προπαγάνδα, διά τό μεγάλείον '
δν διηγούμην τά συμβάντα τής
τής πατρίδος,_ «τον·τά πλήθη αύια ίπέστρεφον έκ τής τελετής, διωργάνωσαν συλλαλητήριά παμπληθές καί έπιβλητΧόν* ίό
νυκτός, δτε ούτος ειδοποιείται
όποιον κατίληξεν εΐς τδ ξενοδοχείου τής «Μβγ. Βρεττανίάς», ζητωκραυγάζον τόν μεγάλον "Ελληνα πολίτην.
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Γουΐλκν.—Ά I Όστε δέν πιστεύετε πιά
ό,τι δέν εϊνε παρά έκτυφλωτική Αλήθεια,
ειλικρίνεια.... τέλος πάντων τό παν, ό
έρως μου γιά σάς ;
Άρλέττα. -- Ναί, τό πιστεύω. Δέν βλέπω
δμως ποΰ μπορεί νά καταλήξη αύτό. Έχουν
περάσει ώς τώρα τρεις μήνες ποΰ δείχνετε
κοντά μου μιά έπιμονή, ποΰ δέν μοΰ εϊνε
Αδιάφορη, σάς τό βεβαιώ αύτό, άλλά ποΰ
τήν εύρίσκει κανείς επικίνδυνον. Κι
* έπειτα,
γιά νά μιλήσω καθαρά, ποιος δ λόγος νά
διακινδυνεύω έτσι άνωφελώς ;
Γουίλκυ. — *Η κατηγορία εϊνε χαριτω
μένη, τήν στιγμήν ποΰ σείς δέν θελήσατε
Ακόμη . . .
Άφΐίτια, tor διακόπτει.— Δέν θέλησα νά
είμαι μαιτρέσσα σας, αύτό εϊνε Αλήθεια ...
υπάρχει όμως καί κάτι άλλο ...
Γουΐέκυ, χωρίς ενθουσιασμό.—Ό γάμος ;
’Αρλέτια. — Ό μόνος δυνατός δεσμός γιά
μιά γυναίκα,δπως εγώ- οφείλατε νά τό γνω
ρίζετε.
Γουΐλχν. —Κατάλαβα, έν τούτοις, πώς μέ
τήν κοσμική κατάστοσί σας, τδνομά σας, την
ύπόληψι ποΰ γνωρίσατε νά κρατήτε, είσθε
άπό εκείνες ποΰ νυμφεύονται · - · ■ 2άς
ζητώ συγγνώμην, γιά τήν φρασεολογία μου
αύτή.... Εϊνε οί ‘Αμερικανικοί μου τρό
ποι (Διαχοπή). Έχετε έκτός άπό την Αξίαν
τής συζυγικής άμοιβαιότητος, έξαιρετικήν
λεπτότητα, είσθε Από μιά ράτσα, καί ένα
Καί ή πάλη έξακολουθεϊ. Καί τό έρώτημα
έπίπεδον Ανωτέρας κοινωνίας. Ώστε κι’έσείς
«Υπάρχει Αραγε άλλος κόσμος πλήν έκείέπίσης μπορείτε νά καταλάβετε, νά παρανου τόν όποιον βλέπομεν;» εϊναι είς τών
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΤΟΥΛΟΣ
δεχθήτε, δ,τι δέν θά προτείνω σ’ άλλη.
πλείστων τά χείλη. Καί έξακολουθοϋσιν οί
ΔίΛνθνντής τήί Ριζαςείου Σχολής.
Ιδού ή γνώμη μου: Δέν αποκρούω έντελώς
Ά«ο τάς έξβχούσας φν<5ΐογν®μίας τοΦ Ελληνικού Κλ·ιςου,
μέν λέγοντες ■ δχι! », καί οϊ άλλοι άπαντώντόν γάμον. ’Αλλά δέν τόν παραδέχομαι παρά
άνη(> μέ Λουτάτην μό^ρωσιν και νεωτεριστικά-; <»γι«ις
τες <Ναί'«. ΟΙ πλεϊστοι δμως διερωτώνται:
Λοχάς. *Ωοκίσας έξαιρβτικΑς τήν νέαν Κυβέρνησιν. elve ό
μεταξύ Ανθρώπων ποΰ ξέρουν ότι ήμποροΰν
«Κάτι εϊναι, κάτι τρέχει, Αλλά τί; Έδώ εϊναι
pyfrΤριγμένος
τόν Μητ^οπόλιτικάν Φ^άνον Ανηνών.
ευχαρίστως νά ζήσουν μαζί. ’Εμείς ξέρουμε
τό ζήτημα». Φαίνεται δτι ό Αρχαίος Πολιτι
πολύ καλά ότι ήμποροΰμεν εύχαρίστως ν’ Αγαπούμε μαζί.
σμός μέ τά Ανεξερεύνητα μυστήριό του, τούς
τ _ θεούς
. του, τά, μαντεία
·
Άρλέττα. — Μιλάτε γιά τόν έαυτό σας;
%
του, καί τήν Μαγείαν του, δέν ήτο τόσον...' κουτός δσον θέλομεν νά
Γονΐλκυ. — ’Ας μή παίζουμε πιά κρυφτούλι. Μιλώ καί γιά τους δυο
τόν νομίζωμεν....
Σ. ΣΥΡΜΟΠΟΥΛΟΣ
μας. Τό ξέρουμε αύτό, άλλ’ Αγνοοΰμεν άν ή Ιδιαιτέρα μας ύπόσταοις,
tjf 5^
κοινή, ήμπορεϊ νά είναι ύποφερτή.
MICHEL PROVINS
•Αρί/τια. — Πώς μπορείτε νά φαντάζεσθε; -. .
Γουιλκν. — Ά! υπάρχει τόση διαφορά μεταξύ τών ώρών ποΰ
άγαπφ κανείς, καί τών άλλων'... Τότε γιατί όχι μιά δοκιμή;
Άρλέττα. — Δοκιμή;
....
ΤΖΩΝ ΓΟΥΙΛΚΥ, ένας άπό τούς ’Αμερικανούς έκείνους διβτκατομμνοιούχονς,
Γουΐλχν. — Ναί, άς μιλήσουμε, σάς παρακαλώ, ελευθερως· ο,τι σας
ποΰ ζοΰν μεταξύ Νέας Ύόρκης καί Παρισίων, διαμοιραζόμενοι ίΐς τον Παλαιόν
έμποδίζει νά συγκατατεθήτε δέν προέρχεται άπό ήθικούς λόγους,
καί τον Νέον Κόομον, έργαζόμινοι etc τόν ένα καί έρχόμτνοι νά διασκεδάσουν εΐς
ούτε άπό προλήψεις, τό ξέρω, είναι απλώς ό φόβος τής γνώμης.
τόν άλλον. Καταστάς, άπό τάς ουνηϊιίας μακράς διαμονής, σχεδόν βσυλεβαρδιέρος,διατηρεί πάντοτε όλίγον άπό τόν φόβον έκεϊνον, πού διακρίνει τούς ξένους,
Έάν τό πράγμα συνέβαινε, έτσι μέ περισσότερη, γοητεία, εΐς μίαν ερηπον άποφεύγουν τό ειρωνικόν πνεΰμα τοΰ βουλεβάρτου καί τήν συνταρακτικήν
έπί χιλίων, ποΰ νά σταματήση
μόνησον, δέν θά ύπήρχε μία
’ γυναίκα
‘
* έπίδρασιν τής Παρισινής.
εμπρός είς τήν μοναχι
ΑΡΛΕΤΤΑ ΝΤΕ ΖΙΒΡΕ, ένας άπό τους ΰαυμασίονς λαμποκοποΰντας άστέρας
είς τήν κοσμικήν κίνησιν, τών όποίων ή σχέσις καί ή συντροφιά έπιζητεΐται άπό
κήν της Αρετήν.
τήν σφαίραν έκείνην τής άνιοτέρας Παρισινής ζωής. Μέ τήν ραφιναρισμένην κομ
Άρλεττα, μειάιώσα χω
ψότητα καί τήν έξαιοετικήν χάριν της καί α’ ένα δίπλωμα χήρας, ή κυρία ντε
ρίς να τό θέλη.— Ή ιδέα
Ζιβρέ, περιβάλλεται άπό μεγάλον
κύκλον θαυμαστών έπιζητούνσας εϊναι πολύ έμορφη I
τιον την φιλίαν καί τήν εΰνοιάν
Γουίλκυ.—Ναί, είναι
της, γοητεύουσα με τήν έμορφιά
έμορφη γιατί είναι δί
την, μιά έμορφιά συνοοενομένην
άπό τήν άπειρον έκείνην γν·
καια. Λοιπόν, άς ύποναικεΐαν λεπτότητα πού σάν νά
θέσωμεν ένα σχέδιον:
μαγνητίζη,κυριεύει τους άνδρας
Αναγγέλλετε τήν άναχώκαί τούς υποδουλώνει. 'Ομοιάζει
τάς σπάνιος γυναίκας, που μέσα
ρησίν σας δια ταξεϊδι
είς τις πιό σφίκτοκσυμπωμένες
ολίγων μηνών, είς τήν
ρόμπες, δίδουν τήν έντύπωσιν
Αίγυπτον, παραδείγμα
ολόγυμνης, του φρέσσοντος άπό
τό ύφασμα δέρματος, άκτινοβοτος χάριν, διά λόγους
λόΰντος τρόπον τινά τήν εύωύγείας. ’Αντί δμως τής
δίαν καίτάάρώματατονγυμνοΟ.
Αΐγύπτου μεταβαίνετε
Τέλος ένα πλάσμα τοΰ άμαρτήματος, — δ,τι οί πατέρες μας
εΐς τήν Χάβρην, δπου
καλουσαν έπικίνδυνη γυναίκα.
συναντάτε τήν θαλαμη
γόν μου, κι’ εμένα άναΌ Τζά>ν Γουΐλχν άρχισε
μενοντά σας. Φεύγουμε
μαζί της μέ φλέρτ, κι’ έγιά την ’Αμερική, δπου
φθασε σιγά-σιγά σχεδόν εϊς
κανείς δέν μάς γνωρίζει·
τό ηάθος. Ή Άρλέττα, μέ
σάς έγκαθιστώ σέ μιά
σοφές καί μετρημένες κοΑΘΟΣ PQMANOX
άπό τις βίλλες μου, —
κετταφίες τόν ώδήγησεν εΐς
.. Ελιάς εΙσιλάοΟσα εΐς τήν χορτΟιν τών Συμμά
Ή
όποια
θά
εκλέξετε
έπί
τό σημεΐον έκεϊνο, οπού ό
χων, οί όποιοι μάχονται ύπέρ τής έλιυσερίας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ
τής άντίαρτηοΐας τών μικρών λαών, #ά συμπαοαάνδρας γίνεται ένας Σαμ τοΰ χάρτου, — καί θά
Μετά τήν έπελβοΰσαν ένότητα τοΰ Κράτους, ή
κανήστι εΐς τό ανγκαΐσνμτνον χροσβχώς σννέδριον
έχετε
περιποιήσεις,
όπως
ψών πολύ κοντά εΐς την
Κυβέρνησις έσπευσε ν’άποκαταστήση τάς διπλω
έν ΠαριοΙοις, τό όποιον μεταξύ τών άλλων, Οά σνζηκαί είς τήν θαλαμηγόν
ματικός μας άντιπροσωπείας είς τά Κράτη τής
τήοη καί τά ζητήματα τής Βαλκανικής. ΕΙς τό αννέστιγμήν νά κουρευθή Από
μου,
ώς
βασίλισσα,
καί
’Αντάντ. Είς τό Λονδίνον τήν 'Ελλάδα έκπροόριον τούτο τήν Ελλάδα θ' άντιχροαωτεόσγι ό έν
τήν Δαλιδάν.
σωπεί καί πάλιν ό κ. Ίω. Γεννάδιος, μία άπό τάς
ΠαρισΙοις Πςίαβτντής μας κ. "ΑΛως Ρωμάνος διά
Εκείνες τις ήμερες ή κυ αί έπιθυ μίαι σας, αί τρελΙσχυροτέρας διπλωματικός μας φυσιογνωμίας.
τά διπλωματικά ζητήματα.
λότεραι, θά είναι διαταρία ντέ Ζιβρέ, επιθυμούσα
γαί.
Θ'
άγαπώμεθα
...
νά επίσπευση τά πράγματα, υποδέχεται μ’ Αρκετήν ψυχρότητα τόν
δσον τό επιτρέπει ή φύσις, · -. μή δίδετε προσοχήν εΐς τήν φράσιν μου,
νεαρόν ’Αμερικανόν, δ οποίος εκπλήσσεται διά τήν μεταβολήν.
είναι τρόπος τοΰ λέγειν ποΰ συνηθώ ... καί έπειτα Από τεσσαρες μήνες,
άς ώρίσουμε αύτό τό διάστημα, δν εύρίσκωμεν ότι τά γοΰστά μας, αϊ
Γονίλχν.—Ή Παριζιάνες εϊνε παράξενες μ’ αύτες τους τις ιδέες ποΰ
συνήθειαί μας, αί ΐδέαι μας, ήμποροΰν, έκτος άπό τόν έρωτα, νά δημι
Αλλάσσουν δπως καί ό άνεμος. Τάς Αφίνεις τήν προηγουμένην, μέ τήν
ουργήσουν ζωήν οίκογενειακήν, γλυκειά καί ηδονικήν, θά γίνετε εμπρός
rtercotthjciv οχηματιομένην έπάνω σ’ βσα εΤηαν καί σ’ δσα άφισαν νά
εις τάς άρχάς τής χώρας μου, ή κυρία Τζών Γουίλκυ. "Αν^δχι, τότε μια
ύπονοηθοΰν, πώς δέν Απέχεις πιά παρά δυο βήματα Από τόν σκοπόν
Από τάς θαλαμηγούς μου,—έχω δώδεκα έκεί κάτω,—θά σάς έπαναφερη
ποΰ έπεδίωκες. Καί τήν έπομένην, πατατράκ, βρίσκεσαι χίλιες λεύγες
εΐς όποιον λιμένα επιθυμείτε. Θά έπιστρέψετε εϊς τό Παρίσι και θά
μακρυά. Τί μπορώ νά κάμω ; Τί συνέβη άπό χθές εως σήμερα ;
•
διηγήσθε τάς εντυπώσεις σας άπό τό ταξεϊδι σας είς τάς οχθας τοΰ
Άζίίττα. — 'Απλούστατα, σκέφθηκα I

έκ τοΰ ανθρωπίνου σώματος Απόσπασιν
τφί αόζΦητικότγεοί (exteriorisation de la
sensibility).
Ή τολμηρά διάνοια τοϋ de Rochas προέβη
έτι περαιτέρω.
Παρατηρήσας δτι τά μόρια τοΰ φάσματος
ύφίστανται διάθλασιν άνάλογον πρός τήν τοΰ
φωτός, παρ’ οί ϊσως παρασύρονται, έσκέφθη, δτι, άν ήδύνατο διά φακού νά προβάλη
τό Ανθρώπινον αύτό φάσμα έπί στρώματος
γλοιώδους, έν εϊδει φωτογραφίας, θά ήδύ
νατο ϊσως νά έπικολλήση, ούτως εΐπεϊν τήν
άνθρωπίνην αισθητικότητα έπί τής φωτο
γραφικής πλακάς.
Ό χώρος Ατυχώς δέν μάς έπιτρέπει τήν
τελείαν περιγραφήν τοΰ γενομένου πειράμα
τος, δπερ έπέτυχεν έξ ίσου.‘Αρκεί μόνον νά
σημεαόσωμεν ότι Ισχυρόν κέντημα διά βελό
νης έπί τής φω’ογ$αφίας τοΰ φάσματος
πρός τό μέρος τής δεξιάς χειρός, έπροξένησε πληγήν έπί τής πραγματικής χειρός
τοΰ ύπνωτισθέντος έξ ής έρευσεν αίμα. Καί
ή αίσθητικότης διετηρήθη έπί τής φωτο
γραφικής πλακός έπί τριακονταέξ όλοκλήρους ώρας μετά τήν άφύπνισιν τοΰ ύπνωτισθέντος, έξασθενοΰσα βεβαίως άπό ώρας εΐς
ώραν έως δτου έξέλιπεν εντελώς.
Κατόπιν τών τοιούτων πειραμάτων, τό
συμβάν είς τήν γραίαν δπερ Ανωτέρω έξεθέσαμεν εξηγείται πλήρως.
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γυναίκα ποΰ μοΰ χρειάζεται μέ τή ζωή ποΰ περνώ- καλή νοικοκυρά,
καλή μητέρα, γλυκεία, ήσυχη, άφοσιωμένη, όχι ενοχλητική. Λοιπόν, αύτά
ταιριάζει μέ τούς υπολογισμούς σου;
Μαρία. —Μοΰ δίνεις τήν μεγαλειτέραν άπό τις εύτυχίες ποϋ λογά
ριαζα πιθανές γιά μένα, γιατί αύτό νά μή ταιριάζη μέ τούς ύπολογισμούςμου;’Αν μιάμέρατήνπάρχις
πίσω, δέν θάχω παρά νά παρηγορηθώ. Σοΰ έγινα χρήσιμη ώς
γυναίκα σου. Καί άν χρειασθώ
αργότερα νά σέ υπηρετήσω χωρίς
νάμαι πιά γυναίκα σου θά μ’ εδρης έτοιμη.
Γουΐλκν. —
Ελπίζω πώς δέν
θάχωμε άνάγκη νά φθάσωμεν είς
τά άκρα. (Τήν ονρη κοντά τον).
Λοιπόν, έλα νά μέ φιλήσης, καλή
κλίνει την κεφαλήν, δίδοναα είς τόν Γονιλκν την ευκαιρίαν, μ
iva χάϊδενμα
μου Μαρία. ('Γής δίόει ΐνα φίλημα
είς τήν βάοιν τοί λαιμοί, νά δοκιμάοη δλον τό αρτομα τον κορμιού της).
πατρικόν κι
έπειτα οκεπτόμενος).
Ποιος θά μοΰ τώλεγε τήν πρώτη
Άρλέττα! Άρλέττα! Τί εύλάβειαν έρωμένου θά έχω γιά σάς!... Θά
φορά ποΰ σέ συνάντησα στους
είναι όλο χαρά καί εύτυχία οί ρόδινοι άρραβώνές μας!...
'Αρλέττα, μειδι&οα. — Τό σχολεϊον τής έφαρμογής!. ■ ■
φίλους μου Ρόσμπελ, διδασκάλισΓουΐλκν. — Μπράβο! ■ ■ ■ Δέν θά βρούμε έκεϊ κάτω τέτοιες λέξεις. . ■
σα τών παιδιών τους !. ..
Μαρία, οκεπτομένη έκίαης-—Είνε
Λοιπόν γιά πότε ή άναχώρησις;
ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ
'Αρλέττα. — Χρειάζεται πρώτα νά προετοιμάσω τήν άπουσίαν μου
δεκαοκτώ χρόνια τώρα.
Τμηματάρχης τοΐ»'Υπουργείου τής Γεωρ·
καί τά προσχήματά της.
Γονΐλκν. — Δεκαοκτώ
χρόνια!
γίας· "Η δρασις του <1ς τό Ύπουργβισν
Γονΐλκ». — Κι'έγώ έπίσης έχω μερικές σοβαρές υποθέσεις νά κανο
τής Έδνέκής Οικονομίας ένταύΟα πρώ
Ώρισμένως είχες δικαίωμα είς τήν
τον, μέχρι τής έκ^ήξεως τοΰ Εθνικού
νίσω. Λοιπόν, σέ δεκαπέντε μέρες; ( οημεΐον καταφάσιως ), άλλ’ άπό τώρα
αυξησιν τοΰ επιδόματος.
Κινήματος, καί είς τήν Θεσσαλονίκην
♦ά μοΰ έπιτρέπετε ν* άρχίσω, έ; - - κατόπιν, άνέδεχξαν αύτόν Sva άπό τους
Μαρία, σέ τόνο φωνής χαμηλότερο
Άποχαιςετ&νται μέ γέλοια καί έμοςφες τρυφερές λέξεις, έκεϊνος ένΟονοιαομέπλέον νβοχττριστάς, μορφωμένους καί
καί λιγάκι αυγχιαμενη. ’Όχι, άφοΰ...
νος, ουγκινημόνος, έκείνη πεκειομένη, δτι μέ την κοινή ζειή τονς έκΐ τέσσαρες
έπιστημονικώς καταρτισμένους άνδρας
άφοΰ δέν είμαι πιά έν ένεργείφ. ..
μήνες σά τον καταστήοη ίι.τοχείριόν της καί βεβαία άπδ τ<δρα δτι δά γ1νη άψεντοΰ κλάδου του.
κτως κυρία ΓοιΊλκυ.
Γονΐλκν, γελών. — Ά! ά!...
“Επειτα άπό ήμισείας ί>ρας άναζωογονητικόν περίπατον, ό Αμερικανός ξαναγί
Αύτό σέ στενοχωρεΐ.... "Ε! καλά! θά έορτάσουμε τήν ήμέραν τών
νεται πρακτικός άνθρωπος, πετιέται είς ένα άμάξι καί μεταβαίνει είς τής κυρίας
γάμων μας. Α προπό, τί θά σ’ άρεσε ώς δώρο; κοσμήματα, δαντέλΜαρίας Κλαπιε, μιας παλαιάς του μαιτρέσσας, Οαυμασίας γυναίκας, άπλής, μέ τήν
όαοίαν είχε δύο παιδιά, ποΰ πήγαινε καί τά έβλεπεν άκό και
λες, ένα αυτοκίνητο, ένα σπίτι, τί; πές μου. ■.
ρού είς καιρόν. Τόν ύποδίχεται ώς ή άκλουστέρα Υπηρέτρια
Μαρία. —Έναμικροΰλι σκυλλάκιγιά νά μοΰ κρατή
ύποδεχομένη ένα μεγιστάνα, ευγνωμονούσα πρός τόν κύριον
συντροφιά. Είμαι τόσο μονάχη, δταν δέν είνε κοντά
διά τό παραμικρόν του κίνημα καλησύνης . . .
μου τά παιδιά!...
Μαρία, με δφος ευτυχισμένο. — Ώ τί καλός καί
Γουίλκυ. — Θάχης τό σπανιώτερο σκυλλάκι ποϋ
ευγενικός είσαι ποΰ μοΰ κάνεις μιά μικρούλα έπίυπάρχει είς τό γένος τής φυλής τών σκύλλων....
σκβψι! - - Σχεδόν δέν τολμούσα πιά νά τό ελπίζω ...
σοΰ τό ύπόσχομαι. Αύτό δμως δέν θά σ’έμποδίση,
άπό δύο μηνών τώρα ...
νά πρόσθεσης καί μερικά άκόμη μικρά σουβενίρ γιά
Γονίλκν. — Ναί... ναί... Ήμουν πολύ άπησχοληνά σοΰ θυμίζουν εμένα δταν θά λείπω.
μένος. Καί τά μικρά πώς είνε;
Μαρία. — Θά λειψής πολύ αύτήν τήν φοράν ;
Μαρία. — Καλά. Είνε στό σχολείο.
Γουΐλκν.— Ναί, τρεις τέσσαρες. -. πέντε μήνες...
Γουΐλκν. — Καί έσύ; Είσαι καλά;
δέν μπορώ νά τό ξέρω . . ■ Θά σοΰ γράψω.
Μαρία. — "Ω! Όσο γιά μένα δέν έχει καί τόση
Μαρία, λίγο μιλαγχολική. — Κι’ εγώ.
σημασία τό πράγμα. Όταν είσαι έδώ είμαι εύτυχιΓουΐλκν. — Όχι, όχι ... τηλεγραφήματα συνθημα
σμένη. Όταν λείπης ζώ μέ τήν άνάμνησί σου. . . καί
τικά μονάχα, καί εις τή διεύθυνσι ποΰ θά σοΰ υπο
τις καλωσύνες σου.
δεικνύω- δέν θά βρίσκουμαι ποτέ στό ίδιο μέρος.
Γουΐλκν. — Ώ! ή καλωσύνες!... Δέν κάνω καί
! 'Εγειρόμενος)
Πηγαίνω γιά ν’ άσχοληθώ μέ τους
μεγάλα πράγματα γιά σένα... μένεις ευχαριστημένη;
τύπους τών γάμων μας. Ξέρεις, αύστηρώς οικογε
Μαρία. —Είμαι ευχαριστημένη καί θάμαιγιά πάντα,
ΚΑΡΟΛΟΣ ΒΕΓΚΛ
νειακοί- τέσσαρες μάρτυρες, ό παπάς κι
* έξω άπό
μέ τήν θέσι ποϋ θέλεις νά μοΰ δώσης. Όσο μικρά
Ειδικός έπιοτήμων χημικός,κατέχων μίαν
τήν πόρτα.
κι' άν είναι, ξέρω πώς άπό πολλά χρόνια τώρα, έχω
έκ τών πρώτων θέστων είς την Κεντρι
μιά γωνίτσα, μιά μικρούλα γωνίτσα μέσα είς τήν
κήν Διβΰνυνσιν τών Τηλεφώνων τής
'Έαειτα άπό «έντε μήνες είς τήν βασιλικήν ϊπαυλιν τον
Γενεύης, έκλήθη έξ 'Ελδβτίας δπως άνα
*
ΓσυΙλκυ κοντά «Ις τό Νιούχορ, μια γλνχειά βραδβέά, άπό τΙς
χρυσή σου καρδιά. Τί μπορούσα νά όνειρευθώ καλ
διο^γανώση τήν χωλαίνουσαν τηλεφο
*
τελευταίες τοΰ ’Ιουνίου. Νωχελώς ξαπλωμένη σέ μιά rockingλίτερο, έγώ ποΰ ήμουν τόσο λίγο, σχεδόν τίποτε, καί
νίκην συγκοινωνίαν. Κατά τόν πόλεμον
chair, ποΰ τήν λιχνίζει, η Άρλέττα απολαμβάνει στιγμές
ποΰ έκτος άπ’ δλα τ’ άλλα, άρχίζω νά γίνωμαι γρηά;
παρευρέθη είς τάς ναυμαχίας συμβολών
ευτυχισμένης έντιμιτέ, έχουσα κοντά της τόν ’Αμερικανόν,
είς
τήν
διατήρησιν
τών
τηλεφώνστν
τών
ό
όποιος όιακόντει εΰγβνώς τό κάπνισμά του &ιά νά τής
Γουΐλκν. — Είσαι ή καλλίτερη καί ή πιό άφοσιωθωρηκτών. Κίς τόν κ. Βέγκλ όφείλεται
άσπασΟή τό χέρι.
μένη τών γυναικών, νά τί είσαι. Καί θέλω νά σοΰ ή έγκατάστάσις τοΰ τηλεφώνου μεταξύ
Άρλέττα. — Ξέρεις,
αγαπημένε μου Τζών, πώς
άνακοινώσω μιά Ιδέα μου. Κάθισε καί άς μιλή Θεσσαλονίκης-’Αθηνών, ‘Ήδη διωρίσθή
Γενικός Διευθυντής τών Τηλεφώνων και
σήμερα κλείουν τέσσαρες μήνες ποϋ είμαι φίλη σου
σουμε. Ξέρεις πώς μ* άρέσει νά κανονίζω δλα ταχύ
υπάρχει έλπίς ν’ άποκτησωμβν τηλεφω
*
καθ'δλα;...
τατα. (Σε λιγάκι) Πρέπει σέ δεκαπέντε μέρες, δηλάδή
νικήν συγκοινωνίαν. 'Ο κ. Βέγκλ διά τάς
Γσυίλχυ, προσποιούμενος εκπληξιν. — Έλα δά!. ..
πριν φύγω γιά τήν 'Αμερική, νά παντρευτούμε.
Υπηρεσίας του φέρει τόν Άργυροΰν
Σταυρόν τοΰ Σωτήρος.
Μαρία, με μεγάλην εκπληξιν εις τά χαρακτηριοτικά
τέσσαρες μήνες;.. Ό καιρός πέρασε τόσο γλήγορα
καί τόσο χαριτωμένα ποϋ δέν τό άντελήφθηκατης. — ’Εμείς;....
Νά ζήσουμε. πάντοτε μαζί!....
Γουΐλκν γελΰν. — Ναί, ?Λΐπόν!
’Αρλέττα. — Ουτ’ έγώ.
Μ’ έκαμες τήν εύτυχεστέρα γυναίκα καί
Μαζί. . . (Τήν παρατηρεί) Πτωχή
σ’ ευχαριστώ. Άλλ
*
ή δοκιμή είνε περισσότερον άπό άρκετη, γιά νά
Μαρία, πόσο κιτρίνισες!
μας απόδειξη ότι ήμποροΰμε νά ζήσουμε ώς δύο κάλλιοτοι σύζυγοι...
Ρβυελχυ, πΖ^ττων. — *Ά ! ό γάμος ; Εΐμαοτε τόσο καλά έτσι!...
Μαρία.—Θά μέπάρης μαζίσου;
Γονΐλκν. — ’Α ! όχι, δέν θά σέ
οίφνώίως
άνήνυχος. - Πώς; Δέν
πιστεύω νά ύπσΟέτ^ς
πάρω- θά μείνης έδώ στό Παρίσι,
ότι θά έξακολουθήσω έτσι έπ’άπειρον νάμαι μαιτρέσσα σου...
TovCImv. — Γιατί δχι;
δπως ίσα μέ σήμερα. Θά σ’αύξήσω
'Αρλέττα, καταταραγμένη, αίοΟανομένη τήν οργήν της νάεκρήγννται. — Τί
τό έπίδομά σου, αύτό είνε όλο
κι’όλο- 'Αλλά θά μοΰ ήτο ευχάρι είπατε: ... 'Α ! προσέξτε καλά, αύτό έλειπε !
Γονΐλκν,
μι απόλυτον ήουχίαν. — Δέν μέ
φοβίζει ή απειλή, αγα
στο νά ζής ζωή ήσυχη καί άποτραβηγμένη, χωρίς κανένα θόρυβο.
πημένη μου φιλί]- άλλ" έν τούτοις κυτάξτε πόσο είχα δίκαιο νά τό προΜαρία. — Δέν θά έπιθυμοϋσα
βλέψω, γνωρίζοντας πώς παρ’ άλας τάς γοητευτικός ήμέρας ποΰ περά
τίποτε άλλο καλλίτερο- μπορείς νά
σαμε μαζί,δ.τι είναι κάτω άπό τις ψυχές μας άγνοοΰνται έως δτου από
είσαι ήσυχος. Έπειτα θά κάνω πάν τομος λάμψις συμφέροντος τά άποκαλύψη. Πριν φύγω άπό τό Παρίσι,
τοτε δτι επιθυμής κ' άποφασίζης.
κατεχόμενος άπό τάς άρχάς αύτάς καί γνωρίζοντας τήν άδυναμία μου,
Γουΐλκν. — Δεν μ’έρωτας γιατί
τόσο μεγάλη έμπρός είς τήν χάρι σας, δπως λέγουν είς τήν γλώσσα σας,
έλαβα παρομοίαν άπόφασιν;
jai coup£ le pont derriere mot! Παντρεύτηκα μιά παληά μου μαιΜαρία. —’Αν κρίνης δτι πρέπει
τρέσσα, μέ τήν οποίαν έχω δυό παιδιά!
νά μάθω τούς λόγους, θά μοΰ τούς
Άρλέττα, άχρά, πνιγομίνη άπό όργή. — Υπάρχει έπίσης είς τήν Γαλ
ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΣ
πής. Δέν έχω τό δικαίωμα νά σ’έρωλικήν μία λέξις, ποΰ χαρακτηρίζει τήν απανθρωπιά αύτη!...
Γβν. Γραμματεύς του 'Υπουργείου τού
Έπυητιομού. Νέος προικισμένος μέ δλα
τήσω, κΓ άν ύπάρχουν λόγοι...
Γονΐλκν, διατηρων τήν απάθειαν του.— Θά τήν μεταφράσω άγγλιστί:
τό όπαιτούμένα διά τήν φςσιν του προ*
Γουΐλκν. — 'Ακριβώς ύπάρχουν
Τό νά είναι κανείς πρακτικός I...
σόντα, το πρώτον ήδη άναλαμβάνον δη*
(Άπό νό «Protesseur d’Amour»)
έπί τού παρόντος λόγοι ποΰ δέν
Εΰίαν ύπηρεσίαν, πρόκειται νά κότα·
5η πριοτεύουσαν δέβιν είς τόν Υπαλ
* * *
ήμπορώ νά σοΰ τούς εξηγήσω . ..
ληλικόν κλάδον.
Μαρία. — Μά δέν σοΰ ζήτησα
τίποτε έγώ ...
* Ή άλυοις τοΰ γάμου είν
*
τόσον βαρεία, ώστε χρειάζονται νά ζευχβοβν
Γονΐλκν.—'Αλήθεια κοντά σ’ αύτούς τούς λογους υπάρχουν κι’ άλλοιίύο διά νά τήν βαστάσουν — ένίοτε xai τρεϊς.
Θέλω τά παιδιά μας νά είνε νομίμως παιδιά μου- κι’ έπειτα είσαι ή
* Όταν ή φτώχεια μπαίνει άπό τήν πόρτα δ Ιρως φεύγει άπό τά παράθυρα.

