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<**»οα  στήν πρωινή πάχνη, ποϋ σκεπάζει την Βασιλεύουσαν καί που ή συμβολική ’Ανατολή άρχίζει νά τήν 
ξεδιαλύνη, μέ τούς ποικιλόχρωμους Ιριδισμούς ποΰ Αντανακλούν στό χάϊδεμα τών πρώτων άκτίνων τά τζάμια 
καί οί χρυσοποίκιλτοι τρούλλοι τών τζαμιών, μέσα στά χρυσορρόδινα συνεφάκια, Απέναντι Ακριβώς, βαθειά, 
όπως βαθειά μέσα στήν φωτογραφία ποϋ ή Φυλή είχε στήν μνήμη της, όρθοΰται φευγαλέα ή σιλουέττα τού 
αΐωνοόίου μνημείου τής Άγιας Σόφιάς καί έμπρός της τό θρυλικό καράβι. Είναι σκίτσο πού έφιλοτέχνησεν 
ό μεγάλος ζωγράφος μας κ. Κ. Ρωμανίδης, έπίτηδες διά τήν «Είκονογραφημένην , άπό τό μεγάλο του ταμπλώ, 
πού έπεξεργάζεται, καί τό όποιον, θαύμα τέχνης, έμπνεύσεως, μνημεϊον Αληθινόν, μόνον είς τήν αίθουσαν 

τοΰ 'Υπουργείου τών Ναυτικών ήμπορεί καί πρέπει νά Αποτεθή.



θ.Ν'ι γτrcncejc χιίο rj’eic μηνχο

3YC εσάς, θλιβεροί, ξεχασμένοι, προαιώνιοι νεκροί, μέ σάς 

δλη μας ή καρδιά είνε τώρα, Σέ σάς. παληοί, χορτασμένοι, 
σβυσμένοι τάφοι, κατεβαίνει τώρα ευλαβητικά ή ψυχή μας. 
Δικοί σας είνε τώρα δλοι μας οί στοχασμοί, ώ εσείς ποΰ κοιμη
θήκατε σέ στεριές καί θάλασσες, μέ τό βογγητο, μέ τό παράπονο, 
μέ τον Αναστεναγμό, μέ τήν έλπίδα. Τάφοι πεντακοσίων χρόνων· 
νεκροί πέντε αιώνιον, ψυχές νοσταλγικές, ανήσυχες, πλανημένες, 
άγρυπνες μέσα στήν αιώνια νύχτα, τάφοι Ελληνικοί, ψυχές 
'Ελληνοπονλες, σ' εσάς φτερονγίζει μέ τά κόκκινα, λαμπρά φτερά 
τής ’Εθνικής Πασχαλιάς ή χαρά μας.

•ηγυρϊστε οί νεκροί.' Σέ σάς φθάνει πρώτο' δικό σας 
είνε τδ πρώτο μήνυμα. Τ'ιατί άπ’ τή ζωή τών τάφων είνε ή 
δική μας ζωή καί στους τάφους είνε τδ πρώτο καί τδ μεγάλο 
μας χρέος. Πανηγυρϊστε, οί νεκροί.' Γιά σάς θά πρωτοσημά- 
νουν ή Χρυσές Καμπάνες. Γιατί πολύ προσμένατε μέσα στους 
πικρούς σας τάφους. Καί νεκροί, δέν κοιμηθήκατε άκόμα, δέν 
κοιμηθήκατε πεντακόσια χρόνια, τον γλυκό τον ύπνο τής ανυ
παρξίας. "Αγρυπνοι μέσα στο μαύρο χώμα, άγρυπνοι στά βάθη 
των θαλασσών, άγρυπνοι μέ τά λευκά κόκκαλα σκορπισμένα σέ 
βουνά και λόγγους. άγρυπνοι στό πέρασμα τών καιρών καί τών 
Ανθρώπων, προσμένατε τδ μέγα μήνυμα. Νά ! "Εφτασε! 'II 
Χρυσές Καμπάνες γιά σάς σημαίνουν. Οί άνεμοι καί τά κύματα 
σ’ έσας φέρνουν τό μήνυμά τους. Πανηγυρϊστε οί νεκροί.’ Κοι- 
μηθήτε, άναπαυθήτε, οί νεκροί.

^Νεκροί προαιώνιοι, νεκροί χθεσινοί, νεκροί σημερινοί. 

Τδ Μέγα Μοναστήρι σημαίνει. 
'II θείες μέλισσες, ποΰ άρπαξαν 
τδ ιερό ψίχαλο άπ' τδ χέρι τοΰ 
Λειτουργού γιά νά πλάθουν 
γύρω του, μέ. τους χυμούς τών 
ρόδων τοΰ Βοσπόρου,τήν ύπέρ- 

καλη Κερήθρα, τής Μεγάλης 
Σοφίας τον Θεού τδ Σπίτι, 
ξαναπετοΰν, «ψυχών μελίσσι», 
πρός τήν ιερή τους κυψέλη. 'Ο 
Λειτουργός ξανασαλεύει μπρο
στά στό 'Ιερό Βήμα τά χείλη, 
ποΰ τον σφράγισαν πέντε αιώ
νες. Τά συμβολικά ψάρια, στό 
Μπαλουκλί, ξαναπηδοΰν άπό 
τό κύμα τον Βοσπόρου ν’ απο
τελειώσουν τήν ταπεινή τους 

θυσία, θύματα ύποταχτικά, ποΰ 
δραπέτευσαν άπ’ τδ συλημένο 
τους βωμό, γιά νά ξαναγυρί- 
σουν πιστά στό θύτη, ποΰ δέν 

ΤΟ ΣΚΟΙΝΙ
Από τήν αλυσίδα τής άγκυρας πιασμένο 
βαρύ σκοινί ανεβαίνει, φεϊδι φαρμακερό. 
Καράβι, μέ λαχτάρα καί πόνο σέ προσμένω 
στά βύθη τού Βοσπόρου κρυμμένο άπό καιρό.

Βάλε με στά κατάρτια σκλάβος νά σέ δουλέψω 
στήν πρύμη σου, στήν πλώρη, στ’ άμπάρι, δπου ποθείς· 
κι' άν γιά τή δούλεψί μου μιά χάρι σοΰ γυρέψω, 
καράβι δοξασμένο, μή μού τήν άρνηθήζ.

Μιά χάρι: "Οταν θά στήσης κρεμάλα νά κρεμάσης 
τήν άπονη τή Λάμια, τή δολερή Σκλαβιά, 
άλλο σκοινί μή στέρξης, άλλο μή δοκιμάσης· 
έμένα νά διάλεξης, σ’ έμέ νάρθής μέ βιά.

Φειδιοϋ θηλειά στριμμένη γιά πάντα θά τή σφίγγη, 
τόν πόνο τό δικό μου γιά πάντα θά πονή, 
φαρμάκι στήν καρδιά της καί λαύρα στό λαρύγγι . . . 
Άκοϋς; Τοϋ Πατριάρχη έγώ μαι τό σκοινί!

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΕΜΗΣ

θά είνε πλέον ό ’Αγαρηνός. Νεκροί προαιιΰνιοι, [νεκροί χθε
σινοί, νεκροί σημερινοί, τό θείο μελίσσι, .τον βουίζει μέσα στό 
αύγινδ φώς της Λευτεριάς, γύρω άπ’ τή θεόχτιστη Κερήθρα, 

είνε η ψυχές σας.

εσείς, ποΰ είδατε μέ τά μάτια σας τό μεγάλο χαμό. 
Ώ εσείς, πον έ.πέσατε στό πλάι τον Μεγάλου Αύτοκράτορος, 
μπροστά στήν αίματωμένη ΙΙύλη τοΰ 'Αγίου ΡωμανοΰΓΩ ίσέϊς, 
ποΰ είδατε τήν Κυρά Δέσποινα νά δακρύζη άπάνω στό θλιβερό 

τέμπλο. Ώ ίσεϊς. ποΰ σκουπίσατε ευλαβητικά τά δάκρυα τών 
'Αγίων Εικόνων. Ώ εσύ, Ιερέ θρηνφδέ, ποΰ παρηγόρησες τήν 
Μητέρα τοΰ Θεοϋ, λέγοντάς της μυστικά, άπ τά βάθη τής φαρ
μακωμένης σου ψυχής, πώς «πάλι μέ χρόνους, μέ καιρούς.. .» 
Ώ εσύ, Κρητικέ καραβοκύρη, ποΰ άπάνω στά νερά τής Τένεδος 
Ακόυσες, Ανάμεσα ούρανό καί γή, τό μαύρο μήνυμα, γιά νά τδ 
φέρης, σάν όρκο έκδικημοΰ, στήν αιματόβρεχτη γή τών εκδι
κητών. Ώ εσείς, ποΰ ζήσατε αβάφτιστοι, γιά νά βαφτιστήτε μιά 
μέρα κάτω άπ τούς βόλους τής 'Αγιας Σόφιάς. Ώ ίσέϊς, άμέ- 
τρητοι, ανώνυμοι, άλογάριαστοι, ποϋ ζήσατε πάντα προσμένοντας 
καί ποΰ κλείσατε τά μάτια σας μέσα στούς άσκημους καί στούς 
δύσκολους καιρούς, μέ τό παράπονο, μέ τό βογγητό, μέ τό 

όνειρό ποΰ Αργούσε ι·ά στρέξη. Ώ εσείς, νεκροί αιώνων, νεκροί 
μαρτυρίων, νεκροί άγρυπνοι, νεκροί θλιβεροί, πανηγυρϊστε. Γιά 

σάς σημαίνουν άπάνω στά γαλανά νερά τού Βοσπόρου ή Χρυ

σές Καμπάνες. Καί μέ σάς, νεκροί, τάφοι, ψυχές, κόκκαλα 
Ιερά, σπαρμένα, λησμονημένα, 
μέ σάς εινε τώρα όλη μας ή 
καρδιά.

ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑΣ

ΣΗΜ. ’Εδημοοαύθη είς τήν 

Εστίαν τής 29’ Οκτωβρίου /ΡίΥ 

άμα ώί ήγγέ/.θη ή διά τή; υπό τών 

Γερμανών παραδοχής τών βαρυτή

των όρων τής ’Ανακωχής επιοφράγι- 

οις τής νίκης τοϋ Δικαίου καί τής 

Ελευθερίας, εκ τής όποιας προήλθε 

καί ή συντριβή τοΰ Κατακτητον καί 

ή έκ τοΰ ζυγοΰ τής Σκλαβιάς άπο- 

λντρωοις τής Φυλής μας. Πεζές καί 

ρυθμικές πέννες διηγωνίοθηοαν νά 

άποΛιόοονν τήν ιιπήχηαιν τών παλ

μών τής 'Ελληνικής ψυχής. Τό πεζό 

αυτό μνημόσυνο τοΰ Νιρβάνα άξιζε, 

σάν καλύτερο, νά στολίορ τάς σελίδας 

τοΰ Περιοδικού μαζή με το έπίσης 

καλύτερο άπό τά έμμετρα ποΰ έγρά- 

φησαν τοΰ Πολέμη, ·Τό Σκοινί», 

δπερ έδημοσιεΰθη είς τήν «Εστίαν» 

τής 31 ’ Οκτωβρίου 1918.

Νίκη! Νίκη! Νίκη! Όεύγενής αγών τών Συμμάχων 
επιστέφεται μέ μίαν ώραίαν φωταύγειαν τής άνατελλούσης 
Ελευθερίας. Είς τήν Δοϊράνην καί τήν Γευγελήν διασπάται 
τό πανίσχυρου μέτωπον τοϋ εχθρού, καί τόν θρίαμβον αυτόν 
κατάγουν Ελληνικά στρατεύματα, μεθ ών συνέπραττον καϊ 
’Αγγλικά. Ό προαιώνιος καί βδελυρός έχθρός—οί Πρώσσοι 
τοΰ Αίμου — φεύγει πανικόβλητος καί ή ίσαξία κυβέρνησις 
του ζητεί ενισχύσεις άπό τούς συμμάχους των Γερμανούς. 
Άλλ’ έκ παραλλήλου οί περίφημοι Βούλγαροι τής Εύρώ- 
πης, κατορθώσαντες είς τό Δυτικόν νά διαβοΰν διά δευτέ
ραν άπ’ αρχής τοϋ πολέμου φοράν τόν Μάρν, υποχωρούν 
έσπευσμένως καί εγκαταλείπουν μεγάλος έκτάσεις καί έκκε- 
νώνουν έδάφη στρατηγικής σημασίας, δηοΰντες καϊ κατα- 
στρέφοντες. Άν είχαν περίσσειαν εφεδρειών, ποΰ τούς 
ζητούν οί Βούλγαροι, Οά έπάθαιναν είς τό Δυτικόν αύτήν 
τήν συμφοράν; Ένα είναι τό συμπέρασμα, ποΰ βγαίνει: ΊΙ 
Γερμανία, έξαντληθεϊσα, τώρα, πρό τής υπεροχής, ποΰ 

άπό μηνός είς μήνα αυξάνει όλονέν, χάρις είς τήν έξ ’Αμερικής ένίσχυ- 
σιν, αρχίζει νά γονατίζη. Ό Μεγάλος Θεόςέλυπήθη τήν ’Ανθρωπότητα.

*!*
Προβαίνουν αί ήμέραι καϊ καταντούν απίστευτα τά εξαγγελλόμενα. 

Ραγδαία γεγονότα έκτυλίσσονται. Άπό τό Δυτικόν οί Γερμανοί τρέπον
ται εις έπονείδιστον φυγήν, έγκατα- 
λείποντες αιχμαλώτους, πυρομαχικά, 
καί παντός είδους υλικόν, άλλά καί 
άνατινάσσοντες γεφύρας. κ.λ. καϊ έδώ 
είς τό Βαλκανικόν μία στρατιά Γαλ- 
λοσερβική ένσφηνοΰται πρός τό αρι
στερόν καϊ οί ίδικοί μας άποκόπτουν 
είς δύο τήν παράταξιν. Καϊ προχως 
ροΰν καϊ συνέχομεν δλοι τήν πνοήν 
μας. Ώ τί δίκαιος ποΰ είναι ό Θεός! 
Έντός ολίγου θά έγκαταλειφθοΰν εϊς 
χεϊρας μας αί Σέρραι, ή Δράμα καϊ 
ή Καβάλλα μας, άναγκαστικώς.

«Βούλγαρος ταγματάρχης μέ δύο 
κήρυκας καϊ μέ λευκήν σημαίαν, λέγει 
τό έπίσημον τηλεγράφημα, προσήλθε 
είς τάς ’Αγγλικά- γραμμάς καϊ έζήτησε 
τόν Στρατηγόν Μίλν, είς δν άνεκοί- 
νωσε δτι έχει εντολήν νά διαπραγμα- 
τευθή άνακωχήν». Ό Βούλγαρος άπε- 
σταλμένος παρεπέμφθη μέ δεμένα τά 
μάτια είς τόν 1'άλλον αρχιστράτηγον 
κ. Ντεπρέ, άλλ' έν τώ μεταξύ τούτη» 
ό κ. Βενιζέλος εξαφανίζεται άπό τήν 
πρωτεύουσαν. Τρέχει έκεϊ έπάνω. εϊς 
τήν Θεσσαλονίκην, δπου είναι επιτα
κτική ή παρουσία του. Κανείς δέν 
ξέρει τήν Βουλγαρικήν δολιότητα, 
δσον ημείς οί Έλληνες καϊ ύπέρ 
πάντας ημάς αύτός. Κατά τάς δια
πραγματεύσεις μόνος αύτός θά εύρη 
τόν τρόπον νά τούς δέση χειροπό
δαρα. Καϊ άλήθεια αύτό τό θηρίυν, 
ποϋ ή Ζωολογία Θά δυσκολευθή νά. 
τό κατατάξη, αύτό τό νέον θηρίυν 
ποΰ έχει τό αίμοβόρον τής όαινη-. 
τό κτηνώδες τής αρκούδας, τήν πονη
ριά τής άλεποΰς, τό άδηφάγον τοΰ 
λύκου, τό άρπακτικόν τής τίγρεως, 
έδέθη κατά τρόπον ποϋ νά μήν μπο- 
ρέση πειά νά μεταχειρισθή τά δόν
τια του καϊ τά νύχια του. Οί δροι 
τούς οποίους έπέβαλον οί Σύμμαχοι 
είς τήν Βουλγαρίαν καϊ είς τήν φρα
σεολογίαν τών οποίων διακρίνει κα
νείς τόν δάκτυλον τοΰ κ. Βενιζέλου, 
είναι έπαχθέστατοι: Πρός τό παρόν.

Ο ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΜΛΡΤΥΡΟΣ.— Μέσα σέ μιά αύλοΰλα τοΰ Βαφέ Χανέ κάτω 
άπό μιά γέρικη βαλανιδιά, σκεπασμένος μέ δύο κομμάτια μάρμαρο, άνα- 
παύεται ό τελευταίος "Ελλην Αύτοκράτωρ Κωνσταντίνος 1Β' ό Παλαιολόγος 
Δραγάσης καί κάποιο χέρι εύλαβικό τοΰ άναβε τήν κανδύλα. Τώρα μεγάλο 

μνημείο πρέπει νά στηΰή έκεϊ.

άφοπλισμός καί κατάθεσις τοϋ όπλισμοΰ καί τοΰ ύλικοΰ πολέμου είς 
όριοθέντα σημεία, έκκένωσις τών καταληφθέντων έδαφών, διέλευσις 
έλευθέρα συμμαχικών στρατών διά τοΰ έδάφους της, αί σιδηροδρομικοί 
συγκοινωνία), γέφυραι, στρατιωτικά έργα, λιμένες ύπό τόν έλεγχον τών 
Συμμάχων κ.λ. κ.λ. Καί τά έδάφη μας έκκενοΰνται, καϊ τά καταλαμβάνει 
ό Ελληνικός Στρατός ερημωμένα, δηωμένα, πεινασμένα, γυμνά καϊ ξετρα- 
χηλισμένα καί ανατριχιάζουν οί "Αγγλοι καί οί ξένοι δημοσιογράφοι είς 
τό θέαμα αύτό τής φρίκης καϊ τής άγριότητος, τήν οποίαν εξύμνησαν 
ποτέ οί έρίτιμοι άδελφοί Μπόξτον καϊ Σι° καί σπεύδει ή Φιλανθρωπία 
άπό τήν δεινώς δοκιμασθεϊσαν Ελλάδα νά άνακουφίση τούς πληθυ
σμούς αύτούς, είσφέρουσα τόν μισόν χιτώνα ποΰ τής είχε άπομείνεε 
Άλλ’ έκκενοΰται καί ή Σερβία ολόκληρος καί εισέρχεται ή άπομείνασα 
δράξ τών γενναίων Σέρβων καί άνακαταλαμβάνει τό πάτριον έδαφος.

Τό θηρίον τώρα άνίκανον νά δαγκάση, δεμένον, κατάκοιτον, δοκιμά
ζει τήν πονηριά του. Υπερθεματίζει είς δ,τι τοΰ ζητοΰν. Είς τήν σκη
νοθεσίαν οί Βούλγαροι είναι άφθαστοι. Μάς αναγγέλλουν πρώτα τήν 
παραίτησιν τοΰ Φερδινάνδου. «Αύτός ό πανάθλιος μάς παρέσυρε. Ό 
άχρεϊος! Πάει πειά· τόν έξεθρονίσαμεν. Ζητώ ό Βόρις, δχι Τσάρος, 
άλλά κατ’ άρχάς «Άρχων τής Βουλγαρίας» καί έπειτα Βασιλεύς. Άλλ’ 
οί Σύμμαχοι μένουν άσυγκίνητοι καί οί Βούλγαροι εξακολουθούν τής 
άβαρίες. Έξω καϊ ό Βόρις. Ζήτω ή Δημοκρατία. Καϊ Φερδινάν- 

δος, καϊ Σί« καταπλέουν αισίως εις 
Αυστρίαν.

Τί γίνεται δμως τό άλλο θηρίον, ή 
Τουρκία; Γιατί άργεϊ νά μιμηθή τόν 
σύμμαχόν της; Είναι προφανές πλέον, 
δτι ή Γερμανία έγονάτισε, άφοΰ δέν 
έστειλε ένισχύσεις είς τούς Βουλγά
ρους καϊ δχι μόνον αύτό, άλλά καϊ 
δτι μέ τήν άνακωχήν τής Βουλγαρίας, 
άποκόπτεται ή άπό Βοσπόρου μέχρι 
Μάγχης παράταξις τών Κεντρικών, 
άποκόπτεται πάσα επικοινωνία μεταξύ 
Γερμανίας καϊ Τουρκίας, είς βαθμόν 
ποΰ νά μήν ήμπορή καϊ άν θέλη καϊ 
άν έχη εφεδρείας νά βοηθήση τήν 
Τουρκίαν, άλλ’ άποκόπτεται κα'ι ή έξ 
Ασίας άναχορηγία τών Κεντρικών. 
Ά έλησμονήσαμεν τήν καί πάλιν θρυ- 
ληθεΐσαν κάθοδον τοΰ καπετάν-μπα- 
μποΰλα στρατάρχου Μάκενσεν έπ'ι 
κεφαλής οκτακόσιων χιλιάδων Γερ
μανών. Τά κανόνια του άκούονται 
άπό . . . . τό Βουκουρέστι.

Φ
Ιίανηγυρίζει ή πρωτεύουσα κα*  

κάποιος θρύλλος περί διαπραγμα
τεύσεων διά τήν Σμύρνην κάνει τήν 
βόλτα του, ό όποιος δμως διαψεύ- 
δεται έπισήμως. Κάτι μαγειρεύεται 
έν τούτοις είς τήν Τουρκίαν. Ό νέος 

Σουλτάνος, ποΰ σιγά-σιγά έκοβε τής 
φτεροΰγες τοΰ Έμβέρ καί τών σύν 
αύτιϊ), κάτι κάνει. Ή κυβέρνησις τοΰ 
Ταλάατ πέφτει καί τήν διαδέχεται δ 
Ίζέτ καϊ αύτόν ό Τεφήκ κα'ι .... 
συνέχεια. Άλλά έπικρατοΰν οί Γερ
μανοί, έχοντες εϊς χεϊρας των τήν 
στρατιωτικήν δύναμιν. Διά νά τρομο
κρατήσουν μάλιστα καί λαόν καϊ κυ
βερνήσεις, άγκυροβολεΐ δ Ρωσσικός 
στόλος τοΰ Εΰξείνου μέ Γερμανούς 
κυβερνήτας καί έπιτελεϊα, καί τό 
«Γκαϊμπεν» καϊ Σ<“ είς τόν Βόσπορον. 
Έν τφ μεταξύ τά συμμαχικά στρα
τεύματα είς τό Δυτικόν προελαύνουν 
καταδιώκοντα τόν έχθρόν, άλλά καί 
είς τό Βαλκανικό, διά τούς συμμάχους 
ή άποκατάστασις τής Ρουμανίας, δπως
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_____»βκαί τής Σερβίας. Βελγίου καί Ελληνικής Φυλής, καχαντρ.
1 ζήτημα τιμής. Νέον λοιπόν μέτωπον Αυστριακόν. Οί σύμ- 

L y 4 μαχοι προελαύνουν καί εύρίσχονται είς τόν Δούναβιν. Έρ- 
WC Γ λεται ή θειρά τής Αύστρίας. Συσπειροϋται καί άγωνιρ.

