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(-.N ryncncejc χι
ελ περίοδος χαράς καί εύφροσύνης ανοίγει έμπρός μας. Εις 
τό Παρίσι συγκεντροΰνται οί ’Ισχυροί τοϋ Κόσμου, διά νά 
ρυθμίσουν τάς τύχας τών λαών, μικρών καί μεγάλων, νά άπο- 
νείμουν δικαιοσύνην, νά άποκαταστήσουν εθνότητας.

Αϊ τώρα, αλήθεια, παίζεται έπάνω εϊς τό Τραπέζι τών 
Μεγάλων ή τύχη μας. Εύτυχώς όλα πηγαίνουν καλά καί 

υπάρχουν πλεΐσται πιθανότητες περί ολοκληρωτικής άποκαταστάσεως 
τής Ελληνικής Φυλής.

Ό κ. Βενιζέλος τά εβαλε πόστα, όπως λέγουν είς τήν γλώσσαν των οί 
χαρτοπαΐκται, δλα. Διεξεδίκησε μέ πείθω καί άδιαφιλονείκητα έπιχει- 
ρήματα τά Δίκαιά μας, διεξεδίκησε μιά 'Ελλάδα μεγάλην, περιλαμβά- 
νουσαν Θράκην μέχρις Λίνου Μήδειας, μέ έξοδον εις τόν Εΰξεινον καί 
μέ αποκλεισμόν τής Βουλγαρίας άπό τό Αίγαϊον, Σμύρνην, άπό Τρωά
δας μέχρις Άτταλείας καί Βιλαέτια ΙΙρούσσης Άϊδινίου, Δωδεκάνησα, 
Κύπρον κ.λ.

Μόνον μιά Κων πόλις μένει έξω, άλλά αύτή μάλλον 'Ελληνική, χωρίς, 
ευτυχώς, τήν Ρωσσικήν υποθήκην, Διεθνής καί ούδετέρα, ώς πρωτεύ
ουσα, τής Κοινωνίας τών Εθνών.

Φαντάζεσθε τί θά γίνη ή ΙΙόλι στά χέρια μας, έλευθέρα τοϋ τυραννι
κού ζυγού καί πρωτεύουσα σχεδόν δλων τών ’Εθνών;

Δέν τής άξιζε τής Βασιλίδος τών πόλεων αύτή ή τιμή :
Ψ

Καί τέλος πάντων φεύγουν οί Τούρκοι είς τήν ’Ασίαν. Φεύγουν έπειτα 
άπό 500 έτών παραμονήν έν Εύριίιπη, άφοϋ στό διάβα τους δέν άφήκαν 
κανένα ίχνος πολιτισμού, άφοΰ έμειναν ανεπίδεκτοι προόδου καί άφοΰ 
μόνον αίμα άφήκαν άφ’ δπου έπέρασαν. Φεύγουν γιά τήν < Κόκκινη 
Μηλιά», τού θρύλου. Καί νά ή θρυλική πρόρρησις. κατά τήν όποιαν 
«θά κολυμπήση τό μοσχάρι στό αίμα· πραγματοποιούμενη. Ό δέ φίλος 
μας ό Αγαθάγγελος, πού δέν ήτον τίποτε άλλο, παρά χίμαιρα προπα
γανδιστική τών Πανσλαυιστών, καί προέλεγε κατάληψη· τής Βασιλίδος 
ύπό τού «ξανθού γένους» μένει «Προφήτης μετά Χριστόν».