Νείλου, καί φέρνοντας δώρα τής ’Ανατολής, ποΰ θά σάς διασκεδάζουν
είς τήν Δύσιν, — διαμάντια, μαργαριτάρια καί άλλα- ί’Ενφ τήν παρατη
ρεί). Μοΰ φαίνεται οτι σ’ δλα αύτά ύπάρχει κάτι τό ρομαντικόν καί τό
πρωτότυπον ποϋ νά σάς τραβφ.
Άρλέττα. — Πραγματικώς, αύτό μέ τραβρ ■. ■
Γονΐλκν, ενθονοιαομένος. — Πολύ καλά .. .
Άρλέττα — ΣταθήτεΊ Είπα έλξις, άλλ’όχι συγκατάθεσις καί αμάρτημα!
Γουΐλκν. — Μπά!... Τό αμάρτημα δέν ύπάρχει παρά μόνον είς τήν
ξηράν. Τό δικό μας θάπεράση μεταξύ τοΰ ούρανοΰ καί τής θαλάσσης,
καί ή θάλασσα εξαγνίζει τά πάντα! Κι
* έπειτα δ σκοπός άγιάζει τά μέσαΌ δικός μας σκοπός είναι ένάρετος, άφοΰ πρόκειται νά καταλήξη είς
τόν γάμον, κι’ ύπάρχουν ενενήντα έννέα τοϊς εκατόν έλπίδες έπιτυχίας...
Άρλέττα, κοκίττικα.—Πολύ καλά- άλλ
άν
*
πέσωμεν είς τήν εκατοστήν;
Γουΐλκν.— *
Ά ! δέν μπορείτε νά ξέρετε μέχρι ποιου σημείου είμαι
ύπό τήν κυριότητά σας. (Πληοιάζοιν). Δοκιμάστε λοιπόν μ’ ενα φίλημα
διά νά ίδήτε δλην τήν παντοδυναμίαν σας . . . ( Μι μεγάλην ίπιτηδειότητα

168

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

Η

ΜΠΟΥΝΤΟΥΑΡ-ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ
τής

χρονικό

Μόδας. — Άπό ιό μεγάλου

παρισινόν περιοδικόν τής μόδας tpemina- έιέθη

όλότελα

τούς

διευθυντάς

τών όνομαστοτέρων

ύψους.

ή

η

ή

boxcalt μαύρο

ή

κοινής χρήοεως καί daim

λεβάρ

υπο

κομψοί κυρίαι

περισσότερον μέ

τά;

σημερινός

στρογγυλή φόρμα με τακούνι

πολύ, σεβρώ

Χρησιμοποιείται
της

Αί πραγματικώς

εναρμονιζόμενου

’Επικρατεί

οικονομικός συνθήκας.

καλοκαίρι κατηργήθησαν σχε

Εφετεινόν

υποδήματα.

μακρυά

μέτριου

τά

διά

κίτρινο,

τά Επί

διά

ύφασμα

ή

έμπο-

Παρισιού τό Ερώτημα

τοϋ

οίκων

ρορραπτικών

τά

τώρα κατά τρόπον

υποδήματα
είς

κατά τό

Ή ύπόΛυσις.—"Εξω,

δόν

δύονται
Τό

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ί9ΐβ~ιΟΥΝΙΟΣ 1917

σημα.

ποιας εποχής ή μόδα τούς φαίνεται ώς ή ώραιοτέρα καί ή πιό τελεία. Πλεΐοτοι άπό τούς διευθυντάς τών Εν λόγφ οίκων εσπευοαν »·’ άπαν-

τηοουν

είς τήν -Fenifna» εκθέτοντες

Τά Δόντια καί τό

ουντόμως

τούς διευθυντής

αυτούς, μεγάλης

Phosphate
Soufre

-Π&ν

εινε τέχνη προέρχεται άπό τήν άρχαίαν ’Ελ

λάδα. Ένας αραχνοΰφαντος

ριχμένος

ίνα

ποΰ

φόρεμα

τό πλεονέκτημα ν’ άναδείξωμεν τήν πλέον αγνήν
καί αρμονικήν γραμμήν

ποϋ ενυπάρχει είς τήν
άπό τό θαύμα-

περισσότερον

χάριν

δοντιών

de

I
I

chaux

.

.

P. f. une pdte rnielle

.

Essence de menthe

σιώτερον σύγχρονον φόρεμα μέ
γαρνιρίσματα, περισσότερον,

σιώτερον

ταγιέρ.

ποικιλίαν

τών γυναικείοεν

τά

καί

πλέον σπάνια

από τό <?ανμα-

Το χτένισμα τών παιδιών. — "Εως

τήν ηλικίαν τών τριών ή τεσσάρων

έτών, ή Εφετεινή μόδα άπαιτεϊ νά χτενίζωνται τά κεφαλάκια ιών παιδιών καί

τών δύο φύλανν

an page

τρόπον

τόν αυτόν

κατά

τά μαλλάκια

μέ

καί

κομμένα "σια έπί τοϋ αύχένος. ’ Αλλ’είσήχθη κατά τήν εποχήν αύτήν κι

μια μόδα γιά
είς

τήν
'

τ'

άγοράκια, νά τούς ρίχνωνται

περίπτωσιν αύτήν

κόπτονται

πον,

Είς τήν

να

ώστε

τά

τά μαλλάκια τους

μένουν

τά

μαλλιά πρός

μακρυα

κατά

πίσο>

τους

Καί

τέτοιον

τρό

καί

κοντά

εις

τα πλάγια.

αμφιέσεων, αί όποϊαι έπε-

διά

κράτησαν
αιωνων, μόνον δ

μέσου τών

έκ

τήν

άνωτέρω

τής

αρχαίας

τών

προ

σπυράκια τού

τά

γνώμην, προκειμένου

άμφιέσεως

μέ

περί

τοΰ κάλλους

&Μ

δεν διστάζει

Resorcine...................................................................................................... ι,ο

de zinc..................................................................... .

Oxyde

4,0

Amidon pulv...........................................................................................4,0

να κήρυξή τήν προτίμησή του εις τήν μόδαν τοΰ Ντε13,0

Vaseline.................................................................
ρεκτονάρ καί τοΰ Άμπίρ ώς εξής : « Φυσικά, τό άρχαίΟν

Ελληνικόν

ποΰ θά Εξέλεγα. έάν δεν

είνε εκείνο

ένδυμα

τό

τήν

θέτετε

εΰρισκα είς τήν σύγχρονον μόδαν γραμμές έξ ίσου γοη

τευτικές καί αρμονικές. Τό Ντερεκτουάρ καί

αύτήν

σκευασίαν

πασχόντων μερών

τό πρωί

καί

βράδυ

κάθε

επί

τών

τήν άφαιρεϊτε μέ όλί-

γην βάταν.

Άμπίρ

θα μείνουν πάντοτε α! δύο έποχαί αί πλέον αγαπημένοι
τών γυναικών,

καί

ραπτριών. "Εχω 5μως προτί-

τών

Διά τά χείλη
μηοιν

πρός τήν μόδαν τής στενής

ιδιαιτέραν

τοΰ

1908 - 10 — προ

χαριτωμένο

τό

Ιδιον τής γυναικός

φούστας,

δέν εινε

τελευταίου, όποιονδή-

-ανέκδοτον»

φόρεμα

άλως διόλου

μια

ακόμη, έχουν

έχουν ϊδή

προσωπικήν

διά

καί

περισσότερον

σιλουέττα

πάντοτε

τόν

Acide sah'cytique
Teint. de

εις κάθε

όποιαν,

χάριν,

αύτόν

.

.

Henjoin
................................

Vaseline

Εντελώς

χαριτωμένου

ματος είσάγομεν

γενικός γραμμάς

τάς

ίνα ποτήριον

άφοΰ σκεπάσουμε,

τό

κινοΰμεν Ελαφρά.

ώρας τό νερό αυτό θά Εχη παγώσει. Είς

τά ήθη καί τά έθιμα μιάς έποχής καί μιας χώρας

λουθοϋμεν

Πρέπει νά

κάμνωμεν

πρός

τό

όλες,

τις αγαπάμε

παρελθόν

παρά

εινε

άλλα

νά

τοΰ

κατόπιν

παγώνωμεν

μου, μεγάλην ελλειψιν άτομικόιητος.

όση

νά πληροφορηθοΰν τά

καί Sv

κ. Α-

μένη

πάντοτε ή

εφευρίσκη

τό»

έξ

μία μόδα

Πρέπει

ίσον έμορφη

νέα

μέ

άλλάση

ν

συνδυασμούς,

νέους

θαυμασμόν

δτι

όλων, εινε

διαρκώς,

καί

τά μή λησμονούμεν, δτι αί γνώμαι
άπό άνθρώπους Ενδιαφερομένους διά

Καί πρέπει, φυσικά,
αύταί προέρχονται
τήν μεταλλαγήν

τούς άλλους

ίρά

αυτής καί έχοντας άνάγκην νά πείσουν

μέ τήν

γνώμην τους. Άλλα

γε καί όλίγη Αλήθεια εις

Περιποίησις

τον

γνώμην του

νά

ποικιλίας.

νέας

Λεν ύπάρχει

^Α μονμιηε

αύτά;

εύκολώ-

τατα τήν Εξαφάνισιν τού δυσάρεστου αύτοϋ φαινομένου μέ τήν Εξής συνταγήν

»

.

>

χρόνου

άπό τής χρήσεως

τό

στραγγί

επιδερμίς

τοΰ φαρμάκου

Κάθε λιπαρότης

τοΰ

σας αποκτ$ τήν διαφάνειαν,

τήν

αύτοϋ τά παρουσιαζόμενα άποτελεσματα είναι Εξαίρετα.

καί ή

Εχει

όλίγας

κόφιμο Εντελώς Ιδιαίτερον, εί

ναι

μάλλον

μακρύ,

κολλητό

etc τό σώμα, άλλα συγχρόνως

καί φαρδύ.

άπαλότητα καί τήν λεπτότητα ποΰ επιθυμείτε.

τό

ίδιο μίγμα εξακοΰδατος, τό ίνα

και

ό

τής

αποκλεισμός
Μόδας, καί

καπρίτσια

μιάς

παντοδυνά

κόπτης

τοϋ Άνρΰ Πούλ

τελευταίας

πληροφορίας

τοΰ
περί

λος θεατρικός κριτι
κός Σαρξώ μετά τάς
θριαμβευτικός αύτοϋ
παραστάσεις, είς τήν
«Comedie Fran^aise». Ή έν τφ Βασιλικφ θεάτρφ παράστάσίς του έστέφθη
ύπό πλήρους Επιτυ
χίας. Τά κυριώτερα
πρόσωπα ύπεκρίθησαν δ κ. Γ. Τσιτσιλιάνος, ώς Πολύφη
μος, η δ«ς 'Ιουλία ΤΆμπελά ώς Γαλά
τεια, ή δ1*? Βενετία
Μπενή Ψάλτη ώς
Άκις καί ή δ^ Ειρή
νη Βαροΰχα ώς παΐς

με

απόστασιν

πτυχάς

προς τά Επάνω, πράγμα

παρουσιάζει

ώραιστάτην σιλουέτ-

τόν Επιθυμοδντα

δύναται νά

Κ»ν

κάθε πληροερο-

Α. Τζουλιάνα,

Λδος

4: *

*

• 01 Ενδρες ίξττάζοον τήν γυναίκα όπως
τό βαρόμττρον, άλλά δόν τήν ίνναοΰν παρά
τήν δπομΕνην.
* ‘Β οικιακή βύτυχία πολλάκις άπτιλβίται
ίκ μιβς Απλής διαφορ&ς τοΰ λβξιλογίοι».

Τό γεγονός τής περιόδου ήτο δ άρτιπαγής θίασος «Δραμάτων καί
Κωμωδιών», δ δποίος έγκατεστάθη εις τό θίατρον τής κ. Κυβέλης. Περιέλαδεν δ,τι δυνατόν καί δ,τι άρτιον: Τόν Οικονόμου ώς καλλιτεχνικόν Διευ
θυντήν, τόν Βεάκην, τόν Χρυσομάλλην, τόν Παπαγβωργιου, τόν Χάδδαν, τόν
Βενιέρην, τόν Ροΰσον, τόν Φιλιππίδην, τόν Λεπενιώτην, τόν Νέζερ καί τάς
κ. Καλογερικού, Φιλιππίδου, Νέζερ, Βώκου,Άλδη. Τόν θίασον κατήρτισαν
αί κυρίαι Κομπότη καί Δημοπούλου, δ δέ κόσμος ποΰ έκτιμφ τόν περιέδαλε
μέ στοργήν καί έστήριξε πολλάς έλπίδας. Άτυχώς αί διευθύνουσαι έπέδειξαν τόσην άδεξιότητα περί τό διοικητικόν, ώστε αί δοκιμαί παρέλυον, τά
έργα άνεδιδάζοντο μετά σπουδής Αμελέτητα καί χωρίς καμμίαν έπιμέλειαν
ή προσπάθειαν. Καί δ κόσμος, άντιληφθείς δτι ή σκηνή έξευρέθη ύπό τών

διευθυνουσών δχι διά μίαν φιλότιμου καλλιτεχνικήν εργασίαν, ουδέ κάν ώς
βιοποριστικόν έπάγγελμα, αλλά μόνον πρός θεραπείαν προσωπικών συμφε
ρόντων, μή έχόντων καμμίαν σχέσιν μέ τό θέατρον καί τήν Τέχνην, έγκατέλειψε τά έδώλιά του καί δ θίασος κατά τό πλεϊστον τάς διευθύντριας του.

Τά σκήπτρα είς κόσμον καί εισπράξεις άπό τήν πρώτην του βραδυά έχει
τό θέατρον Παπαϊωάννου, όπου πλήν άλλων, παίζεται καί ή τρίπρακτος

σθέντος ύπό τοΰσκη·
νογράφου Ε. Φουρνιέ
διά τήν · Comedie
FranQaise», ώς φαί
νεται έκ τής παρατι
θέμενης είκόνος.
Μετ’ίσης επιτυχίας
Ο 'ΤΤΟΛνβήΜΟΣ1—Ή δεσποινίς ’Ιουλία Τ. Αμπελό
έπαίχθη καί ή μο
ώ? Γαλάτεια καί δ κ. Τσιτσιλιάνος ώς Πολύφημος
νόπρακτος κωμφδία
είς μίαν σκηνήν τοδ δμων^μου δράματος τοΰ Samain.
«1 Ίουνίου’τονπρίγή.....
πρός παραμερισμόν
έν έξοχική
κήπος Νικολάου, ένί| κωμφδεϊται
..........
.
.............
έπαύλει τής Κηφισσίας έγκατάστασις τοΰ οικογενειάρχου ΙΙισπαρτοπουλίδου παρασυρθέντος, κατ’άπομίμησιν τών άριστοκρατιζουσών
οικογενειών, ύπό τής συζύγου του, φιλοδοξούσης την άπομίμησιν
άριστοκρατικών ηθών, πρός μίσθωσιν έπαύλεως. Διεξάγονται δέ κωμικώταται σκηναί, κατά τήν έξέλιξιν τής κωμφδίας^Μετέσχον της
παραστάσεως αί έρασιτέχνιδες Δ«« ’Αλεξάνδρα Πεσμαζόγλου, Ελένη
Ν. Λάσκαρη, Μπηλιω Χρυσούλη, Καίτη Χατζηπέτρου καί οί έρασι-

τέχναι κ.κ. Ν. Λασκάρης, Κ. I. Βαλαωρίτης, I. Κανακάκης και Σ. Α.
Καλλιγάς. Κατά γενικήν δέ ομολογίαν,πάσαικαί πάντες έπέτυχονεις
άμφότερα τά έργα, ένθουοιωδώς άνευφημηθεϊσαι ύπό τοΰ έκλεκτοΰ

καί πολυαρίθμου ακροατηρίου.

Τά ρεβέρ ίσια, μέ

κουμπιά

τήν πολυτέλειαν του, πολλές βραδυές τήν σκηνήν.

Λύκος. At σκηνογραφίαι έγένοντο έπι τή
βάσει τοΰ άρχικοΰ
σχεδίου, τοΰ σχέδια·

Τά
δύο

άμαζόνων καί ταγιέρ κυριών.

to,o

σετε καλά, τό εμποτίζετε μέ αρκετές σταγόνες άπό τό μίγμα αυτό καί τρίβετε

Εξαφανίζεται

σακκάκι

Σταδίου -Έδσυάρδου Λώ, άρ. 10. Έιδικότης

Βρέχετε καλά τό άκρον μιας πετσέτας με ζεστό νερό καί άφοΰ

προσώπου

Τό

ρίανάπευθυντέον:

quillaya

όλίγου

τήν

α α 30,0

Benzoate de sonde........................................................................

καλα τό πρόσωπόν. ’Εντός

μέ μικρός

δώσμ ίΐς

.

Teinture de myrthe .
»

δίδει

τοϋ ζητήμα

αλΤ ούοιώδεις παραλλαγάς καί

ταν. Ό κ. Τζουλιάνα προθύμως

menthe
citren

Επί

τερον οίκ. Τό πανταλόνι, αγγλικού σχήματος,

τό όποιον

Alcool de lavande

»

εύρωπαϊκών

μάς

12 σαντιμέτρ δίδουν Ενα Ιδιαί

προσώπου.—" Οταν τό πρόσωπόν

·

τάς

τος αυτού.

Η ΜΟΔΑ MAS· — Ποίΰ έμοβφο καί
χαριτωμένο καλοκαιρινό φόρεμα της
ϊξοχής, άκό βουίΐλ κτντημίνο, γαρνιριομίνο μί βουάλ μπλί. ‘Η φούστα
«Χντ γαρνιρισμένη Οπό μπάντ μπλέ
βουάΧ. Τό κορσάζ κουμπώνει όχίσο»
καί καταλήγει τΙς κόλ φισοΰ. Ή δμπρέλλα τδ καπέλλο καί τό τσαντάκι
έπάν» τΙς τδ Ιδιο στιλ.

σας είναι λιπαρόν, γλιτσιασμένου, δπως λέγομεν κοινώς, επιτυγχάνετε

»

τών

καί

κέντρων,

νά προσελκύη πάντοτε

σχέδια

πρφην

Εχει

καί

περασμένης έποχής, δεν ήμπορεΐ νά

ιδία-

ί'δατος καί

Μετ’ ολίγα λεπτά τής

ποτήρια

πόλεμος

τελευταία

Τζουλιάνα,

Λονδίνου-Παριοίων,

άπαντήσεων,

τής μόδας

τών κυριωτέρων

- 35,—

θέλουν νά μάθουν πώς θά ντυθούν αύτήν τήν Εποχήν καί

Ό

νέον θά μέ γοητεύη πάντοτε».

&ν εινε

■

gr.

μου θεάς.

είνε ή χάρις μιάς παρελθοΰσης μόδας, ένα στυλ αληθινά

τριών αυτών

άλλα

ειδήσεων καί. . . φιγουρινιών

®0ί

Καί

καί

Ή καλοκαιρινή μόδα. — Ό
μάς Εστέρησαν

τήν γνώμην

τών

>,50

άλλου.

μίαν παρωχημένη» μόδαν, αποτελεί, κατά

συμπέρασμα

·

Εκκλήσεις

καί προσεκτικές. Τό νά έπιπλώνωμεν τά

σπίτια μας καί νά ντυνώμεθα άρχαϊκώς, ακολουθώντας

Καί τό

-

ΰδατος καθαρού, τό όποιον

δ λόγος νά έκλέξωμεν; Κάθε μόδα, πού αντιπροσωπεύει

σπάνιες

o.yo

ή άλλο ύάλινον δοχείου, μικρό

τού πρώτου, πλήρες

δας κάθε έποχής καί κάθε χώρας μέ τάς εξής : -Ποιος

μή

■

μάρια θειϊκοϋ όξίος τού εμπορίου, 50 γραμμάρια

τερου φυσικά

πολύ

-

300 γραμμάρια θείικοΰ νατρίου- Κατόπιν εντός αυτού τοΰ μίγ

Τρίτος άπο τους κανονίζοντας

νά

κατα

κατασκευή πάγου.—'Εντός κυλινδρι

Πρόχειρος

τής παγκοσμίου μόδας, κηρύσσεται ύπέρμαχος τής μό

έμορφη.

καί

κού αγγείου ύαλίνου έκ πορσελάνης, θέτομεν 100 γραμ

φόρεμα περασμένης εποχής».

πάντοτε

εκζέματος τών χει-

*

δέν

ακριβώς εινε

πλέον

τό

γοητευτικόν άπό

τοΰ

ενοχλητικόν

που, συνιστάται ή ακόλουθος αλοιφή :

νέαν δψιν. "Ενα
τήν

νέαν

λόγον

τόσον

είναι

του; ’Επειδή

ται διαρκώς, τής χρειάζεται νά παρουσιάζεται

Εποχήν μέ ιδιαιτέραν καί

σας-— Κατά

δποΐον

στρέφει τήν (μορφιάν καί τήν δροσερότητα τοΰ προσώ

άνανεοϋται καί νά εξωραΐζε

ν

είνε

τό

καί τό χρώμα

σχήμα

τό

λέων,

άντραβέ, εννοείται. Τί λέτε, τό πιο

ψάρεμα

ποτέ καί Sv εινε

Έβτόλιοε τήν Άβήνα μέ μια μπομπονιέρα περίκομψη.
Αντάξιον δέ καί τό περιεχόμενόν της- Γύρω άπό τήν Μαρίκαν, τά Κοκ·
κάκια, οί Μπαρκουϊλιέρος, οί Μυράτ, οί Μαρίκοι, δ Γονίδης, δ Γαβριηλίδης.
Άρχισαν μέ δράματα καί φάρσες, ίως δτου άναδιδασβή τό 'Πανόραμα»
τοΰ κ. Μωραϊτίνη. Έν τφ μεταξύ έγινε μιά άόαρία μέ προνουντσια·
μέντα καί άπεχώρησαν οΰτω ή οικογένεια Κόκκου, τό ζεύγος Μηλιάδου κλ.
Έν τφ μεταξύ άνεΰιβάσθη, προσληφθειοών τών δεσποινίδων Λάσκαρη
καί συμπληρωθέντων τών κενών, τό ’Πανόραμα» τοΰ κ. Τίμου Μωραϊτίνη,
τό όποιον κρατεί ακόμη καί θά κράτηση, χάρις εις τήν φρεσκάδα του καί

ώς έγραφεν δ Γάλ

θον φάρμακον:

συμφωνεί μεν

Ερωτηθέντων

Ελληνικής

σπυράκια. — Διά

’Αλλά τό πολυτελίβτερον καί κομψότερον βέατρον άνωμολογήβη τό τής
Κοτοπούλη. Χάρμα αισθητικής. Ελαφρό είς τό μάτι, μ
* γραμμές ώραίες,
άνοιχτόκαρβο, λουσόζο. Εύγε εις τόν αρχιτέκτονα κ. Μήκιον Αυκούδην.

σώπου συνιοταται ιός άποτελεσματικώτατον τό ακόλου

τότε έμορφα καί γοητευτικά».
Δεύτερος

τά

Διά

καί ή = τουνίκ » μένουν πάν-

πέπλος

κοποδλου, τό όποιον καττχειροκροτήβη.

κος Μαρής κρυπτόμενου γνωστού συγγραφέως.
Τό θέμα τοΰ «Πολυφήμου» στρέφεται περί τήν παράδοοιν τοΰ περι
βόητου Κύκλωπος, τοΰ έμμανώς αγαπήσαντος τήν Νηρηΐδα Γαλάτειαν,
μή άγαπηθέντος δέ ύπ’ αυτής, έρώσης έμμανώς τοΰ ωραίου βοσκού
Άκιδος. Άλλ’ είς τό δράμα τούτο δέν έμφανίζεται ό Πολύφημος μονό
φθαλμος καί ημιάγριος, άλλ’ έξανθρωπισμένος, τυφλούμενος έξ άπελπισίας διά τόν περιφρονηθέντα έρωτά του. Διά τούτο θέ^έν Γαλλίφ
έκρίθη τό έργον ώς ποίημα περιπαθούς και άπηλπισμένου έρωτος, ώς
δράμα δέ, «αριστούργημα, δυνάμενον νά τιμήση πάσαν φιλολογίαν»,

άλλη

ίπίσω.

