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τροπον καί τούς Δημογέρον
21 ’Οκτωβρίου 1912
τας έπί κεφα/.ής συρρέουν
ένα ιστορικόν κειμήλιον
έπί τού σκάφους καί δακρυπεριήρχετο είς τούς κόλπους
σμένοι φιλούν τήν σιδερένια
τής Μεγάλης Μητρός Ελλά
κουβέρτα του.
δος. Κύριος άνά τά εχθρικά
— Καί ποΰ είν’ ό καπτάν
ΰδατα ό Ελληνικός στόλος
Γιάννης; έρωτοΰν.
διετάσσετο διά τοΰ ασυρμά
— Ποιός καπτάν Γιάννης:
του ύπό τοΰ Υπουργείου τών
άντερωτοΰν οί άξιωματικοί.
Ναυτικών νά σπεύση είς τήν
— Ό Μπρατσάνος μαθές.
έν όνόματι τοΰ Βασιλέως
Κυβερνήτης μας εϊναι
κατάληψιν καί άπελευθέρωό κ. Αντώνιος Βρατσανος·
σιν τής μικράς. άλλά δοξα
τούς πληροφορούν οί άξιωσμένης, νήσου Ψαρά.
ματικοί. Τό καράβι μας εϊναι
Άφ’εσπέρας δ ασύρματος
ό -Ιέραξ'. Ό καπτάν Γιάν
τοΰ Αστεροσκοπείου έπ’ αρ
νης είναι άρχηγός μας στήν
κετήν ώραν έζητοΰσεν ένα
«Νέα Γενεά».
έλαφρόν σκάφος διάνάέκτεΟί κάτοικοι μένουν έμλέση τήν διαταγήν τής Κυ
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ.
Εϊναι ή τελευταία σημαία ποΰ έκυμάτισι ν
Ορόντητοι καί. ώς έξ ενστί
έπί τών Ψαρών κατά τήν Τουρκοκρατίαν. "Οταν άμέσως μετά
βερνήσεως. Αίφνης ό δέκτης
τήν άπελευΐΙέρωσιν τής νήσου μετέ(’··| είς προσκύνημα κύλαΐίές
κτου σταυροκοπούνται μέ
τοΰ σταθμού αρχίζει νά
ό βουλευτής τότε Ψαρών κ. Δ. Βρατσάνος, έκ τών Διευθυντών
βαθυτάτην κατάνυξιν.
κτυπά:
τοΰ Ιίεριοδικοΰ, ή Δημογεροντία συνελΟοΰσα εκτάκτως δι είοιΉτον άπλή σύμπτωσις ;
κής πράξεώα της τοΰ τήν έόώρησε μα£ή μέ τό ρινίον ιής
—Έδώ «Ιέραξ·. Διατάξατε.
Ήτον τής Ύπερτάτης ΔυΛίίίδος τοϋ Ίέρακος , ήτις έφόνευσε τον Διοικητήν τής νήσου.
'II διαταγή έδόθη καί τήν
νάμεως συνέργεια;
έπομένην τό πρωί τό άντιΈπί πολύ δέν ήμποροΰ
(XiKixec THC IGTOI’IXC MAC
τορπιλλικόν ήτο «έν δψει
f
σαν οί κάτοικοι νά ομιλή
Ψαρών». Οί αφελείς νησιώσουν άπό τήν συγκίνησιν,
ται, ποΰ μόλις πρό ολίγων
άλλ' ούτε καϊ οί αξιωμα
ημερών είχον μάθει τήν κήn
h IIXN
X I I O
τικοί ήμποροΰσαν νά εξη
ρυξιν τοΰ πολέμου καί άνηγήσουν τό αίτιον.
συχοΰσαν περί τής τύχης των,
....
Καί όμιλε! ή Τστορία έδώ : "Οταν κατά τήν 21 ’Ιουνίου τοΰ 1824 τό
άμα εϊδον τήν γαλανόλευκον έπηρμένην είς τό σκάφος ανατρίχιασαν.
ηρωικό νησί, άπεκεκλεισμένον ατενώς άπό τήν περίφημον αρμάδαν τού
Άλλά καί έφοβήθησαν. Οί άλλοτε ολίγοι στρατιώται. ποΰ άπετελουν
Καπετάν Πασσά, τού γνωστού Χοσρέφ, ή όποια συνίστατο άπό ογδόντα
τήν φρουράν τής νήσου, είχαν ένισχυθή. Συνεσπειρώθησαν λοιπόν είς
σκάφη τής γραμμής, δίκροτα καί τρίκροτα, προσβαλλόμενον πανταχόένα βράχον, μακράν τοΰ διοικητηρίου, έν άγωνιώδει αναμονή.
θεν καί μή δυνάμενον νά σκορπίση τόν έχθρικον στόλον λόγιρ τής πλή
Φαντάζεται καθένας τί τάραχον είχαν είς τήν ψυχήν. Τά σχόλια εν
ρους άπνοιας, ή δποία έκράτει άκίνητα τά πυρπολικά των, έχασε κάθε
τφ μεταξύ έδιναν καί έπαιρναν.
κάθε έλπίδα πλέον, έλαβε τήν μεγάλην άπόφαφιν νά πέση έμπρός εις
— Τροπίλλα είναι.
τόν Ύπέρτατον Βωμόν τής Μεγάλης Πατρίδος. άλλά νά μή παραδοθή.
— θωρακωτό είναι.
ΔΓ άποφάσεως λοιπόν τής Δημογεροντίας, ή όποια συνεδρίασε μέσαείς
—Ό καπτάν Γιάννης θάναι μέσα.
.
τόν Άγιον Νικόλαον, διετάχθη ή άφαίρεσις τών πηδαλίων δλων τών
Ό «Καπτάν Γιάννης» ήτον ό πλοίαρχος τότε Βρατσανος, οστις
έν τή νήσφ ιστιοφόρων των, διά νά μή φύγη κανείς, ή μέχρις έσχάτων
κυβερνών έλαφρά ή βαρέα σκάφη, ή διοικών μοίρας άντιτορπιλλικών,
άμυνα καί ή άνατίναξις τών πυριταποθηκών έν εύθέτιρ στιγμή· Ή άπόέσυνήθιζε νά περνά άπό τήν πατρίδα του δι’ ευλαβές προσκύνημα.
φασις αύτή άνετέθη είς τήν Εκτελεστικήν Εξουσίαν τής αυτονόμου
— Καί τ’ ήρτε νά κάνη, διάβοσκα;
,
,
,
.
αύτής τότε Δημοκρατίας, ή όποια διά τήν έποχήν έκείνην είχε καταν
Αλήθεια. Τί ήθελε ; Τό μεγάλο έρωτηματικόν ώρθώθη μέσα είς την
τήσει ή Ένετία τοΰ Αρχιπελάγους μέ τήν θαλαοσοκρατορίαν της,
σκέψιν των καί μιά κρυφή έλπίδα, ποΰ κανείς δέν έτολμοΰσε νά τήν
είς τήν Βουλήν τών Ψαρών, συνισταμένην τότε άπό τούς Δημήτριον
έξωτερικεύση, τούς έκαμε νά ριγήσουν.
Μπρατσάνον, τόν καί πρόεδρόν της. βαθύγήρον πρεσβύτην, τυφλόν
*
πλέον, Ν. Καρακωνσταντήν, Άνδρέαν Γιαννίτσην καί Άνδρ- Μαυρογιάννην. Ή Τριανδρία μέ 85 Ψαριανούς προμάχους, 45 όπλίτας ύπό
Άλλά τό σκάφος τώρα, άναπλωρισμένο, έδιπλάρωνε καί κάποια κΰνητούς Ράδον καί Άγγελον καί τούς είς τήν νήσον προοφυγόντας Χίους
σις τών ταχυβόλων του παρετηρείτο. Ό διοικητής τής νήσου, ένας
καί άλλους είχε έγκλεισθή εις τό φρούριον, τό Παληόκαστρο, ένώ είς
μεσόκοπος ανθυποπλοίαρχος, έτηγάνιζε είς τήν κουζίνα τοΰ Κοναάλλα έπίκαιρα σημεία άπό ήμερών ήμύνοντο κρατερως άλλοι γενναίοι,
κιοΰ σκοτάκια. Έπί τή θέι; του καταλαμβάνεται άπό πατριωτικόν
ώς ό Καλημέρης, ό Βελισσάριος, ό Μαυρογιάννης, ό Σαρρής, δ Τζώμένος, άφίνει τό τηγάνι καί άρπάζων τό μάουζέρ του διατάσσει τούς
τζης, ό Κατσουλέρης, δ Αποστολής, ό Ν. Κοτζιάς, δ Μαμούνης, δ
στρατιώτας νά δράξουν τά όπλα καί νά παραταχθούν πρός μάχην καί
Καλάρης, ό Δεμεστίνης.
άρχίζει νά πυροβολή.
Τό ένα μετά τό άλλο τά προπύργια πίπτουν. Τό Φτελιό πρώτον
Ό κυβερνήτης δέν έφαντάζετο έπίθεσιν. Είχε διευθετήσει τό πλήρωμά
δΓ άνατινάξεως. Ό έχθρός άποάιθάζεται χειμαρρωδώς κατακλύζων τόν
του «είς τάξιν μάχης» διά νά πτοήοη μάλλον, έσκόπευε δέ νά κάμη
συνοικισμόν, πυρπολών καί παραδίδων είς πύρ καί σίδηρον τό νησί.
άπόβασιν καί νά καταλάβη άναιμάκτως τό νησί, προφυλάσσων οΰτω καί
Είκοσι οκτώ χιλιάδες άνδρών άπέβησαν. Γυναίκες μέ τά παιδιά _ των
τούς κατοίκους άπό άντεκδικήσεις έκ μέρους τών στρατιωτών.
πέφτουν είς τήν θάλασσαν καί πνίγονται. Μόνον τό Παληόκαστρο άνθίΆλλά δταν ήκουσαν τόν πυροβολισμόν τοΰ διοικητοΰ οί αξιωματικοί
σταται σθεναρώς άκόμη ύπό τάς διαταγάς τού Άντώνη Μπρατσάνσυ,
καί τό πλήρωμα, δέν έκρατήθησαν.
υίοΰ τοΰ Δημήτρη, εικοσαετούς |ΐόλις, δστις είχε διορισθή φρούραρχος,
— ©ά τούς τήν δώσω, κύριε κυβερνήτα- φωνάζει ό άρχηγός τοΰ
άποκρούων μέ ύπερηφάνειαν καί περιφρόνησιν προτάσεις παραδόσεως.
πυροβολικού κ. Μπότασης, διατάσσων σκόπευσιν.^
Άλλ’ ή μεγάλη στιγμή τής αύτοθυσίας έφθασε. Ξημερώνει ή 22 ’Ιου
Ό κυβερνήτης συγκατένευσε καί διετάχθη ή έναρξις τού πυρός.
νίου. Τά άλλοτε φοβερά πυρπολικά τοΰ Νικολή Μπρατσάνου, Νικοδή
Άλλ’ ό σάλος τοΰ νερού έκαμε τό σκάφος νά παρακυλάη. Τό ταχυβό
μου, Παπανικολή άκινητοΰν. Ή αύτή γαλήνη.
λον έξεπυρσοκρότ>;σε, καθ’ ήν στιγμήν τό στόμιόν του ανέβαινε καί
Μιά έλαφριί πνοή, ένα κόλπωμα τών πανιών των καί ή τρομερά
ή όβίς, άοτοχήσασα, έπέρασε έπάνω άπό τό διοικητήριον καί έσφηνώθη
άρμάδα θά έτρέπετο είς φυγήν.
είς τούς δπισθέν του βράχους, δπου καί έξερράγη.
Άλλ’ άντί τής πνοής αύτής ήλθε ή προδοσία. "Ενας άτιμος Κόττας,
Οί Τούρκοι στρατιώται μέ τήν έκπυρσοκρότησιν πετοΰν τά δπλα καί
ξένος, δχι Ψαριανός, αύτομολήσας πρός τόν έχθρόν, τόν δδηγεΐ πρός
τρέπονται πρός τά ένδότερα τής νήσου. Άλλά καί δευτέραν βολήν
τό Παληόκαστρον. Συνάπτεται κρατερά μάχη, στήθος πρός στήθος.
ξερνρ τό σκάφος. Ή όβίς τρυπά τόν τοίχον τής αύλής, περνρ άπό τά
Τότε ό Άντώνης Μπρατσάνος τρέχει κοντά είς τόν
μαρμάρινα σκαλάκια, εισδύει μέσα είς τό υπο- ισόγαιον
πατέρα του, γονατίζει, τού φιλεϊ τό χέρι, τρέχει είς
καί έκρήγνυται. Τό πάτωμα τοΰ άνω ορόφου θρυμμα
τήν πυριταποθήκην καί μέ τήν πιστόλα του πυροβολεί
τίζεται, ένα χρηματοκιβώτιον κουρελιάζεται κυριολεμέσα είς ένα γεμάτο βαρέλι.
κτικώς καί... ό διοικητής: Τό ένα του χέρι σφηνώ
Ό βράχος δλος τινάζεται, κραδαίνεται ή γή, σύν
νεται έίς τό ταβάνι τοΰ δωματίου, ένα πόδι του μέ
νεφο καπνού καί σκόνης άνεθαίνει μέ σάρκας καί
τήν μπόττα σφενδονίζεται έξω. καί τό κορμί του,
μέλη άκρωτηριασμένα, δ καπνός τής Ύστάτης θυσίας.
κρεουργημένον εύρίσκεται καί αύτό έξω άπό τό δια
Καί μετά 85 έτη Αντώνιος Βρατσάνος πάλιν άπημέρισμα.
λευθέρωσε τήν νήσον.
Οί κάτοικοι, είς τό σάρωμα έκεΐνο τής Σκλαβιάς, τρέ
Άλλά καί κάτι άλλο έκαμε τούς Ψαριανούς νά ριγή
χουν άλλαλάζοντες. Λέμβος τού άντιτορπιλλικοΰ αποβι
σουν έπάνω είς τό κατάστρωμα τοΰ «Τέρακος». Ίδέτε
βάζει άγημα ένοπλον, τό όποιον σπεύδει μέ οδηγούς είς
τήν σημαίαν τών Ψαρών κατά τόν άγώνα. Ένα περιθόσύλληψιν τής φρουράς. Ένας πελώριος άράπης, φάβος
ριον κόκκινο. Έπί λευκού φόντου μία ημισέληνος καί
καί τρόμος τήν θέαν, εύρίσκεται κάτω άπό συκιές. Τόν
έπ’ αύτής δ Σταυρός. Αριστερά μία άγκυρα, σύμβολον
οδηγούν ένώπιον τού κυβερνήτου καί τά σαγόνια του
ναυτικόν, άλλά καί τής έλπίδος. Γύρω της ελίσσεται καί
κτυποΰν σαν κρόταλα άπό τήν τρομάρα, ένώ γονατίζει
τήν σφίγκει ένα φίδι. Είναι ό Κατακτητής- ή Σκλαβιά.
καί μέ τά χέρια ύψηλά φωνάζει · Αμάν! » ζητών έλεος.
Μά τήν γλώσσάν του τήν δαγκώνει ένα πουλί- τό πουλί
*
τής Ελευθερίας. Καί τό πουλί είναι γεράκι. Καί «Ιέραξ»
έλέγετο τό σκάφος ποΰ άπέδωκε είς τό δοξασμένο νησί
Τό νησί τώρα, έπειτα άπό όγδονταοκτιί) έτών σκλαβιά,
τήν έλευθερίαν του.
είναι έλεύθερον. Οί κάτοικοι μέ τόν Αρχιερατικόν Επί
hn
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ΓΙΟ συγκινήσεις γεμάτος ό 'Οκτώ
βριος. "Ενας τορπιλλισμός ’Ιταλικού
άτμοπλοίου, τοΰ «Cita di Bari·,
προερχομένου έξ Ιταλίας μέ ύπερδιακοσίους έπιβάτας, ώς έπί τό πολύ
Έλληνας, προσεβλήθη ύπό Αυστρια
κού ύποβρυχίου εις άπόσιασίν τινα
άπό τής Κέρκυρας. Καί ώς νά μή
ήρκεσε ή καταστροφή τοΰ πλοίου
έπί τέλους, τό αιμοδιψές σκάφος
ήθέλησε νά κορέοη τήν απληστίαν
του καί μέ τούς ατυχείς καί αμά
χους, εντελώς αόπλους, έπιβάτας του,
βάλλον κατά τών είς τάς λέμβους
τοΰ πλοίου προσφυγόντων καί τήν
σωτηρίαν ζητούνταν. Πεντήκοντα
περίπου "Ελληνες προξενικοί, φεύγοντες έκ Τουρκίας διά νά έπανέλθουν είς τάς εστίας των, έπνίγησαν
άπό τάς βυθιζομένας λέμβους καί έφονεύθησαν άπό τάς μιαιφόνους
βολίδας τών θηριανθρώπων αύτών, οί όποιοι δέν ξεύρουν ποΰ νά ξεσπά
σουν τήν έκ τών άλλων αποτυχιών των λύσσαν των.
Τί νομίζουν πώς κάνουν; Μπραβοΰρες; Μίση μόνον καί έχθρότητα
σπείρουν, τήν όποιαν Οά θερίσουν καί θά συγκομίσουν έν εύθέτω στιγμή.