'Οπωσδήποτε, άν θυμηθούμε ποιά ήτον ή Οέσις μας ώς πρός τήν 
έθνινήν άποκατάστασιν καί τήν Κωνσταντινούπολη· κατα τό 1909, δτε 
οί υπολογισμοί τών κυβερνητών μας έστρέφοντο περί εξήντα σπασο- 
χιλιάδες στρατού, μή τολμώντας νά στρέψη τό βλέμμα πρό τό 'Ελλη
νικόν Πρόβλημα, καί ότι ή Μεγάλη Ιδέα ήτον μιά χίμαιρα, διά τήν 
όποιαν μικροί καί ^μεγάλοι μάς έκορόϊδευαν, χωρίς καν νά τήν σέβωνται 
σάν ένα ευγενικό όνειρο, βλέπομε δτι έκόψαμε τόν καιρόν σημαντικά 
καί έκεϊνο ποΰ, ποιός εϊξερε — έλέγαμε — σέ πόσους αιώνες θά έπιτύ- 
χωμε, τώρα τό έχομε σχεδόν στό χέρι. Δέν μένει παρά νά ποΰν οί 
’Ισχυροί: 'Απλώστε τό χέρι σας καί κόψτε αύτό τό φρούτο.

ι<> rpeic ι ιι ινχο

Καί τελειώνει ή σειρά αύτή μέ μίαν φωτογραφίαν, τήν όποιαν έλαβε 
μέ τόν φακόν τοΰ ματιού του ό γράφων κατά Ιανουάριον τοϋ 1915. ένα 
πρωί, ποϋ είσέδυσε εις τόν κοιτώνα του. "Ορθιος ό ’Αρχηγός τοΰ Κρά
τους, μέ τής τιράντες έκύτταζε καί έμελετοΰσε έναν χάρτην τής 'Ελλη
νικής Χερσονήσου, δπως τήν έλεγε, εις τόν όποιον μία γραμμή μπλέ 
διήκε άπό κάτω τού Αύλώνος. έπερνοΰσε άπό τό Μοναστήρι έως τήν 
Μαύρη θάλασσα μέ τήν Άδριανούπολιν μέσα, κατόπιν άλλη γραμμή 
άπό Αίνου εϊς Μήδειαν, άφίνουσα τήν Κων πόλιν, μ’ ένα ΐντερλαντ έξω 
και έπειτα άλλη γραμμή άπό τής Τρωάδος διά τής ΙΙρούσσης έως 
τήν Άτάλειαν.

Αύτά έπερνε τότε ή 'Ελλάς, δταν τήν Κωνσταντινούπολη· ήμφισβή- 
τουν οί Ι’ώσσοι, αύτά 0ά πάρη καί τώρα, μέ τήν κεντρικήν και έμμονοι· 
περί στρατού καί δικαίων μας ιδέαν τού Βενιζέλου.

Φ
’Εν τώ μεταξύ έκκενούται ή ’Ανατολική Μακεδονία, στήν Σόφια είναι 

νικηταί "Ελληνες άξιωματικοί διά νά ρυθμίσουν διάφορα στρατιωτικής 
φύσεως ζητήματα, ό Βενιζέλος πετά άπό τό Παρίσι στήν Λόντρα καί 
άπ’ τή Λόντρα στήν Ρώμη, συνεννοείται, αναπτύσσει, μάχεται, τό συμ
μαχικόν στρατηγεϊον μεταφέρεται είς Κωνσταντινούπολη·, λίγο - λίγο ή 
Τουρκία καταλαμβάνεται στρατιωτικώς ύπό τών Συμμάχων, αί θάλασ- 
σαι έλευθεροΰνται. οί ναύλοι ξεπέφτουν, αί πολεμικοί άσφάλειαι καταρ- 
γούνται. άρχίζει ή ζωή νά άποκαθίοταται. άπαράλλακτα, δπως μετά τόν 
πυρετόν, τόν μακρόν καί έντονον, τό σώμα τού ασθενούς άποκαθίοταται.

Έκ παραλλήλου άπολύονται μερικαί ήλικίαι άπό τής μεγάλες καί 
μόνον ή αισχροκέρδεια έξακολουθεϊ νά μαίνεται.