- *
—«Αύστριακοί στρατηγοί, έλεγε τό ’Ιταλικόν ανακοινωθέν, 
ί/ξΑ,ΓςΙ προσήλθον είς τάς γραμμάς μας, ζητοΰντες ανακωχήν».

“Εγινε καί αύτό. Οί σύμμαχοι συνάπτουν ανακωχήν μέ 
τήν Αυστρίαν ύπό τούς αύτούς ορούς τής Βουλγαρικής 
ανακωχής, ών κυριώτερος ή ελεύθερα διάβασις τοΰ συμ

μαχικού στρατού διά τοΰ Αύστριακοΰ έδάφους. Καί επακολου
θεί τό ξεχαρβάλωμα. άπιστεύτως ραγδαΐον, χειμαρρώδες. Τό 
Γερμανικόν οικοδόμημα καταρρέει. Οί Τσεχοσλοβάκοι επανα
στατούν, οί Νοτιοσλαΰοι κατάσχουν τόν Αυστριακόν στόλον, οί 
Ούγγροι αποσχίζονται, οί Ρουμάνοι, οί Πωλωνοί, οί Κροάται, 
δλοι στασιάζουν καί... «'Ορίστε Κύριοι είς τήν οριστικήν διάλυσιν 
τοΰ καταστήματος. Εκποιούνται Κράτη μέ μεγάλον εκπεσμόν·, 

οί ’Ιταλοί καταλαμβάνουν Τεργέστην καί Φιοϋμα.’Αλλά καί αί κυβερ-Καί ..... ......... t_____ ____ _ _r._.......
νήσεις σαρώνονται, σαρώνεται δέ καί ό Καισαροβασιλεύς Κάρολος.

*
“Αλλος τιόρα άγωνιρ.. Σέ λίγο οί σύμμαχοι διερχόμενοι διά τοΰ 

Αύστριακοΰ έδάφους θά απειλήσουν τήν Γερμανίαν. Πρώτη ή Βαυαρία 
θά ύποστή τήν εισβολήν. Ό καπετάν—μπαμπούλας Μάκενσεν ύποχωρών 
έκ Ρουμανίας θά πέση εις χεϊρας τών 
Συμμάχων μέ τάς εννέα μεραρχίας του. 
Ή Βαυαρία πρό τοΰ κινδύνου αύτοϋ εισ
βάλλει είς τήν Αυστρίαν, άποσχιζομένη 
τής Γερμανικής ομοσπονδίας, τοΰ μεγα- 
λουργήματος τοΰ Βίσμαρκ καί ό Βασι
λεύς της διεκδικεϊ τόν θρόνον τοΰ Καΐ- 
ζερ. Ό Πρίγκηψ Μάξ τής Βάδης, ό Καγ
κελάριος, ζητεί ειρήνην, δηλών δτι αποδέ
χεται τούς 14 δρους τοΰ Ούΐλσωνος.Άλλά 
δ μιλιταρισμός μέ τόν Χίνδεμπουργκ καί 
τόν Λούδενδορφ μαίνεται. Ή πείνα καί ή 
γδίμεια εξαναγκάζουν τόν λαόν νά έξε- 
γερθή. Ό πανσθενής Καΐζερ καταφεύγει 
είς τό Μέγα Στρατηγεϊον. Ό Μάξ τόν 
συμβουλεύει είς παραίτησιν, άλλά τά 
γεγονότα προλαμβάνουν κάθε άπόφασιν 
του. Οί σοσιαλδη μοκράται μέ τόν πει- 
νώντα λαόν ανατρέπουν καί σαρώνουν 
τά πάντα καί καταλαμβάνει ό άρχηγός 
των Έμπερτ τήν εξουσίαν ώς καγκελά
ριος. Παραιτεΐται ό Κάίζερ καί δ Κρόμ- 
πριντς καί .... «ορίστε κύριοι είς τήν 
οριστικήν. ...» μέ τήν διαφοράν δτι τά 
εκποιούμενα είναι στέμματα καί θρόνοι. 
Ό Κάίζερ δραπετεύει μετά τής οικογέ
νειας του είς ’Ολλανδίαν, δπου τοΰ επε
τράπη ύπό τής ’Ολλανδικής νά παραμείνη 
δχι ώς πρώην αύτοκράτωρ, άλλά ώς κό
μης Βίλελμ Όεντζόλλερν, ή έπανάστασις 
μαίνεται, συμβούλια εργατών καί στρα 
τιωτών σαρώνουν άλά Ρωσσία, τά πάντα 
καί ό ένας μετά τόν άλλον οί εστεμμένοι 
τής πανισχύρου καί κραταιάς άλλοτε 
'Ομοσπονδίας άποδιώκονται.

εις ΤΟ ΜΕΤΟΠΟΝ.—’Από τότε ποΰ Ελλάς ώπεδύΟη εϊς τόν άγώνα 
τά ΰλα της 6 κ. Βενιζέλος έπεοκέφό-ή τό μέτωπον πολλές φορές, 

ατά τήν τελευταίαν τον πρό τής άνακωχής έπίοκεψιν έφωτογρα- 
φήθη μέ τσν Αντιστράτηγον κ. Παρασκενόπουλον ίάριστερά) καίτόν 
υποστράτηγον κ. Νίδερ (δεξιά) είςτό στρατηγεϊον τον Α' Σώματος.

. . »

Ραδιοτηλεγράφημα τοΰ “Αγγλου Ναυάρ
χου Κάλθορπ έκ Μούδρου αγγέλλει δτι 
εφθασαν έκεΐ Απεσταλμένοι Τούρκοι ζη- 
τοΰντες ανακωχήν. Μεταξύ αύτών είναι 
και ό Υπουργός τών Ναυτικών Ρεοϋφ 
πασσάς, ό ιστορικός κυβερνήτης του πει
ρατικού Χαμηδιέ. Καί ή ανακωχή συνή- 
φθη. “Ανοιγμα τών Λαρδανελλίων, κατά- 
ληψις τών φρουρίων Σεντίλ Μπάχρ καί
Τσανάκ-Καλαί, εϊσπλους τών συμμαχικών στόλων είς Κωνσταντινού- 
πολιν κ.λ. κ.λ. πρός τό παρόν.

Ό θεός έλυπήθη τήν ’Ανθρωπότητα. Ό Έμπερτ ζητεί ειρήνην. «Γερ
μανοί άξιωματικοί άπό τό έν Σπα Μέγα Γερμανικόν Στρατηγεϊον φθά
νουν είς τάς Γαλλικός γραμμάς, έλεγε τό ραδιοτηλεγράφημα, ζητοΰντες 
ανακωχήν». Ό Φός τούς δέχεται, τούς διαβάζει τούς δρους τής άνακωχής 
άργά καί δυνατά καί σχεδόν συλλαβιστά κάπου-κάπου διά νά τονίζη 
καλά τάς λέξεις καί τούς τάσσει 72 ωρών προθεσμίαν διά νά δηλώσουν 
δν τούς άποδέχονται ή δχι, χωρίς καμίαν τροπολογίαν. Ταχυδρόμοι 
κομίζουν τούς δρους είς τό Μ. Στρατηγεϊον καί έπιστρέφουν φέροντες 
τήν άποδοχήν. Έκκένωσις δλων τών εδαφών, πού είχαν καταλάβει οί 
Γερμανοί, έκκένωσις άμεσος τής ’Αλσατίας καί Λωρραίνης, κατάληψις 
ύπό τών συμμάχων τών προγεφυρωμάτων τού Ρήνου καί άρκετοΰ εδά
φους, άμεσος αφοπλισμός, παράδοοις Στόλου, κανονιών κ.λ. κ.λ. Πρός τό 
παρόν. Μετά 36 ήμέρας, ποΰ θά λήξη ή ανακωχή, βλέπομε.

Καί ό «’Αβέρωφ» μετά τριών άνιχνευτικών, έπί κεφαλής τών Συιιμα- 
χικών θωρακισμένων εύδρόμων, διαπλέει τά στενά, μετ’ επιμελή ανέλ- 
κυσιν τών τορπιλλών καί έμφανίζεται πρό τοΰ Κερατίου Κόλπου, μέ 
τόν Θρίαμβον και τήν ’Ελευθερίαν. Τί παλμοί! Τίφρενίτις! Ποιών 
ονείρων πραγματοποίησις ! Πόσων αιώνων πόθοι!

Νά έμφανισθή Ελληνικόν πολεμικόν πρό τοΰ Γαλατά, δχι μέ άδειαν 

τής Πύλης, κατόπιν διαβημάτων, νύκτα, γιά νά μή γίνη συναγερμός 
τοΰ Ελληνικού στοιχείου καί δπως, δταν κλέφτικα σχεδόν έπερνοΰσε 
καμμιά φορά ή Σφακτηρία» ή ή «’Αμφιτρίτη·, μεταφέρουσα τήν Βασί
λισσαν "Ολγαν έξ ’Οδησσού ή κανένα Βασιλόπαιδα, άλλά μέρα μεση
μέρι, ϊψο γιούρε, μέ τό σπαθί του, ό «’Αβέρωφ» νικητής καί τροπαιού- 
χος, σύμβολον τής Ελληνικής ισχύος, άγγελος τής ’Ελευθερίας είς τάς 
ύπερπεντακοσίας χιλιάδας ομογενών τής Κωνσταντινουπόλεως, καί είς 
τά ύπέρ οκτώ εκατομμύρια υποδούλων Ελλήνων πού δοκιμάζονται 
ολόκληρα τετρακόσια εξήντα πέντε χρόνια, καί έζησαν ύπό τό πέλμα τού 
κατακτητοΰ καί τεσσεράμιση χρόνια τώρα έσχάτως έβασανίσθησαν, δσον 
οΰτε κατά τήν όξυτέραν φάσιν άπό τής Άλώσεως.

Οί έν τή έλευθέρα Έλλάδι βιούντες δέν είνε δυνατόν νά φαντασθοΰν 
τί θά έγινε. Μόνον δσοι έπήγαν στήν ΙΙόλι, καί «είδαν τόν άράπη» τοϋ 
Ορύλλου καί έζησαν μέ τόν ραγιά, καί δσοι ηύτύχησαν μέ τήν ιστο
ρικήν καί έπί τή καταλύσει τού Χαμητικοϋ καθεστώτος ύργανωθεϊσαν 
εκδρομήν νά ίδοϋν έκεϊνο τό θέαμα ύπερπεντακοσίων χιλιάδων ψυχών, 
έξω φρενών έπί τή μετ’ ολίγον πνιγείση εϊς ένα απηνές μποϋκοτάζ τών 
Νεοτούρκων συνταγματική ελευθερία, τών ύπερπεντακοσίων χιλιάδων 
άτόμων, τά όποια ήρπασαν τούς έκδρομεϊς είς τά χέρια ύπό ραγδαίαν 
βροχήν, ένώ ισάριθμοι χιλιάδες ρεβόλβερ έκρότουν άνά πάν άπει- 
ροστόν τοΰ λεπτού, άπηχοΰντα ισαρίθμους παλμούς, μόνοι αύτοί ήμπο
ροΰν νά φαντασθοΰν, συγκρίνοντες τήν συμβατικήν καί πρόσκαιρον 
καί ύπό τόν ζυγόν πάντοτε τοΰ Τούρκου έλευθερίαν. μέ τήν άληθι- 
νήν καί μόνιμον καί πραγματικήν ’Ελευθερίαν, ποϋ άλλη μιά φορά, 

έύγήκε άπό τά κόκκαλα τών Ελλήνων, 
τά Ιερά, τί έγινε.

4-
Νίκη τών Συμμάχων, Νίκη τής Ελλά

δος, Νίκη του Βενιζέλου, άλλά καί Νίκη 
τής «Εικονογραφημένης». Δεκατέσσαρα 
χρόνια, άπό τότε ποΰ είδε τό φώς, πα- 
λαίει δΓ αύτήν τήν μεγάλην ήμέραν τής 
’Απολυτρώσεως μέ έμβλημα, δχι τήν 
ύπούλως ύπαγσρευθεϊσαν είς στιγμάς βίας 
καί νοθείας εθνικού φρονήματος σημαίαν 
τοΰ λευκού σταυρού, άλλά τόν Δικέφα
λον ’Αετόν, τό ιερόν έμβλημα τών'Ελλή
νων Βασιλέων τοϋ Βυζαντίου. “Οταν 
έξεδόθη ή «Εικονογραφημένη» τφ 1904 
ή έλευθέρα 'Ελλάς ήτο πολύ μακράν 
άπό τήν λεγομένην τότε Μεγάλην ’Ιδέαν. 
Έθεωρεϊτο τότε ουτοπία καί χίμαιρα νά 
όμιλή κανείς περί άπελευθερώσεως τών 
υποδούλων αδελφών.

Ύπήρχον άνθρωποι ποΰ έξαφνιάσθη- 
καν δταν είδαν τόν Δικέφαλον ’Αετόν είς 
τάς σελίδας της, διότι τόν έξέλαβον ώς 
Αυστριακόν ή 'Ρωσσικόν έμβλημα. Τόση 
άγνοια καί τόση άμάθεια, ώστε νά νομί
σουν τό ιερόν σύμβολον, ποΰ οί 'Ρώσ- 
σοι καί οί Αυστριακοί, έπειδή, κάποια 
Πριγκηπέσσα τους έπήρε ώς σύζυγον, 
δπως έφιλοδόξουν τότε δλαι αί Αύλαί, 
βλαστόν της περιλάμπρου κα! πανσθενοΰς 
τότε 'Ελληνικής Αυλής, τό έβαλαν είς τάς 
σημαίας των, διά νά ύποδηλοΰν τήν συγ
γενειών των μέ τήν μεγάλην Αυτοκρατο
ρίαν, απαράλλακτα, δπως τώρα μερικοί 
πέρνονν μεγάλα ονόματα, ώς ξένον έθνι- 
κόν έμβλημα. ’Αθηναίος δημοσιογράφος 
έμυκτήρισε τόν διευθυντήν μας, διότι έξε- 
τύπωσεν επισκεπτήρια μέ Βυζαντινούς 
χαρακτήρας, τούς οποίους είδικώς τό 
Περιοδικόν είχε κατασκευάσω είς Γερμα.- 
νίαν. Τόσφ μακράν ειμεθα τότε, πρό 
δεκατεσσάρων μόλις έτών, άπό τήν σημε
ρινήν ήμέραν.

Άλλάή «Εικονογραφημένη» ήτον ’Ιδέα, 
ήτον σύμβολον, σύμβολον ’Εθνικής Πί- 
στεως. ’Από τό πρώτον μνημόσυνον τοϋ 

πού έτέλεσε είς τόν ναΐσκον τοΰ Νεκροτα- τελευταίου Αύτοκράτορος,
φείου μέ ένα πιάτο κόλλυβα, ποΰ έβρασαν ευλαβείς κόραι τών ’Αθηνών, 
έν συνεννοήσει μέ ομάδα ούτοπιστών όμόφρόνων καί τό παρέδωκε 
σιγά - σιγά είς τήν πρωτοβουλίαν τής Δημοτικής ’Αρχής ήρχισε νά 
εκλαϊκεύω τήν ιστορίαν τής 'Ελληνικής Μεγαλοπρεπείας καί ’Ισχύος, 
ήτις ήκμασε κατά τήν εποχήν τής Βυζαντινής κοσμοκρατορίας, τής 
Ελληνικής Αυτοκρατορίας. ’Εμβλήματα, χρώματα, σημαϊαι, μελέται, 
άρθρα, εικόνες, κάθε λεπτομέρεια, έξηκριβωμένη, εμπεριστατωμένη, 
έπέρασε άπό τάς σελίδας της. Καί έδίδαξε, καί έμόρφωσε, καί άνοιξε 
μάτια καί έτρύπωσε σέ οικογένειες καί είσέδυσε είς τά απώτατα σημεία 
τής σκλαβιάς, έδώ, μέσον τοΰ καβάοη τοΰ Προ
ξενείου, έκεΐ, μέσον ξένου ύπηκόου, αυθόρμητον 
δργανον λυσσαλέας Ελληνικής Προπαγάνδας, τέ
τοιας, ώστε καί τό μετάλλιον τής στρ. άξίας ποΰ ή 
κυβέρνησις έκοψε πρό τίνος, νά έχη τά Βυζαντινά 
τά πραγματικής Ελληνικά χρώματα — κίτρινο καί 
μαύρο—καί τά πραγματικώς'Ελληνικά έμβλήματα, 
χωρίς νά φοβηθούν οί ιθύνοντες πλέον μή διαθέ- 
σωμεν δυσμενώς τούς ύποκλέψαντας τά έμβλήματα 
μας ποτέ ’Ισχυρούς τής Γής.

Τώρα δέν μένει παρά νά άποκατασταθούν πλήρως 
τά Ελληνικά έμβλήματα. Τό μπλέ καί τό άσπρο 
καί δ Άη-Γεώργης τής σημαίας μας δέν είναι

Ελληνικά. Τά χρώματα καί ό Σταυρός είναι Ρωσσικά. Οΰτε αύτήν 
τήν σημαίαν έσήκωσε ό Παλαιών Πατρών κατά τήν ΚΕ Μαρτίου, οΰτε 
αύτήν περιέφεραν θριαμβικά είς τά νερά ό ’Αποστολής, δ Παπανι- 
κολής, ο Κουντουριώτης, ό Μιαούλης, ό Τομπάζης, ή Μπου;ιπουλίνα 
ό Νικολάρας, ό Νικόδημος καί οί Μπρατσαναϊοι. Ό Γερμανός ύψωσε 
ένα έξαπτέρυγον — λάβαρον καί οί καπετανέοι είχαν δικά τους μπαϊρά
κια. Ή σημαία αύτή είναι κατασκεύασμα ξένης έπιρροής. Καιρός 
είναι τώρα, μοναδική στιγμή, νά τήν άλλάξωμε καί νά άναστηλώσωμεν 
τά σύμβολά μας, τά όποια άκόμη καί οί άστεϊοι Βούλγαροι έσφετερί- 
σθησαν. Καί έπαίρεται τώρα ή «Εικονογραφημένη» διά τήν μικράν 
συμβολήν της είς τόν Μεγάλον Άγώνα τής Φυλής. Έπαίρεται διότι 
αί θυσίαι της, οί κόποι της, αί δαπάναι της, δαπάναι, θυσίαι καί κόποι, 
δχι ετεροκίνητοι, έπιασαν τόπον, άλλά πρέπει νά έπαίρωνται καί οί φίλοι 
της, ποϋ τής έδειξαν τόσην στοργήν, καί τήν ύπεστήριξαν τόσον καιρόν, 
ώστε νά φέρω είς πέρας, πλέον ή αίσιον, τήν μεγάλην άποστολήν της.

* * *

ΑΝΑΚΩΧΗ·—Μολονότι ό περί Ανακωχής θρύλλος είχε προκληθεϊ καϊείχε διαδράμειτάς τάξεις τών Συμμάχων καί μολονότι είχε διαταχθή 
ή παΰσις τών εχθροπραξιών, οί γενναίοι πολεμισταί, οί Ακαταπόνητοι πρόμαχοι τής ’Ελευθερίας, δέν τό έπίστευαν.Φαντάζεσθε λοιπόν 
μέ τί φρενίτιδα’ έδιάβασαν είς τής έφημερίδες τό τέλος τοΰ πολέμου και την κατά κράτος ήτταν τής Αντιπάλου Λερναίας "Υδρας.