*
"Αλλη συγκίνησις: Ένα μέτρον έκ σοφής προνοίας ύπαγορευθέν,
άφοΰ μιά φορά ώς έμπόλεμοι ύποκείμεθα είς πάσαν πολεμικήν περιπέ
τειαν, μιά προκήρυξις τοΰ Α' Σώματος Στρατοΰ, καθοδηγούσα διά τών
έφη μερίδων τούς ’Αθηναίους τί πρέπει νά κάμουν έν ή περιπτώσει
εχθρικά αεροπλάνα έπεχείρουν έπιδρομήν κατά τής πρωτευούσης, παρεξηγήθη καί οί αφελείς, τών όποιων οί καλοθεληταί ύπεδαύλιζον τόν
πανικόν, έτρομοκρατήθησαν.
Τί έγινε, δέν περιγράφεται. Ή διάδοσις όργιάζουσα όίριζε καί τήν
ώραν μέ τά λεπτά, καθ’ ην τό εχθρικόν άεροσμήνος θά ήτο έν «δψει
’Αθηνών·. Καί έσπευδαν οί πανικόβλητοι νά ετοιμάσουν ύπόγεια καί νά
έξεύρουν καταφύγια. "Ενας συμπολίτης κατσικών είς κάποιο προάστειον
έκάλεσε βυτία καί αντλίας καϊ έξεκένωσε τόν βόθρον τής οίκίας τυυ,
διά νά κρυβή μετά τής οίκογενείας του κατά τήν μοιραίαν στιγμήν,
ένώ άλλοι έξενύκτησαν, φοβούμενοι ότι ή έπιδρομή θά γίνη νύκτα.
Ψ
Καί πολίτικα! συγκινήσεις : 'Ο περίφημος περί ευθύνης ύπουργών
νόμος, ό όποιος είχε καταντήσει σκιάχτρο άληθινό, σωστός μπαμπού
λας, διά νά φοβερίζουν, άφ’ ής ούτος έθεσπίσθη, αί αντιπολιτεύσεις
τούς κατά καιρούς οργιάζοντας ύπουργούς, έτέθη άκόμη μίαν φοράν
είς έφαρμογήν. Ή Βουλή, μετά μακράν συζήτησιν, θεωρούσα ότι ή
πολιτεία τών ύπό τούς κ.κ. Σκουλούδην, Γούναρην καί Σπ. Λάμπρον
κυβερνήσεων ήτο αντεθνική, παρέπεμψεν είς Ειδικόν Δικαστήριον τούς
μεταοχόντας αύτών, τό όποιον συνεκροτήθη ώς ορίζει ό νόμος. Είς
άλλην εποχήν καί μόνη άπειλή περί Ειδικού Δικαστηρίου ή «σκαμνιού·
δπως έλεγον, άκουομένη είς τήν Βουλήν συνετάρασσε καί πολιτικούς
κύκλους καί Τύπον καί Κοινωνίαν. Τώρα τό πράγμα έπέρασε σάν μιά
φυσική συνέπεια.
*
Ψωμί! Ψωμί! Ψωμί! Άφθονον ‘ψωμί. Οί ’Αθηναίοι δέν θά έχουν
παράπονου άπό τόν ’Οκτώβριον. Έχόρτασαν ψωμί. Εκατόν δράμια ή
μερίς, σοΰ λέει ό άλλος. Μόνον όλίγας ήμέρας παρετηρήθη κάποια
ανωμαλία, όφειλομένη είς τήν απληστίαν μερικών αρτοποιών, οί όποιοι
δέν άρκοΰνται ϊσως είς τό ένα σπήτι που έκαμαν άπό τήν ήμέραν τοΰ
άποκλεισμοϋ καί ένοοΰσαν 100 % κέρδος. Άλλά τό Κράτος άλλην μίαν
Ϊοράν ή&έλησε. Συνεβλήθη μέ ομάδα αρτοποιών ενσυνειδήτων καί
πέκλεισε τούς αισχροκερδείς. Καί τώρα οί τελευταίοι τραβούν τά
μαλλιά τους.
*
Άν δέ τά έχει δλος δ κόσμος μέ τήν αισχροκέρδειαν, τί πρέπει νά
είπή κανείς καί διά τήν λωποδυσίαν; Χίλιους δυώ τρόπους έσκαρφίσθηκαν, διά νά συγκεντρώσουν δσον τό δυνατόν περισσότερα δελτία, άφοΰ
δέν ήμπόρεσαν μετά τά αυστηρά μέτρα τών Αρχών νά οικονομήσουν
ύπεράριθμα. Έπηγαίνατε είς τό άρτοποιεϊον νά πάρετε τήν μερίδα σας
καί έχάνατε τά δελτία σας μέσα άπό τά μάτια σας. Άλλοι πάλιν μέ
τυπογραφικούς άριθμούς διόρθωσαν τά δελτία τοΰ πρώτου δεκαημέρου
τοΰ ’Οκτωβρίου είς δελτία τοϋ δευτέρου. Φαντασθήτε δτι ένας είς τά
Πετράλωνα, φέρων στολήν άξιωματικοΰ καί έπιβαίνων αυτοκινήτου μέ
δύω ψευδοστρατιώτας, άπεγύμνωσε δλην τήν συνοικίαν τών δελτίων της,
διαβεβαιών τούς κατοίκους δτι ή «ύπηρεσία, επειδή άνεκάλυψε κατα
χρήσεις, θά άντικαταστήση τά δελτία διά νέων·. Καί κλαϊνε μανάδες,
ού μήν άλλά καί γέροι καί νέοι καί παιδιά.

*
Νερό άκοΰμε, άλλά νερό δέν βλέπουμε. Πέντε οκάδες θά δώση δ
Κοκκιναράς, έξ τά ιδιωτικά πηγάδια, καί άν έπίστευε κανείς τά γραφό
μενα περί τής έπαρκείας τοΰ ΰδατος, θά έφούσκωνε σάν βάτραχος.

ΕΝΑ

ΜΗΝΑ

’Εξακολουθεί ή παροχή τού ΰδατος, παρ’ δλας τάς επαγγελίας ιού
κ. Σπ. Πάτση, είς τήν πόλιν μέ τό σταγονόμετρον.
Ό καλός μας φίλος ϊσως έπικαλεσθή πρός δικαιολογίαν του τό ότι
δταν άνέλαβε τό Δημαρχικόν αξίωμα ήτον πολύ άργά πλέον. Διότι διά
τό καλοκαίρι έπρεπε νά φροντίση άπό τήν άνοιξιν καί διά τήν λειψυ
δρίαν ποΰ μάς έτζιτζίκωσε τό καλοκαίρι εύθύνεται βέβαια ό κ. Γ. Τσόχας, ό όποιος ευχαρίστως άπεχώρησε, δταν έπρεπε, τής Δημαρχίας, διά
νά μήν έπισύρη τήν γενικήν κατακραυγήν. Άλλά νά τώρα ποϋ είναι
χειμώνας καί ό κ. Πάτσης, άναλαβών τόν ’Ιούνιον, ήμποροΰσε νά είχε
φροντίσει. Διότι έπί τέλους δέν είχε καί συμβόλαιον μέ τόν ουρανόν νά
“δΧ'σθ ά-πό τόν Σεπτέμβριον κρουνηδόν νά βρέχη. Καί έγινε μέν δ,τι
έγινε^ γιά τόν χειμώνα. Τουλάχιστον όμως φροντίζει άπό τώρα διά
τήν άνοιξιν καί τό καλοκαίρι; Άν έννοή νά μάς χορτάση πάλιν μέ έπαγγελίας, τότε πρέπει νά μάθη καί τόν μύθον τοΰ Άντρειωμένου.
*
Ούτε λάδι, ούτε ζάχαρη, ούτε κρομμύδια, ούτε, ούτε, ούτε. Γιατί;
Είς τό ερωτηματικόν οί αρμόδιοι απαντούν μέ άπειρες κουκίδες, αΐιινες είς τήν τυπογραφικήν λέγονται αποσιωπητικά ή μέ βήχα, ή δποία.
δπωςέδιδάχθημεν, εϊναι ή άπορία τοΰ ψάλτου. Καί δμως καί άφθονον
λάδι έγινε καί ύπάρχει, καί κρομμύδια καί ζάχαρης ύπάρχει, άφοΰ δταν
τήν πληρώνη κανείς πρός 8 καί 10 δρ. εύρίσκει δσην θέλει. Τουλάχι
στον αί ειδικοί ύπηρεσίαι τών αρμοδίων Υπουργείων μάς έκοπάνιζαν
μήνες τώρα τήν αφθονίαν καϊ ύπερπαραγωγήν καί ύπεραυτάρκειαν. Τί
συμβαίνει λοιπόν ; Οί έμποροι αποδίδουν τήν ύπερτίμησιν αύτήν είς τάς
διατιμήσεις άφ’ένός καί τόν διά τών δελτίων περιορισμόν τών μερίδων,
ίοχυριζόμενοι δτι άν, χάριν παραδείγματος, δέν ώρίζετο είς 30 δράμια
κατά Ιδθήμερον ή μερίς τής ζακχάρεως, δέν θά έφθανε ή τιμή της είς
τάς 10 καί 12 δρ. κατ’ύκάν, δσον τήν έφθασαν οί λαθρέμποροι, προβλέποντες δτι τό άτομον μή άρκούμενον είς τά 30 δράμια θά έζητοΰσε
ζάχαρη καί λαθραίος.
’Άς έλπίσωμεν τέλος πάντων δτι ή έξαγγελλομένη άπόφασις περί
(ίονοπωλήσεως τών πρώτης ανάγκης τροφίμων, έν συνδυασμφ πρός
άλλα ύπό σκέψιν μέτρα, Οά μάς έπιτρέψη νά ζήσωμεν. Αρκεί τό Κρά
τος νά............. θέληση.
*
Έπάνω έκεί είς τό Ιταλικόν μέτωπον τά σύμμαχά μας καί άδελφά
στρατεύματα ήτύχησαν. Ποια είναι ή έκτασις τής άτυχίας των, δέν
έγνώσθη. Οί ειδήμονες δμως πιστεύουν δτι πρόκειται περί απλής φάσεως τοΰ πολέμιου, τήν όποιαν θά επανορθώσουν αί έκ τοΰ Δυτικού
μετώπου συντονως σταλεϊσαι συμμαχικοί έπικουρίαι. Ό Ελληνικός
Λαός μέ αγωνίαν καί βαθυτάτην συγκίνησιν παρακολουθεί τό είς
τόν Ιερόν αύτόν Άγώνα άποδυθέν αδελφόν έθνος.
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Τ Αγριόπαπιάν
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του, ενα
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δυνατώτερα

έργα

του,

έχει

ώς βάοιν τήν

ώραίαν λεζάντ τής άγριόπαπιας, ή όποια, πουλί τοΰ νερού, δταν τραυματιαθή,
πεισμώνει καί διά νά μήν πέση

τό

ζωντανή είς τά χέρια τον κυνηγόν, βουτά είς

νερό εως τόν βυθόν ιής λίμνης ή τοΰ ποταμοί· καί πιάνεται μέ τό ράμφος

της άπό τά υδρόβια χόρτα καί μένει εκεί ώς ποϋ νά ψοφήσ//.

Περίεργον πείσμα. Άλλ’ άκόμη περιεργότερος
ένφ θεωρείται κακόν ζώον,
τήν “Ανω Α'ζγυπτον,
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οί σκορπιοί,
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Ό αστακός πάλιν, παρ' δλην τήν πανοπλίαν του, είναι δειλότατος" Οταν συνάν
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Οί θαλασσινοί, οσάκις θέλουν νά χαρακτηρίσουν τόν θρασύ
δειλου, λέγουν: τ"Αμα τοΰ βάλης τή φωνή άποχύνει σάν τόν
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τάς μεγάλας πιέσεις τοΰ νπερκειμένου υδατίνου στρώματος,
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εΐσάγων είς αυτήν τό άλλο γυάλινο ρομπινέ τοΰ έκ καουτσούκ
σωλήνας, πού έτοποθέτησε είς τήν άρτηρίαν διά μιας όμοιας τομής, καί
νάτήν οτερεώση μέ νήμα άσηπτον. Τότε άφαιρεϊ τούς σφιγκτήρας καί
άπό τήν φλέβα καί άπό τήν άρτηρίαν, ανοίγει τιι δύο ρομπινέ, τό άρτηριακόν αίμα άρχίζει νά εισρέη είς τήν φλέβα, ή όποία φουσκώνει καί
κτυπςι σάν σφυγμός Καί ό άναιμικός. ό κίτρινος, δ έξηντλημένος, άρ-χίζει νά ζωντανεύη, νά χρωματίζεται, νά... άναζή. ένώ ό άλλος, ποΰ
δίδει τό αίμα του, ώχριρ, καί έξαντλεΐται δλονέν.
Τώρα δ χειρούργος καταβάλλει δλην του τήν προσοχήν καί παρακο
λουθεί καί τών δύο τήν τάσιν τών σφυγμών. "Ενα λάθος, μιά άφέλεια.
μιά λησμοσύνη ήμπορεΐ νά πληρωθή μέ τήν ζωήν τοΰ γενναίου, πού
δίδει τό αίιια του. άπό συγκοπήν.
*
Είς τά χειρουργεία καί είς τά νοσοκομεία τοΰ ’Ερυθρού Σταυρού έχουν
το'ιρα τήν μετάγγισιν είς τήν ήμερησίαν διάταξιν, άπειροι δέ οί έκάστοτε
προσερχόμενοι διά νά δώσουν μέ χαράν τό αίμα των καινά σώσουν ένα
τουφέκι. Καί δέν ύπάρχει, έπειτα άπό τάς άγωνιώδεις στιγμάς ποΰ περ
νούν οί ιατροί καί οί νοσοκόμοι, παραχολουθοϋντες τάς φάσεις τών
εγχειρήσεων αυτών, τίποτε τό συγκινητικώτερον,'τό πλέον ιιεγαλειώδες.
τό ωραιότερου, άπό τό ήρεμον καί γεμάτο χαράν βλέμμα τού δίδοντος τό
αίμα του. ποΰ αισθάνεται τήν ζωήν νά τού ξεχύνεται σταλαγματιά -σταλαγματιά άπό τάς άρτηρίας του καί άντιμετωπίζει τόν θάνατον μέ ένα
μειδίαμα γλυκύ είς τά χείλη.
ρίαν,

<Εικονογραφημένη» εί_
’
- Λ , της, __
«____________ τήν
ίς παλαιό
τεύχη
παρακολουθούσα
πρόοδον τής ’Επιστήμης, είχε γράψη συνοπτικώς περί τών μεγάλων
Η
τολμημάτων τής χειρουργικής, άτινα καταντούν αληθινά θαύματα. Καί
θά ένθυμοϋνται οί άρχαΐοι φίλοι της τά πειράματα τοΰ Καρρέλ, δστις
κατώρθωσε νά μεταμοοχεύη, έπί ζώων κατ’ άρχάς, μέλι] καί σπλάγχνα
έξ άλλων ζώων ομοιογενών, άτινα καταλλήλως παρεσκεύαζε είς διάλυσιν μαγειρικού άλατος καί τά διετήρει ύπό ψύξιν. Άκόμη πρό ολί
γου τό Περιοδικόν ώμίλησε περί τών έν ’Αμερική πειραμάτων άλλων
σοφών, οί όποιοι κατώρθωσαν νά καθαρίζουν τό αίμα ζώων, διά συστή
ματος σωλήνων.
Τώρα νέα πάλιν θαύματα μάς άναγγέλλονται άπό τά στρατιωτικά χει
ρουργεία καί νοσοκομεία τής Γαλλίας, δπου σιωπηλά καί αθόρυβα οί
σοφοί σώζουν καί επισκευάζουν τούς προμάχους τού Γαλλικού έδά
φους. "Οταν ένα έθνος έχει άποδυθή είς πόλεμον, δέν ύπάρχει δι" αύτό
πολντιμώτερον άπό τό αίμα ένός στρατιώτου. Καί συμβαίνει τραυματίαι
νά έξαντλούνται άπό αιμορραγίας , τάς όποιας έπακολουθεϊ φυσικά ό
θάνατος. Νά σώζουν λοιπόν τούς
έξ αιμορραγίας έξηντλημένους,
~______________________________
νά τούς τονώνουν, νά —άς μάς
’
είΓ'
επιτροπή ή έκφρασις— τούς ξα«
IfcjW )
ναμποτιλλιάρουν διά νά ήμπο
ροΰν νά τρέξουν πάλιν είς τό
/■'λ.
μέτωπον. ’Εκεί έστράφη ή προΙ'^έ·
σοχή τών σοφών καί έσκέφθησαν
,ό ί· · . ■1.
’’jt/
νά προσφύγουν είς τήν μετάγγι"Tp·
Πρόκειται περί μετοχετεύσεως
αίματος, περί, άληθινής καί κατά
κυριολεξίαν, μεταγγίσεως τού αϊ-

απαράλλακτα, όπως άπό

'·
J

, ·"

Αυτί] καθ' έαυτήν ώς έγχείρησις ή μετάγγισις είναι εύχερεστάτη. Άλλά
πρέπει νά λαμβάνωνται ύπ' οψει μερικαί συνθήκαι τάς όποιας οί πρώτοι
έπιχειρήσαντες δέν είχον ύποπτεύσει, οί δέ σύγχρονοι χειρουργοί καθώρισαν έν λεπτομερείς, καί πόση αΰστηρότητι. Πρέπει έν πρώτοις τά δύω
αίματα, τό αίμα τού δίδοντος καί τό αίμα τοΰ λαμβάνοντος. νά προέρχωνται άπό άτομα τοΰ αύτοϋ είδους. Έν έναντίρ περιπτώσει άπό τοΰ
ένός είς τόν άλλον έπέρχονται αντιδράσεις καί αλλοιώσεις έπικίνδυνοι
τών όποιων άμεσος καί τρομερά συνέπεια συνήθως είναι ό δι" εμβολής
θάνατος. Έξηκριβώθη τοΰτο καί άπό πειράματα διαφόρων χειρούργων,
οί όποιοι ήθελησαν νά μεταγγίσουν είς άνθρώπους τό αίμα ζώων.
Άφ' έτέρου άπαραιτήτως πρέπει τό έγχυνόμενον αίμα είς τάς φλέβας
τοΰ άσθενοΰς, τού όποιου Οέλομεν νά ένισχύσωμεν τήν ζωικήν ενέργειαν,
νά μή χάση ουδέ στιγμήν τήν έπαφήν μέ τά έσωτερικά τοιχώμαεα ένός
άγγείου. ’Ακριβώς είς αύτό δέν έδόθη άρχικώς προσοχή καί διά τοΰτο
πολυάριθμοι άποτυχίαι θλιβεροί έσημειώθησαν, πολύπλοκα δέ έπενοήθησαν συστήματα συσκευών αχρήστων μέ σύριγγας καί στρόφιγκας,
προορισμένων νά συλλέγουν τό
αίμα προηγουμένως καί έπειτα
\
νά τό έγχύνουν. Ένιΐι τουναντίον
- ,·
πρέπει νά συστομωθούν άπ’ευJ
θείας τά αίματοφόρα άγγεΐα τών
-/ί. ^Αί>· ■
δύω υπάρξεων, ή μία έκ τών
fca-v j-όποιων εύρίσκεται είς άμεσον κίν/ , V.” { , ' ''ί ·\
δυνον, ένφ ή άλλη πλήρης υγείας
' I. ■ .
s V
ζωή? έρχεται νά απόσπαση
>4' y'-~ λ'ξ',Λ
“πό τούς όνυχας τού θανάτου
·Ζ'ι
V
®να “γωνιώντα.
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Φαντάζεσθε το'ιρα τί γίνεται σήμερον με τάς κρυψιγραφικάς υπηρεσίας τών
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εύρυτάτη χρήοει ιίσόρματος.

Βασιλείς πρός άύέ.ήλους.

νπ

Κρυηιιγραφία είναι κάτι τι πολύ παλαιόν πράγμα.
"\’Δδιάφορον ιίν τά σημερινά συστήματα δέν έχουν καμ-

των

Έν πρώτοις τά κρυψιγραφικά λεξικά καί τά κλειδιά
είναι εϊς χεΐρας
ειδικών καί μονίμων νπαλλήλο»', οί όποιοι ίΐποκλ.ειστικήν υπηρεσίαν έχουν νά

συντάσσουν τά τηλεγραφήματα τών υπουργών καί νά μεταφράζουν τά υπηρε

°Z™o· μέ τά άρχέχω'α.
>λ·.Λ

κυλινδρικήν

ρας του,
μάθη τί έγραφεν ό ένας
τήν Σκυτάλην. Έτυλιγαν οπειροειδώς

ράβδον

άπό ξύλο

κατά τό μήκος

έγραφαν

ένα

χαράσοουν

ράβδου

τής

μόνον

γράμμα

μακράν τεμάχων

προς τόν άλλον.
έπάνω είς μίαν
έπί

παπύρου,

σπείρας τοΰ παπύρου.

έφ’ εκάστης

τοΰ

1916'

τό

κρυψιγράφους.
Οί Γερμανοί

τόν

πάπυρον

τόν

καί

έστελλαν

πρός

τόν

παραλήπτην.

τό

Έάν

έπάνω

έπαιρνε ένας τρίτος, δέν ήμπορονοε νά διαίΐάση τί έγραφε, διότι
είς
τόν πάπυρον έβλεπε διάφορα γράμματα τοΰ άλ.φαβήτου άτάκτως τοποθετη

τά

δέν

βέβαια

όποια

νά

είξευρε

ουναρμολογήση,

διά

τμήμα

νά

τήν κρυψιγραφίαν
Είς τό τμήμα

ήδύνατο

κρυψιγράφων τής «καρριέρας

τά

συντάσσουν

και

μέ ομοιον κύλινδρον,
ξανατυλίγων τόν πάπυρον νά

την γραφήν.

νά μάθουν

ο! κύριοι υΰτοί,

, οί όποιοι έν συνεργασία με τήν ajj-ην έπίοης

υπηρεσιακά

συνδυασ/ιοί.

