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ΑΛΛΑΓΗ

Δύο Ιστορικοί φωτογραφία, τής συντελεσύείσης τόν παρελ-Οόντα Μάϊον μεταβολής. Ή Α. Μ. ό Βασιλεύς Αλέξανδρος, έκφωνών τόν πρός τήν Βουλήν λόγον
τοΰ θρόνου κατά τήν ημέραν τής όρκωμοοίας του. *Η μεγάλη πρεσβεία τής Βουλής, ή όποια άνήλθεν είς τά Ανάκτορα καί έπέδωκεν είς τόν Βασιλέα
τήν άπάντησιν τής Βουλής είς τόν Βασιλικόν Λόγον, ήτις άποτελεϊ τό μεταξύ Λαοΰ καί Στέμματος νέον συμβόλαιον. Ή μεγάλη πρεσβεία άπηρτίζετο άπό τόν
πρόεδρον τής Βουλής κ. Σοφούλην. τόν Αντιπρόεδρον κ. Άλαβάνον καί τούς βουλευτάς κ. κ. Δ. Πάζην, Α. Φαρμάκην, I. Ξηρόν, Μιχ. Βολουδάκην, Δ. Τερζάκην,
Σ. Τράκαν, Δ. Μέλφον, Μ. Παπαμιχαλάκην καί Ν. Χρυσόγελον.
(Φωτογραφία τοΰ καλλιτέχνου φωτογράφου κ. I. Ζιγκριλάρα).

ΙΠΟΤΕ έξαιρετικόν δέν θά εϊχαμεν ν’ άναγράψωμεν είς τό ένεργητικόν τοΰ μηνάς αύτοϋ, έάν δέν ουνέβαινον δύο γεγονότα, τά όποια
Τ
μάς άπησχόλησαν έπ' άρκετάς ημέρας. Αί αποκαλύψεις αί γενόμεναι
είς τήν Βουλήν καί ή πυρκαϊά τής Θεσσαλονίκης. Τό πρώτον άπησχόλησε τόν καθημερινόν τύπον έπί πολύ καί έκράτησεν είς συγκίνηση·
ολόκληρον τήν κοινήν γνώμην μέ τάς λεπτομέρειας τάς περιεχομένας
είς τά κατατεθέντα είς τήν Βουλήν καί τά περιεχόμενα είς τήν Λευκήν
Βίδλον έγγραφα. Αί συνεδριάσεις τής Βουλής έπί τών έγγραφων αύτών
υπήρξαν ίστορικαί, ιστορική δ' έπίσης θά μείνη καί ή άγόρευσις τοϋ κ.
Πρωθυπουργού, τόσον διά τήν διάρκειαν της, όσον καί διά τήν γενομένην
λεπτομερή καί έμβριθή άνασκύπησιν ολοκλήρου τής πολιτικής Ιστορίας
τών τριών τελευταίων έτών, άπό τοΰ Φεβρουάριου τοΰ 1915 μέχρι σήμε
ρον. Έπί οκτώ όλοκλήρους ώρας δ κ. Πρωθυπουργός έκράτησε τό βήμα
άγορεύων ένώπιον τής Βουλής καί τών άσφυκτικώς πληρωμένων θεω
ρείων άπό ανθρώπους όλων τών τάξεων. Μοΰ φαίνεται δέ δτι θά
έπρεπε νά σημειωθή έδώ διά τήν Ιστορίαν ή αντοχή τών κυριών ποΰ
παρηκολούθησαν τάς συνεδριάσεις καί αί όποϊαι έμενον καρφωμένοι
είς τάς θέσεις των άπό τήν στιγμήν ποΰ ό προεδρικός κώδων άνήγγελλε
τήν έναρξιν τής συνεδριάσεως μέχρι τής στιγμής
---- —----- :------- ,---- ------------------- :------- ποΰ ό αύτός κώδων έκήρυττε τήν λύσιν της. Ούδε'
ποτέ άλλοτε, όπως βεβαιοΰν οί τακτικοί τών θεω
ρείων, παρετηρήθη τόση
επιμονή έκ μέρους τοϋ
άσθενοΰς φύλου καί τόσον ενδιαφέρον διά τήν
πολιτικήν.
*

δεικνύονται αί νεωτεριστικοί άντιλήψεις, αί όποϊαι έπικρατοΰν μεταξύ
τών άποτελούντων τήν παρούσαν Κυβέρνησιν διά τάς υποχρεώσεις ποΰ
έχει τό Κράτος απέναντι τής Τέχνης, καί άφ’ ετέρου φανερώνεται ή
κακομοιριά, ή όποια βασιλεύει μεταξύ τών καλλιτεχνικών κύκλων διά
ζητήματα τοΰ ίδιου συμφέροντος, είς τά όποια ποτέ δέν κατορθώνουν
νά δμονοήσουν καί νά λάβουν μίαν άπόφασιν. Άλλ’ ας είνε. Αύτά άνήκουν είς τό παρελθόν. Σήμερα αί καλλιτέχναι μας μέ τήν κυβερνητικήν
πρωτοβουλίαν άπέκτησαν μιά στέγην, είς τήν όποιαν θά ήμποροΰν
οποτεδήποτε νά έκθέτουν δ,τι νομίζουν δτι βγαίνει άπό τά χέρια των
τέλειον καί άξιον νά κινήση τήν προσοχήν καί τόν θαυμασμόν τοΰ
κόσμου, ό όποιος είνε έξω άπό τό άτελιέ καί τούς κύκλους των. Καί
άν έπί τοΰ παρόντος ή Διαρκής Καλλιτεχνική Έκθεσις έστεγάσθη είς τό
Ζάππειον μέγαρον, τό όποιον παρουσιάζει πολλάς έλλείψεις, δέν θ’ άργήση δμως νά έγκατασταθή είς τό ιδιόκτητον οικοδόμημα ποΰ θ' άνεγερθή μέ χρήματα τοΰ Κράτους είς τόν περίβολον τής Βουλής, έκεΐ
όπου σήμερον εύρίσκεται δ Σταθμός τών Πρώτων Βοηθειών. Τά σχέδια
τοΰ κτιρίου αύτοϋ έχουν έκπονηβή ήδη καί ή οίκοδόμηοίς του θά γίνη
κατά τρόπον, δστις νά παρουσιάζη δλα τά πλεονεκτήματα καί ύπό έποψιν εύρυχωρίας καί ύπό
έποψιν φωτισμού καί ύπό
πάσαν άλλην έποψιν.

*

Είς τά φιλανθρωπικά
ιδρύματα τά όποια κο
σμούν τήν Ελληνικήν
πρωτεύουσαν, όφειλόμενα
είς τήν ιδιωτικήν πρωτο
βουλίαν καί άλτρουϊστικότητα προσετέθη καί άλλο
τό όποιον έρχεται νά πληΤό άλλο γεγονόςί τ°ΰ
ρώση ένα κενόν μεγάλον.
,μηνάς, ή
r πυρκαϊά
--------- ~·ί τής
Ή πρωτοβουλία οφείλε
Θεσσαλονίκης, μιά πυρ
ται είς τήν έμπνευση· τού
καϊά, ή οποία είς διά
έν Λονδίνο» ομογενούς κ.
στημα ολίγων ωρών κατέ
Άντ. ’Εμπειρικού, έμπνευ
στρεψε τά δύο τρίτα μιάς
ση· όμολογούμενως πρώ
άπό τάς έμπορικωτέρας
της τάξεως καί άπό κοινω
πόλεις τής ’Ανατολής καί
νικής καί άλτρουϊστικής
έσώρευσεν είς έρείπια καί
άπόψεως. Δαπάναις τοΰ
άνθρακας τόν κινητόν καί
κ.’Εμπειρικού θ’άνεγερθή
ακίνητον πλ'οΰτον, τόν
είς οίκόπεδον τό όποιον
όποιον ένέκλειεν είς τούς
ήγόρασεν ό Δήμος παρά
κόλπους της ή πολυπαθής
τήν Σεβαστοπούλειον σχο
Μακεδονική πρωτεύουσα.
λήν, είς τούς Αμπελοκή
Άπό τήν πρώτην στιγ
πους. εύρύχωρον καί μεγά
μήν ποΰ έγνώσθη μ’ ένα
λον οικοδόμημα, τό όποιον
σύντομον τηλεγράφημα τό
θά περιλάβη ύπό τήν στέγεγονός, ή κοινή προσοχή
Κν του δλα τά παιδιά
έστράφη έξ ολοκλήρου
Εΐνα, τά όποια αποτε
πρός τά έκεΐ. Καί είς τόν
λούν τήν μάστιγα τών
ΑΠΟ
ΤΟ
ΑΤΤΙΚΟΝ
METOTTON.
—
Συχνά
επισκέπτεται
είς
τό
δυτικόν
μέτωπον
τούς
στρατιώτας
τον
έξω δμως κόσμον δέν έκίΑθηναϊκών δρόμων καί
’Αγγλικού τομέως ό Βασιλεύς τής ’Αγγλίας καί συνομιλεί μέ αύτούς οίκειότατα. Ή φωτογραφία μας
νησε όλιγιότερον τό ενδια
τών κέντρων κατά τάς νυ
τόν χαριστφ είς μίαν άπό τάς τελευταίας του έπισκέφτις, συνομιλοϋντα μέ ένα στρατιώτην άπό τούς
φέρον, όχι μόνον τών ομο
[δείξαντας τήν μεγαλειτίραν γενναιότητα είς τήν τελευταίαν προίλασιν τών Άγγλων.
κτερινός ώρας, δλα έκεΐνα
γενών, άλλά καί τών Συμ
τά ανήλικα πλάσματα, τά
μάχων. Άπό τής πρώτης στιγμής οί Δήμοι τών πρωτευουσών τών
όποια στεγαζόμενα μπροστά είς τής πόρτες τών σπιτιών ή τών ύποΣυμμάχων Κρατών έσπευσαν νά ψηφίσουν έκτακτα κονδύλια διά τά
γείων τών καταστημάτων, έλθόντα μία ημέραν άπό τήν επαρχίαν
θύματα τής τρομερός πυρκαϊάς καί αί σύμμαχοι Κυβερνήσεις μαζί μέ
των είς τήν πρωτεύουσαν, παρασυρθέντα άπό τάς υποσχέσεις διαφό
τά θερμά συλλυπητήρια άπέστειλαν πρός τήν Κυβέρνησιν σημαντικά
ρων εκμεταλλευτών, ή μείναντα άνευ οικογένειας καί προστάτου διά
ποσά διά τάς πρώτος άνάγκας τών πυροπαθών. ’Εκείνο δμως ποΰ
χιλίους διαφόρους λόγους, άπό εκείνους ποΰ υπάρχουν είς κάθε κοι
έπροξένησε τήν άφατον θλίψιν όλων τών ασχολούμενων μέ τά μνη
νωνίαν μεγαλουπόλεως, αποτελούν τήν εστίαν άπό τήν όποιαν θ’ άναμεία τής Τέχνης παρελθουσών έποχών, είνε ή καταστροφή ένός άπό
θάλη αύριον ό έγκ.Ληματίας, ό κακούργος, δ φονεύς, ό κλέπτης, δλη
τά θαυμασιώτερα δημιουργήματα τής ακμής τής Βυζαντινής άρχιτεή κοινωνική σαπίλα. Διότι είνε άποδεδειγμένον δτι ή έξέλιξις τών
κτονικής, τής εκκλησίας τοΰ Αγίου Δημητρίου. Τίποτε δέν έσώθη
μικρών αύτών κατά ένενήντα τοΐς εκατόν καταλήγει είς τ’άνωτέρω.
από τό περίλαμπρου αύτό άριστούργημα, παρά μερικά συντρίμματα
"Οταν δέ συλλογισθή κανείς, δτι δλα αύτά θά προληφθοΰν διά τής
τών θαυμάσιων έκείνων ψηφιδωτών, τά όποια είς λεπτάς καί έξαιρετιπερισυλλογής τών μικρών αύτών αστέγων είς ένα ίδρυμα, δπου θά
κής καλλιτεχνίας συνθέσεις αποτελούσαν στολίσματα μοναδικά είς
έργάζωνται, θά μορφοΰνται καί θά συντηρούνται ύπό διαρκή καί
λαμπρότητα καί κάλλος, κομψοτεχνήματα διακοσμητικής. "Ολος ό διαάγρυπνον έπιτήρησιν, δταν σκεφθη, δτι ή μεγάλη αύτή κοινωνική
κοσμητικός πλούτος τοΰ ναοΰ σιόζεται σήμερον μόνον είς φωτογραφίας,
πληγή θά θεραπευθή ριζικώς καί καθολοκληρίαν, τότε θά έννοήση
καί είς τήν άνάμνησιν έκείνων ποΰ είχαν τήν τύχην νά τά θαυμάσουν
τήν μεγάλην σημασίαν τοΰ μεγάλου άλτρουϊστικοΰ έργου, τοΰ όποιου
είς τήν αρμονικήν καί μεγαλοπρεπή σύνθεσίν των.
ή πρωτοβουλία καί ή έμπνευσις οφείλεται είς τόν διαπρεπή ομογενή
τοΰ Λονδίνου.
αλκής
*
’Επιτέλους ένα δνειρον τών καλλιτεχνών μας έλαβεν σάρκα καί οστά
ί. · "Οταν σον κλείνεται <5 εξωτερικός κύαμος, δ'εν σοΰ φράζονται ολοι ο!
δρόμοι. Μπορείς να προχωρήσης πρός τά μέσα. Ή καρδιά εινε απέραντη.
χάρις είς τήν Κυβερνητικήν πρωτοβουλίαν. Ή παρά τοΰ Κράτους έπιση» "Οταν πρόκειται νά κάνουμε κάτι μεγάλο, τό προαιοΟανόμεΟα. .δι ’ ήμΰς
μοποίησις τρόπον τινα τής Διαρκούς Καλλιτεχνικής Έκθέοεως, ή οποία
τό πράγμα έχει γίνη από εκείνη τη στιγμή' διά τονς άλλους όταν τό κάμωμεν.
θά περιλαμβάνη δ,τι καλόν καί ώραϊον έξέρχεται άπό τόν χρωστήρα
» Οί κοινοί εννοούν τήν ζωή μέσα είς τάς πράξεις. Παρά πέρα δεν υπάρ
τοΰ Έλληνος ζωγράφου καί τήν σμίλην τοΰ γλύπτου. Καί άξίζει νά
γίνη λόγος διά τήν Κυβερνητικήν αύτήν ενέργειαν, διότι άφ’ ένός άποχει γι' αύτούς ζωή.
Θ, τγοταμιανος

'Ολόκληρος αύτή ή περίφημος παραλιακή όδός μέ τά λαμπρά
μέγαρά τ>ις έγινε παρανάλωμα τού .τυρός, τά όποιον έσταΚίνησε μόνον όταν έφύασεν είς τήν πλατείαν τού Λευκού
ύργου, ή όποια φαίνεται πρός τύ κάτω μέρος τής είκόνος.

ρικός. Είς διάστημα πολύ δλιγώτερον άπό δ,τι χρειάζεται είς τήι·
φαντασίαν ένός άνθρώπου νά τό σκεφθή, εύρέθησαν είς τους
δρόμους μέ ένα πουκάμισο μόνον, άνθρωποι, ποΰ κατεΐχον
έως έκείνην τήν στιγμήν άξιοσημεκότους θέσεις είς τό Εμπόρων
μέσα εις τήι· πολυτάραχου κίνησίν της, ήπλώθη μιά ουρανο
καί τήν Βιομηχανίαν, ή εΰμήκης φλόγα, και 'έως νά
ρίσκοντο έπί κεφαλής μεγά
σκεφθοΰν καλά καλά οί κά
λων χρηματιστικών όργατοικοί της και νά καταλά
νιόσεων. Άλλά καί αί ζημίαι
βουν περί τίνος έπρόκειτο,
τοΰ Κράτους δέν είνε μικροί.
τό καταστρεπτικόν στοιχείου
Τίναγκάσθη rd έ'λθη άρωγόν
είχε φθάσει μανιώδες έως τό
είς τούς παθόντας, διαθέτου
κέντρου τής πόλεως, καί
έκ τοΰ υστερήματος του.
κατέτρωγε μέ λύσσαν, παν
’Αλί δλαι αυτοί αί άπώδ,τι ε'ϋρισκευ έμπρός του.
λειαι έπανορθοϋνται. "Αμα
Τώρα δέν υπάρχει τίποτε
περάσουν αί πρώται στιγμαί
πλέον έκεΐ, οπον άλλοτε άντοΰ τρόμου καί τής φρίκης,
θοΰσε μιά ολόκληρος πόλις,
και άρχίση τό έργον τής
παρά έρείπια άχνίζοντα ίσως
περισυλλογής καί τής ανα
άκόμη, μαυρισμένα άπό τήν
δημιουργίας, καί άπό τά
έπαφήν τοΰ παμφάγου στοι
έρείπια, τά μαυρισμένα, πριν
χείου, οίκτροι σκελετοί περι
άκόμη προφτάσονν )·’ άραουσιών εκατοντάδων χιλιά
γνιάσουν, θά προβάλη ή νέα
δων, λείψανα άχρηστα καί
πόλις, λάμπουσα, καί γε
άπανθρακοιμένα, δ,τι καλοΰ
μάτη καί πάλιν άπό ζωήν
καί ωραίου περιείχετο είς
καί σφρίγος δλα θά ξεχαμίαν πάλιν άπό τάς σημαν
σθονν καί θά ριφθοΰν είς τό
τικοί έρας καί πλουοιωτέκαλάθι τής λήθης.
ρας τής Μεσογείου. ΙΙοιός
Ή ζημία δμως ή όποια
έπταισε; Κανείς. Ήτο τύχη
θά μείνη είς τούς αιώνας
της νά δοκιμασθή και ή πό
άνεπανόρθο>τος καί τής
λις αυτή ή κτισμένη έπάνω
όποιας τά έρείπια θά μέ
είς τόν παλαιόν Τουρκικόν
νουν πάντοτε μέ τά ίχνη τοΰ
ρυθμόν, σύμφωνα μέ τόν
απαίσιου στοιχείου, είνε ή
όποιον τά σπίτια ρίχνονται
άπο’ιλεια τοΰ άριστονργή/ιαέδώ κί έκεΐ χωρίς κανένα
τος τής Βυζαντινής Τέχνης,
υπολογισμόν χωρίς νά εύένός μεγαλειώδους μνη
ρίσκωνται έπάνω είς τό σχε
μείου περασμένης έποχής,
δίαν καμμιάς ρυμοτομίας,
τοϋ ναοΰ τον Άγιον Αημημάζαι ξύλινοι, τάς όποιας ή
τρίου. Αιά τήν απώλειαν αυ
φωτιά κατατριόγει είς διά
τήν τήν άνεπανόρθωτον
στημα ολίγων ωρών, χω
έγράφησαν πολλά εις τόν
ρίς νά ήμπορή νά έπιτευχθή
καθημερινόν τύπον, άπό ει
άποτέλεσμα μέ τά τελειότερα
δικούς. Δέν πρόκειται δέ
πυροσβεστικά μέσα. Αί ζηαυτό καθ' εαυτό περί τής
μίαι τάς όποιας τό τρομερόν
άπωλείας τον κτιρίου, τό
στοιχείου έπροξένησεν είνε
όποιον δείγμα και αυτό τής
κολοσσιαίοι, άντιπροσωπεύΒυζαντινής Τέχνης, ήτο
-Αγωγ ί^^Τ^τη^^^
ουσαι όγκους έργασιών, τε
θαΰμα
άπαράμιλλον δημιΙερού, καί οάν νά τό έσεόάσΟη το άφηκι σχεδόν άσικτον.
ράστιος οργανώσεις εμπο
ια