Σχέδια έπί σχεδίων καταστρώνουν οί λησταί τών πόλεων πώς νά 
γυμνώνουν τόν κόσμον. Ένφ, διαρκ.οΰντος τού πολέμου, άν ζητούσατε 
μιά κλειδαριά ή ένα ζευγάρι κάλτσες, σάς έλεγαν δτι μόλις μιά έμεινε, 
διά νά σάς ζητήσουν ίσον βάρος κρέατος άπό τό σώμα σας, μόλις 
έληξε ό πόλεμος, πριν άκόμη νά έλθη κανένα βαπόρι μέ έμπορεύματα, 
εύρέθηκαν άσφυκτικώς γεμάτες ή άποθήκες των άπό δλα, τόσον ώστε 
νά έχουν μούτρα νά ζητήσουν άπό τήν κυβέρνηση· νά τούς έπιτρέψη νά 
συντρέξουν — τούς πήρε ό πόνος τούς καημένους — εϊς τήν γδύμια τους 
τής νέες χώρες καί τά Βαλκάνια, διά νά γδάρουν καί αύτών τούς 
κατοίκους.

Καί ό μέν κ. Ρέπουλης «ή καί έπ’ όφρύσι νεΰσε άνω» σάν τόν Δία. 
Άλλ’ έστι καί Δίκης οφθαλμός. Μέ τόν ξεπεσμόν τοϋ νομίσματος δια
φόρων χωρών καί τήν υπερτίμηση· άλλων, οί άπληστοι τήν έφαγαν 
κατακέφαλα. Καί έπηκολούθησαν τρομερές ζημίες, πού άλλους μέν 
έφεραν εϊς πτώχευση·, άλλους δέ τούς έκαμεν νά τρελλαθοΰν. Καιρός 
ήτον. 'Ημείς έτρελλαινόμεθα κάθε μέρα τεσσαράμισυ χρόνια τώρα.

Τά Γράμματα χάνουν έπίλεκτον μύστην των, παραιτηθέντα, τόν περί
φημοι· λογογράφον Γρηγ. Ξενόπουλον. Έπειτα άπό σαράντα περίπου 
έτών φιλολογικήν εργασίαν, μέ τήν όποιαν έδίδαξε καί διέπλασε, ό 
οενόπουλος σπάζει τήν πέννα του. μέ μιά δήλωσι ξεσκεπάζων τήν 
εμπάθειαν πού δέν έπρεπε νά φωληάζη μέσα είς τής ψυχές τών γρα- 
φόντων. ούτε νά τούς πρασινίζη τήν μορφή τό φαρμάκι. Καί δμως έτσι 

συνέβη. Ή έμπάθεια τής κλίκας δέν έπέτρεψε νά δοθή 
τό Άριστεϊον τών Γραμμάτων εϊς τδν Ξενόπουλον, 
διότι ό Ξενόπουλος είργάσθη καί έδρασε μόνος, έξω 
πάντα άπό κάθε κλίκα καί γι’ αύτό ήτον μεγάλος, 
άληθινά μεγάλος, οχι κατά τήν ομολογίαν τής κλίκας, 

καί πειό μεγάλος άπό δλην τήν κλίκα.
Καί ό Ελληνικός Τύπος θρηνεί ένα στυλοβάτην του, τόν διευθυντήν 