κρυψιγραφήματα,

άλλ’ άναγινώσκουν

οί πράκτορες

ποϋ υπεξαιρούν

τής κατασκο

κρυψιγράφον

δέν

κρύφιου

υπάρχει

έγγραφον.

Andre Laney,

Τάδε λέγει

πράγματα θά έμαθαίναμε, αν

Τί περίεργα

'

κανένας κρυ-

7;
*
^

οτι μέ είκοσι μόνον σημεία

κρυψιγραφικά γίνονται, ούτε ολίγοι, ούτε πολλοί, μόνον 2,000,000,000,000,
000

είς περιωπήν επιστή

έν Βερολίνο» άπαοχολεΐται στρατιά

Καί τά ορνιθοσκαλίσματα άκόμη κατορθώνει νά τά διαβάσι/.

"Ισως μερικοί νομίζουν ότι είναι ενκολον νά διαβάσι] κάνεις πάπυρον σκυ

τάλης. 'Αρκεί λοιπόν

ειδικούς

πείας άπό διπλωματικούς οάκκους ξένο»· Κρατών. Jia τόν
Γερμανόν

άναγνώση

είκοσίεξ

άποτελέση

<5 παραλήπτης, έφοιδιασμένος
πάχους,

εϊπωμεν ότι κατιι το

σάς

διέθετεν

τήν έχουν άναγάγει

τοΰ Κέντρου

καί τά κρυψιγραφικά έγγραφα,
λέξεις καί φράσεις. Μόνον
τοΰ αυτού, μετ’ ακρίβειας

Βιέννης

τής

τελείαν είς τό εΐδός της «μηρμυκιάν τής Κατασκοπείας·, όχι μόνον μεταφρά
ζουν

μένα,

οί Υπουργοί
τά κρυι/αγρα·

Κατόπιν

μης άληθινής.
έξετύλιγαν

τμήματος. Αρκεί >·«

Κρυηαγραφικοΰ

Κρυψιγραφτκόν

τό έξοιτερικόν,

είς

Τούς συνοδεύει ό διευθυντής ή ένας υπάλ

καί τά κλειδιά των.

λεξικά

ληλος

οί Βασιλείς, ούτε

Ούτε

διοίκησιν.

τοΰ όποιου

φροντίζοντες νά

τήν άνακοίνωσίν των,

τήν κεντρικήν

έχουν είς χεΐράς των καί όταν ταξειδεύουν
φικά

νά

Έπενόησαν λοιπόν

πρός

σιακά

Καί οί αρχαίοι ήθελαν νά αλληλογραφούν, χωρίς νά
ήμπορή ένας τρίτος, άν ή γραφή περίέπιπτεν είς χεΐ

*

ΊΙ έγχείρησις είναι πολύ ντελικάτη καί πρό πάντων άγωνιώδης διά τούς παρισταμένους. Δύο
τών ηρώων.
τραπέζια τοποθετούνται παραλ
ληλίας και είς άπόστασιν τριάντα
εκατοστών, προοριζόμενα διά τόν
'Γό πράγμα δέν είναι νέον.
δίδοντα
καί τόν λαμβάνοντα
"Εγιναν κατά καιρούς, άπό πααίιια. Ό χειρούργος στέκει ανά
λαιοτάτων εποχών, πειράματα
μεσα μέ όλα τά χρειώδη του. Καί
πρός τούτο. Ή πρώτη άπόπειρα
είναι τά χρειώδη του αυτά ελά
έγινεν εις τήν Γαλλίαν κατά τά
χιστα : Σφιγκτήρες χαλύβδινοι
τέλη τού ΙΖ' αίώνος, ακριβέστε
ΚΑΤΑ ΤΑ ΤΕΛΗ TOY iz'.—*Ετοι φαντάζονται δτι περί τά τέλη τοΰ ΙΖ' αίώνος έγίνετ»
διά τήν άπομόνωσιν τών αγγείων,
·)»μ«τάγγισιςίτοΰ αίματος. Τότε’έθεταν είς έπικοινωνίαν βραχίονα μέ βραχίονα.
ροι· δέ τό 1667. "Εγινε μάλιστα
σφιγκτήρες αιμοστατικοί διά νά
τότε, λόγφ τών κινδύνων οΰς
πιέζουν βαθμηδόν καί νά ρυθμίπαρουσίαζεν, ελλείψει μέσων αντισηπτικών καί αποστειρωτικών, καί
ζουν κατά βούλησιν τήν διέλευσιν τού αίματος, τσιμπιδάκια, ψαλιδάφοβερός καυγάς μεταξύ τών Denis καί Liiinartiniere, πολεμίου φοβε
κια στραβά διά τάς τομάς τών άρτηριιϊών καί σωληνάρια άπό καουτσούκ
ρού τής έγχειρήσεως ταύτης, είς τόν όποιον έλαβε μέρος καί ή Αύλή,
άπολήγοντα εκατέρωθεν είς γυάλι\_
-------~~,
f,t-·"'· ςνω.ιρ·να ρομπινέτα,
αλειμμένα
έσωτεριέως δτου τήν 17 ’Απριλίου 1ΰ68 τό Δικαστήριον τού Σατλέ δι’άποφάκώς μέ λεπτότατου στρώμα παραφίνης. "Ολα αυτά άσηπτα, άποστεισεώς του, έπί ποινή φυλακίσεως, άπηγόρευσε τήν μέθοδον ή έγχείρησιν
ρωμένα τελείως.
τής μεταγγίσεως, έφ’ όσον η ’Ιατρική Σχολή τών Παρισίων δέν άπεΤά δύω άτομα καταλλήλως προητοιμασμένα τοποθετούνται είς τά δύω
φαίνετο προηγουμένως περί τού άναποφεύκτου αύτής.
τραπέζια, κατά τρόπον ό'ιστε τά πόδια τού ένός νά άντιστοιχοΰν είς τό
’Αλλά πρό τριακονταετίας τό ζήτημα τής μεταγγίσεως τού αίματος
κεφάλι τοΰ άλλου. Διότι τό αίμα μιας άρτηρίας τού βραχίονος λαμβάνεσυνεζητηθη καί έξητάσθη έκ νέου είς τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας κατ’ άρ
ται διά νά έγχυθή είς τήν φλέβα τού ποδός. Καί τέλος τό ευεργετικόν
χάς ύπό τών Crile καί Dehelly, έσχάτως δέ ύπό τού Carrel καί έν Γαλχέρι καί τό μέλλον νά σωθή πόδι τοποθετούνται έπάνω είς ένα περιστρε
λίρ ύπό πλειάδος χειρούργων, μεταξύ τών όποιων οί Forgue καί Tuffier,
φόμενοι· τραπεζάκι, άφοΰ έπιτευχθή έπί άμφοτέρων μία τοπική άναιέως δτου έγενικεύθη.
σθησία διά Νοβοκαΐνης, διά νά άποφύγουν κάθε ακούσιαν κίνησιν τοΰ
Καταφανές λοιπόν είναι δτι έν Γαλλίρ συνελήφθη ώς ιδέα ή μετάγένός ή τού άλλου έκ τών έγχειριζομένων. Ό χειρούργος τώρα διανοίγει
γισις, είς τήν ’Αμερικήν έφηρμόσθη έν εύρείρ κλίμακα καί ξαναγυρίζει
τό άντιβράχιον τού δίδοντος, άπομακρύνει τούς ιστούς, αποχωρίζει καί
είς τήν Γαλλίαν, δπου τώρα είς τά νοσοκομεία και τά χειρουργεία τήν
έλευθερώνει τήν κερκιδικήν άρτηρίαν είς μήκος μερικών έκατοστών,
έχουν, δπως λέγουν, σάν «ψωμί καί τυρί·. Πρέπει νά έξηγηθή δμως δτι
έπειτα τήν δένει εις ένα σημεΐον καί είς μικρόν άπόστασιν τής κολλρ ένα
δέν πρόκειται απλώς περί άντικαταστάσεως τού ασθενικού αίματος
σφιγκτήρα. Αίμα δέν κυκλοφορεί πλέον. Τυλίγει τό τμήμα αύτό τής άρ
ένός έξηντλημένου
τηρίας μέ μία κομπρέσσα βρεγμένην μέ διάλυσιν άπεστειρωμένου μαγει
διά καθαρού καί
ρικού άλατος, διά νά μή στεγνώνη. "Επειτα μέ μιά ψαλιδιά κάνει ένα
σφριγηλού αίματος
άνοιγμα εις τήν άρτηρίαν σχήματος V μεταξύ τού σφιγκτήρος καί τού
ένός ΰγειούς, άλλά
δεσίματος, ανοίγει μέ τσιμπιδάκι τά χείλη τής τριγωνικής τομής καί
πρό παντός περί
προσεκτικά εισάγει μέσα τό
άποδόσεως είς ένα
ένα γυάλινο ρομπινέ καί
θνήσκοντα οργανι
τυλίγει δλα μαζή σέ μιά
σμόν, τόν όποιον
κομπρέσσα ορρού.
μία μεγάλη αιμορ
Άφίνει τότε τόν δίδοντα
ραγία έφερε έως τό
καί παραλαμβάνει τόν λαμ
κατώφλι τοΰ τάφου,
βάνοντα. ’Απογυμνώνει μέ
τών απαραιτήτων
τόν αυτόν τρόπον τήν έκλεζωικών στοιχείων,
γεϊσαν φλέβα καί μέ προσο
οϊα είναι τά αιμο
χήν δένει δλα τά μικρά φλεσφαίρια. Ένδείκνυβίδια ποΰ ήσαν μαζή της.
ται άκόμη ή μετάγΠλησιάζει τότε τόν ένα
γισις είς τάς περι
κοντά είς τόν άλλον, εϊς
πτώσεις τής οξείας
τρόπον ώστε ή αρτηρία καί
αναιμίας, αί όποϊαι ή φλέψ ποΰ πρόκειται νά
είναι θανατηφόροι
έπικοινωνήσουν, νά έφάείς τούς τραυματι
πτωνται σχεδόν άλλήλων.
σμένους, εξαντλού
Δέν τοΰ μένει πλέον παρά
ΤΤΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΓΧΕΙΡΗΣΙΣ.—Έπάνω είναι τό
μενους άπό μεγά
Η ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ. -Τώρα Αρτηριακόν αίμα άπό τό άντιΰράχιον
νά ένωση τήν φλέβα, άφοΰ
άντιβράχιον τοϋ δίδοντος καί κάτω τό πόδι τοϋ
μεταγγίζεται είς την φλέβα τοΰ ποδιον.
λας αιμορραγίας.
τήν πλύνη, μέ τήν άρτηλαμ6άνοντος.

τρόπον

ταχύτατου
γνωρίζομεν τί έοτί Κρυηιιγραφία. Είναι μία μέθο"/? οποίας άλ.ληλ.ογραφοΰν αί Κυβερνήσεις μέ

'^Οί

•

ί'··

Έν τώ μεταξύ ό τραυματίας συνέρχεται σιγά-σιγά, ή αναπνοή τακτο
ποιείται, τά χείλη του έχουν πάρει τό ζωηρόν χρώιιά των, τά μάτια του
χάνουν ολίγον κατ' ολίγον τήν υαλώδη στιλβηδόνα των. Έσώθη.
Ό χειρούργος κλείνει τόν σφιγκτήρα τής άρτηρίας τοϋ δίδοντος καί
δένει τήν φλέβα τοΰ νεκραναστάντος.Έπειτα άποκαθιστρ, άπομακρύνιον
τόν ένα άπό τοΰ άλλου, τά άγγεΐα καί τά μέλη των είς τήν προτέραν
κατάστασιν, συρράπτων τούς ιστούς καί τό δέρμα καί ιιετριάζων τούς
πόνους των διά μιας ένέσεως κοκαΐνης.
Πρό τών πολέμων ή μετάγγισις είχε καί θύματα, τών όποιων ή Επι
στήμη μέ σεβασμόν άναφέρει τά ονόματα. Ό Garnier καί ι> Vincent,
εσωτερικοί τού Λυών, δώσαντες τό αίμά των είς δύο τραυματίας, έπλήρωσαν μέ τήν ζωήν των τήν έπιστημονικήν άφοσίωσίν των. Καί άκόμη
ό Maurice Raynaud καί ό Nussbann, χειρουργοί καί οί δύω, οί όποιοι
εύρεθέντες πρό έπειγούσης άνάγκης, δέν έδίστασαν ν'άνοίξουν μόνοι τάς
άρτηρίας των διά νά σώσουν τούς τραυματίας των, άποθανόντες αυτοί
είς τό τέλος άπό έξάντλησιν.
Καί είναι ωραία τιι επεισόδια καί τά παραδείγματα τής αυτοθυσίας,
ποΰ λαμβάνουν χώραν είς τά χειρουργεία.
Μία κυρία προσεφέρθη νά άμείψη άδρώς ένα γενναϊον πού έδωκε τό
αίμα του. Ακούστε άπάντησιν:
— Ξέρετε κυρία...τό αίμα τοΰ στρατιώτη δέν πουληέται- δίδεται.
Ακούστε καί τά λόγια ένός διόσαντος τό αίιια του πρός τόν λαβόντα:
— Σοΰδωκα φίνο αίμα, κύττα νά μήν τό λερώσης.
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ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

ύ κορυφαίος κρυψιγράφος τής

ψιγράφος έδημοοίευεν άπομνημονεύματα ! Πόσα άπλυτα θά
ήρχοντο είς φώς Ι.Βεβαιονν οί έρευνήσαντες άόχεϊα Κρατών, ότι είς
άστυνομικάς έκθέσεις καί άλληλογραφίας συνωμοτών ευρήκαν στίχους

έποχής

καί

Ύπελόγισεν

τοΰ κόσμου.

θά έπιχειρήση νά διαβάοη

άκόμη

<5 όποιος

καί σελίδας όλοκλήρους κρυψιγραφημένας. Είς τά άρχεϊα τής Γαλλίας,

άπό είκοσι μόνον

είς τό Παρίσι, εύρέθησαν χειρόγραφα με περιεργοτάτους χαρακτήρας,

οτι ένας αναγνώστης,

τέτοιο έγγραφον, άποτελούμενον

ώστε

σημεία. Ικανός δέ καί σβέλτος
έντός δευτερολέπτου νά δοκιμάζη κάθε
συνδυασμόν τών σημείων αυτών, θά χρειασθή 75,000,000 έτη καί πάλιν δέν

οί όποιοι

θά έχη δοκιμάσει όλους τούς συνδυασμούς διά νά κατορθόιση νά τό διαβάση.

καί ' Υπατείας άλ,φάβητον
συνωμοτώ»· τής σπείρας τοϋ Gtorgts
Cadudal. Κατώρθωσαν μάλιστα νά είίρουν καί τό κλειδί.

’Εν

τούτοις

ό

περίφημος

κρυψιγράφος

αύτός

ΟΙ

ν'
τής πέννας μτΐς

ΐρεΐς άνθρώπους

έπενόησε

πρακτικόν

καί

κατίι

τόν 'Οκτώ

ότι ήσαν άπό τό έν χρήσει έπί Διευθυντηρίου

τών

ΜΗΝΟΣ

ΤΟΥ

ΝΕΚΡΟΙ

άφήρπαοε ό θάνατος

έξηκριβώθη

κατά πρώτον δημοοίευσίς της καί ή κατά φυλλάδια

καί ή κατό

έκδοοίς της,

πιν είς σώματα πώλησίς της τον άνέδειξαν είς λαϊκόν συγγραφέα, τοΰ όποιον

βριον.

Πρώτον - πρώτον τόν Κίμωνα Μιχαηλίδην,

μοναδικοΰ

κα!

έπί

σειράν

έτών

φωτίσαντος

τόν ιδρυτήν τοΰ

Ελληνικήν

τήν

άλλοτε

Οικογένειαν

τά έργα έρροφώντο άπό
ή

έκδότας της

καθαρώς

φιλολογικού

περιοδικού

τόν πολνν κόσμον.

·Κασοιανίι- άπέφερε

περί

Εϊς τε

τόν συγγραφέα καί

τάς 50 χιλ. δραχμών ώς

τους

κέρδος.

Διά νά τό ίδρύση καί νά

·Παναθήναια·.

Άφθαστος

είς ού^-ηφιν

Κυριάκός

ό

καί

δημιουργίαν

περιπετειώδη,

είχε

τό συντηρήση τό περιοδικόν του είς μίαν άπαρέγκλιτον πορείαν άρκετά κα/,αι‘καταντήσει, τηρούμενων τών αναλογιών, ό Πονσιον ντ'ε
οθητικής έμφανίσειος

έπί μίαν δεκαετίαν ό Μιχαηλίδης έδαπάνησε ές

Ιδίας

δραχμών, αδρότατα πληρώνων

τούς

Τερράϊγι

τής 'Ελλά

δος. Έσχάτως δμως παθιον άπό νρσημα τδιν οφθαλμών, τό όποιον τοΰ περιώπεριουσίας περί

πολυπληθείς

τάς εξήκοντα

ουνεργάτας του,

χιλιάδας

έως οτου έμεινε άπένταρος

καί

ήναγκάσθη νά

ξητήση θέσιν. Πρέπει δε νά οημειωθή άκόμη οτι ό Μιχαηλίδης πριν έκδώση

ρισε τήν πολυγραφίαν του

περιήλθεν

τους πόρους του,

καί

καί άοθενήσας είσήχθη ε’ις τόν «Ευαγγελισμόν·

είς στενοχώριας

δπου καί ΰπέκυψε.

τά < ΠαναΟήναιά· του είχε περιφανή θέσιν είς τήν Τράπεζαν Έμπεδοκέπους,
τής όποιας οίκειοθελώς άπεχώρησε διά νά έπιχειρήση τήν έκδοσίν του.

άλήθεια.

Όταν προιτοεξεδόθησαν τά εΙΙαναθήναια > είχαν κάμει

όέ

είς τόν κόσμον τής έποχής των με τήν έμφάνισιν των, τά
τήν πολυτέλειάν το»· καί τήν δλόκληρον ταξιαρχίαν ιών
καί

τάς

φιλολογικός των διαλέξεις

είχαν γίνει

τό

*

Καί

κατόπληξιν

γραφεία το»· με
συνεργατών των,

κέντρον τών κορυφαίοιν

<3?αί τόν

τρίτον διεκδικεϊτό καλαμάρι- τόν Γεώργιον Βαλαβάνην, δστις
ήτο έκ τών διακεκριμένιον άνωτέρων υπαλλήλων τοΰ Κράτους. Άπό μίαν έκ

τών μεγάλα»· οικογενειών τής Γορτυνίας καταγόμενος, άκόμη
χισε νά γράφη καί

νά μεταφράζη. Είς

στορημάτων·, τής μοναδικής

λογογράφων μας.
Άλλ’ ό Μιχαηλίδης

δεν ήτο άπλ.οΰς έκδοτης-

πρωτοτυπίαν πολΔήν καί έγραψε πολλά.

Είχε

δ'ε

ήτον καί

πέννα

καλή

με

καί μεγάέ,ην παρατηρητι

οί άνθρωποι

τών

Γραμμάτων, οί όποιοι

εικόνας

καί

νεώτατος, ήρ-

τών • ‘Εκλεκτά»· Μυθι-

έπιμελώς

έπιλεγομένην

ΰλην

τό όνομά του εις όλους σχεδόν τους τόμους.

"Επειτα προοχωρήσας είς τήν δημοσίαν υπηρεσίαν, άπό τής κατωτάτης βαθ-

μίδος
κότητα.
Ίον νεκρόν του προέπβμιραν ολοι.