Ήρχιστ μί παλαιά κωμεώύλλια, έπαιξι τό >4βν είμ έγα>· του κ. ΒενοπΟΟ·
λου, ποΰ άρτδί τόοον πολύ πέρυσι, όταν τπαΐχβη είς τό «Ά&ήναιον» άπό
τόν ίδιον καί έπτιτα έπαιξε τό «’Αντίο Γλαρίντζα» τοΰ κ. Πολ. Δημητρα·

Μία Ερασιτεχνική ηαράστασις.— Πολύς έγινε λόγος τελευταίως δια
τήν Ερασιτεχνικήν παράσταοιν, ήτις έδόδη έντός τοϋ Φεβρουάριου είς
τό Βασιλικόν, υπέρ τής σχολής τών απόρων παίδων τοϋ «Παρνασσού·.
Τά παρασταόέντα έργα ήααν δύο, δ «Πολύφημος», περιπαθές λυρικόν
δράμα τού ’Αλβέρτου Samain, μεταφρασθέν είς τήν δημοτικήν άπό τόν
κ. Μπράν καί η κωμωδία «1η ’Ιουνίου», τοϋ ύπό τό ψευδώνυμον Μάρ

......

νά πέφτουν αρμονικές

άφίνει

καί μακρυές πτυχές, θά μάς παρέχουν πάντοτε

γυναικεία»·

τών

περιποίησιν

................................................

Glycerine

καί λεπτός πέπλος,

γυμνόν μέ ώραίας γραμμάς ώμον,

είς

τήν

Εχετε ύπ’ δψει σας τήν κατοηέρω συνταγήν:

Pierre ponce porphyrist

μαιζόν-ντέ-κουτύρ, άπήντησεν ώς εξής :

δτι

σας. — Διά

στόμα

έν γένει,

Carmin ρτιίυ...............................

τήν γνώμην των.

Ένας άπό

σας

καί τοΰ στόματός

θέατρα.

*

Η ‘Ί" ΙΟΥΝΙΟΥ - Άπο την κωμωδίαν * 1η Ιθύνων», του πρίγκηπος Νικολάου,
Έζ Αριστερών πο’ό τά δεξιά: ‘Ο κ. ί. Κανακάκης, ώς μαγείρισσα, ή δεσποινίς ’Αλε
ξάνδρα Πεσματζογλου, ή δεσποινίς 'Ελένη Λάσκαρη, καί έπί της κλίμακας κατά σειράν
οί κ. κ. Ν. Λάσκαρης Κ. I. Βαλαωρίτης και Στ. ΚαλΧιγός.

— "Ηνοιξαν πολύ ένωρίς έφέτος τά θέατρα. Καί τόσα

πολλά κατ’ άρχάς, ώστε οί ’Αθηναίοι εύρέθησαν κυριολεκτικώς πρό άμ·

παρά ντέ σουά. Πού νά πρωτοπάνε;
Τό «Λυρικόν», ένα περίκομψον θεατράκι, βυζαντινοΰ ρυθμού, έπί τής
όδοΰ Άχαρνών,ήνοιξβ κατά τάς άρχάς ’Απριλίου μέ μίαν θεατρικοφιλολο·
γικήν τελετήν. Ό κ. Μιλτ. Λιόωρίκης έκαμε μίαν είοήγησιν καί δ θίασος
έπαιξε δύο μονόπρακτες κωμωδίες τοΰ κ. Δημητρακοπούλου. Κατόπιν άνεθίβαοαν τά «Παναθήναια», τά όποία μετ’ ού πολύ μττεστάβμευσαν — διά
νά μεταχειρισθώμεν τήν έκφρασιν τής έποχής — είς τήν «Άλάμπραν» τής

όδοϋ Πατησίων, μετονομα-οθείσαν «’Αθηναϊκόν».
Ή πρώτη τών «Παναθηναίων» ήτο δπως πάντοτε Ινα κοσμο...κοινωνι
κόν γεγονός. Μολονότι όμως καί ό θίασος ήτον καλά κατηρτισμένος καί αί
'
σκηναί ήρεσαν πολύ μέ τήν κ. Ζαφειροπούλου, τήν Δ5® Πλέσοα, τήν κ. Περίδου καί τόν Λύτραν-Ζαννέτον, ή φούρια τοΰ θεάτρου Ικοψε.Ίσως λόγφ τής
άποστάστως. Ό μακάριος ’Αθηναίος τό θέλει είς τήν μύτη του τό θέατρον.

Ό Πλέσσας πάλιν, δ αθάνατος Πλέσσας, έταμπουρώθηκε είς τό «Πανελ
.
λήνιον» μέ τέλειον θίασον καί παίζει κωμειδύλλια, φάρσες καί κωμφδίτσες,

όπερέττα «Ή Νύφη τοΰ Συντάγματος» μέ μουσικήν τοΰ κ. Σπ. Καίσαρη
καί λιμπρέτο τοϋ κ. Βεκιαρέλλη. Γεμάτη άπό έξυπνες σκηνές μέ ώραϊα

καί πεταχτά τραγουδάκια ήρεσε πολύΌ δαιμόνιος Κονταράτος μέ τόν Μουσικόν θίασόν του, είς τόν δποίον
κυριαρχεί μεσουρανούσα ή Ένκελ, έγκατεστάθη είς τά «Διονύσια», τό άλλο
θέατρον τής Κυβέλης είς τό Σύνταγμα.Ό κόσμος τό κατακλύζει κάθε βράδυ
καί έκτος έλαχίστων έπαναλήφεων, άπήλαυσε τά «ΈρωτικάΓυμνάσια» τού
κ. Χατζηαποστόλου, τόν «Υπνοβάτην» τού Σακελλαρίδου καί τόν «Βοκ-

κάκιαν», διά πρώτην φοράν, μέ πλούτον μυθώδη καί ζηλευτήν έντέλειαν.

Διά τά «’Ολύμπια» δέν ήμπορουμεν, άτυχώς, νά δμιλήσωμεν έν μέσφ
θέρει. Είχεν άρχίσει νά παίζη τό ύπό τόν κ. Δαυράγκαν Ελληνικόν Μελό
δραμα, τελειότατα κατηρτισμένον, αλλά ... κάνουν θερμά λουτρά τό καλο
καίρι οί άνθρωποι; Είναι τόσον ζεστό καί τόσον πληκτικόν καί τόσο άσφυκτικόν τό θέατρον, ώστε τό καλοκαίρι βέν είναι δυνατόν νά σταβή άνθρωπος. Άς έλπίσωμεν δτι θά έργάζεται τόν χειμώνα.

ο τζαμπατζής

(

ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ
Τόν έκύτταξα περίεργα. Ποτέ του δέν είχε σπίτι, γυναίκα, αμάξια,
ρούχα. Ήταν ένα χαμένο κορμί
— Βρέ κοροϊδεύεσαι, τοϋ λέω, ποΰ τά βρήκες όλα αύτά;
— Ποΰ τά βρήκα; Χμ. . . Τό κουτό κάνεις ;
Πρόσεξε λοιπόν νά δής. Πήγα στό χαρτοπαίγνιο καί είχα εφτά δραχ
μές. "Ενα τάληρο χαρτί, τ' άλλα μπακίρες. θά δοκιμάσω λέω τή τύχη
μου, θά τά βάλω ολα σ’ ένα πόντο καί θά τά χτυπήσω πάρολι. θάρρος
Βρασίδα' . . . Τά βάζω. "Ερχομαι σότος. Πάρολι, λέω, βρίσκω, σέτε,
βρίσκω, κουίντιτσι βρίσκω. Πώς δέν παλάβωσα ματάκια μου': Ήμουνα
γουρλής σάν τόν Πατριάρχη Γρηγόριο ! . · . Έμάζεψα 105 δραχμές.
Ίδρωσα, ξεΐδρωσα, ίδρωσα, πάγωσα. . . Μ’ έπιασεν μιά τρεμούλα . ..
"Ετρεμα δπως τρέμουν οί γραφείς τοΰ ύπουργείου εμπρός στόν προϊ
στάμενο. Είπα. Τώρα, Βρασίδα, άφοΰ ή τύχη σ’ εύνοεΐ ρήν κάθεσαι- Ή
τάν ή έπί τάς. Καί τά βάζω δλα. στήν ντάμα, άχ, αύτες αί γυναίκες μέ
κατέστρεψαν I Βρίσκω, πάρολι βρίσκω, σέτε βρίσκω, κουΐντιτσι βρίσκωΜοϋ φάνηκε σάν νά κατάπια ολόκληρο τόν Άσπροπόταμο! Πέρνω
1075 δραχμές! . . . Δέν λέγεται πειά τί είχα. Είχα άσθμα, παλμούς, ζάλη,
τρεμούλα, φλόγωσι, φαγούρα, κόψιμο, σφάχτη, χόρευαν τά νεύρα μου,
χόρευα ό ίδιος, κοκκίνισα, κιτρίνισα, πρασίνισα, άλλαξα χίλια χρώματα
σάν νά ήμουν σαύρα. Είχα στά χέρια μου τό ποσόν τών 1,575 δραχμών,
θά έκανα ότι ήθελα πλέον, θά καβαλίκευα τή μοίρα μου. Έπήρα θάρ
ρος, δέν μέ κρατούσε κανείς! Είχα μεθύσει καί τά ποντάρησα πάλιν
δλα καί βρήκα κουίντιτσι. Τρομερό πράγμα! . .. Ή τύχη μου μ’ έγαργαλοΰσε. Είχα πλέον 23,825 δραχμάς. Κεφάλαιον ατράνταχτο καθώς
καταλαβαίνεις. "Εγινα αίφνιδίως Σερπιέρης ! ... Είχα ^οΰχα, ενα σπι
τάκι μονόροφο καί μέ κηπάκο γεμάτον τριανταφυλιές. Γυναίκα. Μία
νοικοκυρά άφρόπλαστη, χαδιάρα, μέ μαύρα μάτια, μέ πλούσια στήθη.
Είχα κι’ αμάξια, ύπηρέτρια, βιβλιοθήκη, θά έβγαζα τά έργα μου, θα
έβαζα ύποψηφιότητα καί ποΰ τό ξέρεις άν δέν γινόμουν καί βουλευτής.
Μπά; Τί έκανε λέει; Βουλευτής; Μωρέ καί υπουργός άκόμα. Τόσα τού
βλα ποΰ γίνονται υπουργοί μοναχά γιατί ξέρουν νά γλύφουν. . . Τύχη
μιά φορά, κατάλαβες; Σ’αύταΐς ταίς σκέψεις μου έπάνω λέω · βρέ Βρα
σίδα. . . Καί ή θαλαμηγός, βρέ κουρούνη ; Άμ’ βέβαια ήθελα καί θαλα
μηγό. θά τά ποντάρω λέω δλα. Μπά γιατί; Μιά κι’έχω γούρι άπόψε.. .
Καί τά ποντάρω. 'Εννοείς τά ποντάρω στήν ντάμα. Περίμενα σάν
νά έπρόκειτο νά μέ μουσκετάρουν. "Εκανα τή προσευχή μου σ’ δλες ταίς
θηλυκές έπουράνιες καί υπόγειες θεότητες. Παναγία μου, βοήθα! Αφρο
δίτη, έσο καλή ! . . . Αγία Βαρβάρα μου, νά σέ χρυσώσω,
Περσεφόνη, Δήμητρα, Άθηνά, αγία θέκλα μου, στά χέρια
σας κρέμεται ο Βρασίδας, ποιητής, δραματικός, πεζογράφος. δούλος σας!... Μπάμ!... "Εσκασε έξαφνα τό κανόνι.
Ή σφαίρα μέ βρήκε κατακούτελα, κυλίστηκα στό πάτωμα
σάν παλιάλογο. Πάνε δλα, ή ντάμα ή καρακάξα, είχε ’ρθή
τέρτση. Μ’ έφαγε, μ’ έχαντάκωσε !... Τρεις ντενεκέδες
νερό μούριξαν δσο νά συνέλθω, μοΰ καπνίσαν εφημε
ρίδες στις μύτες. Ποϋ δμως έγώ! Κίτρινος σάν τό κερί,
τρέμοντας, ζαλισμένος, βγαίνω έξω, χωρίς δεκαράκι στήν
τσέπη. Ό κόσμος μέ πείραζε, ή γή χόρευε στά πόδια μου.
Τό φεγγάρι, δταν ξετρύπωνε άπό τά σύννεφα, γελούσε
σάν νά έβλεπε κανένα κορόϊδο. Τότε έπήρα τήν άπόφασι.
’Αντίο, Έλεωνόρα. Αντίο Βρασίδα, γαίαν έχοις έλαφράν,
άδερφούλη μου!... Τοιμάστικα νά πεθάνω. Πέρνω κύστου
βερεσέ τσιγάρα καί ίσα γιά τό Φάληρο. Βρίσκω κάποιον
γνωστό στό δρόμο.
— Ποΰ πάς; λέει.
— Νά μέ φάν ή παλαμίδες- - Γέλασε κι
* αυτός καί έφυγε. Καί νάμαι τώρα μάτια μου.
. . . Μ ια γύναια
Πηγαίνω νά αύτοκτονήσω. Καθώς καταλαβαίνεις, είναι
ώφρόίίλαστη . . .
αδύνατον νά ζήσω. Χωρίς σπίτι, χωρίς γυναίκα, γυμνός,
χωρίς τίποτε. .. Νά μοΰ έμενε τούλάχιοτον ένα άπό τά αμάξια μου
πάει κι’ έρχεται. Άλλά πάνε κι’ αύτά. Καί ξέρεις τί ήσαν, ματάκια μου;
Κουπέ μέ κάτι Αραβικά άλογα, μαγεία!... Άχ μωρέ παιδί αου, πώς
καταστρέφονται οί εκατομμυριούχοι καμμιά φορά 1. . . Μοΰ δίνεις ένα
τσιγάρο ; . . . Εύχαριστώ! Είναι τό τελευταίο τσιγάρο ποΰ σοΰ πέρνω.
Συχώρα με, ετοιμοθάνατος άνθρωπος είμαι. Νά αύτή τή στιγμή σοΰ
μιλάει ένας μακαρίτης!... Λοιπόν χαϊρε. Ύγίαινε. Σοΰ εύχομαι νά
ζήσης εύτυχισμένος. Νά μή χάσης ποτέ καί σύ τή περιουσία σου ποΰ
θ' Απόκτησης μέ Ιδρώτα δπως κι’ έγώ ό έρίφης. 'Αντίο σου καί νά
θυμάσαι τό Βρασίδα νά τοΰ άνάβης κανένα κερί...
Τόν πήραν τά δάκρυα, μ’ αγκάλιασε κι’ έφυγε... Χαϊρε... Νά θυμά
σαι τό Βρασίδα!... Βέβαιος πώς δέν θά κάμη δτι απειλούσε, τόν άφηκα
νά φύγη- Πήγα σπίτι καί τήν άλλη μέρα τόν έζήτησα παντού. Είχε γίνει
άφαντος. Άχ, γιατί νά τόν άφήσω νά σκοτωθή; Τήν τρίτη μέρα τόν
άνεκάλυψα. Δύο χωροφύλακες τόν πήγαιναν στό τμήμα. Τρέχω.
— Πρός θεού τί συμβαίνει;
Οί χωροφύλακες έξηγήθησαν.
— Νά αυτός έδώ έχει τώρα τρεϊς μέρες ποΰ πάει καί κολυμπάει στό
Φάληρο, όλόγυμνος μπροστά στόν κόσμο, άπ’ τό πρωί ώς τό βράδυ.
Προσέβαλε, εννοείτε κύριε, τή δημοσία ήθική!...
χ. γγαματιου

ΑΠ’ ΟΛΑ

κ. Β. Κολοκούβαρος, σπάνιος πατριώτης καί έκλεκτή ψυχή. Ή σταδιοδρο
μία του όπήρξε ίκ τών καλλίτερων μεταξύ τών πρωτοστατησάντων είς
τά; ίκάστοτε έπαναστάσεις τής Κρήτης. Είς έκ τών ήγετών τής Στρατιω
' Υποθέτομε
*
δτι
τικής Έπαναστάσεως τοδ 1909, δ μοναδικός έπιμελητής, ό προβλέπων
φοράν άπό δωδεκαετίας τό περιοδικόν άνέοιειλε τήν έμφάνισίν τον.
Οί μή
δλας τάς άνάγκας καί έπαρκών είς δλα τοδ πολέμου 1912-1913 δπότε ή
δυνάμενοι νά έξηγήσωοι τό φαινόμενον, ας ένθνμηθοΰν ποιον ήτο τό τελευ
Μεραρχία του δπό τόν στρατηγόν Μανουσογιαννάκην έπετέλεσε θαύματα,
ταίοι φύλλο» τη;, δπερ κατωρθώθη νά κυκλοφορήσω, μετ’ άφαίρεσιν εικόνων
τελείως δπ’ αύτοΰ έφοδιασθεϊσα. Ό συνταγματάρχης Κολοκούβαρος έπέκαί ύλης, μόλις περ'ί τά τέλη 'Ιανουάριου 1917. Ητο όκριδώ; τό τεύχος
πρωτο νά δράση σποσδαίως καί ώς είς έκ
144 - 143 τών μηνών ’ Οκτωδρίοι· καί Νοέμβριον π. ε.
τών πρωτεργατών τοΰ έθνοσωτηρίου Έθνι' Αρκεί λοιπόν νά ένθυμηθονν δτι κατά Νοέμβριον ουνέβηοαν τά άπανκοδ Κινήματος. Ευτυχώς σήμερον κατέχει
θροιπα Ικεΐνα γεγονότα, διά ι·ά δννηθοΰν νά δχονν καί μίαν ιδέαν άμυδράν τοδ
έπαξίως τήν θέσιν τοΰ άρχηγοΰ τής’Επιμε
πώς κατορθώσαμε
*
νά εκδώλητείας, τήν όποιαν εΐμεθα πεπεισμένοι δτι
σωμεν τό διπλονν έκεϊνο τεύ
θά περιαγάγη είς τήν έμπρέπουσαν θέσιν
χος. Άλλ’ δκτοτε, έπελθόντος
καί εϊς τό άνάλογον πρός τόν χαρακτήρα
καί τον αποκλεισμού, προσε
*
του ήθικόν ΰψος. Ό κ, Κολοκούβαρος προτέθη καί ή σπάνι; κατ’ άρχάς,
σέλαβε ώς ΰπασπιστήν του τόν εδπαίδευτον
πλήρη; δε ελλειψι;
Αμέσως
καί συμπαθή άνθυπολοχαγόν τής επιμελη
κατόπιν,
τοδ εκλεκτού καί
τείας κ. Ν. Πεζάν, τής γνωστής έκ Χαλκαταστίλπνου χάρτου τής · Ει
κίδος οικογένειας.
κονογραφημένης», εΐ; τρόπον
*
ώστε νά ευρεθώμεν εΐς ττ^ν
άνάγκην, νά διακόψωμεν την
ΜΙΑ ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΗΡΙΣ
έκδοσιν.
Σεμνοπρεπέστατα καί έπιβλητικώτατα
Τώρα ελειψαν δλοι οί λόγοι
έορτάσθη τήν 30 Απριλίου ή είκοσιπενεκείνοι. Και τό χαρτί μάς ήλθε
ταετηρίς τής ίν τφ Πανεπιστημίφ καθηγε
I καί τάς γνώμα; έλευθέρω;
σίας τοϋ κ. Α. Δαμβέργη. Κατ’ άπαίτησιν
δυνάμεθα νά έκφράσωμεν.
τοΰ σεβαστού καθηγητοδ, ή έορτή εγένετο
1 ’ Επαναλαμβάνομεν λοιπόν τήν
άνεπισήμως είς τήν οικίαν του, παρέστησαν
ΐκδοσιν τού
φύλλου
ημών,
δέ κατ’ αυτήν οί ΰπουργοί τής Παιδείας
ανελλιπή
καί
άπρόσκοπτον,
καί τών Εσωτερικών, 4 πρΰτανις τών Πανε
άλλά καί επί τής αύτής άπα·
πιστημίων μετά τών κοσμητόρων τών σχο
ρεγκλίτως τροχιάς, τήν όποιαν
λών καί τοδ γεν. γραμματέως κ. Κ. Παλαμδ,
είχε χαράξει άφ’ ής είδε τό
πλεϊστοι καθηγηταί, οί βιοικηταί τών δύο
φως τοΰτο.
Στρατιωτικών Σχολών, τών Εύελπίδων καί
Τό άνά χείρας τεύχος αντι
τών Δοκίμων, 4 πρόεδρος, αντιπρόεδρος
στοιχεί εΐς τά καθυστερημένα
καί γραμματεύς τοΰ Ίατροσυνεδρίου, τό
φύλλα τοδ Δεκεμβρίου 1916
προεδρεϊον τής'Ελληνικής Φαρμακευτικής
καΐ’Ιανουαρίου, Φεβρουάριου,
Εταιρίας, πλεϊστα έπίλεκτα μέλη έκ τοΰ
Μαρτίου, Απριλίου,
Matov
έπιστημονικοΰ κόσμου καί τοΰ κόσμου τών
καί ’Ιουνίου ε. ε. ύπ άρ. 146,
γραμμάτων καί πολυπληθείς παλαιοί μαθη147, 148,149, 150, 151 καί
ταί τοΰ έορτάζοντος καθηγητοϋ, οί όποιοι
ΑΝΑΣΤ. ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ
152.' Η άνάγκη κά γίνη τό
Β. ΚΟΛΟΚΟΥΒΑΡΟΣ
σονεχάρησαν θερμότατα τόν διακεκριμμέ·
*
φύλλο
ημών ενήμερου, εΐς τρόπον ώστε άπό τή; 10
Ιουλίου, καθ ήν θα
νον έπιστήμονα καί σεβαστόν καθηγητήν.
κυκλοφορήση τοΰτο νά δυνάμεθα εφεξής, τακτικώ; μεταξύ 8n καϊ 10ης
Ύπό τών συναδέλφων συνεργατών καί μαθητών του προσεφέρθη ώραία
έκαστον μηνός νά θέτωμεν εις κυκλοφορίαν τό εϊς τόν λήξαντα μήνα άντιπροτομή τοΰ κ. Άναστ. Δαμβέργη, έργον τοΰ νεαροΰ γλύπτου κ. Τόμστοιχοϋν τεύχος, δπως έκάμαμεν μέχρι τή; λόγω άνωιέρας βίας ανωμαλίας,
πρου. Τήν άποκάλυψιν τής προτομής έχαιρέτισεν ή δί« Άμπελά, άπαγγείάφ’ ής τό πρώτον έξεδόθη τό περιοδικόν ήμων, άπαρεγκλιτως και ανελ
λασα ποίημα τοδ κ. Πολέμη, γραφέν έπίτηδες διά τήν είκοσιπενταετηρίδα
λιπώς, μας υπηγόρευοε τοΰτο.
,
τοδ καθηγητοϋ.
Εΐμεθα βέβαιοι δτι οί φίλοι τής -.Εικονογραφημένης», οί στοργικοί, δεν θα
Ή άνάμνησις τής ώραίας αύτής έορτής τής εϊκοσιπενταετηρίδος τοδ
δυοφορήοουν διά τοΰτο. Γύρω άπό τήν - Εικονογραφημένων
*
επεσαν πολλά
σεβαστοδ καθηγητοϋ, θά βιαιωνισθή, χάρις είς τήν γενναιοδωρίαν φίλου του,
περιοδικά εω; τώρα. Αυτή ή -Illustration», ό κολοσσός άνά τόν Κόσμον τοδ
έπιθυμοΰντος νά μείνη άγνωστος, δ όποϊος δι’ έπιστολής του, άνήγγειλεν είς
περιοδικού Τύπου, είχε περιορίση τήν έμφάνισίν της, άκόμη
δ’ έσχάτως ή
τόν έορτάζοντα καθηγητήν δτι εϊς τήν κατατεθείσαν έν συμβολαιογραφείφ
*
-Femina
μάς ήλθε μέτριων μηνών τεύχη της συγχωνευμένα είςένα και
τών Αθηνών διαθήκην του, κατέλιπε κληροδότημα είς τό ’Εθνικόν Πανεδπερ άκόμη περιεργότερον, μέ δήλωσιν τον εκδοτικού οίκον Λαφίτ, δστις την
πιστήμιον, πρός απονομήν άνά πάν τέταρτον έτος είς τελειοφοίτους, ή
εκδίδει, δτι καθιέρωσε τήν τρίμηνον έκδοσιν έν συγχωνεύσει μετά τοΰ ιδιο
πτυχιοόχους ή διδάκτορας τής Φαρμακευτικής Σχολής χιλιοβράχμου βρα
κτήτου ώσαύτως περιοδικού -.La Vie heureuse
.
*
βείου- Τό διαγώνισμα θά φέρη τό όνομα τοδ Αγωνοθέτου τό βέ άπονεμώμενον βραβείον θά καλήται «Δαμβέργειον» καί θά δίδεται είς τήν άξιολογωΒεβαίως, μέ τό τέρμα τή; έκρυθμου αύτής καταστάσεως, δλα θα έπανέλθονν εΐς τό iStatus ante». Άλλά καί ό ‘Εκδοτικός Οίκος -Η Εικονογραφη
ή τήν πληρεστέραν μονογραφίαν έπί θεμάτων
τέραν έρευνητικήν έργασίαν
'
μένη», είνε σήμερον εΐς τήν ευχάριστου θέσιν
τής φαρμακοχημείας ή φαρμακογνωσίας ή
νά άνακοινώση εΐς τους φίλους τοΰ Περιοδι
καί μικροβιολογίας.
*
κού,
δτι,
τερματιζομένης τής
καταστάσεως
αύτής, αμέσως θά πραγματοποιήσω την δεκα
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΡΜΑΣ
πενθήμερον έκδοοιν, τό δνειρον τοΰ αρχαίου
Μιά άπό τάς άρχαιοτέρας καί πλέον έξείδρυτού της, τό δπόίον άνέκσψαν τοσάκις άντίχούβας έμπορικάς φυσιογνωμίας τοδ Πει
ξοοι περιστάσεις.
ραιώς. Ή «Εικονογραφημένη», έχουσα εις τό
’.λλλά δέν φθάνει τούτο. Ό εκδοτικός οίκος
πρόγραμμα αύτής τήν ίξαρσιν παντός δτι
ήμών ύπόσχεται εΐς τήν διαβάζουσαν έλληνισυντελεί είς τήν άνάπτυξιν τής χώρας, ευχα
κήν οικογένειαν, μίαν θαυμασίαν βιβλιοθήκην,
ρίστως παρουσιάζει είς τούς άναγνώστας της
είς σειράν περικόμφων τόμων μέ τά αριστουρ
τήν φυσιογνωμίαν τοδ κ. Παναγιώτη Δάρμα.
γήματα τής ξένης καί τής ήμετέρας φιλολογίας
Άπό τεσσαρακονταετίας ύπηρετών είς τήν
καί μέ τά ώραιότερα συγγράμματα μας, με τα
γείτονα πόλιν τόν κερδώον Έρμήν, κατόρ
όποια τόσον οί φίλοι τής -Εικονογραφημένης
*
θωσε δια τής τιμιότητος τής δραστηριότητος
δσον καί οί φίλοι τοΰ βιβλίου πού διψούν για
τής φιλοπονίας καί τής έπιμελείας του ν’ ίναμόρφωσιν καί γνώσεις, θά γίνουν έγκυκλοπαιδειχθή μεταξύ τών πρώτων έμπορων τοδ Πει
δικώτατοι. Βεβαιοϋ/ιεν δτι ή σειρά τών τόμων
ραιώς καί νά καταλάβη μεταξύ αύτών έξέτής βιβλιοθήκης μας δέν θά ύστερήση τών τής
χουσαν θέσιν. At πολλαί καί ποικίλαι αύτοδ
γνωστής βιβλιοθήκης « Nelson * είς πολυτέλειαν
έπαγγελματικαί άρεταί, καθώς καί αί βιακαί έπιλογήν, θά είνε δέ καί άριστοτεχνικώς
κρίνουσαι τόν χαρακτήρα του τοιαδται, τόν
εικονογραφημένα τά πλεΐστα τών βιβλίων και
κατέστησαν άγαπητότατον καί λίαν συμπαθή
ποοσιτά είς τόν καθένα.
η ύιενθνΝΣίΣ
τόσον είς τήν άνωτέραν δσον καί είς δλό*
κληρον τήν Πειραϊκήν κοινωνίαν.
"Ηδη μετά πολυετείς αγώνας καί κόπους
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ
άπεφάσισε νά παραδώση τό έν Πβιραιεϊ κεν
Έξέχοοσα στρατιωτική φυσιογνωμία, 4
τρικόν κατάστημα καί τό έν Άθήναις 6ποΠΑΝΑΓΙΟΤΗΣ ΔΑΡΜΑΣ
συνταγματάρχης Αρχηγός τής ’Επιμελητείας
ΤΟ

