
Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ
ΙΔ' ΕΤΟΣ - ΑΡΙΘ. 159 διευθυνται Δ. ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ - Κ. ΛΑΔΟΤΤΟΥΛΟΣ ιδιοκτηται ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1918

Άπό τίνος τήν Αθήνα συναγείρει ό ρυθμικός κρότος ένός Γαλλικού Αεροπλάνου, καί βγαίνουν οί ’Αθηναίοι είς τής ταράτσες καί είς τα μπαλ
κόνια καί σταιιατοΰν οι διαβάται στους δρόμους μέ τό κεφάλι ψηλά διά νά Ιδουν τό έμψυχον μετέωρον. Τό άεροπλάνον, σαν πελώριο πουλί, 
διασχίζει τό διάστημα, σφενδονίζον τολύπας καπνού. Μά έξαφνα, ένω ό κόσμος περιμένει νά τό Ιδη διαγράφον τόν Εξωφρενικόν κύκλον της 
λούπίγκ-δή-λούπ, είς μίαν στροφήν τό άεροπλάνον τουμπάρει πλαγίως. Πιάνεται ή Αναπνοή τοΰ κόσμου. Δυστύχημα! Ο νεωτερος Ικαρος 
γκρεμίζεται άπό τό δυσθεώρητον έκείνο ύψος. Μά τό άεροπλάνον ξανατουμπάρει καί έξακολουθεΐ τόν δρόμον του και . . .της τουμπες του. 
ΤΙ λαϊκή ψυχή τόν έΟαύμασε αύτόν τόν καταχτητήν τοΰ Διαστήματος καί τόν άπηθανάτησε. Δέν ξεύρει καν πώς λέγεται. Ο λαός τον έοα- 
πτισε καπετάν-Τούμπα. Καί λέγεται ό καπετάν-Τούμπας, Σωνιέ. Είναι άνθυπολοχαγός Αεροπόρος τοΰ Γαλλικού στρατοί» της Ανατολής. Είναι 
Μαρσεγιέζος, πανέξυπνος, πολύ τολμηρός, νεαρώτατος. Τό λούπιγκ-δη-λούπ, ποΰ πρώτος ό μακαρίτης Πεγκοΰ, προς κατάπληξιν του κόσμου, 
νοιάζοντος οτι άν τό άεροπλάνον χάση τήν εΰστάθειάν του ή καί αν σταματήση ή μηχανή του, θα τσακισθη, είναι παιγνίδι γι αυτόν, άφ ου 
άλλως τε πλείονες τοΰ ένός τό έκαμαν. Αύτός έπενόησε τό τοννώ. Νά πέρνη τήν τουμπα. όχι μέ το κεφάλι, Αλλά μέ το πλευράν. Και οχι 
μιά, άλλά δύω, τρεις, τέσσαρας. Κάνει άκόμη κάτι Αλλο, ποΰ κόβει τό αίμα τοΰ Ανθρώπου. Ένφ πετά όριζοντίως ή καί με έλιγμους, του δίνει 
μέ τό κεφάλι πρός τα κάτω. ΙΙιστεύει κανείς πραγματικά δτι γκρεμίζεται. Διατρέχει κάμποσα μέτρα είς τήν ίλιγγιώδη αυτήν πτωσιν του καί 
Αρχίζει νά στριφογυρίζη μέ τό κεφάλι, σάν κουρελόχαρτο είς τήν διάθεσιν Ανέμου, σάν ενα καρτονάκι ποΰ τό κρατεί κλωστή καί στριφογυρίζει. 
Καί ένω νοιάζει κανείς δτι, ερμαιον τοΰ άέρος, θά γίνη χαλκομανία σέ τίποτα κεραμείδια. διαγράφει ένα έλιγμόν εύμορφον καί έξαφανίν,εται 
είς τά Οψη. Συνεργάτης τής «Εικονογραφημένης», ποΰ έλαβε τήν τιμήν να γνωρίση τόν Όλυμπιονίκην αύτόν τοΰ Απείρου, δεν του άπέκρυψε, 
μαζή μέ τόν θαυμασμόν του καί τούς φόβους του. «*Ά  έχω Απόλυτον έμπιστοσύνην στόν μοτέρ μου' τοΰ είπε. Και έπειτα, μια ζωη ειν αυτή . . .

···
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ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ο ο ο 
ο ο ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ

Ο ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΤΟΥ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΓΚΥΓΙΩΜΑ

Άλλην μίαν φοράν διεδηλώθη ό 
μετά τής Άντάντ στενός σύνδεσμος 
τής Ελλάδος, άλλά καί άλλην μίαν 
φοράν έξωτερικεύθησαν τά στορ. 
γικά καί συμπαθή αίσθήματα τοΰ 
Ελληνικού λαού πρός τήν Γαλλίαν. 
ΊΙλθεν έκ Θεσσαλονίκης ό νέος άρ- 
χιστράτηγος τοΰ Βαλκανικού μετώ
που κ. Γκυγιωμά καί δ Αθηναϊκός 
λαός τοΰ παρεσκεύασε τήν ένθερ- 
[ΐοτέραν δεξίωσιν. "Οπου καί άν 
έστεκεν ό συμπαθής στρατιιότης έγί- 
νετο τό άντικείμενον τών ένθου- 
σιωδεστέρων εκδηλώσεων.

=1=
Μέ τήν επάνοδον τοΰ κ. Πρωθυ

πουργού έξ Εύρώπης τρώμε. Άπό 
τού έξώστου του ό κ. Βενιζέλος ύπε- 
σχέθη πρός τά εργατικά σωματεία 
καί τόν λαόν Αθηνών - Πειραιώς, 
πού έσπευσαν νά τοΰ διατρανώσουν 
τήν πρός τό πρόγραμμα καί τήν 
πολιτικήν του άφοσίωσίν των, άπρο- 
καλύπτως ύπεσχέθη, όχι αΰξησιν, άλλά τακτικήν καί κανονικήν διανο
μήν τροφίμων, βεθαιώσας δτι θά καταβολή πάσαν προσπάθειαν πρός 
άνακούφισιν τών λαϊκών τάξεων. Καί πράγματι ή πρώτη μεριμνά του 
έστράφη πρός τό ύπουργεϊον τού ’Επισιτισμού καί εχομεν ήδη τά 
πρώτα άποτελέσματα, εύχάριστα καί ικανοποιητικά. Ζάχαρη καί ρύζι 
καί καφές καί τυρί διενεμήθησαν ε’ις σημαντικήν μερίδα. Καί υπάρ
χουν βεβαιώσεις οτι θά έπακολουθήση άπρόσκοπτος καί άφθονος 
διανομή.

Μέ χαράν χαιρετίζομεν τήν είσοδον τοΰ Γάλλου στρατηγοΰ τής ’Επι
μελητείας κ. Μπονιέ είς τό ύπουργεϊον τοΰ ’Επισιτισμού. Είναι η τρίτη 
περίπτωσις αύτή πού ό εύγενής Γαλάτης καλείται νά παράσχη τήν 
συμβολήν του είς τά ζητήματα τής 
ειδικότητάς του. Ή Ελλάς, δχι μό
νον ή πολεμήσασα τό 1912-1913, άλλά 
ολόκληρος, γνωρίζει δτι άν οί μαχη- 
ταί μας, άφίνοντες κάθε φοράν τό 
δπλον μετά τό τέρμα τής μάχης η 
φθάνοντες κατάκοποι μετά εξ καί 
επτά ωρών πορείαν, εΰρισκον τό φα- 
γητόν έτοιμον έπάνω είς τήν Κρέσναν, 
αύτό τό οφείλουν εις τόν κ. Μπονιέ, 
δ όποιος, όχι μόνον «οργάνωσε τήν 
επιμελητείαν τοΰ Ελληνικού στρα
τού, άλλά καί παρέσχεν έαυτόν έν τή 
διευθύνσει της καθ’ δλην τήν διάρ
κειαν τών δύω πολέμων μας. ’Ακρι
βώς δέ διά τοΰτο έστάλη έκ νέου διά 
τήν ’Επιμελητείαν τοΰ Ελληνικού 
στρατού, κατά τήν νέαν ταύτην κρί- 
σιμον περίσταση·. Καί τώρα, παρα
κληθείς, άνέλαβε καί τά ζητήματα 
τοΰ έπισιτισμοΰ έν τφ οίκείφ ύπουρ- 
γείφ. Τοΰ λοιποΰ άς κοιμώμεϋα ήσυ
χοι. Δέν Οά μάς λείψουν πλέον τά 
τής πρώτης μας ανάγκης. Ό έπισι- 
τισμός μας είναι είς χεϊρας στιβαράς, 
άνθρώπου μεγάλης πείρας καί εύρυ- 
τάτης μορφώσεως, άκεραίου, άδεκά- 
στου, άτέγκτου. Ό κ. Μπονιέ μάς 
σώζει καί ένας δλόκληρος λαός θά 
τοΰ είναι ευγνώμων διά τόν άθλον 
του αύτόν.

Άλλ’ή έχιδναή προδοτική φωληά· 
ζει μέσα μας καί μιά στάσις έρχε
ται νά σταλλάξη τό φαρμάκι μέσα 
είς τό στήθος τής Πατρίδος, καθ’ Γ) ν 
στιγμήν ή Μεγάλη Μητέρα μας, ή 
πολυδοκιμασμένη, διανύει μίαν άπό 
τάς κρισιμωτέρας περιόδους τής 
ζωής της. Μία φούχτα άσυλλογί- 
στων στρατιωτών, παρασυρθέντων, 
έδραξε τά δπλα έν Λαμίφ, διά νά 
άντιταχθή είς τά κελεύσματα τού 
Κράτους.

Άλλ’ ή Πολιτεία, γοργή καί αμεί
λικτος, έπάταξε τό κίνημα, τό κατέ- 
στειλε καί οί 
έπλήρωσαν μέ 
ανοησίαν των.

άφρονες τολμητίαι 
τό αίμα αυτών τήν

λαός σύσσωμος τήςΆλλά καί δ . ....
’Ελλάδος έξηγέρθη μετά βδελυγμίας 
κατά τοϋ αυτόχρημα προδοτικού 
κινή ματος.

Τηλεγραφήματαείς σωρούς έστά- 
λησαν τών κατά τόπους κοινοτή
των καί άλλων επαγγελματικών 
οργανώσεων, αί όποϊαι έστιγμάτι- 
ζον τούς στασιαστάς, ζητούσαι τήν 

καί έγκαρδιιόνουσαι τήν κυβέρνησιν

ό κ. Έλ. Βενιζέλος πρώτον, έπειτα δέ 
τών γεγονότων, έξέσπασαν τά κύματα 

εκείνα τού λαού, τά διάπλατα, είς 
μίαν άγρίαν ιαχήν λύσσης-

*
Καί εκπνέει δ ’Ιανουάριος μέ μίαν 

νέαν άπογραφήτ· τών κατοίκων διά 
συναγερμού. Έκλείσθη πάλιν ό κό
σμος είς τά σπήτια καί μέ σύνθημα 
τρεις άσφαιρες κανονιές, διά νά έλευ- 
θεροκοινωνήση κατά τάς δυώμυσι τό 
άπόγευμα, κατόπιν άδειας διά τριών 
κανονιοβολών. Ή άπογραφή έγινε μέ 
πάσαν τάξιν καί άκρίβειαν, „ πράγμα 
πού έφερε είς τήν μνήμην δλων τόν 
φόβον καί τόν τρόμον, ποΰ μάς είχε 
καταλάβει κατά τήν πρώτην διά συνα
γερμού άπογραφήν. Αύτήν τήν φοράν 
είχαμε πάρει τήν κρυάδα. "Ετσι είναι. 
Φοβουμεθα τόν θάνατον. Άν ήτο 
δυνατόν νά ξαναποθάνη κανείς, δέν 
θά έφοβεΐτο δσον κατά τόν πρώτον 

θάνατον.
* * *

ΑΠΟ ΤΑΣ ΕΟΡΤΑΣ ΜΑΣ.—Ό Γάλλος άρχιοτράτηγος έγένετο βεκτός καί παρά 
τώ Βασιλεΐ, δταν δ’ έξήβΖετ0 τών Ανακτόρων δφερεν έπί τοϋ στήθους 

του καΐτ'όν ’Ελληνικόν Μεγαλόσταυρον.

ΠΥΘΕΑΣ 0 ΜΑΣΣΑΛΙΩΤΗΣ

*

Τό πλήρωμα τοΰ χρόνου ήλθεν. Ή 
'Ελλάς, παραμείνασα μακράν τοΰ πυ
ράς, άποδύεται πάνοπλος εις τόν παγ
κόσμιον άγώνα, παρά τό πλευράν των 
Συμμάχων καί ευεργετών της, διά νά 
διεκδίκηση τά δίκαιά της, τά εδάφη 
της, ποΰ προαιώνιοι εχθροί μολύ
νουν. Ή έπιστράτευσις γίνεται τμη
ματική καί οί παιάνες οί πολεμικοί 
αντιλαλούν άπ’ άκρου είς άκρον καί 
τό πολεμικόν μένος συναγείρει τήν 
Φυλήν είς τόν υπέρ τών όλων Άγώνα. 
Άς κάμωμεν τόν σταυρόν μας καί 
άς προχωρήσωμεν δπου τό Κράτος, 
δπου ή Πατρίς, μας επιτάσσει. Δέν 
έχει πλέον δισταγμούς, άντιγνωμίας. 
Ό κύβος έρρίφθη. Τώρα δλοι μας 
είς τό καθήκον.

Α ΕΝ.ήξεύρω διατί, άπό τήν ήμέραν 
£Α\ποΰ έδιάβασα έν μικρόν σημείωμα 
τής καλής · Εικονογραφημένης» περί 
τού μεγάλοι1 μας έξερευνητοΰ καί 
θαλασσοπόρου Πυθέου, μέ κατέλαβε 
μία επιθυμία νά συλλέξω, δ,τι είνε 
γνωστόν περί αύτοϋ καί νά τό στείλω 
είς τό λαμπρόν περιοδικόν μας. Ίσως 
τό συναίσθημα τής υπερασπίσεως ένός 
άδίκως κατηγορηθέντος ύπό άλλων 
ομοτέχνων του, ίσως - ίσως, δέν γνω
ρίζω καί έγώ τί, μέ έκαμε νά ερευ
νήσω περισσότερον τά κατά τόν πρώ
τον συνδέσαντα τό όνομα τής πατρί
δος μας πρός τάς Βορείους χώρας 
καί ίδίφ τήν Μ. Βρεττανίαν Καί σύν
τομον πόρισμα τών έρευνών μου παρα
θέτω έδώ είς συμπλήρωση· τού άνω 
ρηθέντος σημειώματος.

Ό Πυθέας λοιπόν οΰτος ήτο Μασ- 
σαλιώτης, άκμάσας περί τά μέσα τοΰ 
Δ' αίώνος π. X. Είνε παράδοξον πώς 
ή εργασία τού άνδρός κατακρίνεται. 
— Τί λέγω’Εξευτελίζεται ύπό τοΰ

παραδειγματικήν τιμωρίαν των 
εις δν άγώνα άπεδύθη.

'Ογκώδης δμως καί επιβλητική υπέρ πάντα υπολογισμόν ύπήρξεν η 
έκδήλωσις τών αισθημάτων τής βδελυγμίας καί τής οργής τού λαού τών 
Αθηνών καί τοΰ Πειραιώς.

Τήν τελευταίαν Κυριακήν τού 'Ιανουάριου έξέσπασαν τά αισθήματα 
αύτά διά τό άποτροπιαστικόν κίνημα είς πάνδημον συλλαλητηρίου, δπερ 
έκκινήσαν άπό τήν ’Ομόνοιαν μετά σχετικάς προσλαλιάς δύω ρητόρων, 
έξεχύθη είς τήν οδόν Σταδίου και διά τού Συντάγματος κατέκλυσε τήν 
οικίαν τού Πρωθυπουργού άπό τό Δορρέ έως τήν Ακαδημίαν, φρενι- 
τιών καί μυκώμενον. Καί δταν 
ό κ. Ρέπουλης, ώμίλησαν έπί

Στράβωνος καί τοΰ Πολυβίου, οί 
όποιοι δέν ήδύναντο νά συμβιβάσωσι 
τήν περί βορείου γεωγραφικού πλά
τους θεωρίαν του πρός τάς ιδέας καί 
σκέψεις των. Ό Στράβων ιδίως τόν 
έχει άπό κλώτσου καί άπό μπάτσου. 
τοΰ σαίρνει δσα σαίρνει καί δέ παίρ

νει ή σκούπα. Καί τί δέν τοΰ λέγει; 
Τόν ονομάζει ψευδέστατον. λέγει δτι 
πολλοί ύπ’ αύτοϋ παρεκρούσθησαν, 
τόν άποκαλεϊ καί αύτόν καί τόν Εύή- 
μερον θαυματοποιούς, λέγει δσα άφη- 
γειται · πλάσματα Πυθέου», καί τί 
πρώτον, τί δ' ύστατον καταλέξων : 
Λησμονών δμως τήν σωρείαν τών 
κατηγοριών τούτων κάπου-κάπου. λέ
γει καί τού φτωχού τό δίκηο. Π.χ. είς 
το περί τών άποστάοεων γράφει : 
■ Τά μέν ούν άλλα διαστήματα δεδό- 

σ&ω αύτφ' ώμολόγηται γάρ ίκανώς», 

άλλά τούτο διάνά τοΰέπιτεθή αγρίως 
διά τήν Θούλην. 'Ομοίως τόν δικαιώ
νει καί είς άλλο μέρος λέγων: - Πρός 
μέντοι τά ουράνια καϊ τήν μαθη

ματικήν θεωρίαν ίκανώς δόξει κε, 

χρήσ&αι τοϊς πράγμασι .. . τοΐς zfj 

χατεψυγμένη ζώνη πλησιάζουσι...» 

είνε δμως απίστευτος ή έν έπαλλή- 
λοις χωρίοις καταφορά του, τοσαύτη. 
ώστε νά τήν κρίνη τις ώς επαγγελμα
τικήν αντιζηλίαν. Μήπως ή φιγούρα 
αύτή είνε νόσημα κληρονομικόν τών 
διανοουμένων 'Ελλήνων ;

Άφ’ οΰ κατήντησεν δ Στράβων έπί 
έπήλθε -πάσαν τήν παρωκεανϊτιν τής 

Τανάϊδοςι νά παραθέση καί χωρίον τοΰ 
τού Πυθέου : «φησι δ' ούν δ Πολ.ύβιος άπιστον και αύτό τοΰτο πώς 
ιδιώτη άνθρώπω καϊ πένητι τά τοσαΰτα διαστήματα πλωτά καϊ 

πορευτά γένοιτο;» Λέν έγνώριζε φαίνεται οΰτε δ Στράβων, οΰτε ό 
Πολύβιος, δτι τόν πλοΰν πρός τάς χώρας τού Βορρά άνέλαβεν έντολή 
τών συμπολιτών του, οί όποιοι, καί πτωχός ΐίν ήτο, θά κατέβαλλον τήν 
δαπάνην τοΰ πλοΰ.

Ειχεν δμως καί τούς ύπερασπιοτάς καί παραδεχόμενους τάς γνώμας 
του, οίος ό Δικαίαρχος, ό Ερατοσθένης, δ Ίππαρχος, έχει δέ. τό καί 
σπουδαιότατοι’, ύπέρ εαυτού, τάς νεωτέρας «αποκαλύψεις, αΐτινες έπιτρέ- 
πουσαι τόν έλεγχον τών παρατηρήσεών του, έξηγοΰσι τό έργον του καί 
αποδίδουσι τό δίκαιον, καταρρίπτουσαι τούς κακίζοντας αύτόν καί 
κλείουσαι τό στόμα καί τοΰ Πολυβίου καί τοΰ Στράβωνος.

*
Τό έργον τοΰ Πυθέου ήτο μέγα διά τούς χρόνους εκείνους. Άνεχώ- 

ρησεν έκ Μασσαλίας, παρήλθε τάς 'Ισπανικός άκτάς, έφθασεν είς τάς 
Ηρακλείους στήλας, κατηυθύνθη πρός τήν Ίεράν Άκραν (Άκρ. Άγ. Βι
κεντίου). Περί τά Γάδειρα παρετήρησεν δτι έσταμάτα ή πλημμυρίς καί 
ή άμπωτις, παρέπλευσε τά παράλια τής Λουσιτανίας καί Γαλατίας 
έγνώρισε τόν Βισκαϊκόν κόλπον καί τό άκρωτήριον Cabbium ή Κάβαιον 
τών Όστιμίων (Ρ. de Raz), άνεκάλυψε πολλάς νήσους, έν α’ς τήν Ούξι- 
σάμην (Quessant).