είς

έκδόσεως τοΰ 1881, φιγουράρει

τους τόμους

τής ιεραρχίας

βαθμόν

τοΰ

τόν

τών οικονομικών υπαλλήλων, τάχιστα προήχθη είς

Τμηματιίρχου.

Άλλά

χωρίς

νά

κατά καιρούς έπέρασαν άπό τάς σελίδας τοΰ Περιοδικού του καί πολύς εκλε

περιοδικά καί εφημερίδας υπό φευδώνυμον.

κτός κόσμος, διότι άνήκε είς μίαν άπό τάς πρώτας οικογένειας τής Σμύρνης.

λέση ή 'Εικονογραφημένη
*

παύση

Καί

γράφων

είναι

είς

διάφορα

τώρα καιρός νά κα-

τους άναγνώστας της είς ενα μη/μόσυνόντου, άπο-

καλ.ΰπτουσα εις αυτούς ότι ό υπό τό ψευδώνυμον Έκτωρ Κασταλ,ίας κοσμών

*

τάς σελίδας της με μεταφράσεις στίχο»· τοΰ Ουγκώ, τοΰ Μυσσ'ε

καί

άλλων

Γάλλων ποιητών, δεν ήτο άλλος παρά ό Γ. Βαλαβάνης, έπιμελώς έπί έτη κρυπτό
3Υίετά τόν Μιχαηλίδην ό Αριστείδης Κυριάκός,

ό έπί μακράν άρχισυν-

τάκτης τοΰ «Χρόνου·, ό συγγραφεύς θεατρικών καί μυθιστορηματικών έργων,

έκδοτης κ.λ. Ποιος δεν ενθυμείται τήν «Κασσιανήν· του; 'Πεις τόν «Χρόνον·

άπό

μενος ΰπ αυτό τό ψευδοινυμον καί παύσας νά μας στέλλη ΰλην μόνον δταν
έτους περίπου έπεσε είς τήν κλίνην, άπό τήν όποιαν τόν άπέσυραν νεκρόν.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
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γνωστή είς τούς φιλολογικούς καί καλλιτεχνικούς κύκλους, τόσον τούς ίδικούς μας, δσον καί τούς ξένους, κόμησσα Ούρανία
Σδρ’ιν Ν. Ζαβιτσιάνο άνέγνωσεν έσχάτως ένώπιον κύκλου λογίων
μετάφρασή' της τής τραγφδίας τοϋ Γερμανού δραματικού συγγραφέως Kormer, έπιγραφομένης Jriny ., έπί τή εύκαιρία τής
μελλούσης παραστάσεως αύτής. άναβληθείσης λόγφ τών εκτά
κτων περιστάσεων.
ΊΙ κόμησσα Ούρανία Σδρίν Ν. Ζαβιτσιάνο ανήκει είς μίαν τών
άρχαιοτέρων καί άριστοκρατικωτέρων οικογενειών τής Εύρώπης. μέ
τήν ιστορίαν της δέ έχουν άσχοληθή μέχρι σήμερον πολλοί δια
πρεπείς ιστορικοί, καθώς ό Becattini «Storia Ragionosa», Pellegrivi «Cenii storiei delle famiglie dei Conti Sdrin <> Srcn·, ό Lucio
• Storia Dalniazfca», ό Conte Nani Mocenigo Notizie Storiche»,
ό Conte · Ι’ίέττο e Nicolo fratelli Sdrin ·, ό Carducci Teeissez i Conti
Sdrin «Registri Andigaven-., «Consigli di Ceffalonia», Cecelli, Χιώτην
καί άλλοι πολλοί.
Ή οικογένεια τών κομήτων Σδρίν έλαβε διαδοχικώς πολλά ονόματα
κατά τήν μακραίωνα αύτής ιστορίαν. "Εφερε κατά περιόδους τά ονό
ματα Serin, Sdriny, Siderivo, Srevski, Sdrigne,
καί τέλος Sdrin, Sdrinski, δπερ καί έπεκράτησε
τών άλλων, έπαιξε δέ σπουδαϊον ρόλον είς τήν
καθ' δλου Εύρωπαϊκήν ιστορίαν.
Ή γενεαλογία της αρχίζει άπό τόν έκτον
αιώνα μ. X. άπό τήν έποχήν τοΰ Αύτοκράτορος
'Ηρακλείου (610-646). Κατ’εκείνην τήν έποχήν
οί Σλάβοι καί οί Κροάται κατετρόπωσαν τούς
Δαλματούς καί κατέλαβον τήν χώραν των. Οί
λαοί ούτοι διηυθύνοντο άπό 12 αρχηγούς, έκ
τών όποιων, δπως λέγει ό ιστορικός Lucio, έξελέγοντο άποκλειστικώς οί βασιλείς, οϊτινες άποτελοΰν τούς πρώτους θεμελιωτής τοΰ Έθνους.
Μία τών κυριωτέρων αύτών οικογενειών ήτο
η τών Sabi ell καί έξ αύτής κατάγονται αί πλέον
ένδοξοι καί εύγενεΐς οικογένεια; τής Κροατίας
καί Δαλματίας, δπως άλλως τε καί ή κόμησσα
Ούρανία Σδρίν Ζαβιτσιάνο ύπεστήριζε πάντοτε,
δτι δηλαδή ή οικογένεια Σδρίν δέν είναι Ένετική, άλλά Κροατική, έκ τοΰ Agram.
Διά τήν καταγωγήν τής οικογένειας αύτής, ή
όποια έδωσε γερουσιαστής, βασιλείς, άντιβασιλεΐς, στρατηγούς, ποιητάς, ό κόμης Nicolo Β.
έγραψε τήν «Zriniada» κατ' άπομίμησιν τής
• Ίλιάδος» τού Όμήρου καί τής «Αίνιάδος» τοΰ
Βιργιλίου.
Οί περισσότεροι Ιστορικοί παραδέχονται δτι
κατάγεται άπό τών βασιλέων τής Κροατίας.
Τούτο βεβαιοΰται καί έκ τοΰ οικοσήμου τό
όποιον πρώτον φαίνεται είς τό οικογενειακόν
δενδρον, διότι καί τά πολλά ονόματα ποΰ εϊδομεν άνωτέρω τά έλαβεν άπό τά πολλά φρούρια
καί τιιιάρια, τά όποια είχεν είς τήν Κροατίαν.
Τό δέ όνομα Brebiz τό έλαβεν έκτοΰ ομωνύμου
φρουρίου τής Κροατίας, τό όποιον έδωρήθη είς
Η ΚΟΜΗΣΣΑ ΟΥΡΑΝΙΑ
αύτήν άπό τόν βασιλέα τής Ούγγαρίας Beta III
ενεχα τών
ευεργεσιών ας, C.A.UC,
έλαβεν έκ
Stepco -Stefalo
c. τοΰ
LVV o»LCpW
- Oleimu Marivogn,
lUdl WVgll,
το οποίον διετέλεσεν ύπό τήν κυριότητά του μέχρις δτου άντήλλαξαν
κατ επιθυμίαν τοΰ βασιλέως με εκείνα τοΰ Jrin, πολλής γαίας καίφρούρια τής Κροατίας. Έκτοτε ήρχισεν επικρατούν πλέον τό νέον όνομα, τό
όποιον έμεινε πάντοτε είς τήν οικογένειαν μέχρι σήμερον. Τό οικο
γενειακόν δένδρον τοΰ κόμητος Σδρίν κοσμείται μέ 15 οικόσημα.

*
Σκοπός τοΰ ιστορικού σημειώματος δέν είναι ν' άπαριθμήσωμεν τούς
ηρωισμούς τής ιστορικής αύτής οικογένειας καί νά καταδείξωμ'εν ποιαν
θέσιν κατέχει έν τή παγκοσμίω ίστορίφ, άλλά νά καταδείξωμεν πώς
ή οικογένεια αυτή εύρεθη είς τήν Κεφαλληνίαν καί πότε έγεινεν
Ελληνική καί ορθόδοξος.
Λόγφ των μεγάλων πολέμων καί εσωτερικών διαμαχών είς έκ τού
κλάδου τής οικογένειας ήναγκάσθη ν’ άλλάξη εθ νικότητα καί νά μεταβή
φυγαδευθείς είς Βενετίαν.
Ή Κεφαλληνία εύρίσκετο, κατά τήν έποχήν εκείνην, ύπό τήν Τουρκι
κήν δεσποτείαν μέχρι τοΰ Βογιαζίτ II καί τοΰ τήςΈνετίας πολέμου, δστις
κατέληξε τφ 1500, τή βοήθεια τοΰ Τσπανικοΰ Ναυτικοΰ, είς τήν έκδίωξιν τών Τούρκων έκεΐθεν ύπό τών Ενετών καί τήν κατάληψιν τής
νήσου ύπ' αύτών. Αρχηγός τών Ένετικών δυνάμεων ποΰ υπέταξαν
την νήσον, καίτοι καλώς φρουρουμένην καί ίσχυρώς ώχυρωμένην,
ήτο ό Conte Martino Sdrigna, δστις διά τήν έπιδειχθεϊσαν έν γένει
ανδρείαν του κατά τήν αλωσιν τής νήσου καί τήν στρατηγικότητα,
μεθ' ής ένήργησε. διωρίσθη διοικητής αύτής.
Ό κόμης Martino άπέκτησε πολλά τέκνα, μετά τόν θάνατόν του
δέ ή Γερουσία, ένεκα τών πολλών υπηρεσιών του πρός τό Κράτος
έγκατέστησεν είς τήν θέσιν τοΰ διοικητοΰ τής νήσου τόν υίόν αύτοϋ
"Αλέξανδρον, μολονότι ήτο 25 έτών, καί έκτοτε άλληλοδιαδόχως οί
άπόγονοι αύτοϋ έλάμβανον τάβ πρώτας θέσεις καί τήν αρχηγίαν τών
νήσων Κεφαλληνίας, 'Ιθάκης, Ληξουρίου. Άλλ’ ώς συμβαίνει πάντοτε
είς τοιαύτας περιστάσεις, αί μεγάλαι θέσεις, τό μεγαλείον τής οικογέ
νειας αύτής, τά πλούτη καί ή εύγένεια έξήγειραν τήν ζηλοτυπίαν τών

\>

καί ώς έκ τούτου εύρίσκοντο είς διαρκείς έριδας καί προσ
τριβής μέ τάς πρώτας οικογένειας τής Κεφαλληνίας, ώς τής τών Τυπάλδων, τοΰ στρατηγού Μεταξά, Άννίνων, Άντύπα. Τόν ’Οκτώβριον τοΰ
1771 ό Μεταξάς ήνώθη μετά πολλών χωρικών κατά τής οικογένειας
τών Σδρίν καί επιτεθείς είς Κατολέκ έπυρπόλησε τάς οικίας, ήρπασε
πολλά πολύτιμα σκεύη, κατέστρεψε οικογενειακά έγγραφα καί πολυ
τίμους θησαυρούς καί τά πάντα μετέβαλεν εις τέφραν. Μετά τά γεγο
νότα ταΰτα ό κόμης Elia κατόρθωσε μετά τοΰ υιού του Σπυρίδωνος
νά διαφύγωσι καί έπανέλθωσιν είς Βενετίαν. Έκεΐ κατήγγειλαν τούς
δράστας καί αυτουργούς, οϊτινες καί κατεδικάσθησαν είς θάνατον.
εντοπίων,

Ψ
Μεθ’ δλας δμως ταύτας τάς καταστροφάς ή οικογένεια τών κομήτων
Σδρίν έθεωρεϊτο ώς ή πλουσιωτέρα οικογένεια όλων τών Veneto
Levanto. Τό 1777 ό Conte Spiridon Sdrin ένυμφεύθη τήν εύγενή
κόρην τοϋ ίατροΰ Lorenzo Giozza <li Muravo, Elisabetta. Έκ τοΰ
γάμου τούτου απέκτησε τρεις υιούς, τούς Guerrino, Pietro, Elia καί
Bernardo Luca, οϊτινες δταν έπανήλθον είς Κεφαλληνίαν κατά τό 1810
ένυμφεύθησαν καί οί τρεις είς τήν νήσον
ταύτην μέ Έλληνίδας ορθοδόξους. Έκ μέν
τοΰ κόμητος Elia έγεννήθη ό κόμης Νικό
λαος, δστις έβαπτίσθη έν τή Όρθοδόξφ
Εκκλησία καί νυμφευθείς ιιετέβη κατόπιν εις
Βενετίαν, δπου άπέκτησε τέσσαρα τέκνα, τούς
κόμητας Pericle, Elia, Donna καί Aspasia.
Ό κόμης Elia μετά τών δύο αδελφών
Aspasia καί Ντορίνης έπανήλθον είς Κεφαλ
ληνίαν καί κατοίκησαν έν τή οικία τών θείων
αύτών κομητών Gerassinto καί Spiridion
Sdrin, είτα δέ άποκατεστάθησαν έν Κερκύρα
δπου ό Elia ένυμφεύθη τήν
Μαρίαν Κο
νεμένο Μπέη είς Πρέβεζαν, έν τή Όρθο
δόξφ Εκκλησία- Ό κόμης Ήλίας Σδρ’ιν
έχρημάτισεν υποπρόξενος τής ’Ιταλίας έν
Κερκύρρ κσι πρόξενος έν Πρεβέζη. Ώς υπή
κοος ’Ιταλός άφήκε τέσσαρα τέκνα τόγ κόμητα Γεώργιον, δοτις έπεσε μαχόμενος γεν
ναίας έν τφ Ίταλικφ στρατω κατά τόν
τελευταίου πόλεμον πρό δύο έτών, καί τάς
Άλή, Άδαν, Μαργαρίταν.
Έκτοΰ κόμητος Πέτρου έγεννήθη ό κόμης
’Ιωάννης, δστις, νυμφευθείς, άπέκτησε πολλά
τέκνα, έκ τών όποιων ΰπάρχουσιν έν τή ζωή:
οί κομήτες Ήλίας, Νικόλαος καί ή Σοφία.
Ό κόμης Νικόλαος, νυμφευθείς, άπέκτησε
τρεις υιούς, τούς κόμητας ’Αλέξανδρον, Ίωάννην, Άνδρέαν καί τρεις θυγατέρας, τάς Ευτυ
χίαν, Ελένην καί Λίναν. Ό Conte Bernardo
Lucca ένυμφεύθη τήν έκ τής οικογένειας τών
κομητών Κλαδά Εύαγγελινήν, έκ τοϋ γάμου
δέ τούτου άπέκτησε τέσσαρα τέκνα, τούς
κόμητας Γεράσιμον καί Σπυρίδωνα καί τάς
ΣΔΡΙΝ Ν. ΖΑΒΙΤΣΙΑΝΟ
“Ανναν καί Κορνηλίαν, έξ ών ούδείς ζή.
Έκ τοΰ κόμητος Γερασίμου υπάρχουν
μόνον τέσσαρα τέκνα· ό κόμης ’Ιωάννης καί Σπυρίδων ιατρός, αί
Εύριδίκη καί Εύαγγελινή. Έκ τοΰ άποθανόντος υίοΰ κόμητος Νικο
λάου υπάρχουν τρία τέκνα έν τή ζωή. οί κόμητες Γεράσιμος, Διονύ
σιος καί ή ’Αλίκη.
rO κόμης Σπυρίδων Σδρίν διετελεσεν έπανειλημμένως βουλευτής έν
τή Ελληνική Βουλή καί δήμαρχος έν Κεφαλληνία, άπεβίωσε δέ έν
Βιέννη είς ηλικίαν 45 έτών. Νυμφευθείς τήν εύγενή Καλλιόπην ΒυΟραντό, αληθές υπόδειγμα μητρός είς στοργήν καί άφοσίωσιν, άφήκε
πολλά τέκνα μικρά, τούς κόμητας Δημοσθένην, Ηαναγήν, Αλέξανδρον,
Σπυρίδωνα, τήν κόμησσαν Ούρανίαν καί Ριγγίναν καί Όλγαν.
Ή δώ Ριγγίνα ένυμφεύθη τόν Άγ. Άννινον, έκ τών ιπποτών Καβαλιεράτου. Ό κόμης Σπυρίδων, ό καί μόνος έν τή ζωή, διαμένει εγκατε
στημένος έν Άθήναις. Ό κόμης Αλέξανδρος άπεβίωσε νεότατος, μόλις
25 έτών έν Ρωσσία, άφήσας πολλά έργα, έκ τών όποιων καταφαίνεται
περιτράνως οποίαν θέσιν θά κατεΐχεν έν τή Φιλολογίρ. διά τών έργων
αύτοϋ, έν οΐς διακρίνεται καί τό έπιγραφόμενον •"Ερως και Γυνή»
αφιερωμένου είς τήν αδελφήν του κόμησσαν Ούρανίαν.