ούρανός ήτο εντελώς άπηλπιβμένος, έκλαιεν ώς
άπαρηγόρητος χήρα, ή οποία μόλις χθες έχαβε τό
«στήριγμα τοδ σπιτιού της», έκεϊνον δστις. κσθώς
είπε καί δ έκφωνήοας τόν έπικήδειον στήν έκκλησία, «σννεκέντρωνεν δλας τάς άρετάς, ώς ή λάμ
*
πουσα φλόξ συγκεντροΐ τάς χρυσαλλίδας!. .. Άλλ’
άπήλθε φεΰ !...». Λοιπόν; "Α, ναί... "Εβρεχεν, ό
ούρανός εΐχε μίαν άκράτειαν καί ήσαν πολλές λάσπες,
σκοτάδι, τόσον σκοτάδι, ποϋ δέν έβλεπε κανείς τήν
μύτη του καί άν ή μύτη του ήτο άπομίμησις έκεί
νης τής μακαρίτιδος τού Αειμνήστου Γουβέλη....
Έπήγαινα νά κοιμηθώ. Όπως πηγαίνουν νά κοιμηθούν δλοι οί
άνθρωποι τοδ θεού, μέ κενόν είς τήν ψυχήν, βέβαιος δτι έπέρασε μία
άκόμη ήμερα στά χαμένα. Είς τήν γωνίαν τού δρόγου, ένας χωροφύλαξ
έκοιματο «βλοσυρώς», δπως Ακριβώς κοιμούνται ολοι οί χωροφύλακες.
Όλίγον έπάνω, ένας άνθρωπος, ένας άφηρημένος φυσικά άνθρω
πος, νυσταγμένος ή μεθυσμένος, έπεσεν έπάνω μου, καί μέ έπάτησεν,
δπως συμβαίνη πάντοτε είς τούς Αθηναϊκούς δρόμους. Τά νεύρα μου
έχοροπήοησαν.
— Κύριε, λέω, δέν έχετε .. .
Μάτια, ήθελα νά συμπληρώσω, άλλά μέ διέκοψε χειμαρρώδης, ακα
τάσχετος.
— Όχι, δέν έχω τίποτα, τίποτα πλέον. Τά έχασα δλα- Τό σπίτι μου,
τή γυναίκα μου, τ’ Αμάξια μου, τή περιουσία μου τά . .. τά . . . τά . ..
— Βελζεβούλ I . . . Βρέ Βρασίδα ... Είσαι σύ; . ..
Καί τόν αγκαλιάζω σχεδόν.
Ήταν ό Βρασίδας- Δεν ξέρετε τό Βρασίδα;
Τί διάβολο ξέρετε; Ό Βρασίδας, κυρίαι μου, κύριοί μου, δ Βρασίδας,
ό άπένταρος διαρκώς, έρημοσπίτης, χάχας, καφενόβιος, όλίγον λόγιος,
όλίγον «σοσιαλιστής», τομάρι μιά φορά.
— Βρασίδα, λέω ό θεός σέ Ρίχνει. Ήμουν τόσο μελαγχολικός· ..
— Μπά! . .. Σύ είσαι; Βάλτο λοιπόν. Καί γώ είμαι μελαγχολικός.
Δύο μελαγχολίες αποτελούν μίαν κατάφασιν. - - Μπρρρρ ... Εύτυχίαν
ήθελα νά πώ.
Καλησπέρα έν τέλει, τί γίνεσαι;
— Πηγαίνω νά κοιμηθώ— Καί γώ.
— Μπά! . .. Μένεις στό Φάληρο τώρα ;
— Όχι, πηγαίνω έκεϊ νά κοιμηθώ, νά είς τόν βυθόν, αιωνίως πάν
τοτε, Μπρρρρ.
— Βρασίδα, είσαι τραγικός. Τίέπαθες λοιπόν; Εξηγήσου, βλακέντιε.
Χυλόπητα μήπως ;
— Χυλόπητα; ’Αστείος είσαι. Βρέ όρνιο είμαι δυστυχής, δυστυχέστατος, δυστυχέστερος καί άπό τόν Ναβουχοδονόσορα I
Ήτο έντελώς ανιστόρητος. Διαρκώς έμπέρδευε τά Ιστορικά πρόσωπα,
προύβίβαζε τόν Πλάτωνα είς Ρωμαΐον στρατηγό καί ένεθρόνιζε τόν
Μωύσή είς τόν Ρωσσικόν θρόνον. Έπί παραδείγματι: «Σήμερα ματά
κια μου έφαγα έξ πιάτα φασόλια, έφαγα πλούσια σαν τόν Γρηγόριο τό
Νανξιαζηνό !. .. » Έπί τέλους. Τοΰ λέω ;
— Τί σοΰ συνέβη, βρέ άδερφέ ; "Ανθρωποι είμαστε, φτωχοί είμαστε,
ΰποκείμεθα σέ κάθε κακοτοπιά. Παρηγορήσου. Ή παρηγοριά είναι ό
μόνος χυλός ποΰ τονώνη τις ψυχές.
— Μπά, τί λές τώρα. Βρέ ξέρεις τίέπαθαέγώ;Τίγκάφα έπαθα; Τίποτα,
θ' αύτοκτονήσω, θά πνιγώ, θά παραδοθώ στή θάλασσα- Νά μέ φαν τά
ψάρια —έδώ άρχισε νά κλαίη — νά μέ φάν, κι’ ας έχω έγώ νά φάω τράρι
άπό τοΰ Ευαγγελισμού!... Άχ μωρέ τί ψωριάρα τύχη ποΰ τήν εχω!
Τί αφιλότιμη ! . . . Όταν πιάνω μάλαμα χώμα γίνεται. Όσο νά πώ
δόξα σοι ό θεός, φράπ μιά καί πάρτον κάτω τό ψημένο σου- Αίσχος !
Δέν είναι ζωή αύτή, είναι παληοπάπουτσο, κι
* έγώ νά, τήν πετάω στά
σκουπίδια... φτού!...
Προσεπάθησα νά τόν παρηγορήσω- Τοΰ είπα ότι μάς λέν συνήθως
γιά νά μάς παρηγορήσουνε. Νερόβραστα λόγια. Τοϋ έμίλησα περί τοϋ
θεού, τής πέραν τοΰ τάφου ζωής, περί Κολάσεως, περί τών κόλπων τοΰ
Αβραάμ, περί τοΰ Κολόμβου, τοΰ Αθανασίου Διάκου, τής Γαλλικής
έπαναστάσεως, περί της σταυρώσεως τοΰ Χριστού, έστάθη αδύνατον.
Ήτο βλοσυρός, τά μάτια του έβγαζαν φωτιές, άφριζε, ετρεμε, έθύμιζε
τόν κ. Ράλλην άγορεύοντα. Έπι τέλους άλλαξα τακτικήν.
— Βρασίδα, λέω, ν’ αύτοκτονήσης, πάει καλά. Δέν θά μοΰ πής δμως
έμενα τά αίτια, νά τά ξέρω, νά χύνω δάκρυα;. - — θά σοΰ τά πώ λέει; Βεβαίως θά σοΰ τά πώ. Άκοΰς έκεϊ; Άμ’
θά σοΰ τά κρύψω νόμισες;
Πήραμε τΰν κατήφορο καί άρχισε σέ λίγω ν' άφηγήται, χειρονο
μώντας καί κραυγάζοντας :
— Ξέρεις λοιπόν τί μοΰ συνέβη άπόψε ;
— Όχι, φυσικά.
— "Ε, μάθε το λοιπόν, πήγα στό χαρτοπαίγνιο.
— Λοιπόν;
— Καί λοιπόν έπαιξα καί έχασα. "Εχασα τό σπίτι μου, τά αμάξια, τή
γυναΐκά μου, τά ρούχα μου, όλα τά έχασα. - -

ΚΑΙ

ΕΝΕΣΤΟΣ

ΚΑΙ

ΤΟ

ΜΕΛΛΟΝ

ΜΑΣ

διέκοψε τήν έκδοσιν τη; ή -Εικονογραφημένη
.
*
οί πολυπληθείς φίλοι τη; δέν ζητούν έξήγησιν. Διά πρώτην

’Επι έννέα περίπου μήνα;
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κατάστημά του είς τούς ανεψιούς του
κ. κ. Αδελφούς Πολυμβροπούλου καί τύν
συμπαθή καϊ έπίλβκτον συνεργάτην τής
«Εικονογραφημένης» κ. Τάκην Παπαθαναβόπουλον. Είς τούς διαδόχους του φίλους
της, ή «Εικονογραφημένη» εϋχεται άνταξίαν συνίχισι» τής ΔΟετοϋς ίργασίας τοϋ
άποβυρθέντος θείου των.

Έμπορίου «Άγκυρα» κ. Πελ. Τσουκαλάν,
δστις έχει καί τήν διαχείρισιν αύτής, μέ
Διευθυντήν τόν κ. Δ. Βρατσάνον, Τεχνικόν
Διευθυντήν τόν γνωστόν κ. ’Ιωσήφ ϊέππ,
καί Τεχνικόν Σύμβουλον τόν κ. Μήκιον
Λυκούδην, τόν δαιμονισμένο» αρχιτέκτονα,
έκαμε έγκατάστασιν ένός τελειότατου έργαατηρίου—atelier—μέ τελειότατα μηχανή
ματα καίέγκατάοταοιν ένός Atelier-theStre
έπί τής λεωφόρου Κηφιοσιάς καί Υπόσχε
ται θαύματα.
Ήβη Αρχίζει τάς έργασίας της, συμβληθεΐσα μέ τούς καλυτέρους διά τήν όθόνην
καλλιτέχνας μας, μέ τούς Γαβριηλίδην,
Βεάκην, Ροδσον, Μαρϊκον, Σάββαν, Νέζερ,
Φιλιππίδην καί τάς κυρίας Καλογερικού,
Ζαφειροπούλου, Βώκου, Άλβη κ. λ. διά
νά κινηματογράφηση τόν «'Ανήφορον τοΰ
Γολγοθά-, μίαν δραματικήν ταινίαν έπίτηδες γραφείσαν ύπό τοδ κ. Δ. Βρατσάνου,
μέ έντελώς Αθηναϊκήν Υπόδεσι», έξελισσομένην μέσα είς τά σαλόνια καί είς τις
ώραιότερες τοποθεσίες τών Αθηνών.
Τά έξωτερικά ταμπλώ θά ληφθοδν είς
τάς άκτάς τοδ Φαλήρου, είς τό Τατόϊ, είς
τοδ Σκαραμαγκδ καί εϊς τόν Βασ. Κήπον,
τά δέ έσωτερικά είς τά πολυτελέστερα
σαλόνια τών Αθηνών, εΰμενώς βοθείσης
τής σχετικής άδειας ύπό τε τοδ Αύλαρχείου
καί τών εϋγενών Δεσποινών τής άνωτέρας
τάξεως, έν αίς καί ή Κυρία Σερπιέρη.

*
ΟΙ

ΗΡΩΕΣ

Άνθυπολοχαγός άεροπάρος, ά κ. Π. Ψύχας, πλειστάκις διεκρίθη καί παραοημοφορήθη διά τοϋ Πολεμικού Σταυρού παρά τής
Εθνικής Κυβερνήσεως κατόπιν έκθίβτως
τοϋ ’Αγγλου ναυάρχου τής Μεσογείου διά
τόν έπιτυχή βομβαρδισμόν τοϋ αεροδρομίου
καί τοΰ σταθμού Δράμας μετά τοϋ χειριστοϋ Υποπλοιάρχου Άρ. Μωραϊτίνη.
Τελευταίας συνοδεύω» τόν Αεροπόρον
Άργυρόπουλον ώς Αξιωματικός τοϋ πολυ
βόλου καί παρατηρητής, έξετίλει πτήσεις
ύπέρ τήν Εαβάλλαν, δτε συναντηθείς μετά
Γερμανικού Αεροπλάνου συνήψεν αερομα
χίαν. Τό ‘Ελληνικόν Αβροπλίνον βληθέν
κατέπεσε» είς τήν θάλασσαν έκ τεραστίου
ύψους. Ό Άργυρόπουλος έφονεύθη δ δέ
“Γύχας, τραυματισμένος είς τόν πόδα έλαφρώς, κατώρθωσε νά βιασωθή είς θάσσον,
κολνμβών έπί 4'/. ώρας 6'/, Αγγλικά μίλλια (11 χ.). Διά τόν πρωτοφανή αυτόν ήρωϊ-

σμόν του προΰτάθη καί πάλιν ύπό τού
"Αγγλου ναυάρχου τής Μεσογείου διά τό
’Αγγλικόν παράσημον τής ανδρείας. Ό κ.
Ψόχας είνε ό πρώτος Έλλην Αεροπόρος, δ
τιμώμενος διά τοδ ’Αγγλικού παρασήμου.

Ψ

Η ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΣ
Άπό τό καταλυθέν καθεστώς είχε καταρτισθή τό πρόγραμμα τοΰ έορτασμοδ
τής έκατονταετηρίδος τής ’Εθνικής Ανε
ξαρτησίας, ήτις συμπίπτει μετά τρία έτη.
Μάλιστα άπό τήν Κυβέρνησιν Λάμπρου

Ψ

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΨΥΧΑΣ
Έντός τών Αρχών τοΰ παρόντος έτους
συνεπληρώθη ή Ανοικοβόμησις τοϋ κτιρίου
είχε καταρτισθή καί έπιτροπή, ή δποία θά
τής βιβλιοθήκης τής Βουλής, καί κατά τόν Μάρτιον ήρχισεν ή λειτουργία
καθώριζβ τόν τρόπον τού έορτασμοδ, καί τάς λεπτομερείας. Μέ τήν
έπελθοΰσαν Αλλαγήν τών πραγμάτων καί τήν ένωσιν τής Ελλάδος,
τοδ Αναγνωστηρίου της, πλουσίου είς έπίπλωσιν καί εις φώς Αναπαυτιπρέπει νά μελετήση τό ζήτημα τούτο ή Κυβέρνησις τοδ κ. Βενιζέλου,
κωτάτου καί κομψοτάτου. Τό κτίριον κοσμεί δχι μόνον τό μέγαρο» τής
’Εθνικής Αντιπροσωπείας, άλλά καί τήν πρωτεύουσαν δλόκληρον τής
καί νά ληφθοΰν άπό τώρα δλα τά μέτρα εκείνα τά δποία θά συντελέσουν
όποιας Αποτελεί τήν καλλιτέραν, μετά τήν ’Εθνικήν, βιβλιοθήκην. Καί Από
είς τόν μεγαλοπρεπέστερο» καί έπιβλητικώτερον έορτασμόν τής έκατον
μίαν περιγραφήν ποϋ έδημοσιεύθη είς τάς έφημερίδας έπληροφορήθημεν δτι
ταετηρίδος τής Εθνικής μας ανεξαρτησίας.
ή βιβλιοθήκη της Βουλής περιλαμβάνει σειράς πολυτίμων βιβλίων καί τό
Ή Ελλάς, ή είσελβοδσα ήδη είς τήν χορείαν τών Συμμάχων Κρατών
μους όγκωδεστάτους διαφόρων έπιστημονικών καί πολιτικών μελετών, δώ
τά όποια μάχονται διά τήν έλευθερίαν καί τόν πολιτισμόν, πρέπει νά
ρων διαφόρων δμογενών καί έκλιπόντων πολιτικών Ανδρών τής ’Ελλάδος.
πανηγυρίση δσον τό δυνατόν μεγαλοπρεπέστερον τήν έπέτειον τής έθνι*ήϊ τηξ 'Ανεξαρτησίας καί νά δώση εις τόν έξω κόσμον δείγματα τής
*

ΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ! ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Ό Σαμάρας απίθανε. Ό Μάρτιος έστέρησε τήν ίλληνικήν οικογένειαν
ένός ταλάντου, πού είχε ένσαρκωθεί είς τήν συμπαθεστέραν τής ’Αθηναϊ
κής κοινωνίας μορφήν.
Ή Κέρκυρα είχε τήν τιμήν νά τόν γεννήση καί ή ’Ιταλία νά έπωάση
καί έκκολάψη τό ταλέντο του. Είς τό Μιλάνον δ Σαμάρας μέ τήν «Φλώρα
Μιράμπιλις» του έδρεψε δάφνας .Ό μαεστόζος ύμνος τών πρώτων 'Ολυμπια
κών Αγώνων μέ τήν Βαγνέρειον πνοήν του είναι τοϋ Σαμάρα σύνθεσις, πού
έγραψε εδρισκόμενος έξω, μαζή μέ τήν «Μάρτυρα» καί τήν «Μαμζέλ Μπελίλ».
’Αλλ’ ένοστάλγησε καί ήθέλησε νά έγκλιματίβη είς τήν γενέτειράν του
τό δένδρον τής δόξης του, πού είχε Αναπτύξει είς τήν ’Ιταλίαν καί τούς
νέους καρπούς του νά τούς παρουσιάζω μέσφ τών Αδελφών του. Καί ήλθε
έδώ καί ίδωκε εις τήν ’Αθηναϊκήν σκηνήν τόν «Πόλεμον έν Πολέμφ», τήν
«Πριγκήπισσαν τής Σάσσωνος» καί τήν «Κρητικοποΰλαν».
θά έγραφε καί Αλλα. Άλλ’ ό θάνατος
μάς τόν έπήρε. Καί σύσσωμος ή 'Αθηναϊκή
f
κοινωνία έν συντριβή είλικρινεϊ, τόν προέπεμψε νεκρόν είς τήν μητέρα γήν, τό δέ
μνημόσυνόν του τό καλιτεχνικόν πού τοδ
ώργάνωσε ή Πριγκήπισσα 'Ελένη είς τό
Δημοτικόν θέατρον κατ’ ’Απρίλιον, ήτο
μία μυσταγωγία είς τήν Τέχνην. Μου
σουργοί καί μύσται έλαίον μέρος είς τήν
ορχήστραν καί τό θέατρον ϋπέρπληρες
έδονήθη άπό συγκίνησιν.

*

ΔΟϊΑ ΤΩι ΘΕΩι ’

ΣΤΤ. ΣΑΜΑΡΑΣ

"Οταν κατήλύεν είς τήν ‘Ελλάδα.

Είχε αναγγείλει έν καιρψ ή «Εικονογρα
φημένη» τήν σύστασιν τής πρώτης Κινη
ματογραφικής ’Εταιρίας «Asty-Filtns».
Είναι ‘Ελληνική ή ‘Εταιρία αυτή, μέ
κεφάλαια έλληνικά καί μέ Έλληνας, διευθυντάς κ.λ. Films είναι λέξις ’Αγγλική

γενομένη δεκτή καί καθιερωθεΐσα παγκοαμίως διά τόν Κινηματογράφον, ση
μαίνει δέ «ταινία». «Asty» πάλιν είναι ή Ελληνική λέξις Άστυ ή τόσον
προσφυώς προσαρμοσθείσα είς τήν κλεινήν πρωτεύουσαν τής ’Ελλάδος,
άπ’ άρχαιοτάτων χρόνων μέ τό ώραϊον έπίθετον ’Ιοστεφές.
"Η «Άστυ - Φίλμς» λοιπόν συγκροτηθείσα άρτίως μέ πρόεδρον τού Δ.
Συμβουλίου τόν γνωστόν έπιχειρηματίαν Διευθυντήν τοδ Οίκου Γενικού

κατά τό διαρρεΰσαν άπο τής ήμέρας τής άπελευθερώσεώς της μέχρι σήμε
ρον έκατονταετές διάστημα συντελεσθείσης προόδου, είς δλας τάς έκφάνσεις τής κοινωνικής καί πνευματικής της ζωής. Καί μεταξύ τών πρώ
των μελημάτων Ατινα θά λάβη ή
Κυβέρνησις, πρέπει νά είνε ό καταρ
τισμός έπιτροπής άνταξίας τών περι
στάσεων, έπιτροπής ή δποία νά Απαρ
τίζεται Από στοιχεία ικανά, δυνάμενα νά προσφέρουν μίαν γνώμην
έξαιρετικήν καί νά συνεισφέρουν εις
τήν πραγματοποίησιν τοΰ ποθουμέ-

νου άπό δλους μας ίορτασμοΰ ένός
τόσου σημαντικού σταθμού τοδ ’Εθνι
κού μας βίου. Τήν έπιτροπήν πρέ
πει ν’ Αποτελόσουν άτομα δυνάμενα
καί έχοντα όλη τήν Απαιτουμένην
θέλησιν καί διάθεσιν νά έργασθούν.
Επειδή δέ Απαιτείται καιρός διά
τήν προπαρασκευαστικήν έργασία»,
δι’ αύτό ή συγκρότησις τής έπιτρο
πής πρέπει νά γίνη άπό τώρα.

·♦·
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Εις πλήρη ακμήν τής ήλικίας καί

τής δράσεως αύτοΰ, ύπίκυψεν ύπό
τό πλήγμα έπαράτου νόσου έξ ής
ήσθένει άπό καιρού- Βιρτουόζος,
ένας άπό τούς καλλιτέρους νέους
μουσικούς μας, τοδ δποίου τά όλίγα
δοθέντα κονσέρτα έπέσπασαν τόν
θαυμασμόν πάντων διά τόν νεαρόν
καλλιτέχνην, βραβευθείς είς τόν δια
γωνισμόν τοδ Μιλάνου διά μεταλ
λίου, καθηγητής κατά πρώτον είς
τήν Αθηναϊκήν Μανδολινάταν καί
κατόπιν είς τό Αρσάκειο», έχώρει ταχύς πρός τό μέλλον, τό όποιον προεμαντεύετο λαμπρόν καί ένδοξον. Άλλά καί ώς άτομον είχε κατακτήσει διά
τών προτερημάτων του μόνον τάς συμπάθειας έκείνων οΐτινες τόν έγνώρισαν.
Είς τήν βεινώς τρωθεϊσαν έκ τοϋ θανάτου του οίκογένειά» του καί είς τόν
Αδελφόν του παλαιόν συνεργάτην τής «Εικονογραφημένης», γελοιογράφον,

κ. Ε. Παπαβημητρίου, Απευθύνομε» τά έγκάρδια συλλυπητήριά μας.

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ. ΤΥΤΤΟΓΡΑΦΕΙΟΝ

"ΕΣΤΙΑ,. «245

Τα δυο νεα υπουργεία που προσετεθησαν είς τά
ύπάρχοντα άναβιβάσαντα τόν αριθμόν των είς δέκα,
κυρίως δέ τό ένα άπό αύτά μαζί μέ τό ύπουργεϊον
τής Εθνικής Οικονομίας, αποτελούν δύο οργανι
σμούς απαραιτήτους είς ένα κράτος, τό όποιον επι
θυμεί καί θέλει νά ζήση ώς Κράτος γεωργικόν καί
βιομηχανικόν. Άκούσαμεν πολλά καί διά τά δύο
αύτά τελευταία υπουργεία περί Αναδιοργανώσεως
τοΰ ένός καί περί συστάσεως τοϋ άλλου, είς τρόπον
ποΰ νά κατορθωθή ή δημιουργία έκείνου ποΰ δέν
υπάρχει καί ή στερέωσις καί άνδριοσις δτι ύπάρχει
είς τά σπάργανα άκόμη είς τούς κλάδους τής γεωρ
γίας, τής βιομηχανίας έν γένει τοϋ γεωργικού καί
τοΰ βιομηχανικού πλούτου τής χώρας. ’Ογκώδης
έργασία νομοθετική πρός έπιτυχίαν τοΰ έπιδιωκομένου μέ τήν σύστασιν τών δυό αύτών ύπουργείων
σκοπού έχει παρασκευασθη καί ΰποβληθή είς τήν
έγκρισιν τής Βουλής. Τό πράγμα αξίζει ιδιαιτέρας
προσοχής καί δέν είνε δυνατόν παρά νά χαιρετηθή
λικον
Ο ΜΕΓΑΣ ΠΟΛΕΜΟΣ.—Ιδού πο® «ατεληξαν αι σννηνωαέναι χροβΛΛΟειαι ten m
ένθουσιωδώς Από δλους έκείνους οί όποιοι έννόησαν
εμού.
πνοοβολικδν τδ δποίον ίχονν εΐε τύ μέτωπον t«bo« οί Άγγλοι είνε τά τελειότερο»
πρό καιρού καί ήγωνίοθησαν υποσιηρίζοντες τήν
l&sav των, τήν σημασίαν τής Αναπτύξεως καί τής
άπαλά σύ ννεφα τοϋ στιγμιαίουένθουσιασμοϋ μας, ό όποιος χάνεται καϊ
έκμεταλλεύσεως τοΰ γεωργικού πλούτου τής χώρας. Καί Αν έπρόκειτο
διαλύεται μέσα είς τήν Αστατου ατμόσφαιραν τής Αττικής δπως καϊ
νά έκφράσωμεν καί ήμεϊς μίαν γνώμην, θά έτονίζαμεν τήν άνάγκην τής
τά σύννεφα είς τόν ούρανόν της. Άς μάς έπιτραπή ν’ άμφιβάλωμεν όλί
απομακρύνσεως άπό τό χαρτοβασίλειον καί τήν γραφειοκρατίαν. Έάν
γον καί νά μή ένθουσιασβώμεν και ήμεϊς, τήν στιγμήν ποϋ έχομε»
ύπάρχη κάτι τό όποιον καταδικάζει εις τόν μαρασμόν καί τήν φθίσιν,
αύτό τό πολυκέφαλον τέρας πού φέρει τά δύο Ανωτέρω ονόματα περισ τό προηγούμενοι’ τοϋ Πανοράματος,
σότερον άπό κάθε άλλο, αύτό είνε αί δύο νεοσυσταθεϊσαι καί Αποβλέ τοϋ Τουρκικού Τζαμιού, τοΰ Παλαιού
Στρατώνος, καί τόσων άλλων. Προτι
πονται είς πρακτικούς σκοπούς ύπηρεοίαι. Καί ύπάρχει καί κάτι άλλο
μότερος είνε ό βραχύς δισταγμός παρά
άκόμη. Ή άπαιτουμέντ| προσοχή είς τήν εκλογήν τών καταλλήλων προ
σώπων, διά νά κινηθή η μηχανή. Αύταί αί δύο είνε αί βάσεις- Μέ αύτάς ή έκ των ύστερων απογοήτευσις. Άςτό
ίδωμεν πρώτα συντελεσμένου τό θαΰμα
θά έπετευχθή ό σκοπός, δλα τά άλλα θά λάβουν τόν δρόμον τους τόν
καί εψεθα έτοιμοι νά τό ύμνήσωμεν
κανονικόν καί τόν άρμόζοντα. Άν λείψουν δμως αύτά τότε χωρίς κανένα
δπως αρμόζηδισταγμόν ήμποροϋμεν νά βεβαιώσωμεν από τώρα, δτι ή ΰπαρξις τών
δύο αύτών υπουργείων δέν θά έκπληροϊ κανένα σκοπόν, θά είνε τό ίδιον
Καί είς τό τέλος Ας άναφέρωμεν καί
ώσάν νά μή ύπάρχουν, καί θά είνε έντελώς άχρηστον νά δαπανώνται
ήμεϊς όλίγα διά τό τελευταΐον είς τήν
σημαντικά κονδύλια διά τήν συντήρηοίν των, διότι δέν θά υπάρχη
σειράν τών γεγονότων αύτοΰ τοϋ μηνός,
τίποτε άλλο παρά μία ώραία Ιδέα ριχμένη καί αύτή μαζί μέ τόσες
δ όποιος ήμπορεϊ νά όνομασθ® κάλλιάλλες είς τό χρονοντούλαπο τοΰ έλληνικού ραχατισμού.
στα «μήν τών ωραίων χειρονομιών»
*
αρκεί νά μή τοΰ καταστρέψη τήν έμορφιάν καμμιά προσθήκη «ανεφάρμο
Είς τά κολοσσιαία καϊ τρομακτικά τρίστηλα καί τετράστηλα τών
στων». Άπεφασίσθη νά διαρρυθμισθη
'Αθηναϊκών έφημερίδαιν κατώρθωσε νά διεισούση καί νά παρουοιασθή
καί ό Ανακτορικός κήπος νά εξωραϊένα πρωί είς τά έκπληκτα μάτια μας μία εΐδησις διά τήν όποιαν έχουν
βθή καί νά αφεθή έλεύθερος είς τό
καταναλωθή έως τώρα, χωρίς καμμίαν ύπερβολήν, δκάδες μελάνης. Πρό
κοινόν ν’ άπολαμβάνη τά θέλγητρα τής
κειται περί μιάς ωραίας χειρονομίας, ή οποία έκίνησε έπιτέλους ενα
Ανακουφιστικής πρασινάδας του μέσα
συσίφειον λίθον ποΰ έκάθητο είς τό στομάχι τών ’Αθηναίων ώς βασαείς τήν αΰχμηρότητα τής πρωτευούσης,
νιστήριον καί είς τήν οδόν Σταδίου ιός φριχτή κακοφωνία είς τό γύρω
περιβάλλον καί ώς αναχρονισμός. Θα έννοήσατε, δέν ύπάρχει Αμφιβο δπως φανταζώμεθα άλλωστε δτι ήτο
λία, δτι πρόκειται διά τούς βασιλικούς σταύλους- Οί κ. Παπαναστα καί ή Ιδέα τοΰ μακαρίτου ίδρύσαντος
τήν δασιν αύτήν μέσα είς τήν ’Αθηναϊ
σίου— λέγουν—άπεφάσιοε καί υπέβαλεν είς τήν κρίσιν τοΰ ύπουργεϊον,
κήν Σαχάραν. Καί είς αύτήν άκόμη τήν
τό οποίον χαί παραδέχθη τήν Απόφασιν, νά σηκώση — λέγουν πάλιν —
μέχρι τελευταίως Απολυταρχικήν ΡωαΔιενόνντής τον τμήματος Ασφαλείας
τούς βασιλικούς σταύλους Από έκεϊ όπου εύρίσκονται και νά άνεγείρρ
τοΰ Ύπουργεϊον τών Έσωττρικών—πάλιν λέγουν,—είς τό γήπεδόν των μεγαλοπρεπή οικοδομήματα, Ανά σίαν οί αύτοκρατορικοϊ κήποι και τά
λογά μέ τό περιβάλλον. Όλα αυτά τά λέγουν, και έχιψεν δλην τήν αύτοκρατορικά πάρκα ήσαν είς τήν
διάθεσιν τοΰ λαοΰ. Μόνον είς τόν τόπον μας παρατηρεϊτο τό Ανάποδο»
καλήν διάθεσιν νά τα πιστεύσωμεν Αλλά διστάζωμεν. Εϊς τόν τόπον
αύτό νά είνε Αποκλειστικώς προνόμιο» ένας τόπος δροσιάς, εύχαρίστον
αύτόν όπου έγεννήθη καί άνεπτύχθη κατ’ έξοχήν τό περίφημο» «ές
περιπάτου καϊ ολίγης άπολαύσεως της φύσεως τών μπεμπέδων καί
αύριο» τά σπουδαία» δλαι αί ώραΐαι χειρονομίαι χάνονται μέσα είς τά
ιών νταντάδων—αύτώνύποέτωξίεν κατ’ Ανάγκην διά
ά μη κάμνουν Αταξίες οί
ικροί 1! Είνε τόσον ένθονάιαστιχόν τό πράγμα ώστε
ήαρασυρώμεθα καί κάμνωμεν καί ολίγος συστάσεις.
Μιά ποΰ έλήφθη παρόμοια
άπόφασις άς τελείωση ή
ύπόθεσις μιά γιά πάντα-Άς
γίνη τό πάρκο μέ κατάλλη
λον μεταρρνθμιοιν ένας τό
πος, δπου θά ήμπορή όκαθείς Από τούς εργαζομέ
νους δλην τήν ήμέραν μέσα
είς τήν Αθηναϊκήν κάμινον
νά εύρίσκη δ,τι έχστρατεύη
τώρα νά συναντήση είς τάς
πέριξ τής πόλεως πρασινά
δες, τσακιζόμενος καί συγκρουόμενος μέ τούς όμοιους
του, καί έξοδεύων δσα θά
Αρκοΰσαν νά Ιδρύσουν μίαν
Ατμοπλοϊκήν έταιρίαν.
"Ενας κήπος όλίγα φυλ
λώματα, ένα τραπεζάκι ένα.
Αναψυκτικό,μιά μπύρα, έστω
καί ένα φαγί άκόμη, μιά
μικρογραφία δηλ. -Μπουά
ντέ Μπουλόνιι» κι'δλα αύτά
χωρίς νά πάθη κλονισμόν
τοΰ οίκονομικοΰ του ισολο
γισμού, πράγματα κατορθω
τά δηλαδή, έάν λείψη ή ελ
ληνική έπιχειρηματικότης.
ο ρετ.
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ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