Γνωρίζει τήν Μάγχην, παραπλέει τάς πρός Ν. καί Λ. άκτάς τής Βρετ- 
τανίας καί τής Σκωτίας, ύπολογίσας καί σημειώσας τήν έκτασιν τής 
νήσου, δρίσας τό πλάτος τής πρός Β. άκρας αύτής,'παρατηρήσας δ’ δτι

τή διαφημίσει, δτι ό Πυθέας 
Ευρώπης από Γαδείρων έ'ως 

Πολυβίου ώς επιχείρημα κατά

ΑΠΟ ΤΑΣ ΕΟΡΤΑΣ ΜΑΣ. — Καί μετά τό πέρας τής έπιδεωρήσεως δ Γάλλος άρχιοτράτηγος έξεφράοΟη μετ’ ένφουσιασμοϋ 
πρός τόν κ. Βενιζέλον διά τόν 'Ελληνικόν Στρατόν.

απο ΤΑΣ εορτας ΜΑΣ. — Πρός τιμήν τοϋ εύγενοβς ξένου μας είς τό Πολύγωνον έγινε οτρατιωτική παράταξις, 
ό δέ Γάλλος άρχιοτράτηγος έπεΦεώρησε τήν παραταχΦεΐοαν φρουράν τών ΆΦηνών.

ή ήμερα έκεΐ ήτο 18 ωρών καί Ηέτων τόν τόπον τούτον είς άπόστασιν 
10,500 σταδίων άπό τής Μασσαλίας, τό όποιον αντιστοιχεί πρός 58" 
πλάτους βορείου. Διευθυνθείς πρός Β. μετά 6 ημερών πλοΰν έφθασεν 
είς τήν Θούλην, ήτις κατ' άλλους μέν είνε ή ’Ισλανδία, κατ’άλλους 
είνε είς τάς νήσους Σήτλανδ, κατ’άλλους ζητητέα είς τήν Ίουτλάνδην, 
ένθα ΰπάρχουσι μέρη ονομαζόμενα Thy ή Thyland. Περί ταύτης 
(τής Θοΰλης) ό Πυθέας λέγει <£γγΰς είναι τής πεπηγυίας γής*.

Λεν έπλευσε πέραν ταύτης διά τήν πυκνήν ομίχλην.
Φαίνεται δμως δτι καί δεύτερον πλοΰν έξετέλεσεν άνά τάς άκτάς τής 

Γερμανικής θαλάσσης μέχρι τοΰ "Ελβα καί τής Δανικής θαλάσσης καί 
τής Βαλτικής. Έγνώρισε τάς νήσους Basilia ή Baltia, Abalas ή Abal- 
cia. γνωρίσας καί τούς Quttones, Γότθους δηλ. κατά τήν Σκανδιναβίαν 
καί Δανίαν.

Ή Baltia ένθυμίξεί τήν Βαλτικήν.
Είς δλην του τήν περιήγησιν έσημείωσε λεπτομέρειας περί τών λαών, 

οΰς είδε, τών προϊόντων τών χωρών, άτινα συμφωνοΰσι πρός τά λεγό
μενο τών νεωτέρων συγγραφέων καί πρός τήν έρευναν τών τόπων. 
Έφθασε δέ πέραν τού Ρήνου μέχρι τών Σκυθών, μέχρι τοΰ Τανάϊδος, 
δ όποιος είνε ίσως δ "Οδερ ή δ Βιστούλας ή καί αύτός δ Δβίνας.

■ft-
Ήτο δμως έξ ίσου αξιοσημείωτος καί ώς άστρονόμος. Μέ τά ιίπλού- 

στατα έργαλεϊα, τά όποια διέθετε τότε, πολλά κατώρθωσε νά προσδιο- 
ρίση. Παρατηρών έν Μασσαλίρ. τήν σκιάν τοΰ γνώμονος, ειχεν όρίση 
τά τής εκλειπτικής καί τό πλάτος τής Μασσαλίας, δπερ ευρισκε τό αύτό 
πρός τό τοΰ Βυζαντίου, ή δέ καταμέτρησις αυτή μόνον κατά 1Γ.43" 
διαφέρει τών παρατηρήσεων τών νεωτέρων καί δ προσδιορισμός πλά
τους είνε ό πρώτος, δν γνωρίζομεν. Ήρεύνησεν ομοίως τό έξαρμα τοΰ 

πόλου καί παρετήρησεν, δτι ό 
πολικός άστήρ δέν ήτο έπ’αΰτού 
τοΰ πόλου, άλλά μετά τριών άλ
λων άπετέλει τετράπλευρον.

Τέλος έδειξε τήν αιτίαν τών 
παλιρροιών, άναγνωρίζων δτι ή 
μέν πλημμυρίς προήρχετο έκ τής 
ύψώσεως τής σελήνης είς τόν 
μεσημβρινόν, ή δέ άμπωτις έκ 
καταπτώσεως αύτής. Συνήθροι- 
σεν ειδήσεις περί τής διάρκειας 
τής μεγαλειτέρας καί μικροτέρας 
ήμέρας, έφθασε δ’είς τήν έρευ
ναν τοΰ πόλου διά τών απλανών 
αστέρων.

Είς τήν βόρειον θάλασσαν 
είδε τά άναπηδώντα κύματα μέ
χρι 80 πήχεων ύψους καί άπέ- 
δωκε ταΰτα είς τήν τής πανσε- 
λήνου έπίδρασιν. Έκεΐ έπάνω είς 
τήν βόρειον θάλασσαν ήδυνήθη 
καλλίτερα άπό τήν Μεσόγειον νά 
κάμη τάς παρατηρήσεις του έπί 
τής κανονικής έναλλαγής άμπώ- 
τιδος-παλιρροίας. όνομάσας ταύ- 
τας θαλάσσιον πνεύμονα τού γήι
νου οργανισμού.

Πάσας τάς παρατηρήσεις αυ
τού ειχεν αναγράψει έν συγγράμ- 
ματι ^Περιγραφή τοΰ'Ωκεανοΰ*,  

φαίνεται δμως, δτι καί άλλο 
έργον είχε συγγράψει: « Πλους
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περί τήν Γήν· ή *Π.ερίπλοος  ■ 'Γά έργα ταΰτα άπώλοντο. μόνον 
δ’ αποσπάσματα αύτών ύπάρχουσιν είς διαφόρους συγγραφείς.

• Έν Σΰρνω οΰτω τονίζεται (ό πάπκους, τοϋ πά-ιποί’), δηλουμένου τοΰ διπλοΰ 
Π και έν τϊ| απαγγελία τής λέξεως.

*
Αύτός είνε ό Πυθίας, ό · εμβαδόν (μέ τά πόδια) δλην τήν Βρεττανίαν 

έπελ&εΐν φάαχων·, ό άπό Μασσαλίας διά τοϋ Γιβραλτάρ καί τής 
Μάγχης δια τών εκβολών τοϋ Ρήνου ^ιέχρι τής Βαλτικής καί τοΰ Τα- 
νάίδος, μεταβιβάσας τό Ελληνικόν όνομα. Ήξιζε τόν κόποι· νά τόν 
ένθυμηθή ή Εικονογραφημένη . ήξιζε τόν κόπον ό έν Λονδίνφ Πρε
σβευτής τής'Ελλάδος νά μή τόν λησμονήση, άφ’ού ή νεωτέρα'Επιστήμη 
καί αί νεώτεραι έρευναι άνεστήλωσαν τό όνομά του είς τήν έμπρέπου- 
σαν θέσιν μεταξύ τών μεγάλων θαλασσοπόρων καί έξερευνητών, μαζί' 
δέ μέ δλα αύτά ήξιζε τόν κόπον καί ή καλή «Εικονογραφημένη» νά 
διόση αφορμήν είς τήν μακροτέραν περί αύτοΰ έρευναν.

Καί ταΰτα μέν έγώ ιός άπλοΰς τών βιβλίων ερευνητής, άλλοι δέ ειδι
κότεροι άς εϊπωσι περισσότερα περί τοΰ όντως μεγάλου έργου του.

IAK. X. ΔΡΑΓΑΤΣΗΣ
* * ψ

ΟΙ ΤΖΟΥΜΠΕΔΕΣ ΤΟΥ ΠΑΠΠΟΥ*

' V ίΐί

αποδοκιμασία ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ. ΕΙς τήν Λαμίαν δγιντ στάσις κατά τής έπιστρατεύσεως, 
κατασταλβίοα άμέσως. Οί πριοτονργοΐ συνελήφθησαν καί έπλήρωσαν μέ τό αίμα των, τό 
δτιμον διάβημά των και ό λαός Ά-δηνών-Πειραιώς έζηγέόδη σύσσωμος είς ίνα συλίαλητήριον 
-τρωτοφανΓς άληΰινά είς κόσμον και άπεδοκίμασε κάτω άπό τό σπήτι τοΰ κ. Πρωΐλυπουργοΰ 

τό βδελυρόν κίνημα, διατρανώσας κρός την κνβέρνησιν τήν πίστιν καί ΰφοσίωσίν τον.

ΠΌΣΑ πράγματα δέν μοΰ έφερεν είς τόν νοΰν ή ώραία περιγραφή τοΰ 
, σπιτιού τής θειά Πηγίτσας είς τό τελευταίον φύλλον τής Εικονογρα

φημένης» μαζί μέ τήν εικόνα τοΰ τζουμπελή παππού μου. ή γραφεΐσα 
άπό τόν φίλον κ. Δ. Γρ. Καμ. Τό περιγραφόμενον μέρος τής πόλεως 
διά τά παιδικά μας χρόνια είνε τό μέρος, δπου άνετρεφόμεθα εϊς τά 
1863. ’Εκεί έπί τής όδοΰ Μνησικλέους, Άδριανοΰ καί ’Αμβλείας ήτο τό 
πρώτο μας σχολεϊον, τό σχο
λείου τοϋ Α. Βλάση, έπάνω άπό 
το φαρμακείου Βουσακη και τό 
υποδηματοποιείου Άπέργη.

Έξεκινούσαμεν άπό τήν Νεά- 
πολιυ καί άφ’ οΰ έχαζεύαμεν 
έμπρός είς τό βιβλιοπωλείου 
τοΰ Ποτέν, έκεϊ κατά τό Φαρ
μακείου Κρίνου, καί πάρα πέρα 
είς τοΰ Μωραΐτη, τό πρώτον 
φωτογραφείου, άυτικρύ τής 
Χρυσοσπηλαιωτίσσης, καί είς 
τάς προθήκας τοΰ βιβλιοπω
λείου Νάκη, κατηυθυνόμεθα 
πρός τήν όδόν Πανδρόσου, άφ’ 
ού έπερνούσαμεν θαυμάζοντες 
τό πάχος τών αλευράδων Χον- 
δρολαζάρων, πατρός καί υίοϋ, 
καί έπειράζαμε τά παιδιά άλ
λου σχολείου, τοΰ σχολείου τοΰ 
Φάφαλη, έκεϊ που τότε ύπάρ- 
χοντος, όλίγον πέραν τής οίκίας 
τοΰ Δημ. Καλλιφρονά.

Είνε κάμποσος καιρός τώρα 
ποϋ έπεσκέφθην τά μέρη έκεϊνα 
καί τήν όδόν Μνησικλέους, καί 
τό σπίτι τοΰ Βισβίζη μέ τήν 
αψιδωτή τότε Τούρκικη πόρτα 
καί τό σοκάκι τοΰ Μνησικλέους 
καί τό σπίτι, δπου ήτο τό σχο
λείου μας. Όλίγα πράγματα ήλλαξαν έκεϊ πέρα έκτοτε. Ό χρόνος 
έσβυσε πολλάς έπιγραφάς, διότι καί πολλοί έσβυσαν άπό έκεϊνα τά 
χρόνια, δπως θυμούμαι μίαν άπό τάς σβεσθείσας μεγάλος έπιγραφάς 
πού μού έκανε πάντοτε έντύπωσι διά τό νόημά της, τήν τοΰ βιβλιοδε
τείου τού ΟΡΕΣΙΤΡΟΦΟΥ. Έκεϊ κοντά τό σπίτι τού Βρυζάκη, έκεϊ τού 
Μπρούσκου, έκεϊ τοΰ Καλλιφρονά, μέ τά παιδιά τών οποίων συνηντώ- 
μεθα εις τοϋ Βλάσση.

Άλλά πλήν τών άναμνήσεων τούτων, πόσον συγκινητική δι’ έμέ ήτο 
ή έμφάνισις τής είκόνος τοϋ πάππου μου μέ τήν γραφικήν ένδυμασίαν 
τών προύχόντων νησιωτών. Διότι δχι μόνον εις τήν Σίφνον, άλλά καί 
είς άλλας νήσους τού Αιγαίου, ώς τήν "Ανδρον, τήν Νάξον, έπεκράτει 
έν παλ-αιοτέροις χρόνοις τό έθιμον τοΰτο είς τό άρχοντοσόϊ, νά πούμε, 
τό νησιωτικόν.

Δέν ήσαν δμως δασκαλικοί οί τζουμπέδες τοΰ γέρο Γιακουμάκη Δρα- 
γατση, ώς τούς χαρακτηρίζει ό φίλος Δ. Γρ. Καμ., διότι ούδέποτε έχρη- 
μάτισε διδάσκαλος δ πάππους. Είργάζετο είς τό ύπουργεϊον τής Παι
δείας μαζί μέ τόν Μάμουκαν καί τόν Κόκκον καί τόν γενειοφόρον 
Φριδερϊκον, μή θέλων νά άποχωρισθή τοΰ ενδύματος, τής παλαιός νη
σιωτικής συνήθειας. Τό φέσι, τό έρυθρόν, οί τζουμπέδες μέλανος χρώ
ματος, ή ζώνη κυανού, καί τά χωστά παπούτσια, ήσαν τά προσφιλή είς 
τούς παλαιούς Σιφνίους. Καί τοιούτους ενθυμούμαι πολλούς έν Σίφνφ, 

ιδίως είς τό Κάστρο, τό χωριό τής αριστοκρατίας τής 
νήσου. Έκεί τούς εϊδον πολλοί περιηγηταί καί έθαύ- 
μασαν τό επιβλητικόν τοΰ συνόλου. Όσοι κατά και
ρούς διέβησαν έκ Σίφνου, τούς εϊδον είς τούς στενούς 
δρόμους τοΰ μέσα Κάστρου, τούς εϊδον είς τήν εκκλη

σίαν, τούς εϊδον είς τήν άγοράν καί έξενίζοντο διά τό παράστημά των. 
Μεταξύ τούτων δ Choiseul-Gouffier, δτε τούς εϊδε συνηθροισμένους είς 
τή λόζια (είσοδον) τοΰ μέσα Κάστρου, τούς παρωμοίασε πρός άρχαίους 
Συγκλητικούς τηβεννοφόρους, πρός παλαιούς βουληφόρους, συσκεπτο- 
μένους έν σοβαρότητι.

Αυτοί ήσαν οί τζουμπέδες τού πάππου. ΙΑΚ. X. ΔΡΑΓΑΤΣΗΣ

ΑΓΟΡΙ ΚΟΡΙΤΣΙΉ
,ί=ντΑΧ κάθε καινούργιο ζευγάρι φτιάξη τή φωληά του, άρχίζει νά 
ν_ζ άνταλλάσση σκέψεις: «"Αραγε τό πρώτο μας παιδί θά είναι αγόρι ή 

κορίτσι ;■ Καί άρχίζουν νά πλάττουν όνειρα, οί μέν όνειρευόμενοι τόν 
επίδοξον διάδοχον, ό όποιος θά γίνη μεγάλος άνθρωπος, μεγάλος 
στρατηγός, ναύαρχος ή πολιτικός καί ό όποιος δταν γεννηθή..........
βγαίνει κορίτσι. Καί οί άλλοι ονειρεύονται τήν κόρη, ποΰ θά τούς περι- 
ποιήται ή που θά εϊναι ή χαρά τοΰ σπιτιοΰ, ποΰ 
μέ. τήν έμμορφιά της καί τήν εξυπνάδα της καί τό 
πιάνο της, θά παντρευθή χωρίς προίκα, ποΰ θά /<ϋ
κάνη τούς νέους νά τρέχουν πίσω της καί ή όποια 
γίνεται.... άγόρι. Καί ή πραγματικότης ανατρέπει 
τά σχέδια, γιατί ή φύσι δέν θέλησε έως σήμερα
νά λυθή τό μυστήριον αυτό τοΰ νά μπορή κανένας νά κάνη άγόρι 
ή κορίτσι κατά θέλησι.

'Από τούς άρχαίους καιρούς πάντοτε έζήτησαν νά λύσουν τό μυστή
ριο. Οί μάγοι, οί γιατροί, ή μαμήδες, οί άγύρται, πάντοτε εΰρισκαν 
ένα φάρμακο γιά τούς ευκολόπιστους καί πάντοτε τό γιατρικό, μπορεί 
νά πή κανείς, έβγαινε ψεύτικο.

Κατόπιν, δταν ή γιατρική προιύδευσε, καί μαζί μ’ αύτή ή βιολογία, ή 
έμβρυολογία. ή χημεία, μεγάλοι γιατροί θέλησαν νά λύσουν τό μυστή
ριο, άλλά καί τότε δέν υπήρξαν τυχερότεροι στή λύσι.

Γιαυτό καί στή γιατρική φιλολογία βρίσκει κανείς ένα πλήθος 
βιβλίων καί εργασιών, ποΰ μποροΰν νά γεμίσουν ολόκληρη βιβλιοθήκη 
καί ποΰ μέ σοφία καί μαθηματικούς ύπολογισμούς προσπαθούν νά πεί
θουν καί νά πεισθοϋν καί οί ίδιοι δτι έλυσαν τό ζήτημα αύτό.

Πρό καιρού ένας Γάλλος γιατρός είχε δημοσιεύσει μιά πραγματεία 
μέ τόν τίτλο «La question des 
sexes it vojonte . έκεϊ δέ μέσα 
παρουσίασε μιά μέθοδο δική 
του, πώς νά γίνωνται τά αγόρια 
καί πώς τά κορίτσια. "Εφερνε 
μάλιστα καί παραδείγματα μέ
χρι τοΰ σημείου πώς γεννήθηκε 
καί δ Τσαρίσκος τών Βουλγά
ρων Φερδινάνδος, άλλά φαίνε
ται πώς καί ή μέθοδος τοΰ 
γιατρού αύτοΰ δέν έχει τάς 
έπιτυχίας ποΰ αύτός λέγει.

Τώρα ένας άλλος γιατρός 
Γάλλος καί αύτός, ό Ε. Apert 
τοϋ νοσοκομείου Andral τών 
Παρισίων δημοσιεύει μιά έργα
σία του στό φύλλο τοΰ Ιανουά
ριου τοΰ 1918 τοΰ «Monde 
Medical» καί δίδει στήν έργα
σία του αύτή μέ τόν τίτλο 
■ Determinisme du sexe- νέες 
συμβουλές. Τής συμβουλές του 
αύτές τής μεταφέραμε είδικώς 
γιά τής ωραίες άναγνώστριες 
τής «Εικονογραφημένης», ποΰ 
είμαι βέβαιος πώς ή κάθ3 μιά 
της θά έπιθυμή ένα άγοράκι ή 
ένα κοριτσάκι.

Λοιπόν. "Οσες θέλουν νά 
κάνουν άγόρι: 
αύξάνουν τάς σωματικός τωνΠρέπει νά κάνουν γυμναστική, νά ____ __ _____ ,

δυνάμεις, νά παίζουν Tennis, νά πηγαίνουν ποδήλατο, καβάλλα κτλ. 
νά τρώνε λίγο καί νά κάνουνε κάθε μέρα μιά ή δυό ενέσεις υποδερμι
κός τοΰ 0001 Adrenaline. "Οταν Αδυνατήσουν — (έν ίϊ> συγχρόνως θά 
έχουν αυξήσει τάς δυνάμεις των —........

Τότε;
Τότε νά διαλέξουν τήν τρίτην ήμέραν μετά τήν αδιαθεσίαν καί τάς 

ακολούθους.
"Ετσι, δταν θά γίνουν μαμάδες, θά κρατούν στήν αγκαλιά τους τό 

διάδοχο ποΰ λαχταρούν.
"Οσες πάλι θέλουν τήν κόρη, δέν έχουν παρά νά κοιμούνται πολύ, 

νά τρώνε καλά καί τροφές παχυντικές—λιπαρές, ζαχαρούχους, άμυλού- 
χους—, νά άποφεύγουν τούς κόπους καί νά κάνουν κάθε μέρα μιά ή δυό 
ένέσεις άπό Clilorhydrate de choline ή de lecythine, δταν δέ παχύ
νουν αρκετά, τότε οί έρωτες άρχίζουν πρό καί κατά τήν διάρκειαν 
τής άδιαθεσίας.

"Ετσι εϊναι άσφαλής ή κόρη.
Και τιόρα ώραία μου άναγνώστρια, ποϋ μέ πόθο πολύ θέλεις ένα 

διάδοχο ή τήν κοροΰλα, δέν έχεις παρά νά άκολουθήσης τάς συμβουλάς 
τοΰ Γάλλου συναδέλφου μου.