τής Εστίας» Άδ. Κύρου. Αί τιμαί τάς όποιας άπέδωκε ή Πολιτεία εϊς 
τόν νεκρόν του, τιμαί στρατηγοΰ μετά Ταξιάρχου, ήσαν ή έκτίμησις ένός 
έργου κοπιώδους, ένός έργου τιμημένου. Εύτυχώς έφθάσαμεν εϊς έπο- 
χήν πού έκτιμάται καί ή πνευματική έργασία. Άλλοτε οί δημοσιογρά
φοι, οί φιλόλογοι, οί λογοτέχναι, οί μοχθήσαντμς καί τήν έγκεφαλικήν 
ούσίαν. μετά τής υλικής ούσίας άναλώσαντες είς διάπλαση· τής Ελλη
νικής κοινωνίας, έπέθαιναν είς τήν ψάθα καί ή κηδεία των έγίνετο έν 
κρυπτφ καί παραβύστφ, έν συνδρομή 
τών γειτόνων καί έν μέσφ τής λήθης, 
τής άδιαφορίας καί τής άγνοιας τών 
υπό τοΰ Τύπου κατά καιρούς διαφη- 
μισθεισών μεγάλων κεφαλών. Τώρα, 
τιμής ένεκεν, τήν κηδείαν αναλαμβά
νει τό Κράτος καί ό Αντιπρόεδρος 
τής κυβερνήσεως, άρχαϊος δημοσιο
γράφος κΓ αύτός, συνεργάτης τοϋ 
μεταστάντος, άποχαιρετιι μέ λυγμούς 
τόν νεκρόν. Διότι κατά σύμπτωση· καϊ 
τής κυβερνήσεως προίσταται δημοσιο
γράφος τάχα; Όχι. Καί άλλοτε άπέ- 
θανον δημοσιογράφοι οημαίνοντες καί 
ύπηρεσίας παρασχόντες είς τόν τόπον 
καί μετεϊχον τής κυβερνήσεως δημο-
σιογράφοι. άλλ’ ήσαν άλλοι οί καιροί, 
καί ~ ··“-άλλα τά ήθη.

* * *
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ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ♦
* * ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΙΑ

*
«Αύτό οφείλεται στό στρατό μας! · θά είποΰν οί τά πάντα άρνού- 

μενοι. «Καί τόν στρατόν ποιός τόν έκαμεν; > Έρωτώμεν ημείς. Πρό 
τού 1909 οΰτε κουβέντα ήμποροΰσε νά γείνη περί στρατού. 'Ας ένθυ- 
μηθούμε τάς έν τή Βουλή καί έκτος τής Βουλής δηλώσεις τών κατά 
καιρούς κυβερνησάντων τήν 'Ελλάδα.

Είναι καιρός τάιρα νά άνακοινωθούν καί σχετικαί δηλώσεις τοϋ Βενι
ζέλου πρός τόν γράφοντα κατά Νοέμβριον 1910 εις έρώτησίν του περί 
εξωτερικών καί περί τού Κρητικού ζητήματος.

Τί μ’ έρωτσ,τε, φίλτατε, περί τοϋ Κρητικού ; άντηρώτησε ό κ. Βενι
ζέλος, ορθωθείς άπό τό μαροκέν φωτέϊγ τού 'Υπουργού τών Ναυτικών, 
σάν νά τόν πέταξε ήλεκτρικόν ρεύμα. Δέν μέ ενδιαφέρει ή Κρήτη, καί 
ας είναι ιδιαιτέρα μου πατρίς. Νά τό εϊπήτε έλεύθερα έξω Άν ό Πρέ- 
σβυς τής ’Αγγλίας μού έλεγε: Σού χαρίζω τήν Κρήτη· θά τού έλεγα: 
Έφ’ δσον δέν έχω στά σύνορα 100 χιλ. τουφέκια Σέρ Έλιοτ σού τήν 
χαρίζω κι’ έγώ.

"Οταν δέ πάλιν, άναθεωρουμένου τοΰ Συντάγματος, ό γράφων, έπι- 
στρέψαντα άπό κάποιαν περιοδείαν, τόν παρεκάλεσε νά μεταβούν εις τά 
τότε Ν. Ψαρά, τήν ’Ερέτριαν, καί νά στήσουν αναθηματικήν στήλην 
εϊς μνήμην τών έν Ψαροΐς πεσόντων τό 1824, τοΰ άπήντησε :

— Εύγενικιά ή ϊδέα σου φίλτατε, άλλά προκειμένου περί Ερέτριας 
δέν μοΰ μιλεϊ στήν ψυχή. Περίμενε νά πάρουμε τά αληθινά Ψαρά καί 
νά πάμε.