ή επικοινωνία μεταξύ Γαλλίας καί Ελλάδος διά τών νΑγγλων. Οί ”Ελ- 
ληνες δμως, πλέοντες ύπό ξένην σημαίαν, έφωδίαζον τήν μεσημβρινήν 
Γαλλίαν διά σιτηρών, καί δέν άπητήθη πολύς χρόνος, ώστε τά δρια 
αύτών, τά πρότερον πολύ περιωρισμένα, νά εύρύνωσι. Μίαν τόσον ευνοϊ
κήν περίστασιν, ήν παρέσχεν ό Ουρανός είς τούς Έλληνας, δέν άφήκαν

ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΝΟΣ ΕΛΛΗΝΟΣ
ΠΡΟΣ ΟΡΒΟΤΕΡΛΗ ΚΑΙ ΕΠΙΕΙΚΕΣΤΕΡΑΜ ΚΡΙΣΙΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΥΝ ΕΑΑΗΗΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

— Συνέχεια άπό τό προηγούμενου τεύχος —

Οι 'Έλληνες κάτοικοι τσΰ Αρχιπελάγους, βεβιασμένοι ύπό τής θέσεως 
τών ύπό τής θαλάσσης αύτών περιβρεχομένων βράχων καί ύπό 

τής ανάγκης, έν ω ή Δήμη
τρα ήδυνάτει. ού μόνον νά 
θρέψω αύτούς, άλλά καί τούς 
καθημερινούς αύτών δασμούς 
νάπαραγάγη, ήρνήθησαν τήν 
ύπηρεσίαν τής έχθρικώς δια- 
κειμένης Δήμητρος καί προ- 
σήνεγκαν τά σέβη αύτών τφ 
Ποσειδώνι.Άλλά τά δριατής 
ναυτιλίας αύτών ήσαν πολύ 
περιορισμένα· ώφειλον ν’αρ
κώ νται πλέοντες άπό νήσου 
είς νήσον, νά άσκώσιν οΰτω 
μικρόν έμπόριον καί νά έπι- 
σκέπτωνται τά παράλια τής 
Μ. Ασίας. Κατά τούτο δηλ. 
τό διάστημα ήσκεϊτο τό έμπό
ριον κατά τό ’Αρχιπέλαγος 
διά Γαλλικών, Αγγλικών καί 
άλλων Ευρωπαϊκών πλοίων 
καί κατά τό μέσον τής παρελ- 
θούσης έκατονταετηρίδος μό
λις ήδύνατο τις νά κατορθώσω 
νά Ιδη Ελληνικόν πλοϊον είς 
τά παράλια τής ’Ιταλίας, πολ- 
λφδ'ήττονείς τά τής μεσημ
βρινής Γαλλίας. ’Ολίγον κατ’ 
ολίγον ήρχισαν οί 'Έλληνες 
νά έκτείνωοι τά δρια τής 
ναυσιπλοΐας αύτών πρός Β. 
μέχρι τής Μαύρης θαλάσσης, 
πρός Ν. μέχρι τής Αίγύπτου 
καί πρός Δ. μέχρι Γαλλίας 
κ.λ.π. Δέν πρέπει νά παρίδη 
τις δτι αί νήσοι έν τφ Άρχι- 
πελάγει, άπό τής ύποδουλώ- 
σεως αύτών, είχον δωρηθή 
ύπό τού Σουλτάνου τφ τότε 
Μ. Ναυάρχφ, έξαιρέσει τής 
Χίου, “Ανδρου κτλ. αί όποϊαι 
άνήκον τή αδελφή τοΰ Σουλ
τάνου. Ό Μ. Ναύαρχος επι
σκέπτεται τάς ιησούς αύτού 
κατάτό έαρ «μετά τοΰ Τουρ
κικόν στόλου, τό μεν ϊνα 

άποσπάση τους φόρους παρά τών πτωχών αυτών κατοίκων, τό 

ό'ε ϊνα καταδιώξΐ] τους πειρατάς»· ήτις δμως καταδίωξις ήτο πάν
τοτε ακαρπος. Ό περίπατος οΰτος, ό όποιος διήρκει άπό τού έαρος 
μέχρι τοϋ φθινοπώρου, ήτο πολύ καταπιεστικός διά τούς δυστυχείς 
νησιώτας. Διότι ωφειλον πρώτον, έκτος τών κανονικών αύτών φόρων, 
να συνεισφερωσι σημαντικά ποσά. Δεύτερον οί καρποί τής φιλεργίας 
αύτών έγίνοντο έκάστοτε λεία τών Τούρκων. “Ηδη δ συντάκτης τών 
γραμμών τούτων ένθυμεϊται καλώς, δτι πολλάκις, δσάκις δ Τουρκι
κός στόλος συνέβαινε νά είνε πλησίον, συνήθροιζον σταφυλάς, σύκα, 
σταφίδας κ.τ.λ. αωρα, έκ φόβου μή ήρπάζοντο ύπό τών Τούρκων '. 
Εάν δ’ είς τούς οφθαλμούς τών μαινομένων τούτων θηρίων έφθανεν 

άτυχώς κόρη ωραία, ήρπαζον αύτήν βίρ. άπό τούς κόλπους τών γονέων 
καί ούτως έπιπτε θΰμα τών έπιθυμιών αύτών, χωρίς οί δυστυχείς γονείς 
νά δύνανται νά διαμαρτυρηθώσι διά τοΰτο παρά τφ πασά, άφ’ οΰ τινες 
αντί ίκανοποιήσεως έθανατοΰντο ’. Καί τό κυριώτερον, έάν Τουρκικόν

1 Ώς παράδειγμα τών έπί τούτου διαπραττομένων ώμοτήτων Αρκοΰμαι νά 
Αφηγηθώ τό έξής, ού ήμην αύτόπτης μάρτυς: ΟΙ Τούρκοι προσωρμίσθησάν ποτέ 
είς τήν νήσον μας. Άμέσως έξβκίνησαν πρός τινα άμπελώνα, ένθα χωρικός είργά- 
ζετο. Έκεΐ εΰρον πολλάς κυψέλας, όπόθεν προσεπάθουν νά λάϋωσι τό μέλι, καί 
έπειδή δέν ήδύναντο, κατέστρεψαν τάς κυψέλας έξηγριωμένας. ΑΙ μέλισσαι δμως 
έπιπεσοΰσαι κατά τών Τούρκων έκέντων αύτούς, οί δέ Τούρκοι έφόνευσαν τόν χωρικόν.

2 "Ομοιαι βδελυγμίαι συνέβαινον σχεδόν καθ’ έκάστην έν Θεσσαλί^, Μακεδονία 
κ.λ.π. ένθα οί "Ελληνες ήσαν ήναγκασμένοι νά κατοικώσιν έν τω αύτώ τόπω 
ιιετά τών Τούρκων. Πολλάκις οί δυστυχείς "Ελληνες, οί έχοντες ώραϊον υίόν, ή 
ωραίαν κόρην, έπεμπον αύτούς είς νήσον μή κατοικουμένην ύπό Τούρκων ή είς 
ι Ρ 

πλοϊον έναυάγει, δπως τοΰτο δέν συνέβαινε σπανίως, τό ιιέν ένεκα τών 
έν τφ Άρχιπελάγει συχνών καί αιφνίδιων τρικυμιών, το δέ ένεκα τής 
άνεπιτηδειότητος τών Τούρκων ναυτών, ώφειλεν ή άτυχής αΰτη νήσος 
νά κατασκευάσω νέον πλοϊον καί νά έφοδιάση διά πάντων τών αναγ

καίων. Έπί τέλους, ϊνα μή μακρηγορώ, οί κίνδυνοι, είς οΰς ό Τουρκι
κός στόλος ήτο έκτεθειμένος καθ’ έκάστην, ένεκα τής άνεπιτηδειότητος 
τών Τούρκων καί τής άγνοιας τών περιβρεχομένων σκοπέλων κ.λ.π. καί 
έπί τούτφ ή αυστηρά τιμωρία, ή όποία έπέκειτο είς Τούρκον κυβερνή
την έπί τή άπωλείφ τοΰ πλοίου αυτού, ήνάγκαζον τούς Τούρκους νά 
λαμβάνωσιν είς τά πλοία αύτών Έλληνας θαλασσινούς γνωρίζοντας τά 
ΰδατα ’. Τούτους ήδύναντο κατ’ αρέσκειαν νά γνωρίζωσι καί ούτως άμα 
τούς νησιώτας νά χαλιναγωγώσιν. ’Ολίγον κατ’ ολίγον έγένετο παρ’ αύ- 
τοϊς συνήθεια σχεδόν μόνον Έλληνας ναύτας νά έχωσι καί βραδύτερον 
διετήρησαν αύτούς διά τήν έπιδεξιότητα. Τό μέγιστον μέρος τών ναυ
τών τούτων ήσαν Υδραίοι. Ό τύραννος λοιπόν, ού μονον δέν ήναν- 
τιώθη είς τήν δύναμιν τού 'Ελληνικού ναυτικού, άλλά καί άκουσίως 
έαυτοϋ προήγαγε τήν αΰξησιν αύτού.

Οί χρόνοι, οΰς ώς άρχήν τής προόδου τού έμπορίου καί τής ναυτι
λίας πρέπει νά ύπολαμβάνη τις, πρέπει νά παραδεχθώ θ11 ε'νε δπό τής 
άρχήζ τής Γαλλικής Έπαναστάσεως, άφ’ δτου δηλ. τό φώς τών Τεχνών 
καί Επιστημών ήρχισε νά έπιφαίνηται έπί τού όρίζοντος τής Ελλάδος· 
διότι πρό τής Γαλλικής Έπαναστάσεως, τό έμπόριον έν τφ Άρχιπελάγει 
ήσκεϊτο ύπό τών Εύρωπαίων, κυρίως ύπό τής μεσημβρινής Γαλλίας. 
Κατά τόν πόλεμον μεταξύ Αγγλίας καί Γαλλίας, κατά τό τέλος τής 
παρελθούσης καί τάς άρχάς τής παρούσης έκατονταετηρίδος, έπαυσεν

άλλους τόπους. Διά νά μή ήρπάζοντο τά τέκνα αύτών ύπό τών Τούρκων έκρά- 
τουν αύτά διαρκώς κατ’ οίκον, καί έάν ήσαν ήναγκασμένοι νά έξαγάγωσιν αύτά, 
ήλειφον τό πρόσωπον αύτών διά κίτρινου χρίσματος καί ένέδυον αύτά μέ φάκη. 
Μόνον δν παράδειγμα θά διηγηθώ ένταύθα, δπως έμαθον αύτό παοά φίλου είλι- 
κρινεστάτου. ’Ότε ό Άλή πασάς έστασίασε κατά τών Τούρκων πρό της Έλλην. 
’Επαναστάσεως, έκλήθησαν ο( πρώτοι τούτων νά βοηθήσωσι πρός κατανίκησιν 
τοΰ Άλή πασά. Ό Σερασκέρης Χουρσήτ πασάς είσέβαλεν είς τήν Ελλάδα. Τοπο- 
τηρητής τις είχε παρασκευάση πάν δ,τι διά τούς Τούρκους, ήτο άναγκαϊον καί 
διεμοίρασε ζωοτροφίας μεταξύ αύτών. Τή έπιούση έπεαψεν ό Χουρσήτ Αξιωματι
κόν μετά διαταγών πρός αύτόν, ό όποιος δμως δέν τον συνήντησεν οίκοι, διότι 
ήσχολεΐτο εις προμήθειαν τών χρησίμων διά τούς Τούρκους. Κατά τύχην είδεν 
ούτος τήν θυγατέρα αύτού καί ήθέλησε νά συμπαραλάβη αύτήν αΰτη όμως διέ
φυγε διά τίνος παραθύρου. "Οτε έπέστρεψεν ύ πατήρ καί έμαθε τό συμβάν, μετέ- 
(;η παρά τφ Χουρσήτ διά νά παραπονεθή. Ούτος άμέσως διέταξε νά κληθή ό 
Αξιωματικός έκεϊνος καί έτιμώρησεν αύτόν μόνον διά τών λόγων : < /ϊοόσεχε καί 
μη πηγαίνης πλέον ίίς την οικίαν τοΰ άπιστου τούτου σκύλου». Τήν έπιοΰσαν είσέβα- 
λεν ό Αξιωματικός μετά 15 άνδρών είς τήν αύτήν οίκίαν, έδεσε τόν πατέρα είς 
τήν μίαν γωνίαν, καί Ικανοποίησε πρό τών όφθαλμών του τάς άγρίας αύτου έπι- 
θυμίας έπί της κόρης, έν ω οί 15 στοατιώται τό αύτό έπραττον έπι τής μητρός. 
Μετά τοΰτο Απέκοψε τήν κεφαλήν τοΰ πατρός ό Αξιωματικός έπιλέγων : Τιάρα 
πήγαινε νά παραπονείλής ».

3 Άκόμη καί σήμερον πάντα τά Εύρωπαϊκά πλοία τά διαπλέοντα τά ΰδατα ταΰτα 
πληρώνουσι σημαντικήν Αμοιβήν είς τούς "Ελληνας, τούς χρησιμεύοντας ώς όδηγούς.
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ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. — Ή συμβολή ποΰ παρίσχι: είς τόν ’Αγώνα τών Συμμάχων ή 'Αμερική ήτον πολύτιμος άληΟινά 
(καΙ είς αύτήν Λφείλεται ό τερματισμός τοϋ πολέμου. Ίδέτε ’Αμερικανικόν πεϊικόν είς τό Δ. μέτωπον.

νά παρέλθη ανωφελής καί ένί 
βραχεί ώκειοποιήθηοαν οί Έλ
ληνες τό έμπόριον έκεΐνο, δπερ 
πρότερον οί Γάλλοι είχον ώς 
μονοπώλιον. Είχον έκ τούτου 
σημαντικόν κέρδος, ύπό τοΰ 
όποιου πάντες οί Έλληνες 
παρωρμήβησαν καί τό Έλλη-', 
νικόν ναυτικόν ηύξήθη έν βρα
χεί έπί τοσοΰτον, ώστε σύμ- 
πασα ή Μεσόγειος έκαλύφθη 
ύπό τών πλοίων αυτών. Νήσοι,' 
άγνωστοι πρότερον, ή "Υδρα,' 
αί Σπέτσαι, τά Ψαρά κλπ. άνε- 
δείχθησαν. Κατά τούτον τόν 
χρόνον ήρχισαν νά όμιλώσιν έν 
Έλλάδι περί εκατομμυρίων. 
Τά μικρά αύτών σκάφη μετέ- 
βαλον αίφνης είς μεγάλα πλοία, 
τά όποια άπό αύτούς τούς 
ίδιους, άνευ τής βοήθειας Αλ
λοδαπών, κατεσκευάζοντο καί 
έκυδερνώντο καί ήσαν έντελώς 
δμοια πρός τά Ευρωπαϊκά *.  
Είς τά πρώτα ναυπηγεία της 
’Ιταλίας, Γαλλίας καί ’Ολλαν
δίας είχον ίδρυθή οίκοι πρός 
άποθήκευσιν διά τούς Έλλη
νας. Μετά τής ακμής τοϋ έμπο- 
ρίου προήχθη έκ τοΰ Κερδιίιου 
ό Λόγιος Έρμης, και τούς εμ
πόρους τής ύλης ήκολούθησαν 
εκείνοι οί έμποροι, οί όποιοι 
έλαβον τό φώς τών Έπιστη μών
έξ Εύρώπης.Έν τοΐς χρόνοις τούτοις ηύξησε τό έμπόριον καί τής Πελο- 
ποννήσου καί αί έπικοινωνίαι μετά τών ’Αλβανικών καί Ίονίων νήσων 
έγένοντο συχνότεραι.

Οί κάτοικοι τής Θεσσαλίας, Μακεδονίας καί Ηπείρου, οί ίσχυρώς 
πιεζόμενοι ύπό τών Πασάδων αύτών, συνήπτον μετά τής Αυστρίας 
δεσμούς, παρορμώμενοι ύπό τοΰ παραδείγματος τών νησιωτών, δι’ ών 
φιλανθρώπως ύπερησπίζοντο ύπό τής κυδερνήσεως διά προνομίων, και

1 "Οτε ή μην είς τήν νήσον Ύδραν ήρίΰμει αϋτη 300 πλοία μεγέθους 400-500 
τόννων. Ή νήσος Σπέτσαι είχε περί τά 50 πλοία, άτινα, έν. δλω λαμΟανόμενα 
ήσαν μεγαλείτερα τών Ύδραϊκών καί ή νήσος Ψαρά 100 τοϋ μεγέθους καί τής 
στερεότητας τών Ύδρα’ίκών. Έφ’ έκάστου πλοίου ήσαν 20-30 άνδρες, έτι δέ 5-10 
παιδία, ων τό μεγαλείτ,ρον ήτο ένίοτε 13 έτών, τό νεώτατον μόνον 0 έτών. Ταΰτα 
ύπηρέτουν τους λοιπούς καί έξωκειοΰντο οΰτω ένωρίς πρός τήν ναυτιλίαν. Έάν 
έν καλοκαιρία νήσος ή άλλο τι άντικείμενον έφαίνετο είς τό πλήρωμα. Εκαλούντο 
οί παίδες έπί τοΰ καταστρώματος, ώνομάζετο εις αύτούς ή νήσος, οι λιμένες καί 
περιεγράφετο ποΰ ήδύνατός τις νά πλεύση άσφαλέστερον. Έν καταλλήλφ εύκαι- 
ρίρ ήρωτώντο πάλιν καί έάν είχον λησμονήση έτιμωροΰντο. Καί είς τήν θάλασ
σαν έρρίπτοντο, ϊνα άσκηϋώσιν είς τήν κολυμίίητικήν έν συντόμω δέν παρελεί- 
πετό τι πρός μόρφωσιν έκ τούτων έπιτηδειοτέρους καί άτρομητοτέρους ναυτικούς. 
Τό ήμισυ τοΰ κέρδους έλάμίίανεν ό πλοίαρχος, τό έτερον ήμισυ διενέμετο μεταξύ 
τοϋ πληρώματος. "Εκαστος παϊς έλάμβανε τό αύτό καί οί ναϋται μερίδιον, τό μέν 
ϊνα έξεγείρωσιν εύχαρίστησιν μεταξύ αύτών διά τήν ζωήν τοΰ πλοίου, τό δέ καί, 
έάν τοιοΰτος παϊς είχεν άβοή&ητον μητέρα, ήτο είς -θέσιν νά ύποστηρίξη αύτήν.

# Η ΠΕΡΙΘΑΛΨΙΣ ΤΩΝ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΩΝ ΚΑΙ 0 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

"Ολοι γνωρίζομεν ότι υπάρχει μία παγκόσμιος κοινωνία συλλόγου, 
ένα παντοΰ διαδεδομένου σωματείου, μιά φιλανθρωπική ένωσις, «Ό

ΕΎ ο ΕΛΛΗΝ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ.—’Ολόκληρον τό προσωπικόν τοΰ Μαρασλείου Νοσοκομείου μετά τοΰ Διευϋυντοϋ του κ. Νικολούδη.

ούτως ήδύναντο νά δώσωσιν είς τό έμπόριον αύτών άρκετά γενναίαν 
ώθησιν. Μεγάλην πληθύν ’Ελληνικών έμπορικών οίκων εύρίσκει τις 
νΰν έν Βιέννη, Πέστη καί άλλαις πόλεσι. Ό πλούτος, ό όποιος άπεμά- 
κρυνεν άπό τούς Έλληνας τήν ανάγκην, δέν ήδύνατο νά απονάρκωση 
τήν τάσιν αύτών πρός τάς Έπιστήμας· άλλά μετά τών εύτυχών αύτών 
προόδων είς τό έμπόριον ηύξανει· ό ζήλος αύτών πρός τά Γράμματα. 
Οί έμποροι οί όποιοι έμενον έν Ευρώπη, καθ' έκάστην έπεμ-τον νεωστί 
εμφανιζόμενα βιβλία, μαθηματικά καί φυσικά έργαλ3ϊα καί δ,τι άλλως 
ήδύνατο νά συντέλεση πρός μάθησιν καί πολιτισμόν τής πατρίδος 
αύτών. Πόσον ταπεινόν τόν πλούτον έν συγκρίσει πρός τάς Έπιστήμας 
ύπελάμβανον, άποδεικνύει ή κοινή ρήσις αύτών: «Τί μον χρησι

μεύει ό πλούτος, έάν είμαι τυφλός (άμαθής)! » Καθ’ έκάστην ήκουέ 
τις τούς πλουσίους νά λέγωσι μετά λύπης «"Αχ ! ας είχον ενα μόνον 

οφθαλμόν, άλλ’ δμως άς κατείχαν γνώσεις τινάς!» Καί πάλιν «άς 
κατεϊχον γνώσεις μόνον καί άς μή είχον τόν επιούσιου». Τίς τών 
‘Ελλήνων, δν δ πατήρ παρώτρυνε πρός τάς Έπιστήμας, δέν ήκουσεν, 
ότι ό αύτός μετ’ άλγους παραπονούμενος παρεκάλει αύτόν νά έπιμε- 
ληθή τής μαθήσεως καί τής μορφώσεως, ίνα μή μείνη τόσον άμαθής, 
ώς αύτός, έν τή νεανική ηλικία τοΰ όποιου ή έντελώς ούδεμία ή σχεδόν 
ούδεμία συστηματική σχολή ύπήρξεν. (Τό τέλος είς τό έπόμενον).

Ερυθρός Σταυρός», τής όποιας σκοπός είναι ή έν ώρα πολέμου περί- 
θαλψις τών τραυματιών. Ώς έμβλημα έχει ένα σταυρόν κόκκινου έπάνω 

σέ λευκό φόντο, λειτουργεί δέ μέ 
συμβάσεις διεθνείς, αί όποϊαι είναι 
κατοχυρωμένοι τόσον καλά, ώστε 
νά θεωρούνται ίεραί. Καταντούσε 
ό κόκκινος αύτός σταυρός, έν ώρρ 
πολέμου, κάτι σάν έμβλημα τε
κτονικόν καί οί φέροντες αύτόν, 
μέσα είς τήν άγριωτέραν φάσιν 
τού πολέμου, ήσαν δντα ιερά καί 
σεβαστά.

’Από πολλών έτών μέλη έπίλε- 
κτα τής ’Αθηναϊκής Κοινωνίας 
'ίδρυσαν καί έδώ τόν Ελληνικόν 
Ερυθρόν Σταυρόν, εισφέροντας έξ 
ιδίων καί δεχόμενα δωρεάς διά 
τόν υψηλόν αύτού σκοπόν.

"Ομοιου 'ίδρυμα έγινε καί είς 
τήν Κωνσταντινούπολη·, ύπό τόν 
τίτλον «Ερυθρά Ημισέληνος».

Πάντοτε δ Ελληνικός Ερυθρός 
Σταυρός παρέσχε πολύτιμον συν
δρομήν είς τούς αγώνας μας. Ή 
δ ράσις του δμως κατά τόν τελευ 
ταϊον μας πόλεμον ήτον αληθινά 
ύπέροχος.

’Αρκεί νά μάθη κανείς δτι, 
διαρκοΰντος τοϋ άγώνος, έλειτούρ- 
γη-σαν καί λειτουργούν άκόμη 
έπτά νοσοκομεία, συντηρούμενα 
ύπ’ αύτοϋ. περιλαμβάνοντα δέ χι- 
λίας τετρακοσίας περίπου κλίνας. 

Ί’αντασθήτε τί κολοσσιαία έξοδα θά έχουν ήμερησίως αύται 
αί επτά φιλάνθρωποι στέγαι, αί έπτά αύται πτέρυγες ποΰ σκε
πάζουν στοργικά χίλια τετρακόσια παλληκάρια μας. "Αν — ιιέ 
τόν μετριώτερον ύπολογισμόν — βάλω με δέκα δραχμές τήν 
ημέραν κατά κλίνην, ό Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διά τά 
έπτά νοσοκομεία του μέ τά 1400 κρεββάτια δαπανά ήμερη
σίως 20,000 δραχμές, συνυπολογιζομένου τοΰ προσωπικού 
του, δηλαδή τόν μήνα 600,000 δραχιιάς, τό έτος δέ περί τά 
7,000,000 δραχ.

Ποΰ τό ευρίσκει αύτό τό τεράστιον κονδύλι ό Ελληνικός 
Ερυθρός Σταυρός; Αύτό τό γνωρίζει ό κ. Άθανασάκης, δ 
Πρόεδρός του, βουλευτής καί 'Υφυπουργός τών'Υγειονομικών 
Υπηρεσιών, ό καθηγητής κ. Μακκάς, ό ’Αντιπρόεδρός του, 
δ κ. Β. Πατρίκιος, ό Γραμματεύς του καί Γραμματεύς τοΰ 
Ίατροσυνεδριου καί οί κ. κ. Πολίτης Ύπουργός τών ’Εξω
τερικών, _ Μ. Νεγροπόντης, 'Υπουργός τών Οικονομικών, ό 
καθηγητής κ. Καλλιοντζής, δ κ. Δέλτα κ. λ. οί όποιοι απο
τελούν τό Συμβούλιον καί είς τούς όποιους, μέ τόν κ. Άθα- 
νασάκην. τόν άκούραστον, καί άνεξάντλητον έπί κεφαλής, 
πανταχοΰ παρόντες καί τά πάντα .... πληρώνοντες, οφεί
λεται ή μεγάλη ώθησις ποΰ έδόθη είς τό ίδρυμα αύτό, ώστε 
νά παρουσίαση αύτά τά καταπλήσσοντα νούμερα.