'Ιατρός X

Η ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΤΟΥ ΦΙΛΟΥ ΜΟΥ

* Ψ *

ΟΥΔΕΜΙΛΝ έχω αμφιβολίαν δτι οί Δραγάτσηδες εϊναι άρχοντικόν σόϊ 
τής Σίφνου· άν λάβη τις μάλιστα ύπ’ δψιν τό έπώνυμόν των, 

λέγει κάτι περισσότερον άπό άρχοντιάν. Μία μόνην παρατήρησιν θά 
είχα, δτι ούτε οί τζουμπέδες, ούτε τά χωστά παπούτσια ήσαν σημεία 
άρχοντιάς, άλλά τό κάλυμμα τής κεφαλής, τό καλπάκι δηλαδή, ειδικού 
καί αύστηρώς τηρούμενου κατά τόπους τύπου. Τούτο άντικατέστησε 
κατόπιν — εϊς τινας τόπους μάλιστα ήτο άπό τής Τουρκικής κατακτή- 
σεως αύτό — τό μεγάλον τουρλωτό φέσι, σαν τού Βούλγαρη π. χ. τοΰ 
Κολέττη καί άλλων. Δ ΓΡ κ

ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ - Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΡΑΓΚΑΒΑ

ΠΑΛΑΙΑΙ ΑΘΗΝΑΙ

ΕΙΣ μίαν πάροδον τής οδού Τριπόδων στολισμένην μέ τά πατροπα- 
ράδοτα τών μερών αύτών σκαλάκια, έμφανίζεται ψηλά και ύπερη- 

φάνως ή έκκλησία τοΰ Ραγκαβά.
Ή αρχιτεκτονική τοϋ σημερινού ναού—διότι ύπήρχε καί παλαιότερος 

- ανάγεται είς τόν ενδέκατον μάλλον αιώνα. Τό παρεκκλήσιόν του 
όμως τής Άγιας Παρασκευής, είνε κτίριον γηραιότερον, βεβαίως δέ 
άρχικώς δέν θά έτιμάτο διά τοϋ ονόματος τούτου, τό όποιον οφείλεται 
μάλλον είς τήν προτίμησιν πρός τήν Αγίαν Παρασκευήν τού νεωτέρου 
γυναικείου πληθυσμού.

Κατά τόν δέκατον καί ενδέκατον αιώνα παρατηρεϊται άσυνήθης ακμή 
τέχνης εις τάς Αθήνας μετά περιφρονήσεως πρός τά παλαιότερα οικο
δομήματα, άπό τά όποια συνήθως έλάμβανον τά υλικά καί έκληρονό- 
μουν τό δνομα τού Άγιου καί πάντοτε τό παρεπώνυμον έκτοϋ πρώτου 
ίδρυτοΰ ή τοϋ ιδιοκτήτου ή έπιφανοΰς γείτονος.

Ή νειοτέρα αύτή τέχνη διακρινομένη διά τήν κομψότητα τής διαγρα
φής καί τήν ελαφρότητα τοΰ δλου κτιρίου δύναται 
νά όνομασθή ’Αθηναϊκή, έξακολουθήσασα έπι μα
κράν σχετικώς χρόνον νά ζή κατ'άπομίμησιν, οΰτως 
ώστε νά δύναται τις, άν δέν άναγνωρίση τεχνικήν 
σχολήν, νά σεβασθή ευλαβή παράδοσιν.

Ό Άγ. ’Ελευθέριος, ή κοινώς Μικρά Μητρόπο- 
λις άποκαλουμένη, γνωστή άναγλυφοβριθής έκκλη
σία Παναγίας τής Γοργοεπηκόου, τό Γοργοπήκο 
τοΰ Αθηναϊκού λαού, εϊνε τό σχετικώς μή παρα- 
μορφωθέν έκ τών παλαιών οικοδομημάτων τούτων 
τοΰ Αθηναϊκού τρόπου τοΰ I’ πρός τόν ΙΑ'αιώνα.

Ό "Αγιος Νικόλαος τού Ραγκαβά, ώς έχει σήμε
ρον, δέν ελκύει τού παλαιοφίλου τό ενδιαφέρον, 
έπειδή εϊνε τελείως καινούργιο μένος έξωτερικώς καί ■ 
έσωτερικώς, χρειάζεται δέ κάποια προσοχή καί 
έρευνα διά νά άνεύρη τις τά ϊχνη τής Βυζαντινό- 
τητός του είς κάτι, θυρίδας καί θύρας έντοιχισμένας 
καί είς κάτι πωρόλιθους, τών όποιων έφυγεν ό σου
βάς. "Ενας κυκλικός λιθόστρωτος καί παραδόξως 
καθαρός δρομίσκος μέ πορτάκια σπιτιών ζωηρά 
χρωματισμένα τόν περισφίγγει τώρα, καί τήν ώρα 
πού βαδίζει κανείς έπ’ αύτοΰ. αισθάνεται ένα βαθύ 
συναίσθημα πόνου, άναλογιζόμένος δτι έδώ έζησε 
καί έδρασεν ή Βυζαντινή τοΰ τόπου άριστοκρα- 
τία κατά τόν Η' καί Θ' αιώνα.

Έδώ ή Αύτοκρατόρισσα Ειρήνη ή Αθηναία καί 
ή σύζυγος τοϋ Αύτοκράτορος Σταυρακίου, Αθηναία 
έπίσης. Θεοφανώ, έκ τής οίκογενείας τών Σαραντά
πηχων, ώς φαίνεται, καί αίδύο. Έδώ ϊσως καί οί πέντε άτυχεϊς υιοί τοΰ 
Αύτοκράτορος Κωνσταντίνου τοϋ Ε'. Άλλ’ όφείλομεν νά περιορισθώμεν 
σήμερον είς τήν οικογένειαν τοΰ ωραίου Αύτοκράτορος Μιχαήλ τοΰ 
Ραγκαβέ, συζύγου τής αδελφής τοΰ Σταυρακίου.

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΤ ΡΑΓΚΑΒΑ

ΝβΟ-θΧΧΗΝίΚΗ κγΖλΝΊΊΝΗ ΤΘΧΝΗ ΚΧΙ 'ΓβΧΝΓΓΧΙ
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ΤΑΚΤΟΣ τών έν Ευρώπη δημοσίων καί ιδιωτικών συλλογών, οΐαι τού
Βατικανού, τής Κρυπτοφέρης, τοΰ Βερολίνου κλπ. άφ’ ένός, καί 

τού λόρδου Κίτσενερ, τοΰ δουκός Γεωργίου τής Σαξωνίας κλπ. άφ’ 
ετέρου, αί όποϊαι θεωρούνται ώς σημαντικοί, καί έν Έλλάδι καί 
μάλιστα έν Άθήναις ύπάρχουσιν ίκαναί σύλλογοί Βυζαντινών εικόνων, 
αϊτινες δύνανται νά χαρακτηρισθώσιν ώς μεγάλης καί σημαντικής 
άξίας. Βυζαντινός δέ λέγοντες εικόνας, δέν έννοούμεν βεβαίως τάς 
καθ’αύτό πεποιημένας κατά τόν πρό τής Άλώσεως χρόνον, διότι τοιού
των εικόνων δείγματα σπανιώτατα έχομεν, γ\·ωστά άλλως τε έν τισι 
Μουσείοις, άλλά έκείνας αί όποϊαι έποιήθησαν έπί τής έποχής τών 
Τούρκων κατά τούς ΙΣΤ°ν ΙΖ°ν καί ΙΗ°ν αιώνας, έπί τή βάσει τών 
Βυζαντινών μέν προτύπων, άλλ’ άνώτεραι καί καλλιτεχνικώτεραι έκεί
νων. Αί τοιαΰται εικόνες, άνήκουσαι είς τόν χρωστήρα Κρητών ίδίφ 
ζωγράφων, εϊναι όνομασταί διά τήν πραγματικήν αύτών άξίαν καί τήν 
χάριν μεθ’ ής έποιήθησαν, διότι οί Κρήτες ούτοι ζωγράφοι, άναπτύ- 
ξαντες καί διαμορφώσαντες κάλλιστον τεχνικόν είδος εικόνων, διήπλω- 
σαν τούτο καθ’ άπασαν τήν Ανατολήν καί Δύσιν άπό τοϋ Σινά μέχρι 
τής Βενετίας, καί άπό τοΰ Άγ. Όρους μέχρις αύτής τής Εσπερίας καί 
τής Ρωσσίας. Χιλιάδας δλας τοιούτων καλλίστων εικόνων τών μεγαλυ- 
τέρων καί διασημοτέρων Κρητών ζωγράφων, οϊον τοϋ Τζάνε, τού Δα
μασκηνού, τού Τζαγγαρώλου, τού Λαμπάρδου, τού Τζανφουρνάρου 
κλπ., ποιηθεϊσαι κατά τόν χρόνον έκεϊνον, κατεστράφησαν κατά τό 
πλεΐστον νΰν, έλαχίστων μόνον διασωθεισών έν ταϊς έκασταχοϋ Βυζαν- 
τιναϊς συλλογαϊς έν Ευρώπη ίδίρ. καί Ρωσσίρ. καί Αμερική, δπου κατά 
κιβώτια έφυγαδεύθησαν. Άλλά καί έν Έλλάδι, καί μάλιστα έν Άθήναις, 
ή ιδιωτική πρωτοβουλία, καί ή άγάπη ένίων άνδρών έκράτησε τινά 
τών έργων τούτων, κατά πάντα αξιόλογα, άποτεθειμένα έν ίδιωτικαϊς 
συλλογαϊς. Δυστυχώς τό Κράτος άείποτε ύστατον πάντων έμερίμνησε

Οί ίστοριοδίφαι δέν ήδυνήθησαν ν’ άνεύρουν άκόμη τόν συνδετικόν 
κρίκον τής Αΰτοκρατορικής οίκογενείας τών Βυζαντινών Ραγκαβέδων, 
τών Αθηναίων Ραγκαβάδων καί τών Ραγκαβήδων τού Νεοελληνικού 
Παρνασσού.

Τά ίχνη τών Ραγκαβέδων χάνονται κατά τόν έπακολουθήσαντα τήν 
Άλωσιν εκπατρισμόν, μόλις δέ κατά τό έτος 1625 γεννάται, φαίνεται, ό 
Ανδρόνικος Ραγκαβής, ούτινος οί απόγονοι συνεχίζονται μέχρι τών 
ημερών ημών.

Έν τούτοις ή υπέροχος θέσις τών Ραγκαβήδων άπό τοϋ λογίου όφ- 
φικιαλίου τοϋ Πατριαρχικού θρόνου Ανδρονίκου καί έξης καί η ουγγέ- 
νευσις αύτών μέ τούς νέους Ελληνικούς ηγεμονικούς οίκους τής Μολδο
βλαχίας καί ή συναίσθησις άπό αύτών τών χρόνων τοϋ ’Ανδρονίκου τής 
άρχικής καταγωγής των, είνε ενδείξεις διευκολύνουσαι τόν μέλλοντα νά 
έργασθή, δπως γεφυρώση τό χάσμα τών δύο αιώνων.

Κατά τήν γνώμην ημών ή άρχική προέλευσις τής οίκογενείας εινε 
Αθηναϊκή. Τό λεγόμενον περί τής έκ Μικράς 
Ασίας καταγωγής των θά άναφέρεται ϊσως είς 
διακλάδωσιν αύτής.

Ό γνήσιος δέ τύπος τοΰ ονόματος Οά είνε 
βεβαίως Ραγκαβάς. Τό διαλαλέϊ ή άρχαιοτέρα 
πηγή: Ή ύπό τήν σημερινήν εκκλησίαν παλαιοτέρα, 
τών πρώτων ϊσως Χριστιανικών αΙώνων, ή οποία 
δέν υπάρχει λόγος νά μή θεωρηθή ώς άνήκουσα 
καί αύτή είς τούς Ραγκαβάδες, διότι τά ονόματα 
τών Αγίων μιάς έκκλησίας μεταβάλλονται πολλά 
κις, δχι δμως καί τά παρωνύμια.

Οί Αύτοκράτορες Ραγκαβάδες βεβαίως άνήκουν 
είς τήν αύτήν διακλάδωσιν τών Αυτοκρατορίσσων 
Σαραντάπηχων.

Καί τών μέν δέ καί τών δέ τά αρχικά έπώνυμα 
δέν τά γνωρίζομεν, διότι καί τό υποτιθέμενον τής 
Ειρήνης καί τής Θεοφανοΰς καί τό τοΰ Μιχαήλ 
είνε παρατσούκλια.

Καί σχετίζονται παραδόξως μεταξύ των καί 
αύτά, διότι καί οί Ραγκαβάδες Οά ήσαν ύπερύψη- 
λοι δπως καϊ οί Σαραντάπηχοι — κοινόν γνώρισμα 
τής αύτής ράτσας.

Τοΰτο άποδεικνύεται άπό τάς Αλληγορίας τοΰ 
Ίνδοΰ Ζαγανάθα λέγοντος: «"Οταν έκολυμποΰσεν ό 
τά μεγάλα κύματα κατοπινών Ραγκαβάς, οί έλέφαν- 
τες, ποϋ έβαστοΰσαν τήν Γήν, τά έχαναν άπό τόν 
ήχον τών άνεγειρομένων κυμάτων».

ό παλαιός μεταφραστής, ό Αθηναίος Ίνδολόγος 
«Ραγκαβάς, μυθωμένον κήτος ύπερμέγεθες, τό

Καί σημειώνει
Δημήτριος Γαλανός: . . . . . .. ..
όποιον καταπίνει τά μεγάλα κήτη. Άλληγορικώς άναφέρεται εϊς 
μέγαν καί ηρωικόν άνδρα». δ. ΓΡ. καμπουρογλους

περί τών έν τώ τόπω κειμηλίων, τά όποια οί αρπαγές άπεκόμισαν έν- 
τεύθεν. Καί ένφ ήτο λίαν εΰκολον νά δημιουργήση τοπικά τουλάχιστον 
Μουσεία έν Ζακύνθφ καί Κερκύρφ, έν ταϊς νήσοις δηλαδή έκείναις, έν 
α!ς υπήρξαν τά πλειότερα καί λαμπρότερα τών Κρητικών έργων — διότι 
ώς γνωστόν έν ταϊς νήσοις ταύταις άνεπτύχθη ή τέχνη αΰτη — μέχρι 
σήμερον άκόμη οϋδέν έκαμε, καταλιπών είς τήν τύχην αύτών καί τά 
άπομείναντα αξιόλογα μνημεία τής Κρητικής τέχνης.

Άλλ’ έπανέλθωμεν είς τάς ιδιωτικά; φροντίδας, καί ας καταστήσω- 
μεν γνωστάς τάς ιδιωτικός συλλργάς, έν αϊς άπετέθησαν έργα τής καλ- 
λίστης Κρητικής Τέχνης.

Εκτός τών γνωστών μεγάλων συλλογών έξ έργων τής Εύρωπαϊκής 
Αναγεννήσεως, τών κκ. Σκουλούδη. Παπαρρηγοπούλου κλπ. έν ταϊς 
Άθήναις ύπάρχουσι καί Βυζαντινά! συλλογαί, τών όποιων αίσημαντικώ- 
τεραι εϊναι αύται: Ή τοΰ Βυζαντινού Μουσείου, ή τής κ. Κόλλυβά, ή 
τής Χριστιανικής Εταιρείας, ή τοΰ Κύτικα, τοΰ Άσκητοπούλου, τού 
Καλογεροπούλου, τής κ. Καλλιγά, τού Παμπούκη καί τινες άλλαι. Έξ 
αύτών άναμφιίίόλως σημαντικώταται εϊναι αί τρεις πρώται, περιέχουσαι 
έργα ση μαντικής άξίας καί τέχνης. Περί τών συλλ,ογών τούτων, περί ών 
ετοιμάζω κατάλογον πλήρη, άναφέρω τινά διά βραχυτάτων πρός χάριν 
ένίων φιλοτέχνων.

Καί πρώτης πάντων μνημονεύω τής τού Βυζ. Μουσείου, ί) όποια άριθ- 
μεϊ χρόνον μέν βραχύτατον, έργα δέ πάμπολλα καί τό πλεΐστον σχετικώς 
καλά, διότι τά έν αύτή εύρισκόμενα, ώς άποτελούντα ιστορικήν άποτα- 
μίευσιν ύλικού, ώς έδικαιολόγησεν οΰτω μέλος τι τής έπιτροπής, τήν 
συναγωγήν τών πολλών έργων, δέν άνταποκρίνονται είς τήν καθ’ αύτό 
έπιλογήν έργων βαρυσήμαντου τεχνικής καί Εθνικής άξίας. Ούχ ήττον 
δμως εύρίσκονται έν αύτή άξιόλογά τινα έργα τοΰ Τζάνε, καί τινα άλλα 
τών Πελοποννησίων Μόσχων, ώς καί τινα άλλα ανεπίγραφα μέν. πλήν 
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άξίας πολλής, τής Μακεδονικής, ώς άποκαλεϊ ταύτην ό Millef (πρβλ. 
νεώτατον έργον αύτοϋ Εικονογραφία τών Ευαγγελίων, Παρίσιοι 1916) 
Σχολής ή καλλίτερον Τεχνοτροπίας. Περί τοϋ Βυζαντινού τούτου Μου
σείου, γράψας άλλοτε διό μακρών («Αθήνα»» 'Ιούλιος 1916) νομίζω 
περιττόν νά έπαναλάθω ταυτά ενταύθα.

Ή καλλίστη πασών τών ιδιωτικών έν Έλλάδι συλλογών άναμφι- 
σβητήτως είναι ή τοΰ μακαρίτου Κόλλυβα, δημιούργημα πολλών χρό
νων καί κόπων. Έν ταύτη, άκεραίφ καί νΰν οΰση έν τή οίκίρ. τής κ. 
Κόλλυβά, περιλαμβάνονται έργα, ού μόνον Βυζαντινά, άλλά καί τής 
’Ιταλικής έν Έλλάδι 'Αναγεννήσεως διά τών Δοξα- 
ράδων, καί τοϋ Κουτούζη καί Καντούνη. Καί 
περί μέν τών έργων τούτων τής 'Ιταλικής Σχο
λής, έπειδή ό λόγος περί Βυζαντινών, δέν άναφέρω 
ήδη. Περί δέ τών Βυζαντινών αύτής εικόνων έν 
συντομία λέγω ταΰτα: Έν τή συλλογή τούτη 
ύπάρχουσιν, ού μόνον έργα πρωίμου τέχνης, άλλά 
καί καλλίστης τοιαύτης έκ τών Κρητών. Καί 
πρώτα πάντων άναφέρομεν τά δύο υπογεγραμ
μένα έργα τοΰ έξοχωτέρου τών Κρητών ζωγρά
φου — κάλλιστα όντα — τοΰ Εμμανουήλ, τοϋ 
Τζάνε-Μπανιαλή, τόν Μ. Κωνσταντίνον καί τήν 
Άγ. Ελένην άφ’ένός καί τήν Παναγίαν τήν Λαμ- 
ποβίτισσαν άφ' ετέρου, άμφότερα τών μέσων τής 
ΙΖ’ έκατονταετηρίδος, ήτοι τής ακμής τοΰ ζωγρά
φου τούτου. Ώς έργον τοΰ ίδιου φέρεται καί 
τύπος τις Άμολύντου όμοιος πρός εκείνον τοΰ 
Άνδρέου τού Ρίκκου, τής Ρωμαϊκής τοΰ Αγίου 
Άλφόνσου, καί τής έν Ζακύνθφ έν τφ ναφ τής 
Φανερωμένης. Τής είκόνος ταύτης, ώς καί τής 
τοϋ Μ. Κωνσταντίνου καί τής Άγ. Ελένης ύπάρ- 
χουσι πάμπολλα άντίγραφα, ώς ημείς τουλάχι
στον εϊδομεν.

Παρεκτός δέ τών έργων τοΰ Τζάνε ύπάρχουσι 
καί τινα ωραιότατα τοΰ Μόσχου πατρός καί υίοΰ 
ήτοι τοΰ τε ΊΙλία Μόσχου καί τοΰ Ίωάννου. Καί 
τοΰ μέν πρώτου, συγχρόνου σχεδόν πρός τόν 
Τζάνεν, ύπάρχουσι τρία τών θαυμάτων τοΰ ’Ιησού 
(Χορτασμός - Κανά-Αίμορροοΰσα) καί οί άγιος 
Ευστάθιος καί άγιος Ι’εοιργιος έφιπποι. Τοϋ δέ 
Ίωάννου, τών άρχών τού ΙΗ' αίώνος, ό άγιος 
Δονάτος καί τά θαύματα αύτοϋ. έργον καλλί
στης άξίας.