άπό τάς μεγαλειτέρας καί τάς πλουσιωτέρας πόλεις τής

Μ Νέας Ελλάδος, ή Θεσσαλονίκη, δέν ύπάρχει πλέον. "Ενα
Λπόγευμα, μέσα είς τόν βόμβαν τής πολυθορύβου ζωής της,
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βελούδινος αΰτη έπίστρωσις
νικής.
τοΰ υπέρ τόν νάρθηκα τοί
« Ή πυρκαϊά — λέγει είς
χου τούτου ήτο κάτι τό μο
εν άρθρον του σχετικόν, ό
ναδικόν είς τήν τέχνην, ολό
ειδικός έπί τοΰ ζητήματος
κληρος δηλαδή ζωγραφική
παράστασις, άποτελουμένη
τούτου καθηγητής τοΰ Πα
άπό τά φυσικά χρώματα,
νεπιστημίου κ. .4. ’Αδαμάν
τιου — έπεκτεινομένη διαρ
άπό τάς φυσικός υδατίνους
κώς πρός τό κέντρον, έκ
αποχρώσεις τών μαρμάρων.
τοΰ ανω μέρους τής πόλεως
Άπό πάσας μυριάδας μαρ
έ.φθασε τήν μεγάλην έκκλημάρινο»· πλακών καί μέ
σίαν τήν έπομένην ί]μέραν
πόσους κόπους καί Ανυπο
— &ς σημειωθή καλώς
λόγιστον δαπάνην είχον πετούτο — κα'ι τό πΰρ έξηρισυλλεγή έξ όλης τής ’Ανα
σθενημένον, πλέον έκαυσε
τολής τά Απαράμιλλα αυτά
τήν εκκλησίαν και έκεΐ έστα
μάρμαρα »
μάτησε. Τό πΰρ μετεδόθη
Ό καθαρισμός τών έρειεις τάς παρακειμένας ξύλι
πίων τής καείσης έκκλησίας
νους οικίας, και ή φλδξ κα
έχει Αρχίσει ήδη υπό τήν
τέλαβε. τόν ξύλινου θριγκόν
έποπτείαν τοΰ εφόρου τών
τής αμφικλινούς στέγης τον
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων κ.
ναού. ’Από έκεΐ τό πΰρ έξηΓ. Σωτηρίου. ΊΙ έργασία
πλώθη ταχέως πρός τήν
αντη Απεκάλνψε έπί τών
λ4’
στέγην, ή όποία συνίοτατο
σωζωμένων τοίχων άγνω
- "λ
άπό βαρντάτην και στεστα αρχαιότερα τών κατα*•Λ’ r* t
ρεωτάτην ξυλείαν. Αί φλό
ατραφέντων καί μεγαλειL·. °U►· K1
γες καταλαμβάνουν έντός
τέρας Αξίας μωσαϊκά, τά
Τ ·ψν
Αλίγου τά πατώματα τών
όποια φέρουν ΰπογραφάς.
δύο άπεράντων γυναικωνι’
Επίσης μεταξύ τιΐ»· έρειeft' ■
τών, τιι όποία καί αυτά ήσαν
πίων εύρέθησαν πλίνθοι έπί
ξύλινα, άλλοτε δέ άπετετών όποία»· υπάρχουν σπου
λοΰντο καί αυτά άπό ώραΐα
δαιότατοι σφραγίδες.
ψηφιδωτά τοΰ έδάφους. ΊΙ
Τό Υπουργείου τής Παι
βαρυτάτη καί απέραντος
δείας μερίμνων διά τήν δια
στέγη τοΰ ναού καταρρέει,
τήρηση· τών λειψάνιον τουλά
καταρρέουσα δέ συμπαραχιστον τών καταστραφέντων
σύρει τοίχους καί άψίδας
αυτών θησαυρών τέχνης,
καί κίονας μαζί μέ. τά Θαυ
διέταξε τήν ολοσχερή εκ
μάσια κιονόκρανα, μαζί μέ
σκαφήν τοΰ ναού καί τήν
τάς λαμπροτάτας έκ πλακι
περισυλλογήν όλο»· τών τε
δίων καί ψηφιδωτών πολυμάχιο»· τών γλυπτών καί
χρωμοτάτας διακοσμήσεις.
ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΝ ΜΝΗΜΕΙΟΝ ΤΕΧΝΗΣ.—Άπό βλην τήν aeLQav τών πεςιφήμων xuSviov
Αρχιτεκτονικών Βυζαντινών
μέ τά λαμπρά κιονόκρανα, δέν έμβινεν είς τήν θέσιν των χαρά αύτοί ο( δύο μόνον.
"Ολα αυτά τιι υπέροχα έργα
έργα»·, όσα ήμικατεστράφητέχνης κατάκεινται σήμερον είς συντρίμματα έπί τοϋ έδάφους,
σαν καί κατωρθώθη νά διασωθούν εις τεμάχια. "Ολα αυτά τά
είς άμορφου σωρόν κεκαυμένιου ξύλων, κέραμο»· καί μαρ
λείψανα μιας παρελθούσης τέχνης θά περισυλλέγουν έπιμελώς
μάρου·».
καί κατατασσόμενα θά τοποθετηθούν είς τό Μουσέΐον.
Καί, δπως βεβαιοΰν οί ειδικοί, ή απώλεια τοΰ θαυμάσιου
Αυτά, προκειμένον διά τό Απωλεσθέν κομψοτέχνημα τής
αυτού δημιουργήματος τής αρχιτεκτονικής εϊνε πλήρης. Τίποτε,
Βυζαντινής Αρχιτεκτονικής καί τής Βυζαντινής διακοσμητικής
άλλο δέν έμεινε είς τήν θέσιν του είς τήν μεγαλειώδη έκείνην
τέχνης. "Οσον άφορί/ τήν άλλην καταστροφήν, ποΰ έπήλθεν είς
σύνθεση· κιόνοιν καί στύλων, ποικιλμάτων και κιονοκράνο»·,
τήν πάλιν, όπως εΐπομεν καί Ανωτέρω, αΰτη έπανορθοΰται. Ή
τά όποια ή έμπνευσις τοΰ δημιουργού τοΰ άπαραμίλλου αυτού
Κυβέρνησις έλαβε όλα τά κατάλληλα μέτρα ώστε ή πόλις ν’ άνοικαλλιτεχνήματος ε'ιχεν άποδώσει, τίποτε άλλο, δπως φαίνεται
κοδομηθή όσον τό δυνατόν γοηγορώτερα. Καί χάρις είς τήν
καί είς τάς σχετικός δημοσίευαμίνας εικόνας, παρά όλίγοι κίο
ιδιωτικήν μέριμναν, τά θύματα τής μεγάλης καταστροφής έντός
νες μόνον μέ τάς άψίδας το»· καί ή κόγχη τοΰ ναού. «-Σήμερον
ολίγου χρόνου θά δυνηθούν ν’ Αναλάβουν τήν προτέραν των
—λέγει ό κ. ’Αδαμάντιου—δέν υπάρχει διά τήν Επιστήμην, παρά
θέσιν. Πρός τόν σκοπόν αυτόν παραλλήλως πρός τάς ένεργείας
ή ευλαβής άνάμνησις ένός Αρχιτεκτονικόν μεγαλουργήματοςτ·.
τής Κυβερνήσεως, συνεστήθη μεγάλη επιτροπή υπό τήν προε
Θαυμασία είνε ή έξήγησις τής Απώλειας όλο»·
όρτιαν τοΰ Τοποτηρητοΰ τοΰ Μητροπολ. Θρόνου
τών λεπτουργημάτων έκείνων τής Τέχνης, τήν
Άγ. Θεσσαλιώτιδος, τών Διευθυντών τα»· Τραπε
όποιαν δίδει ό κ. καθηγητής :
ζών Εθνικής, Ίονικής, Λαϊκής, ήτις ενεργεί έράΕις τήν σφοδρόν αυτήν κατάρρευση·,— λέ
νους υπέρ τών θυμάτων. Πρός ευόδωσιν τοΰ έργου
γει, — υπό τό μέγα βάρος τής στέγης, μαζν
της, ή ’Επιτροπή άπηύθυνε τήν έξής έκκληση· :
μέ τους τοίχους καί τάς άψίδας καί τους κίο
Η ’Επιτροπή πρός συλλογήν εράνων προς περίθαλψη·
ιών θυμάτων τής πυρκαϊας τής Ηεσσαλονίκης, άναμένουσα
νας συγκατέρρευσαν καί τά περίφημα έκεΐνα
τήν εισφοράν
παντός "Ελληνας,
έν τή συναισθήσκι
τής
πολύχρωμα πλακίδια, τά άποτελοΰντα εξαιρετι
καταστροφής τής δευιερευούσης 'Ελληνικής πόλεως, παρακής τέχνης ποικίλματα. ' Η πολύχρωμος ανταύ
καλεϊ όπως αί καταθέσεις γίνωνται είς άπαντα τά Κεντρικά
γεια τών ποικιλόμορφων είς γεωμετρικά σχέδια
Καταστήματα ή τά Ύπο/ματα τών 'Ελληνικών Τραπεζών.
πλακών καί πλακιδίων, τά όποια ένέδυον τόν
Ό λαϊκός χαρακτήρ τοΰ έρανον, ον επικαλείται ή ’Επι
τροπή, θά συντέλεση είς τό >·ά συλλεχβή αντίστοιχον πρός
τοίχον ώς μυριόχρωμος τάπης, έξηφανίσθη σή
τήν καταστροφήν ποσόν, καί >·ά δηλωθή γενικώτερον έπί
μερον. Άνω τών Αψίδων πρός τόν νάρ
τοΰ δυστυχήματος τούτου ή Εθνική αλληλεγγύη.
θηκα, αί πολύχρωμοι αύταί πλάκες έσγημάΌ προείρεύων τής'Ι. Συνόδου ΙΙρόιΛροε τής'Επιτροπής
τιζον Θαυμασιωτάτας απεικονίσεις παρεπεt Ο ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
τασμάτων, τά όποια άναπαρίστανον μέ
Έτσι, χάρις είς Κυβερνητικήν μέριμναν
Ακατανόητου τελειότητα ποικιλοχρωμίας, τά
καί ιδιωτικήν πρωτοβουλίαν, θά προβάλλη
περίφημα παραπετάσματα τών Βυζαντινό»·
αύρων μία νέα πόλις έξ ίσου Ανθούσα καί
αρχοντικών οικημάτων καί παλατίων. 'Η
Ακμαία μέ τήν καταστραφεΐσαν.
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σιδηροδρόιιου, θά έχωμεν ταξείΟΣΟΝ διαφορετικά θά ήσαν
διον ωραϊον·.Τί> πρόσωποντοΰ
τά πράγματα έάν δέν μάς
υποκειμένου εκφράζει τήν χα
έλειπεν ί] παρατηρητικότης! Πό
ράν καί έγείρεται διά νά έξέλθιισα καί πόσα πράγματα δέν βλέ
Έπιθέτουσιν όμως μαγνήτην έπί
πομεν καί δέν άκούομεν είς τόν
τοΰ τραχήλου του, είς άπόστακαθ’ ημέραν βίον μας, χωρίς έν
σιν ήμίσεος ύφεκατομέτρου άπό
τούτοις νά τά παρατηροΰμεν
τοΰ
δέρματος, καί τό υποκεί
καί τά έξετάζωμεν. Είναι άρά γε
μενον ταράσσεται, σταματφ καί
έμφυτος είς τόν άνθρωπον ή
κραυγάζει : «Τρομερόν δυστύ
πνευματική αΰτη αδράνεια καί
χημα! Τό τραΐνον έξετροχιάείναι έλάχισται αί άνθρώπιναι
σθη, αδύνατον νά άναχωρήσωέκεΐναι φύσεις, αί όποϊαι έννοοΰν
μεν!» (I.ombroso).
νά άσχοληθοΰν καί νά χάσουν
Τό φαινόμενον τούτο οί Feret
τόν καιρόν των μέ τά πλέον
καί Binel -καλοΰσι ψυχικήν πόάσήμαντα καί συνηθισμένα γε
λωοιν,
συνηθεστάτην υπό τήν
γονότα, έξετάζουσαι μετά προσο
επήρειαν τοΰ μαγνήτου. 'Υπάρ
χής τό «αίτιον· ένός έκάστου :
χουν όμως περιπτώσεις καθ’ ας
Ίσως. Καί δμως τό μήλον. τό
ή έπίθεσις ένός πόλου τοΰ μα
όποιον έπεσεν άπό τήν μηλέαν
γνήτου έξαλείφει τάς ΰπνωτιστιένώπιον τοΰ Νεύτωνος διά νά
κάς ψευδαισθήσεις, ένφ ή έπίθεθεμελιωθή ό νόμος τής βαρύτησις τοΰ ετέρου αφυπνίζει ταύτας,
τος, υπήρξε γεγονός τό όποιον
οι αορατοι κοςμοι: 0 ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
φαινόμενον δπερ ό Loinbroso
εκατομμύρια ολόκληρα ανθρώ
έκάλεσε ψυχικήν άποπόλωσιν.
πων είδον πρό αύτοΰ, χωρίς
Τό ύποκείμενον R. I’., ηλικίας 13 έτών. νευροπαθές συνεπεία τραύ
είς ούδενός τόν έγκέφαλον νά γεννηθΐ) ί] απορία τοΰ «διατί; »!
ματος, υποφέρει έκ συχνοτάτων υστερικών παροξυσμών, κατά τήν διάρ
Είναι πολύ δύσκολον πράγμα ή παρατηρητικότης,
,
... δσον καί άν φαίκειαν τών οποίων φέρουσιν είς έπαφήν μετά τοΰ δέρματός του διάφορα
νεται άπλοΰν, οί τρόποι δέ τής έφαρμογής της είναι άναρίθιιητοι. "Οσον
μέταλλα. Καί παρατηροΰσιν ότι είς τήν έπαφήν τοΰ ορειχάλκου καί τοΰ
δέ ποικίλωμεν τους τρόπους τούτους τής έφαρμογής, τόσον καί τά
χαλκοΰ ό παροξυσμός έντείνεται, ένφ είς τοΰ χρυσού, παρέχοντος θερ
έξαγόμενα μάς παρουσιάζονται νέα. δσον καί απροσδόκητα.
μήν καί εϋάρεστον αϊσθησιν, ό παροξυσμός πραΰνεται. καταπαύει δ’ ευ
Ό Ιστορικός μάς περιγράφει μέ τό νι καί μέ τό σίγμα τήν ιστορίαν
θύς ώς έπιτεθϊι μαγνήτης. Ό Cannagnola αναφέρει κατά τό 1840 περίτών αρχαίων 'Ελλήνων, Ρωμαίων, Αιγυπτίων. ’Ιουδαίων, Ινδών, Σινών.
πτωσιν διαπρεπούς νεάνιδος, πασχούσης έξ Ισχυροτάτων παροξυσμών
ένός έκάστου λαού κεχωρισμένως καί πλέον ού. Ιδού έφαρμογή ένός
ύπνοθασίας, κατευναζομένων διά τής έπιθέσεως τεμαχίου χρυσού ή
τρόπου παρατηρητικότητος. Διατί δμως δέν θέλει νά μεταχειρισθή
άργύρου, καί έπιτεινομένων διά τής έπιθέσεως τοΰ χαλκοΰ.
καί άλλον; Διατί λ. χ. δέν έξετάζει τά σημαντικότερα γεγονότα τά
Ό I.ombroso αναφέρει πληθύν παρομοίων γεγονότων, έφ’ ών έπειλαμβάνοντα χώραν είς τούς λαούς αύτούς συγχρόνως, καί όλους μαζύ
ραματίοθη καί άτινα έξηκρίθωοεν αύτοπροσοιπως.
έξεταζομένους, κατά ώρισμένην χρονικήν περίοδον; θά έβλεπε καί θά
Έκ τών άνωτέρω βλέπομεν ότι κρύπτονται είς τά διάφορα μέταλλα
μάς έδίδασκε πράγματα ό'λα>$ νέα, τά όποια θά έδιδον τήν έξήγησιν
ιδιότητες, περί ών ουδέ λέξιν άναφέρει ή σημερινή Επιστήμη, ιδιότητες
είς μυρίας απορίας, τά όποια θά έδιδον λαβήν είς νέας σκέψεις καί
χρήζουσαι μελέτης, έρεύνης, έξηγήσεως. Δέν κρίνομεν δ’ άοκοπον νά
νέας μελετάς. Καί δμως δέν έγινεν. Οΰτε γίνεται.
παραθέσωμεν τήν έπί τού προκειμένου γνιόμην τοΰ οοφοΰ Lombroso.
Ή Φυσική δέν υστερεί. ’Ανακαλύπτει δυνάμεις έν τή Φύσει, Αγνώ
• ’Ενταύθα, καθώς καί εις τάς μεταβιβάσεις τής σκέψεως, τής μετα
στους πρότερον (ώς λέγει) τάς όποιας έρευνα καί παρατηρεί καθ’ ώριφοράς τών αισθήσεων, καί τά προμνημονευτικά όνειρα, πρόκειται περί
σμένους τρόπους. Μελετρ. συνήθως τά Αποτελέσματα, χωρίς νά φρονφαινομένων διατελούντων έν τελείςι άντιθέσει πρός τούς φυσιολογικούς
τίζη καί πολύ διά τό αίτιον.
νότιους. Τά φαινόμενα ταΰτα, άτινα έπισυμβαίνουσιν είς τήν υστερίαν
Μαγνητισμός είναι ή ίδιότης (μάς λέγει) ήν έχουσι μέταλλά τινα νά
και κατά τόν ύπνωτιστικόν ύπνον, καί μόνον ένεκα τούτων—τής υστε
έ'λκωσι τεμάχια σιδήρου καί άλλων τινων μετάλλων. ’Ηλεκτρισμός δέ ή
ρίας καί τοΰ ύπνου —, ένφ διά τής κατατμήσεως τών ψυχικών ιδιοτή
'ίδιότης ήν κέκτηνται σώματά τινα τριβόμενα δι’ υφάσματος ή δέρμα
των ύπερισχύουσι τό αυτόματον καί τό άσυνείδητον, τά φαινόμενα
τος, νά έλκωσι μικρά τεμάχια χάρτου, τρίχας, ή άλλα σώματα·.
ταύτα άγουσιν ημάς νά παραδεχθώμεν τήν ΰπαρξιν σειράς γεγονότων
Οί ορισμοί αύτοί, οί όποιοι περιγράφουν άπλώς εν φαινόμενον—απο
άνευ βεβαίως έξηγήσεως, κατ' Ακολουθίαν δ' Ανάγονται μάλλον εις τήν
τέλεσμα, δέν μάς λέγουν τίποτε. Καί οΰτε θά μάς εΐπουν. Ή Επιστήμη
Αστόκρυφον τάξιν παρά εις τήν φυσιολογικήν·.
άγνοεΐ, καί θά έξακολουθήση άγνοοΰσα τί πραγματικώς είναι καί τί δέν
Βεβαίως δταν άναμιχθή παρ’ οίουδήποτε, έστω καί παρ’ ατόμων τής
είναι αί ιδιότητες αύταί. Καί μεταχειρίζεται τάς Δυνάμεις αύτάς πανέπιστημονικής άξίας τοΰ Lombroso, ό ’Αποκρυφισμός, ή σημερινή ’Επι
τοιοτρόπως, καί έπιτυγχάνει σήμερον δι’ αυτών άληθή προοδευτικήν
στήμη θά μειδιάση. ’Αλλά μήπως δταν έπίλεκτος αυτής έργάτης, ό
άναστάτωσιν, χωρίς νά γνωρίζη τί είναι! Καί δμως άλλη οδός παρατη
καθηγητής Crooks, άφωσιώθη είς τήν άπόκρυφον ’Επιστήμην καί έπέρητικότητος θά ήνοιγε νέας οδούς πρός σπουδήν.
τυχεν δ,τι θαυμάσιον έπέτυχεν. οί περί αυτόν δέν τόν έχαρακτήρισαν
Ό Bianclii καί ό Jomnar διενεργοΰσιν είς τήν Δ^“ X. τήν άκόλουθον
ώς .... παραφρονήσαντα ;
Σ. ςυρμοπουλος
υποβολήν: «θαυμασία ημέρα τοΰ ’Απριλίου. “Αν έπιβιβασθώμεν τοΰ
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( Άχό Eva νεοεκύοΟέν φιλολογικόν άριστούργημα).