*
Αύτή έν συντόμφ ή έξέλιξις τής μεγάλης καί άριστοκρατικής οικογέ
νειας τών κομήτων Σδρίν, τής όποιας ζώσα απόγονος είναι ή γνωστή
φιλόλογος, συγγραφεύς καί καλλιτέχνες κόμησσα Ούρανία Σδρίν Ν. Ζαβιτσιάνο. Τήν εύγενή δέσποιναν θαυμασίως σκιαγραφεί ό ιστορικός
Καρντοΰτσι είς τήν βιογραφίαν τής οικογένειας Σδρίν, είς τήν Galleria
Biografica Internazionale di Roma.
Ή κόμησσα Ούρανία Σδρίν Ζαβιτσιάνο, λέγει ό
ιστορικός Καρντοΰτσι, ένυμφεύθη νεαρωτάτη τόν ια
τρόν Νικόδημον Ζαβιτσιάνον έκ Κέρκυρας, άνδρα
σοφόν, φιλάνθρωπον καί άγαθοεργόν. Όταν νύμφη
άφίχθη είς Κέρκυραν έμειναν έκθαμβοι πρό τοΰ κάλ
λους τής νεαρός κομήσσης, τής οποίας ή φωτογραφία
έλαβε τό βραβεΐον τής καλλονής είς τήν έκθεσιν τής
Ιταλίας. Έάν είναι άληθές δτι ή ωραία μορφή είναι
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κάτοπτρον τής ώραίας ψυχής, αυτό εφαρμόζεται τελείως διά τήν
καί γράψει ή κόμησσα Ούρανία, ίνα άνυψωθή καί άναβιβασθή ή γυναίκα
ώραίαν κόμησσαν Ούρανίαν Ζαβιτσιάνο Σδρίν, τής όποιας ή φωτο
είς τόν βαθμόν έκεϊνον τής οικονομικής, ήθικής καί πνευματικής άναγραφία λέγει άμέσως πόσον θά είναι εύαίσθητος, ωραία καί προσφι
πτύξεως, τήν όποιαν άπαιτεΐ ό πολιτισμός τών χρόνων.
λής ή ψυχή τής επισήμου ταύτης κυρίας. Ή κατατομή τοΰ προσώπου
Μετριόφρων δέ. «Δέν υπογράφω τά χειρόγραφά μου, είπεν εις
της όπενθυμίζει τήν Ψυχήν καί τήν “Ηβην, τούς δύο αθανάτους τύπους
κάποιον ποΰ τήν ήρώτησε διατί προτιμά, τό ψευδώνυμον, διότι δταν
καλλονής τής Ελληνικής Μυθολογίας. Ή σπανία ανατροφή τήν όποιαν
εύρίσκωμαι πρό τής βιβλιοθήκης μου καί βλέπω τήν παραγωγήν τοΰ
έλαβεν ή κόμησσα. τό ύπερήφαναν ύφος της, ό άτρόμητος χαρακτήρ καί ποιά
τις έπαναστατικότης είς τάς
ιδέας, τήν καθιστώσιν ΰπέροχον γυναίκα.
Τά φιλανθρωπικά έργα,
τά όποια ή κόμησσα Ούρα
νία έπιτελεϊ, είναι αναρίθ
μητα. Πολλάκις άνήλθενέπί
τής σκηνής είς φιλανθρω
πικός εσπερίδας, πότε ρδουσα μέ τήν μελωδικήν φωνήν
της ώς γόησσα Σειρήν τοΰ
ξίσματος, πότε παίζουσα
δραματικά έργα ώς τελεία
έρασιτέχνις, όχι μόνον διά
τούς έν Έλλάδι διαφόρους
φιλανθρωπικούς σκοπούς,
άλλά καί υπέρ ξένων, ώς
διά τούς έν Ίταλίρ καί Γαλ
λία. Είναι πρόεδρος διαφό
ρων φιλανθρωπικών Συλλό
γων. Ότε ό σύζυγός της
ιατρός ήτο διευθυντής τού
Νοσοκομείου καί τοΰ ’Ορ
φανοτροφείου, η κόμησσα
ιιετέβαινε καθ’ έκάστην είς
τόπροσκεφάλαιον τών άσθενών καί τών έγκαταί^λειμΕΛΛΕΙΨΙΣ ΑΝΔΡΩΝ.— Είναι αδύνατον νά φανταοβη κανείς τί γίνεται etg τήν Γερμανίαν, δπου δλοι οί άνδρες, γέροι, νέοι καί παιδιά,
δλοι ot δννάμενοι νά φέρουν δπλα, είναι είς τά άπειρα μέτωπα τοϋ πολέμου. Μίαν Ιδέαν δίδειή είκών μας αύτή, παριστώαα Γερμανίδας,
μένων παίδων καί έχυνε βάλα! όποϊαι έπήραν τήν σκαπάνην και τό πτϋον καί αντικαθιστούν τούς μαχσμένους ανδρας, άκόμη και είς τάς χειρωνακτικός έργασίας.
σαμον καί παρηγοριάν καί
θάρρος διά τών λόγων αύτής
άνθρωπίνου πνεύματος, συλλογίζομαι όχι δ,τι ήξεύρω καί τί είμαι, άλλά
τών επαγωγών, δαπανώσα ούχί ολίγα έκ τού ιδιαιτέρου βαλαντίου της.
τί δέν γνωρίζω καί τί δέν είμαι·.
Πλεϊστοι ποιηταί καί ζωγράφοι εξύμνησαν τήν καλλονήν καί τά έργα
Συνεργάτις πολλών περιοδικών'Ελληνικών καί Ιταλικών, έλαβε μέρος
αύτής (Proseliedi καί Όρ. · Poesie ίστ. I. Doria Spade») καί πολλοί
είς πολλούς διαγωνισμούς έν Έλλάδι καί Ίταλίφ, ή δέ άπάντησίς της
άλλοι. Ή λατρεία τής κομήσσης δέν είναι μόνον διά τήν Αγαθοεργίαν,
περί «Educazione ei suoi benefizi» είς ώραίαν’Ιταλικήν γλώσσαν,
τάς Ώραίας Τέ’χνας καί τά Γράμματα, άλλ' είναι καί δεινοτάτη ποδηέθεωρήθη ώς ή καλλιτέρα άπάντησίςήτις καί έβραβεύθη, καθώς καί είς
λάτρια, άμαζών άτρόμητος, τεννίστρια, φίλη τοΰ sport.
τόν διαγωνισμόν τοΰ περιοδικού «Donna» καί είς πολλούς Ελληνικούς
Κατά τούς τελευταίους πολέμους έδείχθη ακατάβλητος έν τή ενα
τοιούτους. Εκτός τών Ελληνικών διαφόρων μεταλλίων, έχει καί ’Ιτα
σκήσει τοΰ καθήκοντος καί τή φανατική πρός τήν παατρίδα άγάπη
λικά διά τήν φιλανθρωπικήν καί φιλολογικήν δράσιν της. Πλεϊοτα
ή κόμησσα Ούρανία. "Οταν ό άγών ήρχισε, διεκρίθη μεταξύ τών πρώ
έργα της πρωτότυπα διαφόρων κοινωνικών καί φιλολογικών ζητημάτων
των καταταχθεϊσα ώς νοσοκόμος έν τφ Στρατιωτική) Νοσοκομείφ
έδημοσιεύθησαν υπό τό ψευδώνυμον Φράϊα καί πλεϊσται μεταφράσεις
Κερκύρας.Έπίσης καί κατά τόν πόλεμον τοΰ 1897. Έν τώ Νοσοκομείο)
της έκ διαφόρων γλωσσών. Άλλ’έκεϊνο μέ τό όποιον κατήγαγε κοί άπό
έπεριποιήθη μετά μεγάλης αύταπαρνήσεως τραυματίας καί έθεωρεϊτο
σκηνής θριάμβους είναι τό έργον της «Ή ισχύς τοϋ μίσους» κατά τά
παρ’ αύτών ώς άγγελος παρήγορος.Ίδίως ή αυταπάρνησίς της διεκρίθη
Μανιάτικα έθιμα, δραματικώτατον καί πολύ δυνατό,δπερ έπαίχθη πέρυέν τή νοσηλεία δύο άξιωματικών Σέρβων οϊτινες έπασχον εκ τύφου.
Έκινδύνευσετότετήν ζωήν της βαρέωςάσθενήσασα.Όχιμόνονέθεωρεΐτο
σιν είς τό Κεντρικόν Θέατρον.
_
_
,
....
Άρκεϊ μία έπίσκεψις έν τφ μεγάρφ της έν Κερκύρφ διά νά λάθη τις
παρ’ αύτών ώς άγγελος παρήγορος καί σωτήρ, άλλά έθεώρησαν τήν
ιδέαν τοΰ τρόπου, καθ' δν
---------------------------------------------------- μετά τού συζύγου της διήρχοντο τάς ώρας των. Είναι
ή
τε/χία πινακοθήκη. Καί ώς
,
όρθώςέντή «Έστίφ» έγραψε
χρονογράφος τις, περί τοΰ
• Πώς διήρχετο τάς ώρας
1
της ή Κόμησσα», ώνόμασε
. τό μέγαρον αύτό «Κατοι
κίαν τώνΜουσών καί Ναόν
τοΰ Όλυμπου».
*
Τά οστά τής πριγκηπίσοης Αικατερίνης Ragocei,
θυγατρός τοΰ ήρωος Πέτρου
Σδρίν, μετεφέρθησαν έκ
Κωνσταντινουπόλεως, δπου
εξόριστος μετά τοΰ υίοΰ της
άπεβίωσε. Τότε αί Αύστριακαί εφημερίδες έγραψαν καί
περί τής έν Κεφαλληνίρ οι
κογένειας di C. Sdrin, ιδίως
δέ περί τής κομήσσης Ούρανίας Σδρίν Ν. Ζαβιτσιάνο,
τής οποίας όμοΰ μετά τής
•τοΰ κόμητος I’ietro Sdriny
έδημοσιεύθησαν αί φωτο
γραφία) έν τφ εικονογρα
φημένη) περιοδικά) Illusχωράφια
των,
τί
σάς
λέγει;
Είναι
πολεμισταϊ
ΚΑΙ ΑΛΛΗ.— Αύτή δέ ή είκών πού παριστφ Γερμανούς στρατιώτας, καλλιεργοϋντας τά
trirte Zeitung· καί τοΰ έν
τοΰ μετώπου, άγρόται, είς τούς ό.τοίους έδόΰη, κατά την εύΰετον έποχήν, αδεια διά νά όργώσουν καί νά σπείρουν τά χωράφια των.
Κερκύρφ μεγάρου της.
Ή «Εικονογραφημένη» λογίζεται ευτυχής διότι, άποφασίσασα νά
κόμησσαν καί ώς ίδικής των καταγωγής, ώς καί ό ευρισκόμενος σήμεγνωρίση είς τήν Ελληνικήν Φυλήν τάς (ΐεγάλας οικογένειας, αί όποϊαι
1 : hovitch βέβαιοί.
διεκρίθησαν έπί ύψίσταις ύπηρεσίαις πρός τήν πατρίδα, έπί αύτοθυσίφ
Τό συγγραφικόν στάδιον τής κομήσσης ήρχισεν άπό τό 1896. Έν
καί άνδρείρ. καί αί όποϊαι άποτελοΰν τήν αληθινήν άριστοκρατίαν τοΰ
τών πρώτων έργων της περί τοΰ μεγάλου ποιητοΰ Alfieri είναι τό δημοΓένους, κατώρθωσε νά συλλέξη δ,τι έχρειάζετο διά νά άρχίση μέ τήν
σιευόμενον ύπό τό ψευδώνυμον Φράία, ώς καί έν τφ φύλλφ τής_«Άκροεύγενή καί ήρωϊκήν οικογένειαν τών Σδρίν.
ο gotha
πόλεως», περί τής χειραφετήσεως τής γυναικός. Έχει πολύ έργασθή

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

τόσος ό πλοΰτος τών
τρόμου, τέλος δμως ή κόπωσις
εκδηλώσεων τοΰ Αοράτου
ένίκησε καί άπεκοιμήθη ύπνον
περιβάλλοντος, ώστε έκπλήσσεπλήρη εφιαλτών. Είδε τότε, έν
ταί τις πώς τόσα καί τόσα γεγο
όνείρφ, τό δωμάτιον είς τό όποιον
νότα άφίνουν άδιαφόροας έκεί
εΰρίσκετο. Έπί τής κλίνης έκοινους, οΐτινες, ώς έκ τής μορφώμάτο άνθρωπος. Αύτός ό ίδιος ή
σεώς των, έδει πρωτίστως νά
άλλος; Δέν ήδύνατο νά διακρίνη.
άσχοληθώσιν είς τήν έρευναν
Αίφνης ήνοίγετο ή κεκρυμμένη
τών ωραίων αύτών μυστηρίων.
θύρα καί είσήρχετο ό πανδοΤά όνειρα! Τί τό συνηθέστεχεύς, κρατών μακράν μάχαιραν.
ρον, καί τί τό κοινότερον; Είναι
Είς τό κατώφλι έστέκετο ή
δμως άραγε καί τό άτλούστερον!
σύζυγός του, βρωμερά, καλύΑρκετοί είναι οί επιστήμονες,
πτουσα διά τών μαύρων δακτύ
οί άσχοληθέντες μέ τά δνειρα.Ό
λων της φανόν άνημμένον. Ό
Ν. Vaschide περιέλαβεν έν έγ
πανδοχεύς έπλησίαζε μέ μεγάλος
χειριδίφ τάς κρατούσας περί ονεί
προφυλάξεις τήν κλίνην, καί έβύρων θεωρίας τών διαπρεπέστε
V. θιζε τήν μάχαιράν του είς τήν
ρων επιστημόνων. Άτυχώς, ούδεκαρδίαν τοΰ ύπνώττοντος. Είτα
μία άπολύτως παρουσιάζεται
ό σύζυγος καϊ ή σύζυγος φέρονσυστηματική έργασία περί τήν
τες τό πτώμα, ό μέν έκ τών πο
έρευναν. Μία άτελεύτητος παράδών, ή δέ έκ τής κεφαλής, κατήροι αορατοι κοςμοι: ΟΝΕΙΡΑ ΠΡΟΑΙΣΘΗΤΙΚΑ
ταξις θεωριών καί εικασιών, τό
χοντο τήν στενήν κλίμακα. Έσηδέ χειρότερον, δτι τά πάντα εξε
μείωσε τήν περίργον λεπτομέ
τάζονται μέ τόν αιώνιον φακόν τοΰ δρατοΰ κόσμου καί διά τών πέντε
ρειαν, δτι ό σύζυγος έκράτει τόν φανόι· διά τών όδόντ ων. Έξύπνησεν
δυστυχισμένων αισθήσεων τοΰ ζώντος άνθρώπου. Καί έξ όλης αύτής
άποτόμως, περιρρεόμενος ύπό ψυχρού ίδρώτος. Ό ήλιος τοΰ Αύγούτής παρατάξεως σκέψεων, έκφραζομένων, κατά τό πλεΐστον, δι' ιατρι
στου έπλημμύριζε τό δωμάτιον, καί, εύτυχής έσπευσε νά άπομακρυνθή
κών τύπων, ούδέν προκύπτει τό ουσιαστικόν αποτέλεσμα.
τοΰ κατηραμένου πανδοχείου.
Καί δμως τά όνειρα, είς τό πείσμα δλων τών κυκλοφορικών καί
Μετά παρέλευσιν τριών έτών άνέγνωσεν εις έφη μερίδα είδησιν εχουνευροδυναμικών θεωριών, τών ύποθέσεων συοταλτικότητος τοΰ νευρώσαν περίπου ώς εξής: «Οί κάτοικοι τής λουτροπόλεως Ξ. συνεταράχθηνος, καί παρά τάς ύποκειμενικάς ένδοκοπικάς άμέσους καί έμμέσους
σαν έκ τής αιφνίδιας καί ανεξήγητου έξαφανίσεως τοΰ κ. Βίκτωρος
μεθόδους, τάς ύπενθυμιζούσας φαβορίτας, φαλάκρας καί δμματοϋάλια,
Άρνώ, δικηγόρου, δστις πρό οκτώ ημερών άναχωρήσας διά μικρόν
γηραιών σοφών, εξακολουθούν νά παραμένουν πράγματα θαυμάσια
εκδρομήν πρός τό δάσος δέν επανήλθε. Σχολιάζεται εύρέως ή άπίστευδσον καί άνεξήγητα. Τό κυριώτερον γεγονός είναι, δτι τά όνειρα είναι
τος αύτη έξαφάνισις.·
πολλών ειδών. Τά σπουδαιότερα δμως, δυνάμεθα νά είπωμεν, είναι
Παραδόξως ή σκέψις τοΰ κ. Μπεράρ έστράφη είς τό περίφημον παντά «προαισθητικά». Ή λέξις δέν χρήζει έπεξηγήσεως.
δοχεϊόν του, καίτοι ούδε'ις έγένετο λόγος περί αύτοΰ. Μετά τινας δμως
Θά άναφέρωμεν σήμερον περίπτωσιν προαισθητικοΰ ονείρου έξηκριήμέρας ή αύτή έφημερίς άνήγγελλεν, δτι τά ίχνη τοΰ Βίκτωρος Άρνώ
βωμένου, κυί αύθεντικώτατα μάλιστα, άφοΰ περιλαμβάνεται είς τά
εύρέθησαν έν μέρει, καθόσον δύο καρραγωγεϊς τόν ουνήντησαν εις
Αρχεία τής Γαλλικής Δικαιοσύνης. "Ηρως ό κ. Αλέξανδρος Μπεράρ,
τό πανδοχεϊον «Ή συνάντησις τών φίλων . προτιθέμερον νά φάγη καί
τότε Ανώτερος δικαστικός λειτουργός.
νά κοιμηθή, οτι ό πανδοχεύς χαίρει φήμην υπόπτου άνθρώπου, δτι έτήΤήν εποχήν έκείνην ό κ. Μπεράρ. ανακριτής έν Παρισίοις, είχε
ρησε σιγήν έπί πόσης έρωτήσεως κλπ. Έπί τή εύκαιρία οί κάτοικοι
περαιώσει τήν άνάκρισιν σοβαρωτάτης'ποινικής ύποθέσεως, καί, κατό
ομιλούν καί δι’ "Αγγλον τινά, έξαφανισθέντα κατά τόν αύτόν τρόπον.
πιν ύπερκοπιόσεως, ζητήσας άδειαν, έγκατεστάθη είς τήν μικράν λου
Ό κ. Μπεράρ, ακράτητος καί κατεχόμενος ύπό τής έμμονου ίδέας
τρόπολη’ Ξ. δπως άναπαυθή, όνειρευόμενος άκόμη έν έγρηγόρσει καί
δτι τό τρομερόν του όνειρον είχε γίνει πραγματικότης, εσπευσεν έπί
έν ϋπνφ πτώματα, αίματα καί άγριας δολοφονίας.
τόπου. Έκεί οί άνακριταί προσεπάθουν είς μάτην νά διαλευκάνωσι
Καθ’ έκάστην ό κ. Μπεράρ έκαμνε μάκρους περιπάτους, μόνος άνά
τό μυστήριον. Ό Μπεράρ έπεσκέφθη τόν συνάδελφόν του, καθ’ήν στιγ
μέσον τών πανύψηλων καί πυκνοφυτευμένων κέδρων, Απομακρυνόμενος
μήν άνεκρίνετο ή σύζυγος τοΰ πανδοχέως, καί έζήτησε τήν άδειαν νά
ενίοτε πολύ τής μικράς πόλεως. Μίαν τών ημερών, καταληφθείς ύπό
παραστή κατά τήν άνάκρισιν. Ή άνακρινομένη δέν τόν άνεγνώρισε.
καταιγίδος καί μή δυνάμενος νά έπιστρέψη είς τήν κατοικίαν του, λόγφ
Καί διηγήθη δτι όντως τήν 24ην Αύγούστου ταξειδιώτης έχων τά χαρα
τής έπερχομένης νυκτός, ήναγκάσθη νά καταφυγή είς άθλιον μικρόν
κτηριστικά τοΰ κ. Β. Άρνώ ήλθε καί έφαγεν είς τό πανδοχεϊον της, δέν
πανδοχεϊον, ευρισκόμενον είς έρημον δρόμον καί φέρον τήν έπιγραφήν
εμεινεν δμως έλλείψει δωματίων, διότι τά δύο καί μόνα δωμάτια κατεί• Ή συνάντησις τών φίλων», έζήτησε δέ νά φάγη καί εί δυνατόν νά
χοντο ύπό δύο _ καρραγωγέων, οΐτινες είχον βεβαιώσει τό γεγονός. Ό
κοιμηθή. Έγένετο δεκτός είς τήν μοναδικήν, δυσώδη καί σκοτεινήν
κ. Μπεράρ δέν έκρατήθη :
αίθουσαν, ύπό τοΰ πανδοχέως, τύπου ύψηλοΰ Ήρακλέους, κίτρινου καί
_ — Καί τό τρίτον δωμάτιον; ήρώτησεν, έκεΐνο ποΰ είναι έπάνω άπό
άπαισίας φυσιογνωμίας, καί τής συζύγου του, μικράς, βρωμεράς καί
τόν σταΰλον;
ρακενδύτου γυναικός μέ ειδεχθή χαρακτηριστικά.
Ή πανδοχεύς έστράφη πρός τό μέρος του, καταστάσα ώχροπράσινοςΚατόπιν λιτοτάτου γεύματος, δ κ. Μπεράρ ώδηγήθη ύπό τών πανδο
Καί δ κ. Μπεράρ έξηκολούθησεν, ένφ ό άνακριτής είχε μείνει μέ τό
χέων διά σκοτεινού διαδρόμου είς κρεμαστήν κλίμακα, είς τό άκρον
στόμα ανοικτόν:
τής όποιας ύπήρχε δωμάτιον άθλιον άνωθεν άκριβώς τοΰ σταύλου.
—Έμβήκατε είς τό δωμάτιον τοϋ κ. Άρνώ άπό τήν θύραν τήν κρυΠλήρης Ανησυχίας, φυσικής διά τό έπάγγελμά του, ό κ. Μπεράρ έξήπτομένην άπό τό παραπέτασμα. Ό άνδρας σου έκρατούσε μαχαίρι καί
τασε τό νυκτερινόν του καταφύγιου. Έν δήθεν κρεββάτι, δύο χωλά
σύ ένα φανάρι. Έσκοτώσατε τόν άνθρωπον καί κατόπιν έπήρατε τό
καθίσματα, καί έν τραπέζιον μέ λεκάνην Απετέλουν δλην τήν έπίπλωσιν.
πτώμα σύ άπό τό κεφάλι καί ό άνδρας σου άπό τά πόδια, καί κατεβήΕίς έν μέρος τών τοίχων, όπισθεν παραπετάσματος, άνεκάλυψε θύραν
κατε άπό τήν ίδια πόρτα, ένφ ό άνδρας σου έκρατοΰσε τό φανάρι
είς τήν οποίαν δέν ύπήρχε κλειδί, καί ήτις ήνοίγετο έπί σκοτεινής οπής
μέ τά δόντια του.
εις ήν κατήρχετό τις διά κρεμαστής κλίμακος. Χάριν προφυλάξεως
Ή γυνή ήρχισε νά τρέμη σύσσωμος καί έψέλλισε:
έκλεισε τήν θύραν τοποθετήσας πρό αύτής τό τραπέζιον καί έν κάθι
—"Ωστε τά είδατε δλα;
σμα, κατεκλίθη δέ, βέβαιος ών, δτι δ Αποπειρώμενος νά είσέλθη έκεϊΌ σύζυγος άκούσας τήν άφήγησιν έκραύγασε: «Τήν άχρείαν! Θά
θεν θά έκαμνε θόρυβον, ό δποΐος θά τόν έξυπνα. Μετά τοιαύτην κοπιώδη
μοΰ τό πληρώση». Ή έρευνα άπεκάλυψε τό πτώμα τοί δολοφονηθένήμέραν άπεκοιμήθη βαθύτατα. Αίφνης δμως άνεπήδησε, διότι ένόμισεν
τος, καί παρ’ αύτό Ανθρώπινα οστά. Ίσως ταΰτα νά άνήκον είς τόν
δτι ήκουσεν ωθούμενου τό τραπέζιον. καί διέκρινε φώς διά τής οπής
έξαφανισθέντα πρό εξαετίας "Αγγλον περιηγητήν.
τοΰ κλείθρου. Έμπλεως φόβου έφώναξε: «Ποιός είν’έκεϊ;» Τίποτε.
Έπί τοΰ άνωτέρω έχομεν έπί τοΰ παρόντος νά σημειώσωμεν δτι
Σιωπή καί σκότος πλήρες. Άναμφιβόλως εϊχεν όνειρευθη.
ή πραγματοποίησις τοΰ προαισθητικοΰ ονείρου λαμβάνει χώραν μετά
"Εμεινεν έπί πολλάς ώρας άϋπνος καί ύπό τό κράτος Αορίστου
τρία ολόκληρα έτη.
Σ χυρμοττουλος
ίναι