Καί δταν πάλιν τόν παρεκάλεσε νά διατάξη τόν Ναύσταθμον νά 
έπισπεύση κατ’ ’Απρίλιον τοϋ 1912 τήν έπισκευήν τής καμπάνας τών 
Ψαρών, τού άπήντησε:

— Φροντίστε άπ’ εύθείας γι’ αύτό. Δέν θέλω νά μοΰ είπή ό Διευθυν
τής τοΰ Ναυστάθμου, τόν όποιον έκαμα προσωπικώς υπεύθυνον, έάν δέν 
μού έχη έτοιμα τά θωρηκτά έως τήν 1 ’Ιουνίου : Δέν μπόρεσα Κύριε 
'Υπουργέ, γιατί μέ έΒιάζατε γιά τήν καμπάνα τών Ψαρών.

Καί δταν βραδύτερον, άποφασισθέντος τοΰ έκ τής Βουλής αποκλεισμού 
τών Κρητών βουλευτών, τοΰ έδειξε μίαν έφημερίδα μέ τήν στήλην τοΰ 
αναθέματος, είς ήν άνεγράφετο τό όνομά του, ώς προδότου καί άρνη- 
σιπάτριδος, τοΰ είπε:

Αύτό είναι περγαμηνήν γιά σένα καί γιά δλους μας. θά έλθουν 
στήν Βουλή αύτοί, άλλ’ όχι έτσι κλέφτικα, θά έλθουν μέ τό σπαθί τους, 
μαζή μέ βουΛευτάς Μακεδονίας, Θράκης, Σμύρνης, Δωδεκανήσου, μέ 
δλους τούς άλλους "Ελληνας βουλευτάς.

*
Ήλθε καί τό Γκάζ, ξυνόν μέν. μία καί είκοσι γάρ τό κυβικόν μέτρον, 

άλλά πάντοτε φθηνό καί κόμοδο εϊς αύτήν τήν έλλειψιν τών κάρβουνων. 
Έπί τέλους έχομε φώς, έχομε καύσιμον ΰλην. Φανταοθήτε δμως ατι
μίαν. Διά νά μή δυνηθή νά λειτουργήση εϊς δλην τήν πόλιν καί νά 
γδάρουν άκύμη τόν κοσμάκην οί άνθρακέμποροι, έβαλαν άνθρώπους 
νά κόβουν τά μολύβια τοϋ άερίου. Καί βουτήχθηκαν κάμποσοι, εΐμεθα 
δμως περίεργοι νά ίδούμε, άν θά τούς κρεμάσουν παραδειγματικώς.

Εϊς έπίμετρον κατηργήθη τό δελτίον τοΰ ψωμιού, ήλθαν δέ καί 
αλλεπάλληλα φορτία μπακαλιάρου. Καί εϊδαμεν τούς έξοχωτάτσυς χασά
πηδες, πού άλλοτε δέν μάς έχαιρετούσαν καί έφοβέριζαν, διά νά διατη
ρούν τιμήν ύψηλήν, τόν πειναλέοι· κοσμάκην, δτι δέν θά ξαναφάη κρέας, 
νά κτυπούν τής λάμες των «στά μανάρια» καί μέ εύγένειαν Λουδοβίκων 
νά έρωτοΰν τόν πτωχόν οικογενειάρχην, άπό ποιό μέρος θέλει νά τού 
κόψουν. Καταρρέει λοιπόν ολοένα ή βασιλεία των.

Φ
Άποκαλυφθώμεν. Ό Γαλλικό; στρατός εισέρχεται κομίζων τήν Νίκην 

καί τήν ’Ελευθερίαν είς τήν ’Αλσατίαν καί τήν Λωρραίνην. Εΐδομεν 
τήν φρενίτιδα αύτήν εις μίαν ταινίαν κινηματογράφου. ’Αλήθεια ποιά 
'Ελληνική ταινία θά όμιλήση περί τών 'Ελληνικών όπλων καί περί τών 
θηριωδιών τών Τούρκων καί Βουλγάρων είς Μακ εδονίαν, Θράκην καί 
Μ. Ασίαν;