« .... *
β ! πόσο μ’ άρέση, πόσον αγαπώ τήν έξοχή ! Τί γοητεία ποΰ
έχει ό ορνιθώνας μέ τά κατάλευκα αύγά ποΰ αχνίζουν (!), μέ τούς χοί
ρους, τούς στρογγυλούς καί παχουλούς, μέ τήν καμπυλωτή ράχη, τήν
γεμάτη άπό λίπος, ποΰ έπάνω της άντανακλοΰν τά σύννεφα, πού τρέ
χουν
στόν ουρανό!...»
— Από πότε τα σύννεφα, ποϋ ιρέχουν στον ουρανό, αντανακλούν στήν

(Άπό τό <Σκρίπ». — Μετάφρααις τής Σαπφούς τον Δωδέ).

• Έγκατεστάθησαν είς Σαβίγ, είς τό μέσον τοΰ άνω καί κάτω μέρους
τής περιοχής αυτής, κατά μήκος τής αρχαίας δασικής όδοΰ, τής γνω
στής ύπό τό όνομα Δρόμος τών Φυλακών, είς ένα παλαιόν έντευκτήριον κυνηγών, εις τήν είσοδον τοϋ δάσους».
τοπογραφίαν

— "Οσον άφορή ιήν ακριβή

είναι

δύσκολον

νά τήν εύρη

κανείς

αφοΰ

τοΰ

έντευκτι/ρίου τών κυνηγών

εΰρίσκεται εις τό μέσον

τοΰ Ανω

καί κάτω μέρους τής περιοχής, κατά μήκος τής όδοΰ καί συγχρόνως είς τήν
ράχη τών χοίρων; !

είσοδον τοΰ δάσους.

(Άπό τήν <Νέαν Χίον, τής Χίου).

. .. . Ό σκελετός αυτός έφερεν άκόμη μεταξύ τών πλευρών του τήν
λάμαν ένός εγχειριδίου. Πρόκειται άρά γε περί έγκλήματος ; ■
— Πολύ πιθανόν.'

( Άλλά καί είς μίαν μεγαλόσχημη όφημερίόα τής πρωτευοΰσης υπήρχε είς μίαν
άνασκόπησιν τής πολτμικής καταστάσεως τό ίξής μαργαριτάρι;)

......... Τό πΰρ, τό όποιον άπό τό Βερολΐνον ήναψε καί έξηπλώθη είς
τάς τέσσαρας
γωνίας τής υδρογείου σφαίρας! ... »
Άλλ' ιο συνάδελφε, Απεδείχθη οτι ή υδρόγειος είνε στρογγυλή. Ποΰ στό
διάβολο βρέθηκε

νά εχη τέσσαρας γωνίας;

( Άπό τό Νέον ”Αστυ τής
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Αύγουστον ;)

« .... Εις τό Ύπουργεϊον τοΰ 'Επισιτισμού συνειργάσθησαν τήν μεσημ
βρίαν ό Γενικός Ι’ραμματεύς τοΰ υπουργείου κ. Μπότας, ό ’Ανώτερος
Δικαστικός ’Επόπτης κ. Μπότας καί ό διευθυντής τοΰ ξενοδοχείου τής
«Μ.- Βρεττανίας·
κ. Μπότας! ■
Τρομερός τέλος πάντων αυτός ό κ. Μπότας.' Πώς τά καταφέρνει νά
είνε

τρισυπόστατος

καί νά συνεδριάζη μέ άλλους δύο εαυτούς του!

(Άπό μίαν περιγραφήν καλλιτεχνικής έκύέσεως:

< ____ Τό ώραιότερον δμως όλων τών έκθεμάτων, έκεΐνο ποΰ κινεί
άμέσως έκ πρώτης δψεως τό ένδιαφέρον, είνε μία θαυμασία προτομή
ή όποία
παριστά τόν Σαμψών, καταβάλλοντα ένα λέοντα! ·
— Μά τόν θεόν, νομίζει κανείς οτι τό κάνουν επίτηδες. Τί είδος προτομή
είνε αυτή ποΰ

καταβάλλει

ενα

λέοντα ;

( Καί έξακολονΟεί . . . είς τό αντό ψύλλον ;)
«Κάθε πρωί ό Ζάν, πριν άναχωρήση, έπρογευμάτιζεν είς τήν μικράν
των τραπεζαρίαν, έφθανεν έπειτα έντός δέκα λεπτών είς τόν σταθμόν
καί δταν έπανήρχετο περί τήν εσπέραν, ό βόμβος καί τό άδιάκοπον
κελάϊδημα τών πουλιών τοΰ πάρκου, ποΰ έχώριζαν τόν σταθμόν άπό τό
σπιτάκι του, κατηυνάζετο, ένφ αί πρώται σκιαί τής νύκτας έξήρχοντο
άπό τά δένδρα τοΰ δάσους καί έξηπλώνοντο έπάνω εις τήν χλόην τού
καταπρασίνου δρόμου, τοΰ έλαφρώς άκόμη πορφυρουμένου άπό τά
τελευταία
φιλήματα τοΰ ήλιογέρματος.
— Τί περίεργα πουλιά είναι αυτά ποΰ έχώριζαν τόν σταθμόν άπό τό
σπιτάκι του .'.'

έξηπλώνοντο
μένου

Καί αί σκιαί ποΰ έξήρχοντο

είς

τήν

χλόην

τοΰ

από τά δένδρα

καταπράσινου

δρόμον

τοΰ
τοΰ

δάσους καί

πορφυρω-

άπό τά φιλήματα τοϋ ήλιογέρματος.' Δρόμος καταποάεινος

φυρουμενος

ουγχρόνοις,

κατά

τους

κανόνας

τής

χριοματολογίας,

καϊ πορ-

θά

έγί-

νετο μώβ.

(Είς λόγον έπικήδεων ένός δημοδιδασκάλου, δημοοιενΟέντα είς ίνα ψύλλον τής
.Φωνής τής Κύπρου, τοΰ παρελθόντος Αύγουστου).

.... Άλλ’ ό θάνατος, δ άδυσώπητος καί παμφάγος, σέ άφήρπασε έκ
μέσου ημών, καί οέ έσηκωσεν είς τά σκοτεινά φτερά του, ελαφρά έλαφρά καί δλόκληρον σέ μετέφερεν είς άλλους κόσμους! ...»
— Τόν

κομμάτια .'

άχρεϊον, ποΰ

τόν

μετέφερε

ολόκληρον

καί

δέν

τόν

μετέφερε οέ

Η
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•Ό πατέρας ! είπαν μέ τρόμο οί άλλοι καί άφίνοντάς τον πίσω, άνέβήκαν τό λόφο κ' έτρεξαν κάτω στό άμπέλι δπου ήταν ή μεγάλη συκιά.
Ή Τσεζίρα εφθασε πρώτη. Σάν κούτσουρο ήταν ξαπλωμένος δ άνδρας
της κάτω άπό τό δένδρον. Δίπλα του ένα κλαδί σπασμένο διηγείτο τήν
ιστορία του. Ό λαιμός του ήταν σπασμένος. Όταν τόν άνασήκωσαν,
τό κεφάλι του κρεμάστηκε χαλαρωμένο, καί κουνιώτανε άπό δώ καϊ άπό
κεΐ σέ κάθε κίνημα, σάν τό κεφάλι ένός ψόφιου πουλιού. Ήταν βαρύς
ό άνθρωπος, καί ανέβηκε άσυλλόγιστα άπό τή σκάλα του άπάνω σ' έναν
κλάδο, ποΰ δέν άντεχε στό βάρος του.
Τήν ήμερα έκείνη ή φασουλάδα στό τσουκάλι έβρασε μόνη της, ιός
ποϋ τή χώνεψε ή φωτιά. Κάνεις δέν έφαγε σέ κείνο τό σπίτι.
Ό άτυχος δ Τζιοβακίνο πέθανε σαρανταπεντάρης. Καλός άνθρωπος,
καλός εργατικός, ποΰ οί πρόγονοί του ζήσανε σ’ αύτό τό ίδιο μέρος
τρεις αιώνες. "Ενα άσυλλόγιστο βήμα καϊ ένα κλαδί, ποΰ άπό μέσα τό
είχαν καταφάει τά σαράκια, δώσανε σ’ ένα δευτερόλεπτο, ένα τέλος σέ
μιάν ώφέλιμη καϊ άκακη ζωή.
Τό τρομερό ξαφνικό τοΰ θανάτου τούς καταζάλισε δλους. Ή μητέρα
τους έκανε σά μιά γυναίκα πού έχει χάσει τά λογικά της. "Εβγαζε
σπαραχτικές κραυγές, καί κάθε στιγμή τήν πιάνανε σπασμοί. Ή λύπη
είνε πολύ σφοδρά σ’ αύτά τά μέρη· τό καλό είνε ποΰ περνάει γρήγορα.