Γενικώτερον δέ ύπάρχουσιν έν αύτή έργα τοΰ 
γνωστού Μιχαήλ τοΰ Δαμασκηνού, δεσποτικαί 
εικόνες· τού Πουλάκη Θεοδιόρου, λαμπρός 
επιτάφιος· τοΰ παλαιοτέρου Κων. Κον
ταρίνη καλοί Ταξιάρχαι, καί τοΰ έτι πα- 
λαιοτέρου Λαμπίδου Έμμ. καλή Πανα
γία. Έτι δέ τοΰ Φιλοθέου (Σκούφου ;) 
καί τού Καλλεργη, μεταγενεστέρου, έπί
σης εικόνες κάλλισται. θλίβομαι, ότι έν 
συντόμφ χώρφ δέν δύναμαι νά ένδια. 
τρίψω περιγράφω»- τάς καλάς ταύτας 
εικόνας καί τό καθολικόν έργον τών ζω
γράφων τούτων, οί όποιοι πρέπει νά 
μείνωσι γνωστοί διά τήν ιστορίαν τής 
Νεο -Ελληνικής Τέχνης.

Τής συλλογής ταύτης ίδίφ έξαίρω λαμ- 
προτάτην εικόνα δεξιζι άνωθεν τφ εισερ
χόμενα». παριστώσαν όσιον τινά έν με- 
γάλφ σχήματι, τεχνικής θαυμασιοτάτης. 
Ό ζωγράφος ταύτης, ού τό όνομα δέν 
σημειοΰται, πιθανόν άποσβεσθέν κατά τήν 
διόρθωση-, φαίνεται ύπέροχος ιόν, ζωγρα- 
φίσας εικόνα Βυζαντινήν, πλήν δι’ ’Ιτα
λικού καλλίστου τρόπου, χωρίς νά μα- 
κρυνθή, ούτε τών τοιχογραφικών πτυχώ
σεων τοΰ έν ταΐς Βυζαντιναΐς τοιχογρα- 
φίαις τοΰ εύθέως άνοίγματος καί τών 
διαγώνιων γραμμών. Τήν εικόνα ταύτην, 
ήν άποδίδουσιν είς τινα τών Δοξαράδων 
— πιθανόν λίαν — δύναμαι νά άνακηρύξω 
ώς τινα τών λαμπρότερων εικόνων τής 
καθ’ όλου νέας Ελληνικής έποχής. Πλήν 
δέ τών ρηθεισών εικόνων έν τή συλλογή 
ταύτη ύπάρχουσιν καί τινες παλαιότεραι 
κατά τοΰτο αξιόλογοι, ότι είναι πιστή 
άπομίμησις τών έφ’ ΰγρώ εικόνων τών 
τοίχων καί τής τεχνικής αύτών. Κατά 
τήν γνώμην ημών ή συλλογή αύτη πρέ
πει νά περιέλθη είς χείρας τοϋ Κρά
τους έξαγοράζοντος ταύτην άντί συμβα
τικού ποσοΰ.

Τών λοιπών συλλογών άξιόλογος καί 
σημαντικέ) είναι ή τής Χριστιανικής 
Εταιρίας του μακαρίτου Λαμπάκη, ό όποιος — είναι άληθές — τόν 
καιρόν, καθ’ δν έζησεν, άφθονούντων άκόμη πολλών έργων, ήδύνατο νά 
καταρτίση μεγίστην Βυζαντινήν συλλογήν, τήν μεγαλυτέραν έντφ κόσμφ 
καί λαμπροτέραν. Άλλά στενών αντιλήψεων, ως ήτο, και ένεργείας ούχί 
επιστημονικής, παρά τά μεγάλα μέσα α διέθετεν, κατώρθωσε νά συνά
θροιση πλούτον, ούχί άξιον τοΰ τότε καιρού καί τοΰ πλήθους. Ούχ ήττον 
δμως έν τή συλλογή ταύτη άνευρίσκει τις τινάς εικόνας άξιολόγους καί 
λαμπράς. Είναι δ’ αύται αί δύο τοϋ Έμμ. τοΰ Τζάνε Δεσποτικαί ένυ- 
πόγραφοι, αί μικραί πλήν χαρακτηριστικοί τοΰ Λαμπάρδου, γνωστού

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΙΣΤΑΜΕΝΟΣ. θαυμασία μικρογραφική 
εΐκών τοΰ (ίυζαντινοΰ ζωγράφου II. Παραμυΰιώ- 
του, μεγέθους 10 έκ. εύρισκομένη έν έπιγονατίψ 
είχόνος παριστώσης τόν άγ. ’Αρσένιον επίσκο
πον 'Κέρκυρας, καί άποκει,μένης είς τόν έν τη 
πόλει Κέρκυρας ναόν τών άγ. Πατέρων (1730). 

(’Αντιγραφή Ν. Δ. Καλογεροπούλου). μίαν:

ΠΑΝΑΓΙΑ ΔΕΞΙΟΚΡΑΤΟΥΣΑ. Περίφημος Παναγία τοϋ Έμμ. Τζάνε 
Μποννιαλή ποιηΟεΐσα τφ 1651. ’Απόκειται νΰν έν τη Ιστορική μονή 
τής Πλατυτέρας έν Μανδουκίφ Κερκΰρας, βπου καί ό τάφος τοΰ 
Α' Κυΰερνήτου I. Καποδίστρια. Ή εϊκών αΰτη είναι άξία πολλής 
προσοχής διά τήν καλλιτεχνικήν και ήρεμον τής Θεοτόκου καί τοΰ 
παιδός παράοτασιν. (’Αντιγραφή Ν. Δ. Καλογεροπούλου).

ΰμΐν καί άλλοθεν, ή μεγάλη καί ιστορική τής Ναυμαχίας τής Ναύπα
κτού (1571) καί τινες άλλαι παλαιότεραι τοΰ 'Αντωνίου κλπ.

Μετά ταύτας μνημονεύομεν τής καλής συλλογής τοΰ αρχαιοπώλου 
Κύτικα, ό όποιος τή άληθείφ κατέχει τάς καλυτέρας εικόνας έκ πάν
των τών αρχαιοπωλών. Έκ τών έν τώ καταστήματι αύτοϋ (Σταδίου 30) 
καί τή οικία (Τσακάλωφ 24) εικόνων πολλοί είναι οϋχί εύκαταφρόνη- 
τοι. Ένιαι αύτών, αναγόμενοι είς έποχήν όντως παλαιόν, μεταβυζαντι
νήν βεβαίως, διακρινόμεναι καί άπό τήν τεχνικήν, καί τό είδος, καί 
άκόμη άλλοι τινές άνήκουσαι είς τόν χρωστήρα τοϋ Κ. Κονταρίνη, τοΰ 

Φιλοθέου (Σκούφου), τοΰ Μόσχου κλπ.' είναι 
άξιαι πολλής προσοχής.

Έκ δέ τής συλλογής τοΰ Άσκητοπούλου, εκτός 
τινων άλλων, σημειοΰμεν τήν λαμπράν εικόνα τοΰ 
I. Μόσχου, παριστώσαν τόν Ίησοΰν καί τά θαύ
ματα αύτοϋ, τεχνικής καλής.

Τέλος δέ έν τή συλλογή τοΰ κ. Καλογερο
πούλου. βιθλιεφόρου τής Βουλής, έν ή άναρ- 
τώνται έργα ολίγα, διακρίνει τις εικόνα καλήν 
τοΰ I. Μόσχου.

Τής νεωτάτης συλλογής τοΰ ’Ιατρού ΙΙαμ- 
πούκη, ήδη καταρτιζόμενης, άποφεύγω προηγου- 
μένην κρίσιν, άρκούμενος είς Παναγίαν τινά, 
καθ' α μοί έρρέθη.

Ώς έν παρόδφ δέ σημειοΰμεν καί τήν ύφ’ήμών 
έν τή πενιχρή συλλογή μας κατεχομένην εικόνα 
τής άγιας Τριάδος. ένός τών παλαιοτέρων Κρη
τών ζωγράφων τοΰ Έμμ. τοΰ Τζανφουρνάρου, 
μεγάλης άξίας. Έπί τή εύκαιρίρ. δέ ταύτη σημειώ 
καί τήν ιδιόρρυθμον τοΰ άγ. ’Αθανασίου, καί τοΰ 
άγ. Άβερκίου, θαυμαστήν διά τό λαμπρόν Κρη
τικόν είδος τής κεφαλής.

Τήν συλλογήν τής κ. Καλλιγα δέν ηύτύχησα 
νά ΐδω, μή δυνηθείς νά έπισκεφθώ ταύτην. Τών 
δ’ έκτδς τών ’Αθηνών συλλογών άξιαι κατά πάντα 
είναι αί έν ταΐς έκκλησίαις τής Επτάνησου ευρι
σκόμενοι, περί <5ν ίδιον θά κάμω λόγον.

("Επεται τό τέλος] W Ν. Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΤΤΟΥΛΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

* **

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ
° Ολος ό κύαμος γνωρίζει τήν ' Ιταλικήν παροι- 

τΤιι m’aduli, ma hi mipiace». Δηλαδή : <Mi 

κολακεύετε, <ϊ).λ« αέ ευχαριστείτε*.
’Αλλ" δλας ό κόσμος Λεν γνωρίζει, δτι 

ήτο ή προειρημένη φράσις τον Πάπα Ίοτάν- 

νον XXΎΠ:

— Αεν αγνοώ, έλεγε, δτι δλοι οί έπαινοι 

πού λέγονται γιά μένα, είναι ψευδείς, αλλά 
τους ακούω ευχαρίστως.

Ενας άσημος χρηματιστής, πλέκων τό 

έγκώμιον τών οικονομολόγων, έλεγε? ότι 

αυτοί υποστηρίξουν τό κράτος.

— Αυτό είναι αληθές' είπε κάποιος. Οί 

οικονομολόγοι υποστηρίζουν τήν Γαλλίαν μέ 

τόν ίδιο τρόπο, όπως ενα σχοινί υποστηρίζει 

ενα κρεμασμένο, ένφ τον πνίγει.

(Car/enicria na)

' Η κόμησσα Golenokine διηγείτο τό έξής 

ανέκδοτον, αγορών τόν πρίγκηπα Potemkin, 

οστις αντικατέστησε τόν πρίγκηπα Orlov*  

παρά τή Αικατερίνη II, όταν ό τελευταίος 

έχασε τήν εύνοιάν της:

Ημέραν τινά, άνερχόμενος τήν κλίμακα 

τών ανακτόρων, ουνήντησε τόν Orloio, όστις 

κατήρχετο.

— Τί νέα υπάρχουν είς τήν αυλήν; τόν 

ήρώτησεν ό Potemkin, διά νά διάλυση τήν 

εκ τής σιγής κατα τήν ουνάντησίν των προ- 

ξενηΟείσαν ανιαρόν ατμόσφαιραν.

— Τίποτε, άπήνιησε ψυχρώς ό Or/ow, έκτος 

τοϋ ότι σείς ανεβαίνετε καί έγώ καταβαίνω.

(Baronnc tT Oberkirch, Memoircsj

"Ενας ίεροκήρυξ, όμιλών έπί τοΰ Ευαγγε

λίου, τοΰ πραγματευόμενου τά τής Ναμαρεί- 

τιδος, είπε: ·Μήν έκπλήττεοθε, έάν αύτό 

τό Ευαγγελίαν είναι έκτεταμένον. .Μή λησμο

νείτε δτι όμιλεΐ μία γυναίκα».

"Ενας άλλος όμιλών έπί ακροατηρίου έκ 

μοναχών τήν ημέραν τοΰ Πάσχα, είπε δτι 

δ’Ιησούς Χριστός, άναστηθείς, παρονσιάσθη πρώτα είς τάς γυναίκας καί 

τοΰτο, "να ή εϊδησις τής Άναστάσεως Λιαδο&ή τό ταχύτερου.

‘ 0 ιερείς τοϋ χωρίον Nogcut, δστις παρευρίσκετο κατά τάς τελευταίας στιγ- 

μάς τοΰ ζωγράφον Watt/au, τοϋ παρουσίασε, κατά τά έθιμα, ενα Εσταυρω

μένοι·. ’ 0 ζωγράφος, ενρίοκων αυτόν τερατούργημα, άνεφώνησεν :

— ’Αφαιρέσατέ μου αύτό τό πράγμα! Πώς ένας καλλιτέχνης ήδυνήθη νά 

αποτύπωση τόσον κακώς τήν φυσιογνωμίαν τοΰ θεΟΰ ! iPanekouekri

Jia τήν στα,υοίογίαν. Μ. Μ

ΕΙΣ μίαν πλευράν τοΰ γραφικωτάτου Λυκαθ»)τοΰ. είς τήν άρχήν ένός 
μικρού ώραίου πευκώνος, έχει άναρριχηθή τό λαϊκόν Ελληνικόν θέα

τρον τής Δεξαμενής, δπως έπεκράτησε νά λέγεται, καλοκαιρινί| άπό- 
λαυσις δλων τών Αθηναίων, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας καί τάξεως.

Οί άρχαΐοι πρόγονοί μας έζήτησαν άπό τήν πρώτην έποχήν τής ίδρύ- 
σεως τής πόλεως. νά εξηγήσουν πώς εΰρέθη αύτή η πέτρα μέσα είς τήν 
πόλιν. Καί έπλασαν ένα μύθον χαριτωμένοι-, δπως χαριτωμένοι είναι 
δλοι οί μύθοι ποΰ έπλασαν οί μεγαλοφυείς έκεΐνοι άνθρωποι, τών 
όποιων καθένας, καί ό κοινότερος άκόμη, ήτον ήδη ένας ποιητής. Διη
γούντο λοιπόν δτι, μόλις έκτίσθησαν αί Άθήναι, δύο θεοί, ή Άθηνά καί 
ό Ποσειδών, ήρχισαν νά μαλλώνουν περί τού ποιος θ’άναλάβη ύπό τήν 
προστασίαν του τήν πόλιν. Ό Ποσειδι'ον ίσχυρίζετο δτι, αύτός έχει τά 
περισσότερα δικαιώματα, διότι τό βασίλειόν του, ή θάλασσα, είναι τόσον 
κοντά είς τήν πόλιν. Ή Άθηνά έπέμενεν δτι, πρέπει ν’ άφιερωθη είς 
αύτήν ή πόλις ποΰ έφερε τό δνομά της. Κατά τήν άξιόλογον συνήθειαν 
τών θεών τής έποχής έκείνης, τήν όποιαν βλέπομεν έν χρήσει άπό τής 
έποχής τοϋ 'Ομήρου, οί δύο θεοί, άπό τά λόγια, ήλθαν είς τά χέρια, καί 
ήρχισαν άγριον πραγματικώς πετροπόλεμον. Τό πράγμα δέν είναι έκ- 
πληκτικόν, διότι γενικώς αί πράξεις τών θεών τής έποχής έκείνης ενθυ
μίζουν πολύ τό σημερινόν άστυνομικόν δελτίον. Πρός αίσχος τών άρρέ- 
νων θεών καί άνθρώπων πρέπει νά προσθέσω, δτι είς αύτόν τόν θειον 
πετροπόλεμον ύπερίσχυσεν ή Άθηνά. Ό Ποσειδών έφυγε νικημένος, 
άλλά δέν ήρνήθη εντελώς τάς ’Αθήνας. Ό κόλπος τοΰ Φαλήρου έθεω- 
ρεΐτο πάντοτε μία άπό τάς ώραιοτέρας επαρχίας τοΰ υγρού κράτους 
του. Είς τήν άκμήν έν τούτοις τού πετροπολέμου τών δύο θεών, μία 
πέτρα έπεσεν άπό τά χέρια τής Αθήνας, καί ή πέτρα αύτή είναι δ 
Λυκαβητός.

Σημειώσατε, παρακαλώ, αύτήν τήν περίεργον σύμπτωση-, ή όποια 
έξηγέΐ τά φαινόμενα τής κληρονομικότητος, ή τούλάχιστον τής μυστη
ριώδους οχέσεως τών πραγμάτων μεταξύ των διά μέσου τών αιώνων. 
Ό πετροπόλεμος, άφοϋ έχρησιμοποιήθη άπό τούς υπέροχους αύτούς 
γλεντζέδες καί διεφθαρμένους, άλλά πάντοτε θελκτικούς καί ώραίους 
θεούς τοΰ Όλύμπου, κατήντησε τιΰρα λαϊκόν παιγνίδι. Είς τήν πέτραν 
ή δποία ενθυμίζει τήν καταγωγήν τοΰ λαϊκού αύτοϋ παιγνιδιού έστησε 
τήν σκηνήν του τό λαϊκόν θέατρον, τό θέατρον τού Καραγκιόζη. Έκεΐ 
έπάνω άναβαίνει, κάθε καλοκαίρι, ό μικρός άψυχος θίασος. Και συμ
βαίνει αύτό τό παράδοξον: Ένώ τό καλοκαίρι ό Καραγκιόζης άναβαίνει 
είς αύτά τά δψη, εκατόν μέτρα υπέρ τήν επιφάνειαν τής θαλάσσης, τόν 
χειμώνα χώνεται βαθειά είς τό υπόγειον ένός καφφενείου τής πλατείας 
τής Όμονοίας, είκοσι μέτρα ύπό τήν έπιφάνειαν τής γής. Ό Καραγκιό
ζης είναι τών άκρων: "Η τοΰ ύψους ή τοϋ βάθους.

ΙΙρίν είσέλθωμεν είς τό παράδοξον καί εύτυχισμένον αύιό θέατρον — 
καί παρακάτω θά εξηγήσω διατί τό ονομάζω εύτυχισμένον — δέν θά 
ήτον περιττόν νά μάθωμεν τήν καταγωγήν τού Καραγκιόζη. Διά 
κάθε ζήτημα δύσκολον ή αμφίβολον, παρουσιάζονται, ώς γνωστόν, έθε- 
λονταί σοφοί, αποφασισμένοι νά σπάσουν τό κεφάλι των διά νά τό 
λύσουν. Τό ίδιον συνέβη καί μέ τόν Καραγκιόζην. Υπάρχουν άνθρω
ποι οί όποιοι έγύρισαν δέκα καί είκοσι αιώνες πίσω διά νά άνακαλύ- 
ψουν πώς έγεννήθη καί ποΰ έγεννήθη ό πρώτος πρόγονος τοΰ πρώτα- 

γωνιστοΰ τής Δεξαμενής. Δέν θά κάμω τήν εύκολον σοφίαν νά παρα
τάξω τά ονόματα τών σοφών αύτών ερευνητών. Θά περιορισθώ είς τά 
συμπεράσματα τής μακροτάτης έργασίας των, άπό τά όποια άποδει- 
κνύεται δτι δ Καραγκιόζης έχει εύγενεστάτην καταγωγήν, καταγωγήν 
φθάνουσαν μέχρι τών Σταυροφοριών, καί τήν οποίαν θά έζήλευον αί 
εύγενέστεραι άριστοκρατικαί οίκογένειαι τής Εύρώπης καί τής...........
Ελλάδος.

Είναι γνωστόν τό θέατρον τό λεγόμενον τών Σινικών Σκιών — τών 
ombres Chinoises. "Οπως καί τό δνομά του άποδεικνύει, τό θέατρον 
αύτό έφευρέθη είς τήν Κίναν. Πότε δμως; Ή ιστορία τού πολιτισμού 
τής μεγάλης αύτής Ασιατικής μοναρχίας είναι τόσον αρχαία, χάνεται 
τόσον έπιμόνως είς τά βάθη τών αιώνων, ώστε μάταιον θά ήτον νά ρι
ψοκινδυνεύσω κανείς νά προσδιορίση χρονολογίας. Άλλά εχει τόσην 
σχέσιν τό θέατρον τών «Σινικών Σκιών», πρός τόν Καραγκιόζην, ώστε δέν 
υπάρχει καμμία αμφιβολία δτι ή πρώτη του καταγωγή πρέπει ν’ άνα- 
ζητηθή είς τήν Κίναν. «Άπό τήν ’Ανατολήν τό φώς» λέγει 
τό γνωστότατον ρητόν. Άπό τήν Ανατολήν δμως καί αύται 
αί σκιαί, αί όποϊαι, άφοϋ διεσκέδασαν, τίς οΐδε πόσους 
ίαώνας, τούς Κινέζους, εξακολουθούν άκόμη καί σήμερον 
νά διασκεδάζουν τά παιδιά, ίσως διά ν’ άποδειχθή ή στενή 
σχέσις μεταξύ τών μικρών παιδιών καί τών 
μεγάλων έκείνων άφελών λαών τής Ανατολής, 
τών όποιων ή πρωτογενής κατάστασις παρου
σιάζει τόσην αναλογίαν πρός τήν ίδικήν μας 
παιδικήν ηλικίαν.