Καί είς τάς Βρυξέλλας εισέρχεται ελευθερωτής ό ανδρείος στρατός 
των καί είς τό Παρίσι φθάνει ό μέγας Ούΐλσων, ό θεμελιωτής τής Κοι
νωνίας τών Εθνών, τόν δποϊον οί Γάλλοι αποθεώνουν διαδηλοΰ 
πρός τό πρόσωπον του δλην τήν πρός τάς 'Ηνωμένας 
Πολιτείας εύγνωμοσύνην τών Συμμάχων διά τήν τελε- 
σφόρον συμβολήν των είς τόν άγώνα των. ·

Άλλ’ είς τήν Ρωσσίαν ή αναρχία καί ό Μπολσεθι- 
κισμός μαίνονται. Όλα άνετράπησαν. Περιουσίαι διηρ- 
πάγησαν. δημόσιοι θησαυροί έσυλήθησαν, χωρικοί έπλούτησα 
καί στρατηγοί καί μεγάλοι δούκες ύποχρεούνται εϊς χειρωνα
κτικός έργασίας. Είς τήν Γερμανίαν πάλιν άλλα. ’Αναρχία καί 
έκεΐ καί έριδες αίματηραί πρός κατίσχυση·. Καί ένφ οί θρόνοι 
σαρώνονται, εις τήν Πορτογαλίαν άνατρέπεται ί) Δημοκρατία, 
διά νά όρθωθή καί πάλιν ό θρόνος τοΰ Μανουέλ. .

έπάνω άπό τήνκοινήν κοινοτάτην πετούγιαν τήν σιδηράν, μέτήν όποιαν 
ήνοιγεν ή όχι βέβαι πολυτελής Ούρα πρόστυχα κατεσκευασμένον τόν 
Δικέφαλον. Ό κατασκευάσας τόν μικρόν έκεΐνον μοχλόν τής Ούρας 
νησιώτης σιδηρουργός, "Ελλην τήν ψυχήν, άπετύπωσεν δ.τι δέν έμαθε 
βέθαια είς τό Πανεπιστήμιον ή έξω άπό τήν νήσον του, άλλ’ ήθέληοε 
νά έκδηλιόσΐ], δ,τι έμαθε, νά διατυπώοη δ,τι ήκουσεν ιϊπό τόν πάππον 
ή τήν μάμμην του ίσως, νά έξωτερικεύση, δ,τι είχε μέσα εϊς τήν Ελλη
νικήν του ψυχήν.

Καί άλλο: Μικρά παιδία τώ 1858. 00—β2, εΐχομεν χαράν μεγάλην τά
Χριστούγεννα καί τήν Λαμπρή μέ. τά Χριστόψωμα καί τής Λαμπριάτι
κοι; κουλούραις στή Σίφνο, διότι ή Κυρά μας ή ή ΙΙαλά μας, ή ή μητέρα 
μας. μέσα είς δλα αύτά ποΰ ετοίμαζαν διά τό φούρνο, έζύμωνον καί 
δΓ ημάς τά παιδιά τό μερδικό μας· καί ήτο τοΰτο κανένα περιστέρι μέ 
αύγό κόκκινο, ή κανένα κατασκεύασμα έν εΐδει σταφυλής, ή κανείς 
Λάζαρος· δέν έλειπεν δμως ποτέ καί είς Δικέφαλος Αετός. Αύτήν τήν 
δύναμιν είχεν ή παράδοσις μέσα στό 'Ελληνικό σπίτι.