- Γρηά! είπεν ένας χωρικός στή
γυναίκα του. Πάω νά μαζέψω έκεϊνα τά
σϋκα. Θά παραψηθούν, αν μείνουν άκόμα
στό δένδρο.
— Καλά θά κάνης· είπεν ή γυναίκα
του, ποΰ είχε τό ωραίο έκεΐνο προτέρημα
στις γυναίκες, νά μήν αντιμιλά ποτέ.
Πήρε ένα μεγάλο κοφίνι καϊ μιά σκάλα καί βγήκε
στήν αυλή, ποΰ ήταν στρωμένη άπό άχυρα, γιατί δέν
ήσαν πολλές μέρες ποΰ αλώνισαν, καί δπου ήσυχα
βοσκοϋσαν ή κότες καί τά περιστέρια. "Οταν ό άνδρας
έφθασε είς τόν τοίχο, ποΰ ήταν σκεπασμένος μέ τά
πράσινα καί βαρειά άπ’ τά σταφύλια κλαδιά μιάς κλη
ματαριάς, άκούστηκε πάλι ή φωνή τής γυναίκας του :
— Γιατί δέν άφίνεις ένα άπ' τά παιδιά νά κάνη
αυτή τή δουλειά, Τζιοβακίνο ; Σύ είσαι βαρύς καί . . .
— Δέν είμαι τόσο βαρύς άκόμα, ώστε νά μήν μπορώ
ν’ ανεβώ ένα δένδρο· είπε ό άνδρας κάπως πεισμα
τικά, καθώς έβγαινε άπό τήν αυλόπορτα.
Ή Τσεζίρα, ή γυναίκα του, έπέστρεψε στήν κουζίνα
γιά νά έτοιμάση τό λιτό φαγητό τους. Ήταν όχτιίι ή
ώρα πρωί. Δέν υπήρχε κανένα ρολόι στό σπίτι, μά
πάντα έμάντευαν τήν ώρα άπό τί] θέσι τοΰ ήλιου στήν
αυλή. Ό ήλιος είχε άνεβή τ|ιηλά στόν ουρανό, τό τσου
κάλι της έβραζε καί τό ψωμί της είχε πιά ψηθεί, καί
δ άνδρας της άκόμα δέν έγύριζε. Σ' ολίγο άρχισαν
νάρχωνται τά παιδιά, πρώτα ό δεύτερος γυιός της, ό
Όνέϊρο, ό πιό αγαπημένος της, ποΰ γύριζε άπό τή
δουλειά, υστέρα ό ’Αλέξης, υστέρα τά τρία κορίτσια,
ποΰ είχαν πάει στό δάσος γιά ξύλα. "Ολοι πεινούσαν
καί άνυπομονοΰσαν γιά τή φασουλάδα τους.
— Νά περιμένωμεν καί τόν πατέρα- είπε ή Τσεζίρα.
Είνε άπ’τό πρωί πηγαιμένος νά μαζέψη έκεϊνα τά σύκα.
— θά πάω νά τοΰ φωνάξω· είπε δ Όνέϊρο, νέος
ώς 20 χρονών. ωραίος, ψηλός, ροδαλός, ιδεώδης τύπος
νεαροΰ Δαυίδ.
— Ναί, πήγαινε! είπε ή Τσεζίρα. Φαίνεται θά πήγε
καί πιό πάνω, ώς τή ροδακινιά.
Απο το δυτικόν μέτωπον. Σκηναί άπό ενα νεοελευΰβροΗΗν χωρίον τοΰ δυτικού μετώπου.
Ό Όνέϊρο έφυγε, έν ω οί άλλοι έκάθησαν σκυθρω
01 Άγγλοι στρατιώτω. παίζουν μέ τά παιδιά τών χωρικών.
ποί στις καρέκλες καί σ' έναν παληό πάγκο. Ήσαν
άναμμένοι άπό τήν κούρασι καί ώσφραίνοντο μέ άνοιχτά ρουθούνια,
’Ολίγους μόνο γειτόνους είχανε σ’ έκεϊνα τά σποραδικά κατοικημένα
ανυπόμονοι, τή μυρωδιά ποΰ σκορπούσε τό τσουκάλι.
υψώματα, μά οί ολίγοι αυτοί τρέξανε σάν τ’ αρνιά άπ’ δλα τά μέρη.
Μόλις είχαν περάσει όλίγα λεπτά ποΰ έφυγε δ Όνέϊρο καί ακόυσαν
Τούς τράβηξε ή γοητεία έκείνη, ποΰ ύπάρχει γιά έναν άμαθή σ’ ένα
μιά τρομερή κραυγή, κ’ υστέρα κΓ άλλες πιό δυνατές, άλλες πιό σπα
τραγικό συμβάν. "Εβγαλαν κι’ αυτοί σπαραχτικές κραυγές, έχάζεψαν,
ρακτικές. Πετάχτηκαν δλοι μονομιάς έξω άπό τό σπίτι, πέρασαν τήν
είπαν ιστορίες γιά παρόμοια επεισόδια καί θρύλους, πώς δ δείνα ή δ
αυλή καί άρχισαν ν' άνεβαίνουν ένα χλοερό ανήφορο άπό δπου ήρχοντο
τάδε ποΰ έπαθε τό ίδιο, γύρισε πάλι στή ζωή. Ήρθε δ γιατρός τής
ή φωνές.
περιφερείας καί εξέτασε τά σπασμένα κόκκαλα καί έπιστοποίησε τό
Στή μέση τοΰ δρόμου συναντήθηκαν μέ τό νέο. Τό πρόσωπό του ήταν
θάνατο, ήρθε καί ό παπάς τής ένορίας καί έψαλε τό νεκρό. Δέν είχαν
λευκό σάν τού νεκρού, ή τρίχες του σηκωμένες, τά δόντια του κροτάλιζαν·
τίποτα άλλο πιά νά κάνουν παρά νά παραγγείλουν τό φέρετρο στό
Λέξι δέν μπορούσε νά προφέρη καθαρά· δλο φώναζε, φώναζε, φώναζε.
μαραγκό καϊ νά ειδοποιήσουν τό νεκροθάφτη.
"Οταν άρχισε νά νυχτώνη, δλοι, οί ξένοι φύγανε, καί ή οικο
γένεια έμεινε μέ τόν πόνο της στήν μοναξιά της. Ή Τσεζίρα
ήταν πεσμένη άκίνητη σ’ έναν καναπέ. Ό γιατρός τήν είχε
αναγκάσει νά πάρη μιά δόσι λαβδάνου καί ή γυναίκα είχε πέσει
σέ νάρκη. Τά κορίτσια είχαν άναλάβη ν’ άγρυπνήσουν, καθ’ένα
μέ τή σειρά, κοντά της καί κοντά στό λείψανο, καθισμένα έξω
άπό τήν πόρτα, γιατί έφοβοΰντο έκεΐνο τό άκαμπτο καϊ άμορφο
σΧήθα, τό τυλιγμένο μέσα σ’ ένα άσπρο σεντόνι.
I
’Ησαν ρωμαλέα, ξανθά, ζωηρά καί εύθυμα κορίτσια. Μά
τώρα ή ευθυμία τους είχε βουβαθεΐ. Μ’έκεΐνο τό φοβερό πτώμα
ξαπλωμένο έπάνω, ακίνητο, μέ τόν ξεχαρβαλωμένο λαιμό, άκουμπισμένο άπάνω στό καλλίτερο μαξιλάρι, μέ τά ρουθούνια φραγ
μένα μ' ένα κλωνάκι βασιλικό, κάθε χαρά ν' εύθυμία είχε πετάςει γιά μιά στιγμή άπό κείνο τό σπίτι.
Ό Όνέϊρο καί δ ’Αλέξης κάθησαν στό μαγεριό, καϊ γιά πρώτη
φορά κατηυνάσανε τήν πείνα τους μέ ολίγο ψωμί άπό άραβοσίτι
καί μέ ολίγο νερωμένο κρασί, έν ώ μιά λάμπα πετρελαίου έφεγγε
άνάμεσά τους, άπάνω στό γυμνό τραπέζι άπό ξύλο τής μουριάς.
Ό Όνέϊρο ήταν ένας ώραΐος καί δυνατός νέος, μέ καλά
φυσικά καί άκούραστος ατούς άγρούς. Μόλις εϊξερε νά συλλαβίζη καϊ μέ δυσκολία έγραφε τδνομά του. Μά έργάζουνταν στό
κτήμα άπό τήν αυγή ώς τή νύκτα. Ό ’Αλέξης ήταν άλλος τύπος.
Έμαθε τό κάθε τι ποΰ τοΰ ήταν δυνατό νά μάθη άπό τόν παππά
καί από τό δάσκαλο, μά ήτον πολύ ολίγο ωφέλιμος στό κτήμα.
Δέν ήθελε νά κτυπφ τά βόδια ή νά τά παρακουράζη. Κάθε
βιβλίο, ποΰ έπεφτε στά χέρια του, δέν τ' άφινε. Έπρεπε νά τό
διαβάση. 'Ηταν σιωπηλός καϊ πράος. Οί δικοί του τόν ένόμιζαν
βλάκα. Επειδή ήταν δ μεγαλείτερος. έπρεπε νά ύπηρετήση στό
*1 ΤΕΑΕΥΤΑΙΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑι ΕΠΙΤΥΧΙΑΙ. — Γερμανοί αιχμάλωτοι τών Άγγλων συλληφύέντεκατά την έπίΦβσιν έναντίον τής Μασσόν.
στρατό. Τό σκεπτότανε μέ άπερίγραπτη φρίκη. Είχε πρόσωπο
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μακρουλό, σκεπτικό, μέ μεγάλα ήμερα καστανά μάτια
καί ίσια κατατομή, θύμιζε τούς 'Αγίους Σεβαστιανούς τών αρχαίων «μαέστρων».
Ήσαν καί οί δυό θλιμμένοι, Απαρηγόρητοι, γιατί
δ μακαρίτης ήταν γι’ αυτούς καλός πατέρας άπό τά
μικρά τους χρόνια. Ήσαν άκόμα σαστισμένοι άπό τό
ξαφνικό τής συμφοράς καϊ άπό τό συναίσθημα τής
ευθύνης, πολύ βαρείας γιά τήν ηλικία τους, ποΰ
έπεφτε τώρα άπάνω τους.
— Τάχα θά μάς άφήσουνε νά μείνωμε; είπεν ό
Όνέϊρο. Ό έπιστάτης ποΰ διαχειρίζεται τό χτήμα
— ποΰ άνήκε σ’ έναν εύγενή — δέ θά μάς θεώρηση
πολύ πικρούς γιά νά έξακολουθήσωμε τή δουλειά
τού πατέρα :
Ό ’Αλέξης μάζεψε τά φρύδια του.
— Βέβαια, βέβαια', έψιθύρισε. Είμαστε έδώ άπό
τόσους αιώνες!
— Ναί, μά μπορεί νά μάς νομίσουν πολύ νέους,
καί τή μάννα μας άνίκανη.
Πρέπει εσύ νά παντρευτής. Έγόι θά λείπω
ατούς στρατώνες.
Ό Όνέϊρο έμεινε σιωπηλός. Δέν είχε σκεφθεϊ
αύτό τό πράγμα.
Παντρέψου! Αύτό θά σέ κάνη ενήλικο· είπεν δ
’Αλέξης.
— Πρέπει νά ρωτήσομε τό Μεσσέρ ί’όκ.κο· είπεν
ό Όνέϊρο.
Ό Μεσσέρ Ρόκκο ήταν δ έπιστάτης. Κάτω άπό
τήν ειλικρινή του θλΐψι κάποια Αόριστη ζεστασιά
χαράς τόνε ζωογονούσε. Ήταν μιά κόρη, σ'ένα χωριό
Απο ΤΑΣ ΓΑΑΛΙΚΑΣ νικάς. - ΑΙ τελευταίοι νίκαι ιϊς τό Γαλλικόν μέτωπον άφήκαν είς χεϊρας τών
κοντινό, δροσερή σάν τό ρόδο. Είχε μαζύ της περι
Γάλλων πλεϊστα χωρία, τά δ-τοϊα δμως οί νικηταΐ εϋρον κατεστραμμένα.
πατήσει τις Κυριακές καϊ τις γιορτές, καί οί γονείς
της ήσαν άνθρωποι κοινωνικοί καί καλόγνωμοι.
. n
"Υστερα έβγαλε έξω τό φώς, καί αύτός καί δ αδελφός του ανέβηκαν
Υπηρετούσε σ’ έναΐχτήμα καϊ γνώριζε δλα τά καθήκοντα καϊ δλες
άπάνω, στείλανε τά κορίτσια νά κοιμηθούν καί έμειναν αύτοί νά φυλά
t'ic βαρειές δουλειές του.
ξουν τό λείψανο. Ό Όνέϊρο Αποκοιμήθηκε στή θέσι του. Μά δ ’Αλέξης
— Πάρε τήν Έρίννα- εϊπε ό 'Αλέξης, μ’ ένα χαμόγελο.
έμεινε ξυπνός, κυττάζοντας τόν έναστρο ούρανό. ή δ,τι φαινόταν άπ’τόν
Γνώριζε τήν κλίσι τού αδερφού του.
ούρανό μέσα άπ’ τό παράθυρο τής κάμαρας τοΰ πατέρα του. Άκού"Υστερα σηκώθηκε βιαστικά, Αφήνοντας τό μισό του ψωμί Αφάγωτο
μπησε άπάνω σ' αύτό τό παράθυρο καί εβλεπε έξω τής σκοτεινές μάζες
καί τό ποτήρι του ώς τή μέση.
_
,
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τών δένδρων καί τά πυκνά πράσινα φύλλα ποΰ τ’ Ασήμωνε τό σεληνό
Τί κτήνη ποΰ είμαστε νά μιλούμε γιά άλλα πράγματα, ενώ ακόμη
φως. Εϊξερε τή συνήθεια τού τόπου του: Νά πέφτη, νά τιμωρήται σάν
«τόν» έχομε άπάνω· είπε, καί τά δάκρυα έρρευσαν στά ήλιοκαμμένα του
εγκληματίας ένα δένδρο ποΰ έγενόταν Αφορμή θανάτου άνδρός. γυναιμάγουλα.
,
,
,
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κός ή παιδιού. Μά αύτός είχε διαβάσει κάμποσο βιβλία, καί είχε κάμει
— Ναί! Καϊ νά σκέπτεται κανείς πώς μόλις δώδεκα ώρες πριν ήταν
σκέψεις καί συλλογισμούς άπάνω σέ πολλά πράγματα, καϊ άπηχθάνετο
μαζύ μας· είπε δ Όνέϊρο. Σά δώδεκα χρόνια μοΰ φαίνονται . . .
τέτοιες δεισιδαιμονίες. ”Αν δέν έπρόκειτο νά πάη στρα________ τιώτης, δ πειρασμός θά τόν έσπρωχνε νά ρίξη τά όλίγα
του ρούχα καί βιβλία σ' ένα σάκκο, καί νά φύγη σέ
κάποια μακρυνή χώρα, στό Τούνεζι ή στό Τιρόλο, στή
'ΐ Βραζιλία ή στήν ’Αργεντινή. Μά δταν ένας νέος δέν
1 παρουσιασθη τήν εποχή τής κληρώσεως καϊ δέν ύπη
ρετήση, δέν μπορεί πιά νά έπιστρέψη στήν πατρίδα
ί του. Καί αύτός άγαποΰσε τήν πατρίδα του, ή τούλάI ■ χιστον τόν τόπο δπου γεννήθηκε. Έλεγε μέσα του δτι,
παρά νά τόν εγκατάλειψη, Οάταν προτιμώτερο νά ζήση
δλη τή ζωή του έκεϊ, έστω καί ώς Απλός έργάτης μέ
Ί ημερομίσθιο κάτω άπό τό μικρότερο Αδερφό του.
Γύρισε καϊ τόν είδε μέ τήν έπιθυμία νά τοΰ μιλήση
γιά τό ζήτημα. Μά δ Όνέϊρο ήταν τόσο βαθειά κοι
μισμένος, άπάνω στήν καρέκλα του. ώστε δ μεγαλείτερός του άδελφός δέν είχε τήν καρδιά νά τόν ξυπνήση.
Γύρισε πάλι πρός τό παράθυρο καϊ κύτταξε τ’ άστέρια ποΰ έλαμπαν άπάνω άπό τήν καταδικασμένη συκιά.
Τό πρωί βάλανε τό δυστυχή Τζιοβακίνο στό φέρε
τρο, καϊ τά παιδιά του καϊ οί γειτόνοι τόν μεταφέρανε
άπάνω άπό Απόκρημνους λόφους καί δάση, στό νεκρο
ταφείο, ποΰ βρισκότανε τρία μίλια έξω άπ' τό χωριό.
Τόν άφησαν μέσα στό μικρό έκκλησιδάκι, γιατί δ
έφημέριος έλειπε έκείνη τήν ημέρα καί ή ταφή άνεβλήθη γιά τό βράδυ.
Πήραν πάλι τό δρόμο πίσω γιά τό χωριό, θλιμμέ
νοι, μά οί φίλοι τους φλυαρούσαν καί κάπνιζαν καί
παίζανε. ΚΓ αύτός άκόμα ό Όνέϊρο φαινότανε σά νά
λησμόνησε τό πένθος του. Μέσα του συλλογιζότανε
άν μπορούσε νάχη τήν συγκατάθεσι τού επιστάτη νά
παντρευθή τήν Έρίννα. Δίχως τήν συγκατάθεσι έκεί
νου δέν θά μπορούσε νά τό άποφασίση μόνος του. Νά
παντρευθή τήν Έρίννα, καί νά είνε κύριος τού έαυτού
Al ΝΕΩΤΕΡΑΙ ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ.— Ό πόλεμος έφερεν είς φώς σωρείαν άπό νέας εφευρέσεις. Μία άπο
του καί νά κάνη δ,τι θέλει. Τό σχέδιο τού χαμογελούσε
τάς Οαυμααιωτέοος, είνε καί τά Αγγλικά τάγκς, ώτομομπίλ τεθωρακισμένα δηλαδή, τα οποία κάλμέσα άπό τή έγγύτατο μέλλον. Βέβαια έθλίβετο πολύ
λιστα ήμποροΰν νά όνομασϋοϋν τά βωρηκτά τής ξηρός. "Εχουν έξοπλισμόν ώς και τα Οωρηκτα
τής θαλάσση: καί ήμποροΰν νά παρασύρουν καί ισοπεδώσουν μεγάλους όγκους και έμποδια, τα όποια
γιά τό δυστυχισμένο τόν πατέρα
συναντούν είς τόν δρόμον των.
του, μά ένας νέος πρέπει νά σκέr-> Χ"\
πτεται λιγάκι καί τόν εαυτό του. Ό Όνέϊρο ένοούσε
, I \ I Λ
Ό πατέρας τους ήταν πάντα μαζύ τους : Βράχος ακλόνητος, λιμάνι
νά είνε πολύ καλός γιά δλους. Νά κρατήση τή
( I \ '’ί'-'βΚχ^
καταφυγής, ασφαλής καϊ μπιστικός φίλος. Οί δυό νέοι ήσαν σά δυό
μητέρα του καί τις άδερφές του μαζύ του. ’Ακόμα
χαμένα πρόβατα δίχως αύτόνε.
καί δ ’Αλέξης, σέ δύο ή τρία χρόνια, ποΰ θά τελείωνε
/
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Ό Γέρω-Μπόχ, τό σκυλί, ήρθε καϊ έτριψε τό κεφάλι του στά γόνατα,
ή θητεία του, μπορούσε νάρθη καί νά ζήση στό
i
πρώτα τοΰ ένός καί ύστερα τοΰ άλλου.
παληό πατρικό του σπίτι, άν καί ποτέ δέ θά μποΌ ’Αλέξης τού έδωσε τό κομμάτι τό ψωμί ποΰ δέν είχε φάει.
ροΰσε νά τοΰ είνε ώφέλιμος στής εργασίες.
/"V-"·' : Til
— Ό Μπόχ καταλαβαίνει· είπε.
Ήταν παρηγορητική ή σκέψις δτι μπορούσε νά f ('
— "Ω! Βέβαια, καταλαβαίνει· είπε δ Όνέϊρο. Χώθηκε στό στρώμα
είνε έκεϊ ό κυβερνήτης, έν φ δ άδελφός του θά W
του κάτω άπ’ τό κρεββάτι, καϊ άρχισε έκεί τούς θρήνους, ώς πού τόν
ήταν μακρυά, μέ κανένα σύνταγμα. Ή μέλισσες
/
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έβγαλαν έξω δταν ήρθε ό γιατρός. Ό πατέρας άγαποΰσε τό Μπόχ. Ποτέ
βομβοΰσαν, ό ήλιος έλαμπε. Δοκίμασε νά φανη
■δέν τόν άφηνε νά κοιμάται έξω τή νύχτα, τό χειμώνα . . . "Ενας λυγμός
θλιμμένος μά δέν μπορούσε.
τοΰ έκοψε τί] φωνή του, γιατί θυμήθηκε μονομιάς τις μεγάλες χειμω
("Επεται τό τέλος)
Μετάφρ. Κ. ΤΡΙΚΟΓΛΙΔΗ
-----—
νιάτικες νύχτες, ποΰ δ πατέρας τούς έλεγε ιστορίες γύρω άπό τό τζάκι.
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Σκοπός μου είνε νά χαιρετίσω μίαν πρωτοβουλίαν. Νά ζητωκραυγάσω
διά μίαν ώραίαν χειρονομίαν, ή δποία δείχνει είς τό Κράτος άπό ποΰ
» ο ΔΕΥΩΝΓΑΙ ΑΙ ΕΛΔΗΝΙΔΕΣ πρέπει ν άρχίοη. Καί τήν ώραίαν αύτήν χειρονομίαν, τήν οποίαν περίμενα πάντοτε άπό τό Κράτος, τήν έκαμεν ό κ. Γ. Μεταξάς, ό ίδρύσας
εκείνην τήν Πρότυπον Έλληνογαλλικήν Σχολήν, σύμφωνα μέ δλους
τούς δρους τής νεωτέρας παιδαγωγικής καί ή οποία μάς έδωσε τόσο
ΠΟ δλους τούς Ευρωπαίους ειδικούς έχει άποδειχθή
λαμπρά άποτελέσματα άπό τήν ημέραν τής ίδρύσεώς της. Μέ τήν άνωπλέον δτι ή θέσις τής γυναικός θά είνε πολύ διάφο
τέραν σχολήν Θηλέων, ποΰ ίδρυσε εφέτος, μάς υπόσχεται νά μάς δώση
ρος τήν έπομένην τοΰ πολέμου άπό τήν σημερινήν. Καί
είς τήν οικογένειαν καί τήν κοινωνίαν τήν γυναίκα ποΰ μάς χρειάζεται.
τό ζήτημα αύτό άπασχόλεΐ τούς Ευρωπαίους έξ ίσου δπως
Είς τό κομψόν γραφεϊον τής σχολής του. ή δποία είνε κτισμένη καί
τούς άπασχόλεΐ καί ή διεξαγωγή τοΰ πολέμου. "Αρθρα έπί
άρθρων γράφονται είς τάς εφημερίδας καί τά περιοδικά καί ■ επιπλωμένη κατά τρόπον, πού νά άποτελή, δχι μόνον ένα ώραϊον μπι
μπελό. άλλά νά έμπνέη τήν μικράν παιδικήν φαντασίαν πρός τό ώραϊον,
ζητείται ή κατάλληλος βάσις έπί τής οποίας θά κατορθωθή
μέ έδέχθη ό κ. Μεταξάς καί μοΰ άνέπτυξε τό πρόγραμμα τής νέας του
νά δημιουργηθη μία κατάστασις, ή όποια θά προσανατολίσή
Σχολής, ή οποία θ’ άρχίση νά λειτοιιργή άπό τό έφετεινόν σχολικόν
τήν γυναίκα είς τό νέον καθεστώς. Καί δλοι συμφωνούν δτι
έτος. Καί παρασυρόμενος, ό άκούραστος έργάτης μιάς εύγενοΰς ιδέας,
ή ζητούμενη βάσις θά είνε ή ριζική μεταρρύθμιοις τού
άπό τό πΰρ, τό όποιον καίει άσθεστον μέσα του διά τήν πρόοδον τοϋ
σημερινού έκπαιδευτικοΰ συστήματος. Έπ’ αΰτοΰ εκτίθενται
τόπου του είς τήν έκπαίδευσιν τών παιδιών, μοϋ εξέθεσε δλα του τά