ΙΟΥΛΙΟΙ

ΙΟΥΛΙΟΣ

Εκτός τούτου κάθε φοράν ποΰ δ Ανδρας χρησιμοποιούσε τήν
γυναίκα είς τά διάφορα έπαγγέλματα τά όποια ήμποροΰσε νά
έξασκήση, μόνη αυτή, δέν τής παραχωρούσε παρά ήμερομίσθια
εντελώς γελοία. Κατάστασις δυσάρεστος καί θλιβερά. Έπί πλέον
χρειάζεται rd τονισθή ότι Απέναντι όλης αύτής τής καταστάσεως
ή γυναίκα έδειχνε Ανεξήγητοι· Αδιαφορίαν, όχι διότι έσκέπτετο
νά διαμαρτυρηθή διά τοΰ τρόπου αυτού έναντίον τής Αδικίας
ποΰ διεπράττετο είς βάρος της, άλλά περισσότερον διότι δέν
είχεν ακόμη ένναήση τά Αγαθά τής συσσωματώσεως καί ίσως
Ακόμη διότι, συνειθισμένη πολύ είς τήν νόμιμον υποταγήν ποΰ
τής έπέβαλεν ή πολιτεία Απέναντι τοΰ Ανδρος, άπέφευγε τόν
νόμον καί όταν Ακόμη ήτο ύπέρ αύτής.
ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Λοιπόν τό μέγα κοινωνικόν γεγονός, τό όποιον προέκυψεν
έκ τοϋ πολέμου, είνε δτι ή γυναίκα υπό τό κράτος τών διαφό
* Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΗΣ ΑΥΡΙΟΝ * ρων Αναγκών κατέδειξε τήν ικανότητά της είς τά περισσότερα
τών επαγγελμάτων, τά όποια οί ανδρες είχαν αύθαιρέτως δια
Α’ις τάς συμμάχους χώρας, άλλά είς την Γαλ
φυλάξει δι αυτούς μόνον. Καί έκαμε ακόμη καί κάτι καλλίτερον.
λίαν πρό πάντων, έτέθη κατ' αύτάς τό ζήτημα
Απέδειξε·· δτι συχνά είνε Ικανή καλλιτέρας χρησιμοποιήσεως.
τής εισόδου τής γυναιΛός είς τά άνδρικά λεγά
Άπό τής στιγμής κατά τήν όποιαν οί Ανδρες ουνεκεντρώθησαν
μενα έπαγγέλματα, είς τά όποια μέχρι τής στιγμής τής γενικής
είς τά χαρακώματα καί ήρχισε νά παρατηρήται σπάνις τών
Ανατροπής, τήν όποιαν έπέφερεν ό πόλεμος, δέν είχεν άναμιχθή.
έργατικά»· χειρών εις τα άνδρικά επαγγέλματα, τό Κράτος δέν
Πολλοί ειδικοί έκθέτουν διά μακρών τάς γνώμας των είς τά
είχε παρά νά έπικαλεσθή τήν γυναίκα, διά νά έξασφαλίση τήν
Γαλλικά περιοδικά και tris Γαλλικός έφημερίδας, τονίζουν δέ
έργασίαν είς τάς διαφόρους διοικητικός υπηρεσίας καί Ακόμη
τήν Ανάγκην τής χρησιμοποιήσεως τών γυναικείων χειρών είς
είς tri έργοστάσια τής 'Εθνικής ’ Αμόνης. Τό αυτό έγινε καί διά
tri Ανδρικά έπαγγέλματα, είς Αντικατάσταση· τδτν ανδρικών,
τό έμπόριον καί τήν βιομηχανίαν. Είς τήν περίπτωση αύτήν ή
αί όποϊαι Αναγκαστικώς
γυναίκα έξήρθη εις ύψος
θά λείψουν ή έχουν έκεις τό όποιον κανείς δέν
λείψει ήδη.
έφαντάζετο δτι ήτο δυνα
Το ζήτημα όμολογουτόν νά φθάση. Ό πατριω
μένως είνε ένα άπό τά
τισμός άφ' ενός καί ή Ανα
σοβαρώτερα κοινωνικά ζη πόδραστος ώθηοις πρός
τήματα, τών όποιων τήν
τήν Απόκτηση τοϋ δικαιώ
λύσιν έφερε·· εις τό μέσον ό
ματος τής έργασίας, άφ ε
πόλεμος, θά συνεπιφέρη δε
τέρου, τήν ώδήγησαν εις
άναγκαστικώς πλέον τήν
τήγ μεγάλην αύτήν χειρο
λύσιν τοΰ μεγάλου γυναι
νομίαν, ή όποια μάς δεί
κείου προβλήματος, δπερ
χνει άπό τό ένα μέρος δλον
τόσον άπησχόλησεν όλότόν πλούτον τών αισθη
κλήρον τήν Ευρώπην καί
μάτων τής γυναικείας καρ
τόν Νέον Κόσμον κατά τήν
διάς, καί άπό τό άλλο τήν
προπολεμικήν περίοδον.
Αξίαν της.
Υπό τοιούτονς όρους
Υπάρχουν πολλοί ειδι
δεν είνε καθόλου Υπερβο
κοί, οί όποιοι προτείνουν
λικόν νά διαβεβαίωση κά
τήν έπισημοποίησιν τής
νεις άπο σήμερον ότι ή
καταστάσεως αύτής, ήτις
θέσις τής γυναικός είς rri
προέκυψεν ώς συνέπεια
διάφορα πολιτισμένα κρά
Η 14 I OVA ΙΟΥ. — Ή 'Εθνική *&ο^τή των Γάλλων έπανηγυ$1σ4>η λαμπςώς είς τήν πρω·
τού πολέμου. Και προ
τβνουσαν. Άπό δλας τάς γωνίας τών Αθηνών σννέρρευόαν βΐς τό Στάδιον όιά νά παςαοτοΰν
τη τής Ευρώπης δέν θά
βάλλουν και πάλιν τό ζή
είς τήν όοθτϊβαν ixel Αορτήν.
είνε ή ιδία μέ τήν πρό τοΰ
τημα τής μεταρρυθμίοεως
πολέμου. Δέν πρόκειται δέ ένταΰθα μόνον περ'ι τής άποκτήσεως
τής γυναικείας έκπαιδεύσεως. Άπλοποίησις τοΰ έκπαιδευτικοΰ
πολιτικών δικαιωμάτων έκ μέρους τής γυναικός. Δικαιώματα
προγράμματος εις τά σχολεία τών θηλέων. Ιδού τί θά έπιφέρη,
πολιτικά έχουν άπό καιρού Αποκτήσει αί γυναίκες είς τά διάφορα
κατά τήν γνώμην των, τήν μονιμοποίηση· αύτής τής έπαναστάκράτη τής Ευρώπης. Τό ζήτημα τό όποιον Απασχολεί σήμερον
σεως είς τήν ζωήν τοΰ γυναικείου φύλλου. Ή πρακτικοποίηοις
τούς Ευρωπαίους ειδικούς έχει γενικωτέραν μορφήν, άποσκοπεΐ
τού έκπαιδευτικοΰ συστήματος. Ή Απαλλαγή του άπό δλα τά
δέ είς τήν έγκαθίδρυσιν τής γυναικός είς όλους τούς βιοτεχνι
περιττά παραφορτώματα ποΰ έχει σήμερα καί ή εισαγωγή νέας
κούς και έπαγγελματικούς κλάδους, οί όποιοι Ανήκαν έως τώρα
πρακτικής διδασκαλίας. Νά μάθουν τά κορίτσια, δακτυλογραφίαν,
άποκλειστικώς είς τούς δνδρας, λαμβανομένου μόνον υπ' δψει
στενογραφίαν, διπλογραφίαν, μηχανικήν, ήλεκτρολογίαν, διαφό
έάν ή σωματική και ή έν γένει διάπλαοις τής γυναικός ήμπορεΐ
ρους βιομηχανικός έργασίας. Τά Αλλα είνε περιττά. Δέν Υπάρχει
νά έπιτρέψη τήν Απασχόλησή· της είς παρόμοια έργα.
λόγος νά παραφορτωθή ό έγκέφαλός των μέ γραμματολογίαν
. Πρό τοΰ πολέμου ό άνδρας άπεμάκρυνε τήν γυναίκα άπό
μέ Αρχαίους συγγραφείς, μέ Αλγεβραν και χημείαν, μέ έπανατήν έργασίαν, όσον τοΰ ήτο δυνατόν. Έκλειεν είς αυτήν τήν
λήψεις κουραστικός τής ιστορίας."Ας μάθουν δτι μανθάνουν τά
πόρταν κάθε έπαγγέλματος, τό όποιον απαιτούσε κάποιαν κατα
Αγόρια είς τά πρακτικά λύκεια, άπό τά όποια έξερχόμενα κατα
νάλωση φυσικής δυνάμεως, άλλά τήν απέκλειε ταυτοχρόνως
λαμβάνουν μίαν θέσιν εις τήν κοινωνίαν. "Έτσι δίδεται μία ορι
καί άπο τά έπαγγέλματα έκεΐνα, tri όποια δέν Απαιτούσαν παοά
στική κατεύθυνσις είς τήν λύσιν τοΰ μεγάλου γυναι
κάποιαν έπιδεξιότητα, ευστροφίαν καί μερικάς γνώσεις. Μάλι
κείου προβλήματος και ή γυναίκα άποκτα ίσα δικαιώ
στα, εις μερικά έπαγγέλματα, ή είσοδος τής γυναικός είς τά
ματα μέ τόν δνδρα είς τήν κοινοηίαν, έργάζεται
έργοστάσια έχαρακτηρίζετο άπό τά έργατικά συνδικάτα ώς
όπως και αυτός, κερδίζει δτι τής χρειάζεται καί δταν
Αφορμή Απεργίας καί μποϋκοτάζ. Είς τήν οτάσιν αύτήν τών
άποφασίση νά σύμπηξη οικογένειαν, δημιουργεί μίαν
Ανδρών υπήρχε κάποια λογική βάσις, διότι ή γυναίκα ύπεισερέκλεκτήν φωλίτσα, δπου ζή με τόν έκλεκτόν της,
χομένη είς τά άνδρικά έπαγγέλματα, συγκατετίθετο νά έργάζε■g
έργαζομένη καί κερδίζουσα, χωρίς γκρίνιες, — διότι
ναι μέ μικροτέραν σημαντικώς Αμοιβήν, κατ' αύτόν τόν τρόπον
αί χρηματικοί δυσχέρειαι, αί όποϊαι Αποτελούν τά
δέ Αποτελούσε)· έπικίνδυνον συναγωνιστήν τής Ανδρικής έργα
μεγάλα προβλήματα τής σημερινής οικογένειας θά
σίας. Αλλ’ είς Αντίθεση· περίεργον πρός τό τελευταίου αυτό
λείπουν,—ισόπαλος καί ισότιμος Απέναντι τοΐ· Ανδρος,
άπέκρουσε τήν είσοδον τής γυναικός είς τό έπάγγελμά του, έστω
μία μικρογραφία ξταιρίας, είς τήν όποιαν 0 καθείς
Ακόμη καί υπό τόν περίφημου όρον «έν ίση έργασία, ίση Αμοιβή’.
συνεισφέρει τό μερίδιό·· του διά τας κόινάς άνάγκας.
ο ΦΕΜΙΝΙΖΤ
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ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΠΑΗίΣΟΝΤΑ
,ρβυναν,

φώς, καί συμπεράσματα

ερειδόμενα έπί μόνης τής Λογικής'
ΕιΝαί,
άλλά πώς; Άπό ποδ
άρχίση
δά

έπί τή θέφ φάσματος, άφθονοΰντα, μάς άγουσιν είς τό συμπέρασμα δτι
αί περιπτώσεις αύται δέν ανάγονται είς τάς -ψευδαισθήσεις.
Θα άναγράψοιμεν ήδη άλλο γεγονός, βεβαιοιθέν παρά τοΰ κ- Όρατίου Πελετιέ, άνταποκριτοΰ έν Newcastle τοΰ - 'Ανεξαρτήτου Όμιλον
τών ’Εσωτερικών σπουδών-, δημοσιευθέν είς to «Light τοΰ Λονδίνου,
καί άναδημοσιευθέν έν τη "Initiation- τών Παρισίων. Ή περίληψις
τής έκθέσεως τοΰ ήρωος, φωτογράφου τό Επάγγελμα, έχει ώς εξής:
«Είχον περατώσει τό λιτόν πρόγευμά μου, δτε ένεφανίσθη πρό έμοϋ
ώραιοτάτη κυρία, ήτις μέ παρεκάλεσε νά τήν φωτογραφήσω διά νά
(ίποκτήση ό σύζυγός της μερικάς φωτογραφίας της- Έσπευσα νά συμ
μορφωθώ πρός τήν επιθυμίαν της, καί τήν έφωτογράφησα είς διαφό
ρους στάσεις. Μόλις έγκατέλειψα δμως τόν σκοτεινόν μου θάλαμον,
περατώσας τήν έργασίαν μου, ή κυρία είχεν έξαφανισθή.
»Τό πράγμα δέν μέ ευχαρίστησε, διότι έφοβήθην δτι οί κόποι μου
θά έμενον άνευ αμοιβής. Έν τοΰτοις έξηκολούθησα τήν έργασίαν μέ
τήν ιδέαν ότι ή κυρία θά έπανήρχετο είς πρώτην ευκαιρίαν διά νά
μέ πληρώσΐ).
ό -Όντως, όλίγας ημέρας μετά ταΰτα, ή κυρίαένεφανίσθη έκ νέου, καί
έδειξε μεγάλην έκπληξιν εύροϋσα τάς ιρωτογραφίας ετοίμους. Τά αντί
τυπα έν τοΰτοις είχον χροιάν δλίγον σκοτεινήν. Ή κυρία Εξέλεξε μίαν
φωτογραφίαν, καί μοΰ είπε ·. ·Γράψυτε Επάνω τό όνομα Μαργαρίτα
Άρλιγκτων, καί εκθέσατε αυτήν τήν φωτογραφίαν είς τήν προθήκην
σας·- Εξεπλάγην μέ τήν αίτησίν της, διότι συνήθως αί κυρίαι δέν
ένδιαφέρονται καί πολύ άν θά έκτεθή ή φωτογραφία των είς τήν προ
θήκην. Συνεπέρανα επομένως δτι θά είχα πρό έμοΰ καλλιτέχνιδα ένδιαφερομένην διά τήν διαφήμισιν τοΰ δνόματός της, καί συνεμορφωθην
μέ τήν Επιθυμίαν της. Ή κυρία μοΰ παρέδωκε νόμισμα 50 μάρκων.
’Επειδή ή προς με δφειλή της άνήρχετο μόνον εις τό ήμισν. δέν είχον