Άπό τήν Κίναν φαίνεται δτι, τό «Θέατρον τών 
Σκιών» έπέρασε είς τήν Περσίαν καί σιγά- σιγά 
κατέλαβεν δλόκληρον τήν Δυτικήν Ασίαν, δλό
κληρον τήν ’Ανατολήν, είς τό μεταξύ έξελισσό- 
μενον, τελειοποιούμενου, προσαρμοζόμενον πρός 

τήν διανοητικήν άνάπτυξιν, τόν πολιτισμόν καί τήν καλαισθησίαν τών 
λαών, τούς οποίους έπλησίαζεν. "Ολα αύτά, όσον καί άν είναι μακρυνά, 
σκοτεινά καί αμφίβολα, φαίνονται δμως πολύ πιθανά καί πιστοποιούν
ται διά τής λεγομένης άναλογικής έξετάσεως. "Οτι ό Καραγκιόζης 
είναι ’Ανατολίτης, δέν ύπάρχει καμμία άμφιβολία. Έκεΐνο δμως τό 
όποιον άποδεικνύεται καί ίστορικώς, είναι, δτι φέρει, τούλάχιστον, ένα 
ένδοξον όνομα μεγιστάνος τοΰ δωδεκάτου αίώνος, τής έποχής τών 
Σταυροφοριών, τής έποχής δηλαδή είς τήν οποίαν ύπερηφανεύονται. 
δταν τοποθετούν τήν καταγωγήν των αί άριστοκρατικώτεραι οίκογέ- 
νειαι τής Εύριόπης, δπως έλεγοι· πρό ολίγου.

Κατά τήν έποχήν εκείνην έφάνη είς τήν ’Ανατολήν ένας άνθρωπος, 
τοΰ οποίου τό όνομα άντήχησεν έως τήν Ευρώπην καί τήν έγέμισε θαυ
μασμόν καί τρόμον, ό Σουλτάνος τής Αίγυπτου καί τής Συρίας Σαλαδΐ- 
νος. Ό Σαλαδϊνος είχε τήν τιμήν ν’ άγωνισθή πρός τούς Σταυροφό
ρους τοΰ Βασιλέως τής Αγγλίας Ριχάρδου, τοΰ Λεοντοκάρδου, συνέλα- 
6εν αιχμάλωτον τόν βασιλέα τής Ιερουσαλήμ Γουίδον τοΰ Λουζενιών, 
κατέκτησε τούς Άγιους Τόπους, τολμηρός, μεγαλοπρεπής, δίκαιος καί 
— πράγμα οπανιιότατον διά τήν έποχήν του ή διά τό θρήσκευμά του — 
φιλάνθρωπος, έξέφυγεν άπό τά όρια τής 'Ιστορίας, καί έγινεν ένα είδος 
Ηρυλλικοΰ πλέον προσώπου. Οί ’Αραβικοί μύθοι είναι γεμάτοι άπό άθλα 
καί άνέκδοτα τοΰ ήγεμόνος αύτοϋ, ό όποιος ύπήρξε μία άπό τάς μεγα- 
λειτέρας φυσιογνωμίας τής έποχής του.

Ό Σαλαδίνος λοιπόν είχεν ένα Βεζύρην μέθυσον, κοιλιόδουλοι-, άρ- 
παγα καί φιλήδονον. Πώς ό δίκαιος καί μεγαλοπρεπής εκείνος ήγεμών 
ήνείχετο ένα υπουργόν αύτοϋ τού φυράματος : Άπλούστατα ό έπίσημος 
έκεΐνος παληάνθρωπος τής Σουλτανικής αύλής ήτον έξυπνος, κυνικός, 
σκώπτης. Ό Σουλτάνος ή έπρεπε νά τοΰ κόψη τό κεφάλι, ή έπρεπε νά 
συγχωρή τάς παρεκτροπάς του, διά νά διασκεδάζη μέ τ’ άστεϊα του. 
Εννοείται ότι έπροτίμησε τό δεύτερον. Ό Βεζύρης έμενεν είς τήν θέσιν 
του, καί ό Σουλτάνος έπλήρωνε τάς ζημίας, πού έκαμεν ό ύπουργός του. 
Ή ποίησις δμως ή λαϊκή καί ό μΰθος παρέλαθαν τόν άχρεϊον υπουργόν 
καί τόν έγελοιοποίησαν καί τόν έμαστίγωσαν μέ τήν σάτυραν καί τόν 
παρέδωσαν γελοιογραφίαν είς τάς έπερχομένας γενεάς. Ό Βεζύρης 
έκεΐνος ώνομάζετο Καραγκουέζ. Ό σημερινός Καραγκιόζης είναι συνώ

νυμός του. Δέν είχον λοιπόν άδικον, όταν έλεγον δτι ή καταγωγή του 
είναι ένδοξος.

Ό Καραγκουέζ άπέθανεν, δταν ήλθε τό πλήρωμα τοΰ χρόνου. Άλλ’ 
άπέθανεν ώς άνθρωπος καί ώς βεζύρης. Ώς τύπος δμως έμεινε καί 
έγινε σύμβολον καί άπετέλεσε τήν βάσιν τοΰ λαϊκού Αιγυπτιακού καί 
Συριακοΰ θεάτρου. Είς τούς τόπους έκείνους τής άπολυταρχίας καί τοΰ 
δεσποτισμού ό λαός ήσθάνετο κάποιαν ανακούφιση-, βλέπων έξευτελι- 
ζόμενον ένα μεγιστάνα. Καί ό Καραγκουέζ έκέρδισε τήν άθλίαν ύστε- 
ροφημίαν ποΰ τοΰ ήξιζε.

Οί Τούρκοι τόν παρέλαθον άπό τούς Αιγυπτίους καί άπό τούς Σύρους. 
Οί ΤοΟρκοι άλλως τε δέν είχον τίποτε ίδικόν των καί ήρπαζαν δ,τι έβρι
σκαν. Λαός πολεμικός, προχωρών διαρκώς πρός τά έμπρός, δέν είχαν 
καιρόν νά δημιουργήσουν τέχνας. Τήν ποίησιν τήν έπήραν άπό τούς 
Άραβας, τό παραμύθι, τόν μύθον, άπό τούς Πέρσας, τήν μουσικήν μαζή 
μέ διάφορα άλλα χρήσιμα πράγματα άπό τούς Βυζαντινούς, τό θέατρον 
άπό τούς Αιγυπτίους. Ιδιαιτέρως ή τελευταία αύτή έφεύρεσις τοΰ ήλθε 
θαυμάσια. Είχαν καί οί Τούρκοι τούς βεζύρηδες, πού ώμοίαζαν κατα- 
πληκτικώς πρός τόν αείμνηστον Καραγκουέζ, επομένως ήσθάνοντο κατ’ 
ίδιαν ευχαρίστηση- νά τούς βλέπουν έξευτελιζομένους είς τήν σκηνήν.

Ό Τουρκικός Καραγκιόζης έτελειοποιήθη συμφώνως πρός τήν Τουρ
κικήν άντίληψιν. Έγινεν άπιστεύτως άσημος. Ό Θεόφιλος Γκωτιέ, είς 
τό θαυμάσιον βιβλίον του περί Κωνσταντινουπόλεως, περιέγραψε καί 
μίαν παράσταση· τού Καραγκιόζη, είς τήν οποίαν παρέστη δ ίδιος. Καί 
ό ποιητής τού «Μυθιστορήματος τής Μούμιας» μετεχειρίσθη δλην τήι- 
λεπτότητα τής Γαλλικής γλώσσης διά νά μάς είπή τί ήκουσε καί τί 
είδε. "Ολη ή λεπτότης τής Ελληνικής γλώσσης, λεπτότης τήν όποιαν 
έγώ τουλάχιστον δέν θεωρώ κατωτέραν τής Γαλλικής, δέν θά μέ έφθανε 
διά νά μήν εϊπω έγώ τάς έντυπώσεις μου άπό μίαν παράοτασιν τοΰ 
Καραγκιόζη, τήν όποιαν είδον μίαν θαυμασίαν Αιγυπτιακήν νύκτα, είς 
κάποιαν πόλιν τής Αίγυπτου, κάτω άπό τούς φοίνικας τοΰ Νείλου. Μή 

γνωρίζων τά Αίγυπΐιακά, έσώθην βέβαια άπό τήν ωμήν 
φρασεολογίαν τοΰ διαλόγου. Άλλά έγίνοντο καί σχήματα 
καί κινήσεις, διά τάς όποιας δέν χρειάζονται γλωσσολο- 
γικαί γνώσεις.

Άπό τήν Τουρκίαν έπέρασεν ό Καραγκιόζης είς τήν 
Ελλάδα. Άλλά έπέρασε έξελληνισθείς. "Οταν 
τό Βυζάντιον έμεσουράνει είς τόν πολιτισμόν 
καί έδάνειζε πολιτισμόν είς δλον τόν κόσμον, 
δλοι οί τολμηροί τυχοδιώκται, άπό τά πέρατα 
τής Γης, έτρεχαν είς τό Βυζάντιον, διά νά ευρουν 
έπιτυχίας. ’Αρμένιοι, Βούλγαροι, Νορβηγοί, Νορ- 
μανδοί, Άραβες, Πέρσαι, πάσης άλλης φυλής 
άνθρωποι, ήρχοντο έκεΐ νά ζήσουν καί νά έπι- 
τύχουν. Άλλά έρχόμενοι έγίνοντο Έλληνες. Τό 
θαυμάσιον Ελληνικόν πνεύμα, μέ τήν άπαρά-
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μιλλον αφομοιωτικήν του δύναμιν, τούς παρελάμβανε, τούς συνέθλιβε, 
τούς έστιβε. τούς έλείαινε, τούς έοτίλβωνε καί τούς έκαμνεν "Ελληνας. 
"Ενας ’Αρμένιος Πακουριάν έγένετο ΙΙακουριανός. "Ενας υιός κάποιου 
Σρέγκου Ούμβέρτου, έγένετο άπλούστατα Ούμπερτόπουλος. Δέν ήτον δέ 
αλλαγή μόνον είς τό όνομα. Ήτο γενική ψυχική καί πνευματική μετα
βολή τών βαρβάρων αύτών είς "Ελληνας.

Καί ό Καραγκουέζ, ύπερβάς τό Αίγαΐον, έγινε Καραγκιόζης, Έλλην 
γνήσιος καί μάλιστα ’Αθηναίος. "Εχει άκόμη νά κάμη μέ Σουλ
τάνους καί Βεζύρηδες, άλλά μόνον διά νά τούς είρωνευθή ανηλεώς, δέν 
αισθάνεται δέ συμπάθειαν οίίτε είς αύτόν τόν τύπον τοϋ "Ελληνος ραγιά, 
τοΰ Χατζαϊβάτη. ό όποιος ταπεινός καί δειλός, δέρνεται διαρκώς άπό

Η ΑΓΓΛΙΚΗ ατρομια. Είναι παροιμιώδης ή ψυχραιμία τών Αγγλων. Ιδίτε τους, 
ένώ σφυρίζουν ή ύβίδες γΰρω τους, μέ τί Αταραξίαν προσπαθούν νά ξεκολλήσουν 

ένα κανόνι άπό τήν λάσπην.

όλους. ’Αποπειράται κάποτε νά τραγουδήση ένα άμανέν, άλλ’ άμέσως 
μετά τήν πρώτην φράσιν τό γυρίζει είς τό τελευταΐον τραγούδι τών 
’Αθηναϊκών δρόμων, είς τό όποιον μάλιστα προσθέτει στίχους ίδικούς 
του. Ή σκηνογραφία του παριστάνει συνήθως σεράϊ τής Κωνσταντινου
πόλεως, είς τό όποιον έχουν προοτεθή καί ολίγοι νοικάρηδες. Άλλ’ απέ
ναντι τοϋ σεραΐου υψώνεται ή κατοικία τοΰ Καραγκιόζη, παράγγα εντε
λώς ’Αθηναϊκή, άπό εκείνες μάλιστα ποΰ συναντώμεν είς τά Μεσόγεια 
τής ’Αττικής, μέ τό ύπόστεγον άπό ξηρά κλαδιά. Καί όταν ό Βεζύρης 
άποπειραθή νά έκστομίση καμμίαν Τουρκικήν λέξιν. δ Καραγκιόζης τήν 
αρπάζει, τήν στραγγαλίζει καί τήν γελοιοποιεί διά νά προκαλέση τόν 
γέλωτα.

Έξελληνισθείς λοιπόν ό Καραγκιόζης, έγινε τό προσφιλέστερου θέα
τρον τοΰ 'Ελληνικού λαοΰ. Δέν είναι ολίγοι εκείνοι οί όποιοι ευρίσκουν 
ότι δέν είναι αξιοπρεπές διά τόν 'Ελληνικόν λαόν να ευχαριστείται είς 
αύτό τό πρωτοφανές θέαμα καί γνωρίζω πολλούς, ποΰ εκπλήττονται, 
δταν ένας άνθρωπος ανεπτυγμένος τούς καλέση είς μίαν παράστασιν 
τοΰ Καραγκιόζη. Νομίζω ότι όλοι αύτοί οί δύσκολοι θά ή μπορούσαν 
νά ησυχάσουν. "Ολοι οί λαοί έχουν τό λαϊκόν των θέατρον, άνάλογον 
πρός τόν ίδικόν μας Ιίαραγκιόζην, είς όλους δέ τούς λαούς υπάρχουν 
άνθρωποι ανεπτυγμένοι, οί όποιοι τρελλαίνονται μέ τό λαϊκόν θέατρον. 
Άς μοΰ έπιτραπή, έδώ νά έξέλθω άπό τό θέμα μου μίαν στιγμήν καί νά 
άνεύρω ένα ανέκδοτον.

Ό Κάρολος Νοδιέ, δ γνωστότατος Γάλλος δημοσιογράφος, έτρελλαί- 
νετο μέ τό θέατρον τοΰ λαϊκοΰ Polichinelle. Μίαν ήμέραν, ποΰ έχάζευε 
έμπρός είς τήν ιιπαράγκαν τοΰ λαϊκοΰ θεάτρου, έγνωρίσθη μέ τόν διευ
θυντήν τοΰ θεάτρου αύτοϋ καί τοΰ έζήτησε διαφόρους πληροφορίας. 
Μεταξύ άλλων ήθέλησε νά μάθη πώς κατορθώνει ό Πολισινέλ νά μετα- 
βάλλη τήν φωνήν του. Ό διευθυντής τότε τοΰ έδειξε μίαν μικράν μεταλ- 
λίνην σφυρίκτραν μέ τήν όποιαν επιτυγχάνεται ή άλλοίωσις τής φωνής. 
Ό Νοδιέ τ ήν έβαλε είς τό στόμα του καί επέτυχε πραγματικώς νά όμιλή 
όπως ο Πολισινέλ. «Καί πώς κατορθώνετε νά τήν κρατείτε εις τό στόμα 
σας χωρίς καί νά καταπίνετε;» ήρώτησε τόν διευθυντήν. - Κάποτε μοΰ 
ξεφεύγει, άπήντησεν ό διευθυετής. Αύτήν ποΰ έχετε τώρα είς τό στόμα 
σας, τήν έχω καταπιεί τρεις φορές, άλλά ψάχνω καί τήν βρίσκω».

"Εχουν λοιπόν όλοι οί λαοί τόν λαϊκόν θεατρικόν των ήρωα. Οί Γάλ
λοι έχουν τόν Πολισινέλ, ένα άδιόρθωτον μέθυσον καί ταραξίαν, χωρίς 
συνείδησιν, καί χωρίς ηθικήν. Οί ’Ιταλοί έχουν τόν Πουλτσινέλλαν, 
εϊρωνα, σατυριστην, κυνικόν καί άφορήτως βωμολόχον. Οί Άγγλοι 
έχουν τόν ΙΙώντς, μέθυσον, προκλητικόν, διεφθαρμένοι·, γεμάτον άπό 
ελαττώματα, καί τόν Old-Vice, τοΰ όποιου τό όνομα θά μετεφράζετο 
Ελληνικά «Παληά-Αμαρτία», καί Οά έλεγεν άμέσως περί τίνος είδους 
όποκειμένου πρόκειται. "Ολοι οί λαοί ευχαριστούνται νά βλέπουν μίαν 
κάπως χονδροειδή καί πρωτογενή γελοιογραφίαν, είς τήν όποιαν είναι 
συγκεντρωμένα καί τονισμένα τά λαϊκά ελαττώματα.

Είναι άλλως τε τόκωμικόν θέατρον, τόόποιον δέν χρειάζεται σκέψιν, 
δέν έχει ανάγκην άπασχολήσεως διανοητικής. Τά έργα όλου αύτοϋ τοΰ 
θεάτρου είς δλον τόν κόσμον είναι αφελή, πρωτογενή, είς μεγάλας 
χονδράς γραμμάς, τόσον χονδράς, ώστε νά έντυπώνωνται καί είς τήν 
άπλουστέραν λαϊκήν διάνοιαν. Είναι θέατρον προωρισμένον κυρίως διά 
τά παιδιά. Άλλ’ δπως κάθετι προωρισμένον διά τά παιδιά, έκτελούμε- 
νον δμως άπό μεγάλους, έχει τήν ιδιότητα ν’ άρέση είς τούς μεγάλους, 
καί ό Καραγκιόζης, άν είς τό σύνολόν του απευθύνεται πρός τά παιδιά, 
αί λεπτομέρεια! του δμως τέρπουν καί τούς μεγάλους. Παντού άλλως τε 
καί είς τούς πλέον άνεπτυγμένους λαούς αί μεγάλαι λα'ίκαί μάζαι αισθά
νονται, συγκινοΰνται, ευχαριστούνται καί ένθουσιάζονται δπως τά μικρά 
παιδιά. "Ενας μεγάλος κριτικός τοΰ θεάτρου είπεν, ότι οί θεαταί, καθέ
νας ξεχωριστά, έρχονται είς τό θέατρον μέ τάς οξύτητας καί τάς λεπτό
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τητας τής άντιλήψεως, τάς όποιας δίδει ή μόρφωσις καί ή πνευματική 
άνάπτυξις. "Οταν οί θεαταί εύρεθοΰν μαζή, δλαι αύταί αί λεπταί άπο- 
χρώσεις έξαλείφονται. καί μένουν μόνον αί μεγάλαι χονδραί γραμμαί. αί 
άρχικαί καί πρωτογενείς. Καί έτσι εξηγείται, πώς μέοα είς τό θέατρον 
σχηματίζεται συνήθως ένα μόνον ρεύμα ίοχυριότατον. τό όποιον επι
κρατεί καί παρασύρει άκόμη καί εκείνους ποΰ αποτελούν τάς λεπτάς 
αποχρώσεις.

Πουθενά άλλοϋ δέν φαίνεται τόσον καθαρά ή αλήθεια τοΰ φαινομέ
νου αύτού, δσον είς τό λαϊκόν θέατρον τοΰ Καραγκιόζη. Τό μεγαλείτε- 
ρον μέρος τβϋ ακροατηρίου του τό άποτελεϊ ό λαός, ευχαριστούμενος 
είς τά εύκολα αστεία, εις τήν χονδροειδή σάτυραν, είς τούς πρωτογενείς 
τύπους. Οί άνωτέρας μορφώσεως άνθρωποι ακριβώς εις τά ίδια σημεία 
συγχέονται μέ τό άφελέστερον άκροατήριον, καί ό Καραγκιόζης τούς 
φαιδρύνει όλους.

("Επεται τό τέλος) Γ. ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ
* e «

ΕΥΘΥΜΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ: ΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΙ TOY ΚβΥ ΤΑΜΠΑΚΟΥ
— ΔΙΗΓΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ —

■^ΛΌρικλής Ταμπάκος! . . Εΐρηνοδίκης, αρθριτικός, συνταξιούχος, μύωψ. 
Λ._ άκατανίκητος ε’ις τήν Πρέφαν, γνωρίζων άπ’έξω τούς «’Αθλίους» 
τοΰ Βίκτωρος Ούγγώ, όλίγην κιθάραν, όλίγην αστρονομίαν, έν μέρει 
σοσιαλιστής, έν μέρει Βασιλόφρων. ύπέρ τοΰ κεφαλαίου, κατά τού 
κεφαλαίου, χριστιανός, τέλος πάντων, ορθόδοξος καί σύζυγος τής Πο
λύμνιας Ταμπάκου. Έγεννήΰη είς τό Τζουμέρκα, έκεΐ διήκουσε τά 
πρώτα μαθήματα καί, άν καί είχε κλίσιν πρός τήν ζωγραφικήν, έγινε 
λειτουργός τής θέμιδος, τή έπεμβάσει τοΰ πατρός του, τής ράβδου τοΰ 
πατρός του καί τών συγγενών καί φίλων τής οικογένειας του. οϊτινες 
άπεστρέφοντο τήν ζωγραφικήν:

— Άκούς έκεΐ άδερφέ νά θέλη νά φτειάνη μουτζοΰρες ! Μπογιές θά 
τρώς βρέ παιδί μου Χαρικλή ; Οί ζωγράφοι είναι άνθρωποι μέ πολλά 
μαλλιά καί λίγη γνώσι. Τρώνε τό μήνα μιά φορά καί βάφουν θάλασσες 
στό χαρτί ποΰ τις βλέπεις καί σοΰ έρχεται έμετός! . .. Σέ καλό σου 
Χαρικλή !...

Είς τόν Χαρικλήν Ταμπάκον λοιπόν συνέβη τό άκόλουθον άξιοπε- 
ρίεργον γεγονός, τήν 27 Μαΐου τοΰ σωτηρίου έτους 1θ13. Είχε βγή άπό 
τό σπίτι καί έπήγαινεν εις τό ταχυδρομείου. Είς τόν δρόμο ούδέν έκτα
κτον συνέβη καί ήτο έντελώς καλά. Τό μυαλό του έλειτουργοΰσε κανο- 
νικώς, δπως καί τά ωρολόγια τής πόλεως. ΊΙ συμφορά τόν εύρήκε πρό 
τής θνρίδος τού ■ Poste-Restante .