Ήλθον δμως χρόνοι, καί τούτο πρό πολλοΰ, καθ’ οΰς αί παραδόσεις 
αύταί ήρχισαν νά ψυχραίνωνται καί δύναται τις νά εϊπη, δτι πάν τό έκ 
τοΰ Βυζαντίου προερχόμενοι· έγκληματικιότατα περιεφρονήθη, ούν 
τούτφ δέ καί ό Δικέφαλος, ό όποιος παρά ξένοι; τής κληρονομιάς τής 

ίδικής μας, παρά άρπαξι τών δικαιω
μάτων μας, έτέθη είς κεφαλήν γωνίας. 
"Ηδη δτε πρόκειται νά άποδοθή έκά- 
στψ τό δίκαιον, έκάοτω τό άνήκον 
αύτφ, άς γείνη φρονείς νά άναστη- 
λωθή, δπου καί δπως δει καί τό 
ώραϊον τοΰτο έμβλημα, τό άληθώς 
ιερόν διά τήν Πατρίδα μας, άς ένι- 
σχυθή ό άγών τής «Εικονογραφημέ
νης · καί έπί τοΰ ζητήματος τούτου, 
δπως καί έπί τού τής ση μαίας, τά 
κατά τήν όποιαν χρήζουσι μείζονος 
προσοχής καί μελέτης.

ΙΑΚ. X. ΔΡΑΓΑΤΣΗΣ

* * *

0 ΙΖ' ΑΙΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΚΝΟΝ ΤΟΥ
[Συνέχεια άπό τό προηγ. τεΰχος καί τέλος]

ΖΆΜΙΛΗΣΑΝΤΕΣ έν τοϊς προηγου- 
V-μένοις περί τής ποικίλης τοΰ 
Έμμ. Τζάνε σοφίας έν τε τή Επι
στήμη καί τή Τέχνη, άσχοληθώμεν 
νΰν είδικάιτερον νά περιγράψωμεν έν 
βραχυτάτω τήν έξοχωτέραν αύτοϋ έπί- 
δοσιν έν τή ζωγραφική τής Εκκλη
σίας, τή είκονογραφίφ δηλαδή, ήν τό
σον ήγάπησεν καί έθεράπευσεν. Άλλά 
πρό πάσης άλλης περιγραφής τοΰ 
έργου αύτού τούτου, ανάγκη νά έμβα- 
θύνωμεν πρώτον εϊς τόν ίδιον αύτού 
χαρακτήρα, καί νά άνατάμωμεν τήν 
ψυχήν αύτοϋ, ή καλύτερον νά παρα- 
κολουθήσωμεν κρυφίως τήν πορείαν 
τών είκονογραφικών αύτού συλλή
ψεων, τάς όποιας, ώσεί άνωθεν έμπνεό- 
μενος, έποίει. 'Υπάρχει αναμφισβήτη
τος γνώμη, καθ’ήν οί μεγαλύτεροι 
τών θρησκευτικών ζωγράφων — έκεί
νων οί όποιοι έχάρισαν τή Άνθρω- 
πότητι πίνακας θείου καί έμπνευσμέ- 

— νου κάλλους — έποίουν τάς μεγάλος 
. αύτών συνθέσεις όραματιζόμενοι, δη

λαδή εις τοσούτον έμβυθιζόμενοι 
θείας καλλιτεχνικής έκοτάσεως, καί 
έμπνεύσεως, ώστε νά βλέπωσι, ώς έν 
όράματι, τό πρότυπον τών εικόνων 
αύτών. Τό τοιοΰτον, καί άν δέν ήθελε 
είναι αληθές, πάντως χαρακτηρίζει 
τήν βαθυτάτην σκέψιν καί τήν φαν
τασίωση· τών μεγάλων καλλιτεχνών, 
οί όποιοι έν τή δημιουργική των σκέ- 
ψει πολλάκις άφαιροΰνται μέχρι βαθ
μού άπιστεύτου. Άλλά δ,τι διά τούς 
άλλους τών καλλιτεχνών ήθελε τυχόν 
θεωρηθή ώς υπερβολικόν, ή καί ψευ
δές άκόμη, διά τόν Τζάνεν ούδόλως 
δύναται νά διαμφισβητηθή, γνωστού 
ΰντος, δτι ό μέγας οΰτος είκονογρά- 
φος πολλάκις κατέμεινε σκεπτόμενος 
έπί μακρόν καί οίονεί βυθιζόμενος είς 

pUUOl«l.lt|V ΜΛΟψνν, w f
είκόνος τίνος. Έν τώ μοναδικής αξίας, διά τόν βίον ~
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Ο ΛΡΧΙΜ. Κ. ΜΕΛΙΤΩΝ ΔΡΟΣΟΦΟΡΙΔΗΣ.!ΕΞΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓ. ΤΑΦΟΥ 