τολμητίας ό όποιος θά άποπειραθή να
άσχοληθή μέ τούς Αοράτους Κόσμους
καί πού θά τελειώσΐ) ;
Ή ίίπαρξις αοράτου περιβάλλοντος ούδέν τό υπερφυσικόν παρουσιάζοντος, διαφεύγοντος δμως συνήθως τήν άμεσον άντίληψιν τοΰ ανθρώ
που, παρ’ούδενός δυναται πλέον νά άμφισβητηθή- Δέν δμιλοΰν ούτε
αί θεωρίαι, οΰτε ή φαντασία, οδτε αί παραδόσεις, οΰτε αί παραισθή
σεις, οΰτε μόνον ή αδυσώπητος Λογική : Όμιλοϋν τά μεμονότα, Ερχό
μενα αλλεπάλληλα καί καταπληκτικά διά νά μάς βροντοφωνήσουν δτι
ακόμη δέν έμάθομεν δυστυχώς τίποτε, καί άπέχομεν είσέτι πάρα πολύ
της γνάισεως τής Φύσεως.
Πιστοί είς τό πρόγραμμά μας,
θά Εξετάσωμεν τινα έκ τών χι
λιάδων τελείως έξηκριβωμένων
γεγονότων, είς τήν έξέτασιν δέ
αύτήν ημείς άπλοι παρατηρηταί, θά βασισθώμεν διά νά διατυπώσωμεν γνώμην τινα.
*
Γνωστότατοι
είναι τό δνειρον
τοΰ Ιακώβου Alighieri, χάρις
είς τό όποιον Ανευρεθησαν 13
χειρόγραφα τής «Θείας Κωμφδίας- τοΰ Δάντου. Μετά τόν
θάνατον τοΰ τελευταίου τούτου
ό υίός του ήρξατο περισυλλέγω»
*
τάτήδε κάκεϊσε διεσπαρμένα χει
ρόγραφα τοΰ πατρός του. Δεκα
τρία δμως έξ αύτών, παρ’ δλας
τάς προσπάθειας καί τάς έρευ
νας δέν άνευρέθησαν, καί τό αρι
στούργημα τοΰ Δάντου θά έμενεν ήμιτελές, άν ό 'Ιάκωβος δέν
έβλεπεν έν δνείρφ τόν πατέρα
του κατάλευκα ένδεδυμένον, καί
όδηγοΰντα τόν υίόν του είς τό
δωμάτιον είς τό όποιον έκοιμάτο
δταν έζη- ’Εκεί, έντός κρύπτης
τφ έδειξε τά μή άνευρισκόμενα
χειρόγραφα. Ό 'Ιάκωβος μόλις
εξυπνήσας διηυθύνθη είς τό υπο
*
δειχθεί
δωμάτιον, Ανευρε τήν
κρύπτην, καί έντός αύτής τά
χειρόγραφα.
Τό άνωτέρω γεγονός, αρκούν
τως σημαντικόν αύτό καθ’Εαυτό,
δέν άποδακνύει τήν ΰπαρξιν
ζωής μετά θάνατον. Πιθανόν νά
Η 14 ΙΟΥΛΙΟΥ. — Τήν Εορτήν τοΰ Χταδίον ίτίμηοεν ΰλόχληρον τό Ύπονργυών Συμΰούλων καί όλοι οί επίσημοι.
ένεφανίσθη τό φάσμα τοΰ πα
τρός τοϋ ’Ιακώβου, πιθανόν δμως
δέ υπόλοιπον διά νά τής Επιστρέφω, εσπευσα είς, τό γειτονικόν μου
Επίσης δλον τό δνειρόν του νά έατηρίχθη
..
, έπί ώρισμένης,
,
άλλ’ άγνώφαρμακεϊον διά νά αλλάξω τό νόμισμα.— Πόσα θέλεις; μέ ήρώτησεν
στου βεβαίως, ένεργείας τοΰ πνεύματόςτου, ή κάλλιον τοΰ Εγκεφάλου
ο φαρμακοποιός. — Πενήντα μάρκα, τοΰ άπεκρίθην. ■— Δώσε^μου τό
του, κατά τήν ώραν τοΰ ύπνου, ήτις τφ παρουσιάσθη ύπό τύπον «έμφανόμισμα. Έτεινα τήν χεϊρα μου, άλλά τό νόμισμα δέν υπήρχε. Έρριψα
νίσεως». Δέν Αποκλείονται καί άλλαι πιθανότητες. Βέβαιον μόνον
είναι δτι δύναμις άγνωστος, ύποκειμενική ή Αντικειμενική, άπεκά- • έν πρώτοις τό βλέμμα έπί το"! γραφείου τοϋ φαρμακοποιού,,άλλ’ ούδέν
λυψε πράγμα άγνοούμενον άπό πάντα. Φρονοϋμεν δμως δτι τό ακό εϊδον. Ήρχίσαμεν τότε Ερευνώντες πανταχοΰ ό φαρμακοποιός,καί Εγώ,
καί βοηθούμενοι ύπό τοΰ πρώτου ύπαλλήλου του. Αί Ερευναι άπέβησαν
λουθον γεγονός έξηκριβωμένον παρά τοΰ Flamniarion, δίδει λαβήν
άκαρποι. Έσπευσα νά Επιστρέφω είς τό φωτογραφείου μου διά νά
είς άλλας σκέψεις.
έρωτήσω τήν κυρίαν, ήρεύνησα δέ προσεκτικώς καί τό πεζοδρόμων
Ό Β. ειδοποιείται νά σπεύση τό ταχύτερον πλησίον τοΰ πατρός του,
δπόθεν είχον έλθει.
,
>
.·
πνέοντος τά λοίσθια. Επειδή δ πατήρ κατοικεί είς χωρίον Αρκούντως
•—Κυρία... είπα εισερχόμενος είς τό έργαστήριόν μου- Άλλ’ή κυρία
άπομεμακρυσμένον, ό Β. Ιππεύει μετά τίνος άλλου, καί διευθύνεται Εν
είχε γίνει άφαντος, άφίσασα δλα τά αντίτυπα Επί τής τραπέζης μου. Τί
καλπασμφ είς τό χωρίον τοϋ πατρός. Εις τήν είσοδον δάσους τίνος
όρθοΰται αίφνηδίως πρό τών έντρομων Ιππέων δ πατήρ, κατάλευκα εσήμαινεν αύτό τό μυστήριον; Άγνοών έάν έπρόκειτό
ποτέ τά άμοιφθώ διά τήν έργασίαν μου, άφήκα τήν
ένδεδυμένος, δστις αναγγέλλει ήρέμοις είς τόν υίόν του δτι άπέθανε τήν
φωτογραφίαν είς τήν προθήκην. Καθημερινώς σχεδόν
στιγμήν Εκείνην, καί δέν παρίσταται άνάγκη σπουδής. Τό φάσμα δέν
μέ έπεσκέπτοντο πελάται Εκφράζοντες τόν θαυμασμόν
έγένετο δρατόν μόνον άπό τούς ταξειδιώτας: Ό ίππος είχε σταματήσει
των διά τήν Επιτυχίαν τής φωτογραφίας τής ώραίας
μόνος, καί τρέμων ώρθώθη Επί τών δπισθίων ποδών τον, ή ταραχή
Εκείνης γυναικός, η Ιστορία δέ αύτή μοΰ άπέφερεν
του δέ αΰτη κατέπαυσεν εύθΰς ώς τό φάσμα Εξηφανίσθη- Ευθύς ως
ούκ δλίγα κέρδη.
έφθασαν είς τό χωρίον εύρον τόν πατέρα Β. νεκρόν, έξηκρίβωσαν δέ
• "Εν Ετος μετά ταΰτα έδέχθην τήν επίσκεψιν αγνώ
δτι ό θάνατος Επήλθεν ακριβώς καθ’ήν στιγμήν τό όραμα έσταμάτα
στου κυρίου μέ ταξειδιωτικήν περιβολήν. Ήτο ώχρός
τούς ιππείς είς τήν είσοδον τοΰ δάσους.
καί λίαν τεταραγμένος.
Έδώ, νομίζομεν, δτι ή ύπόθεσις τής «φαντασίας» Αρχίζει νά ώ^ριφ,
•—Έχετε, μέ ήρώτησεν, είς τήν προθήκην σας τήν
διότι έχομεν τόν Ιππον δστις δέν ήδύνατο νά καταληφθή ύπό τρομου
φωτογραφίαν μιάς ώραίας ξανθής γυναικός δνομαζοάπλώς και μόνον διότι ό κύριός του «έφαντάσθη» κάτι τι. Δέν Αποτελεί
μένης Μαργαρίτας Άρλιγκτων;
δέ τό τοιοΰτον μοναδικόν φαινόμενου, καθόσον τά παραδείγματα δια
»— Μάλιστα, κύριε, τοΰ άπεκρίθην.
φόρων ζώων, ίδίφ κυνών καί ίππων καταλαμβανομένων ύπό τρόμου
ι
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•—Τήν γνωρίζετε ;
• — Είναι ίσως φίλη σας; ήρώτησα.
’— Ήτο σύζυγός μου, εϊπεν δ κύριος, δέν (γνώριζα δμως δτι εϊχε
φωτογραφηθή.
» — Εϊναι δυνατόν! ανέκραζα, άλλ’ αύτή ή κυρία μοΰ εϊπεν δτι ό σύζυ
γός της έπεθύμει νά εχη τήν φωτογραφίαν της, διότι έπρόκειτο νά
χωρισθή απ' αύτοΰ διά μακράν χρόνον.
-Ό συνομιλητής μου ώχρίασε περισσότερον.
■— Προ πόσου χρόνου τήν (φωτογραφήσατε; μέ ήρώτησε συγκεκινη μένος.
»— Πρδ έτους, απήντησα.
• — Πρδ (τους ή σύζυγός μοιι άπέθανε! θά νομίσετε δτι δέν έχω σφας
τάς φρένας άν σάς εΐπω δτι τήν παρελθοΰσαν νύκτα μοΰ παρουσιάσθη
Αν όνείρφ και μοΰ είπε: «Πήγαινε εΐς τήν πόλιν. Επιθεώρησε δλα τά
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εϊχον έκφράαει μεγάλος άμφιβολίας δσον άφορφ ιήν δύναμιν τών συγ
χρόνων μάγων. Μετά τό πέρας τής συναναστροφής, εϊς τών παρισταμένων, άγνωστός μου, μοί έπρότεινεν δπως Απάντηση είς τούς δισταγ
μούς μου ούχί μέ λέξεις άλλά μέ πείραμα είς τό όποιον θά έλάμβανον
μέρος άμέσως, ήρκει μόνον νά τοϋ Αφιερώσω τρεις ή τεσσαρας ώρας.
Έδέχθην προθύμως. καί τόν ήκολούθησα είς τήν άμαξαν του.
•Τό ώρολόγιόν μου (δείκνυε τήν 5ην μ, μ. ώραν, καί εύρισκόμέθα είς τήν θερινήν έποχήν. Δηλαδή ό μάγος μου δέν έζήτησε κάν είς βοήθειάν του τά σκότη τής νυκτός. Τά στόρ τής ί iSgS
άμάξης του εϊχον δλα καταβιβασθή, ούτως ώστε δέν ήδυνάμην
νά παρακολουθήσω τό δρομολόγιόν μας. Μετά πορείαν δίωρον
w
έοταματήσαμεν, καί κατήλθομεν πρό έξοχικοΰ μεγάρου είς μέρος
j
έρημον καί πολύ άπομεμακρυσμένον τής πόλεως. Διηυθύνθημεν
/
πρός τό κεντρικόν περίπτερον, ένθα ό όδηγός μου μέ είσήγαγεν είς
αίθουσαν πολυτελέστατα έπιπλωμένην. Τό λυκόφως
είχεν άρχίσει, καί τά Αντικείμενα δέν διεγράφοντο μέ
μεγάλην ζωηρότητα. Ό θαυματοποιός μου μοί προσέφερεν άνάκλιντρον δπερ (τοποθέτησε πρό έτέρου
όμοιου, καϊ μέ πάρεκάλεσε νά συγκεντρώσω τήν σκέψιν μου επί οίουδήποτε προσώπου γνωστού |ΐου τό
οποίον έπεθύμουν νά ϊδω- Εϊτα Απεχώρησεν Αφησας με
είς τάς σκέψεις μου.
•Συμμορφωθείς μέ τήν εντολήν του, συνεκέντρωσα
τήν σκέψιν μου είς τό πρόσωπον τής Δουκίσσης Ν., ήν
εϊχον γνωρίσει έν Λονδίνφ, καί ήτις βεβαίως δέν εύρίσκετο έν Γαλλίρ τήν ήμέραν (κείνην. Έπί τρία τέταρτα
τής ώρας καθ’ S εμενον προσηλωμένος εΐς τήν σκέψιν
αύτήν, ούδέν τό Αξιοσημείωτοι· παρετήρησα. Μετά τήν
παρέλευσιν όμως τοϋ χρόνου αύτοΰ, διέκρινα επί τοΰ
εμπροσθέν μου Ανακλίντρου άνελισοόμενον κυανοΰν
Ατμόν, κατ’ Αρχάς Αμυδρόν, καί βαθμηδόν πυκνούμενον, τέλος δέ τό νέφος προσέλαβε μορφήν ύλικήν.
Έγερθείς, (πλησίασα διά νά διακρίνω καλλίτερον τά
χαρακτηριστικά; Ούδεμία ύπήρχεν αμφιβολία, εϊχον
πρό έμοΰ τήν Λαίδην Ν., κοιμωμενην. και φέρουσαν
περιβολήν συναναστροφής. Έσκέφθην νά τήν Αφυ
πνίσω, δέν εσχον όμως τό θάρρος. Καί όμως έπρεπε
νά λάβω μίαν απτήν Απόδειξιν τής φανταστικής αύτής
συναντήσεως! Ή Λαίδη Ν. έφερεν (πί τοΰ δείκτου
τής Αριστερός χειρός ώραϊον δακτύλιον κεκοσμημένον διά σαπφείρου μεγάλης Αξίας. Δέν ήδυνήθην νά
Η 14 ΙΟΥΛΙΟΥ. ~~ EU τόν στίβον τοΰ Σταδίου, ό διοικών τά συμμαχικά στρατεύματα τά ευρισκόμενα
κρατηθώ, καί... μετά προσοχής Ανέσυρα ιόν δακτύ
4ν ΆΟήναις καί Πειραιεί στρατηγός Ρενιώ, ix’ εύκαιρίρ τής 14 ’Ιουλίου, τής ’Εθνική? Εορτής τών
λιον τόν όποιον έθεσα είς τό θυλάκιό'· μου. ’Ολίγα
Γάλλων, ^παρασημοφόρησε τούς μαχητάς τοΰ Μακεδονικού μετώπου.
λεπτά μετά ταΰτα ή όπτασία διελύθη, καί ό μάγος μέ
έπανέφερε διά τής αύτής όδοϋ είς τόν οίκον μου.
φωτογραφεία, καί θά εύρης τήν εικόνα μου». Τό δνειρον ήτο τόσον
•Τρεις (βδομάδας βραδύτερου (πληροφορήθην τήν είς Παρισίους
ζωηρόν, ώστε έσπευσα νά συμμορφωθώ καί εύραν τήν φωτογραφίαν
αιριξ«ν τής Λαίδης Ν-, μεταβαινοώσης να παραθερίση εϊς Μπίαριτς.
της έδώ.
Έσπευσα νά τήν ϊδω, καί τήν ήρώτησα <ϊν πρό τινων ήμερων τής συνέβη
•Διηγήθην είς τόν επισκέπτην μου μέχρι καί τών (λαχίστων λεπτομε
τι τό έκτακτον.
ρειών τά τών έπισκέψεων τής συζύγου του, έκ τής Αντιπαραβολής δέ
• —Τίποτε, άπήντησεν ή δούκισσα. Μόνον είς μίαν Απογευματινήν
τών ήμερομηνιών έπείσθημεν δτι αύτη, καίτοι νεκρά, ήλθε καί (φωτομου εΐς τήν όποιαν παρίσταντο πολλοί, (νθυμοΰμαι ότι κατελήφθην
γραφήθη. Ό κ. Άρλιγκτων ήθέλησε νά μέ πληρώοη, ήρνήθην, φεύγων δμως άφήκεν έπί τής τραπέζης μου χαρτονό
μισμα ζ>00 μάρκων.
• Αύτή εϊναι ή Ιστορία του φαντάσματος μου. Είς πολλούς
συνέβησαν παρόμοια γεγονότα, ό καθείς δμως πιστεύει μόνον
δ,τι ό ίδιος βλέπει, καί σάς διαβεβαιώ μεθ’ όρκου δτι ή διήγησίς μου εϊναι ή καθαρά καί αυστηρά αλήθεια».
Τό ανωτέρω περιστατικόν μάς υποδεικνύει καθαρώς ότι
ό άνθρωπος, μετά τόν λεγόμενον θάνατον, έξακολουθεϊ
υπάρχων, καίτοι μή ύποπίπτων συνεχώς είς τήν άντίληψίν
μας. Μας άποδεικνύει έπίσης ότι
είναι Αυλός, άφοΰ
δύναται κάλλιστα νά φωτογραφηθή έπί κοινότατης φωτο
γραφικής πλακός. Ποιας φύσεως όμως είναι αύτό τό ήμιϋίικόν (άς τό όνομάσωμεν ούτω) σώμα τοϋ άποθανόντος
δι’ ήμάξ Ανθρώπου; Καί είναι ή συνήθης του κατάστασις
αδτη, η ΰίικοποιεΐται όσάκις θέληση, ή όσάκις άλλαι
άγνωστοι περιστάσεις συντρεξωσι; Τό τοιοϋτον θά (ξετάσωμεν άλλοτε.
Άγόμεθα όμως Αναγκαστικώς εις τό συμπέρασμα, ότι δ
άνθρωπος εϊναι διπλούς, καί ότι σύγκειται έκ τοδ σώματος
τοΰ καθαρώς ύλικοΰ τό οποίον βλέπομεν δλοι, καί ένός
άλλου « Έγώ», ύπάρχοντος έν τφ σώματι, έξακολουθοΰντος
νά ύπάρχη καί μετά θάνατον, καί τό όποιον οί μέν όνομάζουσι πνεΰμα, οί δέ ψυχήν. Καί καταλήγομεν έπίσης Αναγ
καστικώς είς τό ερώτημα: «Άφοΰ τό ανθρώπινον δν εϊναι
βιπίοΰν, δέν δυνάμεθα άραγε νά άποχωρίσωμεν προσκαίΗ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΤΑΛΙΟΥ. — Είς τό Στάδιον έγένετο περί τά μέσα τοΰ παρελθόντος μηνος
μία Επιβλητική τελετή τής όποδοχής τον συντάγματος τών Σερρών ύπό τόν ΰκοστράτηγσν κ. Χβιρως τά δύο ταΰτα συστατικά τοΰ Ανθρώπου καί έν ζωή
στοδούλόν καί τής παραδόσεως εΐς αύτό τής σημαίας, τήν όποιαν έκόντησαν ίπίτηδες αί μητέρες
ευρισκομένου;»
καί αί σύζυγοι τον Ηρακλείου. Τήν σημαίαν χαρέδωκεν {, διοικητής τοΰ Α' Σώματος Πεζικού
Τήν άπάντησιν ευρίσκομεν ϊσως είς θαυμάσιον γεγονός
X. Μηλιώτης, προσφοχνήσας καταλλήλως.
άναφερόμενον έν σοβαρρ. μελέτη τοΰ κ. Oscar Havard, δημοσιευθείση (ν τφ «Κόσμφ» υπό τόν τίτλον: <Οί σύγχρονη Μάγοι».
αίφνηδίως ύπό κεφαλαλγίας καί επιθυμίας affix; ύπνον τόσον άκατα■ Παριστάμην είς πειράματα
νεκρομαντείας»
διηγείται δ κ.
,
. ,
...
.;. Havard
σχέτου, ώστεήναγκάσθην νά άποσυρδώ είς άλλο δωμάτιόν διά νά άνα«καθήμενος πλησίον ύποπλοιάρχου τοΰ πολεμικού
παυθώ. Μετά 20 λεπτά τής ώρας άφυπνίσθην. Ή κεφαλαλγία μου εϊχε
Ναυτικούς δστις άρχίσας συνομιλίαν μετ’έμοΰ με διεπαρέλδει, Αλλ’άντελήφθην αμέσως δτι μοΰ έλειπεν εν δακτυλίδι μου,
βεβαίου δτι τά τοιαΰτα πειράματα εϊναι πολλάκις
τό οποίον μέ δλας τάς έρεύνας καί έμοΰ καί τών ύπηρετών ούδαμοΰ
Ανόητα, διότι δέν είναι ευχερής ή έξέλεγξις τής ταύάνευρέθη.
τότητος τοΰ νεκροΰ μέ τόν όποιον συνδιαλεγόμεθα.
»— Λοιπόν, κυρία, ιδού τό δακτυλίδι σας, εϊπον παρουσιάζω'· είς τήν
·— Θέλετε λοιπόν, τόν ήρώτησα γελών, οί πνευματισταί μας νά πει δούκισσαν τόν δακτύλιον τόν όποιον (νόμισεν άπωλεσθέντα».
ραματίζονται προσκαλούντες τούς ζώντας;
Έκ τών ανωτέρω δύναταί τις νά έξαγάγη δτι χωρεϊ κάλλιστα απο
»— Βεβαιότατα, μοί άπήντησε σοβαρός δ Αξιωματικός. Είς τάς περι χωρισμός τών δύο «Έγώ» τοΰ Ανθρώπου καί έν ζωή ευρισκομένου,
πτώσεις αύτάς τουλάχιστον ό έλεγχος εϊναι εύκολώτατος.
δέν παρουσιάζει δέ τό τοιοϋτον ούδέν τό ύπερφυσικόν. Τό μόνον τό
»Καί μοΰ διηγήθη τό εξής περιστατικόν; ’Εσχάτως, είς φιλικήν οικίαν
όποιον ανατρέπει θεμελιώδεις τής θετικής Επιστήμης νόμους, εϊναι ή
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κως τόν καιρόν τους έρχόμενοι έως τήν θύραν της καί Αναμένοντες
έκεϊ ένα μειδίαμα, ένα βλέμμα, μιά έλπίδα.
Ό σκλάβος, ποΰ άγρυπνοϋσεν έκεϊ, παρατ^ροΰσεν έξεταστικα κάτω
άπό τόν χιτώνα τους, καί μή βλέποντας παρά ενα έμορφο σώμα μονάχα,
τούς (ρωτούσε τί έφεραν.
— Λουλούδια, Απαντούσαν (κείνοι, ρόδα, κρίνα
καί ια, κι’ άκόμη τά φαιδρά μας είκοσι χρόνια καί
τά ίρωτικά μας φιλιά.
— Όλ’ αύτά δέν Αξίζουν ούτε μιά δραχμή άπαντοΰσεν ό σκλάβος. Τά δώρα τής νεότητάς σας εϊνε
προσφορά! τών πτωχών καί τά λουλούδια σας είνε δώρα τοΰ κηπουρού.
Καί τούς έκλειεν αποτόμως κατά πρόσωπον τήν σκληρή θύρα..
Κι’ όταν κατώρθωναν νά φθάσουν (μπρός της, ύπολογίζοντες εΐς την
ευγένειαν τών δώρων τους, καί εΐς τό ώραϊον πύρ τοΰ έρωτος ποΰ
έλαμπεν είς τό προσωπόν τους, εύρισκαν
μίαν Απαθή καί Αναί
σθητου γυναίκα μέ
σκωπτικόν ύφος, ποϋ
δέν παρατηροΰσεν
οΰτε τήν ώραίαν στιλβουσαν κόμην τους,
ούτε τά μέλη τους τά
ευλύγιστα καί μυρω
μένα, οΰτε τήν σφριγηλότητα καί τήνρώμην τους, οΰτε τά
άνθη, ούτε τά μειδιάματά τους καϊ ή
όποια, δταν καταδέχετο ν’ Ανοιξη τό
στόμα της, τούς
(χλεύαζε πικρά:
—Τί ήρθατε νά ζη
τιανέψετε έδώ; Κυττάξτε τούς έπαϊτες
τοΰ έρωτος, ποΰ ήρ
θαν νά προσφέρουν
τήν νεότητα είς τήν
Φρύνην, τήν αιωνίως
νέαν! Τί Ανάγκη έχω
έγώ Από τά ρόδα καί
τά κρίνα σας; Τό
σώμα μου εϊνε μιά
εύώδης πρασιά, πιό
πλούσια εΐς άνθη καί
Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΤΑΛΙΟΥ. - Μοιά τήν παράδοσιν τής σημαίας, τό ήρωϊκον σύνταγμα, μέ τόν διοικητήν τον κ. Χριστοδούλου έπί κτφαλής,
παρήλασΥν ύπό τάς ζητωκραυγής καί τά χειροκροτήματα του πλήθους.
μύρα άπό τόν καλλί
τερο κήπον τοΰ χω
ριού σας! Τί νά τί; κάμω τις βιολέττες σας, τις ώχρές καί μαραμένες;
όργιάζουσα; Μήπως μά; άφήκαν νά σκεφθώμεν καί νά παρακολουΠιό ζωηρές καί πιό θερμές λάμπουν είς τά μάτια μου- Φύγετε ! Φύγετε I
θήσωμεν σοβαρώς οί διάφοροι αυτοσχέδιοι ύπνωτισταί, μαγνητισταί,
γυρίστε στά καταστήματα τών πατέρων σας καί μάθετε Απ’ αύτούς πώς
πνευματισταί, νοομάντεις, καί λοιποί θαυματοποιοί, ό Αγαθάγγελος, ό
κάθε έμπόρευμα έχει τήν τιμήν καί τήν άξίαν του, ότι τό μέλι καί δ
Καζαμίας, καί αύτός ό ’Ονειροκρίτης βεβαιών σοβαρώς ότι -άν ΐδης είς
σίτος καί τό έλεφαντοστοΰν καί ή πορφύρα δέν ρίχνονται άντί ένός
τόνύ τνον σου μακαρόνια άσφαλώς είς μέγα γεύμα θέλεις προσκληθηρ
Άτυχώς, ή θετική Επιστήμη, ή μόνη διαθέτουσα πλούτον μέσων^ ερωτικού ρσματος, ότι τίποτε δέν δίδεται άλλά δλα πωλοΰνται. Πωλήέρεύνης καί πειραματικής έξακριβώσεως τοδ 'Αοράτου, έξακολουθεϊ
Αδρανούσα. Δέν θα έξακολουθήσο δμως έπί πολύ. Πειράματα άνατρέποντα άρδην τούς νόμους τής βαρύτητος, τής ελξεως, τού άδιαχωρήτου
κλπ-, δέν δύνανται είμή νά συγκινήσωσι μίαν ήμέραν τούς σοφούς τής
Γής, καί ή ήμέρα έκείνη θά σημάνη τήν άπροσδόκητον Ανάστασιν τής
Αρχαίας Μαγείας, τής μεγάλης (κείνης άποκρύφου Επιστήμης, ήτις
άφοΰ ερριψε τά εκθαμβωτικά φώτα της εις ολόκληρον τήν ύφήλιον
υπό ποικίλας μορφάς, ένεκλείσθη ζηλοτύπως υπό τών.Ίεροφανιών είς
τούς Αιγυπτιακούς Ναούς διά νά κοιμηθή τόν έκτοτε ύπνον της . -.
ΣΟΛΟη ΪΥΡΜΟΓΤΟΥΛΟΣ
* * *

μετά τοΰ φάσματος μεταφορά είς τοσαύτην άπόστασιν τών (νδυμάτων
καί κοσμημάτων του, καί δικαίως οί δύσπιστοι θά ύψώσωσι τούς ώμους.
Άλλ’δταν λάβωμεν πρό οφθαλμών τά θαυμάσια πειράματα τοΰ Home
ή έξήΥΊΟΐζ· ή μάλλον τό άνεξήγητον εκτείνεται: Ό Horae κατά τά
πειράματά του αΐωρεϊται κατά βούλησιν. ώς εϊναι, μεθ’ όλοκλήρου τοΰ
σαρκικού του σώματος, άνυψούμενος τοΰ εδάφους καί εν καί δύο μέτρα.
Κρατεί μετά τής μεγαλειτέρας εύχερείας είς τήν γυμνήν παλάμην του
άνθρακας άνημμένους χωρίς νά καίεται, τήν δέ ιδιότητα ταύτην μετα
δίδει καί είς τού; πλησίον του ίσιαμένους θεατός! Χύνει ωσαύτως
ύδωρ έκ δοχείου, καί τό ύδωρ άντί νά καταρρεύση μένει αίωρούμενον
είς τό κενόν. Άλλά μήπως οί Αδελφοί Pansitii δέν άνυψοΰνται αύτομάτως καί κατά βούλησιν καί... πετοΰι· εϊς Αποστάσεις μιλίων εν διαστήματι χρονικφ έλαχίοτφ;
Άλλά μήπως ή ίκμετάλλευσις δέν ώργίασε καί δέν έξακολουθεϊ
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ΗΝ Ιδίαν έποχήν μέ τήν Λαίδα, έμορφότερή της δμως, ήκμαζεν ή
βασίλισσα τών έτιιιρυ»'· τής Αρχαίας 'Ελλάδος, τό τελειότερον πρό
τυπόν τής γυναικείας καλλονής, ή εταίρα Φρύνη.
φρύνη ή Θεσπιάς, έλεγαν αί φίλαι της.
— Φρύνη ή φιλάργυρη, έσατύριζαν οί σατυρικοί ποιηταί.
— Φρύνη, ή Αφροδίτη. Φρύνη ή Κυπρίς, τραγουδοΰσεν ό λαός.
Ή Φρύνη (θεωρείτο ώς ή πλέον άπληστη τών ίταιρών τής εποχής
της. Δέν υπήρχε παρά δι’ έκείνους ποΰ τής προσέφερον τά περισσό
τερα. Οί πλούσιοι έμποροι τών Αθηνών, οί άποικοι ποΰ ήρχοντο άπό
τήν Ασίαν, ή τήν Σικελίαν, οί ξένοι ποΰ περνούσαν άπό τόν τόπον, δέν
εϊχαν δικαίωμα επί τής εύνοιας της, άν δέν (πλήρωναν καλά. Ποτέ δέν
θυμούνται ενα έρωτά της δωρεάν, ποτέ δέν Ανέφεραν νά την
ΙΒΛ
(κυρίευσε κανένα Από τά έλαφρά καί ιδιότροπα έκεϊνα πάθη
Τ*ΐ? γυναικείας καρδιάς, ποΰ Αποκρούουν τόν χρυσόν ενός γέροντος διά τά ρόδα τά άνθοΰντα είς τάς παρειάς ένός πτωχοΰ έφήβου- Δέν εϊχε καθόλου τάς Αδυναμίας τής Λαιδος. τής πλημμυIfTT
ρισμένης Από πλούτη Λαϊδος, ποΰ προσέφερε είς τόν κορεσμόν
L-'
της τό δώρον ενός έρωμένου απλώς Αξιέραστου. Δέν ήτο γυναίκα
αύτή ικανή ν’ άκολουθήση έως τήν Θεσσαλίαν ?να Ίππόλοχον.
Τής (χρειάζετο ό έρωμένος, ό όποϊος θά ήτο ικανός νά Ικανο
ποίηση δλας τάς έξωφρενικάς ιδιοτροπίας της πρός τήν πολυτέλειαν, ό
άνδρας τοΰ όποιου ή καρδιά νά κλαίη δάκρυα χρυσοΰ, τοΰ οποίου το
χέρι, σφίγγοντας τό δικό της, ν’Αφίνη μέσα εΐς τήν παλάμην της το
άντίτιμον τής ύποσχεθείσης θωπείας. Καί πολλοί Άθηναϊοι νέοι και
πλεϊστοι έμορφοι ’Ασιανοί, άναζητοΰντες τάς περιπέτειας, έχασαν Αδί

Τ

Η ΒΟΥΛΗ THS 31 — Ίσιορική Ο
* μΐΐνϊ εΐς τά χρονικά τής νεωτίρας ΙοτορΙας ματ
ή ίναρξις τών έργαοΛν τής Βουλής τής 31 Motov. Τά πλήθη άπά ένωρίς εϊχον «υρρϊύσίι καί (γέμισαν τόν προ τοΰ |5ονλγντηρίου χώρον.