μακραί γνώμαι στηριζόμεναι έπί στερεών επιχειρημάτων. Ή
σχέδια τά όποια σκέπτεται νά πραγματοποιήση. Δέν θά εκθέσω τό
μεταβολή αύτή τής έκπαιδεύσεως τής γυναικός καί ή κατάλ
πρόγραμμα τής νέας σχολής έδώ, διότι ό καθείς εύκολα ήμπορεΐ νά τό
ληλος προσαρμογή της πρός τήν κοινωνικήν κατάσταση· καί
εύρη καί νά τό μελετήση. Θά εϊπω μόνον τί έντύπωσιν μοΰ άφήκε ή
τάς περιστάσεις τής επαύριον τής ειρήνης, θά τής άνοιξη
μελέτη του. Εις τάς όλίγας λέξεις, ποΰ συνοδεύουν τήν άναγγελίαν τής
τους ορίζοντας εκείνους ποΰ τής χρειάζονται διά νά ήμποίδρύσεώς τής νέας σχολής, εύρήκα υποσχέσεις, στερεάς βάσιμους καί
ρέση νά σταθή είς τήν νέαν θέσιν ποΰ τής ετοιμάζεται.
πραγματοποιήσιμους, υποσχέσεις αί όποϊαι μοΰ τονώνουν τήν πεποίθη
*
ση· δτι ή πρώτη χειρονομία έγινε. Τά κορίτσια ποΰ θά βγοΰν άπό τήν
Είς τό περασμένοι· φύλλον ώμίλησα έν περιλήψει διά τό
σχολήν αύτήν θά είνε τελείως καταρτισμένα μέ δ,τι τούς χρειάζεται διά
ζήτημα αύτό. 'Αλλά τά λίγα εκείνα δέν άρκοΰν καί δέν
νά σταθούν είς τήν σημερινήν καί τήν αυριανήν θέσιν τους είς τήν κοι
περιλαμβάνουν δ,τι έπρεπε νά λεχθή διά τήν έκπαίδευσιν
νωνίαν, άπηλλαγμένα άπό τήν βασανιστικήν έκμάθησιν κάθε περιττού
τής Έλληνίδος. Δέν υπάρχει κανείς σήμερα δ όποιος έχει
μορφωμένα, μέ νεωτεριστικός ιδέας καί αντιλήψεις. Δέν μοΰ μένει τιάρα
τήν γνώμην δτι ή έκπαίδευσις τής γυναικός μας δέν υστερεί,
παρά νά ευχηθώ τήν έξακολούθησιν τού έργου αύτοϋ είς δλον τό εκπαι
δέν είνε πίσω, πολύ πίσω άπό τό εκπαιδευτικόν σύστιιιια. τό
δευτικόν σύστημα άπό τό Κράτος. "Ας κάμη αύτό τουλάχιστον, άφοΰ
όποιον εφαρμόζουν τά άλλα Εύρωδέν είχε τήν πρωτοβουλίαν νά κάμη
παϊκά κράτη διά τήν άνάπτυξιν τού
τήν αρχήν.
φεμινιςτ
γυναικείου φύλλου. Ή ίδική μας
■Κ
»
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γυναίκα έκπαιδεύεται σχολαστικά,
μαθαίνει πράγματα ποΰ δέν θά τής
χρησιμεύσουν είς τίποτε άπολύτως.
δταν φορέση καί αύτή ένα ένδυμα
< μεγάλης » καί γίνη γυναίκα καί
Ζ'Λ ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΛΙΟΝΤΑΡΙΟΥ.
άποτελέση ένα νούμερο μέσα είς τήν
"Οταν πέθανε ό Λέοντας, ένας
οικογένειαν τοΰ όποιου ή γνώμη
ποντικός πού τοΰ άρεζε πάντα ν’άναζητείται καί άκούεται καί τό όποιον
κατα'ινεται μέσα στους φιλολογικούς
«λογαριάζουν». Καί δέν διστάζω
κύκλους, γιά νά φαντάξη και τούτη
άκόμη νά προσθέσω δτι άν έχη
τή φορά στό Κοινό τών τετραπό
μίαν τάσιν γιά κάτι, αύτή ή τάσις
δων, σηκώθηκε κι’ απάγγειλε ένα
της χαντακώνεται μέσα εις τό περι
λυπητερό σονέττο, ποΰ τό είχε άντιβάλλον ποΰ τής .δημιουργεί τό εκ
γράψη άπό κάπου άλλου.
παιδευτικόν μας σύστημα, τό όποιον
Σέ δλα τά ζώα, ποΰ μαζώχτηκαν
είνε σαθρόν καί σκωληκόβρωτοι·,
νά κλάψουν τό νεκρό, ήρθε τότες
τό όποιον δέν στηρίζεται είς τίποτε
ή μανία νά ποζάρουνε γιά ποιητάάπολύτως,τό υγιές, τό νεωτεριστι
δες. Ώς καί τό Μερμήγκι είπε ένα
κόν. Δέν άναπνέει τό κορίτσι μέσα
τραγούδι άπάνου στήν παληά φιλία
εις τά παρθεναγωγεία μας, δσον καί
ποΰ είχε μέ τό λιοντάρι. Ό ψύλλος,
άν φαίνονται δτι νεωτερίζουν. Ήμκι’ αύτός άκόμα, γιά νά πιστέψουνε
^Ο<?εΛ-' “νβπν®Ή , καθ“<?δν άέρα,
Απ0 ΤΑ ΝΕΑ ΕΚπΑιΔΕΥΤΗΡ|Α ΜΑΣ—Ή είσοδος τής άνωτερας σχολής θηλέων,
οί άλλοι πώς ήτανε, μαθές, φίλος
ημπορβι^ η φυσική της οκίπλασίς
τοΰ κ. Μέταξα, ή όπο(α Ο’ άοζΰη) λειτουργούσα Εφέτος,
τοΰ μακαρίτη, τραγούδησε τήν τανά βαδίζη τόν δρόμον ποΰ πρέπει,
ραντέλλα!
διότι υπάρχει τό άνάλογον περιβάλλον, τό έπιβαλλόμενον άπό τούς υγιει
Μονάχα δ γάιδαρος καθότανε παράμερα καί κύτταζε εκείνα τά ζφα,
νούς δρους, πού θέλει ή νεωτέρα σχολική οικοδομική. Υπάρχουν πολλά,
μέ μάτια δακρυσμένα, ποΰ γυάλιζαν στόν ήλιο, χωρίς νά μπορή νά
πλεϊστα σχολεία , τά όποια είνε κτισμένα έπάνω είς αύτούς τούς δρους.
ξεστομίοη λέξι.
Άλλ’αύτό δέν άρκεϊ· αύτό δέν φθάνει καθόλου. Χρειάζονται πολλά
— Πώς κάθεσαι έτσι σά χάχας; τοΰ κάνει ό γρΰλλος. Δέ λές καί σύ
άκόμη. Καί τά πολλά αύτά δέν υπάρχουν. ’Εκείνο τό όποιον είνε άνάγκη
τίποτα; Ούτε ένα τετράστιχο δέν είσαι άξιος νά καταφέρης;
νά λάβω μ εν ύπ’ δψει μας δλοι, καί σχολεϊον, καί ύπουργεϊον καί Κρά
,—"Αιντε άπό ’δώ! Μή μέ σκοτίζης· άπάντησε δ γάιδαρος. Έγώ,
τος καί γονείς καί κοινωνία, είνε δτι ή θέσις τής γυναίκας είνε πολύ
δόξα τφ Θεφ, δέν άνήκω σ’ αυτόν τό φιλολογικό σας κόσμο, ποΰ έξωδιαφορετική σήμερα, δχι άπό δ,τι ήτο πριν άπό δεκαπέντε χρόνια άλλά
τερικεύει τή θλϊψι του μέ ρϊμες. Όχι! Έγώ είμαι πιό συμμαζωμένος.
άπό τρία τέσσαρα μόλις, καί θά είνε πολύ διαφορετικώτερη τήν έπο
Χωρίς νά ζητάω τή ρίμα, κλαίω μέ τήν καρδιά μου, καί μένω πάντα
μένην τής ,καταπαύσεως τοΰ πολέμου. Καί είς τούς νέους αύτούς ορίζον
γάιδαρος!
τας ποΰ άνοίγουν νέους έντελώς δρόμους δΓ αύτήν, πρέπει ή γυναίκα
*
νά είσέλθη μέ δλα τά άπαιτούμενα έφόδια. Ποια είνε τά εφόδια αύτά;
θά μοΰ έχρειάζοντο σελίδες καί τόμοι ολόκληροι ν’ αναπτύξω καί ό
ΟΥΡΟΥΝΙ ΚΑΙ ΓΑΙΔΑΡΟΣ. — Μιά φορά, σέ μιά μεγάλη πάλι, ένα
Ζ“ρος μοΰ είνε πολύ περιορισμένος έδώ. Άλλως τε καί ό σκοπός μου
έξυπνο γουρούνι, ποΰ κατέβηκε άπό κάποιο χωριό, ζήτησε συνδρομή.
αύτήν τήν φοράν δέν είνε νά κάμω άνάλυσιν εκείνου ποΰ μάς λείπει καί
άπό ένα γάιδαρο πολιτισμένο νά τοΰ βρή έργασία.
εκείνου ποΰ μάς χρειάζεται.
Ό γάιδαρος τοΰ είπε:
Ο,τι ή|ΐπορώ νά πώ έδώ είνε : Ή γυναίκα θά έργασθή αύριον. Θά
— Μ’ εύχαρίστησί μου, νά φροντίσω. Μά πρέπει
έργασθή δπως έργάζεται καί ό άνδρας, δχι μόνον είς τάς διαφόρους
νά μοΰ πής τί τέχνη ξέρεις. Πουλάς κρασί;
χειρωνακτικός έργασίας, άλλά καί είς τήν Τράπεζαν, ώς υπάλληλος και
— Πφ ! Ούτε τή μυρωδιά του ν’ άκούσω.
είς τό γραφεϊον ώς γραμματεύς καί είς τό ύπουργεϊον ώς τμηματάρ— Είσαι καφετζής;
χης *“> είς τήν εταιρίαν ώς άνθρωπος, ποΰ διευθύνει μίαν κίνησιν καί
— Μπά! Είμαι νευρικός καί μέ πειράζει δ καφές.
είς τήν διοίκησιν μιας έπιχειρήσεως καί είς τήν διεύθυνσίν ένός κατα
— Είσαι τενόρος;
στήματος, οπού χρειάζονται έφόδια πρακτικά καί δπου ή έκμάθησις
— Μπά! Όταν θέλω νά φωνάξω, θαρρείς καί κρά
τοΰ Σοφοκλέους καί τοΰ θουκυδίδου είς τό άρχαϊον κείμενον τής έκδόζει πετεινός.
σεως τής Λειψίας δέν παίζουν κανένα άπολύτως ρόλον. Άλλά προκει,— Τότε, παιδί μου, γύρισε ήσυχα στό σπιτάκι σου.
μένου διά τήν Ελλάδα, πριν γίνουν αύτά, πού αποτελούν κάτι διά τό
Δέν μπορείς νά κάνης σέ τοΰτον τόν τόπο.
άπότερον μέλλον, χρειάζεται κάτι άλλο τό όποιον υπάρχει είς τά άλλα
κράτη καί τό όποιον έπρεπε νά υπάρχη καί είς τήν Ελλάδα καί δέν
— Όμως έγώ στό χωριό μου, λέει δ νεοφερμένος,
υπάρχει. Πριν βγή ή γυναίκα άπό τό σχολεϊον είς τήν κοινωνίαν, πρέ
κάνω τό γουρούνι καί περνώ ζωή χαρισάμενη. Έχω
πει νά βγή είς τό σπίτι. Καί αύτή θά γίνμ| ---------"δταν
---- -τό
λ----καί μιά γυναίκα, τήν πιό άφράτη άπ’ δλες τής γου
μόνον τότε,
κορίτσι
μορφωθή ώστε νά γίνη λιγάκι άπ’ δλα, ένα
ρούνες τοΰ κόσμου. Ή έμορφιά της ζουρλαίνει χοίρους
ίνα εαιος
είδος <nuu
«Βοπ a
έ tout iaire»,
faire»,
όπως λέγουν οί Γάλλοι. Πώς θά γίνη αύτό ; Είνε δουλειά τών ειδικών.
καί ανθρώπους. Τήν έχω στεφανωθεί, μά μέ τόσο
Ας μελετήσουν, άς έργασβοΰν καί άς βγάλουν εκείνο ποΰ χρειάζεται.
ελαστικούς δεσμούς, ποΰ δποτε θέλω δενουνται καί
λόνουνται μέ τή μεγαλειτέρα ευκολία ...
*
— Μά άφοΰ είνε έτσι, λέει δ γάιδαρος, τί κάθε
Άλλως, τε, δπως είπα καί παραπάνω, δέν είνε σκοπός μου αύτή τή
σαι ; Κουβαλήσου άμέσως, θά περάσης έξοχα δώ
φορά νά άναλύσω τό σύστημα ποΰ μας λείπει καί ποΰ μάς χρειάζεται.
πεδα ■ · ·
Μεταφρ. Κ. ΤΡΙΚΟΓΛΙΔΗ
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εύρίσκεται σέ ξένα χέρια. Σέ λίγο
έκτυποΰσα σπίτι της· ό υπηρέτης μέ
άνήγγειλεν.
Ή κυρία Ρήνου μέ έδέχθηκε στό
σαλονάκι — γραφείο της, άλλά. κατά,
.-ί 0 ή ν α ς.
κακήν τύχην, ό κ. Ρήνος ήταν έκεΐ.
Καλί μου φίλε,
Έβρήκα εύκολα μιά πρύφασι γιά
Σοΰ σφίγκιυ τό χέρι. Τί γίνεσαι;
νά δικαιολογήσω τό άπρόοπτον τής
Ή μονομαχία σου έκαμε κρότον έδώ.
έπισκέψεώς μου, γιατί είχα δέκα μή
ΙΙώς ήτο δυνατόν εσύ. ό σεμνότερος
νες νά πατήσοτ σπίτι των.
νέος τών Αθηνών, τό κοριτσάκι! νά
Κυρία μου, μέ συγχωρεϊτε ποΰ
μονομαχήσης μέ τόν άτρόμητον κ.
έρχομαι μέρα ποΰ δέν δέχεσθε.Ήθελα
Ρήνον; Ελπίζω δτι ή πληγή σου
νά σας παρακαλέσω νά υποστηρίξετε
δέν είναι σοβαρά καί δτι σέ δύο τρεις
ένα ορφανό κορίτσι. Θά ξέρης βέβαια
μήνες θά είσαι καλά καί ροδοκόκκι
δτι ή Ρόζα είναι γραμματεύς στή
νος σάν πρώτα. Ή εϊδησις τής μονο
Ένωσι τών Κυριών».
μαχίας σου έφθασε έδώ έξωγκωμένη·
Καθήστε παρακαλώ· έγίνατε ακρι
δλοι έβεβαίωναν δτι σκοτώθηκες. Φανβοθώρητος. Μεγάλη εύχαρίστησις που
τάσου τή λύπη μου καί φαντάσου
σάς βλέπομε κτλ. κτλ. κτλ.
συγχρόνως καί τή χαρά μου, δταν
Ό κ. Ρήνος, σηκώνεται.
τήν άλλη μέρα είδα στής εφημε
— Έγόι φεύγω, μας λέγει, πάω γιά
ρίδες δτι, ήσουν απλώς μόνον πλη
μπριτζ στή λέσχη. Φίλε κύριε "Αλκή,
γωμένος. Έγώ έτηλεγράφησα εύθύς
καθήστε καί συστήσετε τήν προσταστάς Αθήνας, άλλά κανείς δέν μοΰ
τευομένη σας στή γυναίκα μου.
άπήντησε.
Σέ λίγο, τφ δντι έφευγε. "Ακόυσα
Καί τώρα αγαπητέ. "Αλκή, έλα,
άκόμη καί τό αύτοκίνητό του ποΰ
γράψε μου δλη τήν άλήθεια, τήν
ξεκίνησε.
αλήθεια γυμνή. Είσαι ό εύτυχέστερος
— Καί πώς λέν τή προστατευομένη
θνητός, άφοΰ ήσουν δ ερωμένος τής
σας, κύριε "Αλκή ;
ώραιοτέρας άτθϊδος, τής πιό χαριτω
— Άλέκο, κυρία μου !
μένης γυναικός τών Αθηνών.
Κεραυνός νά έπεφτε δέν θά έκιτρίΝά ήξευρες πόσον σέ έζήλεψαν
νιζε τόσο ή ωραία κυρία Ρόζα.
ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ
έδώ. Ή κυρία Ρόζα Ρήνου! Μά αύτό
— Σάς παρακαλώ έξηγηθήτε.
είνε άπίστευτον! Είχε μίαν φήμην
Α θ Η Ν ΑΤΚΟΝ ΔΙΗΓΗΜΑ
Νά μή σοΰ τά πολυλογώ, τής
δτι ήτο υπόδειγμα πιστής συζύγου,
εξηγώ πώς βρήκα τή τσάντα, πώς
ι'ύστε είς δλην τήν παρέαν έδώ ή
αναγκάσθηκα νά διαβάσω τά γράμματα καί προσέθεσα :
εϊδησις τής μονομαχίας σου έπροξένησε κατάπληξη·. Τέλος πάντων,
— Κυρία Ρήνου, έχετε νά κάμετε μέ ένα γύρων. Νά ή τσαντίτσα σας.
ευτυχή θνητέ, ελπίζω νά γιατρευθής γρήγορα καί νά μοΰ γράψης δλας
Έγόι άπό τή στιγμή αύτή δέν θυμούμαι τίποτε, δέν ξεύρω τίποτε, τά
τάς λεπτομέρειας τής περιπετείας σου, άτρόμητε Δόν Ζουάν.
έλησμόνησα δλα. Έχετε τόν λόγον μου.
Σέ φιλώ άδελφικά
Χρήοτος Π.........
Ή' κυρία Ρόζα Ρήνου καταπόρφυρος μοΰ έτεινε τά δυο της χέρια.
Υ:α>λ·»χαγ··ς rav Ilrpofini.iitov.
Σάς εύχαριστώ . .. πολύ . . . πολύ . . . σάς εύχαριστώ.
Άλλά. φίλ’τατε Χρήστο, εκείνη τή στιγμή έκλονίσθη. Δυό τρεις μικροί
Ποος rar κύριου Χρηστόν Π.
άναστεναγμοί έξέφυγαν άπό τό στήθος της—ή άντίδρασις τής συγκινήσεως- καί έπεσε στή άγκαλιά μου. Τήν μετέφερα σέ ένα καναπέ.. .
Γ?τοΛο7ανό·· fo»' //»·οο/>ολ<χ»>«·
Πάτρας
τήν έξάπλωσα . .. έντρομος έκύτταξα τριγύρω μου νά ευρώ κανένα
μπουκαλάκι αιθέρα, δέν 'ήξευρα τί νά κάνω, δταν έξαφνα αίσθάνθηκα
Νοαοκομεϊον Εΐαγγελισμός — ΆΟήναι S3 Ίανουαρίου 1910
βαρύ ένα χέρι νά πέφτι; στόν ώμο μου.
’Αγαπητέ μου φίλε,
— Σέ έτσάκωσα τέλος πάντων. . . άτιμε ! έβρυ,χήθη ο κ· Ρήνος.
Ήθέλησα νά άρχίσω νά δικαιολογούμαι, άλλ’ άφ’ ένός ένα βλέμμα
Τήν άλήθεια γυμνή ! Μοΰ ζητείς, σάτυρε. νά ίδρς κάτι τό όποιον
τής κ. Ρήνου ποΰ είχε συνελθεί καί όρθια μέ έκύτταζε ίκετευτικώς καί
πολλοί ολίγοι άνθρωποι μπορούν νά καυχηθούν οτι είδαν στή ζωή.
ή βάναυσος διαγωγή τού κ. Ρήνου, δέν μέ άφησαν.
Άλλά είσαι τυχερός, αγαπητέ Χρήστο, καί θά σοΰ παρουσιάσω αύτήν
'Έφυγα κακήν κακώς καί μετά τρεις μέρες δ κ. Ρήνος μού εφύτευε
τήν φοράν τήν αλήθειαν ολόγυμνη, χωρίς καν τό κλασικόν φύλλον
μιά σφαίρα 25 εκατοστόμετρα κάτω άπό τήν καρδιά. Εύτυχώς τό
συκής. Τό γραμματάκι σου μοΰ έπροξένησε μεγάλην ευχαρίστηση·. Ναι.
τραΰμα — υπάρχει θεός! — είναι ελαφρό καί σέ ένα μήνα θά είμαι
ό κύριος Ρήνος είναι άτρόμητος μονομάχος καί άριοτος σκοπευτής. Τό
πλέον καλά. Άλλά σέ βεβαιώ δτι ούδέποτε θά σηκώσω άπό κάτω τσανείχα άκούσει. Τώρα τό γνωρίζω καί έκ πείρας. Όσον άφορφ τήν κυρίαν
τάκι καί ούδέποτε θά δώσω πίσω γράμματα_ εύώδη περικλείοντα κεραυ
Ρόζα Ρήνου.... Άλλά άκουσε.........
νόν, ό όποιος ξεσπά κατά τής ράχεώς μου ή μάλλον κατά τού στήθους
Έβγήκα άπό τό Ύπουργεϊον βράδυ στάς 6 1 ... Είχα πολύ δουλειά
μου. 'Η εφημερίδες καί ή κουσκουσουριά ώργίασαν καί έγινα κατα(υπάρχουν καί υπουργεία ποΰ καμμιά φορά έργάζεται κανείς) καί ήθέκτητής' Τέλος έφάνηκα εύγενής άπέναντι μιάς ώραίας γυναικός. Λύτό
λησα πριν πάω σπίτι μου νά κάνω τό γύρο τοΰ Βασιλικού κήπου. Στή
δέν άξίζει λίγες σταγόνες αίματος;
Σε φιλΛ
γωνία τής οδού Κηφισσιάς, έξω οπό τοΰ Πεσμαζόγλου, τό πόδι μου
Άλκης
Ρ.
έκτύπησε σέ. κάτι σκληρό. Ήταν μιά γυναικεία τσάντα, μιά τσαντίτσα
πολύ σίκ, μαύρη μεταξωτή μέ ενα μικρό χρυσό μονόγραμμα Ρ. Ρ. Τήν
Υ. ί'. Είχα τελειώσει τό γράμμα μου, δταν έλαβα αυτό τό μπιλλιετάκι
πέρνω, τήν άνοίγω .... καί κάνω μίαν μικράν κατ’ οίκον ερευνάν, για
νά μάθω σέ ποιον, ή μάλλον σέ ποιάν άνήκε.
πού σου άντιγράφω. Διαβασέ το καί φιλοσόφησε !
Μαζύ μέ μερικά μικροπράγματα, μιά πουδριερίτσα. ένα πορτοφολλάκι μέ 200 δρ-, ένα μυρωμένο μανδυλάκι. άνακαλ.ύπτω ένα πακετάκι
Κ ύ ρ ι ε,
γράμματα, χωρίς φάκελλον, δεμένα μέ μιά κόκκινη κορδελίτσα. ’Εννοείς,
Ή διαγωγι’ι σας. τό σκάνδαλον ποΰ έπροξενήσατε, ή μονομαχία σας
αναγκάσθηκα νά τά διαβάσω, όχι άπό απλή περιέργεια, άλλά γιά νά
μέ τόν κ. Ρήνον, μοΰ δίδει τό δικαίωμα, μετά τήν άναξίαν χρήσιν ποΰ
μπορέσω νά άνακαλύψω τήν κυρίαν τής τσάντας, καί χωρίς νά τό θέλω
έκάματε τών επιστολών μου διά νά κατακτήσετε τήν κ. Ρήνου, νά σάς
έγινα κάτοχος ένός μυστικού.
_
_
άπο'καλέσω άτιμον. Ελπίζω νά γιατρευθήτε γρήγωρα διά νά δυνηθήτε
Τά γράμματα άπηυθύνοντο πρός τήν κυρίαν Ρόζαν Ρήνου και έφε
νά εξαλείψετε τήν ΰβριν πού σάς ραπίζει ηθικώς, έφ’ δσον δέν δύναμαι,
ραν υπογραφή ... Άλέκος. Τί θά έκαμνες έσύ; Έπρεπε νά τής τά δώσω
ένεκα τής άσθενείας σας, νά τό κάμω έμπράκτως.
Άλέκος
μόνος μου στά χέρια της. Έφαντάσθηκα τήν άνΐ]συχία της. Έφαν(Ιϊαφίφοασις)
τίΙν Αντιγραφήν ΡΟΛΑΝΔ
τάσθηκα τήν αγωνία μιάς γυναικός, ποΰ εΐξευρε δτι τό μυστικό της
ΙΙάτραι 21 Ίανουαρίου 11*10.