— "Εχω κανένα γράμμα; Ήρώτησε τόν υπάλληλο.
— Τό όνομά σας; Είπεν δ υπάλληλος.
— Χμμμμ....
Μεγάλε Θεέ!... Ό κ. Ταμπάκος έκοκκίνησεν ως Άρσακειάς δεχό

μενη τό πρώτον φίλημα. 'Εάν κατέπινεν ένα όλόκληρον οδοστρωτήρα, 
δέν θά ήσθάνετο τόσον βάρος, δσον τήν στιγμήν αύτήν. Κρύος ίδρώς 
τόν περιέλουσε. Μέγας είσαι Κύριε καί θαυμαστά τά έργα Σου! . . . Ό 
κ. Χαρικλής Ταμπάκος, ποϋ έγνώριζεν άπ’ έξω ολοκλήρους τούς 
■Άθλιους» τοΰ Βίκτωρος Ουγγώ, είχε λησμονήσει τό όνομά του'.!! 
Έσφίχθη, έτριξε τους δδόντας του, έδάγκασε τό δάκτυλό του, έκλώ- 
τσησε τό λιθόστρωτοι·, έβηξεν, έπταρνίσθη, έβγαλε τό σκληρό του, έτι- 
νάχθη ολόκληρος, άλλά .. . ματαίως, ματαίως, έντελώς ματαίως. Ήτο 
άδύνατον νά θυμηθή τό όνομά του. τό βαφτιστικό του τούλάχιστον.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ. — Είς ερείπια μετεβλήϋησαν πόλεις ποΰ ήκμαζον άλλοτε. 
Ίδέτε τήν ΙΙερόν. Ό Βασιλεύς τής'Άγγλίας τήν έπεσκέφϋη, όπως και δλας τάς έπί 
τοϋ θεάτρου τοϋ Δυτικού πολέμου εύρισκομένας πόλεις, διά νά Ιδή τάς άπιστεύτους 

καταστροφάς ποϋ έσώρευσαν οί Γερμανοί.

πού νά πάρη ό διάβολος. Τό μυαλό του είχε σταματήσει, θαρρείς. Ό 
υπάλληλος έπερίμενε καί ή αγωνία τόν έσφαζε. Θεέ μου τί ρεζιλίκι 
πρωΐ-πρωΐ! Έβηξεν έκ νέου καί ήρχισε νά βασανίζεται είς σκέψεις:

— Μά πώς διάβολο νά μέ λένε; Τί περίεργο.'.. . Νά χάνη κανείς τό 
πορτοφόλι του, τήν πίπα του, τό ρολόγι του, πάει κι’ έρχεται. Άλλά τό 
όνομά του καί τό επώνυμό του μαζύ.... Σ’ έξορκίζω Σατανά μέ τόν 
απήγανο.... Μά πώς διάβολο μέ λένε;.. . Γεωργαρόπουλον ; Άδύνα
τον, ποτέ μου δέν είχα τόσο μεγάλο καί ήχηρό όνομα. Παπασωτηρό- 
πουλο.... Δέν πιστεύω. Μήπως μέ έλεγαν Τωάννου, Δημητρίου, Βασι
λείου ;... ’Αμφιβάλλω... "Ωχ Θεούλη μου, τί κακό είναι αύτό! Ποιός

RULE BRITANNIA ! Ίδέτε τό μεγαλείου τής ’Αγγλικής Οαλασσοκρατορίας.Ή εϊκών μας παριστρ νροπομπήν τροφίμων, κατά τής όποιας τό έχβρικόν ϋποβρύχιον είνε άκίνδυνον.

διάβολος μοΰ πήρε πρωί - πρωί τό όνομα; . . . Ποϋ στό διάβολο μοϋ 
έπεσε;. - .

Αλγών βαρέως ό κ. Ταμπάκος, άφησε τόν υπάλληλον έμβρόντητον 
είς τήν θυρίδα καί έφυγε γιά τό σπίτι του. Μόνον ή Πολύμνια θά ήμ- 
ποροϋσε νά τού θυμήση τό όνομά του. Έφθασεν είς τήν όδόν Σταδίου 
καί έμεινε πρό τοΰ Αρσάκειου έμβρόντητος. "Ενας νέος δισταγμός έξε- 
φύτρωνεν έμπρός του :

— Σέ ποιάν όδόν κάθουμαι; "Αλλο μυστήριον πάλι.. . - Μά θεούλη 
μου. άστεΐα είναι αύτά ποΰ κάνεις πρωί - πρωί σ’ ένα νοικοκύρη άνθρω
πο ; Καταλαβαίνεις πώς μπορώ καί νά σέ ένάξω; Μά ποΰ στοΰ διαβό
λου τή μάνα κάθουμαι; Νά μπελάς. Σΐά καλά καθούμενα νά λησμονάς 
τό σπίτι σου. Είναι νά μοΰρθη τρέλλα! — Ποΰθε στά κομμάτια έφυγα 
τό πρωΐ; 'Αδύνατον νά θυμηθώ. Μοΰ φαίνεται πώς κάθουμαι στό Με
ταξουργείο. Άν δμως κάνω λάθος καί κάθουμαι στό Κολωνάκι, κι’άν 
δέν κάθουμαι καί στό Κολωνάκι καί μένω στό Φάληρο. . ; Τί συμφορά 
είναι καί τούτη Χριστέ μου, στό θεό ποΰ πιστεύεις! . . .

Έξαφνα ένα χέρι τόν έχτύπησε στόν ώμο.
Καλή μέρα.- . Χαρικλή... Τής αρσακειάδες κυτάζεις βρέ αθεόφοβε ; 

Ό κ. Ταμπάκος άφησε βρυχηθμόν :
— Χαρικλής! Βέβαια Χαρικλής. Ό Χαρικλής είμαι. Μωρέ είδες έκεΐ 

παλαβομάρα νά μοΰ διαφυγή τό άφιλότιμο . . . Χαρικλής, Χαρικλής 
Ταμπάκος. Δόξα σοι ό θεός .... !

Ήτο δ συνάδελφός του κ. Ιορδάνης Καφενόβιος καί έμεινεν δ άν
θρωπος κατάπληκτος.

— Βρέ χριστιανέ Χαρικλή, έτρελλάθηκες ;
— Έγώ έτρελλάθηκα; Τί λές βρέ κύριε; Κι' έν πρώτοις νά μοΰ πής 

ποιός είσαι; ’Ορίστε μάτια μου. Νάρχουνται καί νά σοΰ μιλάνε σαν στό 
γκαρσόνι τοΰ καφενείου τους. "Αει στό διάολο άνάγωγε, μή σοΰ σπάσω 
τά μοΰτρο !... Μωρέ είδες έκεΐ τρόπος ; Μά ποιός ήταν αύτός ό μα- 
σκαράς;

Τί συμφορά ήταν αύτή πάλι: Ό κ. Ταμπάκος δέν ένθυμεΐτο τόν 
λαμπρόν φίλον του, τόν συναγωνιστήν είς τήν πρέφαν, τόν κ. Καφενό- 
βιον, δ όποιος τό είχε βάλει στά πόδια μονολογών έπίσης:

— "Αγιε Χαράλαμπε νά βάλης τό χέρι σου! Καλέ μάτια μου ό Χαρι- 
κλής ό Ταμπάκος παλάβωσε! Μωρέ πώς 
πρόφτασα καί τό έσκασα πριχού μέ 
πνίξη! ■ . .

Έτσι έμεινε πάλι μόνος του ό κ. Χαρι- 
κλής Ταμπάκος. Έβγαλε γρήγορα - γρή
γορα τό σημειωματάριό του καί έγραψε: 
«’Ονομάζομαι Χαρικλής Ταμπάκος, Εί- 
ρηνοδίκης, άν δέν άπατώμαι.. . . Κατοι
κώ .... ». Έδώ έστάθη πάλιν. Τό ’ίδιον 
δίλημμα όρθοΰται τρομερόν πρό αύτοϋ.

"Εχωσε τό καπέλο έως τά φρύδια, καί 
έπήρε τούς δρόμους. Ποϋ έπήγαινε; Πρός 
τό Άγνωστον. Έπρεπε νά βρή τό σπίτι 
του. θά έκαμνεν ένα γύρο καί ό Θεός 
βοηθός. Θ' άρχιζεν άπό τή Βάθη, θά 
κατέβαινε στό Μεταξουργείο, άπό κεϊ 
στό Θησείο, στοΰ Ψυρρή, στήν Πλάκα, 
στοΰ Λέκα... Κάπου στό διάβολο Οά 
εύρισκε τό σπίτι ταυ. Έως τό μεσημέρι 
μπήκε σ' ένα σωρό πόρτες.

Τόν έδιωχναν καί τόν έβριζαν.
— Τί παλαβός είναι αύτός ποΰ μπαίνει 

στά ξένα σπίτια καλέ ;. ..
Έπί τέλους τήν 12 '/„ δ κ. Ταμπάκος 

συνήλθεν. Έμενε βρέ άδερφέ στήν όδόν 
Βησαρίωνος, ένα βήμα έπάνω άπό τήν 
’Ακαδημία καί γύρισε όλη τήν πόλι. Ευ
τυχώς δλα έπέρασαν. Ό θεός νά βάλη 
πλέον τό χέρι του! Έπήγε σπίτι. Είπε 
πώς τουτυχε κάποια έκτακτη δουλειά, 
έφαγε καί έτρεξε στό γραφείο. Θά τόν 
ζητούσαν καί κεΐ καί 0’ άνησυχοΰσαν. 
Τί νά έγινεν ό κ. Ταμπάκος. . ;

Τό τελευταΐον περιστατικόν συνέβη εις 
τόν κ. Ταμπάκον τήν νύκτα τής αύτής 
ήμέρας.Έφαγε, καί έξηπλωμένος είς τόν 
καναπέν, έκάπνιζεν, έχώνευε καί ώνει- 
ρεύετο. Ό καπνός έκανε σύννεφα, ώραϊα 
γαλανά σύννεφα καί ή γάτα έγλύφετο 

ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΑΣ. Τά ήρεμα ΰδατατοϋ ΑΙγαίον, ποϋ γιά μιά στιγμή 
τά ήπΗλησε τό Γερμανικόν υποβρύχιον, αϋλακώνονται άπο ’Αγγλικά 
άντιτορπιλλικά καί χάρις εις αύτά τρώμε καί κοιμώμεάα ήσυχοι.

κάτω άπό τό τραπέζι, όπως φλύφονται, όλοι εκείνοι ποΰ περιμένουν νά 
πάρουν θέσιν, είς τούς διαδρόμους τών υπουργείων. Έξαφνα ή πόρτα 
έτριξε. Ή κ. Πολύμνια έμπήκε μέσα. Έφοροϋσε τή ρόμπα της καί αί 
γραμμαί της έχώριζαν μιά χαρά κάτω άπό αύτήν. Τί στήθη θεέ μου!... 
Σάν δύο ζαρκάδια. Καί ό λαιμός χλωρό τυρί- σωστό χλωρό τυρί.

Ό κ. Ταμπάκος, μόλις τήν είδεν, έκοκκίνισεν όλος. 1 Ιοιά ήτο αύτή ή 
κυρία; Έντράπηκε ποΰ τόν εΰρισκεν μέ τή νυχτικιά του καί μέ τιι μπα- 
τζάκια του λυτά. Έκάθησε στόν καναπέ καί έχαιρέτησε δυσανασχετών :

— Χαίρετε! Μέ συγχωρεΐτε . . ., ξέρετε έπρόκειτο νά κοιμηθώ . . . Νά 
μέ συγχωρήτε. . . . Νά παρουσιάζομαι έτσι σέ μία κυρία δπως σείς! Ώ 
Χριστέ μου, νά μέ συγχωρή ή εύγενεία σας !...

Ή κ. Πολύμνια έμεινε κατάπληκτος. Θεέ καί Κύριε! Τί έπαθεν ό 
Χαρικλής ; Έστάθη στή θέσι της καί οί τοίχοι έχόρευαν γύροι της. Ό 
Χαρικλής δμως είχε πάρει πλέον φόρα.

— Εις τί νά χρεωστώ τήν εύτυχία αύτή, νά μέ έπισκεφθήτε στό σπίτι 
μου; Καθήστε σάς παρακαλώ. Θά είσθε βέβαια κουρασμένη Μία ωραία 
κυρία, καθώς σεις, νά κάθεται όρθια τόσην ώρα. ..

Ή κ. Πολύμνια έρριξε κραυγήν απελπισίας :
— Άγιοι Σαράντα ! ·Ό Χαρικλής έπαλάβωσε ! . ..
— Έπαλάβωσα;... Ελάτε δά. Έγώ έπαλάβωσα;. . . Μά καθήστε. 

σάς είμαι υπόχρεως γιά τή βίζιτα. Κλαΐτε; Ώ Θεούλη μου. τέτοια μάτια 
νά χύνουν δάκρυα! Θά σκάσω. . .

Ή κ. Πολύμνια έπεσεν είς τήν άγκάλην του.
— Χαρικλή, Θεέ μου, τί έπαθες χρυσέ μου Χαρικλή. Σύνελθε καϋμένε. 

Δέν μέ γνωρίζεις ; Φίλησε με.. . Χρυσό μου καναρίνι. Τζίτζικα μου!...
Εκείνο τό «τζίτζικα μου» έσχισε τήν καρδίαν τοΰ κ. Ταμπάκου είς 

δύο. Σιπ·εκινήθη έως τά βάθη τοΰ έαυτοΰ του. Τά γόνατά του έτρεμαν, 
έκόλλησεν ή γλωσσά του, ή καρδιά του έχτυποϋσε δυνατά, τάκα-τούκα, 
τάκα-τούκα .. . Τήν έγάτζωσε μέ τά χέρια του καί τήν κατέφαγε !.. . 
Ούδέποτε ό κ. Ταμπάκος, άπό τής έποχής τής νεότητάς του, έδωσε φλο- 
γερώτερα φιλήματα. Έφλυαροϋσε πλέον μέ πάθος.

— "Αχ πόσο είμαι εύτυχισμένος!.. Άγγελέ μου, πώς ήταν κΓ αύτό 
ναρθής σπίτι μου; Γλυκά χειλάκια ποΰ τάχεις. Πετιμέζι είναι τό φιλί 
σου διαβολάκι μου! Φιλησέ με στά μάτια λοιπόν. Μά τί έπαθες καί κλαίς;

Άπό άγάπη; Τόσο μ’ άγαπφς ; Άφησε με 
νά σέ δαγκώσω στό σβέρκο σου. . .

Ή κ. Πολύμνια δέν άντεϊχε πλέον. 
Έλιποθύμησε!...........................................

Μετά τινας ήμέρας ό κ. Ταμπάκος 
έκλείσθη είς ειδικόν θεραπευτήριον. Είχε 
πάθει άπό «’Αμνησίαν». Δέν ενθυμείτο 
τίποτε. Έλησμονοΰοε καί τόν ίδιον τόν 
εαυτό του. Έθεραπεύθη μετά μήνας καί 
άπήλαυσε τήν 'ζωήν ήρεμα πλησίον τής 
Πολύμνιας, ή όποία, έχουσα πάντοτε τόν 
φόβον τής «Αμνησίας», τόν έρωτοΰσε 
διαρκώς;

— Χαρικλή ποία είμαι έγώ ; 
Καί δ κ. Ταμπάκος άπαντοΰσε :
— Έσύ; Έσύ καρδούλα μου είσαι ή 

κ. Ταμπάκου. Πολύμνια Ταμπάκου. Μή
πως κάνω λάθος;... χάρης ςταμ.

Ψ Ψ *

i7rav η Μαρία Σχουαρτ ανέβη el; την 

λαιμητόμον καί Λ δήμιος ήτο έτοιμος να βάλη 

το χέρι τον εις τά μαλλιά της, « Φίλε μου, τοϋ 

είπε; οοΰ ζητώ ώ; χάριν νά μήν με έγγίοης 

καθόλουν. 'Εγώναίε τάς γυναίκας της, αί 

όποϊαι τής έβγαλαν τό μαύρο βέλο τό όποιον 

έφερε καί παν ο,τι εοιόλιζε τήν κόμμωοίν 

της. Έπειτα έζήτησε άπό τόν δήμιο νά τή; 

όφίση τουλάχιστον τήν ζακέταν της διά νά 

μήν μείνη γυμνή, άλ.λ’ οδτος ήρνή&η καί τήν 

άφισε μέ τό μισοφόρι και τόν κορσέ της. 

Άπό τούς παρευρισκομένονς κατά τήν έκτέ- 

λεσιν, άνερχομένους εις πεντακοοίου; περί

που, εζήτησε πρώτον συγγνώμην, διότι τήν 

: επαρονσίασαν είς τέτοια χάϊ,ια καί τούς είπε: 

«.Ίέι· ήμουν συνειθισμένη ποτέ νά φέρω παρο- 

μοίαν τουαλέτταν, οΰτε νά έχω τοιοΰτον 

θαλαμηπόλον ! Σαΐτα;
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01 τόμοι, ποΰ Εχουν γραφεί περί ασφαλειών καί ασφαλιστικών εται
ρειών, θά απαρτίζουν δλόκληρον βιβλιοθήκην. Άφ’ής έποχής είς τά 

πολιτισμένα έθνη ηϋξησαν οί κίνδυνοι τής ζωής, ήρχισαν σχηματιζόμε- 
ναι αί ασφαλιστικοί έταιρείαι, ιδίως έν Άγγλίφ, ήτις ύπήρξεν ή κοιτίς 
τής ασφαλείας, δπότε καί ίδρύθη ή πρώτη ασφαλιστική Εταιρεία τφ 
1666, άλλά κυρίως ή συστηματική ΐδρυσις έν Άγγλίφ τών ασφαλειών 
ήρξατο τφ 1830 οπότε μέχρι τοϋ 1871 ίδρύθησαν 221 άσφαλιστικαί 
έταιρείαι.

Περίεργος είναι ή έξέλιξις τών έπί θαλασσίων κινδύνων ασφαλιστικών 
εταιρειών έν Έλλάδι. Πρδ τοΰ άγώνος τοΰ 1821 οί τολμηροί ναυτικοί 
μας δέν έσκέπτοντο περί άσφαλείας, μετέτρεφαν δέ, ώς γνωστόν, τά 
πλοία των είς πολεμικά. Μετά τήν συγκρότηση· τής 'Ελλάδος είς Βασί
λειον οί Έλληνες ναυτίλοι, άποθέσαντες τά όπλα, έπανέλαβον τούς 
πλόας των καί ή ανάγκη τής άσφα
λείας έγένετο αισθητή. Είς τούς λιμέ
νας τής Ελλάδος, καί ιδίως έν Σύρφ. 
οί κεφαλαιούχοι, έγιναν άσφαλισταί 
άτομικώς, καί ή Ιδιωτική αύτή άσφά- 
λεια έξηκολούθησε μέχρι τοΰ παρελ
θόντος αίώνος. Είχον δμως γίνει αι
σθητά τά πλεονεκτήματα τής ανω
νύμου εταιρείας είς τό ασφαλιστικόν 
σύστημα καί ίδρύθη ή πρώτη έν 
Έλλάδι ασφαλιστική Εταιρία έν ΙΙά- 
τραις τήν 1 Ιουνίου τοΰ 1836 ύπό 
τήν έπωνυμίαν «Αχαϊκή ασφαλιστική 
τής θαλασσοπλοΐας Εταιρεία». Άπό 
τό 1850 μέχρι τοΰ 1875 ύπήρξεν ό 
χρυσούς αιών τής Ελληνικής Ιστιο
φόρου Ναυτιλίας, συνεπώς καί τών 
Ελληνικών ασφαλιστικών εταιρειών, 
αϊτινες είχον τότε ίδρυθή, καί έδιδον 
μέγα κέρδος. Άλλά ή περίοδος αΰτη 
δέν μάς ενδιαφέρει.

*
Σκοπός τού άρθρου μας είναι νά 

έπισκοπήσωμεν τήν ασφαλιστικήν κί- 
νησιν έν Έλλάδι άπό τής άπαρχής 
τοΰ Πανευρωπαϊκού πολέμου.

Κατά τό έτος 1914 είργάζοντο έν 
Έλλάδι εϊς τόν κλάδον τών ασφα
λειών μεταφοράς έμπορευμάτων καί 
ασφαλειών κατά τών κινδύνων πολέ
μου αί εξής άσφαλιστικαί έταιρείαι 
«Riunione Adriatica· Oberrlieinis- 
clie», «Γερμανικόν Λλόϋδ», «Dussel
dorf», «Manheim», «Maritime Insu
rance», «Providentia» καί«Έλβετία», 
αϊτινες είσέπραξαν δραχ. 4,464,856.03 
ώς άσφάλιστρα. Αί αύταί Έταιρείαι 
είσέπραξαν κατά τό 1915 ώς άσφάλι
στρα Δρχ. 1,370,879.60.