*
Άλλά δέν είναι μόνον αύτά. Πηγαίνετε νά ρίξετε μιά ματιά 

είς τό έδώ νοσοκομεΐον του, είς τό Μαράσλειον. Θά τρίβετε 
τά μάτια σας, διότι καταντφ, αληθινά, πρότυπον, σωστό
μοδέλλο, υπόδειγμα νοσοκομείου, καί θά ομολογήσετε ότι αξίζει νά ό κ. Νικολούδης, ύπηρετών ώς έφεδρος υγειονομικός άπό τό 1912, 
πάη στήν γραμμήν τών τελειότερων ευρωπαϊκών, τόσον ύπό έπο- καταντήσας σχεδόν μόνιμος - έφεδρος, καί διευθύνων κατά τό 12 -13 
ψιν ιατρικήν, δσον καί ύπό νοσοκομειακήν.

Ή περίθαλψις, ή τε ιατρική καί ή νοσοκο
μειακή, γίνεται κατά τάς νεωτέρας συνθήκας 
τής Επιστήμης καί καταντρ. άφάντατος. Ή καθα- 
ριότης είναι ασύλληπτος· λάμπουν δλα έκεΐ μέσα, 
άπό τό δάπεδον έως τήν οροφήν.

Καί άφθαστος ή ακρίβεια είς τήν λειτουργία^' 
του. Άπό τόν Ιούνιον, ποΰ ήνοιξε τάς πύλας 
του, περιέλαβε 224 κρεββάτια, κοτανεμηθέντα 
είς 4 τμήματα, έκαστον τών όποιων έχει 56.

Τό Μαράσλειον τοϋ Ερυθρού Σταυροΰ περι
λαμβάνει καί άρτιώτατον Μικροβιολογικόν έργα- 
στηριον, Ισως τό τελειότερου τών έπιστη μονικών 
εργαστηρίων τής πρωτευούσης.

Είς κάθε τμήμα προισταται ένας τμηματάρ- 
χης - ιατρός μέ δύο έπικούρους άδελφάς καί τρεις 
μονίμους, μεθ’ ένός θαλαμάρχου. Τμηματάρχαι 
είναι οί κ. κ. Μενεγάκης, Κούζης, Κοντομέρκος 
καί Τσέλιος, έφεδροι ιατροί.

Τό προσωπικόν του έν δλο» απαρτίζεται άπό
8 έπικούρους άδελφάς νοσοκόμους, έρασιτέχνι- 
δας, 17 έξ έπαγγέλματος μετά μιάς προϊσταμέ- 
νΊ5> τής κυρίας Άνέστη, 2 ύπαξιωματικούς καί 
34 στρατιώτας - νοσοκόμους.

"Ολοι αύτοί εργάζονται μέ τέτοιο σύστημα, 
ποΰ νομίζει κανείς δτι, είναι τροχοί ένός ώρο- 
λογίου, άλληλένδετοι, άλληλοκινούμενοι, ύπεί- 
κοντες είς μίαν δύναμιν καί μεταδίδοντες αύτήν 
εις άλλους, διά νά αποδώσουν ώρισμένον έργον 
κάθε φορά.

ο διευθυντής του. — Είς τήν άκαταμάχητον 
ικανότητα τοϋ κ. Νικολοϋδη, τοΰ γνωστόν έπι- 
στήμονος, όφείλτται ή ίπιτυχής καί άρτια όργά- 
νωσις καί λειτουργία τοΰ Νοσοκομείου αϋτοΰ.

Μοτέρ δλου αύτοϋ τοΰ μηχανισμού είναι δ 
διευθυντής τοΰ Μαρασλείου κ. Νικολούδης. Δια
πρεπής επιστήμων, έκπαιδευθείς έν Εύριύπη έπί 
οκταετίαν, έξελέγη ύπό τοΰ Δ. Συμβουλίου τοΰ 
Ελληνικού Ερυθρού Σταυροΰ διά τήν διεύθυνσίν , . - ... ,, Γ—. ,—-,____
Καί ή εκλογή του ήτον μία επιτυχία μεγάλη τοΰ Συμβουλίου, διότι κύματά της, καί ποΰ στά στήθια της ανοίγουν τής φτεροΰγες της, οάν μεγα

λόπρεποι κρίνοι τοΰ μεγάλου αύτσΰ υδάτινου κήπου, οι άσπροι γλάροι.

Είνε τό μάτι τής Γης, — γεμάτο άπό ίνα απέραντου γαλάζιο δάκρυ 
καί ποΰ τό βλέμμα του εινε αιώνια προσκολλημένο στόν ουρανό.

Γαλανή οάν όνειρο, λίκνο τών πιό ωραίων ονείρων, είνε ή ίδια 

αύτή ενα γιγάντιο ενσαρκωμένο όνειρό.

Μά τήν ημέρα ποΰ τό πνεύμα μου, κυττάζοντας τήν γελαστή 

μορφή της, βυθίστηκε στά βάθη*  της καί είδε νά σαλεύουν έκεΐ μέσα 

τά ουχαμερά χταπόδια καί τά φειδία κί άλλα τέρατα χιλιάδες, 

καί είδε τά συντρί/ιια ναυαγησμένων πλοίων καί τους σκελετούς 
πνιγμένων ανθρώπων καί όλη τή φρίκη, ποΰ κρύβεται κάτω άπό 

τή γελαστή έπιφάνειά της, εκείνην τήν ημέρα ή λατρεία μου γιά 

τή θάλασσα δηλητηριάστηκε άπό εναν τρόμο οδυνηρό, γιατί κατά
λαβα πώς όσο ελκυστικό είνε τό πρόσωπό της, τόσο άπιστη ή καρ

διά της είνε. Μειάφρ. κ. τρικογλιλη

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ.—Ένας θάλαμο; τοΰ ΙΙαοααλείον Νοσοκομείου.

ο ελλην. ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ- — Ή ιατρική έπίσκεψις τών άσϋενών ύ.τί> τοϋ Διευΰυντοΰ 
κ. Νικολούδη καί τών βοηϋών του.

τό έν Δράμα στρατιωτικόν νοσοκομεΐον, διε- 
κρίθη καί είχε όλα τά .προσόντα, τιμηθείς καί 
διά τοϋ αργυρού Σταυροΰ τοΰ Σωτήρος.

Ψ Φ *

ΒΡΑΔΥ Σ’ ΕΝΑ ΧΩΡΙΟ 
γαληνεμένη, ξάστερη, γαλάζια πέρα ώς πέρα, 

κρουστάλ.λ.ινη απ' τόν όρθρο της ώς τόν εσπερινό της, 

κ’ είχε πλανέηιη καί τ αχνό. χρυσό φεγγάρι, ή μέρα 

κί άργοταξείδεβε άγρυπνο κι αύτό στον ουρανό της.

Τόρ' άποκάτου άπ’τά βουνά, τά θεϊκά, πού ίσκιωσαν, 

μαζώξαν τά κοπάδια τους άπ τά λειβαδιά ή στάνες- 

τοΰ κάμπου τα μικρόπουλα κουρνιάσανε- θόλωσαν 

τά στενορρϋμια τοΰ χωριοΰ κίή αυλές τους μέ τις δράνες.

Πλήθος ή όλόχαρες φωνές- κ' έσβύσαν λίγο λίγο. 

Κάποια τζιτζίκια μοναχά λαλούν- καί πρός τάμπέλια 

κάποιες κοπέλλες ξέννοιαστες, γυρνώντας άπ'τόν τρύγο, 

σκορπάνε άκόμα στην έρμιά τά δροσερά τους γέλια.

"Ω.1 Σάν άρχίση γύροι μου γιά πάντα νά νυχτώνη, 

δε θέλω τά ξερόφυλλα νά τρεμοφτερουγιζονν 

στό δρόμο μου, κι απανω μου οί άρφανεμένοι κλώνοι 

μ’ ενα βραχνό παράπονο νά μέ καλοννχιίζουν.

(θέλω τό βράδυ πού Οαρθή νά μ’ άγκαλιάση, >·<!>·« 

ειρηνικό, οάν τ αγαθό τοΰ Αύγουστον ετούτο βράδι-, 

πώς πέφτει ή νύχτα τά τρελλά τζιτζίκια νά ξεχνάνε 

καί νά μοΰ λένε γιά τό φώς καί μέσα στό σκοτάδι.

θέλω ή θαμπές μου ή θύμησες στο βάθος νά περνούνε, 

σάν τίς κοπέλλες τοϋ χωριού κ’ εκείνες- νάχω γείρη 

στήν γρηάν έληά μας, νά γροικώ, σκυφτός, ν’ άχολογοΰνε 

τά γέλια τους άπ’ τής ζωής μακρυά τό πανηγύρι . . .

ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΡΦΥΡΑΣ
* Ψ ΨΗ ©ΑΛΑΣΣΑ

Άπό τή --Ζιοή καί το’Οκ/,ρο.. ωΰ'-4«σ«κ Ί'σομπανιΐΐν 

ε^πό μικρό παιδί έλάτρεφα τή θάλασσα, ποΰ ή 

τοΰ ίδρύματυς αύτοϋ. αύρα της μάς γαληνεύει τήν φυχή, ποΰ ΰμνους υπέροχους φάλλουν τά

Ό Πάπας ’Ιούλιος II παραγγείλας είς τόν Μιχαήλ Άγγελον νά 

χύση είς τόν χαλκόν τόν ανδριάντα του ήρωτήθη ύπό τοΰ καλλιτέ

χνου τ Θέλετε, "Αγιε Πάτερ, νά σας κάμω νά κρατείτε βιβλίον άνά 

χείρας ; » — «Όχι τού άπήντησεν ό Πάπας, θέσατε μου ενα ξίφος. 

Γνωρίζω καλλίτερου νά τό χρησιμοποιώ λ.

' Ιοπανίς κυρία, άναγιγνώσκουοα είς ενα Γαλλικόν μυθιστόρημα 

μίαν τρυφερόν καί άρκετά έκτεταμένην συνομιλίαν μεταξύ ενός ερα- 

στοΰ καί τής ερωμένης του, είπε: ι Τί πνεύμα κακώς χρησιμοποιη- 

θέν!'Ησαν μαζύ καί ήσαν μόνοι.. .»



ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΔΙ ΜΑΣ q

itiav ίδεαν του ογκου, του πληνο _ . ..
δλον τόν 'Ελληνισμόν τής Κων/πόλεως κατακλύζοντα τήν άτέρμονα παραλή 

βροχήν, ραγδαίαν, δταν ίφ^ασε 6 στολίσκος των

ΛΑΒΕΤΕ ΙΔΕΑΝ. — Άτυχώς <ρωτογραφίαι τής συγκινητικής' έμφανίσεως τοΰ 
ιδέαν τοΰ όγκου, τοΰ πλήθους τοΰ άλλαλάζοντος, τοΰ 'Ελληνικού « 

-. ·1" ; ” ' ' 
κεραμείδια του, ύπό

ΝΤΟΛΜΑ ΜΠΑΚΤΣΕ.—Μέσα είς αύτό τό παρά τήν Εύρωπαϊκήν άκτήν τοΰ Βοσπόρου θρυλλικον παλάτι έξειλίχθησαν 
άληθιναί τραγωδίαι. Είναι τό κυρίως άνάκτορον τών Σουλτάνων, δπου έξυφάνθησαν συνωμοσίαι, ήνοίχθησαν 
?λέδες Σουλτάνων μέ ψαλλίδι, άπέθανε δέ έγκλειστος καί ό Σουλτάν Μουράτ. Ό Άμπντούλ Χαμίτ τό έγκατέλειψε, 

ταν έφυλάκισε έκεϊ τόν άδελφόν του Μουράτ, διά νά τοΰ πάρη τόν θρόνον καί έγκατεστάθη είς τό περίφημον Γιλδίζ.

τής Κωνσταντινουπόλεως δέν οας ήλθαν. Άλλά 
0 φρένων, δίδει ή είκών αύτή, ή Οποία παρουσιάζει 
i καί τά σοκάκια του καί τά μπαλκόνια του καί τά 
ουρκικώ συντάγματι μεταδάντων έκεί έκδρομέων.

ας Σοφίας άρχαΐον Ιππόδρομον 
ιούλ, όρθοΰται τό περίπτερον τοΰ 
Χάν ό Β' δταν έπεσκέφθη τήν 
ισθή Άναθεματικόν Περίπτερον.

Η ΠΟΡΤΑ.—Μιά μεγάλη πόρτα αραβικού ρυθμού είς τήν Σταμπούλ σάς 
όδηγεϊ είς τά 'Υπουργεία, τήν Βεζυρείαν κ.λ. έκτός τοΰ Σερασκεράτου, 
Ύπουργ. Στρατιωτικών, τό όποιον εύρίσκεται άλλοΰ. Χρόνια τώρα έλεγαν 
«πάμε στήν Μεγάλη Πόρτα . 'Έπειτα έξελληνίσθη είς «Υψηλήν Πύλην» 
και Sublime Porte καί έουμόόλιζε πλέον, ύχι τά 'Υπουργεία, άλλά τήν 

Μ. Βεζυρείαν ή άκριβέστερον τήν ’Οθωμανικήν κυιίερνησιν.

το ΜΕΓΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ-—Έπειτα άπό τεσσάρων καί ήμίσεως αιώνων σκλαβιά —άτίμωσι τό ςΜέγα 
Μοναστήρι»· τοΰ θρύλου, η Αγία Σοφία, μέ τά τρακόσια σήμαντρα καί έξηνταδυώ καμπάναις» 
ύπό τούς θόλους τοΰ όποίου έλειτούργησαν οί Πατέρες τής Έκκλησίας μας καί έλειτουργήθησαν 
οί ’Αρχηγοί τής Φυλής καί έκοινώνησε ό τελευταίος Μάρτυς - Βασιλεύς καί έρρευσε ποταμηδόν 
τό 'Ελληνικόν αίμα τήν Τρίτην 29 Μαΐου 1453, ήνοίχθησαν αί πύλαι του καί «πάλι δικά μας είναι».

Ο ΤΑΡΣΑΝΑΣ. — Είς τό βάθος τοΰ Κερατίου κόλπου εύρίσκεται ό Ταρσανάς, ό Τουρκικός: Ναύσταθμος καί πρό αύτοΰ 
ήγκυροβολη μένος ο Τουρκικός Στόλος, ύ όποιος μαζή μέ τά Γερμανικά καί Ρωσσικά πολεμικά, ποΰ είχαν κατάσχει 
-- οί Γερμανοί άξιωματικοί, κπτεσχέθη ύπό τών Συμμάχων τώρα. Ή λέξις προφανώς είναι παραφθορά τού Arsenal.ΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΝ- — Μέσα είς τον προ της Ίι 

τών 'Ελλήνων Αΰτοκρατόρων, είς το Ατ - Μείτι 
Γουλιέλμου Β'. Τό ίδρυσε ύ Σουλτάνος Άμχ 
Κωνσταντινούπολιν ύ Κάΐζερ. Τώρα αύτό άσφα

ΘΕΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ.—Έκεί είς τό Πέραν, καθώς πηγαίνει κανείς γιά νά πάρη τό Τούνελ νά καταιόή στό Καρά-Κιοϊ, 
άριστερά, σ’ ένα σοκάκι, είναι τό τέμενος τών Δερβισσών. ’Οκτώ-δέκα δερβίσσαι, άρχίζουν νά γυρίζουν περί εαυτούς, 
κατ’ άρχάς σιγά-σιγά, έπειτα γρηγορότερα καί ζαλίζονται καί γυρίζουν - γυρίζουν σάν τρελλοί καί μεθούν καί τέλος 

πέφτουν κάτω λιπόθυμοι. Είναι καί αύτό μιά θρησκευτική αύτοκάκωσις, έζιλαστήριος.

ΘΕΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ· — Άπό τά συνηθέστερβη 
συνοικιών τής Σταμπούλ. Αντίκρυ, όπως AtpJ 
οί έν Πέραν, εις τήν άρχαίαν καί πραγμπτζ” 
Πόλιν. (έν άντιθέσει οί Σταμπολτζήδες διά J 
άπέναντι λέγουν Πέρα) καθώς βαδίζετε στό «ξ· 

καλιτερίμ συναντάτε τόν ύπαίθριον μπαρμ-υΡ·

ΑΤα ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ·—Ό νεροκουβαλητής. Μ’ΐνα 
ασκοΰ γυρίζει τά σοκάκια τής Σταμπούλ καί 
λάει νερό. Είνε άπό τούς κοινοτέρους τύπους, 
® τουλουμπατζής, ό μπεξής, ό μουάλεμπτζης, 
^ζής κ.λ. τούς όποιους μέ άλλες φωτογραφίες 
ϊσιών, Οά ίδήτε προσεχώς εις τάς σελίδας μας.

ΤΟ ΚΑΡΑ-ΚΙΟΪ.— Καθώς καταιβαίνετε άπό τόν λόφον τοΰ Πέραν, είτε μέ τά πόδια, είτε μέ τό τράμ, είτε μέ τό τούνελ, θά 
βγήτε είς τύ Καρά-Κιοϊ. τό όνομαστόν Καρά - Κιοϊ, τό 'ΕλληνοΟριθές, δπως κάθε γωνιά τοΰ Πέραν, τοΰ Γαλατά, τον 
Ταξιμοΰ, Σισλί, τών Ταταύλων, τοΰ Φαναριού, τών Θεραπειών, τοΰ ΜπογιούκΤερέ, τοΰ Όρτάκιοϊ, τοΰ Σκουτάρι. Έκεϊ 

θά φάτε τήν θαυμασίαν μπουγάτσαν, τό θεσπεσιον μουαλεμπί καί τό.άφθάστου γευοτικότητος ΤαούκιοΞου.
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Η ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
(ΟΙ πόθοι καί τή Sveiga τής Φυλής πραγματοποιούνται έν μέρει. ΈνανονρίσΟημεν μ’ αύτά αιώνας ύλοκλήρονς. ’Αλλά ή Μεγάλη 'Ημέρα έςημέρωσε. Είς τήν 
Κωνσταντινονπολιν πλέον πατούν τό ιερόν μας έδαφος "Ελληνες ναΰται καί εϋζιονοι. 'Ο Νιρβάνας είς τό έν τή β’ σελίδι δημοσιενό|ΐενον πεζόν ποίημά του 
αφιερώνει τήν Μεγάλην Ημέραν είς τούς λησμονημένους ήρωας, ποΰ μέ τύ αίμα των και τά κόκκαλά των τά ιερά έγιναν οι Προμηθείς τής 'Ημέρας αύτής. 
Ή «Εικονογραφημένη έχει σαφή έπϊγνωσιν τής ίεράς ύποχρεώσεως να κάμη μνημόσυνα τών ξεχασμένων νεκρών , άφιεροϋσα ειδικά Ιστορικά σημειώματα, 
εικονογραφημένα, τά όποια &ά αποτελόσουν τό Πάνθεον τών Ηρώων τών Αγώνων τής Φυλής καί τό λεύκωμα τής άληίινής άριστοκρατίας τής "'Ελλάδος].

Ο ελευθερωτής τής Εύβοιας Ν. Κριεζώτης είναι απόγονος τοϋ ’Αλβα
νού Σκεντέρμπεη (Καστριώτου)· Ή οικογένεια τούτου μετ’ άλλων, 

άποφεύγουσα τήν καταδιώξιν τής έν Ήπείρφ Τουρκικής τυραννίας, 
κατήλθεν είς Ελλάδα νομαδικώς καί κατώκησεν εις τά Ν. Α. τής 
Εύβοιας, δπου σήμερον ό Δήμος Κριεζών. Ό Κριεζώτης κατά τήν νεα
νικήν του ηλικίαν άπεδήμησεν είς τά έν Μαγνησία (Σμύρνης) απέραντα 
κτήματα τοΰ Καρασμάνογλου ΙΙασσα. Έκραγείσης κατόπιν τής έπανα- 
στάσεως τοΰ 1821 έσπευσεν εις Εύβοιαν είκοσιπενταετής περίπου, δπως 
μετά τής μεγάλης όμάδος τών συγγενών καί συμπατριωτών του συμ- 
μεθέξη τοΰ Έθνεγερτηρίου Άγώνος.

Άφιχθείς είς Εύβοιαν πληροφορείται, δτι περί τά Βρυσάκια τής Χαλ- 
κίδος πολεμούν έναντίον τοΰ Όμέρ ΙΙασσα τής Χαλκίδος οί Εύβοεΐς 
οπλαρχηγοί Κώτξος καί Άγγελής, πρός οΰς προσελθών έτάχθη παρά 
τό πλευράν των. Κατά τήν πρώτην σύγκρουσιν έντή πεδιάδι τής Καστέλ- 
λας ό είς τών μνησθέντων οπλαρχηγών έφονεύθη καί ό έτερος έτραυ- 
ματίσθη σοβαρώς. Οί πολεμισταί έμειναν άνευ αρχηγού καί είχον ανάγ
κην τοιούτου. Ή ψυχραιμία, ή τόλμη καί τό άκατάβλητον πολεμικόν 
μένος τοΰ Κριεζώτου, πολεμικοί άρεταί επιδειχθεΐσαι κατά τήν μάχην 
ταύτην, άναδεικνύουσιν αύτόν αρχηγόν. Βλέπων τήν ανάγκην ένισχύ- 
σεως τών υπολειμμάτων τών μαχητών του προβαίνει είς γενικήν στρα
τολογίαν έν Εύβοίρ, καταρτίζει σώμα άρκετά ισχυρόν καί προκαλεΐ 
πολλάς μάχας πρός τόν Όμέρ Πασσάν τής Χαλκίδος καί τόν Πασσάν 
τής Καρύστου.

Ειδοποιείται παρά τοΰ αρχιστρατήγου Ύψηλάντου, δτι στρατιά έκ 
δέκα χιλιάδων Τούρκων στρατιωτών ύπό τόν Όμέρ τής Χαλκίδος 
βαδίζει πρός επικουρίαν τοΰ Κιουταχή 
τής Ρούμελης πρός καταστροφήν τών 
'Αθηνών. Σπεύδει είς συνάντησιν τοΰ 
στρατού τούτου μετά τρισχιλίων περίπου 
μαχητών καί κατανικφ τόν Σατράπην 
περί τόν Άνηφορήτην τής Στερεός 
(έναντι τής Χαλκίδος, ένθα καί μέχρι 
σήμερον σώζονται τά οχυρώματα, άκουό- 
μενα «τά ταμπούρια τοΰ Κριεζώτου» 
ένθεν καί ένθεν τής δδοΰ Χαλκίδος - ©η
βών). Μετά τήν περιφανή ταύτην νίκην, 
τόν θάνατον τοΰ Γούρα έν τή Άκροπόλει 
καί τήν αποτυχίαν τής εισόδου έν αύτή 
τοΰ Στρατηγού Μαμούρη καί άλλων, έν 
συμβουλίφ συνελθόντι είς Κερατσίνι ό 
Καραϊσκάκης είπε τφ Κριεζώτη ένώ
πιον δλων τών οπλαρχηγών: «Ό ιερός 
αύτός βράχος δεν πρέπει νά πέση είς 
τάς χείρας τοΰ Κιουταχή, διότι σβύνεται 

δλη ή Ελλάς». (Σημ.Ένόει δτι θά άπε- 
τύγχανεν δ έπαναστατικός άγων) «Ή συ 

ι?ά είσέλ&ης ή έγώ·. Ό Κριεζώτης 
συνέστησε τφ Καραϊσκάκη νά μείνη ώς 

ιδρυσεως

ΚΙΤΣΟΣί ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ
Ό θρυλικός ήρως τής Κλείσοβας, πάππος ίκ μητρός 

τοΰ κ. Σπύρου Κριεζώτου.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΙΕΖΟΤΗΣ
Ό στρατηγός καί Αρχηγός τής ΕύΟοίας. Ή εϊκών αύτη,’έλαιογραφία 
τοΰ κ. Βύρ. Κοντοπούλου, φιγουράρει είς τό Δημαρχεϊον Χαλκίδος.