Πρός τόν κ. "Αλκήν Ρ. . . .
rar * Υσοί'ργτίον rntr'ESmrfpatiin·

ΠΑΛΗΑ

ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ή ιστορία είς τόν καθημερινόν τύπον. Τήν ημέραν τής συνεντεύξεως
τά έξής διά τόν άλλοτε πρόεδρον τής Γαλλικής Δημο
έγράφη δτι οί δύο άρχηγοί τών Κρατών «έσχον σοβαρωτατην συνέν
κρατίας Φαλλιέρ : "Οταν τήν ώραίαν εκείνην εποχήν ποΰ προήδρευε τής συμμάχου Δημοκρατίας έπληροφορήθη δτι πρόεδρος τώντευξη· έπί τού Μαροκηνοΰ ζητήματος! ... »
Ηνωμένων Πολιτειών έξελέγη δ κ. Τάφτ άνεφώνησε :
ανταποκριτής τού «Νταίίλυ Μαίιλ» έτηλεγράφησεν άπό τήν 'Ιερου
— Νά έπί τέλους πού θά υπάρχη καί ένας άρχηγός Κράτους πιό χον
σαλήμ τά έξής εις τήν έφημερίδατου, ύπό ημερομηνίαν 2.J Οκτω
τρός άπό μένα.
„
.
βρίου
1908: «Αί πρώται έκλογαί διά τόν σχηματισμόν του 1 ουρκικου
Τό παράπονον τού καλού αύτού προέδρου ήτο οτι ητο γενικόν θέμα
Κοινοβουλίου άρχισαν, άλλ’ ή διεξαγωγή των ε’ις τήν Βηθλεέμ εγινε
τών γελοιογράφων μέ τό πάχος του. Άπό τού θανάτου τού άγαθού εκεί
κατά τέτοιον τρόπον, ώστε έχρειάσθη ν’ άποσταλοΰν στρατεύματα δια
νου Καρόλου τής Πορτογαλλίας δέν εμεινεν άλλος πιό χοντρός έκτος
αύτού καί τού αακαρίτη τοΰ Έδουάρδου τής Αγγλίας, ό οποίος, εν νά καθησυχάσουν τά εξημμένα πλήθη καί νά επαναφέρουν την τα.ιν.
Ήμπορούσε ό πρώτος τυχόν βουλευτής πού είχε εις την διαθεσιν του
τούτοις έζύγιζε 3 λίτρας δλιγώτερον. Τό πράγμα διεπιστώθη είς μίαν
άρκετά χρήματα ν’ άγοράση δσους ψήφους ήθελε, πληρωνων τον
συνέντευξίν τους κατά τήν όποιαν άπεδείχθη άκόμη jiiav φοράν μαζί
καθένα άπό 5 πεντάρες ! »
ιιέ τήν διαφοράν τοΰ όγκου καί ό τρόπος μέ τόν όποιον γράφεται
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ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ.—Ή Εικονογραφημένη» λογίζεται εύτυχής
γνωρίζουσα είς τούς πολυπληθείς καί στοργικούς φίλους της μίαν έξέχουσαν έν τφ Έλληνικφ στρατεύματι φυσιογνωμίαν, τήν μορφήν ένός έκ τών
ύπεροχωτερων καί έπιφανεστέρων άξιωματι—