Δέν δμιλοΰμεν φυσικώς περί τών 
άσφαλειών σωμάτων άτμοπλοίων, αί 
όποϊαι έν καιρφ μέν ειρήνης κατά 
μετριωτάτους ύπολογισμούς — μή 
ύπαρχουσών σχετικών στατιστικών — 
άπερρόφων περί τά δέκα εκατομμύρια έτησίως, μέ τόν πόλεμον δέ τό 
είς Ευρώπην μεταβιβαζόμενοι· χρήμα διά τάς άσφαλείας τών άτμο
πλοίων, δύναται νά ύπολογιοθή είς πενήντα εκατομμύρια καί πλέον 
έτησίως διά τούς κοινούς θαλασσίους κινδύνους καί είς ίλλιγγιώδη 
αριθμόν εκατοντάδων εκατομμυρίων διά τούς κινδύνους πολέμου.

Τό μεγάλον αύτό κεφάλαιον έφευγεν είς ξένος χώρας. Ή Ελληνική 
έμπορική ιδιοφυία δέν έπρεπε νά άφίση νά διαφεύγω τόσον χρήμα είς τό 
έξωτερικόν, τόσο μάλλον, καθ’ δσον οί έκ τών τορπιλλίσεων κίνδυνοι 
είναι μεγάλοι καί τά άσφάλιστρα είχον τεραστίως αυξηθεί. Τά σκάφη 
ύποβρυχίως καί ύπούλως τορπιλλιζόμενα έβυθίζοντο καί ό αχανής πόν
τος κατεβρόχθιζε έκατομμύρια έμπορευμάτων. Μόνον ό φρικώδης τορ- 
πιλλισμός τής «Λουζιτάνιας» έστοίχιζε έκατομμύρια ολόκληρα είς τό 
παγκόσμιον έμπόριον, καί αί Αγγλικοί καί Αμερικανικοί Ασφαλιστικοί 
Έταιρείαι έπλήρωσαν τεράστιος άποζημιώσεις.

Καί βλέπομεν τότε ύπό τήν αιγίδα τής Λαϊκής Τραπέζης καί τού 
Γενικού Διευθυντού της κ. Λοβέρδου καί τή πρωτοβουλίρ καί ένεργείφ 
τοΰ ύποδιευθυντού της κ. Άγ. Δάνου ίδρυομένην τήν πρώτην Ελληνι
κήν άσφαλιστικήν έταιρείαν ώς ετερόρρυθμον σχηματισθεϊσαν ύπό τόν 
τίτλον «Πρόνοια». Δάνος καί Σ« .

Ήτο φυσικόν οί Έλληνες έμπορέύόμενοι νά στραφούν ευθύς πρός 
τήν πρώτην Ελληνικήν άσφαλιστικήν εταιρείαν, διά τάς εργασίας τής 
οποίας ήγγυάτο τό δνομα τών ιθυνόντων καϊ τών μετόχων.

Συνεπείφ τού περί ασφαλιστικών έταιρειών δημοσιευθέντος νόμου 
ή έτερόρρυθμος ασφαλιστική έταιρεία < Πρόνοια Δάνος καί Σ>“ διά 
Βασιλικού Διατάγματος τής 6 Δεκεμβρίου 1917 μετεβλήθη είς ανώνυ

μον έταιρείαν Γενικών Ασφαλειών -Πρόνοια μέ καταβεβλημένοι· 
κεφάλαιον έκ δρ. 2.000.000. Τό Διοικητικόν Συμβούλιου αύτής άπετε- 

λέοθη έκ τών κ. κ. Δ. Λοβέρδου, 
Γεν. Διευθυντού τής Λαϊκής Τραπέ
ζης, ώς Προέδρου, Δ. Κοσμαδοπού- 
λου, Αρχηγού τής Τραπέζης Δ. Κο- 
σμαδόπουλος καί Υιοί έν Βόλφ, ώς 
Αντιπροέδρου. Α. Δάνου, Ύποδιευ- 
θυντοΰ τής Λαϊκής Τραπέζης. ώς 
Συμπράττοντας Συμβούλου. Κ. Ζαλο- 
κώστα, Έφοπλιοτοΰ καί Βιομηχάνου 
έν Πειραιεϊ. Λ. Άναστασιάδου μεγα- 
λεμπόρου, Δ. I. Κωστοπούλου, τής 
Τραπέζης I. Φ. Κωστόπουλος καί Σία 
έν Καλάμαις, Η. Πετροπούλου, Τρα
πεζίτου καί έξαγωγέως έν Αίγίφ καί 
Πάτραις, καί ή Γενική Διεύθυνσις 
άνετέθη είς τόν κ. Μ. II. Κουρτζήν.

Ή ασφαλιστική έταιρεία «Πρό
νοια» ένεργεϊ άσφαλείας θαλασσίων 
μεταφορών, άσφαλείας σωμάτων 
άτμοπλοίων καί ιστιοφόρων, άσφα
λείας έμπορευμάτων διά θαλασσίας 
μεταφοράς δΓ δλα τά ταξείδια Εσω
τερικού καί Εξωτερικού, ένεργούσα 
έπίσης καί άντασφαλείας τοΰ 'Ελλη
νικού Λλόϋδ.

Κατ’ αύτάς ή Πρόνοια ίδρυσε καί 
τόν κλάδον άσφαλειών πυρός, εις τόν 
όποιον δέν άμφιβάλλομεν ότι, αί έρ- 
γασίαι της θέλουν στεφθή ύπό ϊσης 
έπιτυχίας.

Ψ

Τραπεζίτης τής «Πρόνοιας· είναι 
ή Λαϊκή Τράπεζα, ύπό τήν αιγίδα 
ίδρύθη έπίσης τό ’Εθνικόν Ελληνι
κόν Λόϋδ, μία πρώτης τάξεως άντα- 
σφαλιστική Εταιρεία. Ή ιδέα καί ό 
οργανισμός τοΰ Ε Ε. Λόϋδ, καταρτι- 
σθείς συμφώνως μέ τά καθ’ ημάς, 
οφείλεται είς τόν κ. Μ. Π. Κουρτζήν, 
παρέχει δέ τήν ευκολίαν είς κάθε 
κεφαλαιούχον μέγαν ή μικρόν νά συμ- 
μετέχη εις τά ασφαλιστικά κέρδη τής 
έποχής, άλλά καί τοϋ μέλλοντος ώς 
« Συναντασφαλιστής ·.

Είς τό Έλλ. Λόϋδ μετέχουσι καί αί πλεϊσται τών νέων έλληνικών 
’Ασφαλιστικών Εταιρειών.

Οΰτω διά τοϋ Έθν. Έλλ. Λόϋδ, τό Δ. Συμβούλων τοΰ όποιου περι
λαμβάνει τά άριστα τών ονομάτων τοΰ Ναυτικού ’Εμπορικού καί Ασφα
λιστικού κόσμου ύπό τήν Προεδρείαν τοΰ κ. Γεωργ. Χρηστάκη Ζωγρά
φου. θά καταστή δυνατόν δπως μέγιστον μέρος τών μέχρι σήμερον είς 
τό Έξωτερικόν διαφευγόντων εκατομμυρίων, παραμείνωσιν είς τήν 
χώραν έπ’ άγαθφ τού τε Ιδιωτικού καί τοΰ ’Εθνικού πλούτου.

Πλεϊσται μέχρι τής σήμερον άσφαλιστικαί έταιρείαι ίδρύθησαν καί 
έργάζονται έπικερδώς. θά ήτον δμως άδικον, άν δέν έτονίζαμεν δτι 
πρώτοι οί ίδρυταί καί διευθυνταί τής >Πρόνοιας» έδωκαν τόπαράδειγμα 
τής ίδρύσεως καθαρώς Ελληνικής άσφαλιστικής έταιρείας καϊ έδωκαν 
τόσην ώθησιν είς τάς άσφαλιστικάς έν Έλλάδι έογασίας εύρόντες 
τόσους μιμητός. ~ο αςφαλ1ς;ης

Ο ΝΕΚΡΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΧΓΙΟ ΙΓΧΝ ΓΟΥ ΚΧΙ XI Γ ΟXX

Ό θάνατος τοΰ Σπόρου Πβρεσιάδη, τοδ κερβίσαντος τόν τίτλον τοΰ ’Εθνι
κού ποιητοΰ δ'.’ ένός έργου μνημειώδους επιβολής, καί άποκομίσαντος τήν 
πενίαν ή όποια τόν ήκολούθησεν όλονέν καί σκληρότερα μέχρι τής τίμιας 
στρωμνής τής τελευταίας του πνοής, είνε γεγονός άξιον νά έμβάλη εϊς 
θλιβερός απορίας πάσαν εθνικήν σκέψιν διά τούς ανθρώπους τούς άφοσιω- 
θέντας αφιλοκερδώς ψυχή καί σώματι πρός έξυπηρέτησιν ένός ιδεώδους 
διά τής γραφίδος καί τής έμπνεύσεώς των.

Ό Σπΰρος Περεσιάδης, ό γνησιώτερος καί μελφδικώτερος ψάλτης τής 
'Ελληνικής ψυχής, δ έναρμονίσας μέ τήν δραματικήν του λυρικήν τέχνην 
εις ώραία έργα τούς θρύλους καί τάς άγνάς 'Ελληνικός ωραιότητας, δ άπό 
παιδικής ήλικίας άφωσιωμένος είς τό τίμιον τοΰτο Εθνικόν έργον, δ ύπεν- 
θυμίσας είς τάς νεωτέρας γενεάς τάς ιερός παραδόσεις, τά τίμια ήθη καί 
τήν ρώμην τής "Ελληνικής ΰπάρξεως, ό ’Εθνικός ποιητής, άπέθανε αγνοού
μενος ύπό τής Πολιτείας, θύμα τής άστοργία; της, ξένος πρός αύτήν, 
άγνωστος πένης, δπως δ τυχών ατυχής τής κοινωνίας.

Υποχρεωμένος νά ζή χωρίς όφθαλμούς, έμπνεόμενος καί γραφών άπό 
πολλοΰ χωρίς νά βλέπη, μεγαλοπρεπώς τραγικός κατά τοΰτο, δπως δ 
Μίλτων, διήλθε μίαν δλόκληρον ζωήν μεστήν άπό εργασίαν καί κοινωνικήν 
άναγνώρισιν, χωρίς νά θελήση ποτέ ή Πολιτεία νά μάθη τό δράμα τής 
ζωής τοΰ ποιητοΰ.

Καθ’ ον χρόνον αί συντάξεις, αί δημόσια·, παροχαί, τά βοηθήματα έσπα- 
ταλώντο δεξιά καί άριστερά καί έπαχύνοντο πρόσωπα μηδέν προσενεγκόντα 
είς τό 'Ελληνικόν σύνολον, ί Περεσιάδης, μολονότι εϊχεν ήδη υψώσει τήν 
περιφανή πυραμίδα τών έργων του. περιήρχετο τάς επαρχίας, οδηγούμενος 
άπο ήρωΐδα καί αΰτοθυσιαζομένην αδελφήν, διά νά ζήση έκ τών διαλέξεών 
του. Διότι εκείνοι πρός τούς όποιους παρείχετο ή άρωγή τής Πολιτείας, 
είχον έξυπηρετήσει πρόσωπα, δ δέ Σπΰρος Περεσιάδης 'υπηρέτησε μόνον τό 
Εθνικόν ιδεώδες. Καί δ θάνατός του μένει ώςέν άκόμη σκληρόν φαινόμενο*  
τής δημοσίας άκηδείας καί τής άρνήσεως τής Πολιτείας νά λάβη ενδιαφέ
ρον διά τά τίμια καί εκλεκτά τέκνα καί τούς σταυροφόρους τής ίδέας τής 
Πατρίδος.

*
ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Τά κατά τήν λήξασαν έςαμηνίαν καθαρά κέρδη τής Λαϊκής Τραπέζης 
αντιστοιχούν περίπου 100 ° 0 έπί τοΰ καταβεβλημένου μετοχικού κεφα
λαίου. Έκ τών κερδών τούτων, μετά τήν απονομήν μερίσματος πρός 11 
ήτοι δρχ. 5.50 κατά μετοχήν διά τήν έςαμηνίαν, τό υπόλοιπον τών κερδών 
μεταφέρεται εϊς τά έκτακτα άποθεματικά τής Τραπέζης, άνερχόμενα ήδη 
είς 1’20 °έπί του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.

Φ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΝ

Ένα λάθος εϊς δσα έγράψαμεν εϊς τό προηγούμενο·/ τεύχος μας, σχετι
κώς μέ τόν διορισμόν τοΰ φίλου κ. Ίω. Καμπίρη, τόν προήγαγε άπό επι
θεωρητήν Α’ τάξεως τοΰ ύπουργείου τής ΙΙεριθάλψεως, δπου τόν έφερε ή 
έργατικότης, ή θέλησις, ή πείρα καί ή έντιμος έργασία του, ποΰ διέκρινε 
κατά τήν έςαετή πλησίον του εργασίαν του, τό μάτι τοΰ κ. Σιμού, εϊς Γεν. 
Επιθεωρητήν τοΰ αύτοΰ ΰπουργείου, εϊς θέσιν δηλαδή ανύπαρκτον. Χάριν 
τής ’Αλήθειας έπανορθοΰμεν τό λάθος, παραπέμψαντες καί τόν στοιχειοθέ
την μας είς ... . ειδικόν δικαστήριον διά τήν υπερβασίαν αύτήν.

*
Ο ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Μέ οας μικρά κί άνέγνοτμα 

μέ σας βυζασταρούδια 

απλώνω την καρδούλα μου 

ι·ά γράψετε τραγούδια.

Για τά μικρά τ' αδέρφια σας, 

πού μένουν στην όρφάνια, 
άπό πατέρες κι αδερφούς 

ποΰ ζοΰνε στά ουράνια.

Γιά Σάς αγόρια ευγενικά, 

νέα Γενεά μου ώραία, 

ξανοίγω τήν καρδούλα σας 

γιά γαλανή Σημαία.

*

Στ·ι Art'x'x xpha, 
τ// rsa Γτνρά μας.

Καί λέω γιά τις ελπίδες μας 

καί γιά τούς πόθους τόσα ! 

Καί σειέται ό Γεροέλυμπος, 

κί αναγαλλιάζει ή Όσσα.

Καί τ’ άκροπέλαγα βροντούν 

καϊ τά νησιά γιορτάζουν 

καϊ τά λαγκάδια καί ή ξωθιές 

χίλια Ώσσανά” φωνάζουν.

Μέ σάς μικρά παιδόπουλα, 

κρατώντας τό Σταυρό, 

γιά τά όρφανα και δύστυχα 

παρηγοριά θά βρω.

Σ. ΜΑΤΣΟΥ ΚΑΣ

ΓΑΜΟΙ
Εϊς τόν πατριαρχικόν οίκον τοΰ κ. Άθ. Παπαχελά, πρώην βουλευτοΰ 

Μεσσηνίας καί νομάρχου, έτελέσθησαν τήν 31 Ιανουάριου οί γάμο·, τής 
πρωτοτόκου θυγατρός του Αμαλίας μετά τοΰ κ. Δημ. Σαχίνη έκ τών συν
εταίρων τοΰ μεγάλου καπνβμπορικοΰ οίκου τή; Μακεδονίας «Άτλας». 
Τούς νυμφικούς στεφάνους άντήλλαςε δ κ. Δούκας Σαχίνης, άδελφός τοΰ 
γαμβρού, Ιδρυτή; καί διευθυντής τοΰ «Άτλαντος». Τούς νεονύμφους ή 
«Εικονογραφημένη» ραίνει μέ τά πειό ολόδροσα λουλούδια.

*
ΔΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΦΟΡΑΝ

Παρακαλεΐται δ γνωστός λυκειάρχης κ. Ήλ. Κωνσταντινίδης νά περάση 
άπό τό Λογιστήριον-Ταμεΐον του Περιοδικού.

Είς τήν «’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως» έδημοσιεύθη τό καταστατι
κόν τής συστάσεως «Ανωνύμου Πειραϊκής Εταιρείας ’Επιχειρήσεων , 
μέ έδραν τόν Πειραιά, σκοπός τής όποιας είνε πάσα έν γένει έμπορική, 
βιομηχανική, ναυτιλιακή καί παραγγελιοδοχική έργασία. ΊΙ διάρκεια 
τής έταιρείας δρίζεται είς τριάκοντα έτη. Τό κεφάλαιον της ορίζεται είς 
1.000.000 όριστικώς καταβεβλημένου, διαιρείται δέ είς 10,000 μέτοχός 
100 δραχμών, έξ ών άνέλαβε 5650 μέτοχός ό κ. Ίω. Μιχαηλίδης καί ή 
ύπ’ αύτοΰ έκπροσωπουμένη όμάς, 500 ό κ. Ίω. Σαββόπουλος, 1000 ό 
κ. Δ. Κορδατζής. 2250 δ κ. Γ. ’Ανδρόνικος καί 600 ό κ. Μ. Καραμάνος.

Έπίσης δημοσιεύεται τό Καταστατικόν τής -Γενικής Βιομηχανικής 
Εταιρείας · με έδραν τάς Αθήνας. Σκοπός αύτής είνε ή κατασκευή καί 
πώλησις χημικών, ζυμοτεχνικών, μηχανουργικών καί έν γένει βιομηχα
νικών προϊόντων. ΊΙ διάρκεια τής έταιρείας ορίζεται είς 30 έτη. Τό 
κεφάλαιον ορίζεται είς 1.000.000 όλοσχερώς καταβεβλημένον καί διαι
ρούμενοι· είς 10.000 μέτοχός, έξ ών άνέλαβεν ή εταιρεία «Λ.^ Ζάννος 
καί Υιός·’ 3.178 μετοχάς, ό κ. ’Αριστόβουλος I. Ζάννος 3,172, ό κ. Άχ. 
Μαυρίδης 500, ό κ. Δ. Κ. Ζάννος 2,600, δ κ. I. Άγαλλίδης 300, ό κ.’Λλ. 
Μαυρομμάτης 300, ό Έμμ. Ρώς 300 καί ό κ. Ήλ. ΤΙανταζόπουλος 250.

ΒΡΟΧΕΡΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Βρέχει.. .Ή σκέψις μου, 

σάν τό νερό, άργοκυλρ 

στά καλντερίμια 

τρέχει.. .

Τά κεραμίδια 

λερώσανε με βούρκο 

τόν άσπρο τοίχο. . .

Βρέχει. ..' Η μνήμη σου ; 

Σάν τό νερό, άργοκυλη. 

τό λασπωμένο.

Κλαίει

ΠΡΟΟΔΟΙ

Είς τά έκράν τών διαφόρων κινημαθεάτρων άπό μηνός περίπου φιγου- 
ράρρυν θαυμάσια·, ταινίαι Actualites.onio; λέγουν, δηλαδή τών επικαίρων 
γεγονότων. ”0,τ·. έγινεν έπίσημον κατά τό διάστημα αύτό, ή ώραία τελετή 
τήν όποιαν ώργάνωσε έπί τή; Άκροπόλεω; δ ένταΰθα Έλληνογαλλικός 
Σύνδεσμος, έπί τή έπετείφ τή; εϊς τήν Άκρόπολιν εισόδου τοδ μεγάλου 
φιλέλληνας στρατηγού Φαβιέρου, ή εις τό πρώτον σύνταγμα πυροβολικού 
τελετή τής 'Αγίας Βαρβάρας, τά Χριστούγεννα τών Άγγλων καί ή έπί τή 
πτώσει τής Ιερουσαλήμ δοξολογία μέ τήν υπό τού Βασιλέως έπιθεώρησιν 
τοΰ πρό τοΰ Άγγλικανικοΰ ναοΰ παρατεταγμένου Αγγλικού άγήματος. ή 
δεξίωσις τών σωματείων καί τοΰ λαού ή δποία έγινεν εϊς τόν Πρόεδρον τής 
κυβερνήσεως κ. Βενιζέλον, όλα αύτά τά είδαν κινηματογραφικώς, όσοι δέν 
τά είδαν πραγματικώς. Τώρα δέ, τά μέν θετικά άντίτυπα τών ταινιών 
αύτών κάνουν τήν βόλτα τών έπαρχιών, τής Αίγύπτου καί τής ’Αμερικής, 
τά δέ άρνητικά πρωτότυπα εύρίσκονται είς Γαλλίαν, άφ’ δπου πάλιν θά 
σκορπισθούν θετικά άντίτυπα εϊς δλον τόν άλλον κόσμον.

Τά θαύματα αύτά οφείλονται είς τήν πρό τίνος συσταθεϊσαν 'Ελληνικήν 
Κινηματογραφικήν 'Εταιρίαν «Άστυ - Φίλμς», ή όποια μάς ύπόσχεται εκ
πλήξεις, εΐσάγουσα καί κατ’ οίκον προβολάς ταινιών οικογενειακών, γάμων, 
βαπτίσεων, τσαγιών, παιδικών συναθροίσεων, πορτραί βιδάν κλπ.