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ
Ή κόρη τοΰ Κίτσου Τζα6έλλα, ή ώραία άμαζών τής 

Αύλής τοΰ ’Όθωνος, μήτηρ τοΰ κ. Σ. Κριεζώτου.

γεροντότερος καί άνέλαβεν αύτός νά είσέλθη εις Άκρόπολιν. Έκλέ- 
ξας δέ μεταξύ τών δύο χιλιαρχιών του 350 αποφασιστικούς μαχητάς 
του διεπεραιώθη διά δύο πλοίων εις τήν παραλίαν τοΰ Φαλήρου. Έφο- 
διάσας κατότιν τά παλληκάρια του διά τών άπαιτουμένων τροφών καί 
πολεμεφοδίων, διέταξε νά αναχωρήσουν τά πλοία. Μετά τήν άπομάκρυν- 
σιν τών πλοίων καλέσας τούς συμπολεμιστάς είπεν είς αύτούς: «Ή θά 
είσέλθιομεν είς τήν Άκρόπολιν ή ούδείς θά έπιζήοη, διότι όπισθεν 
ημών έχομεν θάλασσαν πλέον». Καί αύρας τό ξίφος αύτοϋ έβάδισε 
κατά τής Άκροπόλεως. Φθάνει έκεΐ, υπερβαίνει τρία χαρακώματα τοΰ 
Κιουταχή, ύποστηρ ιξό μένα ύπό 12 χιλιάδων τουρκικού στρατοΰ, εισέρ
χεται είς τήν Άκρόπολιν καί κατασυντρίβει τούς Τουρκικούς λεγεώνας. 

ΤΙ είσοδος αΰτη τοΰ Κριεζώτου είς Άκρόπολιν είναι έν τών περι- 
φανεστέρων πολεμικών αύτοϋ κατορθωμάτων, διότι έκ ταύτης έσώθη ό 
έθνεγερτήριος απελευθερωτικός αγών. Διέσωσε δέ έκ λιμοΰ καί περί 
τάς 3500 Αθηναϊκών οικογενειών, κεκλεισμένων είς τήν Άκρόπολιν, 
έν ή παρέμεινεν έπί εννέα μήνας φρουρών αύτήν.

Βραδύτερον έξεστράτευσε μετά τοΰ στρατηγού Βάσου, άποβιβασθεί: 
είς Βηρυττόν, ένθα συνεκρότησε πεισματώδη μάχην πρός τά Αραβικά 
τοϋ Κούρκα Σέρβενι Πασσα μαύρα στρατεύματα, άτινα κατετρώπωσεν, 
άλλά πρό τών καταφθασασών επικουριών ήναγκάσθη νά άποπλεύση 
έκεΐθεν, συγκομίζων ούκ ολίγα λάφυρα.

Ό Κριεζώτης είναι ό συνάψας τήν συνθήκην τής Πέτρας (παρά τήν 
Λεβάδειαν) δι’ ής ύπεχρεοϋτο δ Τουρκικός στρατός νά άποχωρήση τής 
Στερεός 'Ελλάδος.

Είναι ό αρχιεργάτης τών Συνταγματικών 'Ελευθεριών. ’Εν συνεννοήσει 
αύτοϋ, τών Μακρυγιάννη, Καλλέργη 
καί λοιπών έτολμήθη ή άξίωσις παρά 
τοΰ Βασιλέως Όθωνος τής 
τοΰ Συντάγματος κατά τήν ιστορικήν 
εσπέραν τής Γ' Σεπτεμβρίου τοΰ 1843, 

| καθ’ήν ό Κριεζώτης έν Χαλκίδι είχε 
j καταλύσει δλας τάς έπισήμους άρχάς 

τής τότε μοναρχουμένης Ελλάδος.
Τό εύχάριστον γεγονός έσπευσε τήν 

αύτήν εσπέραν νά άναγγείλη είς Χαλ
κίδα δι’ έκτάκτου απεσταλμένου καί 
δι’ ωραίου εγγράφου πρός τόν Κριεζώ- 
την ή πρώτη Συνταγματική έν Έλλάδι 
Κυθέρνησις, έκφράζουσα έν αύτφ (αύ- 
τολεξεί) «τήν εύγνωμοσύνην ολοκλήρου 
τοΰ Έθνους·) πρός αύτόν.Ή οικογε
νειακή αΰτη περγαμηνή σώζεται παρά 
τφ έγγόνφ αύτοϋ πολιτευτή Εύβοιας, 
Έλληνι εύπατρίδη κ. Σπύρφ Κριεζώτη, 
ώς καί δύο έπιστολαί τοΰ Κιουταχή, 
δΓών έξελιπάρει οδτος τόν Κριεζώτην, 
δπως τφ παραδώση τήν Άκρόπολιν, 
άφίνων αύτόν Γενικόν Διοικητήν τής 

Ρούμελης, άμα δέ καί πλουσιοπαρόχως άμείθων αύτόν. Όμοίως σώζε
ται έγγραφον οπλαρχηγών τότε τής Κρήτης, διά τού όποιου παρεκά- 
λουν αύτόν, δπως κατέλθη είς Κρήτην καί συντρέξη αύτούς είς τόν άπε- 
λευθερωτικόν αγώνα τής νήσου των.

Είς τήν άδάμαστον επιμονήν τοΰ Κριεζώτη έν τή Έθνοσυνελεύσει 
οφείλεται ή παραχώρησις τής Εύβοιας εις τήν Ελλάδα άντί τής Σάμου.

ΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΑ! ΕΚΔΡΟΜΑΙ.— ’Επειδή ή Α.Μ. ό Βασιλεύς Αλίζανδβος έξεφρασε την έπι- 
Ουμίαν νά ίδή όλόκληρον τύ κτήμα Κριεζώτου, διωργανώδησαν πολλαι έκδρομαβ 
καθ' ας-ή Α. Μ. ήρέσκετο νά έπιβαίνμ σαμαροφόρου ίππου. Είς τήν εΙκόνα μας ή 
Βασιλική συνοδεία ξεκινμ διά τήν γοητευτικήν τοποδεσίον τοΰ Μύλου;τής Τριάδος.

Ό Κριεζώτης έπανεστάτησε τφ 1847 κατά τού Όθωνος καί έξε- 
στράτευσεν έναντίον τών Αθηνών, δπως άποτινάξη τήν τυραννίαν τοΰ 
Όθωνος. Ώς δέ γράφει ό Άμποΰ, έάν ό Κριεζώτης έφθανεν είς Αθή
νας, ηγούμενος τών τριών χιλιάδων άτάκτων του, ό σκοπός θά έπετύγ- 
χανε. Δηλαδή ή Δυναστεία τοΰ Όθωνος θά κατελύετο. Δυστυχώς δέν 
έφθασε, διότι συγκρουσθείς πρός τά σπεύδοντα έναντίον τής Χαλκίδος 
Βασιλικά ύπό τόν Γαρδικιώτην στρατεύματα, είς μίαν έφοδον έπλη- 
γώθη κατά τήν χεΐρα καί τήν γαστρικήν χιόραν έκ βλήματος πυροβό
λου. Έπληγώθη δέ κατά τήν χεΐρα κατά τοιοΰτον ’ τρόπον, ώστε αΰτη 
άποκοπεϊσα κατά τό όστοΰν, έκρεμάσθη έκ μή κοπέντος δέρματος. Τήν 
ώραν έκείνην πλησίον του ΐστατο είς τών έμπιστων άξιωματικών του, 
τόν όποιον διέταξε νά άποκόψη τήν χεΐρα του. Τούτου δέ λιποψυχή- 
σαντος, έσυρε τό τουρκοφάγον ξίφος του καί μόνος του άπέκοψεν αύτήν, 
διατάξας νά άφαιρεθή έξ αύτής ό πολύτιμος δακτύλιος, δν είχε δωρή- 
σει αύτφ ό πατήρ τοΰ “Οθωνος Βασιλεύς τής Βαυαρίας Λουδοβίκος 
καί τόν όποιον φέρει σήμερον ώς ιστορικόν κειμήλιον ό έγγονος αύτοϋ 
κ. Σπΰρος Κριεζώτης.

Πρός έπίσχεσιν δέ τής 
έκ τής άποκοπείσης χει
ρός του αιμορραγίας, ό 

Κριεζώτης διέταξε καί 
προσεκόμισαν αύτφ ζέου- 
σαν άσφαλτον (κατράμι) 
έντός τής όποιας ένεβά- 
πτισε τρις τήν τομήν τής 
χειρός του. Μετά τοΰτο 
διεπεραιώθη έκ Κύμης 
τής Εύβοιας είς Ψαρά, 
έκεΐθεν εις Χίον, ένθα 
καί ίάθη καί έκεΐθεν, άκο- 
λουθούμενος ύπό ΰπερο- 
γδοήκοντα έμπιστων του 
μαχητών μετέβη είς Κων- 
σταντινούπολιν πρός έπί- 
σκεψιν τοϋ Σουλτάνου, 
δστις έδέχθη αύτόν μετά 
μεγάλων τιμών, έπιτρέψας 
αύτφ δχι νά φέρη μόνον 
τήν άρματωλικήν στολήν 
του, άλλά καί τό ξίφος 
του έν αύτή τή Τουρκική 
πρωτευούση Κωνσταντι-
νουπόλει. "Ωρισε δέ ό Σουλτάνος καί μηνιαίαν έπιχορήγησιν έξ 150 
χιλιάδων γροσίων, τήν όποιαν δ Κριεζώτης άπεποιήθη, διότι είχε μεγά
λην περιουσίαν καί τάς όποιας χιλιάδας γροσίων ή 'Υψηλή Πύλη διέθε- 
σεν διά τούς συνοδεύοντας αύτόν έμπιστους του.

Βραδύτερον, ένεκα τών παλαιών του έν Μαγνησία άναμνήσεων, έζη- 
τησε καί μετέβη είς Σμύρνην, ένθα καί έγκατεστάθη, τοΰ Σουλτάνου 
δωρήσαντος αύτφ ώραίαν έπαυλη- παρά τόν Κουκλουτζά, έν ή καί ^τε
λεύτησε κατά τό έτος 1852, θρυληθέντος δτι έδηλητηριάσθη παρ’ άπε- 
σταλμένου τής Δυναστείας Όθωνος, καί ήτις μείνασα έκτοτε έρημος 
ήκούετο «τό Σαράϊ τοΰ Γκιαούρ Πασσά Κριεζώτη».

Ό κατέχων τήν ψυχήν τοΰ Κριεζώτου δαίμων τής ένοπλου δράσεως 
δέν άφήκεν αύτόν ησυχον μήτε έν Σμύρνη. Ή Άρήειος φύσις του τοΰ 
έπέβαλε καί έκεΐ νά δράση ένόπλως. Κατεδίωξε καί έξηφάνισε τά πέριξ 
τοΰ βιλαετιού ληστρικά στοιχεία, δι’ δ καί μεγάλως έτιμάτο παρά τών 
έκεΐ Ελλήνων τε καί ’Οθωμανών.

Έκηδεύθη έν τφ μητροπολιτικφ ναφ τής, Σμύρμης Άγια Φωτεινή 
μετά μεγάλων τιμών, έκφωνηθέντων πολλών επικήδειων παρά τών τότε 
λογιών ομογενών, ών προεξέχει ό τοΰ Τιμαγένους.

ΣΠΥΡΟΧ ΚΡΙΕΖΩΤΗΣ
Ό εύπατρίδης-πολιτευτής Εύβοιας.

ΜΑΙΡΗ ΣΠ. ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ
'Η εύγενής πυργοδέσποινα, ήτις έδεξιώΰη τόν "Ανακτα 

είς τήν έπαυλιν Τριάόος καί εκλεκτή αυνεργάτις μας.

Βραδύτερον έπιθυμίφ τής Ελληνικής Κυβερνήσεως έκφρασθείση 
πρός τήν οικογένειαν τοΰ Κριεζώτου, κατώρθωσεν αυτή τήν μυστικήν 
έκ Σμύρνης είς Αθήνας μετακομιδήν τών λειψάνων αύτοϋ καί έντεΰθεν 
είς τήν πεφιλημένην του Πατρίδα Εύβοιαν διά πολεμικού πλοίου, τιμής 
ενεκεν, άποδοθεισών αύτοΐς τιμών Στρατηγού. Κατετέθησαν τά οστά του 
έν τφ μητροπολιτικώ ναώ Χαλκίδος, πρό τινων δ’ έτών ό έγγονος αύτοϋ 

Σπ. Κριεζώτης τά διεμετεκόμισε καί άνέπαυσεν έν τώ οικογενειακό) 
αύτοϋ ίστορικφ παρεκκλησίφ, τφ εύρισκομένφ έν τή ιδιοκτησία του 
Τριάδι καί τιμωμένφ είς μνήμην τής Άγιας Καλλιόπης, φερωνύμφ 
τής μητρός του, δπου σώζεται ταριχευμένη καί ή άποκοπεϊσα χειρ 
τοΰ ημιθέου. Είναι δέ περίεργον πώς, καίτοι πολλάκις Δημοτικά 
Συμβούλια τού Νομού Εύβοιας έψήφισαν σεβαστά χρηματικά κον
δύλια πρός άνέγερσιν άνδριάντος τοΰ Λεοντοκάρδου Έλευθερωτοΰ των, 
έν τούτοις μέχρι σήμερον δέν έξετελέσθη ή όφειλομένη αυτί) έθνική 
ευγνωμοσύνη, διότι ό Κριεζαπης διά τής κατά τήν επανάσταση- αείποτε 
άηττήτου πολεμικής του δράσεως δέν ύπηρέτησε μόνον τήν ιδιαιτέραν 
του πατρίδα Εύβοιαν, άλλ’ αύτό τό Έθνος, έξ ού καί αί φερώνυμοι έν 
Άθήναις, Πειραιεΐ, Χαλκίδι καί Καρύστφ δημόσιαι οδοί.

Ό Κριεζώτης συνεζεύχθη τήν ώραιοτέραν θυγατέρα τοΰ Μεγάλου 
Στουρνάρα τής ’Ηπείρου Φώτων, παραστάντος ώς παρανύμφου τοΰ 
Κυβερνήτου τής Ελλάδος Καποδιστρίου, τά πολύτιμα έξ εύγενών λίθων

Η ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟΣ.—Πριν ή Α. Μ. άναχωρήση έκ Τρίοδος έφωτογραφήβη είς 
άνάμνησιν είς τάς βαθμίδας τής είσόδου τής έπαύλεως. Αριστερά Του κάΰηται ό 
Ιδιοκτήτης κ. Κριεζώτης, είς τό μέσον, ή εύγενής πυργοδέσποινα κυρία Μαίρη 
Κριεζώτου ή γλαφτ’ρά συνεργάτις τΰς Εικονογραφημένης·, αί δεσποινίδες Κριε- 
ζώτου, οί δύο υίοί του, ό υπασπιστής υποστράτηγος κ. Σκουμπουρδής και είς 

τόΐβάΰΌς ό ταγματάρχης του πυροβολικού κ. Γ. Σκαρλάτος.

χρυσοΰ καί σμάλτου γαμήλια δώρα τοΰ όποιου, φέροντα τό μονό
γραμμα αύτοϋ καί τόν συμβολισμόν τοΰ Φοίνικος άναθρώσκοντος 
έκ τής τέφρας του, σώζονται μεταξύ άλλων κειμηλίων τής οικογέ
νειας τών Κριεζωτών παρά τφ έγγόνφ αύτοϋ κ. Σπύρψ Κριεζώτη.

Ό μόνος υίός τοΰ Ν. Κριεζώτου ήτο δ Δημήτριος. δστις ένυμ
φεύθη τήν Ιστορικήν Καλλιόπην. μόνην θυγατέρα τοΰ ήρωος τής 
Κλείσοβας καί τής άφθάστου εθελοθυσίας έξόδου τοΰ Μεσολογγίου, 
τής καταπληξάσης δλον τόν κόσμον, έξεγειράσης δέ τούς πολιτι
σμένους λαούς τής Ευρώπης καί άποδωσάσης τήν άνεξαρτησίαν τής 
’Ελλάδος, Κίτζου Τζαβέλλα, τοΰ χρηματίσαντος έπί τής Βασιλείας 
τοΰ “Οθωνος Πρωθυπουργού, 'Υπουργού έπί τών Στρατιωτικών*  
Αύλάρχου καί έμπιστου Συμβούλου αύτοϋ, τοΰ κατ’έπανάληψιν συνο- 
δεύσαντος αύτόν εις Βαυαρίαν, διά τήν όποιαν}!·ιστορικήν Καλλιόπην, 

τόσον κολακευτικά 
έγραψεν δ Άμποΰ 
είς τό περισπούδα- 
στον έργον αύτοϋ 
«La Grece contem- 
porenne» 'καί κατά 
τον όποιον ή Καλ
λιόπη υπήρξε, μετά 
τήν Βασίλισσαν 
Αμαλίαν, μοναδική 
κατά τήν έποχήν 
έκείνηνΈλληνίς ίπ- 
πεύτρια καί δσον 
ούδεμία άλλη με- 
μορφωμένη. Ήτο 
θηρεύτρια, υψίφω
νος δεινή, θαυμα- 
σία κλειδοκυμβαλί- 
στρια καί πρώτη 
χορεύτρια τής Αύ
λής τοΰ Όθωνος. 
Κατά τήν μεταπο- 
λίτενσιν, καθ’ ήν δ 
σύζυγος αύτής Δη μ. 
Κριεζώτης ήτο άρ- 
χηγός τής πολιτο
φυλακής Χαλκίδος, 
ή σύζυγος αύτοϋ 

ιστορική Καλλιόπη, ώς άληθής Σουλιώτισσα, συνεχίζουσα τούς έπί 
τέσσαρας αιώνας ’Εθνικούς Αγώνας τής ηρωικής τοΰ Σουλίου οίκογε- 
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νείας αύτής τών Τζαβελλαίων καί τών προμαμμών, Χάίδως καί Μόσχιος, 
έλαβε μέρος παρά τό πλευράν τοϋ συζύγου της ένοπλος.

Ό Δημήτριος Κριεζώτης έπολιτεύθη έν Εύβοια ώς αρχηγός κόμμα
τος έπί τεσσαρακονταπενταετίαν. Ήτο πράος καί αγαθός άρχων καί 
φιλόξενος «Καπετάνιος τής Χαλκίδος», ώς προσωνόμαζον αύτόν οί 
συμπολϊται του. Κατά τό έτος 1854 συνεκρότησε σώμα έκ χιλίων Εΰβο- 
αίων, δπερ ίδίαις δαπάναις συνετήρει καί έξεστράτευσεν υπέρ τής Μεγά
λης ’Ιδέας, προχωρήσας μέχρι τών συνόρων, δπου τά έπελθόντα άτυχή 
ιστορικά γεγονότα τοϋ Πέττα ήνάγκασαν αύτόν νά έπανέλθη εις τά ίδια.

Έκ τοιούτων προγόνων επόμενον ήτο νά βλαστήση ό λεβέντης κ. 
Σπΰρος Κριεζώτης, δστις περατώσας τάς επιστημονικός σπουδάς του 
καί έγκυκλοπαιδικώτατα καταρτισθείς συνεχίζει τάς οικογενειακός του 
παραδόσεις, πολιτευόμενος έπ’ άγαθφ τών Εύβοαίων συμπολιτών του 
οΐτινες τρις εξέλεξαν αύτόν μέχρι τοΰδε αντιπρόσωπόν των, ώς άρχηγόν, 
τοΰ έκεΐ ισχυρού πολιτικού κόμματός του καί τών έν γένει κοινών Κρα
τικών καί Εθνικών συμφερόντων, πολλάκις άκουσθείσης τής φωνής του 
άπό τοΰέπισήμου βήματος τής Βουλής έπί πολλών ζητημάτων, έξούκαϊ 
ή πρός αύτόνέκτίμησις αύτής, έκλεξάσης δίς αύτόν μέλοςτού Προεδρείου. 
Διά τάς κοινοβουλευτικός του συζητήσεις έτιμήθη καί ύπό τοΰ αειμνή
στου Βασιλέως Γεωργίου διά τοΰ ’Αργυρού Σταυρού. Άντεπροσώπευσε 
τήν Ελληνικήν Βουλήν κατά τό 1906 έν τώ Διεθνεί Κοινοβουλευτική 
Συνεδρίφ τοΰ Λονδίνου μετά τεσσάρων άλλων, τιμηθείς διά τής ιδιαι
τέρας κομβιοδόχης τής Βουλής τών Λόρδων καί άργυροϋ μεταλ
λίου παρά τοΰ αειμνήστου τότε Βασιλέως τής ’Αγγλίας Έδουάρδου. 
Ώς άρχαιόφιλος ύπεστήριξεν ένθέρμως άπό τοϋ βήματος τής Βουλής 
τό έργον τής Χριστιανικής Εταιρείας, ής πρόεδρος έτύγχανεν ή Α. Μ. 
ή Βασίλισσα Όλγα, τιμηθείς καί παρ’ αύτής δι’ άργυροϋ μεταλλίου.

Τήν τοιαύτην πολιτικήν του καϊ κοινωνικήν δράσιν θέλει συνεχί
σει ό άκάματος πολιτευτής έπ’ άγαθφ τής τε ιδιαιτέρας αύτοϋ πατρίδος 
Εύβοιας καί τοΰ "Εθνους. Ή «Εικονογραφημένη· πιστεύει άδιστάκτως 
δτι ή προσεχής τοΰ άνδρός δράσις θέλει δικαιώσει αύτήν.