ΔΗΜ. ΜΠΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ. — Εϊνε γενική δμ.ολογ:α πιά οτι
έάν επέτυχε τό Εθνικόν Κίνημα καί κατώρθωσε νά άπαλλάξη τήν Ελλάδα άπό τό παλαιόν καθεστώς, τούτο οφεί
λεται εϊς τό γεγονός ότι τό ήσπάσθησαν καί τό ήκολούθησαν έκλεκτά τέκνα τοΰ έξω καί έσω ‘Ελληνισμού. Όλοι
1& ,ϊ
όσοι ένόησαν τήν σημασίαν του έσπευσαν νά ταχθούν ύπό τάς σημαίας
.
■ II ί ζ-, . / W
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του. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται δ συνταγματάρχης κ. Δημ. Μπαρδόπουλος, γαμβρ έπ’ αδελφή τοϋ υπουργού τής Γεωργίας κ. Α. Μιχαλακοπούλου καί πολύτιμος φίλος τής Εικονογραφημένης».
Εις τούς στρατιωτικούς, άλλά καί εις τούς άλλους κύκλους, εϊνε γνωστός
-ft
δ κ. Μπαρδόπουλος ώς στρατιώτης μέ όξεϊαν τήν άντίληψιν καί εϋθύν
·.
ι |
™ '
τόν χαρακτήρα καί ώς άνθρωπος εύγενής, γενόμενος αμέσως συμπαθής
μέ πάντα δστις ήθελε συνωμιλήση μετ' αύτοϋ, έστω καί έπ' ολίγα λεπτά.
Ή δράσις του κατά τούς δύο πολέμους τού 1912-1913 άπησχόλησε τότε
έπί πολύ τόν καθημερινόν Αθηναϊκόν τύπον. Μαζύ μέ ένα άλλον γενναϊον
καί ενθουσιώδη πατριώτην τόν Ρώμαν, έπολέμησεν είς τήν "Ηπειρον εις τό
σώμα τών Γαριβαλδινών έπί κεφαλής 1500 Μεσσηνίων. Παραθέτομεν τά
κατωτέρω χαρακτηριστικώτατα, μέ τά όποια ή Tribune τής Θεσσα
λονίκης έχαιρέτισε τήν προσχώρησίν του είς τό Έθν.κόν Κίνημα:
?·ς I····:·/.·.
• Ή «Tribune αισθάνεται δλως ιδιαιτέραν χαράν άγγέλλουσα εις τούς
άναγνώστας της τήν άφιξιν μεταξύ τόσων γενναίων αξιωματικών έλθόντων
ενταύθα δπως ένισχύσωσι τάς τάξεις τοϋ
’Εθνικού Κινήματος, τοϋ συνταγματάρχου
Δημ. Μπαρδοπούλου, έπιτελάρχου τοϋ Σώ
ματος τών Γαριβαλδινών κατά τόν Βαλκα
νικόν πόλεμον. Ή καθημερινή άφιξις τόσων
και τόσων αξιωματικών, διακριθέντων είς
τά πεδία τής μάχης διά τήν γενναιότητα
ΔΗΜ. ΜΠΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ
καί τήν πείραν των καί οϊτινες περισσότε
Συνταγματάρχης τοΰ Πεζικού.
ρον άπό μίαν φοράν έπαρασημοφορήθησαν,
διότι παρά τάς πληγάς των έξηκολούθησαν
Άνωτέραν Σχολήν τοΰ Πολέμου, έν τή
τόν άγώνα, ένισχύει περισσότερον τήν γενι
δποίφ έτυχε άνωτέρας στρατιωτικής μορκήν πεποίθησιν δτι δέν θά μείνουν πλέον
φώσεως. Όταν κατόπιν έπανήλθε καί είδε
μετά τοϋ Κωνσταντίνου, παρά οί άνίκανοι.
τήν καταδίκην τοϋ στρατού εις τήν αδρά
■Ό συνταγματάρχης Μπαρδόπουλος είνε
νειαν καί τήν άχρηστίαν, εϊς τήν όποιαν
είς έκ τών γνωστοτέρων Αξιωματικών εϊς
τά παλαιά κόμματα τόν εϊχον προορίσει,
τήν Μακεδονίαν δπου έπολέμησεν εναντίον
έλαβε μέρος ένεργότατον καί μετέσχε τοϋ
τών άσπονδων εχθρών τής φυλής μας, τών
Στρατιωτικού Συνδέσμου, γενόμενος μάλι
Τούρκων καί τών Βουλγάρων. Αί στρατη
στα καί γραμματεύς αυτού. Τά πράγματα
γικά! του ικανότητες άνέλαμψαν πρό παν
έπειτα μετεβλήθησαν, ό στρατός άνασυνετός κατά τήν μάχην τοϋ Δρίσκου, νοτιοδυτάχθη καί ώρμησε πρός τά ’Εθνικά ιδεώδη.
τικώς τής Μακεδονίας, τήν άμυναν τής
Ό Πάγκαλος έδραμε έξω μέ τό 'Επιτε
Σιάτιστας καί τήν άπελευθέρωσιν τών Γρελείο·/ τής Β' Μεραρχίας, κατόπιν δέ ώς
βενών άπό τάς όρδάς τοϋ περιφήμου Νεοδιοικητής τοϋ 9°« Εύζωνικου τάγματος εις
τούρκου Μπεκήρ 'Αγά. Τραυματισθείς σοβατό Μπιζάνι. Κατά τόν Βουλγαρικόν πάλιν
ρώς είς τόν Δρίσκον, δέν ήθέλησε μολαταύτα
πόλεμον ήτο ϋπασπιστής τοϋ 1ου Εύζωνιέπ' ούδενΐ λόγφ ν’ άποσυρθή, κρατήσας τήν
κού συντάγματος.
διεύθυνσιν τής μάχης μέχρι τοϋ τερματι
'Αλλά ή πατριωτική καρδία του δέν έθετε
σμού αύτής, παρ’ δλα τά τραύματά του.
τελείαν είς τά Εθνικά Δίκαια. Ένεστερνί■Ό στρατηγός Γαριβάλδης, τό μέγα αύτό
σθη δλην τήν πνοήν τής 'Εθνικής Άμύνης
τέκνο·/ τής 'Ιταλίας καί πραγματικός φίλος
καί κατήντησε ένα χέρι πολύτιμον διά τόν
τής 'Ελλάδος, δΓ ήμερησίας διαταγής, συνέ
Ο άρχηγός τών Γ«ρι(ίαλδινών συγχαίρων τόν γενναϊον στρατιώτην.
Άγώνα. Φεύγει μέ τήν · ‘Εσπερίαν », μαζή
χαρη θερμότατα τόν γενναϊον αύτόν στρα
μέ τόν κ. Βενιζέλον, τήν 11 Σεπτεμβρίου
τιώτην διά τάς στρατιωτικός άρετάς του.
• Είς ταύτα ας προσθέσωμεν δτ·. δ συνταγματάρχης Μπαρδόπουλος, γαμ
τοϋ 1916 διά Κρήτην καί μέ τό κήρυγμα τής έπαναστάσεως έκεΐ, έπειτα
άπ' όλίγας ήμέρας, φεύγει μέ διακοσίους νεοσυλλέκτους Κρήτας κατά
βρός τοΰ υπουργού τής Γεωργίας
διαταγήν τοϋ κ. Βενιζέλου, διά Σάμον. Πράγματι δι' αϊφνηδιασμοϋ αποβι
■λ. Μιχαλακοπούλου, είνε τελείως
βάζεται εϊς τήν νήσον, καί εϊς διάστημα ολίγων ωρών γίνεται κύριος τής
μορφωμένος καί Ενθερμος όπακαταστάσεως, αϊχμαλωτίσας καί τρεις ανώτερους αξιωματικούς.
<
δός τής συνεργασίας τών δύο
αδελφών εθνών, τής ‘Ελλάδος
Μεταβαίνει κατόπιν είς Χίον καί Μιτυλήνην καί εγκαθίσταται ώς Στρα
τιωτικός Διοικητής τοϋ Αιγαίου, έκεΐθεν δέ εϊς Κρήτην ώς 'Επιτελάρχης
Βώ.
καί τής ’Ιταλίας».
τής Μεραρχίας Κρήτης, δπόθεν πάλιν διατάσσεται καί μεταβαίνει είς Ηρά
MX
Κατά τήν πεισματώδη μάχην
κλειον ώς διοικητής τοϋ 9ου πεζικού συντάγματος Κρητών. ΊΙ δράσις του
^Βλ
τών Γαριβαλδινών μετά τοϋ έχκαί έκεΐ ύπήρξε ζηλευτή. "Ιδρυσε, συνέταξε, έξεπαίδευσε τό Κρητικόν σύν
^Β\
θρού, έγραφε·/ ή «Πατρίς» τότε,
ταγμα καί έπί κεφαλής αύτοϋ έδραμε εις τό Μακεδονικόν μέτωπον, δπόθεν
^Β\
πρό τής λίμνης τών Ίωαννίνων
Κϊ ^Β\ ίτραυματίσθη μεταξύ τών άλλων μετεκλήθη μέ τήν μεταβολήν εϊς τήν περίοπτον θέσιν τοΰ Προσωπάρχου,
Ml καί δ Ταγματάρχης κ. Μπαρδό- προοριζόμενος καί άφ' ύψηλοτέρου είς τό έγγύς μέλλον νά έργασθή διά τό
ΜI πουλος, γαμβρός έπ’ αδελφή τοϋ στράτευμα.
Ml υπουργού τής Έθν. Οικονομίας
ΧΡΥΣΑ ΛΟΓΙΑ
κ. Μιχαλακοποϋλου. Τό γεγονός
"Ενας παπάς ώμίλησε μιά Κυριακή διά ιήν 'Αγίαν Μετάληψιν εις τό
ΜΙ αναφέρει διά τηλεγραφήματος
ΜΙ του πρός τόν κ. υπουργόν αυτός
εκκλησίασμα :
Ml δ αρχηγός τοϋ νικηφόρου σώμα—' Η
Αγία Κοινωνία εχει μεγίστην θρησκευτικήν σημασίαν και πρεπει
· τος κ. Ρώμας. «Διηύθυνε, λέγει
να γίνεται άπό το καλλίτερο κρασί.
Μά μιά κακή γλώσσα, ποϋ είχε μεταλάβει πρό ημερών, είπεν, οτι ό παπάς
•
χήν έκθεσίν του, άπό τής
φτιάνει τήν Κοινωνία άπό ϊςυνόκραοο καί τό καλό κρασί τό φυλάει για τά
■f γ
πρωίας τής 27η? μετ' έμοϋ τήν
επιδόρπια τον.
·' /
μάχην μέχρι τής έπελθούσης
//
νυκτός. Έξηκολούθησε δέ πολε,
11
μών μέχρι τέλους, μολονότι πλησφιχκης.
'
γωθείς έν τφ μεταξύ. Πληγωμέ* 'Η δημοτική γλώσσα κάβε λαοΰ καί κάθε άνθρωπον
Ιλ //
νος επίσης τήν επιούσαν έπέμενε
είνε σάν μερικά μαλλιά, ποΰ δεν δέχονται χτένι και ποΰ
Η
νά μετάσχη τής συνεχισθείσης
καί αχτένιστα ακόμη εινε εύμορφα.

1^.

*

/
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ
Προσωπάρχης τοϋ Υπουργείου τών Στρατιωτικών,

Μεγαλείτεροι

άνθρωποι

είνε

δσοι

είνε

περισσότερον

•θρω:ποι
μάχης, άλλ’ άτυχώς έπληγώθη
avt
έκ δευτέρου καί ήναγκάσθη* τότε
Ή βο’ξα ποΰ περιβάλλει τους τιποτένιους άφαιρεΐιαι
εκλεκτούς
''
νά άπόσχη». Ή έκθεσις
αδτη καί τούς μεγάλους.
* " Οταν όμιλή κανείς γιά τόν ίαυτόν του, λέγει τις πιό
υπεβλήθη εις τόν ϋπουργόν τών

Στρατιωτικών, αφού, άναγνωσθεΐσα παρά τοϋ 'Αρχηγού τοϋ
στρατού τής ’Ηπείρου στρατηγού Σαπουντζάκη, ένεκρίθη παρ’ αυτού
πλήρης εις δλα δσα άνεφέροντο έν αύτή περί τοϋ κ. Μπαρδοπούλου.

άπό

row·

μεγά

λες ανοησίες.
*
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ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

Οί κοντοί άλληλοθαυμάζονιαι.

ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΧ

-^7

ΚΑΙ

ΑΠ’ ΟΛΑ

— Νά σάς πώ τήν αλήθεια είνε πολύ δύ
ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ
σκολο- άπήντησεν ή κυρία Προέδρου. "Ερ
Άπό τής έγκαθιδρύσεως τοϋ νέου
χεται άπό πολύ μακρυά.
καθεστώτος, δ «Economiste» δημο
Γί.
Καί ή συνομιλία διεκόπη εϊς τό σημεϊον
σιεύει άρθρα τοϋ κ. Μαξίμου Άμλετ
αύτό. Άλλά τό βράδυ, δταν ό Ζόφφρ έγύπερί τοΰ πολυμόχθου έργου τής Κυρισεν εϊς τό ξενοδοχείο του, εύρήκε τυ
όερνήσεως, έξαίρων τήν ταχύτητα
λιγμένο έπιμελώς ένα θαυμάσιο ζαμπόν
καί αποφασιστικότητα αύτής έπεκτής Βιργινίας. Τό ξετύλιξε καί τό έξήτασε:
τεινάσης τόν Στρατιωτικόν Νόμον
— Είνε άκριβώς άπό τό ίδιο- έδήλωσε
καί έπί τής αισχροκέρδειας, τής
κατενθουσιασμένος.
όποιας δ κ. Άμλετ ζωγραφίζει τήν
Καί τό ξανατύλιξε πάλιν μέ προσοχήν διά
φρικιαστικήν εικόνα, οίαν άφήκε τό
νά τό μεταφέρη είς τό Παρίσι.
πρφην καθεστώς.
«Ή φύσις καί ή έπιστήμη — γρά
ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
φει ό κ.Άμλετ — συνέπραξαν δπως
Ή έν Άθήναις ‘Εταιρεία τής ‘Υγιεινής
καταστήσωσι τόν πόλεμον πρόβλημα
είχε τήν έμπνευσιν νά τοποθετήση ένα μο
πολύπλοκον καί φοβερόν τόσον ώστε
ναδικόν καλάθι διά τά άχρηστα χαρτιά, είς
αύτός δ Ναπολέων θά εύρίσκετο έν
τήν παρά τήν ‘Ομόνοιαν γωνίαν τής όδοΰ
άμηχανίφ, ό δέ Κολμπέρ καί δ ΤουρΑιόλου καί Σταδίου.
_____
γκώ θά έδίσταζον πρό τού δυσχε
Έφαντάσθητε ποτέ τόν Ρωμηόν, τόν συρούς έργου έπί τής έποχής ζΐοϋίοβίνειθισμένον νά ρίπτη
κου ΙΔ’ καί Λουδοβί
δλα τά άχρηστα χαρ
κου ΙΣΤ».
τιά του καί τά κουρέ
•Τί λέγει τό αύστηλια του εις τόν δρόμον,
ρόν μέτρον τοΰ άντισυποχρεωμένου νά ρίψη
τρατήγου κ. Παραη ΚΑΡΑΒΙΔΑ. - Ό <£>βυτί|ς κζ.ϊ εκ τών
τό χαρτάκι του εις τό
σκευοπούλου, διοικηΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΓΑΝΤΙΑ.
Δέν
διενϋυντών της ιΕϊκονογραφημένης· κ.
0ά ίΙνυώση βεβαίως ό φίλτατος
καλάθι! Καί νά ήσαν
τοϋ τοϋ Ι0” σώματος
Δήμος Βρατσανος ίβισκεν εν έργον Ή
τής
Εικονογραφημένης
κ.
Γε
τουλάχιστον πολλά...
στρατού; "Οτι ή κατάΚαρώίίόα εϊς τό θέατρον Κυβέλης. Ό
ώργιος Βλάχος ίϊιά τό γελοίοκ. Βραταΰνος είχε τό άτύχημα νά δώση
Καί δ κύριος Μπάστασις έκείνη τού έπι--^
γραφικόν καλαμπούρι τό θημοτό έργον του εϊς ήμέρας μεγάλων γεγο
σιευύμενον, τό τόσον έπιτνχές
σιτισμού, ή έξωθούσα
μπης "Αννινος εύρήκε
νότων έν Έλλάδι καί ό κόσμος άπησχοάλλ',ις τε. Τά Κόκκινα γάντια»
τήν εύκαιρίαν νά δείξη
τά μέν πέντε δγδοα
λημένος δέν έδωκε προσοχήν είς ένα
ύπήρξε ή έπιτυχία τής σαιζόν,
έργον διά τό όποιον δέν είναι δυνατόν
καί πάλιν τό χιού
τοϋ άρρενος πληθυ
Αιεσκέδασαν τό θεατρικόν κοι
νά γραφή φυσικά κριτική είς τήν Είκονόν, έσπειρε γέλια, ευχαρίστη
σμού είς τήν έγκλημορ του.
νογραφημένην». ΆρκούμιΌα είς τήν έπισαν, είχε δέ καί τό προτέρημα
ματικότητα, τά δέ τρία
Ό συμπαθής πρόε
τυχή γελοιογραφίαν τοϋ διευΟυντοϋ μας.
νά μας άπαλλάξη άπό τάς έπιπέμπτα τοϋ θήλεως
θεωρήσεις.
δρος τής Εταιρίας
πληθυσμού εις τήνέκπόρνευσιν,δέν διέφυγε τήν διορατικότητα
τών θεατρικών Συγ
γραφέων, εύρίσκετο προχθές εϊς τοΰ Ζαχαράτου, συζη
τής παρούσης Κυβερνήσεως, τοϋ κ. Εμπειρικού ύπουργοϋ
τώ·/ μέ μίαν παρέαν φίλων του. Όταν έβγαλε τό πα
τοΰ Επισιτισμού, τοϋ κ. Παραακευοπούλου διοικητοΰ τοΰ I0”
Σώματος Στρατού, τοϋ κ. Βενιζέλου, Προέδρου τής Κυβερ
κέτο του, τό περιέχον μόνον ένα τσιγάρο, τό ήναψε
καί έξαφνα σηκώθηκε καί χωρίς νά άποχαιρετίση τήν
νήσεως καί ύπουργοϋ τών Στρατιωτικών, δστις, ώς είναι
γνωστόν, άπεχθανόμενος τάς άμφιταλαντεύσεις καί τά ήμίπαρέα του, κρατών μέ έπισημότητα τό πακέτο εϊς τό
χέρι, έπροχώρησε κατερχόμενος τήν δδόν Σταδίου.
μετρα, προέβη είς άπόφασιν μεγίστης σημασίας ύπό τάς
παρούσας συνθήκας. Έν τή άποφάσει ταύτη ύπάρχει τι τό
— "Ε! Μπάμπη. ποΰ πας; Τόν ήρώτησαν οί φίλοι
έξαιρετικώς νέον καί σθεναρόν. Έν αύτή εύρίσκομεν τήν
του.
καταπλήσσουσαν άναλυτικότητα τής καταστάσεως καί τό
— Πάω, άπήντησε σείων τό πακέτο του, εϊς τήν
έξόχως διορατικόν βλέμμα περιβάλλον τά λαϊκά συμφέροντα'
‘Ομόνοιαν, νά ρίξω τό πακέτο αύτό εις τό καλάθι
έν αύτή διακρίνομεν τόν ύπέροχον πολιτικόν άνδρα τόν
τών αχρήστων!
θέτοντα εϋκρινώς τά πρός λύσιν προβλήματα μέ τήν σαφή
ΠΩΣ ΜΙΛΟΥΜΕ Τ’ ΑΓΓΛΙΚΑ
ΑΓΙΟΣ ................
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,
έπίγνωσιν ένθεν μέν τοϋ βάρους τό όποιον φέρει τών συμ
Ο .........
.. — Άπό τόν
— *
>ν έδόύη
έδό0η είς τό
κ. Π. Ροδοκανάκην
φερόντων τής χώρας, ένθεν δέ ότι είναι δ ίδιος μέλος τής
Είς ένα μικρό ρεστοράν, όλίγα χιλιόμετρα έξω άπό
Οέατοον
Κοτοπούλη. ί:να 0(ιράμα ό
. ,
Ελληνικής κοινωνίας, τής άδυνάτου καί δεινοπαθούσης».
τήν Θεσσαλονίκη. Δυό "Αγγλοι άξιωματικοί γευματί
• ’ Αγιος Λημήτριος . Τό εργον συνέ
πεσε νά άνεβασΰή κατά τάς ήμέρας
Ή μακρά άλλ' ύπέροχος αΰτη μελέτη τοϋ κ. "Αμλετ, ής
ζουν. Ό ένας στρέφεται πρός τό γκαρσόνι.
της καταστρεπτικής πυρκαϊας τής
— Can, you give us a sweet;
ατελή μόνον μετάφρασιν ήδυνήθημεν νά δόσωμεν, όλίγον
Θεσσαλονίκης, ή όποία έτσι ϋπεγραμμών περί τοϋ γιγαντιαίου έργου τής Κυβερνήσεως, κατα
— Αμέσως ω ως!!... άπαντά τό γκαρσόνι εξα
θοήθησε τό όεατρικόν μυστήριον»
ποϋ έπί σειράν ήμερων άνηγγέλλετο
λήγει ώς έξής:
φανιζόμενων πρός τήν κουζίνα. Μετ’ ολίγον έπιστρέδιά τών έφη μερίδων. Ό "Αγιος Δη«Ώς βλέπομεν, είτε είναι τις οπαδός τοϋ κ. 'Ελευθε
φει τρεχάτο μέ δυό πιάτα λαγό σωτέ !
μήτριος, δπως εϊπε ό κ. Νιρβάνας,
ρίου Βενιζέλου, είτε αντίθετος αύτοϋ καί δσηνδήποτε κακήν
’Ελαφρά έκπληξις, άλλά στιγμιαία.
άποτελών δαυμάσιον έργον πρός
άνάγνωσιν υστερούσε πολύ ώς έργον
θέλησιν έχει εϊς τό νά τό άναγνωρίαη, μόνον αύτός ήδύ
Οί Άγγλοι άξιωματικοί πέρνουν τά πηρούνια καί
θεατρικόν.
‘
Οπωσδήποτε
ήτο
μία
νατο νά προβή εϊς ριζικάς καί ταχείας άποφάσεις. Τούτο
τά κουτάλια τους καί άρχίζουν νά τρώγουν. Έπί τέ
προσπάθεια προς δημιουργίαν ένός
άποδεικνύεται καταφανώς·.
λους δ ένας αποφασίζει νά ρωτήση :
εϊδους Αγίου Σεβαστιανού.
— Δέν μοΰ λές, τί θά πή «άμέσως»
ΤΟ ΖΑΜΠΟΝΙ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ
Ελληνικά ;
Τό έξής ώραΐον έπεισόδιον διηγούνται διά
Τό βλέπεις πολύ καλά, θά πή λα
τόν στρατάρχην Ζόφρ, τό όποιον τοϋ συνέβη
γός σωτέ.
κατά τήν διαμονήν του είς τήν Αμερικήν.
Καί έπειτα άπό τήν έξήγησιν αυ
Καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής παραμονής του
τήν, τήν δοθεϊσαν μέ σοβαρότητα, τό
εϊς τόν Νέον Κόσμον ό γηραιός στρατάρχης,
γεύμα έσυνεχίσθη.
δέν έγραψε έκτος άπό τήν οικογενειακήν του
“ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ,,
αλληλογραφίαν, παρά μίαν μόνον έπιστολήν,
τήν όποιαν άπηύθυνε πρός τήν κυρίαν ΟύΐλΆπό τόν κ. Γ. Σκαλιέρην ήρχισε νά
σων. Αισθηματικήν μήπως ; Έπιστολήν είς τήν
έκδίδεται είς κομψόν τόμον νέον περιο
όποιαν δλα τά σοβαρά ζητήματα τής ήμέρας
δικόν ύπό τόν άνωτέρω τίτλον. Είς τά
έτίθεντο έπί τάπητος ; Κάθε άλλο. Αί δλίγαι
τεύχη του κάθε μήνα μάς ύπόσχεται
γραμμαί τάς όποιας έχάραξεν έπάνω είς τό
ότι, θά συγκεντρώνη εύσυνειδήτως καί
χαρτί ήσαν ένα θερμό εύχαριστήριο έξ αφορ
λεπτομερώς δλα τά καθ’ ήμάς πράγ
μής ένός καλού κομματιού ζαμπόν.
ματα, στατιστικός καί έπιστημονικάς
Μίαν ήμέραν ό στρατάρχης έγευμάτιζεν είς
παρατηρήσεις καί θά πληρώνη ένα κε
τόν Λευκόν Οίκον δπου έσερβίρισαν εϊς τούς
νόν μεταξύ τοΰ ήμερησίου καί τοΰ πε
προσκεκλημένους ένα θαυμάσιο κομμάτι ζαριοδικού τύπου. Έχομεν ύπ’ δψει μας
μπονιού. Ό ένδοξος πολεμιστής τό έδοκίμασε
τό πρώτον τεΰχος, είς τό δποϊον περι
κατ’ άρχάς, κατόπιν πήρε καί δεύτερη φορά,
λαμβάνονται άξιόλογοι έπιστημονικαί
χωρίς νά παρακινηθή, καί έξέφρασε τέλος τόν
καί κοινωνικά! μελέται.
άκράτητον έ /θουσιασμόν του δΓ εν παρόμοιον
ΘΕΑΤΡΟΝ
’ΚΊΒΕΛΗΣ.
ΑΠ’ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ
ζαμπόν πέρνοντας καί τρίτη φορά. Ή κυρία
I — Πολλαί Ι’αλλικαί έφημερίδες δια
Ούίλσων κατηυχαριστήθη.
ΤΣΕ-Τϊε. Ό νεαρός κύριος Παξινος ένεφανίσση μέ Ι^-α νέον
μαρτύρονται κατά τής άποφάσεως τής
— Σάς αρέσει τόσο αύτό τό «ζαμπόνι -, στρα
έργον μίαν δίπρακτον κομεντί υπό τόν τίτλον Τσέ-Τσέ». Βεβαίως
Γαλλικής κυβερνήσεως. ή όποία ζητεί
τηγέ μου ; ήρώτησε.
ή μεγαλειτέρα του έπιτυχία υπήρξε . . . . ύ τίτλος τοΰ έργου ό
όποιος έκίνησε τήν περιέργειαν τοϋ κοινού. Έν τούτοις τΰ έργον
νά καθιερώση τό δεκάλεπτο·/ εϊς τάς
— Σάς όρκίζομαι, κυρία μου, ότι σ' δλο μου
είχε λεπτόν διάλογον έπηρεασμένον άπό τό Γαλλικόν Οέατρον. ‘Ο
έφημερίδας.
τό βίο δέν έφαγα παρόμοιο. Μπορεί κανείς νά
κ. Παξινός, έχει ένα προτέρημα: Μελετά πολύ, και βεβαίως θά γίνη
εύρη εύκολα εϊς Βάσιγκτων ;
μιάν ήμέραν θεατρικός κριτικός», πράγμα σπάνιον είς τήν Ελλάδα.
— Μερικαί μάλιστα διερωτώνται πώς
ΤΟ