Ψ
ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

Έξεδόθη είς τομίδιον ή ώραία καί εμβριθής μελέτη ύπό τόν τίτλον ό 
«Παγγερμανισμός», τοΰ φίλου βουλευτοΰ Λέσβου κ. Χρ. Βασιλακάκη, ήτις 
είχε δημοσιευθή εϊς τόν τύπον Άθηνών-θεσσαλονίκης πρό τίνος, έλκύσασα 
εύθύς έξ αρχής τήν προσοχήν τών έν Θεσσαλονίκη Συμμαχ. στρατηγείων.

Φ
ΣΥΝΑΥΛΙΑΙ

Πολύ επέτυχεν ή δοθεΐσα πρό μηνός είς τό δημοτικόν συναυλία τοΰ 

κ. Γεωργίου Βλαστάρη. Ο νεαρός βαρύτονος, μαθητής τοΰ κ. Άγγελοπούλου 

εδειξε άτι, εκτός τής σωματικής εύμορφιας του, κρύθει ένα μεταλλείο στό 

λάρυγγά του. Προσεχώς θά εμφανισθή είς τόν .-.Ριγολέιτον^. Είναι άλ.ήθεια, 

οτι τό Ελληνικόν μελόδραμα, είς τό πρόσωπον τοϋ νεαρού ώραϊον καλλιτέ

χνου, προσδοκά πο/ά.ά, καί είναι ευτύχημα ποΰ ή Τέχνη αναποδογύρισε κάθε 

πρόληφι, άνοίγουσα τό δρόμο της είς τούς νέους διά τήν δόξαν.

Ό κ. Κίμων Τριαντάφυλλου ετοιμάζει εις τό Ώδεϊον τάς μαθήτριας τον 

διά τά τρία μελοδράματα ιΜανόν^, .Αακμέ. καί .Τόσκα·. Είς τήν .Τόσκατ 

θά πρωταγωνιστήσΐ] ή Δν'ις "Ελλη Βαφειάδου, είς τήν ·Λακμέ. ή Δνϊς 

Μαρίκα Φωκά καί είς τήν .Μανόν» ή Δνϊς Μαρίκα Μεσολωρα.

Προσεχώς είς τό Δημοτικόν θέατρον θά δώση καϊ ό ίδιος συναυ

λίαν. Θά τραγουδήοη νέας Γαλλικός συνθέσεις καί' Ελληνικά κλέφτικα. Τό 

’Αθηναϊκόν κοινόν, ποΰ τόσον αγαπά τόν καλλιτέχνην, με τή βαθειά αρμο

νική φωνή, περιμένει έναγωνίως νά τόν χειροκρότηση και τόν άποθεώση 

άκόμη μίαν φοράν.
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αθηνων Γραφεία
Εκπαιδευτήρια, Γραφεία 

Τό ·Δραγάτσειον», οδός Φιλελλήνων.

Έλληνογαλλική Σχολή Γ. Μεταξά. Όδός 

Κηφιοίας 9 καί δίέρλιν 2.

Π. Τριανταφυλλίδον, 'Αιακόν Εκπαιδευτή- 

ριον, ' Ομήρου 25.

Λνκείον τό Ιίαλλάδιον».'Οδός Αχαρνών. 

«’Εμπορική 'Ακαδημία*  Ρουσσοπονλου. 

Πλατεία Κάνιγγος.

Παραγγελιοδ., Χρηματιστ. Γραφεία
Δ. Καλλιβωκας καί Σα, Παραγγελιοδοχικόν 

Γραφτών, Σταδίου 45.

Φωκίων Ααμπαδάριος. Ρόμβης 7.

Δ. Α. Βογιατζόγλου, Γραφείου Παοαγγ. καί 

Μεταναστεύσεων.' Αντιπροσωπεία'. άσφάλειαι, 

είσαγωγή-έξαγωγή. Κλεωθένους 13.

Έ·&νική Άτμοπλοΐα, όδός Άπελλοϋ (Β. Α. 

πλευρά Δημοτ. θεάτρου).

Βύρων Κωνσταντάρας, Νικοδήμου 9. Im

portation - Exportation.

I. Μινέττας, Τραπεζιτικόν Γραφείου. "Οδός 

Πεσματζόγλου.

'Α&αν. Γεωργιάδης, Χρηματιοτικαί έντολαϊ, 

Στοά Ραζή.

Κώστας Πεταλάς, Χρηματιοτικαί έντολαϊ. 

'Οδός Σοφοκλέονς.

Καράβας καί Μαυροκορδάτος. Χρηματι- 

στικόν γραφείου, Άριστείδου 3.

Α. Κάπαρης, 'Εφοπλιστικόν καί Τραπεζιτι

κού γραφείου.
Κ. Σωτηριάδης, Τραπεζιτικ. Γραφείου. Οδός 

Άριστομένους 23α.

Υιοί Ν. Ρούσσου. 'Οδός Πανεπιστημίου.

Τ. ψϋχας, Εισαγωγή -εξαγωγή. Όδ. Σοφοκλέονς. 

Paul Fiegonheimer, Commissions. Affaires 

ciriematographiques Place de la Metropole.

Άχιλλευς Πηλείτσης, Παραγγελιοδοχικόν καί 

'Εμπορικόν Γραφείου. Όδός Άγ. Φιλοθέης, 

Πλ. Μητροπόλεως.

Άαφαλιοτικαί 'Εταιρίαι
■ Grecham. ’Αγγλική Άσφαλ. Εταιρία Ζωής- 

Όδός Κοριιή, Γεν. Διευθυντής Β. Γεωργιάδης. 

Union· ’Ασφαλιστική εταιρία. Όδός Σταδίου 

Γενικός πράκτωρ ’ Αμβρόσιος Πλντας.

• Αυστριακός Φοϊνιξ», ’Ασφαλιστική εταιρία,

Στοά Ραζή, Γεν. πράκτωρ Ζαχ. Πασχαλίγκος.

.’Ε&νική» 'Ασφαλιστική 'Εταιρεία, κατά 

τών κινδύνων τοϋ πυράς. Οδός Κοραή 3.

• BSIoise» 'Ασφαλιστική ’Εταιρεία. ' Οδός

Σταδίου καί Έδουάρδου Λ<δ.
‘Ασφαλιστική 'Εταιρία Γαλλικός “Φοϊνιξ,, 

Λίκος-Μουσοϋρης-Πολίτης.

Δικηγόροι, Συμβολαιογράφοι
A. Ν. Πανουριάς, Δικηγόρος, Νίκης 23. 

Πανος Μοϋχος, Δικηγόρος. ’Αγησιλάου 23. 

Νικόλαος Πγγλέσης, Δικηγόρος. Στοά Ραζή. 

Ε. Ααμπαδάριος, Δικηγόρος. ‘Ακαδημίας 46. 

Γερασ. Σκιαδαρέσης, Συμβολαιογράφος όδός 

Γεωργίου Σταύρου 3.

Σ. Κολαιτης, Συμβολαιογράφος, Εϋριπίδου 14.

Θ. Τσάκωνας, Συμβολαιογράφος. Όδός Σο- 

φοκλέους.

Α.Πέρδικας, Συμβολαιογράφος. Σοφοκλέονς 8.

Ξενοδοχεία, Καφενεία
• Μεγάλη Βρεττανία», πλατεία ‘Ανακτόρων. 

Grand Hotel, Πλατεία Συντάγματος ιδιοκτή

της Α. Γ. Χαλάς.

«Πριγκηπικόν», Σταδίου έναντι Βουλής.

Ξενοδοχείου “ Minerva,, 'Αδελφ. Ζαμίχα. 

Όδός Σταδίου.

•Βικτωρία··, Πλατεία Όμονοίας.

• Άβέρωφ», Μιχαήλ Λεκός. Όδός Σταδίου.

• Μ. Βρεττανία» X. Τζαννίδου, έν Κηφισσία. 

Ξενοδοχείου Μελά, I. Δήμας. Κηφισοιά.

Ξενοδοχείου · Πεντελικόν» Λεωνίδα Φασοέα. 

Κεφαλάρι-Κηφισσία.

Έπαμ. Μπακατσούλα, καφενείου ·'Ελλάς» 

έναντι Σταθμού' Ομονοίας.

’Ιωάννης Μπέλλος, Καφενείου, Στοά Ριζάρη. 

Σ. Βροντήσης - Δ. Κωνσταντάκης, Καφε

νείου ·’ Ακαδημαϊκόν» Στοά Πεσματζόγλου.

Τυπογραφεία, Λιΰ·ογραφεΐα 
Τυπογραφείου · Εστία», ’Ιπποκράτους 13. 

’Αδελφών Κτένα, Τυπογρ., ΰπό τό ' Αρσάκειον. 

Γ. Στάγγελ, Αιθονρ., Στοά Σιμοπούλου, Δέκα. 

Μαγιάοη καί Καρύδη, Καλλιτεχνικόν Λιθο- 

γραφειον, Πανδρόσου 3.

καί Καταστήματα ’Αθηνών - Πειραιώς.
’Εμπορικά, Έμπορορραφεΐα κλπ. 

Αδελφοί Κωνσταντάρα, ’Αδαμαντοπωλειον· 

Οδός Βουκουρεστίου.

Κ. Κωνσταντάρας, Άδαμαντοπώλης, Καρα- 

γεοιργεβιτς 9.

'Αδελφ. Χρυσικόπουλοι,Έμποροι, Σταδίου 39 

Printemps· Αδελφοί Μητσόπουλοι. Υφά

σματα καί είδη διά κυρίας. Όδός Έρμου.

Μέγα’ Εμπορικόν ’Ακριβού-Μαλικοποΰλου, 

όδός ΆθηνάΙδος.

Β. Κασδόνη, Καπέλλα,άνδρ. είδη,όδός Σταδίου. 

Άλκ. ΙΙουλόπουλος, Υφάσματα γυναικεία καί 

άνδρικά, Πλατεία Άγ. Ειρήνης.

D. Sin.mis. Maison de Hautes Modes,Hermes ιγ. 

Κ. Οικονόμου, Καπέλλα γυναικεία, είδη πολυ

τελείας ' Ερμου 51.

Μηνά Καφάνη, Αποθήκαι ’Εργοστασίου νημά

των, Ντέκα 11.

Α. Γεωργιάδης.’Αποθήκη δερμάτων καί ειδών 

δερματοποιείας. Κολοκοτρώνη 33.

Εμπορικός Στρατιωτικός Οίκος Ν. Άδα- 

ναοιάδου, Κολοκοτρώνη καί Δέκα 32.

"Αγγ. Τζουλιάνα, Έμπορορράπτης, Σταδίου 

καί Έδουάρδου Αώ 10.

Φραγκίσκος Κανελλόπουλος, Έμπορορρά

πτης. Όδός Σταδίου, Στοά ’Αρσάκειου.

Βασιλικός Έμπορορραπτικός Οίκος Γ. Πα- 

παϊωάννου. Διασταϋρωσις Σταδίου καί 

Όμηρου, έναντι τής Βουλής.

Ε. Λεοντοπούλου, Έμπορορραπτικός Οίκος, 

όδός Σταδίου 11.

Κ« Παπαστεφάνου, Ράπτρια γυναικείων φο

ρεμάτων. Όδός ’ Αχαρνών 14.

Ξυλεμπορικόν Κατάστημα Χρ. Προφίλη, 

όδός Γ Σεπτεμβρίου άρ. 28.

Άλ. Καρατζά, Κατοπτροποιεϊον, Σταδίου 16. 

Π.Κωστάκης, υποδηματοποιός.Στοά Συγγροϋ. 

Γαλλικόν Κρεωπωλεΐον ’Αδελφών Μάγγου, 

Νέα ’Αγορά, Όδός Άριστοφάνους 23.

Φώτιος Ήλιόπουλος, άρτοποιός. Σωκράτους 

καί ΧαλκοκονδίΑη.

Κ. Πετράκης, 'Αρτοποιός. Βατραχονήσι. 

Σιδηροπωλείου Π. Κοντολούκα. ' Οδός Πρα- 

ςιτέλους.

’Ιωσήφ Βαγιωνής, Εφαπλωματοποιός. Όδός 

Άγ. Μάρκου 42.

Αρχιτέκτονες, Έργολήπται 
Δ. Χρισαΐτης, Άρχιτέκτων, Καλλιθέα. 

Σ. Καρτσιβάνης,Εργολήπτης, Λεωφ.Συγγροΰ. 

Μ. Λυκούδης, όδός ψϋλλα 4.

Ηλεκτρικά Ε’ίδη
Α. Κολυμπάδης, Φωτιστικά είδη, λάμπαι πολυ

τελείας, Άγ. Μάρκου 27.

Καπνοπωλεία
Κ. Βάρκα, Καπνοπωλείου, Πλ. Συντάγματος. 

Αδελφών Π. Μέξη. Μέγα Καπνοπωλείου, 

Σταδίου-Πεσματζόγλου.

Ανθοπωλεία
• Βασιλικόν» ’Ανθοπωλείου Α. Τσούτσου,

όδός Σταδίου.

Γ. Κιτάντης," Ανθοπώλης, όδός Βουκουρεστίου 

(πρφην Άγχέσμου/ Στοά Συντάγματος.

X. Καντόρος. ' Οδός Σταδίου 28.

Κουρεία
X. Λεούση, Κουρεών, I. Παπαρρηγοπούλου 3. 

Ν. Καργαδούρης, Κουρείου Έδουάρδου Λώ, 7. 

Β. Λούτας, Κουρεών — Μυροπωλεϊον. Όδός 

Σταδίου 55.

I. Κτένας, Κουρβών, Βουκουρεστίου 8. 

Γκίκα Γαγοϋζη, Κουρεών. Πλατεία. Όμο

νοίας—Πάγκειον.

Γ. Δούκας, Κουρεΰςί Οδ.Πατριάρχρυ’Ιωακείμ. 

Νικ. Γαβαλάκης, Κουρεών, Παγκράτι. 

Ν. Γιαννόπουλος, Κουρεών. Οδός Σταδίου. 

Γ. Ζαϊμης, Κουρεύς. ’ Εν Κηφισσία.

Ζαχαροπλαστεία, Ζυθοπωλεία
Ζαχαροπλαστείου Δ. Πανλίδου, Αιόλου 111.

• Ηνωμένα Βουστάσια», Ζαχαροπλαστεών καί 

Γαλακτοπωλείου. Αεωφ. Πανεπιστημίου.

•Ήβη» ξν&οπωλεΐον, Πλ.Όμονοίας.

• Πανελλήνιον » Μέγα Ζυθοκαφεοτιατόριον, 

Αεωφ. Πανεπιστημίου.

Σ. Ζαχαράτου, καφεζυθοπωλεών Πλατεία 

Συνιάγματος.

X. Σακελλαρόπουλος, Οίνοι Άχαΐας, Νίκης 6

Ιατροί, Κλινικοί, Φαρμακεία.
Δ. Βασιλείδης, Νοσήματα αρθριτικά. Φυοιο- 

θεραπευτήρ,ον, Μασσαλίας 3.

I. Φωτεινός, Παθολόγος, Δώρου 7.

Έμμ. Καρζής, 'Ιατρός, Μαιεντήρ - Γυναικο

λόγος. ' Οδός Οικονόμου 8.

Σκεύος Ζερβός, Ίιιτρός. Πλατεία Καλαμιώτου. 

Σταμάτης Λοβέρδος, ' Ιατρός Περγάμου 8α.

Θ. Φ. Σκλέπας, Ιατρός. Εϋριπίδου, 76.

Μιχαήλ Μαγκάκης, ’ί.'το-λ.αρυγγολόγος.Όδός

Πανεπιστημίου 85.

Ε. Ααμπαδάριος, Παιδίατρος. ΚνδιιΟηναίων 37 

Άλκ. Παπαπαναγιώτου, Παιδίατρος. Όδός

Μαυροκορδάτου.

Βαρθολομαίος Γκύζης, Έκτακτος καθηγητής 

τού Πανεπιστημίου, Ουρολόγος. Όδός Χαρι

λάου Τρικούπη.

Β. Τουφεξής, Δερματολόγος, Μεταδοτικά νο

σήματα. Όδός Βουκουρεστίου.

Θανος Άργυρόπουλος, Ιατρός. Είδικότης διά 

τά δερματικά νοσήματα. Όδός Νίκης 22α.

Διον. Φωκάς Κοσμετάτος. Είδικότης διά τά 

δερματικά νοσήματα, Μασσαλίας 5,

I. Φαραντατος, ’ Ιατρός, ειδικός δερματολόγος. 

ΙΙραξιτέλους 46.

Ά&ανάσιος Τραχίλης, Δερματολόγος. Όδός 

Πειραιώς 9. Δέχεται καθ' έκάοτην 10-12 π.μ. 

καί 4 -7 μ. μ.

X. Πραπόπουλος, τ. 'Υφηγητής τής Νευρο- 

λογίας - Ψυχιατρικής έν τφ Πανεπιστημίφ, 

Πειραιώς 10.

Κωνστ. Τσιμινάκης, Νευρολόγος. 'Οδός Πει

ραιώς 25.

Πλάτων Ξυλούρης, Δερματολόγος - Ειδικών 

Παθήσεων.' Οδός Σωκράτονς - Σατωβριάνδου.

Δ. Μοντεσαντος, Δερματολόγος-Ειδικά. Όδός 

Ί'ζώρτζη 4 /Τηλέφ. 482).

Δ. Σλαύτσοβιτς, ’Ιατρός Μειοδοτικών Νοση

μάτων. Καλαμιώτου 25.

Μάστρο.·ιαννόπουλος, 'Ιατρός. Όδός Άγιου 

Κωνσταντίνου 4.

Σπήλιου Χαραμή, Όφθαλιιολογική Κλινική, 

Μενάνδρου 27.

Κ.Άντωνιάδης,’Οφθαλμίατρος. όδ.Σωκράτους. 

Κωνστ. Παπαλάς, Φαρμακέμπορος-παραγγε

λιοδόχος, οδός Κατακουζηνοΰ 7. Τηλ. 601.

A. Κ. Δαμβέργη, φαρμακείου, έναντι Βαλ- 

λιανείου Βιβλιοθήκης.

Ν. Μαυράκη, Φαρμακείου, Κολοκοτρώνη-Λέκα. 

X. Λητού, Φαρμακείου ή ·Βουλή»,Σταδίου 19. 

Ρ. Φραγκέτης καί Σ<α. 'Ανιιπροσωπεϊαι.—

‘Αποθήκη φαρμακευτικών ειδών.

Κ. Αλεξίου, Φαρμακοποιός.' Οδός ' Αθήνας

Δαμ. Σωτηριάδου, Μικροβιολογικόν εργαστή- 

ριον, οδός Χαλκοκονδύλη 25.

Dr Ε. Mihendiz, χειροΰργος ΰδοντοϊατρός, δι

πλωματούχος τοϋ ΙΙανεπιστημ. τών Παριοίων.

I. Μύρος, Όδοντοΐατρός, Ακαδημίας 12.

Κ. Δαμιανός, μέλος τοϋ Συνδικάτου τών'Οδον 

τοϊατρών τής Γαλλίας, όδός Κριεζώτου άρ. 6α.

'Ό&ων Λεύκοβιτς, Όδοντοΐατρός. Πλπυ ~α 

Καπνικαρέας.

Ν. Λυμπερόπουλος, Όδοντοΐατρός.Έρμου 46. 

Σ. Κρασσας, Όδοντοΐατρός.' Οδ. Πειραιώς 14. 

Άλέξ. Κωνσταντινίδης, ’ Οδοντοΐατρός. Κα- 

ποδιστρίου 19.

I. Ν. Χατζή βασιλείου, ’ Ιατρός ειδικός νοοη/ιά- 

των στόματος καί όδόντι'ιν. Όδός Έρμου 67.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τράπεζα Παναγιωτοπούλου.

Τράπεζα Κουλουκουντή.Έν Πειραιεΐ (Μέγα- 

ρον Συρεγγέλα).

Μιχαληνός- Βολίκας καί Σ“, όδός Γ. Σκούζε 

άριθ. 2. Τηλέφ. 161.

’Ασφαλιστική Εταιρεία ^Χριστόφορος» ’Αδελ

φών Σαλιάρη. Έν Πειραιεΐ.

Π. Όριγώνης, Πράκτωρ Όλλανδ. ατμόπλοιων.

Κ. Σταυριανός, Λύκειον ·Έλληνισμός ». Καραΐ- 

σκου 117 (Κήπος Τερφιθέας).

Γ. Κ. Στρίγκος, μεγαρον Σπυράκη.

X. Κ. Άσημακόπουλος, ’Εργοστάσιου ’ Αρω

μάτων, Ποτοποιίας (έσσεντζών/ κλπ. Αεωφ. 

Μιαούλη 25.

Βιομηχ·’Εργοστάσιου Ν. Ναϋλερη. Μεταξά 28.