Έν τώ προσώπφ τοϋ Σπύρου Κριεζώτη συναντφ τις τόν αγαθόν καί 
πράον, ώς οί πρόγονοι αύτοϋ, άρχοντα, τόν έγκυκλοπαιδικής μορφώσεως 
πολιτικόν επιστήμονα, τόν λάτρην τής Φύσεως καί γερόν καλλιτέχνην 
ώς μαρτυρούν πλεϊστα ζωγραφικά τοϋ ϊδίου έργα, έλαιογραφιών καί 
υδατογραφιών, άτινα κοσμοΰσι τήν μαγευτικήν έν Τριάδι έπαυλίν του, 
τόν μανιώδη θηρευτήν, άριστον σκοπευτήν, ζωηρόν ιππέα καί λάτρην 
πάσης σωματικής έπιδόσεως. Καί έν μια λέξει συναντρ. τις τόν τέλειον 
τής ’Αγγλικής γλώσσης σπόρτσμαν. Διακρίνεται διά τήν λεπτότητα τών 
τρόπων του καί τής κοινωνικής έν γένει συμπεριφοράς του ώς τέλειος 
τζέντλεμαν. Χωρίζεται τών άλλων διά τήν σταθερότητα τοΰ χαρακτή- 
ρος, ήτις ύποδηλοϊ τόν άληθή άνδρα, δι’ δ καί μεγαλως τιμάται καί 
δικαίως ύπό τών λατρευόντων αύτόν συμπολιτών του Εύβοαίων, οΐτινες 
καί άντιλατρεύονται παρ’ αύτοϋ. Ώς άπόδειξιν τοΰ άκαταβλήτως ισχυ
ρού χαρακτήρος του άναφέρομεν τό γεγονός δτι, καίτοι κατά τήν έπα-

ΔΥΟ ΓΡΑΜΜΑΤΑΗταααλονΐκη, 15 Σε.-ττ/μβοίον 1918.

J® Λίναν Ρ. . . .
'Αγαπημένη μου Λίνα, Α&ήνας.

Φαντάζομαι τήν έκπληξί σου, όταν λάβης ένα γράμμα μί λεπτό γυναικείο 
χαρακτήρα και με υπογραφή, Άλικος. Μή φοβηθής. Δεν είμαι καί τόσο 

βαρεία πληγωμένος. Μιά βουλγαρική σφαίρα μοΰ έτρϋπησε τό δεξιό μου βρα

χίονα λίγο παρά πίσω άπό τόν άγκώνα. 

Οί καλοί μας οί γιατροί μοΰ έβγαλαν 

τή σφαίρα καί με βεβαιώνουν, οτι σε 

ενα μήνα θά είμαι εντελώς καλά. Βλέ

πεις λοιπόν, δτι έπλήρωοα καϊ 'γώ τό 

φόρο τοΰ αίματος γιά τή γλυκεία μας 

Πατρίδα! Επληγώθηκα οτή Δοϊράνη άφοΰ 

είχα τήν εύχαρίστηοι νά δώ τά γενναία 

παλληκάρια τοΰ λόχου μου νά πηδούν 

μέοα στά βουλγαρικά χαρακώματα. Τί 

ευτυχισμένη στιγμή, όταν έπεσα! Μήν 

τρομάξης τώρα, ποΰ θά μάθρς δτι καί 

μιά μαύρη καί κομψή νικελένια σφαι- 

ροΰλα μοΰ έτρύπησε τόν Θώρακα τήν 

ίδια στιγμή ποΰ έπεφτα. Μοΰ τήν έβγα

λαν καί τήν έχω φυλάξει νά τήν κάμης 

ένα μικρό μπρελόκ. "Οταν έπεσα, καί 

αισθανόμουν τό αίμά μου νά φεϋγη. 

μιά γλυκειά μορφή έφτερούγιζε κοντά 

μου, δυο γλυκά ματάκια με κύτταζαν 

μέ πόνο, καί δυό χειλάκια, τά δικά σου 

Λίνα μου, μοΰ ψιθύριζαν : Έδώ είμαι- 

κοντά σου ....

"Επειτα άπό πολλές μέρες, δταν συν

ήλθα στό νοοοκομίο μας έδώ, γυρμένη 

έπάνατ στό προσκέφαλό μου, μιά γλυ

κεία μορφή μοΰ μιλούσε, μιά φωνή ποΰ 

έμοιαζε με τή δική σου. Μέοα στόν πυρετό μου ένόμισα πώς ήοουν σύ. Έπιασα 

ένα χεράκι, το άκούμβησα στήν καρδιά μου καί τό έσφιξα.

"Οταν ό πυρετός μου έπεσε, είδα δτι στό πλάι μου ήταν πάνια ή δεσποινίς 

'Ελένη Κ. ■ ■ ή άδελφή μας, ποΰ με περιποιήθηκε ιδιαιτέρως. Δέν ξεύρεις 

πώς σοΰ μοιάζει- ίδια φωνή, "δια μάτια. Σου γράφει αύτή τή στιγμή μέ τό 

χέρι της. Δέν τής μίλησα γιά σένα παρά τώρα, ποΰ ήλθε καί μοΰ είπε, αν 

θέλω νά γράψω σέ κανένα, καί τώρα οί δυό μας καθισμένοι κοντά, στο 

προαύλιο τοΰ νοσοκομείου, σοΰ. . . γράφομεν.

θά σοΰ έγραφα, γλυκειά μου αρραβωνιαστικιά, περισσότερα, άν δεν έφο- 

βόμουν, δτι ή άδελφή μας θά κουρασθή καί τελειώνω τό γράμμα μου μέ τήν 

ελπίδα δτι σέ οκτώ μέρες Θά είμαι κοντά σου, ΑΛΕΚΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ

πηγαίνομε— Είναι ώ 
γιατρικό σας.

’ Υζιολοχαγός τον ΙΙυροβολ^ον. 

νάστασιν τοΰ 1909 άρχηγός αύτής ήτο ό έπ’ άδελφή γαμβρός αύτοϋ 
στρατηγός κ. Ν. Ζορμπάς, ώς Βουλευτής ό Σπάρος Κριεζώτης έμεινε 
σταθερός παρά τό πλευρόντοΰ τότε πολιτικού αύτοϋ άρχηγοΰ κ. Δημη- 
τρίου Ράλλη, συγκροτήσας κατόπιν έν Εύβοίρ Ραλλικόν συνδυασμόν.

Έμπνέεται τελείως έκ φιλελευθέρων συνταγματικών ιδεών ώς θαυ
μαστής τοΰ ’Αγγλικού πολιτεύματος.

’Αγγλόφιλος τά αίσθήματα καί έκ τούτου ή άπολύτως ’Αγγλική άνα- 
τροφή τών τεσσάρων τέκνων του (δύο άρρένων καί δύο θηλέων) άτινα 
ώς μητρικήν αύτών γλώσσαν λαλοΰσι τήν ’Αγγλικήν, άπό τής γεννήσεως 
αύτών άνατραφέντα καί διαπαιδαγωγηθέντα ύπό Άγγλίδων παιδαγω
γών καί τοΰτο διότι πιστεύει ό κ. Σπΰρος Κριεζώτης, δτι ή ’Αγγλική 
άνατροφή καί έν γένει τά εύγενή αίσθήματα τοΰ Μεγάλου "Αγγλικού 
λαοΰ, άφετηρίαν έχουν τήν άρχαϊαν "Ελληνικήν ανατροφήν.

Έν ταϊς αίθούσαις τής μεγαλοπρεπούς έν Εύβοίρ. έπαύλεώς του, ήτις 
κρατεί καί τά σκήπτρα τών έκτάσεων είς γαίας καί δάση, εύρίσκει τις 
πάντοτε ριπιζομένας ύπό τοϋ ζωοδότου καί μυρωμένου έκ τών πευκώ
νων άέρος τήν γαλανόλευκον άδελφωμένην μετά τής Αγγλικής σημαίας.

Έν τή αληθώς ηγεμονική έπαύλει τούτη, τή φερούση τό οικογενεια
κόν όνομα τών Κριεζωτών, ύψουμένη δ' έπί δασοφύτου καί μαγευτικής 
θέας λόφου, καί δεσποζούση γραφικωτάτων τοπίων τών ιδιοκτησιών του 
Τριάδος καί Φηγών, τή περιβαλλόμενη ύπό όρίζοντος άφθάστου φυσι
κού μεγαλείου, ό Σπΰρος Κριεζώτης ελαβε τήν τιμήν νά δεχθή καί 
φιλοξενήση μεγαλοπρεπώς τήν Α. Μ. τόν Σεπτόν ήμών Βασιλέα ’Αλέ
ξανδρον κατά τήνβΟην, 311*  Αύγούστου καί Ιην Σεπτεμβρίου τοΰ έτους 
τούτου, τό πρώτον έπισκεφθέντα τήν Εύβοιαν ώς Βασιλέα, άποκομίσαντα 
δέ τόσον ζωηράς καί μαγευτικός έντυπώσεις έκ Τριάδος, ώστε άπεκρυ- 
στάλλωσεν αύτάς ίδιοχείρως έπί τοΰ τηρουμένου τών έπισκεπτών τής 
έπαύλεώς λευκώματος καί ύπεσχέθη τφ εύπατρίδι ιδιοκτήτη νά έπανα- 
λάβη ταχέως τήν εύάρεστον έπίσκεψίν Του.

Διά νά κρατήση δέ εις τήν μνήμην του δσον τό δυνατόν περισσότερον 
καιρόν τάς ζωηράς καί μαγευτικός έντυπιόσεις Του, έλήφθησαν φωτο- 
γραφίαι, ών δύο παραθέτει σήμερον ή «Εικονογραφημένη», δοθείσης 
τής πρός τοΰτο άδειας παρά τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέως πρός τόν εύπα- 
τρίδην ιδιοκτήτην κ. Σπύρον Κριεζώτην.

Χρονογραφικώς λέγομεν ενταύθα δτι, τής ηγεμονικής ταύτης έπαύ- 
λεως, εικόνας Οαυμασίας τών γοητευτικών τοπείων τής όποιας μετά 
λεπτομερούς περιγραφής έχουν άναγνιόσει πρό καιρού οί φίλοι τοΰ 
Περιοδικού, πρώτος έστεμμένος έπισκέπτης είναι ό πατήρ τοΰ πρώτου 
Βασιλέως τής Ελλάδος Όθωνος Λουδοβίκος τής Βαυαρίας, δεύτερος δ 
άείμνηστος Όθων μετά τής ’Αμαλίας, οΐτινες συνανήλθον μετά τοΰ 
στρατηγοΰ Κριεζιότου, Γενικοΰ τότε Διοικητοΰ τής Εύβοιας, είς τήν 
δεσπόζουσαν τής Τριάδος καί τής Εύβοιας ύψικάρηνον Δίρφυν (ύψος 
1757 μ·) έν ή καί έλαξεύθησαν τά ονόματα αύτών έπί τής κορυφής έπί 
μεγάλου βράχου καί τρίτος έστεμμένος έπισκέπτης ό νΰν εύκλεώς 
’Ανάσσων ’Αλέξανδρος.

— Τώρα. κύριε ύπολοχαγέ, νά βάλω καί έγόι δυό λόγια κάτω απα

τό γράμμα σας.
"Ενας τόνος έλαφράς μελαγχολίας έδονοΰσε τή φωνή τής νοσοκόμου, 

ένφ έκύτταζε κατάμματα τόν νεαρό αξιωματικό.
— Ευχαρίστως, άδελφή μου, μά 

σάς έκούρασα μέ τόση φλυαρία.
Ή "Ελένη Κ ... έπήρε τήν πέννα, 

έστάθηκε λιγάκι καί έπειτα μέ άπο- 
φασιστηκότητα έγραψε:

Φίλη Δ εοποινίς,

'Επιτρέψατε καί σέ μένα, ποΰ περι

ποιήθηκα αδελφικά τόν άρραβαινιαστικό 

σας και εζησαμε κοντά τόσες μέρες, νά 

σας συγχαρώ. ' Ο κ. Αλέκος Γερασί

μου είναι ένας ήρως. Αύτός παρέσυρε, 

έπί κεφαλής, ολόκληρο τό λόχο του στό 

πολύ μακρυά, καί άν παρέλειψε τί

ποτε στό γράμμα του, είναι δτι ό Γάλ

λος άρχιοτράτηγος, μόνος του, τοΰ έκρέ- 

μαοε ατό στήθος του τό παράσημο τής 

Λεγεώνος τής Τιμής Είσθε ευτυχισμένη 

ποΰ θά γίνετε γυναίκα του καί σάς εύχο

μαι κάθε εέ’τυχία.

ΕΛΕΝΗ Κ.

Ή νοσοκόμος έσηκώθηκε σιγά - 
σιγά, έσφράγισε τό γράμμα, έγραψε 
τή διεύθυνσι καί τό εδωκε στόν 
ύπολοχαγό. 
μέσα τώρα. Σέ λίγο Οά σάς φέρω τό
*

Νύχτα. . . Στό μικρό καμαράκι τοΰ νοσοκομείου, τό κατάλευκο, σέ 
ένα μικρό γραφείο, ένα νέο κορίτσι μέ στολή νοσοκόμου γράφει. Μιά 
στιγμή σταματφ δύο δάκρυα κυλούν άπ' τά μάτια της.

— ... Καί ’γώ ένόμιζα πώς τά μαΰρα του μάτια, μέ τό τόσο βαθύ 
βλέμμα, τά μάτια ποΰ έβλεπα μέσα τους τή χαρά, δταν μέ κύτταζαν, τό 
βλέμμα, πού έφθανε κατάβαθα στην καρδιά μου, τό γέλοιο έκεϊνο τό 
σοβαρό . .. δλα αύτά ήσαν γιά μένα. Καί σήμερα! Ώ σήμερα ! Έγραψα 
μέ τό χέρι μου τά πιό τρυφερά λόγια άγάπης .... σ’ έκείνη ποΰ άγαπφ.

ΚΩΝΣΤ. ΛΑΔ.

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Π. ΠΟΥΡΗΣ

ΜΕ τό ίδιον βαθυστόχαστον καί 
γαλήνιον βλέμμα καί μέ τό 

ίδιον έλαφρώς έπανθοΰν μειδίαμα, 
τά όποία άπηθανάτισε τού φακού 
ή ειλικρίνεια είς τήν παρατιθεμέ- 
νην είκόνα—κάτοπτρα μιας ψυχής 
θερμουργοϋ, μιάς ψυχής ύργώσης 
τήν δημιουργικήν πρόοδον καί 
ένατενιζούσης πρός τό μέγα καί 
ύψηλόν καθήκον, τό όποιον θέτουν 
ώς σκοπόν τοϋ βίου των οί ηθικοί 
καί ισχυροί χαρακτήρες, τής άνυ- 
ψώσεως τοΰ περιβάλλοντος έν ώ 
βιοΰν καί τής δι’ αύτοϋ βελτιώ- 
σεως τής ιδίας αύτών καταστά
σεως· μιάς ψυχής πλημμυρούσης 
άπό ορμήν καί στοργήν καί φιλαλ
ληλίαν — μέ τό ίδιον αύτό βαθυ
στόχαστον βλέμμα καί τό γλυκύ 
μειδίαμα άντιμετώπισε τήν ζωήν 
δ Δημοσθένης Π. Πουρής καί 
ύψώθη έκεΐ, δπου τόν σονήντησε 
τόν παρελθόντα ’Οκτώβριον ό θά
νατος. Μέγαν καί λευκόν βιομή- 
χανον λευκόν καί στοργικόν οικο
γενειάρχην.

Ή ιστορία τοΰ Δη^οσθένους 
Πουρή είναι σύντομος, όπως δλων 
τών άληθινών μεγάλων δημιουρ
γών, καί γράφεται μέ μίαν μόνην 
λέξιν,·ήτις συγκλονίζει ώς άνακαι- 
νιστικός σεισμός μέσα εϊς ύπνώτ- 
τοντα έρείπια: «Έδημιούργησε!» 
Έδημιούργησεν έκ τοΰ μηδενός 
ένα έμποροβιομηχανικόν κόσμον. 
Ό Πειραιεύς τόν έδέχθη νεαρώ- 
τατον έτι τήν ηλικίαν καί δταν ή 
σφύζουσα σήμερον άπό τόν έμπο- 
ρικόν καί βιομηχανικόν οργασμόν 
πόλις δέν είχεν άκόμη ύποπτευθή 
τό δΓ αύτήν προοιωνιζόμενοι- μέλ
λον. Έγκατεστάθη έν αύτή καί μέ τήν ψυχήν του, τήν θερμαινο- 
μένην άπό τό βιομηχανικόν δαιμόνιου καί μέ τόν χαρακτήρα του τόν 
ρηξικέλευθοι-, τόν εύθύν καί άσπιλον έγινεν ή συνείδησις τής Κοινω
νίας είς τήν όποιαν άνηκεν. Αύτός είναι ό μέγας καί άπαρασάλευτος 
νόιιος τής άλληλοεπιδράσεως, τόν όποιον ό πραγματιστής σοφός τοϋ 
Νέου Κόσμου διατυπώνει ώς έξής, προκειμένου περί τής δράσεώς τών 
Ατόμων: "Ανθρωποι μέ χαρακτήρα είναι ή συνείδησις τής κοινωνίας 
είς τήν οποίαν άνήκουν. Ό Δημοσθένης Πουρής ήτο πράγματι βιομή- 
χανος καί άπό χαρακτήρος φίλεργος, καί ούτω άπέβη ό χαρακτήρ τοϋ 
περιβάλλοντος "Ο Δημοσθένης Πουρής έγαλούχησε τόν Πειραιά καί ό 
Πειραιεύς έγαλούχησε τόν Δημοσθένην Πουρήν. "Ητο άνθρωπος μέ 
ισχυρόν χαρακτήρα καί είλκύοθη άπό τόν θετικόν πόλον τής ζωής, δπό- 
θεν κατέλαβεν έξέχουσαν θέσιν μεταξύ τών συντελεστών τοΰ σημερινού 
εμπορικού καί βιομηχανικού μεγαλείου τοΰ Πειραιώς, είς τήν χαλυβδί- 
νην μετώπην τής ιστορίας τοΰ όποιου θά μείνη βαθέως καί άνεξιτήλως 
έγχαραγμένον τό όνομα τού πολυθρήνητου νεκρού.

Είς έποχήν κατά τήν όποιαν ή δημιουργία έγχωρίου βιομηχανίας 
έθεωρεϊτο έγχείρημα έκ τών δυσκολωτέρων. ό Δημοσθένης Πουρής 
ίδρυσε τόν ομώνυμον Οίκον Οινοπνευματοποιίας καί Κονιακοποιίας, 
καί εύρύνων όλονέν τά θεμέλια αύτού διά τής ακαμάτου φιλεργίας του, 
τής εύγενείας τού ήθους καί τής λευκότητος τοΰ χαρακτήρος του, κατώρ- 
θωσεν, είς ολίγον χρονικόν διάστημα, νά τόν καταστήση κραταιόν. 
Καί τά προϊόντα τοΰ Οίκου Οινοπνευματοποιίας καί Κονιακοποιίας

ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΜΑΣ

Ητεραστία καί άτέρμων πυρολαϊλαψ, πού είχε άπλωθή έπάνω είς 
^τόν πλανήτην μας, αληθινή θεομηνία, τέσσαρα χρόνια τώρα, έσβυσε 

καί έσβυσε γιά πάντα. Περίοδος ειρήνης μακράς άνοίγει τώρα, δπως 
μάς εξαγγέλλουν οί ’Ισχυροί τής Γής. ειρήνης κατοχυρωμένης διά πλή
ρους ίκανοποιήσεως δλων. Λύεται ουτω καί τό μέγα πρόβλημα, τό 
όποιον ώρθοΰτο έμπρός είς τήν γενεάν μας, τό «’Ανατολικόν Ζήτημα» 
καί ή Μεγάλη Φυλή, πού τόσφ πολύ έβασανίσθη καί έμαρτύρησε έπί 
σειράν αιώνων, έπιδίδεται είς τά έργα τής είρήτης, χωρίς έξωτερικοΰς 
περισπασμούς, άδιαίρετος πλέον καί αδιάσπαστος διά νά μεγαλουργήοη 
είς Πολιτισμόν, είς Έπιστήμας, Τέχνας, Έμπόριον, Βιομηχανίαν, 
Ναυτιλίαν.

Ή «Είκονογραφημένη» είχε καί αύτί) τάς περιπετείας της. Ό ύπερ
τετραετής πόλεμος τήν άπεστέρησε τών μεγάλων κέντρων τού Ελλη
νισμού, άπό τά όποια ήντλει τό οικονομικόν καί ηθικόν κύρος της. Τό 
ένα μετά τό άλλο, ή Τουρκία πρώτη καί η Αύστρία, ή Βουλγαρία έπειτα, 
καί ή Ρωσσία καί ή Ρουμανία μετ’ αύτάς καί ή Αίγυπτος καί ή ’Αμε
ρική καί αί Ίνδίαι καί ή Άβυσοινία, λόγφ τών τορπιλλίσεων, έκλεισαν 
τάς πύλας των είς αύτήν καί έδέησε νά στηριχθή είς μόνην τήν Ελλάδα. 
’Ολίγοι δύνανται νά φαντασθοΰν τί έσήμαινε αύτό. Έχρειάσθησαν θυσίαι 
διά νά στηριχθή, νά κρατηθή μέσα είς τήν δίνην αύτήν,ήτις μόνον ερεί
πια έσώρευε γύρω μας. Νά κρατηθή μέχρις δτου παρέλθη ή καταιγίς.

Δ. Πουρή, ατινα τάχιστα κατέλα
βαν τήν πρωτεύουσαν θέσιν είς 
τήν Αίγυπτον, ’Αμερικήν, Ρουμα
νίαν, Ρωσσίαν καί άλλαχοΰ οιε- 
λάλουν είς τά πέρατα τού Κόσμου 
τήν άλματωδώς ζωογονουμέι-ην 
ύπό τής ιδιωτικής πρωτοβουλίας 
Ελληνικήν βιομηχανίαν.