Ε

Η
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— Πόσα γράνα παίρνεις σήμερα, παιδί μου ; μέ ρώτησε, βγάζοντας
τό μπλε βάζο καί παίρνοντας μ’ ένα άσπρο κουταλάκι λίγο γιατρικό,
γιά νά τό ρίξη στή μικρούλα ζυγαριά.
θυμήθηκα τή χθεσινή πικράδα καί μούλθε νά πώ ψέμματα : «Τρία!'
Άλλά φοβήθηκα μήν τό καταλάβαινε κΓ ομολόγησα τήν άλήθετα:
— Πέντε !
Ό φαρμακοποιός ζύγισε προσεκτικά τό λιοντοΰρο, πήγε μιά στιγμή
μέσα στό έργαστήρι, ξαναγύρισε μ’ ένα ποτήρι, έρριξε στό νερό τό για
τρικό, τό άνεκάτεψε γιά νά λυώση καί μοΰ τώδωοε.
Τό κατάπια μέ γενναιότητα.
Άλλά, είτε γιατί δ φαρμακοποιός είχε βάλη λίγο νερό, — λιγώτερο
κι’ άπό χθές — είτε γιατί τά πέντε γράνα μπορούσαν νά πικράνουν
καί περισσότερο, αίσθάνθηκα τέτοια πίκρα στό στόμα, ποΰ μοΰ ήταν
άδύνατο νά κρατήσω τούς μορφασμούς...
Ό φαρμακοποιός, όρθιος μπροστά στό μαρμαρένιο τραπέζι, μέ κύτ
ταξε παράξενα πίσω άπ’τά χρυσά του γυαλιά. Τόν κύτταξα κι’ έγώ μέσ’
στά μάτια. Μιά στιγμή μοΰ φάνηκε σάν έτοιμος νά γελάση, (μά καί
βέβαια ποΰ οί μορφασμοί μου θαταν άστειότατοι!..) μιά στιγμή πάλι μοΰ
φάνηκε σά.νά μέ λυποΰνταν, (μά καί βέβαια ποΰ είνε Αξιολύπητο ενα
παιδί δέκα χρονών, δταν πρωΐ-πρωΐ, κατοπινή ένα τόσο πικρό πράμμα!..)
Μέ τήν ιδέα λοιπόν πώς μέ λυποΰνταν, πήρα Θάρρος καί, κρατώντας οσο
μπορούσα Ανοικτό τό στόμα μου, γιά νά μή προαισθάνουμαι τή γεΰσι,
κατάφερα νά τραυλίσω :
— Σάς παρακαλώ, λίγο νερό—
— Μμ ; έκαμε ό φαρμακοποιός.
Ό βοηθός θά μοΰφερνε πρόθυμα. Αύτός δμως—έ. ήταν κΓ άνθρω
πος λιγάκι βαρετός,—συλλογίσθηκε νά τάποφύγη. Μέ κύτταξε λίγες στι
γμές έταστικά, σά νάθελε νά μέ μαγνητίση. νά μοΰ ύποβάλη τή θέλησί
του, κ’ έπειτα μ’ ένα μικρό κίνημα τοΰ κεφαλιού πρόςτάπάνω, έπρόφερε :
— "Εγνοια σου τιάρα !..
Δέν τόλμησα βέβαια νά έπιμείνω. Ό φαρμακοποιός έκεϊνος, δ μεγά
λος. μέ τής σοβαρές μπαρμπέττες καί τά χρυσά γυαλιά, όσο ωμορφος
κΓ άν ήταν, δοο οικογενειακός φίλος, οσο συμπαθητικός μου, δέν ήταν
κι' άνθρωπος τοΰ χεριοΰ μου. Όσο τόν Αγαπούσα, τόσο καί τόν σεβό
μουνα. "Ετσι Αναγκάσθηκα νά παραδεχθώ πώς ήταν δλως διόλου περιττό
νά πιώ νερό γιά νά μοΰ φύγη ή πικράδα (έγνοια μου τώρα!...) Καί
τόν άπεχαιρέτησα.
*

Πώς έτελείωσε ή θεραπεία μου μέ τό λιοντοΰρο ; Εξακολούθησα νά
πηγαίνω στό Φαρμακείο πολύ άκόμα καιρό ; Δέν ξαναπήγα άπό τήν
ημέρα έκείνη ποΰ έφυγα μέ πικραμένο στόμα; Μοΰ πέρασε ή πικράδα
μόλις βγήκα στό δρόμο; Ήταν μιά αύγή χειμωνιάτικη, σκουντουφλια
σμένη, ή μιά ηλιοφώτιστη Ανοιξιάτικη ;
Δέν θυμούμαι τίποτ’ άπ’ αύτά ! Τό μόνο ποΰ θυμούμαι, είνε αύτό ποΰ

ΣΟΥ

Ή καλλονή. — Διά νά βελτιώορ μιά γυναίκα
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Τώρα είνε βράδυ. Σ’ ενα σπίτι μακρινό λιγάκι, μέ περιμένει μιά εύχαρίστησι, ποΰ μοΰ φαίνεται τόσο μεγάλη, ώστε άν τήν έχανα, θά λογαριάζουμουν πολύ δυστυχής...’Αλλά πρέπει νά φάγω βιαστικά, έπειτα νά
πάω νά ξυριστώ, έπειτα νά γυρίσω στό σπίτι νά ντυθώ, έπειτα νά πάρω
Αμάξι καί νά πάω έκεϊ ποΰ μέ περιμένει ή μεγάλη εύχαρίστησι.
Φασαρία! Τή συλλογίζομαι καί ρωτηέμαι: ’Αξίζει τόν κόπο ;...Κ’έξω
βρέχει μέ τό τουλούμι. Καί τό βιβλίο ποΰ διαβάζω μέ τραβφ—Μήν είνε
καλλίτερα νά καθίσω στό σπιτάκι μου νά τό Αποτελειώσω;
Μά δχι. Ή χαρά, πού μέ περιμένει στό άλλο σπίτι, τό μακρυνό, λάμ
πει πάλι μπροστά στά μάτια μου. Θά είνε τόσο ωραία έκεί! Πρέπει νά
τά ύποστώ δλα καί νά πάω...
Κι’άξαφνα, έν<ϊ> ετοιμάζομαι νά σηκωθώ,—διατακτικός δμως πάντα,
—άπό τά βάθη τού εαυτού μου Ανεβαίνει πάλι ώς ταύτιά μου μιά φωνή :
• —Έγνοια σου τώρα!·
Καί τά παράξενα μάτια τοΰ φαρμακοποιού μέ κυττάζουν, δπως τότε,
πίσω άπ’ τά χρυσά γυαλιά. Έτσι ξαναβλέπω κάθε φορά αύτά τά μάτια,
έτσι ξανακούω έκείνη τή φωνή.
Καί τό κάθε τί πού γυρεύω στόν κόσμο, είτε γιά νά μού δίωξη μιά
πίκρα, είτε γιά νά μού δώση μιά γλύκα, μιά χαρά, μοΰ φαίνεται τόσο
περιττό, οσο καί τό νερό έκεΐνο ποΰ είχα ζητήση τότε στό Φαρμακείο
γιά νά πάη κάτω τό πικρό λιοντοΰρο !...
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ

Άθήναι, 'Οκτώβριος 1917.
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φιλάς μον Άτθίδας,

του προγεύματος.
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έξακολούθησις υπό τούς αύτούς ορούς.

·

Teinture de myrthe.................

ν
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Πιλάφι τουρκικόν.—" Οσοι πάρετε ρύζι,

νά διατηρήται λευκός καί άσπρόδερμος ό τράχη

Infusion

Μετά, παΰσις

καί έξακολονθητικώς έπί δέκα ήμέρας, τήν δεκάτην δέκα.

ήμπορεΐτε
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κανείς

νωνται αί λεπταί τρίχες, περιβάλλετε μερικός ώρας

Αυτό πού Οά σάς διηγηθώ τώρα συνέβηκε τήν πέμπτη ή μέρα.
Όπως πάντα, πριν πάω σχολειό, πέρασα άπό τό Φαρμακείο. Ό βοη
θός έτυχε νά λείπη· κΓ δ ίδιος δ φαρμακοποιός,—ένας ώμορφάνθρωπος
μέ καστανές μπαρμπέττες καί χρυσά γυαλιά, οικογενειακός μας φίλος,
ποΰ τόν συμπαθούσα πολύ, άφοΰ μάλιστα, κάθε Πρωτοχρονιά, μοΰ χά
ριζε καί παιχνίδι,—άνέλαβε νά μέ ύπηρετήση.

σάς διηγήθηκα. Μά τόσο ζωηρά, ποΰ μολονότι είναι περασμένα σαράντα
χρόνια, μοΰ φαίνεται πώς μοΰ συνέβηκε χθές.
Ή Αλήθεια είνε, δτι πολλές φορές, Από τότε, τό ξαναθυμήθηκα καί
σέ πολλές περιστάσεις τάς ζωής μου παρουσιάσθηκε μπροστά μου ή
μορφή τοΰ φαρμακοποιού, δπως μ’ έκύτταζε κι’ δπως έμόρφαζε τη στι
γμή έκείνη, ποΰ μοΰ είπε τό υποβλητικό «έγνοια σου τώρα·...
"Ω, πόσες φορές έγιό ό ίδιος τό ξανάπα στόν εαυτό μου! Καί γιά
μικρά καί γιά μεγάλα ...
Είνε πρωΐ. Μοΰ φέρνουν τόν καφέ μου μέ τό γάλα. "Εχω έργασία βια
στική καί τόν ξεχνώ στό διπλανό τραπεζάκι. "Οταν τόν ξαναθυμοΰμαι,
βρίσκω δτι έχει κρυώση καί δτι είνε κάμποσο πικρός.
Πρέπει νά ξανασηκωθώ, νά κτυπήσω τό κουδούνι, νά πώ νά τόν
πάρουν, νά τόν ζεστάνουν, νά μοΰ ρίξουν άκόμα λίγη ζάχαρι.
Είμαι έτοιμος νά κάμω όλη αύτή τή φασαρία, άλλά διστάζω κιόλα
κι’ Ανακατεύω μηχανικά τά χαρτιά μου, δταν έξαφνα, άπό τά βάθη τοΰ
εαυτού μου, άναθαίνει ώς ταύτιά μου μιά φωνή, δμοια μέτή φωνή τοΰ
φαρμακοποιού: «"Εγνοια σου τώρα!..
Δυό μάτια μέ κυττάζουν παράξενα πίσω άπό χρυσά γυαλιά.
Καί παραιτούμαι τής ίδέας καί πίνω τόν καφέ μου χλιαρό καί υπό
πικρο. Δέ βαρυέσαι! Τό ίδιο ήταν! Αύριο τό πρωΐ, ας έλπίσω, θά μού
τόν φέρουν πιό γλυκό καί Οά τόν προφθάσω πιό ζεστό.

καϊ νά τό φαντάζεται κανείς.

μωρία

Ή πραγματική καί αληθινή φιλαρέσκεια γνω
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τήν

τά

ΤΩΡΑ!...

Καί πραγματικώς, τήν πρώτη ή^ιέρα, ποΰ σέ δυό δάκτυλα νερό, δ
νέος βοηθός του Φαρμακείου μοΰ έρριξε ένα σπειράκι λιοντονρο, δέν
κατάλαβα τίποτα. Τή δεύτερη μέρα, μέ τά δυό γράνα, τό ίδιο. Τήν τρίτη,
τό νερό πήρε μόλις μιά γλυφάδα. Τήν τέταρτη δμως έπίκρισε άρκετά.
Καί γιά πρώτη φορά, άφοΰ κατάπια τό γιατρικό μου, γύρεψα λίγο νερό,
γιά νά πάη κάτω ή πικράδα, ποΰ δ βοηθός τοΰ Φαρμακείου μοΰ τώφερε
πρόθυμα άπό τό έργαστήρι.
,

καί τά δόντια της.

αδύνατον μέ κρέμες καί με παρό

νά

διάφορα

νά μάθη, πώς

είναι ανάγκη

καλλονήν της

ποιήται τά δέρμα, τά μαλλιά

— ΔΙΗΓΗΜΑ —

‘MOYN τότε παιδί, όκτώ-δέκα τό πολύ χρονών. Δέν θυμούμαι πιά τί
! κακό σύμπτωμα είχε παρουσιάση ή ύγεία μου κι’ δ γιατρός, πού μέ
κύτταξε, διώρισε νά παίρνω καθεμέρα λιοντονρο. (Έτσι λέγανε στόν
τόπο μου τό ίωδιοϋχον κάλι, νομίζω μέ τήν ιταλική λέξι παραφθαρμένη.)
Έπρεπε όμως νάρχίσω άπό τήν πιό μικρή δόσικαί σιγά-σιγά νά τή μεγα
λώνω, ώς που νά συνειθίση τό παιδικό μου στομάχι. Τήν πρώτη μέρα,
ένα γράνα- τή δεύτερη δύο γράνα· τήν τρίτη τρία καί καθεξής. Στά δέκα
πιά θά σταματούσα καί ή θεραπεία θά έξακολουθούσε έτσι ένα, δυό,
τρεις μήνες, οσο θάλεγε δ γιατρός, ποΰ κάθε τόσο Οά μ’ έβλεπε.
Φασαρία τελοσπάντων· κι’ επειδή δέν μπορούσε νά γίνεται στό σπίτι
κάθε πρωΐ, θά μ’ έστελναν στό Φαρμακείο, θάπαιρνα τό λιοντοϋρό μου
κΓ άπό κεΐ θά τραβούσα γιά τό σχολείο.
— Μά είνε πικρό; ρωτούσα Ανήσυχος τή μητέρα μου.
— Ά, μπά! σά νερό...
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Lait d'amandes ameres

ΕΓΝΟΙΑ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

σας

αηδιαζη,

γύρετε

τό

κεφάλι σας

τό στόμα σας γιά λίγα λεπτά.

πίσω καί ανοϊξτε

τό ρύζι,

καί άφίνετε

νά

χωρίς νά βάλετε

4
1

f

*
V

Λ

■ ■■■
Κ

ΑΠΟ
ΘΕΡΜΗ

ΟΕΑΓΡΟΝ - ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ - ΚΑΛΑΙ ΤΕΧΝΑΙ
Γελ.

Ό

ΑΠΟ Τ© ΩΔΕΙΟΝ.—Τήν 27 'Οκτώβριοι» τό Ώδείον ’Αθηνών άνοιξε
τήν σάλα του είς μίαν αληθινήν μυσταγωγίαν Τέχνης μέ τήν άριστοτέχνιδα
Δεσποινίδα Ήβην Πανά. τήν φημισμένην καθηγήτριάν του καί τόν άφθαστον καθηγητήν - βιολονίσταν του κ. Μπουστιντούϊ.
Ή Δι5 Πανά μέ τό παίξιμόν της έκράτησε τήν ασφυκτικά γεμάτην
σάλαν εις μίαν κατανυκτικήν, θρησκευτικήν αληθινά, εΰλάβειαν, ή δποία
έξέσπα έκάστοτε είς φρενητιώδη χειροκροτήματα.
Καί είναι ή Δ'5 Πανά, δχι μόνον νεαρωτάτη καί διπλωματούχος τοΰ
Ωδείου, διορισθεΐσα αμέσως μόλις έλαβε τό δίπλωμά της μαζή μέ τό χρυσοΰν μετάλλων τοΰ Άνδρέου καί ’Ιφιγένειας Συγγροΰ κατά τό 1911, άφοΰ
προηγουμένως καί ώς τελειοδίδακτος είχε διδάξει έν αύτφ, διακριθεΐσα είς
τό σύστημά της, καί δχι μόνον, άκόμη, μαθήτρια τοΰ περίφημου Βασσεγχάφεν, άλλά καί τοΰ Κονσερβατουάρ τών Παρισίων απόφοιτος. "Οταν μάλιστα είχε μεταβή
έκεΐ καί έδοκιμάζετο τήν ήρώτησεν δ πολύς
Κορτώ, δ Διευθυντής τοΰ Κονσερβατουάρ:
— Καί τί ήλθατε, μικροΰλά μου, νά κά
μετε έδώ;
— Νά τελειοποιηθώ' άπήντησεν εκείνη.
— Μά είσθε τελεία’ άπήντησεν δ Διευθυντής.
Ή Δ^ Πανά είναι Ουγάτηρ τοΰ καλοΰ φίλου
τής «Εικονογραφημένης» κ. Β. Πανά, ανώ
τατου ύπαλλήλου τής Ηλεκτρικής Εταιρίας,
δν τό Περιοδικόν συγχαίρει είλικρινώς διά τό
ταλέντο τής λατρευτής του θυγατρός.

Έ, ετοιμάσου, Αέοποτα,

τής πείνας νά ψοφήσης !

ό

Ό Βασ. Ή 'Αλήθεια είναι
'Ήλιος ποΰ φωτίζει.
Ό Γελ. Ό ήλιος, ναί- μά ό κόσμος συνηθίζει,

δταν τόν καιν ή άκτϊνές του

ν’ άποτραβήέται μακρυά

να γνρενη πάλι τή σκιά!