λ

στε κΓ (σείς, δπως κι’ εκείνοι, εργασθήτε έκεϊ κάτω σιόν Πειραιά,
διασχίσετε τάς θαλάσσας κΓ όταν θά γίνετε πλούσιοι πωλοΰντες, ελάτε
έδώ νά μ’ άγοράσετί γιατί πουλιέμαι I
,_
Εκείνοι έφευγαν τότε, εύρίσκοντάς την πιό έμορφη άκομη, και διψασμένοι άπό τήν άπληστον δίψαν τής φιλοκέρδειας, καιόμενοι άπό τήν
επιθυμίαν νά έργασθοϋν διά ν’ αποκτήσουν τό τίμημα τών ηδονικών
φιλημάτων της. Κι’έτσι ή έντιμος εταίρα, ποΰ οί φθονεροί ποιηταί
ώνόμαζαν άπληστον καί κακήν, (ξασκοΰσεν εύσυνειδήτως τό έπάγγελμά της, καί μέ τήν (πιθυμίαν τοϋ παζαρεύματος ποΰ ένέπνεεν είς
τούς άεργους νέους, συνέβαλεν εις τήν έξάπλωσιν τής έργασίας καί είς
τήν εΰδαιμονίαν τής χώρας.
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τος καί τής τελειόιητος. Νά είνε ή Κυπρίς Αφροδίτη ! Νά τί ήθελεν
αύτή ή υπέροχος εταίρα. Έλλείψει Θεοΰ θ'άγαποΰσε τόν άνδρα, ό
όποιος θά μπορούσε νά τήν κάμη θεότητα. Καί ή Φρύνη. ή Αναίσθη
τος, ή Φρύνη, ή άπληστος καί πλεονέκτις, Φρύνη ή σκληρά, άνοιξε
μίαν ήμέραν τήν καρδιά της καί ήγάπησε.
Ήγάπησε ποϊον; Θεούς; Ναί, καλλιτέχνας. Ήγάπησε τόν Πραξιτέλην, τόν γλύπτην καί τόν Άπελλήν τόν ζωγράφον.
Ή έλληνική τέχνη, έκείνην τήν εποχήν, δέν έφαίνετο 'νά περνφ
τάς αύστηράς λαμπρότητας τοΰ Φειδία. Έμπνεόμενος άπό τάς παρα
δόσεις καί προσθέτων είς αύτάς τήν ζωήν καί τήν πραγματικότητα,
ό Φειδίας καί ή σχολή του, έφθοσαν τήν άνωτέραν έκφρασιν τοΰ
υπέρτατου ώραίου. Οί άθάνατοι τύποι
τοϋ Όλύμπου έπραγματοποιήθησαν, μέ
τήν ήρεμον καί μεγαλοπρεπή μεγαλείοτητά των. Μιά θεότης άκόμη έμενε είς
κατάστασιν ονείρου μή έκφρασθέντος.
Καί ή θεότης αύτή ήτο ή Αφροδίτη, τό
γυναικείου κάλλος, τό μειδίαμα τής φύ
σεως, τό χάρμα τής δημιουργίας. Ό Ζεύς
είς τήν τρομερόν του εύγένειαν- δ Φοί
βος βασιλεύς τής ήμέρας, είς τήν λαμ
πρότητα τών άκιίνων του· ή Άρτεμις,
Sxici ύψαύχην είς τήν αύστηράν
^τά της, ή Άθηνά τραχεία εις τήν
Ανδρικήν της Αρετήν, όλοι οί 'Ολύμπιοι
θεοί, γαλήνιοι καί άτιθασσοι, κατοικού
σαν τούς διαφόρους ναούς- Ύψοϋντο έπί
τών Άκροπόλεων, είς τά βάθη τών θυ
σιαστηρίων, αί μεγάλαι των μορφαί μέ
τάς νηφάλιους γραμμάς, μέ τάς σοβαρός
πτυχώσεις. Αύτοί δλοι ζοΰσαν. Ποιος
δμως θ’ Ανέζη τήν Αφροδίτην, τήν πλήρη
χάριτος ; Θά ήμποροΰσε κανείς ν’ άπαλύνη τό μάρμαρον καί τόν χαλκόν είς τό
σχήμα τών νωχελών της στάσεων, είς
τάς στρογγυλότητας τοΰ στήθους της, είς
τήν κυματώδη γραμμήν τών όσφύων καί
τών γόμφων της, είς τήν άβράν καί ήδυπαθή στρογγυλότητα τών βραχιόνων της,
τοδ λαιμού της, τοΰ στήθους της; Ποιά
έγκέφαλος θά τολμούσε νά φαντασθή
δλ’αύτά, ποιο χέρι θά είχε τήν ύπεράνθρωπον δύναμιν νά τ’άποδώση ; Ή μάλ
λον ποϊο Ανθρώπινον μοντέλο θά μπο
ρούσε ποτέ νά παρέξη εις τούς καλλιτέχνας τήν ιδέαν παρόμοιας τελειότητος;
Η 80VAH ΤΗΣ 31. - '<? κ. Π^οείρος της Κυ&ρνήβεως έξερχόμενος τής ίκ>νλής, συνοδεύεται ύ-τό τύη ύπονργίϋν του.
Τό μοντέλο σύτό ήτο ή Φρύνη.
Άνεζήτησε καί πήγε νά συνάντηση τόν
κάλλος δέν είχε καθόλου άνάγκην τόσων τεχνασμάτων. Μάλιστα έφθανε
Πραξιτέλη»·, και, χωρίς νά τοϋ ζητήση τίποτε είς Αντάλλαγμα, έκτος άπό
μακρύτε^ρα άκόμη είς τόν έγωϊσμόν της τοΰ ερωτικού έμπορίου, κΓ έπίτήν δόξαν νά ποζάρη έμπρός του, ένεφανίσθη γυμνή εις τά πλήρη
στευεν δτι εξευτελίζει είς ευτελή τιμήν τό μεγαλεΐον τοΰ κάλλους της,
θαυμασμού καί θάμβους μάτια του. Έγκατέλειψε τό μέγσρόν της, τους
έκθέτουβα αύτό καθ'ήμέραν εις τά μάτια τοΰ χυδαίου.
έραστάς της, τά πλούτη της, διά νά ζήση μέσα εϊς τό έργασιήριον τοδ
Διά τοΰτο ζοϋοεν ώς μία έντιμος δέσποινα πιό κλεισμένη μέσα εις
μεγάλου γλύπτου, (δική του, μόνον ίδική του. Καί χάρις εις τήν ενωσιν
τήν έρωτικήν της φωλεόν, παρά αί ενάρετοι μητέρες είς τούς γυναικωαύτήν, τής μεγαλοφυΐας καί τοΰ κάλλους, έγεννήθη τέλος ή ’Αφροδίτη.
νίτας των, έξερχομένη είς σπανίας περιστάσεις, Αποφεύγουσα τάς συνα
Τό άγαλμα αύτό, τό όποιον εις τήν ιστορίαν έλαβε τό όνομα τής
θροίσεις, τό θέατρον, τάς δημοσίας πλατείας, κάθε μέρος δπου θά τήν
Αφροδίτης τής Κνίδου, είνε ό τέλειος τύπος τής θεάς αύτής,χαριτωμέ
έβλεπε τό πλήθος. Καί δταν έξήρχετο, ήτο ντυμένη μέ φαρδυά ένδύνης καί πλήρους δυνάμεως, Αφελούς καί φιλάρεσκου, έχούσης ώς χαρα
ματα, ποΰ άπέκρυπτον έντελώς τάς γραμμάς τοδ σώματός της, καί ή
κτήρα ένα είδος αγνής ήδυπαθείας, ποΰ είνε άδύνατον νά καθόρισθή.
κεφαλή της ήτο κρυμμένη μέσα είς ενα πέπλον, ό οποίος δέν άφινε νά
Ή θεά παριστάνεται δρθία καί ολόγυμνη μέ τό στήθος έλαφρά κλϊφαίνεται τό πρόσωπον της. Θεωροϋσεν ώς θησαυρόν, τοΰ δποίου δέν
νον πρός τά έμπρός καί τήν κεφαλήν πρός τά δεξιά. Φαίνεται ώς νά
έπρεπε νά σπαταλρ. τήν θαυμαστήν έμορφιάν, ποΰ Αποτελούσε τήν
παρατηρή τό ένδυμα ποΰ πρό ολίγου έκάλυπτε τό σώμα της καί τό
περιουσίαν, τήν δόξαν καί τήν ύπερηφάνειάν της. Είς αύτό δέ περισσότε οποίον τώρα συγκρατούμενον χαριτωμένα Από τήν αίωρουμένην χεϊρα,
ρον παρά είς τήν πλεονεξίαν της, οφείλεται τό δτι έδεικνύετο άπληστη.
αναπαύεται είς πτυχώσεις βαρείας έπάνω είς έια βάζο Αρωμάτων. Τό
Άλλ’ ήτο πραγματικώς άπληστη, αύτή ή όποια ίδίαις δαπάναις έστόαριστερό της χέρι, είς μίαν κίνησιν άργιλον, κρύπτει τό Απόκρυφου
λισε τήν Κόρινθον μέ τά ωραιότερα μνημεία της; Ήτο φιλάργυρη
μέρος τοϋ σώματός της.
πραγματικά αύτή ποΰ μετά τήν καταστροφήν τών ©ηβών παρά τοϋ
Τό άγαλμα αύτό, λέγει ό Πλίνιος, είνε τό έαορφότερον δχι μόνον
"Αλεξάνδρου, προέτεινεν είς ιούς Θηβαίους ν’ άνοικοδομήση τήν πόλιν
τοΰ Πραξιτέλους. άλλά τής 'Ελλάδος καί τοΰ κόσμου όλοκλήρου. Καί
των έξ ιδίων ; Ήτο ή θυσία όλης της τής περιουσίας αύτό ποΰ προέή γνώμη αύτή δέν είνε υπερβολική, έάν σκεφθή κανείς δτι έως τότε
τεινε Οί Θηβαίοι ήρνήθησαν, διότι η έταίρα ήθελε νά γράψωσιν άνω ποτέ ή σμίλη,γλύπτου δέν εϊχεν έκφράσει, είς άρμονικωτέρας γραμμάς
θεν τών τειχών τής πόλεως: Άί Θήβαι, καταστραφεϊσαι παρά τοΰ
καί είς μίαν έμπνευσιν τόσον διάθερμον, τήν ώραιοτέραν καί τήν πλέον
'Αλεξάνδρου άνοικοδομήθησαν ύπό τής Φρύνης». Βεβαίως δέν ήτο δτι
Αγαπητήν θεότητα τής άρχαιότητος. Πλάι είς τάς άλλας φυσιογνωμίας
τήν κατηγορούσαν, διότι ποτέ μιά φιλάργυρη δέν θά αποφάσιζε ν’άνταλτάς τόσον επιβλητικός καί αυστηρός τοΰ Όλύμπου, ή τελευταία αύτή
λαξη δλον τόν πλούτον καί τήν χλιδήν της μέ μιά γραμμήν δόξης.
τής Αφροδίτης ένεφανίζετο τόσον περισσότερον χαριτωμένη, δσον
Ή δόξα! Αύτός ήτο δ μεγαλείτερος πόθος της. Πλούσια! Τί τήν
άπεκάλυπτε νεον έντελώς κόσμον χάριτος. Δέν έβλεπαν εις τό άγαλμα
ένδιέφερεν ό πλούτος; "Ήξερε καλά, δτι μέ τό κάλλος της δέν θά ήτο
αύτό μόνον· μίαν θεότητα, μητέρα τών έπιθυμιών, δνειρον όλων τών
ποτέ πτωχή. Μιά άπολεσθεϊσα περιουσία της, δέκα θά εσπευδυν νά
καρδιών, άλλά τήν γυναίκα δλόκληρον, μίαν θεότητα, ποΰ έθαύμαζαν,
τήν Αντικαταστήσουν. Ν’άγαπηθή; Τί σημασίαν ήμποροΰσε νά έχη
μέ τήν επιθυμίαν νά τήν άποκτήσουν.
γι αύτήν ό, έρως ; Τόν είχε βαρεθή πιά. ΚΓ ύστερα ν’ άγαπηθή άπό
Τό άγαλμα ήγοράοθη άπό τούς Κνιδίους οί όποιοι τό έτοποθέτησαν
ποιόν; Άπό όψιπλούτους εμπόρους, άπό ματαιόδοξους πλουσίους, άπό
είς τήν κορυφήν ενός λόφου, έντός ένός ναοΰ Ανοικτού πρός δλα τά μέρη.
περιέργους ξένους ; Τί θά τής εκαμνεν δλας αύτός ό λατρευων κόσμος;
Άπό οπουδήποτε καί άν ήρχοντο πρός τά έκεί, έφαίνετο μεταξύ
Μπορούσε ν’ άγαπήση αύτή ή ιδία ; Μεταξύ δλων αύτών θά μπορούσε
τών μαρμάρινων περιστυλίων διαγραφομένη πρός τόν ουρανόν
νά έκλέξη ένα; Δέν βαρυέστε I Έγνώριζε πολύ καλά τήν έξαιρετικόή Κυπρίς, έμορφη άπό δλας τάς πλευράς. Ή Κνίδος δφείλει τό
/
τητα τής έμορφιας της γιά νά μή ξεπέση είς τό σημεϊον ν’ άγαπήση.
όνομά της εις τό Αγαλμα αύτό. Οί Κνιδιοι τό έγιώριζαν καλά
Έχρειάζετο ένας Θεός διά νά κάμη νά πάλλη τήν καρδιά τής θεότητος
άφοΰ βραδύτεροι·, δταν ή πόλις των έπεβαρύνθη μέ έν
αύτής. Λοιπόν τί σημασίαν ήμποροΰσαν νά έχουν γι’αύτήν δ πλούτος,
χρέος ύπέρογκον, ήρνήθησαν νά παραχωρήσουν εις
ή χλιδή, ή εύχαρίστησις, δ έρως άκόμη ; Τίποτε άπολύτως.
τόν βασιλέα Νικόδημον τό άγαλμαπρός έξόφλησιν τοΰ
_ Άλλ’ή δόξα! Ά! αύτή μόνον ήμποροΰσε νά πληρώση καλά τήν
χρέους των. Καί είς τήν περίπτωσιν αύτήν καταφαί
άγάπην της! Νά είνε Φρύνη, όχι μόνοι· διά δέκα χρόνια, άλλά γιά
νεται Ακόμη μίαν φοράν, εϊς δλην τήν λαμπρότητά της
είκοσι, παντοτεινά! Νά θαυμάζεται άπό τάς έπερχομένας γενεάς. Νά
ή Αγάπη τών Αρχαίων πρός τό ώραϊον, πρός τά υπέ
τήν άγαποΰν καί μετά τόν θάνατόν της. Νά γνωρίξη δτι ή έμορφιά
ροχα δημιουργήματα τής τέχνης. Συγκατένευον δλοι νά
της θά έπιζήση σειράς^ αιώνων, κι
* δτι μετά τόν θάνατόν της θά κλί έργασθοΰν, νά δώσουν τά πλοία των, νά μείνουν χωρίς
νουν γόνυ Ιμπρός της ολόκληροι λαοί! Νά παύση νά είνε μιά γυναίκα,
άσυλον, νά ζήσουν περιφρονημένοι άπό τούς ισχυρούς
διά νά ένσαρκωθή είς ένα τύπον, διά νά γίνη ή ζώσα εικόνα τής χάρι- γείτονάς των, μέ μόνην τήν παρηγοριάν νά ήμποροΰσαν
Δέν ήτο δίκαιον πρό παντός νά τής πληρώνουν τήν άγάπην της οί
έμποροι, αύιοί ποΰ της έπλήρωναν τό μέγαρον, τά στολίδια, τάς έορτάς καί δλην τήν πολυτέλειαν καί τήν χλιδήν, άπό τήν όποιαν περιεβάλλετο; Καί δέν θά ήταν πιό ένοχη, παραδιδομένη είς τάς έπιθυμίας
τών νέων, οί όποιοι θά έγεύοντο τά πλούσια κάλλη της άνεξόδως
συνηθίζοντες είς τήν άπόλαυσιν τών πάντων, χωρίς κανένα κόπον;
"Έπειτα δέν έκαμνε τίποτε ποΰ νά διεγείρη τήν έπιθυμίαν, καί δέν
όμοίαζε καθόλου έκείνας ποΰ προσείλκυαν πελότας μέ τό δέλεαρ τής
διαφαινομένης γυμνότητας των. Περιφρονοΰσε τήν επίδειξιν καί τήν
Αλαζονείαν, δλην έκείνην τήν έπίδειξιν τών έταιρών τής έποχής της,
ποΰ έπεδεικνύοντο διά νά κινήσουν τήν έπιθυμίαν. θεωροϋσεν ότι τό
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νά θαυμάζουν τήν Κυ.τρίδα τοΰ Πραξιτέλους, τήν εικόνα τής Φρύνης.
Ό Πραξιτέλης, δ.τω; όλοι οί άγαπώντες καλλ,ιτέχναι, άπηθανάτησε
τήν ερωμένην του. Άλλά φοβούμενος, καί πολύ όρθώς, δτι μέ την
πάροδον τών έτών θά λησμονούσαν τό μοντέλο θαυμάζοντας τήν θεό
τητα, καί έ.τιθυμών νά έπιζήση καί ή Φρύνη προοωπικώς, τόσον όσον
καί ή Κυπρίς, άπηθανάτησε την διάσημου έταίραν καί είς άλλα αγάλ
ματα, ΐδικά της αύτά. Δυό έξ αύτών άναπαριστοΰν μέ δλην τήν εντέλειαν
τάς εξαιρετικός αναλογίας τοΰ σώματός της καί τήν μεθύσκουσαν χάριν
τών στάσεων της- Τό gv έξ αύτών άπεστάλη είς τάς Θεσπιάς, τήν,χώραν
ποΰ έχέννησε τό θαΰμα αύτό. Τό άλλο, χρυσοποίκιλτου, άφιερώθη είς
τόν ναόν τών Δελφών, όπου συνεκεντροϋνιο κατ’ έτος οί απανταχού
"Έλληνες, καί οί όποιοι άνεγίνωσκον μέσα είς τήν ιδίαν κατοικίαν τών
θεών, έπί ένός υποβάθρου έκ Πεντελησίου μαρμάρου χαραγμένην άπό
τόν Πραξιτέλην τήν έπιγραφήν : «Αύτή el»« Φρύνη ή ΘεσπιΑς».
"Όπως ή Αφροδίτη τής Κνίδου υπήρξε τό,Αριστούργημα τοΰ Πραξιτέλους, οΰτω καί ή άναδυομένη Αφροδίτη, υπήρξε τό Αριστούργημα
τοΰ Άπελλή-Ό μέγας ζωγράφο; ένεπνεύσθη άπό τό τέλειον σώμα τής
Φρύνης. "Εγινεν έρωμένη του, καί τήν φοράν αύτήν δέν έζήτησεν ώς
πληρωμήν τή; καλλονής της παρά μόνον τήν δόξαν.
Δέν διεσώθη δυστυχώς ούδέν έκ τών έργων τοΰ Άπελλή, δπως δεν
διεσώθη κανέν δείγμα τής ζωγραφικής τέχνης τής έποχής εκείνης.
Ήμπορεϊ δμως κανείς νά κρίνο, σύμφωνα πρός τά; διασωθείσας μαρ;
τυρίας, δτι ή ζωγραφική δέν ύπελείπετο καθόλου τής γλυπτικής καί
είνε γνωστόν ότι δ Άπελλή; είνε ό μεγαλήτερος τών 'Ελλήνων ζωγρά
φων. Ευτυχώς έάν κατεστράφη ό πίναξ, μένει ή περιγραφή του. Πιστεύε
ται μάλιστα δτι μερικοί Αρχαίοι δακτυλιόλιθοι, είνε άναπαράστασις
τοΰ αριστουργήματος’ αύιοΰ.Ό Άπελλή; παρέστησε τήν Κυπρίδα γεννώμένην άπό τούς άφροΰς τών κυμάτων. Ή θεά, παρίσταται όρθια μέ τόν
κορμόν γυμνόν καί φρικιώντα είς τήν έπαφήν τοΰ άέρος, ένφ τά κάτω
άκρα διαγράφονται Αόριστα»; κάπως ύπό τήν ηδυπαθή περίπτυξιν καί
τάς διαφανείς θωπείας τοΰ κύματος. Άφρός γαλακτώδης καί έλαφρός
αποτελεί είς τάς λαγόνας της ζώνην υγρών φιλημάτων. Οί δύο βραχίονές
της, νωχελώς στρογγυλοί, εκτείνονται πρός τά άνω καί αί χεϊρες έγγίζουν
τήν κόμην χωρισμένην είς δύο άνισα μέρη, ή Αριστερά κρατούσα jiovov
μερικές μποΰκλες, ή δεξιά χανωμένη μέσα είς τούς πυκνούς πλοκάμους,
άπό τούς οποίους πίπτει είς κρυσταλλώδη δάκρυα τό ύδωρ. Τό πρόσωπον
έκφράζει ένα είδος έκπλήξεω; άφελοΰς καί εύτυχισμένης, τήν έκπληξη
καί τήν χαράν τής ζωής· είς τό βάθος τοΰ όρίζοντος έκτείνεται η θαλασσα, πάλλουσα άπό έρωτα, ύπό τήν άκτινοβόλον έμφάνισιν.
"Εάν πιστεύσωμεν μερικού; 'ιστορικούς, ή Φρύνη έσυνήθισε τόσον εις
τήν ηδονήν τής θεοποιήσεως, ώστε μόνη της έκτοτε προσεφέρετο ως
πρότυπον δι" δλας τάς Άφροδίτας αί όποϊαι άπηθανατίσθησαν διά τής
ζωγραφικής ή τής γλυπτικής. Κάθε καλλιτέχνης έχων όνομα και Αξίαν,
έγίνετο δ ευνοούμενος, χωρίς καμμίαν δαπάνην, τής περιωνύμου αυτής
έταίρας, τής φιλάργυρου καί άπληστου, ή οποία έπληρώνετο τοσον
Ακριβά άπό τούς άλλους καί διά τήν παραμικρόν θωπείαν της. Αύτή
ήτο ή περιώνυμος Φρύνη, ή οποία Αναίσθητος είς τήν νεότητα, ή την
λατρείαν τών θαυμαστών της, παρεδίδετο είς την μεγαλοφυΐαν και είς το
ταλέντο, καί ήτις φαινομένη δτιπεριφρονοϋσε τόνέρωτα συγκατετιθετο
νά έρωτευθή τούς άνδρας ποΰ ήσαν Ικανοί νά νοιώσουν τό^ κάλλος της.
Άλλά ποτέ δέν είνε δυνατόν ν’ Απόλαυση κανείς, όλόκληρον μιά
χαρά καί ή Φρύνη τό έδοκίμασε αύτό- Ή έπιθυμία έστράφη έναντίον
της, αύτής ποΰ δέν είχε τίποτε νά έπιθυμήση και, τό μίσος ογκώδη
έναντίον τής πωλητρίας αύτής τοϋ έρωτος, ποϋ δέν μισοϋσε κανένα.
Καί ή έπίθεσις δέν προήλθεν, δπω; ήτο δυνατόν νά περιμέιη κάνεις,
άπό τάς συντρόφους της τάς έταίρας, πράγμα τό όποιον καί αύτή καί
δλοι θά συγχωρούσαν ζηλοτυπούσας τήν ώραιότητα καί τήν περιουσίαν
της. Ή έπίθεσις προήλθεν Από γυναίκας έγγάμους, ποΰ δέν ήτο δυνα
τόν νά τάς σκανδαλίση ή Φρύνη, μέ τήν έξωτερικήν σεμνήν καί μετρημένην ζωήν της Άναμφιβόλω; ύπήρχεν είς τό βάθος τής έ^θροτητος
αύτής ή Ιστορία καταστραφέντων συζύγων, καταστραφέντοιν ερωμένων,
Απωλεσθέντων τέκνων καί αύτό ήμπορεϊ νά έξηγήιη) τήν,ταραχήν και
τήν κατακραυγήν μερικών μητέρων καί συζύγων- Άλλ’δλα αυτα δεν
ήμποροΰσαν νά δικαιολογήσουν τήν γενικήν κατακραυγήν ήτις «σχήματίσθη έναντίον της εις τούς γυναικωνίτας- Πρέπει ν’ Αναζητηθοϋν αλλα
αίτια. Τό ίσχυρότερον φαίνεται διι ήτο ή μετριοφροσύνη καί ή οεμνοτης τής διάσημου έταίρας περί τής οποίας έκάμαμεν προηγουμένως
λόγον. Αί ένάρετοι γυναίκες έπετίθεντο κατά τής έταίρας αύτής η οποία
ένφ έχαίρετο τήν ζωήν, συνέλεγε πλούτη, ένφ πραγματοποιούσε ολας
της τάς Ιδιοτροπίας τοΰ πλούτου καί τής χλιδής, εΰρισκε,ταύτοχρόνως
τό μέσον νά είνε σεβαστή ώς μιά δέσποινα. Νά πέρνη^ άπό τάς μητέ
ρας τούς υίούς των, άπό τάς γυναίκας τούς άνδρας των ή τούς έραστας,
αύτό ήμποροΰσε νά συγχωρεθή διότι αύτό συνέβαινεν καθ’ έκάστην.
Άλλά μιά έταίρα νά πάρη άπό τάς έναρέτους γυναίκας τόν οφείλομενον εις αύιάς σεβασμόν» τόν όφειλόμξνον εις αύτάς μόνον, ίδον τι δεν
ήμποροΰσαν νά υποφέρουν καί τί έπέφερε τήν καταδίκην τής Φρύνης.
Συνεμάχησαν μέ τούς άνδρας, οΐτινες άποδιωχθέντες παρά τής έταΰ
ρας κρατούσαν μνησικαχίαν διότι τούς εϊχεν εΰρει πολύ πτωχούς, ή
άσχημους. Μερικοί έρωμένοι οί όποιοι είχαν είσοδον άλλοτε είς το
σπίτι καί οΐτινες έξεδιώχθησαν άφοΰ κατεστράφησαν οίκονομικώς,ήνώθησαν είς τό μικρόν στράτευμα καί τοϋ παρέσχον όπλα, άποκαλύπτοντες μυστικά νυκτερινών όργίων τής έταίρας. Έβεβαιωσαν δτι έκολακεύετο νά διακηρύττη δτι είνε τόσον έμορφη^, δσον καί αί_ θεαί, κΓ οτι
ή ύπερηφάνειά της έφθανε μέχρι τοϋ σημείου ώστε ν’ άπαιτή, νά, λατρεύε
ται ώς αΰταί κάποτε καί δτι είς πολλάς ιδιαιτέρας καί είς στενόν
κύκλον έορτάς, διωργάνωσε ένα είδος θρησκευτικών μυστηρίων, οπού
έπαιζε τόν ρόλον θεότητος. Διηγούντο δτι έδίδασκεν εϊς τούς έραστάς
της τήν λησμοσύνην τών Αρετών καί τόν έρωτα τών ηδονών. Τής Απέ
δωσαν λόγους καταδικαστέους καί μεταξύ τών άλλων δτι έάν ό λα^ζ
τών ’Αθηνών ήτο μονάχα ένας άνδρας καί έζητοΰοεν άπό αυτόν
νά άγοράση τάς Αθήνας, ό Αθηναϊκός λαός πολύ ευχαρίστως θά
συγκατετίθετο νά πωλήοη τήν πόλιν του διά μίαν^έρωιικήν νύκτα
τής Φρύνης. Καί έξ όλου αύτοΰ τοΰ ψιθύρου, έξ όλων αύτών τών
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λόγων, έξ δλων αύτών τών πράξεων, Αληθών ή ψευδών, άπετελέσθη
έντός ολίγου δριμύτατον κατηγορητήριον, Απειλητικόν κατά τής Φρύνης.
Κάποιος Εύθίας, είδος σοφιστοΰ καί φλυάρου, ό όποιος έπεζήτησε
τήν εύνοιαν τής ώραίας καί άπεκρούσθη παρ' αύτής μέ περιφρόνησιν επανειλημμένοι;, άνέλαβε τήν κοινήν έκδίκησιν έξασφαλίζων έτσι
πρώτα-πρώτα τήν προσωπικήν του. Συνέταξε τό κατηγορητήριον, καί
ώδηγησε τήν Φρύνην ένώπιον τοΰ δικαστηρίου, ώς μεταστρέφουσαν τήν
νεότητα τών καθηκόντων της, ΰποβλέπουσαν τήν Δημοκρατίαν, βλασφημήσασαν τούς θεούς, καί βεβηλώσασαν τά ιερά μυστήρια τής θρησκείαςΈδώ συνέβη κάτι τό οποίον έκ πρώτης δψεως προκαλεί τήν έκπληξιν. Συμφώνω; πρός τόν Ανθρώπινον έγωϊσμόν, ή εϊδηαις τής κατηγο
ρία; αύτής, θά περίμενε κανείς νά πληρώση χαράς τάς άλλας έταίρας,
αί όποϊαι θά ώφελοΰντο έκ τής καταστροφής τής Φρύνης. Θά έξηφανίζετο αύτή τής όποιας ή καλλονή τάς συνέτριβε, έκείνη πρός τήν
όποιαν προσέτρεχον οί πλουσιώτεροι έρασταί, καί ή οποία τούς άφαιροΰσε τάς καλλίτερα; εύκαιρίας πλουτισμού. Ή δυστυχία ενός Αντι
πάλου είνε πάντοτε γλυκεία καί αί έταίραι έπρεπε νά είνε κατευχαριστημέναι. Καί δμως δέν συνέβη αύτό. Άπό θαυμασμόν πρός τήν
κατηγορηθεϊσαν βασιλισσών των, άπό θυμόν έναντίον τών έναρέτων
γυναικών, άπό πνεΰμα συναδελφωσύνης, Απετέλεσαν ύπέρ τής Φρύνης
μίαν ομάδα καί έξήντλησαν δλα τά μέσα τά όποια κατεϊχον είς διάφορα
σημαίνοντα πρόσωπα διά νά ματαιώσουν τήν κατηγορίαν.
Τό μίσος δμως ύπήρξεν ίσχυρώτερον καί ή Φρύνη ωδηγήθη ένώπιον
τοΰ Δικαστηρίου. Τότε μία άπό τάς συντρόφους της, ή Μυρίνη, τής
παρέσχεν ώς δικηγόρον τόν έραστήν της, ένα άπό τούς πρώτους ρήτο
ρας τής έποχής έκείνης, τόν περιώνυμρν Ύπερίδην.
Τήν όρισθεΐσαν ήμέραν ή Φρύνη παρουσιάσθη ένώπιον τοΰ Δικα
στηρίου, άγνή πάντοτε είς τό παράστημα καί την έμφάνισιν της, μέ τό
σώμα καλυμμένοι· έξ όλοκλήρου άπό ίνα μακρύν χιτώνα, ό όποϊος τό
εκρυπτεν καί μέ τό πρόσωπον καλυπτόμενου έντελώς κάτω άπό ένα
πυκνόν πέπλον. Τά συμβάντα είς τό Δικαστήριον είνε γνωστά. Όλοι οί
λόγοι οί εύφραδεΐς κκί ωραίοι τοΰ Ύπερίδου, δέν κατώρθωσαν νά
πείσουν τό πλήθος, τό όποϊον δμως είς τήν άποκάλυψιν ένώπιον τών
έκθαμβων βλεμμάτων του γυμνού τοϋ σώματος τής διάσημου έταίρας
έκυριεύθη άπό ένθουσιασμόν φρενήρη, παρασύραντα καί αύτούς τούς
δικαστάς καί ήθώωσε τήν Φρύνην, τήν όποιαν ώδήγησε ψάλλων τά
έγκώμια τοΰ Κάλλους είς τό μέγαρον τοϋ σωτήρος της Ύπερίδου.
Δέν πρόκειται Απλώς
περί ένός συνηθισμένου
γεροντικού ερεθισμού
τών δικαστών, ούτε ένός
έρωτικού παραληρήμα
τος ταΰ λαού. Φαίνεται
καθαρά ό θαυμασμός,
ή λατρεία καί ο σεβα
σμός μιας ίδεωδώς καλ
λιτεχνικής φυλής, κλινούσης τό γόνυ πρό τής
Απροσδόκητου καί ύπερόχου έμφανίσεως τοϋ
Κάλλους.
Τό εκπληκτικόν αύτό
θέαμα τής γυμνής Φρύ
νης, προσφερομένής είς
τόν θαυμασ,ιόν πάντων,
συνεκίνησεν τόσον τούς
έκτιμώντας καί λατρεύ
οντας τό ώραϊον Αρ
χαίους έκείνους άνδρας,
ώστε οί άρχοντες έθέσπισαν όλίγον βραδύτερον ένα άπό τά παραδοξότερα, τά όποια είνε
δυνατόν νά φαντασθή
κανείς, νομοθετήματα.
θεωροϋντες δτι οί
πλούσιοι μόνον ήμπο
ροΰσαν νά είχον τήν εύχαρίστησιν νά βλέπουν
κατ’ αύτόν τόν τρόπον
τήν Φρύνην, δτι θά ήτο
καλόν νά βλέπρ άπό και
ρού είς καιρόν καί δ λαός
τί είνε μιά έμορφη γυ
ναίκα, καί δτι οί θεοί θά
τιμώνιαι διά τής παρου
σίας τού θαυμάσιου αύ
τοΰ σώματος, τό όποιον
ήθέλησαν νά δημιουρ
γήσουν διά τούς ανθρώ
πους, άπεφάσισαν δπως
Η ΦΡΪΝΗ 51Σ ΤΟΝ ΝΑΟΝ (ΕΙκών
είς μερικάς έορτάς άνανεοϋται τό θέαμα τό έκτυλιχθέν πρό τών όφθαλμών τοΰ πλήθους κατά τήν δίκην της. Καί
κατ’ αύτόν τόν τρόπον, μιάν φοράν τό έτος, πρό τοΰ πλήθους συγκεν
τρωμένου είς τήν παραλίαν, ήρχετο ή Φρύνη νά λουσθή είς τήν θάλασ
σαν. Είσήρχετο είς τό ύδωρ ντυμένη καί έξήρχετο ΰπο τά φρενητιώδη
χειροκροτήματα τών Αθηναίων, εις τήν στάσιν, τήν όποιαν δ εμπνευ
σμένος άπό τό κάλλος της Πραξιτέλης άπέδωσεν έπί τοΰ μαρμάρου,
ολόγυμνη, λάμπουσα καί ντυμένη μέ τούς άδάμαντας τών κυμάτων, άναπεταννυμένη είς τήν θερμήν θωπείαν τοΰ ήλιου. Καί δ λαός έψαλλεν:
«Εύλογημένη έστω Φρύνη ή ύπέροχος, διότι παρέσχενείς τούς οφθαλμού;
καί είς τάς καρδίας τών άνδρών τήν λάμψιν τοΰ Κάλλους».
. ζ.
*
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Κηφιοηιά, 28 Ίοννίον 1915.