Οί πράγματι ισχυροί καί ρωμα
λέοι χαρακτήρες δέν κουράζονται 
άπό τήν έργιόδη νίκην, ούδέ ικα
νοποιούνται εύκόλως ύπό μιάς έπι. 
τυχίας, καί έφ’ δσον αισθάνονται 
δτι δέν άπέλιπεν αύτοϊς ή δύναμις, 
στρέφονται πρός άλλα σημεία, ϊνα 
καί ταΰτα καταλαμπρύνωσι μέ τήν 
σφραγίδα τής δράσεώς των. Οΰτω 
καί ό Δημοσθένης Πουρής: Δέν 
άνεπαύθη έπί τών θαλερών δαφνών 
τών εμπορικών καί βιομηχανικών 
επιτυχιών του καί τής δημιουργίας 
οικογένειας κατά πάντα εύτυχού- 
σης καί κατά πάντα άξίας τοΰ 
γεννήτορος αύτής, άλλά προσέφ ερε 
τά διακρίνοντα αύτόν προτερή
ματα τής άοκνου φιλεργίας, τής 
ευθύτητας καί τού άσβέστου πρός 
τήν Πρόοδον έρωτος εις κοινω
φελή καί φιλοπόλιδα δράσιν. πότε 
ώς άντιπρόσωπος τού Πειραιώς 
είς τό Κοινοβούλιον, πότε ώς Δη
μοτικός Σύμβουλος, καί ώς Πρόε
δρος τοΰ Δημοτικού Συμβουλίου, 
καί πότε ώς Πρόεδρος τής Λιμέ, 
νικής ’Επιτροπής, άφήσας παντού, 
δπου έθεσε τάς λεύκάς του χεϊρας 
καί δπου προσήλωσε τήν θετικο- 
λόγον καί πραγματολόγον σκέψιν 
του, ίχνη λαμπρά καί άξιομίμητα. 
Έπί τού στήθους τοΰ έκλεκτοΰ αυ
τού πολίτου, ύπό τό όποιον έπαλλε

μία εύγενής καρδία καί έφλέγετο άνέσπερος δ ζήλος πρός τά, έργώδη, 
τά θετικά καί τά μεγάλα, ή Πολιτεία καθήλωσεν ώς τιμητικόν άριστεϊον 
τόν Χρυσοΰν Σταυρόν τοΰ Σωτήρος. Πλήν τοΰ "Ελληνικού τούτου παρα
σήμου ό μεταστάς Δημοσθένης Πουρής ήτο τετιμημένος διά τού Χρυ
σού Σταυρού τού ’Ιταλικού Στέμματος καί διά τού Ταξιάρχου τού 
Παναγίου Τάφου. Άλλ’ υπέρ πάντα ταΰτα, παράσημου αιώνιον καί 
υπέρλαμπρου έσεται τό έργον αύτού καί ή ευγνωμοσύνη καί ή άγάπη 
τής πόλεως τοΰ Πειραιώς, ήτις έθρήνησεν έν βαθύτατη καί άνυποκρίτφ 
οδύνη τόν πρόωρον αύτού θάνατον, καί έν πανδήμφ συρροή καί συγκι
νητική κατανύξει συνώδευσε τόν νεκρόν είς τήν τελευταίαν αυτού κατοι
κίαν, ένθα έναπετέθη τό τίμιον αύτού σκήνωμα. Διότι μόνον αύτό άπω- 
λέσθη. Τό πνεύμα τού Δημοσθένους Πουρή Οά μείνη άείζωον. δπως 
δλων τών αληθινών δημιουργών, τούς όποιους κρατούν έν τή ’Αθανασία 
τά έργα αύτών.

"Η φωτεινή καί πρακτική άντίληψίς τοΰ άειμνήστου άνδρός έξέλαμψε 
είς τά έργα τών υίών του κ. κ. Τάκη καί Μιλτιάδου Πουρή οί όποιοι 
άντί πάσης άλλης έκδηλώσεως εις μνήμην εύλαβή τού πατρός των διέ
θεσαν όλίγας ήμέρας μετά τόν θάνατδν του τό ποσόν τών 36,000 καί τό 
διένειμαν ώς άκολούθως: Είς τό Ζάνειον Νοσοκομεϊον 6000, είς τό 
Χατζηκυριάκειον 6000, είς τό Ζάνειον Όρφανοτροφεϊον 6000, είς τό 
Γηροκομεΐον 6000, είς τόν Πειραϊκόν Σύνδεσμο'· 5000, είς τόν Σύλλο
γον τής Κοινότητας Καστανίτσης 5<>00 καί είς τόν Σύνδεσμον Εργατών 
Οινοπνεύματος 2000.

1

Τώρα ό "Ηλιος τής Ελευθερίας καί τής Ειρήνης απλώνεται υπέρ τήν 
’Ανθρωπότητα. Τώρα καί διά τήν «Είκονογραφημένην», πού άπό τότε 
πού έξεδόθη δέν άντίκρυσε έξάμηνον γαλήνης — Ρωσσωίαπωνικόν πό
λεμον, Ρωσσικήν έπανάστασιν, κρίσιν έμπορικήν τής Αίγύπτου, Ανθελ
ληνικόν διωγμόν έν Ρουμανίρ καί Βουλγαρίρ, Μακεδονικόν άγώνα 
Νεοτουρκικήν έπανάστασιν, έπανάστασιν τού Γουδή, Εσωτερικήν άνά- 
πλασιν, Πόλεμον τού 1912, πόλεμον τού 1913, πόλεμον τού 1914, Τρο
μοκρατίαν τού 1916 καί ανατροπήν καθεστώτος τοΰ 1917 — άνοίγει 
νέα περίοδος δράσεώς, έπικοινωνίας μέ δλον τόν Ελληνισμόν, άνοίγει 
ή περίοδος τοΰ πολιτισμού, τής διδασκαλίας, τής μορφώσεως τής 
διαπλάσεως.

Οί παλαιοί φίλοι της άπό τά καλά καί άπό τά δύσκολα άκόμη_ χρό
νια της, άπό τούς δεκατέσσαρας τόμους της, έχουν μίαν ιδέαν τοΰ έργου 
της. Καί ακριβώς μέ τό άνά χεϊρας τεΰχος, ιστορικόν τεΰχος, διότι μέ 
αύτό τερματίζεται ή άγρια περίοδος τοΰ πολέμου, κλείει καί τό δέκατον 
τέταρτον έτος της καί μ’ αύτό τελειώνουν γιά πάντα δλα. Καί στενο
χώριες καί άνωμαλίες καί άκρίβειες, δλα, δλα, δλα.

Τί θά κάμη τώρα μέ τό δέκατον πέμπτον τό Περιοδικόν δέν είναι 
δυνατόν νά εϊπωμεν. Οί φίλοι του, ποΰ μαζή του έζυμώθηκαν καί συνε- 

πάθησαν καί έσυμπόνεσαν, ήμποροΰν νά γνωρίζουν δτι καί ημείς γνω- 
ρίζομεν τό καθήκον μας.



ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
εύτυχής Πατήο

ΩΡΙΩΝ Δ. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
Γεν. Πράκτωρό δεινοπαί) ήσας «'«μηρός τών Βουλγάρων
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τοιουτους κοινωνικούς παράγοντας.

πού

σι» ν, εκοπιασαν,

του, και τοΰτο oq

.φακιανακης. 
μόλις πρό τριετίας κατελ- 
θών ένταϋθα έξ Εύρο'ιπης.

ΠΩΣ ΠΡΟΟΔΕΥΟΥΝ ΤΑ ΑΤΟΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ: ΙΩΣΗΦ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

Paris», »Le

καί σήμερον έχουν έκεϊ είς τήν διαοταΰ 
ρωσιν τών οδών Σταδίου 47 καί I . Σταύ

«Le Foncier de France et des Colonies», <La France Transatlantique» 
τών Παρισίων. «La Garantie Francaise», τοϋ Λυών, «L’Equitable de

Marine Transports», «L’6veil Fran- 
Seine & Rhone», «Le Pavilion»,

κωτατος, αγαπητός παρα 
πάντων, μειλίχιος, καταδε
κτικός, ή δέ πολυπληθής 
πελατεία του νομίζει αυτόν 
ώς φίλον, άμέσως μετά τήν 
πρώτην ήμέραν. Τούτο οφεί
λεται είς τό οτι δ κ. ’Ιω
σήφ Σφακιανάκης είνε επι
στήμων γνόίστης τής έργα
σίας του, γνώριζαν δτι διά 
τών γνώσεων μόνον έκτι- 
μάται ύ Ιατρός καί ούχί 
διά τής βαρύτητας.

‘Η «Εικονογραφημένη» 
γνωρίζουσα είς τούς πολυ
πληθείς φίλους της τήν 
μορφήν τοΰ διαπρεπούς έπι- 
στήμονυς, τόν συγχαίρει διά 
τήν περίοπτον θέσιν 
κατέλαβε μέ τά επιστημο
νικά προσόντα του.

ρου 2 ένα άπό τά μεγαλήτερα ’Ασφαλι
στικά Γραφεία τού Κόσμου

Αρκεί νά σημειώσωμεν οτι έχουν καί 
δευτέραν έδραν τού Οίκου των έν Κων- 
σταντινουπόλει, είς τό έν Γαλατά Μέγαρον 
Όμέρ Άμπΐτ Χάν, 2, 3 καί 4. υποκαταστή
ματα δέ έν Πειραιεϊ, Αλεξάνδρειά. Βηρυτ- 
τού, Μερσίνη,Σμύρνη, Σταμπούλ και Άμισσφ 
καί Πρακτορεία καθ' δλην τήν ’Ανατολήν.

Οί κ. κ. ‘Αδελφοί Σταυρίδου είναι καί 
ίδρυταί τής μεγάλης ’Ανωνύμου 'Εταιρίας 
Γεν. ’Ασφαλειών «Ό Τιτάν · ήτις ίδρύθη 
διά Β. Διατάγματος καί έχει κεφάλαιον έκ 
δρ. 2.000.000 έξ ολοκλήρου καταβεβλημένοι'.

Γεν. Διευθυντής εϊναι δ "
ρίδης, Γενικός δέ Πράκτωρ δ κ. Γεώργιος 
Δ. Σταυρίδης. "Εδρα τού ·Τιτΰνος· είναι 
αί ΆΟήναι, αντιπροσωπεύει δέ ουτος διά 
τήν Ελλάδα καί τήν ’Ανατολήν είκοσι τρεις 
ανωνύμου; 'Εταιρίας ’Ασφαλειών καί ’Αντα
σφαλειών, αί κυριώτεραι τών οποίων είναι

δέν έβράδυνεν νά έπιβληθή καί νά επίπλευση απάντων τών συναδέλφων 
φείλεται είς τά θαυμάσια άποτελέσματα, άτινα έχει πρός 

τήν μεγάλην πελατείαν του. ‘Υποψήφιος καθηγητής έν τφ Έθνικφ 
Πανεπιστημίφ δυστυχώς άπέτυχεν, καί τοΰτο πρός βλάβην τής σπουδα- 

ζούσης νεολαίας. ΊΙ Έπι- 
στήμη δμως άτενίζει τά

^Β · ' · ■

, ιινηιοι· ιίιι καί Λιμιοι,

νων, τους οποίους εχει να 
έπιδείξη ή σημερινή ’Ιατρι
κέ) ’Επιστήμη.

Ό κ. Ίωσ.

Μ
ια έκ τών μεγαλύτερων επιστημονικών φυσιογνωμιών τής συγχρό
νου ‘Ελλάδος, άνήρ άρτιωτάτης καί έγκυκλοπαιδικωτάτης μορφιό- 
σεως, χαρακτήρ σίδηρους,πνεΰμα δαιμόνιον.’Εντω προσώπφ του ήΈ/.λάς 

εΐχεν άντιπροσωπευθή έπί σειράν έτών είςτάς μεγαλύτερος Κλινικός τοϋ 
Βερολίνου, ή δέ ‘Ελληνική 
παροικία ύπερηφανεύετο 
βλέπουσα "Ελληνα έπιστή- 
μονα. ΔιΛασκονια > \ ι,; ,
μεγάλων σση.’.ν 11 . Ε ι, ® 
στήμης τόν νεαρώταιον I. |Κ
Σφακιανάκην.

Είνε άιόάκιωρ :ι _· Ιο
τρικής τού llavc.ur.
τοϋ Βερολίνου καί . η;-.·
τισιν .ιρώιο. β,,. Β
έπιμεληιή; τον Λ!:-;,'. ■>· 
Γυναικολόγοι· ζ 1 . . "
κ. ΝίίμιΊ.είνε ο μο·,ο. . . s > ·. .·· λ'-* · ΐ-τ ί'- Λ
ο . ............... >·1. .'οι I. .
γάλων επιστημονικών γν.ιί-
σιι.ν ό Λ:
θνη *1’001 lull I οιο 1 |.
ρολίνφ τής Χΐ’ιροι-ι γι.. j®£‘ Λ-*^Ι
ί’υναικολογική. ι ή SK ---- 'jg· gl·

ρολογ ά. I gggi . 3J.
έκ τών πρώτων έπιστημό-

France
9ais*
«Protecfor» τών Παρισίων, ·Α Mundial· 
τής Λισσαβώνος, La France Anglaise·, 
• Minerve», «Lutetia» τών Παρισίων, ,11 
Mare: _ “τής Γενούης, «S.I.A.T.» τού Τουρί- 
νου, «Union & Phoenix Espagnol», «Paris» 

Παρισίων κ. λ. Είς αύτάς δέν συμπε- 
ριλαμβάνονται, σημειωτέον, αί Έταιρίαι τοΰ 
εξωτερικού, μεθ’ ών δ Οίκος ’Αδελφών Σταυ
ρίδου έχει άντασφαλιστικάς συμβάσεις.

Ή περιωπή είς τήν δποίαν άνεβίβασαν 
τόν Οίκον των οί κ. κ. ’Αδελφοί Σταυρίδου, 
περιωπή τοιαύτη ώστε νά παρουσιάζεται 
κατά τά τελευταία έτη ώς ό μοναδικός οίκος 
έν τή ’Ανατολή, συγκεντρών τόοας αντιπροσ
ωπείας ’Ασφαλιστικών 'Εταιριών δλων τών 
κλάδων, οφείλεται είς τήν δραστηριότητα 
πού ανέπτυξαν οί ίδρυταί του

ΊΙ δράσις των, ή κοινωφελής, είναι ένα 
παράδειγμα διό. τόν τόπον μας. Είργασθη- 

άλλά επέτυχαν. Άς τούς 
μιμηθοΰν οί θέλοντες. Ή «Εικονογραφη
μένη* έκτιμώσα έπαρκώς τό έργον των 
τούς συγχαίρει, μακαρίζει δέ τόν ευτυχή 
πατέρα κ. Δ. Σταυρίδην, δ όποιος έκληρο- 
δότησεν είε τήν ‘Ελληνικήν Οικογένειαν

Τ
ρία άδέλφια, παιδιά τού έκ Κωνσταντινουπόλεως γηραιού συμπο
λίτου μας κ. Δ. Σταυρίδου, άπό δεκαοκταετίας έπιδοθέντα είς τά 
Ασφαλιστικά 'ίδρυσαν κατά τό 1910 τόν Οίκον Αδελφών Σταυρίδου. 

Νέοι κατηρτισμένοι άριστα είς τό επάγ

γελμα αύτό, δραστήριοι, μέ φωτιά μέσα τους. 
παλληκάρια είς τήν δουλειά τους, έδωκαν 
σπουδαιοτάτην ώΟησιν εις τόν κλάδον αύτόν

του ικου των εν

των ίσιων

ΛΟΥΚΑΣ Γ1ΑΓΊΑΛ0ΥΚΑΣ
Ο XXκι ιο nxN'roy

τής ήρω’ίκής εποποιίας τής Δοϊράνης 
δνομα τοϋ ταγματάρχου Λουκά Παπα-

Μεταξύ τών εύγενών θυμάτων 
περίβλεπτον θέσιν κατέλαβε τό 
λουκά, ούτινος τόν έπί τοΰ πεδίου τής τιμής θάνατον έκ τών πρώτων 
άνήγγειλεν ό τηλέγραφος. Γενναΐον τέκνον τής Φθιώτιδος, υιός τοΰ άλλοτε 
Εϊσαγγελέως I. Παπαλουκά καί δισέγγονος έκ μητρός τοϋ Στρατηγού 
τής Έλλην. Έπαναστάσεως I. Δυοβουνιώτου. ήκολούθησεν ένωρίς τό στρα
τιωτικόν στάδιον έξελθών τής Σχολής τών Εύελπίδων καί άναδειχθείς 
ταχέως έκ τών σπανίων αξιωματικών τοϋ Στρατού μα; άμιλλώμενος εις 
μόρφωσιν. ενθουσιασμόν, γενναιοψυχίαν καί ήρωϊσμόν. 'Ολόκληρος δ βίος 
τοΰ γενναίου αξιωματικού ήτο μία συνεχής καί αδιάλειπτος σειρά ωραίων 
αγώνων καί πλήρης αυτοθυσίας καί αύταπαρνήσεως. Ό Μακεδονικός άγών 
άπό τοϋ 1906-1909 έγνώρισε πρώτο; τά; ϋπηρεσίας τοΰ Παπαλουκά. Δια- 
τελών έκ τών έγκριτων 
καί δρώντων μελών τοΰ 
Μακεδονικού Κομιτάτου 
μετέσχεν ένεργώς τού 
έθνικοΰ έκείνου άγώνος, 
ήγηθείς έθελοντικοΰ σώ
ματος κατ’ έπανάληψιν, 
καί ύπό τό ψευδώνυμον 
«Καπετάν Ρουμελιώτης· 
άπέβη εις τήν περιοχήν 
τής Καρατζόβας καί άλ
λων τμημάτων δεινοπα- 
Ηούντων τής Μακεδονίας 
ό πρόμαχος τοϋ Ελλη
νικού πληθυσμού καί δ 
αληθής προστάτης καί 
παρήγορος τού ύποδού- 
λου 'Ελληνισμού. Είς τόν 
Παπαλουκάν ούτω όφεί- 
λεταιή καταστροφή πολ
λών Βουλγαρικών χωρίων 
καί ή άπηνεστέρα κατα- 
δίωξις τών συμμοριών αυ
τών. Συνεκρότησε μετ’ ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ
αύτών καί μάχας, έξ ών
ή παρά τό Κωστανέτζι συναφθεΐσα έσχεν ώς αποτέλεσμα τήν καταστρο
φήν όλοκλήρου πολυαρίθμου συμμορίας, καί τήν πυρπόλησιν τοϋ χωρίου, 
δπβρ άπετέλει τήν Βουλγαρικήν εστίαν έν τή περιφερείφ έκείνη. Μετά τό 
πέρας τοϋ Μακεδονικού άγώνος άπεστάλΥ) ύπό τής Κυβερνήσεως πρός 
σπουδήν τής άεροπορία; είς Γαλλίον μεταξύ τών πέντε πρώτων άξιωμα- 
τικών, τυχών μετά τό τέρμα τών σπουδών του πτυχίου, άλλ’ δ έκραγείς 
κατά τό 1912 Βαλκανοτουρκικός πόλεμος διέκοψε πάσαν άλλην μέριμναν 
τοΰ άνδρείου στρατιώτου, καί είς τό πρώτον σάλπισμα έσπευσεν εϊς τό 
έν Τυρνάβφ εύζωνικόν τάγμα, εϊς ό άνήκεν. Άμφοτέρας τάς έκστρατείας 
ανελλιπώς άκολουθήσας έδιδε πάντοτε τό παράδειγμα τής άνδρείας καί 
τής αύταπαρνήσεως, έπιδείξας σπάνιάς στρατιωτικός άρετάς, καί τραυμα- 
τισθείς έν τέλει παρά τήν Βυσσώκαν έπικινδύνως. Άλλά καϊ δ Ηπειρω
τικός άγιον δέν άφισεν άσυγκίνητον τήν γενναίαν ψυχήν τού άλησμονήτου 
ταγματάρχου. ’Εκ τών πρώτων σπεύσας μετέσχε μετ’ ενθουσιασμού τού 
έθνικοΰ έκείνου άγώνος, παρέχων πάντοτε τήν πολύτιμον συμβολήν του, 
ένθαρρύνων, δδηγών καί έμπνέων. Εύγενής τήν καρδιάν, σεμνός τό ήθος, 
αδάμαστος τόν χαρακτήρα, δ ήρωϊκός στρατιώτης θά μείνη άληστος ού 
μόνον εϊς τούς συστρατιώτας του, άλλά καί εί; δλόκληρον τήν Ελληνικήν 
κοινωνίαν, ήτις πάντοτε τόν περιέβαλλε μέ άπειρον έκτίμησιν καί άγά
πην, τιμώσα ούτω έν τω προσώπφ αύτοΰ τόν αληθή στρατιώτην τοΰ καθή
κοντος, δ δποΐος μίαν μόνον έπιθυμίαν είχε καί διά μίαν ιδέαν είργάζετο, 
ύπέρ τοΰ μεγαλείου τής Πατρίδος του.

ΜΑ ΓΙΑΤΙ)

"Ενα τηλεγράφημα έκ Λονδίνου μάς άνήγγειλε δτι τό «Νταίϊλλυ - Κρό- 
νικλ» γράφον περί τών έν Μακεδονία Συμμαχικών θριάμβων, έκάκιζε τούς 
Έλληνας διά τήν ϋπέρμετρον μετριοφροσύνην των, ώς έκ τής δποίας δέν 
έξετιμήθησαν έπαρκώς τά κατορθώματα τοΰ Ελληνικού Στρατού. Τί εύγε- 
νικά πού γράφει τό διάσημον αύτό φύλλον! Αλήθεια! Τί μετριοφροσύνη! 
Χάρις είς τά τότε έν τώ Γεν. Έπιτελείφ μεγάλα κεφάλια, παρήλθε δλος 
δ πόλεμος τού 1912 -1913 ύπό έχεμύθειαν, διότι άπηγορεΰθη αύστηρότατα 
καί είς "Ελληνας καί ξένους δημοσιογράφους νά παρακολουθήσουν τόν 
στρατόν μας. Δέν έπετράπη τότε ούτε είς κινηματογράφους, ούτε είς φωτο
γράφους νά λάβουν ταινίας ή φωτογραφίας. Καί μόνον δταν είδαν δτι οί 
πάντοτε έξυπνοι Βούλγαροι κατέκλυσαν τόν κόσμον μέ τηλεγραφήματα, 
περιγραφάς, ταινίας, καί φωτογραφίας έβγαλαν διαλαλήσεις διά νά ζητή
σουν δημοσιογράφους καί φωτογρ. μηχανάς. Τό ίδιο έγινε καί τώρα "Ολη 
αύτή ή έποποιία τοΰ ’Εθνικού στρατού περνφ υπό ϊνκόνιτο αύστηρότατον. 
Όλοι οι ξένοι στρατοί είχαν ειδικήν ύπηρεσίαν διά τούς ξένους ανταπο
κριτές, τούς κινηματογράφους κ. λ. Έδώ, μολονότι έκλήθη ύπό τοΰ Α' 
Σώματος Στρατού ή μόνη παρ’ ήμΐν Ελληνική έταιρία κατασκευής Κινη
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ματογραφικών ταινιών Άστυ Φιλμ;» νά τοΰ όργανώση στρατιωτικήν 
ύπηρεσίαν κινηματογράφου, μολονότι αύτός δ κ. Βενιζέλος τής ανέθεσε 
τήν μελέτην τής έγκαταστάσεως κινηματογράφου είς τό στρατόπεδον πρός 
άναψυχήν τών μαχομένων άνδρών, μολονότι προσεφέρθη αύτή νά μεταφέρη 
κινηματογραφικώ; δΓ ειδικών συνεργείων εϊς τό στρατόπεδον τά χωριά 
μας, καί τά καφενεία των καϊ τής εκκλησίες των καί νά προβάλη τής 
κοροέλλες τοϋ μετώπου δωρεάν εϊς τόν λαόν, διά νά παρακολουθή βήμα 
πρός βήμα τόν στρατόν του, δέν έγινε τίποτε. Μάτην ήλθε έκ ΙΙαρισ'ων ό 
παρά τή πρεσβείφ μας στρ. ακόλουθος κ. Χατζημιχάλης, συνταγματάρ
χης, φωνάζων δτι, ένφ είς τό Παρίσι χαλ$ δ κόσμο; μέ τούς άλλους στρα
τούς. εϊς τά κινηματογραφικά εκράν ούτε ένα τσαρούχι εύζώνου δέν έκαμε 
τήν έμφάνισιν του καϊ ούδέ κουβέντα γίνεται περί ‘Ελληνικού στρατού. 
Καί φεύγει ή κοινοβουλευτική επιτροπή διά τά ύπό τών Βουλγάρων κατα- 
στραφέντα μέρη, χωρίς νά πάρη μίαν μηχανήν διά νά δμιλήση εύγλωττό- 
τερα αύτή καί διαλαλήση τάς κακουργίας των. Καί φεύγει δ «Άβέρωφ 
διά τήν Κωνσταντινούπολιν και δέν τού μπαρκάρουν ένα όπερατώρ μέ τά 
σύνεργά του. Μά λέγεται μετριοφροσύνη αύτή τάχα: Γιά άνοϊξτε ώ Αρμό
διοι τά περί Φρενιτίδων νόσων» τοΰ καθηγητοϋ κ. Κατσαρά.