και

έγώ θά σ’ ανταμείψω

Βασ. Αέγε μου τήν αλήθεια σύ, κι’

Ό

μέ

θησαυρούς.
Μέ θησαυρούς! θά πρέπη νά τους κρύψω-

Γελ.

Ό

γιατί άν τους πάρουν μυρουδιά κ' όί πλούσιοι κ’ οί φτωχοί,
μέρα καί νύκτα θάχω φόβο στήν ψυχή

μή μοΰ τούς κλέψουνε. Γιατί στόν κόσμο έδώ πέρα

ό πλ.ούσιος τήν ημέρα (!!) . ..

τή νύκτα κλεφτεί ό φτωχός κι

Ό αύτός διά τήν δόξαν:
Από τή δόξα μακρυά.

Είναι
άλλά

θέλει

φυτό,

θαυμάσιο

γιά

ν’ ανξηθή

στή

ρίζα

κι’ αύτό

κοπριά!!

τήν

δέν
τήν

πειό
τήν

τρέλλα

τήν

κινδυνεύεις
τρανή

φέρν’

ή

τρελλή

καί

καταστροφή

τρέλλα

ή

σοφή !!

©I ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ—Άρχισαν ένωρίτατα έφέτος, φρεσκαρισθέντες καί πλουτιΜαρίκας Κοτοπούλη έδόθη τήν 28 Οκτωβρίου
σθέντες οί Κινηματογράφοι τής πρωτευού«Ό Γελωτοποιός τοΰ Βασιλέως·, έμμετρον
σης. Τό «Αττικόν», τό «Σπλεντίντ ΙΙατέ»,
δράμα τοΰ κ. Πολυβίου Δημητρακοπούλου είς
τό «Παλλάς», τό «Άπολλό» καί τό «Πάν
πράξεις τέσσαρας. Τό έργον τοΰ κ. Πολυβίου
θεον». Μολονότι, λόγφ τοΰ πολέμου, ταινίαι
Δημητρακοπούλου έφθανε, άν δ συγγραφεύς
νέαι γίνονται έλάχισται, έν τούτοις, οί διευήτο Γάλλος, νά τφ προσπορίση δόξαν καί
θυνταί φιλοτιμώτατα προνοήσαντες, έξησφάέκατομμύρια... άλλά δ κ. Δημητρακόπουλος
λισαν τά άριστουργηματικώτερα έργα μέ
είχε τήν άτυχίαν νά γράψη τό άριστούργημα
τάς «βασίλισσας τής δθόνης». Ο&τω εις τό
αύτό Ελληνιστί. Βεβαίως «Ό Γελωτοποιός
«Σπλεντίντ Πατέ» έφιγουράρησεν είς τέχνην
τοΰ Βασιλέως» είναι ένα άπό νά άρτιώτερα
άπαράμιλλον ή Λεπάντο μέ τήν «Σκιάν» τοΰ
Ελληνικά έργα, ίσως τό πρώτον. Ό ρόλος
Νικοντέμι, καί ή Μπορέλλη. Είς τό «Άπολλό»
τοΰ Γελωτοποιού, είς τόν όποιον δ κ. Μυράτ
έχάλασαν κόσμον αϊ ταινίαι τής σειράς τών
ΗΒΗ
ΠΑΝΑ
άνεδείχθη είς τών κορυφαίων Ελλήνων ήθοΒαμπίρ, καί πολλών πολεμικών έργων συγΚαύηγήτοια
τοΰ
κλειδοκυμβάλου
έν
τφ
Ώδείω
Αθηνών.
ποιών, είναι ρόλος δυνατός καί άπότάχείλη
κινητικωτάτων, καθώς καί ή πυρκαϊά τοΰ
τοΰ κυφού άνεπήδων ώς πήδαξ δροσερού
«Όντεόν». Είς τό «Αττικόν» μέ ίδικόν του
νάματος οί ώραϊοι στίχοι τοΰ ποιητοΰ,έκ τών όποιων παραθέτομενμερικούς:
ήλεκτροφωτισμόν θριαμβεύει ή Δέντα Γκύς, είς τό «Παλλάς» ή Ντιάνα
Άπό μίαν στιχομυθίαν τής γ' πράξεως μεταξύ τοΰ Βασιλέως Μιχαήλ
Καρέν. Έπίσης π°λύν κόσμον, έκλεκτόν δέ, συγκεντρώνει τό «Πάνθεον»,
(19 έτών) καί τοΰ Γελωτοποιού του:
εις τό όποιον έπίσης προβάλλονται ταινίαι πρώτης γραμμής.
Ό Βασ. Τώρα, ποΰ δυό ιά στέμματα θά γίνουν άπό ενα,
Προσεχώς είς τό τελλάρο κάποιου έκ τών άνωτέρω Κινηματοθεάτρων θά
πές μου: θά μ’ άγαπάη ό λαός κι’ εμένα;
φιγουράρη καί ή ταινία τής πρώτης 'Ελληνικής Κινηματογραφικής Εται
Ό Γελ.
Τίθέλεις; Ψέμα νά σου πώ καί παραμύθια;
ρίας «Asty Films» «Ό άνήφορος τοϋ Γολγοθά», έλληνική καί αύτή μέ
Ό Βασ. 'Όχι, γελοίε! θέλω την αλήθεια,
Αθηναϊκήν ύπόθεσιν. Τό σενάριό έγράφη άπό τόν Διευθυντήν αύτής
γιατί τό ψέμα φέρνει στήν καταστροφή.
κ. Δήμον Βρατσάνον, δ όποιος έκαμε καί τήν σκηνοθεσίαν της, ή δέ
Ό Γελ. Άλλά τό ψέμα δίνεται στους βασιλείς τροφή.
σκηνοληψία άπό τόν τεχνικόν Διευθυντήν της κ. ’Ιωσήφ Χέππ, τόν μονα
'Ο Βασ. θέλω αλήθειες στό εξής- τό ψέμα νά τ
άφήσης!
δικόν έν Έλλάδι όπερατέρ.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΝ: ΤΑ

στό πέλαγος κι’ άνεμοζάλη.

γύρω

όρθώνεται,

στ’ Απόκρημνο ακρογιάλι

κι’ ασπρίζει

Ψηλά

λυσοωμανή

ΔΥΟ ΦΩΤΑ

σάν τό

σέ μιά

φάντασμα στά

καλύβη

ί'να

στό

τή

λάμψι του

σκότος

τό

λυχνάρι

βλέπει

σάν χέρι

σάν μαύρος

Βλέπει τό

γαλήνης

βλέπει

τή

ζάλη

στεριά

ίσκιος νά προβάλλη.

φώς

στά βράγμ;

εκείνα —

άστρο εκεί ψηλά —

ποΰ μέσ' στό μαΰρο χάος τον γελ.ρ,

τρομακτικό.

σάν άφθαστη παρηγοριάς άκτΐνα.

<5

Σάν ποιό

Στή Ούρα του
βοσκός σταυροκοπιέται.
“Ενα βαπόρι ηλεκτροφώτιστο πέρνα

καί παραδέρνει καί κυλιέται
στά

Ό ταξειδιώτης μέ λαχτάρας μάτι

άπό τόν τρόμο καί τή

στό πλάϊ του
σκοτεινά.

λιγόφωτο κι’ ασθενικό
ρίχνει

Ό ταξειδιώτης μέ χλωμή θωριά

σαλευόμενα

τοΰ κύματος βουνά.

στόν

ένώ

καλόμοιρο

θνητό

ύπνο του τόν ήσυχο
γλυκά τόν

φωτίζει,

νανουρίζει

ποΰ

τή μαύρη

ανταριασμένη ακρογιαλιά

κάθε βράχος της,

κάθε σπηλιά,

τήν ώρα εκείνη εινε παλάτι.

Σέ λίγο χάνεται
Τό

ή

στεριά.

πλοϊον αρμενίζει κι’ άγωνίζεται.

“Αλλοτε ορθό σηκώνεται, πότε βαριά
στά βάραθρα βυθίζεται.

“Ετσι άντικρΰστηκαν, χωρίστηκαν τά δύο φώτα.

Τώνα λιγόφωτο μέσ’ στοΰ βοσκοΰ τό φτωχικό

κυλά

στοΰ πόντου

τ’ άγρια

ΚΑΤΙ

ΑΛΛΟ

Διά τροπολογίας τού εκλογικού νόμου, ψηφισθέντος έσχάτως, διερρυθμίσθη τέλος πάντων καί τό άλυτον ζήτημα τοΰ προνομίου τής νήσου τών
Ψαρών, οί κάτοικοι τών όποιων, άπό τής δλοκαυτώσεως τής νήσου των,
διεσπαρμένοι τήδε κακεΐσε τής Ελλάδος, είχον υποχρεωθεί διά νόμου
ν'άσκοΰντάκαίπρό τοΰ Άγώνος εκλογικά δικαιώματά των πρός άνάδειξιν
τών δύω «Παραστατών» ή βουλευτών έν Έρετρίφ και οΰτω είχε καταντή
σει νά ύπερπληρωθή δ εκλογικός κατάλογός των άπό ξένους έπήλυδας, μή
Ψαριανούς.
Διά τής τροπολογίας ταύτης ή Πολιτεία κάνει έπ' εύκαιρίφ τής έπετείου
τής άπελευθερώσεως τών Ψαρών ένα ώραϊον δώρου είς τό ήρωϊκό νησί.
Αναγνωρίζει ώς έκλογικήν περιφέρειαν, προνομιούχο·», τά Ψαρά μέ τό έκ
ψηφισμάτων τών Εθνοσυνελεύσεων κεκτημένον δικαίωμα νά εκλέγουν δύω
βουλευτάς, είς δέ τόν καταρτισθησόμενον εκλογικόν κατάλογόν των δέν
επιτρέπει νά έγγραφώσι καί έγγράφωνται εφεξής παρά μόνον Ψαριανοί έκ
μητρός ή πατρός.
Καί ένθυμούμεθα τώρα μίαν υστεροβουλίαν τοΰ κ. Βενιζέλου, δταν κά
ποτε δ βουλευτής Ψαρών κ. Δ. Βρατσάνος τοΰ είχε άναπτύξει ώραίαν Ιδέαν
του περί καθιερώσεως μιάς ναυτικής τελετής έν Έρετρίφ μετά μιάς άναθηματικής στήλης εις μνήμην τών πεσόντων Ψαριανών κατά τό 182-1.
Ήτον τότε τό 1911 καί ούτε ιδέα, ούτε έλπίς, υπήρχε περί τών μετά
έν έτος άπελευθερωθέντων μερών.
— Γιά τά Ψαρά άξίζει αλήθεια μιά τελετή τέτοια’ άπήντησε δ κ. Βενιζέλος. Άλλά δέν νομίζετε φίλτατε δτι εις τήν Ερέτριαν δέν έχει τόν τό
πον της; Δέν μοΰ μιλεΐ στήν ψυχή. Άς περιμένωμε, νά πάμε νά κάμωμε
τήν τελετήν καί νά πραγματοποιήσουμε·/ τήν άλλως ώραίαν έμπνευσίν σας
εις τά άληθινά Ψαρά.
Ό κ. Βρατσάνος τόν έκύτ
ταξε καλά-καλά είς τά μάτια.
Καί ή Σφίγξ δέν προσέθηκε
λέξ’.ν.
*

ΤΟ

[Ό κ. ’Αριστομένης Προβελέγγιος είναι μιά μεγάλη φυσιογνωμία είς τά Ελληνικά Γράμματα. Ό συγγραφεύς
καί άδρός ποιητής τοΰ βραίίευβΐντος «Νικηφόρου Φωκά καί μεταφραστής τοΰ «Φάουστ έξακολουθεί
πάντοτε έργαζόμενος καί πλουτίζων τήν 'Ελληνικήν Φιλολογίαν].

Τό κΰμα

»!-'
ΚΑΙ

πολύ-

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ.—Είς τό θέατρον

c/ύοή

Μέ τήν στοργήν τών φίλων της ή «Εικονογραφημένη» κλείει τό δέκατον τρίτον εκδοτικόν έτος της μετ’ ολίγον. Τό τεύχος τοΰτο ύπ’ άριθ.
156 τοΰ ’Οκτωβρίου έ. έ. είναι τό τελευταίο·/ τοΰ εκδοτικού έτους, μέ τά
157ον δέ τεύχος τοΰ Νοεμβρίου έ. έ. αρχίζει τό δέκατο·/ τέταρτον έτος.
Αΐσθανόμεθα επιτακτικήν τήν ϋποχρέωσιν νά εύχαριστήσωμεν τούς κα
λούς καί άρχαίους φίλους τού Περιοδικού, διά τήν στοργήν ποΰ έπέδειξαν
τόσα χρόνια πρός αύτό. Άλλά καί παρακαλοΰμεν θερμότατα τούς ύπολειφθέντας περί τάς πρός τήν «Εϊκονογραφημένην» ύποχρεώσεις των, ΐδίφ
τούς έν ταΐς έπαρχιαις καί τφ έξωτερικφ νά λάβουν ύπ' δψει ποιας δαπά
νας μέ τήν γύρω κατάστασιν εϊμεθα ύποχρεωμένοι νά άντιμετωπίζωμεν,
ώστε άπροσκόπτως καί μέ τήν αύτήν άμείωτον πολυτέλειαν νά εμφανίζε
ται τό Περιοδικόν μας, ένώ γύρω μας άλλα πίπτουν, καί νά μάς έμβάσουν
τά δικαιώματα του, καθόσον σκληρά ανάγκη έκ τών περιστάσεων θά μάς
έπιβάλη νά διακόψωμεν τήν αποστολήν τοΰ φύλλου πρός πάντα άπονου
καί άστοργο·/.
Δέν νομίζομε·/ δτι είναι ανάγκη νά ύπομνήσωμεν πρός δικαιολογίαν τής
άποφάσεώς μας αύτής, ήν, έπαναλαμβάνομεν, αναπόδραστος ανάγκη
μάς ύπαγορεύει, δτι δλα ηύξήθησαν, άκόμη και τών έφημερίδων ή τιμή
έν συνδυασμφ πρός τήν μειωσιν τοΰ σχήματός των, είς τό διπλάσιον, ένώ
ή «Εικονογραφημένη» διατηρεί τήν αύτήν συνδρομήν, τήν όποιαν καί εις
τό μέλλον θά διατηρήση μ' δλας τάς έκπλήξεις ποΰ έχομεν αποφασίσει
μόλις τελειώσει δ πόλεμος.
Τά εμβάσματα δέον νά διευθύνωνται πάντοτε ούτω :
Κυρίους Α. Βρατσάνον καί Κ. Λαδόπουλον Διευθυντάς-Ίδιοκτήτας τής
«Εικονογραφημένης». 'Οδός Δέκα 21 Α, ’Αθήνας.

Καί διά τήν τρέλλαν τών άνθρώπων:
Άπό

ΠΑΝΤΟΥ

νώτα.

τ’ άγριο τών κυμάτων βογγητό.

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΣ

ΚΑΙ

ΑΠ’ ΟΛΑ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ

ΘΗΡΙΟΝ

Ο

ΕΛΛΗΝ

Ό κ. Γεννάδιος, δ έν Δονδίνφ πρέσβυς μας, εις ένα πρό
λογόν του ποΰ έγραψε διά τό
βιβλίον τοΰ κ. Dowlin «Ό έν
ΆγγλίφΕλληνισμός» μάςάποκαλύπτει καί κάτι άλλο άκόμη
περιεργότατον, δικαιολογούν
τόν σωβινισμόν ποΰ έχομεν, νά
θέλωμεν δηλ. δλας τάς έφευρέσεις ίδικάς μας, δλους τούς
μεγάλους άνδρας τού Κόσμου
ίδικούς μας, κάθε τι μεγάλο
ίδικόν μας.
Μανθάνομεν λοιπόν άπό τόν
κ. Γεννάδιον δτι δ πρώτος εξε
ρευνητής τής Αγγλίας, ποΰ
άφήκε άξιοπίστους περιγραφάς
περί αύτής, ήτον Έλλην καί
ώνομάζετο Πυθίας. Ήτον τολ
μηρός θαλασσοπόρος και είχε

πολλάς αστρονομικός ιδία γνώσεις. Έξεκίνησε πρό δύο χιλιάδων περίπου
έτών, ύπερέβη τάς Ηρακλείους Στήλας. διέπλευσε τόν Ατλαντικόν καί άπεβιβάσθη είς τάς Κασσιτερίδας νήσους. Έτσι ώνομάζετο τό σημερινόν Ηνω
μένου Βασίλειον. Διέτρεξε πεζή δλόκληρον τήν Βρεττανίαν καί κατόπιν τήν
Ιρλανδίαν. Άλλ’ αύτό τό βουαγιάζ ντέ πλενζίρ δέν τού έφθασε. Διέπλευσε
καί τήν Βαλτικήν, άπεβιβάσθη είς τάς Νορβηγικός άκτάς, διεπεραιώθη εις
Σίτλαντ καί Όρκνεϋ καί, ώς διατείνονται τινές, πριν έπανέλθη είς Μασσα
λίαν έπεσκέφθη καί τήν Ισλανδίαν.
Ό Στράβων δμιλεϊ περί τού Πυθία, άλλά τόν χαρακτηρίζει ώς άπαταιώνα. Άπό τάς τελευταίας δμως άνασκαφάς δ πτωχός Πυθίας εύρήκε
τό δίκηο του καί έπέρασε εις τό Πάνθεον τών μεγαλητέρων έξερευνητών
τού Κόσμου.

*
ΚΡΙΤΙΚΗ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΝΕΑΙ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

(Ή Εικονογραφημένη , είς τήν
περίοδον, άνέδηκεν είς ενα έκ
βιβλιοκρισίαν. ’Από τής στήλης
άξιον κρίσεως, κάβε βιβλίον, τό
μενον είς τά Γραφεία μας.]

ύπό τόσον εύνοϊκοΰς δρους άρξαμένην Γ' αύτής
τών εκλεκτών φιλολόγων τήν κριτικήν καί τήν
ταύτης ύά άναφέρετατ ή-ύά κρίνεται, έάν είναι
όποιον είναι άςιον σοβαρός κριτικής, άποστελλό-

* Καινουργές Τερτσίνες·

Φώτου Γιοφύλλη (Σπύρου Ν. Μουσούρη).—

Ό κ. Φώτης Γιοφύλλης είναι άπό τούς παλαιούς νέους. Αναγκασμένος νά
έργάζεται στό άχαρι δημοσιογραφικόν στάδιο·/, δέν έχει φυσικά τόν άπαιτούμενο καιρό νά έπιδοθή μέ δλη του τήν ψυχή εις τήν Τέχνη, έν τούτοις
μάς έδωκε ώς τώρα δύο τόμους ποιημάτων, τά «Αρχοντικά» (1913) καί
τά «Συνθέματα» (1916) καί ένα μεγάλο ποίημα δ «Άϊ-Νικόλας» καί δ
«Φτωχός Άρχοντας (1914). Τά «Αρχοντικά» εΐλκυσαν άπό τότε τήν
προσοχήν τοΰ φιλολογικού κόσμου. Σήμερα μάς δίδει ένα νέο τόμο «Καινοΰργες Τερτσίνες». Εις τής «Τερτσίνες» συμπεριλαμβάνονται τά ποιήματα
«Μόλις αύτογνωρίστηκα», «Ύμνος στή Στρυχνίνη», «Ό Αρθριτικός», «’Ωδή
σέ μιά άλκοολική». «’Ερωτικό», «Οί ανορθογραφίες», «Πόδι χωρίς λαγνεία»,
«Εσπερίδα», «Κατάρα στούς Προγόνους».
Ή γλώσσα τοΰ κ. Γιοφύλλη έχει ύποστή σχετικήν έπίδρασιν τοΰ μαλλια
ρισμού καί δσον δημοτικιστής και άν είναι κανείς βρίσκει κακόηχες μερικές
λέξεις σάν «άνάβρα», «παρεθΰρι», «χλωροσά». Έν τούτοις δ κ. Γιοφύλ
λης είναι κάτοχος τής ρίμας, έχει ρυθμό καί έκφρασιν, καί ιδίως έχει μέλ
λον καί φωτιά τής Τέχνης. Οί ολίγοι στίχου ποΰ δημοσιεύομε·/ θά δώσουν
ιδέα τής ποιητικής του άξίας.
MOAIS ΑΥΤΟΓΝΩΡΙΪΤΗΚΑ
3Υίόλις αύτογνωρίστηκα, χυμένα

τότες άρπαξα αυτές τίς αγιασμένες

σάν άντίκρυσα

ώς τότες θύμησες. Φώναξα: ·Φτάνει!