ε

ΠΑΝΤΟΥ

Η

196

ΚΟΝΣΤ. ΜΑΝΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗΣ
Συνταγματάρχης τής χωροφυλακής.
Ή Εικονογραφημένη μέ Ιδιαιτέραν έδχαρίατηοιν παρουσιά
ζει σήμερον είς ιούς άναγνώοτας της τον κ. Μαντζαγριωτάκην, συνταγματάρχην καϊ 'Υπαρχηγόν τής Χωροφυλακής. Εινε
είς τών άριστων μεταξύ τών Αξιωματικών τον Σώματος καί
διά τήν μορφωοίν του καί διά τάς σ.τανίας άρετάς του. Διατβλίσας αλληλοδιαδόχως είς δλας τάς ύ.τηρεσίας τής Χωροφνλακής, άφήκεν αγαθήν άνάμνησιν ύπόυεν καί, αν διήλνε
διά τήν εύΟύτητα τοϋ χαρακτήρος του καί τήν τελείαν άμεροληψίαν εϊς τήν ίκτέλεσιν τών καΛηκόντιον του.

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

Μά ΰποστηριχθή 4 Γαλ
λικός τόκος διά τού
μέτρου τούτου, όταν
Έλβετικαί εφημερίδες,
Γαλλιστί γεγραμμέναι,
Μά πωλοΰνται μέσα εϊς
τήν Γαλλίαν άντί πέντε
λεπτών ;
— Τά · Νέα
τής
Λυώνος γράφουν έπί τοΰ
προκειμένου :
Αύτή
είνε προστασία ανάπο
δη. Είνε προστασία τοΰ
ξένου τύπου κατά τοΰ
Γαλλικού τύπου!
— ΟΙ Αυστριακοί δεν
πηγαίνουν πιά εις τά
λουτρά τοΰ Μαρίενβαδ
διά ν' αδυνατίσουν, δπως
έσυνείθιζαν έως τώρα.
— ΑΙ συνθήκαι τοΰ
πολέμου αντικατέστη
σαν κάθε άλλο κατά
τοΰ πάχους μέσον, καί
πολύ άποτελεσματικώτερον μάλιστα ή δσον
καί δ ρωμαντικώτερος
άνθρωπος θά έπεθύμει.
— Έπειτα ή ακρίβεια
είνε τρομερή εϊς τό Μα
ρίενβαδ.
— Ό «Νέος 'Ελεύ
θερος Τύπος» γράφει
οτι, γιά νά ζήσουν δύο
πρόσωπα έκεί, χρειά
ζονται περισσότερονάπό
ΙΟΟκορώνες τήνήμέρα!
Ο
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“Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ,,
ετοί if
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ΣνΓΝΔΡΟΜΗ

Εσωτερικού - Ρουμανίας Δρ. 20 | 'Αμερικής
Εξωτερικού.....................» 22 | Ρωσσίας
·
Έξάμηνος είς τό ήμισυ.

Δολλάρια 4
Ρούβλια 14

Είς ούδένα οτέλλεται τα φύλλον, άν μή ληφθή τό ισότιμον τής συνδρομής.
Έγγραφοί ένεργούνται άπό όποιονδήποτε μηνάς.

Πάσα .$>' γένει Αποστολή καί πάν έμβασμα δέον ν άποοτέλληται οΰτω :
Κ"νς Κ°νς Λ. Βραεοάνον και Κ. Λαδόπουλον, Λιενθυντάς-’Ιδιοκτήτης
τής ιΕίκονογραη ημένης·. δδός Λέκυ 21α, Αθήνας.
Προς τους συνδρομητάς.— ·μ Είκονογρωνημΐνη» πωμικαλεΐ tori ουεδρο/οιτώι
ημ, όσοι άλλάΐο,',· καΠΜκιάτ, γ" οπιόΛο,',
*
,·ό ΛγΛ'ώ'Οω
*
ri)r w«r nor ΛιίνΛινσιν
σηος όιειικόλυνηιν ιής ταχείας ότανομης ">>· η i'lior. Έπίσης παρακιΰ,εΐ tori μή
ΐ.αμβάνονται ΐγκαίραις κανα/ς καί τους έχοντας οίονύήκοτε .-raot't.-roror, >·« trtlttitoiorr
άμϊσιο: τό γραφτών Ορός λήι/'ίν τών Λπαιτουμίνων ιιίτρταν.

ΒΑΦΕΙΟΝ

ΚΑΙ

Κ ΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ . . . .

'Από τήν Νέαν Ί'όρκην μάς έρχεται ή εϊδηαις· Είς τό Πανεπιστήμιο·?
τής Φιλαδέλφειας άνεκοινώθη μεγάλη άνακάλυψις, στηριζομένη εϊς τά
γνωστά πειράματα τής μεταγγίσεως τοΰ αίματος άπό σώματος ζώντος εϊς

ΓΑΜΟΣ
ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ

Εις τά Εύρωπαϊκά
περιοδικά καί τάς εφη
μερίδας γίνεται τελευ
ταίως πολύς λόγος, άν πρέπη νά γίνωνται γάμοι κατά τήν διάρκειαν τοΰ
πολέμου. Κυρίως ή συζήτησις διεξάγεται μεταξύ τών Ηαρισινών περιοδι
κών, τά όποια παρατηρούν δτι ή Γαλλία πρέπει νά εύγνωμονή τόν πόλε
μον αύτόν, δ δποΐος τήν άπήλλαξεν άπό δυό μεγάλα κακά : 'Από τόν
γάμον δ δποΐος έγίνετο μέ μεγάλον ύπολογισμόν καί έπειτα άπό μακρο
χρόνιον σκέψιν καί άπό τόν καθυστερημένου γάμον, δηλαδή έκεϊνον πού
συνήπτετο εϊς περασμένην ήλικίαν. "Ενας συνεργάτης τής Feuiina έξετάζων τό πράγμα είς μίαν κοσμικήν συγκέντρωσιν, παρατηρεί εις κυρίαν, ή
δποία έκφράζει τόν φόβον δτι ή κόρη της διακινδυνεύει νά μείνη χήρα :
— Ή κόρη σας, κυρία μου, διατρέχει τόν κίνδυνον νά μείνη χήρα;
ΚΓ έπειτα; “Οποιος, δέν διακινδυνεύει τίποτε, δέν έχει τίποτε. Ά ! αύτός δ
φόβος τής διακινδυνεύσεως, τό αιώνιον έλάττωμα τών Γάλλων! Συχνά άπό
τόν φόβον ένός αιωνίου κινδύνου φθάνομεν εϊς τό αντίθετον δκρον. Πέστε
μου όμως, κυρία μου, επιθυμείτε νά μείνη αιωνίως ντεμουαζέλα ή κόρη
σας: Τάχα θά μειωθή ή κοινωνική της άξία άν χηρεύση; βά μοΰ φέρετε
τώρα καί τήν πιθανότητα τοΰ
ορφανού. Άς άφήσω κατά μέ
ρος τό δτι ή Γαλλία θά έχη
άνάγκην τέκνων καί θά φροντίση μέ μητρικήν φιλοστοργίαν
νά τ’ άναθρέψη, είνε λίγο διά
τήν κόρην σας ν' άφοσιωθή είς
τήν ανατροφήν καί τήν άνάπτυξιν ένός παιδιού, ποΰ «ά τής
ένθυμίζη διαρκώς τόν έκλιπόντα
άγαπημένον της ;
Καί δ συνεργάτης τοΰ Γαλλι
κού περιοδικού συμπεραίνει:
< Ό πόλεμος δέν άλλάσσει τί
ποτε άπολύτως άπό τάς μεγάλας
κοινωνικός άνάγκας καί αλή
θειας. Ή νεότης μένει πάντοτε
νεότης. Άν έκτίθεται εϊς τόν
κίνδυνον τοϋ πυρός, είνε εύμορ
φον νά έκτεθή καί ή νέα μαζί
της. ’Εντροπή εϊς τήν ντεμουαζέλαν ποΰ θά περιμείνη νά έξασφαλισθή δ μνηστήρ ή δ αγαπη
μένος της άπό τούς κινδύνους
τού πολέμου, διά ν’ άποφασίση
νά σύνδεση τήν ζωήν της μαζί
του. βά μοΰ εϊπήτε δτι θά έκ
θεση είς κινδύνους καί περιπέ
τειας τήν τύχην καϊ τό μέλλον
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΠΑΒΑΒΕΑ
Σεβαστή δεοποινσ καί ένάοετος σΰζνγος ά.τε(5ΐυ>οι
της; Μήπως τάχα κΓ έκεϊνος
πρό τίνος, ί| Πην. Μπαόαβέα μητέρα λατρευτή τοϋ
ϊέν διακινδυνεύει τά ϊδικά του ; ίκ τών <χν·ητέρ<ον υπαλλήλων της Βουλής και φίλου

τής Εικονογραφημένης κ. Άδ. ΜπαΒαΙίέα καί τοϋ
έπίσης συμπαθούς φίλου μας κ. il. Μπαβαβέα. eH
Αείμνηστος ήτο Ουγάτηρ τοϋ Άδ. Ιωαννίδου, τοΰ
τιμη-Οέντος διά παρασήμου ύπό τού βασιλέως “Othoνος διά τάς πρός τά Γράμματα υπηρεσίας του.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΡΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ
Γεν. Γραμμανεύς τοϋ Υπουργείου τών Οικονομικών
Εϊς έκ τών μάλλον διακεκριμένων υπαλλήλων τοϋ Οικονομικού κλάδου μέ τελείαν
υόρφωσιν. Είνε ή δεξιά χειρ τοϋ ϋπουργοϋ τών Οικονομικών.

άλλο ζών σώμα. Τό αίμα κατά τήν μετάγγισίν του καθαρίζεται διερχόμενον διά μέσου αποστειρωμένων σωληνάριων, άλλά ύπό ψύξιν.
Τό πείραμα έγινε έπί ένός άτυχους σκύλλου άπό τόν καθηγητήν Άβελ.
Συνέδεσαν μίαν αρτηρίαν τοϋ σκύλλου μέ σύστημα σωλήνων, διά τών
όποιων έκυκλοφοροΰσε τό αίμα του ύπό τήν πίεσιν τής καρδιάς του. Έν
τφ μεταξύ διά καταλλήλου συσκευής είσήχθη είς τούς σωλήνας αύτούς
διάλυμα άλατος, τό όποιον έκαθάρισε τό αίμα άπό τό σάκχαρον, τήν ούρίαν
καϊ τάς άλλας έπιβλαβεϊς ούσίας.
Καθώς ήτον ναρκωμένος δ σκύλλος μέ αιθέρα, τού έκαμαν ένεσιν μέ
ούρίαν, διά νά μολύνουν τό αίμα του. Τό μολυσμίνον αίμα έπέρασε άπό
σύστημα τριανταδύο σωλήνων διά πάγου ψυχόμενων καί έκεί εϊσήχθη τό
διάλυμα τοΰ άλατος. Τό φλεβικόν αίμα έγινε κατακόκκινον καί έπανήλθε
ΰγιές καϊ καθαρόν εϊς τό ζώον. Οί σοφοί έμειναν ένθουσιασμένοι άπό τό
πείραμα αύτό καί δέν μένει τώρα, παρά νά ίδωμεν εϊς τούς δρόμους έπιγραφάς: «Βαφεΐον και Καθαριστήριου .... τού αίματος!»
ΓΥΡΩ

ΑΠΟ

ΤΗΝ

ΜΟΔΑΝ

— Είς τό Παρίσι έλήφθη εφέτος ή άπόφασις άπό ιούς διευθύνοντας τήν
Μόδαν, ίδιοκτήτας των μεγάλων έμπορραπτικών οίκων καί ίπιοημοποιήθη
άπο τό Κράτος νά μή μεταχειρίζονται

πιά

ύφασμα διά τήν κατασκευήν ένός

γυναικείου κοστουμιού παραπάνω άπό 7’/., μέτρα.
— Έπίσης έλήφθη άπόφασις νά καταργηθονν διά τήν έφετεινήν χειμερινήν
περίοδον τά μάλλινα υφάσματα

Καί ό κ. "Αμπελ Έρμαν.

καί νά χρησιμοποιούνται τά μετάξινα.

ι» όποιος γράφει σχετικά
λέγει: «".·Ις εΰχηθωμεν νά

λευταία φύλλα τον τΦιγκαρο
*
Μόδαν ή δαντέλλα, μόλις άπελευθερωθή τό Βέλγιον».

είς ενα άπό τά τε
έπαναφερθή είς τήν

*

*
Τούς άνθρώπους καθιστφ δυ

Δέν ύπάρχει πλέον δυσάρεστο πράγμα άπό τό νά γνωρίζης πώς ένας
άλλος γνωρίζει ότι δέν γνωρίζεις έκεΐνο πού έπρεπε νά γνωρίζης.

στυχείς, δχι τόσον ή δυστυχία,
δσον ή δίψα τής εύτυχίας.

Εϊς τήν έστίαν τής οικίας μία ιερά φιλία έρχεται καί παρακάθηται, ώς
αντικαταστάτης τής άγάπης. Δυστυχείς έκεϊνοι οί όποιοι δέν τήν έννοοϋν.

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ "ΕΣΤΙΑ,, 11292