ΑΣΦΟΔΕΛΟΙ

Ό γλυκός καί σάν βελούδο απαλό; στόν στίχο του ποιητής Μαλακάσης 
έξέδωκε νέαν συλλογήν εκλεκτών ποιημάτων του ύπό τόν άνωτέρω τίτλον. 
Άγγέλλομεν άπλώς τήν ίκδοσιν αύτήν, διότι τό έργον τοΰ Μαλακάση δέν 
κριτικάρεται σέ λίγες γραμμές.

ΝΙΚ. ΠΙΛΑΒΙΟΣ

Μέ αληθινήν συντριβήν ή «Εικονογραφημένη» έμαθε άπό τήν 'Ελβετίαν 
τόν θάνατον τοΰ άρχαίου συνεργάτου της Νικ. Πιλαβίου. Διά τό Περιοδι
κόν δ Πιλάβιος ήτον αληθινά πολύτιμος παράγων. Άπό τήν πρώτην στιγ
μήν ποϋ κατά τό 1904 έξαπεστάλησαν εϊς τά πέρατα τού Κόσμου αί άγγε- 
λίαι, δι’ ών άνεκοινοϋντο ή προσεχής έκδοσις τής Εικονογραφημένης», δ 
Πιλάβιος έτρεξε, μέ τό σφρίγος τών είκοσι χρόνων του, μέ τόν ενθουσια
σμόν ποϋ τοϋ ένέπνεε ή άγαθή του ψυχή καί ή πρός κάθε νέον στοργή του. 
μέ τήν σβελτέτσα του, ποΰ είχε εϊς δλα, μέ τό γούστο πσύ τοΰ έδιδε ή 
άρτίστικη έπίδόσις καί μόρφωσίς του, καϊ μέ τό τελειότατου φωτογραφικόν 
μηχάνημά του καί έστάθη είς τό πλευρόν της. Τήν έποχήν έκείνην — τό 
καυχάται αύτό ή «Εικονογραφημένη»—ήτο άγνωστον πράγμα διά τόν 
‘Ελληνικόν Τύπον τό φωτογραφικόν ρεπορτάζ. Ένημερότης δημοσιογρα
φική έθεωρεϊτο τότε έν ώρ$ ύπουργικής μεταβολής τό νά δημοσιεύη κάθε 
έφημερίς τάς εικόνας ένός, δύο ή καί δλων τών νέων υπουργών. Τούς 
περιφήμους λοιπόν πολιτικούς κύκλους ποϋ έσχηματίζοντο εϊς τό Σύν

ταγμα, τήν κάθοδον τοΰ 
παραιτηθέντος πρωθυ
πουργού καί τήν άνοδον 
τών νέων ύπουργών εϊς 
τά Ανάκτορα διά νά δρ- 
κισθούν, ή «Εικονογρα
φημένη» τήν άπαθανά- 
τισε, κατά τό 1904-1905, 
ώς έπίσης καί δλην τήν 
τραγικήν δολοφονίαν τοΰ 
Δηληγιάννη, τήν δποίαν, 
χάρις είς τόν Πιλάβιον 
παρηκολούθησε μέ 34 
φωτογραφίας, άπό τόν 
σταθμόντών Α’ Βοηθειών, 
πού εϊχε άποτεθή δ νεκρός 
έως τοΰ νεκροταφείου.

Όμοίαν Αμερικανικήν 
επιτυχίαν εϊχεν ή «Εϊκο 
νογραφημένη», καί κατά 
τήν άφιξιν τών Βασιλέων

νικολαος πιλάβιος τής ’Αγγλίας, τοΰ Βασι-
λέως τής ’Ιταλίας, κατά 

τούς ’Ολυμπιακούς άγώνας κ.λ. Ή «Εικονογραφημένη» θρηνεί τόν άρχαΐον 
συνεργάτην της, κλαίει τά νειάτα του, κλαίει τόν έπιστήμομα, τόν καλλι
τέχνην, τόν φίλον, τόν καλόν και Ανιδιοτελή.

Ο ΛΑΣΚΑΡΗΣ *

Καταντφ νά πιστεύση κανείς δτι δ Νόμος τών Πιθανοτήτων, ποΰ πιστεύουν 
μόνον οί παίζοντες χαρτιά καί άκραδάντως πιστεύουν δτι δσες φορές ήλθε 
τέρσο ένα χαρτί, άλλες τόσες θά έλθη σότο καί γενικώς δτι δσες φορές 
έχασαν, άλλες τόσες θά κερδίσουν, είναι άληθινά νόμος. Ό συγγραφεύς 
μας Λάσκαρης, δ Νίκος Λάσκαρης, δέν είχε γνωρίση τήν πίκρα καί τήν 
άτυχία. Είχε φτειάξει τήν φωληά του, μιά φωληά εύτυχισμένη καί είχε 
άρχίσει νά βλέπη ένα-ένα τά παιδιά του νά άποκαθιστώνται, εύτυχισμένα καί 
αύτά. Μά ή Μοίρα, ή Κακή Μοϊρα, έφθόνησε τήν τόση του εύτυχία.Ένα μαΰρε 
βράδυ τά παιδιά του πηδούν σ’ ένα αυτοκίνητο καί δ Χάρος τό πέρνει μέ
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τής φτεροΰγες του καί τό χτυπά επάνω σέ μιά κολώνα τοϋ ήλεκτρικοΰ. 
Τό άμάξι άνατρέπεται καί ανασύρουν άπό κάτω νεκρό τό αγόρι του, τόν 
Άγγελον, ένα χαριτωμένο παλληκαράκι δεκαεπτά δεκαοκτώ έτών. Καί 
σάν νά μή έφθανε αύτό, σέ λιγον καιρό ή ίδια ή ζηλιάρα Μοίρα τοϋ τραβψ 
καί άλλο κτύπημα. Γιά λίγες μέρες χάνει τόν γαμβρόν του, τόν X. Καλ- 
λιοντζήν, σύζυγον τής κόρης ταυ. νεαρώτατον καί γεμάτον άπό ελπίδας 
μέλλοντος. Τί νά είπή ή «Εικονογραφημένη» είς τόν άμοιρον φίλον καί 
συνεργάτην της καί είς τήν οικογένειαν του! Νά τήν βεβαίωση ότι λυπεΐ- 
ταί μαζή της, ότι συμμερίζεται τήν οδύνην της ; Μά σάμπως ή συμφορά 
είναι κανένα βάρος, ποΰ ήμπορεΐ κανείς, δίνοντας ένα χέρι, νά ανακούφιση; 
Ή Αθηναϊκή Κοινωνία έδειξε δλην τήν συντριβήν ποΰ ήσθάνθη διά τά αλλε
πάλληλα αύτά κτυπήματα τής Μοίρας, άλλά μέ αύτό δέν θά λιγόστευσε 
ή όδύνη τοϋ Πατέρα καί τής Μάνας. Μόνον δ καιρός σταλλάζει μέ τό πέρα
σμά του τήν παρηγοριά, δ καιρός ποϋ έχει γυρίσματα πάλι καί θά τούς 
χαρίση καινούργιες ευτυχίες. Ή «Εικονογραφημένη» αύτές τής καινούρ
γιες εύτυχίες τούς εύχεται.

*
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ RIRE

Χαριτωμένο είναι τό πρώτον τεύχος τοδ «Γέλιου», περιοδικού, τό όποιον 
ήρχισε νά έκδίδη δ γνωστός οίκος Διαφημίσεων «Κόκ Ρούζ». Είναι γελοιο- 
γραφικόν λεύκωμα, ύπό τήν διεύθυνσίν τοϋ γνωστού καλλιτέχνου κ. Ε. 
Παπαδημητρίου, τά δέ πρώτα τεύχη του είναι γεμάτα άπό πρώτης τάξεως 
καρικατούρες τού Δαγκλή, τοϋ Κουντουριώτη καί άλλων μέ ωραίες γραμ
μές, ποϋ μιλούν καί σας λέγουν ποιος είναι δ καθένας. Τοϋ εύχόμεθα κάθε 
προκοπήν.

4-
ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΠΕΝΘΗ

Ή πρωτεύουσα έβυθίσθη εις τό πένθος μέ τάς έκ τού πολέμου κακου
χίας καί μέ τήν ένσκήψασα έπιδημίαν τής Γρίππης-

Ό Ερμής τοϋ Πραξιτέλους, δ άθλητικώτατος τό παράστημα, δ Όλυμ- 
πιονίκης Σωτ. Βερσής ΰπέκυψε είς τό μοιραϊον τέλος.

Ό Γ. Καρατζάς, τοϋ Υπουργείου τών 'Εξωτερικών, ή διπλωματική 
έκείνη ιδιοφυία, δ βλαστός τής μεγάλης Ελληνικής Οικογένειας, δ έκ 
Καρατζάδων, έξέλιπε καί αύτός, προπεμφθείς μέ μεγάλας τιμάς ύπό τής 
Πολιτείας καί έν μέσφ συντριβής τής κοινωνίας.

Ό Κ. Ζυρίνης, δ γνωστός έμπορευόμενος τής Δρέσδης πάει καί αύτός.
"Ενα χαριτωμένο άγγελοϋδι, ή May τής κυρίας Σ. Μεσσηνέζη, πνιγέν- 

τος έπίσης πρό τίνος έκ τορπιλλίσεως, άνηρπάγη καί αύτό άπό τήν ζεστή 
άγκαλιά τής μαμάς του.

Ό Έμ. Καρζής, δ μαιευτήρ, έφεδρος άνθυπίατρος, άπό τούς στοργικούς 
φίλους τοϋ Περιοδικού, ύπέκυψε καί αύτός είς τήν άπαισίαν έπιδημίαν.

Καί δ Γιαννάκης μας, δ λατρευτός μας, τού έκ τών 'Ιδιοκτητών τοϋ 
Περιοδικού κ. Κων. Λαδοπούλου, έκοιμήθηκε ένα ξημέρωμα γιά πάντα 
στήν άγκαλιά κάποιου άγγέλου.

Ή «Εικονογραφημένη» ραίνει μέ δάφνες καί μενεξέδες τούς άπαλούς 
άκόμη τάφους καί λυπεΐται είλικρινώς μαζή μέ τής οικογένειες που τόσον 
σκληρά έπλήγησαν.

*
ΣΩΤΗΡΙΑ ΙΑΤΡΙΔΟΥ

ΣΩΤΗΡΙΑ ΙΑΤΡΙΑΟΥ

Τί έξέλιξιν ποϋ ύπέστη αύτό τό κορίτσι! Πρό δύο περίπου έτών άκόμη 
ήτον μία άφανής έργάτις τής σκηνής, ή δποία δμως, δταν πέρυσι έγινε 

δ θίασος τής Άλάμπρας διά 
νά παίξη τά «Παναθήναια» 
ήρχισε νά δίδη πολλάς έλπί- 
δας. Καί πράγματι διεκρίθη 
εις τά ρολάκια, ποϋ τής ένε- 
πιστεύθησαν. Ποιος δέν τήν 
ένθυμείται «Παβιλάκην» μέ 
τόν Λύτρα, δταν μέ τήν 
ώραίαν φωνήν ποϋ παραλλή- 
λως είναι προικισμένη, έχα- 
λοϋσε τόν κόσμο μέ ώραίες 
μπαρκαρόλλες-παρωδίες καί 
εύθυμες καντσονέττες. Πέ
ρυσι άκριβώς καί ή «Άστυ 
Φίλμς», ή Ελληνική Εται
ρία κατασκευής κινηματο
γραφικών ταινιών, ή δποία 
προσπαθεί νά εύρη άληθινά 
τάλαντα διά τήν οθόνην, τής 
ένεπιστεύθη ένα καλόν ρόλον 
διά τόν «Ανήφορον τοδ Γολ
γοθά». Έκτοτε ή Δ'? Ίατρί- 
δου έξειλίχθη τόσον ραγδαία, 
ώστε εφέτος έμφανισθεισα είς 
τό «Πανόραμα» τοϋ φίλου 
Μωραϊτίνη έπί τής σκηνής 
τών «Πανελληνίων», κατέ- 
πληξε κυριολεκτικώς. Είς 
τρεις τέσσαρας ρόλους κα
λούς ποϋ είχε, ώς δουλικό, 
καί ώς μεθυσμένος, μέ τήν 
ώραία φωνή της καί μέ τήν 
σπάνια δοξαριά της — είναι 

καί πρώτο βιολί, σολίστα — έξετρέλλανε τόν κόσμο. Καί δταν έδωκε 
τήν τιμητικήν της, τό κοινόν τήν άπεθέωσε. Έτσι έπήρε μέ τό σπαθί της 
τό πρωταγωνιστηλίκι τής έπιθεωρήσεως.

*
Ο ΟΔΗΓΟΣ

Ένα πολύτιμο βιβλιαράκι, άληθινά, έξέδωκε δ γνωστός έπιστήμων κ. Ν. 
Σάββας. Τόν «'Οδηγόν τοϋ Αύτοκινητιστοΰ». Είναι άπαραίτητον δχι μόνον 
διά τόν έξ έπαγγέλματος σωφέρ, άλλά καί είς τόν άματέρ, πρό πάντων δέ 

διά τούς στρατιωτικούς σωφέρ. Μέ αύτό θά μάθουν δχι πώ; διευθύνουν καί 
πώς χειρίζονται τήν μανέτα καί τά λεβιέ, άλλα έν πάση λεπτομέρεια τήν 
μηχανήν καί τά έξαρτήματά της.

*
Η ΜΑΝΤΩ

Τό θέατρον είναι άνάδοχος. Άν ζητήσητε σήμερον μεταξύ τών θεατρι
κών κύκλων τήν Δεσποινίδα Μαρίκαν Άνθοπούλου, ίσως δέν θά τήν εδρετε.
Οί ήθοποιοί, ύποβολεΐς, ταμία·., 
βεστιαρϊστες, μουσικοί, μηχανι
κοί, κόσμος παρασκηνίων καί 
τοϋ ούζου τής πρόβας, δέν τήν 
ξέρουν. Πρέπει νά ζητήσητε τήν 
Μαντώ.

Έπαιξε μιά φορά εις τά 
• Παναθήναια» τής Νέας Σκη
νής τήν Μαντώ, μά τόσφ τέλεια 
καί τόσφ άρεσε, ποϋ τής έκόλ- 
λησε τό δνομά τοϋ ρόλου της. 
Άπό τότε έκαμε τήν καρριέρα 
της. Διαρκώς είς τόν θίασον 
Κοτοπούλη έπερνε καλούς ρό
λους. Άλλά ή έπιθεώρησις θέλει 
και άλλα προσόντα, έκτος τής 
χαρακτηριστικής ύποκρίσεως,εϊς 
τήν δποίαν διεκρίθη. Καί έξελί- 
χθη ή Μαντώ είς χορεύτριαν. 
’Εφέτος είς τό «Πανόραμα» τοϋ 
Πανελληνίου - Μωραϊτίνη μέ μιά 
σιγανή ύπόκρουσι, μέσα σέ μιά 
ποικιλόχρωμη φωτεινή δέσμη, 
ποϋ μέ τάς έναλλαγάς του δ 
προβολεύς τήν κατηύγαζεν είς 
τό γύρω σκοτάδι τής σκηνής, 
λεπτοκαμωμένη καίαϊθερία δπως 
είναι, μέ τό πλουσιώτατο καί 
έξωτικό κοστούμι της, άνάλα- 
φρα πετώντας σάν πολύχρωμη 

ΜΑΡΙΚΑ ΑΝΘΟΤΤΟΥΑΟΥ

πεταλούδα, έδιδε μιά φαντασμαγορική εικόνα, ποΰ δ κόσμος δέν ήθελε
νά τήν χάση καί τήν έφώναζε στή σκηνή πολλές φορές κάθε βραδυά.

*
ΑΞΙΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΞΙΟΣ

Ή «Εικονογραφημένη» μετά χαράς άναγγέλλει τόν διορισμόν τοϋ έκ 
τών εκλεκτών συνεργατών αύτής κ. Νικολ. Καλογεροπούλου ώς Γραμμα- 
τέως τής «Εθνικής Πινακοθήκης». Οί άναγνώσται μας γνωρίζουσιν ήβη 
αύτόν έκ τών Βυζαντινών του μελετών, τάς δποίας δημοσιεύει εις τό ήμέ- 
τερον Περιοδικόν, άπό τίνος χρόνου, καί αΐτινες έποίησαν άρίστην έντύ- 
πωσιν δι’ εύρείαν μάθησιν καί τήν βαθεΐαν παρατηρητικότητα τών είκονο- 
γραφικών θεμάτων.

Χάριν ένημερότητΟς παρέχομεν βραχύτατον σημείωμα περί αύτοϋ, δ 
δποϊος θά καταλάβη. εϊμεθα βέβαιοι, επίζηλον θέσιν μεταξύ τών ολίγων 
Βυζαντινολόγων μας. Κορίνθιος ών (έκ Συκιάς) μετά τάς έν τή Ριζα- 
ρείφ καί τφ Πανεπιστημίφ σπουδάς του μετέβη είς Μονάχον, άκολου- 
θήσας Ιστορίαν τής Τέχνης παρά τοΐς μεγαλιτέροις τών έκεΐ καθηγητών 
τοϋ Πανεπιστημίου Schermann, Heisenberg, Biirger κλπ., καί ζωγρα
φικήν έν τφ έκεΐ Πολυτεχνείφ. Έπανελθών ένταΰθα διωρίσθη έπί 4Ετ1αν 
καθηγητής τοΰ Διδασκαλείου Κερκύρας καί ήδη Γραμματεύς τής Ε. Π. 
Χάριν τών επιστημονικών του σπουδών έπεσκέφθη πλεΐστα τής Ελλά
δος μέρη άνακαλύπτων Ζωγράφους Βυζαντινούς καί περιγράφων τόν Βίον 
καί τά έργα αύτών. Έμελέτησε κατά βάθος τήν Τέχνην τής Έπτα- 
νήσου καί τής κυρίως Ελλάδος, συγγράψας μέγα έργον περί τών έν Έλλάδι 
Βυζαντινών έργαστηρίων, καί τών ύπέρ τριακοσίων ζωγράφων. ’Αντέγραψε 
δέ μόνος καί πολλάς πολυτίμους εικόνας, ών δείγματα έδημοσίευσεν ή 
«Εικονογραφημένη». Συνεργάτης δλων τών καλλιτεχνικών Περιοδικών 
έδημοσίευσε μέχρι τοϋδε πολλάς είκονογραφικάς μονογραφίρς, τών όποιων 
αί προγενέστεροι είναι αί έξής: α-) Έν τφ Ν. Αίώνι μεγάλην μελέτην 
περί Κρητικής Τέχνης έν Έπτανήσφ. 6') Έν τφ ίδίφ ’Οργανισμόν Τμή
ματος τών Καλών Τεχνών καί περί Πινακοθήκης, γ") Έν τφ Ν. Πνεύματι 
σειράν μελετών περί Βυζαντινής Αναγεννήσεως, περί Εικονογραφίας τής 
άγίας Αικατερίνης, περί Αθηναϊκής Βυζαντινής ’Αναγεννήσεως, καί ’Αθη
ναίων ζωγράφων, δ’) Έν τή Πινακοθήκη περί παλαιού ναού τής Παλαιο- 
πόλεως έν Κερκύρφ κλπ. ε’) Έν Έκκλησιαστικφ Κήρυκι μεγάλην μελέ
την (Τεύχ. 161-165 κ. έφ.) περί τών Βυζαντινών μνημείων τής Ελλά
δος κλπ., κλπ.

Εις τήν Πινακοθήκην εισερχόμενος ονειρεύεται Εύρωπαϊκήν αναδιορ
γάνωσή. Δέν άμφιβάλλομεν περί τούτου. Εύχόμεθα μόνον καλήν έπιτυ- 
χίαν, καί ταχέως και άνώτερα.

*
ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΟΔΗΓΙΑ

Άν τά μάρμαρα τοΰ μπουφέ σας ή άλλου έπίπλου σας χάσουν τήν στιλ- 
βηδόνα των κάμετε τό έξής : Πάρτε ένα μέρος άσπρο κερί, ένα μέρος Σαν- 
δαράχης άπό τό φαρμακεΐον καί εξ μέρη νέφτι καθαρό, άνακατέψατέ τα, 
ζεστάνετέ τα έλαφρά - έλαφρά καί μέ αύτό τό μίγμα έπιχρίσετε τήν καλήν 
έπιφάνειαν τοΰ μαρμάρου, έπειτα δέ τό τρίβετε καλά - καλά μ’ ένα στεγνό 
πανί άσπρο. Τό ίδιο κάνει καί άν διαλύσετε κερί άσπρο σέ νέφτι, χωρίς νά 
τό ζεστάνετε καί χωρίς νά τό τρίψετε. 'Επιχρίετε άπλώς.

Άν σάς σπάση κανένα μάρμαρο, έτοιμάστε ένα μίγμα ψυχρόν ή θερμόν, 
άδιάφορον, άπό δύο μέρη κεριού, ένα μέρος ρετσίνας, δύο μέρη σκόνης 
μαρμάρου, 54 γραμμάρια σβυσμένου άσβέστη, έξ γραμμάρια στύψη καί 40 
γραμμάρια αίμα νωπόν κτυπημένο, μέ αύτό δέ βρέχετε τήν θραυσμένη έπι- 
φάνειαν καί συγκολλάτε τά κομμάτια.

Μέ τό μίγμα αύτό, ένα καί ένα, ήμπορεΐτε νά κολλήσετε καί βάζα ή 
πιάτα άπό πορσελάνην, φαγιάνς κ. λ.
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