ξερά

γύρω γραμματάκια,

λουλούδια καί

θά μ’ άφίσετε λεύτερου εμένα

άλλα άγαπημένα

σουβενίρ, ποΰ στή μνήμη

ποΰ Μοίρα πλούσια μ'έχει πιό μοιράνη

κοριτσάκια

μέ -χαρίσματα μύρια κ’εύλοημένα.'»

μοΰ φέρνανε κί αγάπες περασμένες

καί παλ.ηές μάκαί νέες καί μέ φαρμάκια

γιομάτες ή μέ γλύκες πεθαμένες

ή άθάνατες, ποΰ μέ είχανε πεθάνει,

Τό

παρεθΰρι ανοίγω, λέοντας: ί1Αμε!»

Καί τά πετάω στή θάλασσα. Μά ενα-ενα.
ιΚίοΰτεκαί τήςάγάπης σκλάβος θάμαί!»

*
Έξεδόθη τό 16 τεύχος τής «Νεο
ελληνικής Έπιθεωρήσεως» τοΰ καλοΰ περιοδικού τοΰ συμπαθούς συναδέλ
φου κ. Άνδρ. Πουρνάρα μέ άρθρα καί μελέτας τών κ. κ. Γ. Γεωργιάδου,
Γ. Ν. Κοφινά, Μ. Κύρκου καί άλλην δλην έκλεκτήν.
• Ό Φιλελληνισμός». Έπίσης
έκυκλοφόρησε ώραία μελέτη
ύπό τόν τίτλον «Ή ’Ιστορία
τοΰ’Αγγλικού Φιλελληνισμού».
Συγγραφεύς της δ γνωστός
συνάδελφος κ. Κ. Τρικογλίδης, 4 γλαφυρός μεταφραστής
τοϋ «Έθνους», δ μελετημένος
καί έγκυκλοπαιδικώτατος λό
γιος, δστις είς τήν έμβριθεστάτην μελέτην του μάς άποκαλύπτει πολλά ιστορικά άγνωστα.
• Νεοελληνική

Έιτιϋ-εώρησις». —

*
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΝ

ο ΙΕΡΟΣ ΤΑΤΤΗΣ.—Οί Μουσουλμάνοι έχουν καί αυτοί τά
καί λατρεύουν. Μεταξύ αύτών έξέχουσαν βέοιν κατέχει ό'
είς ένα τέμενος τοΰ Κάιρου. Κατ’ έτος λοιπόν τόν μεταφέρουν μέ μεγάλην πομπήν είς την
Μέκκαν, δπου γίνεται τό μύγα Πανισλαμικόν προσκύνημα. Άλλ’ άφ’ δτου έξερράγη ό πόλεμο;
καί ή Αίγυπτος, άνακτήσασα τήν αύτονομίαν της, εύρέβη είς τό άντίπαλον τής Τουρκίας στρα
τοπέδου, ό 'Ιερός Τάπης... γιόκ Μέκκα. Ίσως είς αύτό όφείλουν οί Τούρκοι τάς άτυχιας των.

Μάς έλειπε κάτι: Ένα γρα
φείου πού υά ήμπορή κανείς
υά ζητήση μίαυ πληροφορίαυ
Άν ύπεγράφησαυ, παραδείγμα
τος χάριυ, τά Διατάγματα τώυ
Γυμυασιακώυ μεταβολώυ, ή
πόσην περιουσίαν έκληρονόμησεν δ κ. Α. καί τέλος πάντων
κάθε τι ποΰ κανείς δέν ήμπο
ρεΐ ενίοτε νά σάς εϊπή, άπλούστατα διότι δέν ξεύρει ποΰ νά
ζητήση αύτήν τήν πληροφο
ρίαν καί διότι ακριβώς βέν

Η

220

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

ύπήρχε καί παρ’ ήμΐν γραφεΐον πληροφοριών, δπως ύπάρχουν άπειρα εϊς
δλα τά μέρη τοΰ κόσμου. Τοιοΰτον γραφεΐον πρό εΐκοσιπενταετίας πρώτος
είχε Ιδρύσει μέσα είς τήν δδόν Σταδίου δ μακαρίτης Σπανδωνής, παρείχε
δέ πάσαν πληροφορίαν έκ τών συνήθων αντί μιας δεκάρας. Άλλά δέν ήτον
άκόμη καιρός φαίνεται καί έπεσε μετ' όλίγον. Λοιπόν τώρα μέ τήν έκτασιν
τοΰ Κράτους, μέ τήν αΰξησιν τοΰ πληθυσμού, μέ τήν πολυτέλειαν τών
Δημοσίων ύπηρεσιών ένα τέτοιο γραφεΐον είναι απαραίτητον καί τό κενόν
έρχεται νά τό πληρώση δ συνάδελφος κ. θεόδ. Μεντζελόπουλος. δ γνω
στός ρεπόρτερ, μέ ιδίαν έγκατάστασιν έπί τής δδού Δερβενιού 18, δπου
ταχυδρομικώς ήμπορεϊ κανείς νά ζητήση οίανδήποτε πληροφορίαν. Διά
τάς έπαρχίας ίδίφ καταντά πολύτιμον τό γραφεΐον αύτό.

*
ΚΩΝΣΤ.

I.

ΔΗΜΑΡΑΣ

Μέ τόν άγριον τορπιλλισμόν τοΰ’Ιταλικού «Cita di Bari" ή 'Ελληνική
Πατρίς έχασε καί ένα πρόμαχον τών δικαίων καί συμφερόντων της, τόν
Κ. Δημαράν, Πρόσεδρον Υπουργόν καί Γεν. Πρόξενον τής'Ελλάδος ένΣμύρνη.
Ό Δημαράς έγεννήθη έν Ναυπλίω κατά τό έτος 1863, υιός του έκεΐ
άκμάσαντος μεγαλεμπόρου Ίωάννου
Δημαρά καί τής θυγατρός τού αρ
χαίου έν Ναυπλίφ δικηγόρου Παναγ.
Φαρμακοπούλου, άκολουθών δέ τήν
παρά τοΰ πρεσβυτέρου άδελφοΰ του,
αειμνήστου καθηγητοΰ τοΰ Πανεπι
στημίου Νικολ. I. Δημαρά, χαραχθεΐσαν δδόν έν τή επιστήμη καί τή
κοινωνίφ, μετά λαμπράς εγκυκλο
παιδικός καί πανεπιστημιακός σπουδός καί έπιτυχεΐς διδακτ. εξετά
σεις, είσήλθεν είς τό δικαστικόν
στάδιον, ώς πρωτόδικης, διορισθείς
κατ’ άρχάς έν Τριπόλει τόν Μάρ
τιον 1888. Ταχέως έκτιμηθείς διά τε
τόν χαρακτήρα καί τήν γενικήν
αύτοϋ μόρφωσιν, διωρίσθη τφ 1891
πάρεδρος δικαστής έν Σμύρνη, έκεΐ·
θεν δέ μετετέθη έν έτει 1896 εϊς
Αλεξάνδρειαν ένθα παρέμεινε πλήρη
έννεαετίαν, προεδρεύων τοΰ έκεΐ
Προξενικού Δικαστηρίου.
Κατ’ ’Απρίλιον τοΰ 1905 προαχθεϊς εϊς Πρόξενον Α' τάξεως, έτοποθετήθη έν Άδριανουπόλει, τόν
ΚΩΤΣΤΑΝΤΙΝΟΣ I. ΔΗΜΑΡΑΣ
Μάρτιον δέ τοΰ έπομένου έτους μετε
Πρόσεδρος Υπουργός
τέθη είς Μοναστήριον, καθ’ ήν επο
Γεν. Πρόξενος τής 'Ελλάδος έν Σμύρνη.
χήν άκριβώς έν μεγίστη έντάσει βιετέλει δ Μακεδονικός αγών. Ή Κυβέρνησις, άμείβουσα τήν έν τούτφ λίαν έπιτυχή δράσιν τοΰ Κωνστ. Δημαρά,
προήγαγεν αύτόν κατ’ ’Ιούνιον 1910 εϊς Γενικόν Πρόξενον Ίωαννίνων, μετά
διετή δ’ αύτόθι ύπηρεσίαν τόν μετέθεσεν εϊς Άδριανούπολιν.
Κατά τήν διάρκειαν τοΰ συμμαχικού πολέμου τοϋ 1912 διηύθυνεν έν
Άθήναις έπί τινα χρόνον τό Β’ Πολιτικόν Τμήμα τού Υπουργείου τών
’Εξωτερικών. Άμα δέ τή καταλήψει τής Θεσσαλονίκης προσελήφθη παρά
τού κ. Κ. Ρακτιβάν, 'Υπουργού καί πρώτου Γενικού Διοικητοΰ Μακεδονίας,
ώς διευθυντής τών Γραφείων τής άρτισυστάτου Ελληνικής Διοικήσεως.
Κατά Δεκέμβριον τού 1912 άπετέλεσε μέρος τής ύπό τόν Πρωθυπουργόν
κ. Βενιζέλον αντιπροσωπείας τής 'Ελληνικής Κυβερνήσεως έν Λονδίνφ
κατά τήν συνδιάσκεψιν καί τήν ύπογραφήν τής ειρήνης. Κατά τό 1913 καί
πρό τής ένάρξεως τοΰ Βουλγαρικού πολέμου διωρίσθη παρά τής 'Ελληνι
κής Κυβερνήσεως ώς Αντιπρόσωπός της παρά τή συσταθείση έν Θεσσαλο
νίκη έπιτροπή πρός διεοθέτησιν τών μετά τής Βουλγαρίας διαφορών.
Μετά τήν άποκατάστασιν τών πραγμάτων έτοποθετήθη κατά Φεβρουά
ριον τοΰ 1914 έν Κωνσταντινουπόλει ώς Διευθυντής τού Προξενικού Γρα
φείου τής Πρεσβείας, τό θέρος δέ τού αύτοϋ έτους, άπονεμηθέντος αύτφ
τοΰ βαθμού τοΰ Προσέδρου 'Υπουργού, άπβστάλη εϊς Σμύρνην, ώς πρώτος
τής 'Ελλάδος αντιπρόσωπος παρά τή μικτή Έπιτροπή, τή συσταθείση διά
τήν ανταλλαγήν τών πληθυσμών καί περιουσιών τών
εϊς τήν Ελλάδα προσφυγόντων 'Ομογενών καί τών έκ
τής Νέα; Ελλάδος μεταναστευσάντων Μωαμεθανών.
Διαλυθείσης τής έπιτροπής ταύτης δ Κ. Δημαράς
παρέμεινε Γενικός Πρόξενος μέχρι τής διακοπής τών
διπλωματικών σχέσεων καί μετά τάς γνωστός δυσχέ
ρειας τάς παρεμβληθείσας ύπό τών Τούρκων διά τήν
άναχώρησίν του, επανερχόμενος ένταΰθα εύρε τραγικόν
θάνατον έπί τοΰ τορπιλλισθέντος ιταλικού άτμοπλοίου
τήν 23 Σεπτεμβρίου 1917.
Είς άπλοΰν βιογραφικόν σημείωμα δέν είναι βεβαίως
δυνατόν νά περιληφθή ή μακρά καί πολύτιμος δράσις
υπαλλήλου, ο'ος δ αείμνηστος Κωνστ. Δημαράς, έπϊ
τριακονταετίαν δλην εύδοκιμώτατα ύπηρετήσαντος τήν
Πατρίδα του εϊς κατ’ εξοχήν λεπτάς καί σπουδαίας
θέσεις καϊ σχεδόν πάντοτε ύπό τάς δυσχερεστάτας τών
περιστάσεων. Κατά τόν χρόνον ιδίως τής έν Μοναστηρίφ καί Άδριανουπόλει ύπηρεσίας του, δτε είχον ένταθή
οι διωγμοί τοΰ δμογενοΰς έκεΐ στοιχείου παρά τών
Βουλγάρων, ού μόνον σθεναρώς προήσπισεν αύτό, άλλά
καί μετά περισσής δεξιότητος καί συνέσεως διαχειριζόμενος τά άνακύπτοντα παντοδαπά ζητήματα ειχεν
έφελκύσει τήν ιδιαιτέραν προσωπικήν έκτίμησιν τοΰ
τότε Διοικητοΰ Μακεδονίας Χιλμή πασά καί κατώρθωσε
νά προσφέρη σημαντικωτάτας ύπηρεσίας είς τόν Μακε
δονικόν άγώνα, νά ένισχύση καί διατηρήση αύτόν ζωη
ρόν καί άκμαίον μετά λίαν εύαρέστων αποτελεσμάτων.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
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Καί ή έν Σμύρνη ύπηρεσία αύτοϋ συνέπεσε πά
λιν μέ τόν απηνή διωγμόν
τών Ελληνικών πληθυ
σμών ύπ’ αύτής τής επι
σήμου Τουρκίας, κατά
προδιαγεγραμμένου Γερ
μανικόν σχέδιον, διωγμόν
δστις άρξάμενος τήν επι
ούσαν τής λήξεως τοΰ
Βαλκανικού πολέμου, έτι
όξύτερος καί συστηματι
κότερος άπέβη μετά τήν
έκρηξιν τού Εύρωπαϊκού
πολέμου καί ανένδοτος
εξακολουθεί έτι καί νΰν.
'Ολόκληρος δ χρόνος
τής τελευταίας έν Σμύρνη
ύπηρεσίας τοϋ Κ. Δημαρά,
ήτο διαρκής καί αχάρι
στος αγών πρός προστα
σίαν τών καταδυναστευομένων δμοεθνών ήμών, συ
νάμα δέ καί πρός άνακούφισίν τής πενομένης
πλειονότητος αύτών. Εϊς
τό φιλάνθρωπον τοΰτο
έργον είχε βοηθόν πολύ
τιμον καί τήν άφωσιωμένην σύζυγόν του, ήτις τόν
ήκολούθησε καί είς τόν
υγρόν έν τή θαλάσση τά
φον. Ούδέποτε οί "Ελλη
νες τής Σμύρνης καί οΐ
τοΰ έσωτερικοΰ τής Μικράς ’Ασίας είς τήν πόλιν
ταύτην καταφυγόντες θά
λησμονήσωσι τήν πατρι
κήν ύπέρ αύτών μέριμναν
τού ζεύγους Δημαρά.
Ή δλη έν γένει πατριω
τική εργασία τοΰ Κωνστ.
Δημαρά έν τή έπιμελεία
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ
τών ανατεθειμένων αύτώ
Γενικός Πηόξί-νος τής 'Ελλάδος έν 'Ιεροοολύμοις.
Έθν. συμφερόντων κατέ
χει τιμητικωτάτην διά τήν μνήμην αύτοϋ θέσιν έν τή ήμετέρφ Ίστορίφ τών
τελευταίων χρόνων καί αποτελεί άληθώς ζημίαν ανυπολόγιστον διά τήν'Ελ
ληνικήν πολιτείαν ή πρόωρος απώλεια τοιούτου διακεκριμένου υπαλλήλου.
*
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΡΑΦΑΗΛ

Μεταξύ τών θυμάτων τής φρικαλέας τραγφδίας του προσφάτου τορπιλλισμοΰ παρά τήν Κέρκυραν τοΰ ’Ιταλικού τής γραμμής «Cita di Bari·,
συγκαταριθμεΐται καϊ δ Μιλτιάδης Ραφαήλ, Γενικός Πρόξενος τής 'Ελλά
δος έν Ίεροσολύμοις, ούτινος τήν εικόνα δημοσιεύομεν.
Άπό νεαρωτάτης ήλικίας άκόλουθος τοΰ Υπουργείου τών ’Εξωτερικών,
προήχθη ταχέως διά τής άξίας του μέχρι του άνωτάτου βαθμού τής προξε
νικής ιεραρχίας, ήν κατέλιπε νΰν έν τή άκμή άκόμη τής δράσεώς του,
μόλις συμπληρώσας τό 55»ν =τΟς τής ήλικίας του. Ύπηρετήσας είς τά
σπουδαιότερα κέντρα τοΰ 'Ελληνισμού, έν Θεσσαλονίκη, Σέρραις, Σκοπείοις, Πύργφ, Γαλαζίφ, Σουλινφ, Ρουχτσουκίφ, Ταϊγανίφ, Χίφ, Ρόδηι καί
έπί τριετίαν έν Ίεροσολύμοις, ένιαχοΰ βέ καί ύπό περιστάσεις λίαν δυσχε
ρείς, έξεπλήρωσε πανταχού εύόρκως τό καθήκον του ώς αντιπρόσωπος τής
‘Ελληνικής Κυβερνήσεως καί έπροστάτευσε τά Εθνικά συμφέροντα μετά
ζήλου καί άφοσιώσεως, ούδαμού προκαλέσας παράπονου καί άποκομίσας
τάς εύαρεσκείας δλων τών 'Ελληνικών Κυβερνήσεων, ύφ’ άς ύπηρέτησε,
τιμηθείς δέ πρό πενταετίας διά τού Χρυσού Σταυρού τού Σωτήρος. Ό Μιλ
τιάδης Ραφαήλ διεκρίνετο διά τήν προσήνειαν καί μειλιχιότητα τού χαρακτήρός του, τήν διπλωματικήν
λεπτότητα καί τήν γλωσσομάθειάν του, ήτο δέ αύστηρός τοΰ καθήκοντος τηρητής καί άξιοπρεπής, άληθής
«κύριος», έλκύσας είς δλα τά κέντρα τής δράσεώς
του τήν ύπόληψιν καί τήν αγάπην, τήν λατρείαν μάλ
λον, τών 'Ελλήνων, ούς έπροστάτευε, καί τάς συμπά
θειας τών τοπικών Αρχών καί τών ξένων συναδέλφων
του, μεθ’ ών διετήρει πάντοτε τάς άρίστας συναδελφικάς σχέσεις. Ή πρόωρος καί τόσον τραγική απώλεια
τοΰ άρίστου τούτου δημοσίου λειτουργού είναι δμολογουμένως μεγάλη στέρησις διά τήν διπλωματικήν ύπη
ρεσίαν τοΰ τόπου μας.
*

ΓΟΡΓΑ... ΓΟΡΓΑ ...
τ?οργά . . .

γοργά

διαβαίνει
γερνρ

γρήγορα

πειό

βαθύτερες

Γεννιέσαι,

περνά
κι

ζωή

ό βίος

ό

ρυτίδες

κι’ αρχίζει

άπ' τη

<5

βίου ό

τροχός,

χρόνος-

φτωχός,
τοΰ

χαράζει

αμέσως

γελιέσαι, και

σπάνια

αδιάκοπα

τον

κνλφ

σύντομα

μέ

ή
ον

δ πόνος,

φθορά,

μ

αυτή

γελάς-

χαρά,

’ςτόν τάφο... γοργά-γοργά κυλάς !,,,

ΑΡ. Γ. Κ.
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ. ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ "ΕΣΤΙΑ., 11322