Φιλτάτΐ) μον TTgiyxZ/tiyoaa,
Μόλις πρό δυό ήμερων έλαβα τό μεγάλο σας γραμματάκι, είς τό
όποιον τόσο ζωηρά μοΰ περιγράφετε τήν ζωήν σας είς τήν 'Ελβετίαν.
Δέν ξεύρετε μέ ποιαν άπόλαυσιν έρόφησα σάν γρανίτα τό ωραίο σας
γραμματάκι καί πόσον παρηγορήθηκα πού έπεκοινώνησα μαζϋ μέ μιά
παληά μου καί άγαπημένη φιλενάδα. Όλαι αί κοιναί αναμνήσεις
μας τής μεγάλης ζωής είς τήν Ρωσσικήν αυλήν άνέζησαν μπροστά στά
μάτια μου θυμήθηκα τούς μεγάλους χορούς καί τής μαγευτικές έορτές
είς τά χειμερινά παλάτια τών Τσάρων, θυμήθηκα τής κούρσες μας στδ
παγωμένο Νέβα μέσα στής χρυσοποίκιλτες τρόικες. Αλήθεια πού νά
εύρίσκωνται τώρα τά είκοσι τέσσαρα άλογα — τά φημισμένα σου
Όρλώφ — ποΰ είχαν άναστατώσει μέ τήν εύμορφιά τους, τή Ρωσσική
αριστοκρατία; Ποιός ξέρει σέ τί κανόνια ζεμένα θά έλαβαν μέρος είς
τάς μάχας τής Μπουκοβίνας καί τής Πολωνίας !
Ό Τσάρος δέν υπάρχει πλέον, μιά τεραστία καταιγίς άνατρέπει
τούς θρόνους, καί βλέπω δτι σέ λίγο όλος ό κόσμος θά είναι μιά απέ
ραντος Δημοκρατία. Ίσως ό κόσμος ζήση τότε πειό εύτυχισμένος. ΟΙ
αιώνες αντιγράφουν δ ένας τόν άλλο, έτσι άλλοτε έξεθρονίσθησαν και οί δικοί μου πρόγονοι άπό τό Βυζάντιον.
Μοΰ γράφεις, φίλη πριγκίπησοά μου, νά σοΰ δώσω
λεπτομέρειες γιά τή σημερινή μου ζωή. Είναι άλήθεια περίεργες.
'Ενθυμείσαι δτι δ θείος μου πρίγκηψ Κ........ μοΰ
έστελλε τακτικά 1000 φράγκα τόν μήνα έφ
* δσονήτον
ύπασπιστής τού Τσάρου. Μετά τήν μεταβολήν τής
καταστάσεως, δ θείος μου ήκολούθησε τόν Τσάρον είς
τήν έξορίαν του και ■ ■ . έμεινα χωρίς λεπτόν. Άρχισε
νά μέ περιτριγυρίζω τό φάσμα τής άξιοπρεποϋς πενίας,
τής φριχτής φτώχειας μέ το γάντι- Τί νά κάμω;
Νά παραδίδω μαθήματα γαλλικής; νά κεντώ μάρ
κες ; ή νά ζωγραφίζω βαντάγιες;
Ώρισμένως σέ ένα άπ’αύτά τά έπαγγέλματα θά κατέ
ληγα, άν δέν μοΰ συνέβαινε τό έξής περίεργον γεγονός.
Έκαθήμην στο σαλονάκι τής μικράς πανσιόν όπου
κατοικώ, δταν μοΰ έφεραν ένα έπισκεπτήριον τσακι
σμένο σέ τρία 1''

1ΟΥΛ1ΑΝΟΣ

ΦΑΣΟΛΗΣ

'.4λη>(Μ6ιόμήχανοί-'Έφο.ιλιοιηί

ΠΕΙΡΑΙΒΥϊ
—Άς έλθη μέσα ό κύριος, είπα.
Μοΰ ήτον αδύνατον νά φαντασθώ τί μέ θέλει, άλλα
ή έπίσκεψις αύτή βεβαίως θά μέ διεσκέδαζε.
Σέ λίγο παρουσιάσθηκεν ένας κύριος, λιγάκι προ·
γάστιορ, ξουρισμένος, μέ ροΰχα τής ώρας μέ ένα τερά
στιο μπριλλάντ στη γραβάτα του, καί για κουμπιά τών
ίανικετιών του τέσσαρα χρυσά μονογράμματα συνδεεμένα μέ πλατινένια άλυσιδίτσαΤό δλον του έμύριζε έκατομμύρια, ή φυσιογνωμία
του efye κάποιαν λεπτότητα και εύφυίαν.
Εκαθησε στενοχωρημένος καί δέν είξευρε πώς νά
άρχίση- Προσεπάθησα νά τόν βοηθήσω.
Έστριφογύριζα τό περίεργον έπισκεπτήριον μέ τά
ζωγραφισμένα χρυσά κλαδάκια.
— Εΐσθε δ κύριος Ίουλιανδς Φασόλης ;. . καί είς
τί όψείλω τήν τιμήν τής έπισκέψεώς σας;
Τα λόγια μου αύτά τόν έτάραξαν.
— Δεσποινίς Παλαιολόγου, ήθελα . . . νά σάς παρακαλέσω . . . δηλαδή νά σάς έξηγήσω ■ ■ . νά σάς πώ
δηλαδή . . . άλλά. . . δέν ξέρω . , . δέν τολμώ - . .
Ή περιέργειά μου είχε φθάσει είς τό κατακόρυφον. Τί άρά γε νά μέ ήθελε ό προφανώς αύτός νεό
πλουτος εκατομμυριούχος; Άπεφασισα νά τόν βοη
θήσω. Μέ τό γλυκύτερο τών μειδιαμάτων μου τού είπα:
— Κύριε Φασόλη, καθήστε σάς παρακαλώ, θά σάς
βοηθήσω νά έξηγηθήτε. Μήν φοβεΐσθεΤά καλά μου λόγια τόν καθησύχασαν.
— Δεσποινίς, γιά νά φθάσω σ’αύτάπού θέλω, θά σάς
διηγηθώ τήν ιστορίαν μου καί τότε, δσο σάς τήν λέγω
θά μ* έννοήσετε καί θά μοΰ δόσετε σείς τήν άπάντησιν.

— Μάλιστα, έτσι είναι καλά, είπα μειδιώσα, είμαι δλη αύτιά.
*0 κ. Φασόλης έκύτταζε μέ περιέργεια τά αύτιά μου! Προσεπάθησα.
νά μή γελάσω.
— Δεσποινίς, έγεννήθηκα χωρίς νά ξεύρω πώς, άφοΰ δέν έγνώρισα
ούτε πατέρα, ούτε μητέρα- μικρός θυμούμαι τόν έαυτό μου στό Γαλατά
τής Πόλης- ποΰ έψευτοδούλευα. Μέ φώναζαν Φασόλη ένας καθηγητής
πού μέ πήρε σπίτι του υπηρέτην τόν μήνα Ιούλιο μ* έβάπτισε Ίουλιανό-Έτσι έγενιήθηκε τό περίεργό μου όνομα Ίονλιανός Φαοόλης.
Έμεγάλωσα καί δταν ήμην είκοσι-δυο έτών άνοιξα ένα μικρό — μά
πολύ μικρό—μπακαλικάκι καί ή δουλίτσες μου έπήγαιναν καλά. Είκοσιπέντε περίπου έτών παντρεύθηκα μ’ ένα καλό φτωχό κορίτσι ποΰ μέ
βοηθούσε στή δουλειά μου, τήν λένε Γαρουφαλιά.........................
— Ή κυρία σας Γαρουφαλιά Φασόλη, έψιθύρισα σκεπτομένη πού θά
καταντήση δ περίεργος αύτός άνθρωπος.
— Μάλιστα έχω καί δυό κοριτσάκια ή μεγάλη δεκαοκτώ έτών όνομάζετβι Βιόλα, ή άλλη Τριανταφυλλιά, είνε δεκαεπτά έτών. Νά μήν σας τά
πολυλογώ, ολίγον πριν άρχίση ό Ευρωπαϊκός πόλεμος είχα μιά μικρή
περιουσία 60-70 χιλιάδες δραχμές. Είχα σ’ δανείσει ένα φίλο μου εμπορο
πλοίαρχο 60 χιλιάδες μέ υποθήκη ένα βαπόρι του μικρό. Ό φίλος άπέθανε καί τό πλοίο έμεινε σέ μένα έναντι τοΰ δανείου—Άλλά κύριε Φασόλη, δέν βλέπω γιατί μοΰ τά
διηγεϊσθε αύτά όλα........ τόν διέκοψα, διότι άρχισε
νά μέβαρύνη ή πολυλογία του.
— Τώρα θά Ιδήτε, δεσποινίς, έξηκολούθησεν δ κ. Φα
σόλης, σκουπίζων τόν Ιδρώτα του μέ μεγαλοπρεπές μανδήλι· δταν ήρχισε δ πόλεμος στά 1914 έπώλησα τό
μικρό μου μπακαλικάκι στή Πόλη, έμπήκα στο πλοίο,
τό οποίον ήτον πλέον ιδιοκτησία μου καί τό ώνόμασα
«Γαρουφαλιά Φασόλη» καί...
—Ή περίφημη «Γαρουφαλιά Φασόλη» ποΰ περιμεναμε κάθε μέρα στόν Πειραιά νά έλθη άπό τάς ’Ινδίας
καί δέν ήρχετο ;... τόν διέκοψα.
— Μάλιστα, θά έχετε άκούσει, ήλθα λοιπόν είς τόν
Πειραιά καί έγκατεστάθην. Τί νά σάς πώ, κυρία μου,
άπό εκείνη τήν ευλογημένη στιγμή άρχισε τριγύρω μου
νά τρέχη τό χρυσάφι σάν ποταμός, ναύλοι. . . κάθε
ταξεΐδι τής Γαρουφαλιάς 800-&50 χιλιάδες άγόρασα
μπακαλιάρους. . . υψώθηκαν. . . αγόρασα φασόλια ■ ■ ■
έγειναν διαμάντια . . - άγόρασα μακαρόνια, έφερα ρύζι
άπό τήν Αίγυπτο . - . έκέρδισα. ■. έκέρδισα έκατομμύ
ρια. . . χωρίς νά ξέρω κ' εγώ πώς. - έχω τώρα πέντε,
εξ, έπτά περίπου. Τώρα φθάνω εις τό τέλος δεσποινίς,
έχω δλα, άλλά μοΰ λείπει κάτι, μοΰ λείπει τό πώς. . .
δηλαδή . . . τό γούστο - . . δηλαδή μοΰ λείπουν πολλά
πράγματα . . . νά σας πώ — καί τά μάτια τοΰ κ. Ίουλιανοΰ Φασόλη, έδειχναν μιάτέτοια έκπληξι — δέν ξέρα»
άπό πότε δλο κάνω γκάφες καί εγώ καί ή Γαρουφαλιά
καί ή Βιόλα καί ή Τριανταφυλλιά, γινόμεθα γελοίοι
στή κοινωνία, τό βλέπω, τό αισθάνομαι τριγύρω μου,
τό βλέπω στά μάτια δλων ποΰ είναι κοινόν. Γι’ αύτό,
δεσποινίς Παλαιολόγου, ήθελα... έλαβα τό θάρρος νά
σάς προτείνω κάτι, σάς δίδω 100.000 φράγκα, άν θέλετε
νά μάς κάμετε τήν μεγάλην τιμήν νά ελθετε νά μείνετε
μαζύ μας σπίτι. Λίγο, τρεις τέσσερες μήνες, σείς δεσποι
νίς θά είσθε έκεΐ μέσα ή κυρία . . - άλλά τά κορίτσια
μου άν έχετε αύτήν τήν καλωσύνην.θά τά οδηγήσετε
λιγάκι στην ζωή ... θά τούς μιλήσετε λιγάκι γιά τόν
μεγάλο κόσμο, τόν πλούσιο κόσμο, ποΰ μάς έρριψεν ή
τύχη χωρίς νά τό θέλουμε, σάν ναυαγούς απάνω σ’ ένα
περίεργο νησί. ’Ελάτε δεσποινίς, μή μάς άρνηθήτε · ■.
Είχα άλήθεια, πριγκήπισσά μου, συγκινηθή άπό τήν
ειλικρίνειαν τοΰ κ. Φασόλη- έλεγε δλα αύτά μέ τήν μεγαλειτέραν αφέλειαν, έννοοΰσε τόσο καλά τήν θέσιν του.
— Δέχομαι δοκιμαστικώς γιά ένα μήνα, θά έλθω.
Καί τότε συνέβη τό έξής περίεργον, δ νεοπλούσιος
έγονάτισε καί μοΰ έφίλησε τό χέρι. Έχάρηκα γι’ αύτό·
μοΰ φάνηκε δτι τά έκατομμύρια γονατίζουν έμπρός
στην αριστοκρατία.
—Καί γιά νά άρχίσω, φίλε κύριε, τοΰ είπον, τά μπιλλιέτα σας γιά τό ονομα τοΰ θεού, νά παραγγείλετε
ευθύς μπιλλιέτα λευκά άπό μπριστόλ μέ χαραγμένο
άπλούστατα τό όνομά σας.
Άπό 15 ή μερών κατοικώ σέ μιά έπαυλι καί κάθε λόγος
Κυ είναι χρησμός.Ή Βιόλα καί ή Τριανταφυλλιά είναι
» χαριτωμένα κορίτσια ποΰ σιγά - σιγά θά μπορέσουν
νά φιγουράρουν στά μεγαλείτερα σαλόνια. Αύτή είναι
ή περιπέτειά μου, σάς φιλώ γλυκά-γλυκά καί περιμένω
γραμματάκι σας.
ροξανη komnhnov—παλλιολογοτ
(Διό τά πιστόν τής Αντιγραφής).
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—Ένα παιχνίδι σφαγής! άλήθεια, νά ένα έμορφο Χρίστουγεννιάτικο δώρο γιά τά μικρά σας, ανέκραξε σαρκαστικώς ό
νονός Κάρολος, άφίνοντας τό κορμί του νά ξαπλωθή αναπαυτικά έπάνω είς τόν καναπέν τοΰ μικροΰ σαλονιού, οπού ή
οικοδέσποινα τόν είχε προσκαλέση τήν ήμεραν τής έξαιρετικής εκείνης παιδικής εορτής μαζί μέ κάτι άλλους κτ’ ένφ
τά παιδιά έπαιζαν είς τό πλαγινό δωμάτιον.
—Παιχνίδι σφαγής! Τί βαρβαρότης ποΰ περιέχεται μέσα
είς τάς δυό αύτάς λέξεις, καί πόσο φανερώνουν τήν άσυνειδησίαν έσάς τών πολιτισμένων.Ίσως ίσως άκόμη καί τήν όλοκληρωτική άσφάλειά σας καί τήν άταβιστική λησμοσύνη σας για
κάθε αιματοχυσία. ’Εγώ μόνον είς τό άκουσμα τής λέξεως
αισθάνομαι φρίκην καί μοΰ έρχεται είς τήν μνήμην, είς τήν
ειρηνικήν αύτήν εποχήν ποΰ περνάμε έδώ είς την δύσιν, μιά
αιματηρά άνάμνησις.
Ήτο είς τήν Ταγκέρην, όπου καί είχα γεννηθή. Ό πατέρας μου
συνεκέντρωνε τά έπαγγέλματα τού βιομηχάνου, τοΰ στρατιωτικού καί μοΰ
φαίνεται άκόμη πώς ήτο καί όλίγον ιεραπόστολος. Κατοικούσαμε είς
τήν καρδιά τής πόλεως, ένα ωραίο καί μεγάλο οικοδόμημα τριγυρισμένο άπό μιά μεγάλη ταράτσα. Στό πλάι κατοικούσε ένας προθχων
ιθαγενής Μουσουλμάνος.
Ό πατέρας μου άγαποΰσε πολύ τήν ανατολή κι' επειδή οί Μαροκηνο< τοϋ φιλούσαν μέ ύποκρισία τόν ώμο, έκολακεύετο νά πιστευη οτι
τόν άγαποΰσαν καί μάς άφινε τήν άδελφούλα μου Μάγδα κι’ εμένα νά
τριγυρίζουμε εις τους στενούς δρομίσκους τής Ταγκέρης, άκολουθού·
μενοι άπό Ιθαγενείς ύπηρέτας καί καμμιά φορά έπαίζαμε μέ τά γειτονόπουλά μας άραπάκια. Έζοάσαρε χωρίς υποψία καί χωρίς νά φανταζόιιεθα οτι ένας φανατισμός κ’ ενα άγριο μίσος μάς έτριγύριζε.
’Από καιρού είς καιρόν μονάχα μικροεπεισόδια έτάρασσον τήν γαλήνη
μας, προπάντων δταν πλησίαζαν αί θρησκευτικοί έορταί καί τό προ
σκύνημα τής Μόκκας- Τότε οί Δερβίσιδες, μέ βελόνες περασμένες εις
τά μάγουλά τους έχόρευαν, ωσάν αρκούδες τριγύρω σέ μιά λόγχη καί
μάς άγριοκύτταζαν. Κάτω άπό τις άσπρες κουκούλες οι .μαύρες κόρες
τών ματιών τους έλαμπαν καί οί μικροί μας φίλοι, τά άραπάκια, μάς
έφώναζαν ότι θά καβαλικέψουν τούς ΡονμΙ (Χριστιανούς) καί θά τρεξονν είς τόν Παράδεισο τοΰ Αλλάχ. Κάποτε μιά μυρωδιά κρέατος καί
ύφάσματος καιομένου άνεδίδετο άπό τά βάθη τών τζαμιών, άκουότανε
σπαρακτικές κραυγές καί κλάμματα, κι’ δταν έμείς μ’ άγωνία ρωτού
σαμε τόν μαΰρον υπηρέτην μας τί τρέχει, μάς άπαντοΰσε :
— Τί σάς νοιάζει; Πρόκειται γιά τούς γιαχουντήβες. Μή σκοτίζεσθε
γιά ένα παλιοεβραΐοΈξαφνα ήλθεν ένας χρόνος έκτακτου άνομβρίσς. Μιά άτμο.σφαίρα
σφαγής μάς περιτριγύριζε. Αύτή τήν φορά δέν έπρόκειτο μόνο γιά
τούς Εβραίους, άλλ’έπρεπε νά έξολοθρευθοΰν και οί Χριστιανοί.
Ένας άρχηγός έφθααε άπό τόν Νότον, έκήρυττε τόν ιερόν πόλεμον και
Διέδιδε οτι ό ουρανός δέν έρριχνε νερό, γιατί ή γή ήταν διψασμένη
άπό αίμα. Πομπές έπερνούσαν κάτω άπό τό σπίτι μας μέ πράσινες
σημαίες ύπό τούς ήχους τών κυμβάλων καί δλοι οι έμποροι έκλειναν
τά μαγαζιά τους καί ακολουθούσαν.
Οί ύπηρέται μας μάς είχαν έγκαταλείψει, καί κάθε βράδυ άγριες
φωνές ήκούοντο καί λυγμοί γυναικών.
"Οπως είς τήν έποχή τών Φαραώ, όλες οί πόρτες τών χριστιανικών
σπιτιών είχαν σημαδευθή μ* ένα κόκκινο σταυρό.
Τό σπίτι μας ήτο τό πιό οχυρό κι’ δλαι αί οίκογένειαι τών Εύρωπαίων έζήτησαν σ’ εμάς καταφύγιου. Δέν έξέχασα άκόμη τις μέρες
εκείνες τής φρίκης καί τής άγωνίας. Είμεθα δλοι, μεγάλοι καί μικροί,
μαζεμένοι στήν ίδια σάλα. Τρώγαμε δλοι μαζί κι’έκοιμούμαστε —η
μάλλον άγρυπνούσαμε — δλοι μαζί. Πρό πάντων δμως έψέλναμε ρέρη
Δπό τό Εύαγγέλιο για νά μήν άκούομε τις φωνές τών σφαζομενων.

. . Ήτο ή κβφαλη
τον πατέρα μου! . . .
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Στόν έλάχιστο κρότο βημάτων, ή μητέρα μας μάς έμάζευε τριγύρω
της, δπως ή κλώσοα μαζεύη τά κοτόπουλα, ένφ τ' άδέλφια μας καί οί
μεγάλοι έτοίμαζαν τά τουφέκια τους. Μόλις κατωρθώναμε νά πάρουμε
νερό άπό τό πηγάδι, γιατί άπό τις διπλανές ταράτσες μάς πετούσανε
πέτρες καί μιά φορά οί πρώην φίλοι μας Μουσουλμάνοι μάς έκαμαν
νοήματα δτι θά μάς σφάξουν. Καί κάθε μέρα μαθαίναμε φρικτά γεγο
νότα. 'Ενός γεωπόνου τοΰ έκοψαν τό κεφάλι. Ενός άλλου τοΰ ετρύπησαν τό σώμα του μέ τής λόγχες τους καί τοΰ έχυσαν στής πληγές
ξύδι. Παντού έβγαζαν μάτια, έκοβαν γλώσσες. Μιά ταλαίπωρη γρηά
ήρνήθη νά γελάση. Τήν έκρέμασαν σ’ ένα δένδρο ανάποδα, καί τήν
αλειψαν μέ όλάτι. Έπειτα έσπρωξαν πρός τά έκεΐ ένα κοπάδι κατσίκες
πού άρχισαν νά τής γλύφουν τό σώιια τό σκεπασμένο άπό άλάτι. ΚΓ ή
κακομοίρα ή γρηά γέλασε τόσο πολύ τότε, ποΰ πέθανε άπό τά γέλοια.
Τις ιστορίες αυτές οί γονείς μας τις διηγότανε τρέμοντας- άλλ’ έμεϊς
μέ τά μάτια όρθάνοικτα άπό τήν περιέργειαν καί άπό τόν τρόμο, τίς
έξογκώνουμε μέ τήν παιδική μας φαντασία. Τήν νύκτα έβλέπαμε τρο
μακτικά όνειρα, κι' ύστερα τήν έπομένην μέ τήν παιδικήν άμεριμνησίαν καί σκληρότητά μας, τά διηγούμεθα άναμεταξύ μας κ* έφροντίζαμε νά τά μεγαλοποι
ούμε περισσότερο*Ετσι
συνηθίσαμε αρκετά νά
ζοΰμε (ΐέσα είς αύτή τήν
άτμοσφαίρα τοΰ κινδύ
νου καί τής θηριωδίας
πού έξήπτε τά νεύρα
μας καί τροφοδοτούσε
τήν φαντασία μας.
Καί δταν εις τό τέλος
ό πατέρας μας μάς ανήγ
γειλε δτι οί προσευχές
καί οίψαλμοί μάς έπροφύλαξαν από τή σφαγή
κι’ δτι ή ησυχία άπεκατεστάθη είς τήν πόλι,
δοκιμάσαμε κάτι ποΰ
έμοιαζε πολύ μέ τήν
λύπη. Λυπηθήκαμε πρό
πάντων γιατί θά χωρι
ζόμαστε καί κάθε οικο
γένεια θά έπέστρεφεν
είς τό σπίτι της.
Άλλά γιά νά μάς άποζημιώση διά τά θλιβερά
Χριστούγεννα ποΰ περάσαιιε εκείνη τήν χρο
νιά, η μητέρα μου μάς
ύπεσχέθη εύθυμα θεο
φάνεια. Αρχίσαμε τίς
προετοιμασίες κι’ έκόβαμε άστράκια άπό χρυ
σόχαρτο γιά νά στολί
σουμε τό δένδρο. Προσκαλεσαμε έπειτα τούς
φίλους καί συντρόφους
τού τρόμου μας, καί έν
μεγάλη πομπή οργανώ
σαμε τήν παρελασιν τών
μάγων πρός τήν Βη
AfrtAlKH Κ0ΤίΛΛΗ
θλεέμ, όδηγουμένωνάπό
τό άστρον. Ό πατέρας
άπόφωτος τοΰ Δρ«ματικοσ τμήματος τοΟ *Q8elov
■Αθηνών, ή μοναδική τραγωδός αας, βραβιν
μου είχε κληθή, δέν
Osloa κατά τάς διπλωματικός της έξετάσεις οχι
ξέρω γιά ποια ΰπόθεσιν
μόνον μέ χουβοϋν μετάλλων, άλλά καί μέ χρη
ματικόν βοαβιίον. Τά παρ' αύτής διδαχβέντα
έπείγουσαν, κι'ή μητέρα
έργα είντ «Μιά ήμέρα έορτής» τοϋ Faure, «Οί
μου έπαιζε τό αρμόνιον
Νεόνυμφοι» Bjorson, «Μαρία Στοΰαρτ, Σΰλερ,
καί έψαλε μέ τήν αγγε
«Φάονοτ» Γκαίτε καί «Μήδεια» Λεγκουβέ.
λικήν της φωνήν.
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μας, προσφέραμε είς τήν κερένια κούκλα τά δώρα μας και τα σεβη μας.
Κι’ έπειτα άλληλοκυτταχθηκαμε- Τώρα τί νά κάνουμε; Τό παιχνίδι
αύτό δέν μάς άρεσε πιά καί δέν είχα κανένα ενδιαφέρον. Εξαφνα δ
Μπόμπης, ένα μεγάλο αγόρι, τό παιδί τού ράπτου, είπε:
— Άν παίζαμε τήν θανάτωσι τών άθώων....
Τά μάτια μας έλαμψαν, τά μάγουλά μας έφλογίσθηκαν άπο μιαν
αίφνιδίαν συσσώρευσιν αίματος, έπαναφέραμε είς τήν μνήμη μας τας
φρικιάσεις, τάς άγωνίας ποΰ περάσαμε. Άπεσπάσαμε βιαστικά τις
κορώνες πού έφέραμε είς τό κεφάλι, πετάξαμε μακρυα τους μανδύας
καί Αρπάξαμε σπαθιά καμωμένα άπό ξύλο. Τά κορίτσια συγκατετεθησαν νά παίξουν τόν ρόλον τών Ρούμι. 'Εμείς θά είμαστε οι Μαροκι
νοί- τά κυνηγούσαμε, τά παρακολουθούσαμε, προσποιουμεθα οτι τους
κόβουμε τά πόδια καί τούς τρυποΰμε τό σώμα, ένφ έκεϊνες τρομαγμέ
νες καί γοητευμένες άπό τό παιχνίδι έκλαιαν κι έγελοΰσαν μαζίΕπάνω είς αύτά παρουσιάσθη ή μητέρα μας είς τήν αύλή.
— Τί κάνετε, αύτοϋ, παιδιά μου;
,
Ή άδελφούλα μου κρεμάσθηκεν άπό τό φόρεμα της καί τής tmt:
_ ’Q μαμά μου, παίζουμε τήν σφαγή ! Τί διασκεδαστικό και ωραίο
παιχνίδι, καλή μου μαμά I
,
Ή μητέρα μου ήνωσε τά χέρια της είς σημεϊον απελπισίας. Χωρίς
άλλο θά ήθελε νά μά; έπιπλήξη, άλλά τήν σκέψη της διεκοψε κάτι ποΰ
ίΙχε ριχθή επάνω άπό τήν ταράτσα, καί πού έπεσε, μέ θόρυβο βαρύ,
έμπρός είς τά πόδια της, άνεπήδησε λιγάκι καί κύλισε εις ενα αύλακι
άπο αίμα έπάνω είς τό πλακόστρωτου τής αυλής.
Ήτο ή κεφαλή τοΰ πατέρα μου.
(Μ·τάφρα«ς
τό ΓβΙΙφιό).