]'Η· «Εικονογραφημένη» θεωρεί τιμήν της στολίζουσα τάς σελίδα της μί- 
τήν είκόνα ενός έκ τών Αρτιώτερον μορφωμένων καί έκιφανεστέρων συγ
χρόνων κληρικών τής ’Ορθοδοξίας, τού έν ΆθήναιςΈξάρχου τοϋ Παναγίου 
Τάφου Πανοσιολογιοτάτου Αρχιμανδρίτου κ. Μελίτωνος, ΰστις Από τοϋ 
1912 Αντιπροσωπεύει έν Άθήναις τό Πάνσεπτον "Ιδρυμα πλέον ή έπαξίως. 
Ό κ. ΜελΙτων είναι Από τας συμπαθέστερος παρά τή ’Αθηναϊκή Κοι- 
νωνίφ μορφάς, έκτιμώμενος διά τήν όχι μόνον θεολογικήν, Αλλά καί τήν 
έγκυκλοπαιδικήν μόρφωσίν του, παρασχών Ανεκτίμητους ύπηρεσίας είς τόν 
Π. Τάφον κατά τήν άπό τοϋ 1912 μέχρι σήμερον, δτε ηύτυχήσαμεν νά 
ίδωμεν λυτρούμενον του ζυγοϋ τό Πάναγνον "Ιδρυμα, κρίσιμον και πικρόν 
περίοδον. Ό Αρχιμανδρίτης κ. ΜελΙτων. γέννημα θρέμμα Ίεροσολυμίτης, 
ίξεπαιδεύθη έν τή έν Ιερουσαλήμ .Μεγάλη Θεολογική Σχολή τοϋ Σταυρού, 
έκ τής όποίας Απεφοίτησε τφ 1900- Διωρίσθη τότε Γραμματεΰς τοϋ έν 
Κωνσταντινουπόλει Μετοχίου τοϋ Π. Τάφου, καθηγητής τοϋ έκεΐ Παρθε
ναγωγείου τοϋ Π. Τάφου καί Ίεροκήρνξ, εΰδοκίμως διδάξας καί κηρύσσων 
τόν Θειον Λόγον έπί έξαετίαν. Κατόπιν έπί διετίαν ϋπηρέτησεν είς 'Ιερο
σόλυμα και έπί άλλην μίαν διετίαν είς έπαρχίας τοϋ κλίματος 'Ιεροσο
λύμων, οτε διωρίσθη ’Επίτροπος, ήτοι 'Υπουργός, εις τά Πατριαρχεία, έπί 
τής Έκπαιδενσεως καί τής Δραγουμανείας. Μετά τοΰτο διωρίσθη καί πάλιν 
είς τό έν Κωνσταντινουπόλει Μετόχι, όπόθεν τοΰ άνετέθη ή έν Άθή-

—ο π---------— 1’άφου μέ τόν τίτλον τοΰ ’Εξάρχου
τοΰ Νικοδήμου].

βαθυτάτην σκέψιν, ποθών ν’ άνεύρη τό πρότυπον 
Έ. .ς -’-ξ·'-- s.,·. r,-„„

αύτοϋ, βιβλίφ, δπερ ούτος έξέδωκε τό 1661 περί 
τοΰ Αγίου Γοβδελαα κατασπείρει ούχί έκζεζη- 
τημένας, άλλά λεληθότως τών τοιούτων αύτοϋ 
έκστάσεων, πληροφορίας τινας. Έπί πολύ ουτος χρόνου, ώς γράφει, κατέ- 
μεινέ ποτέ σκεπτόμενοθ, καί υποβαλλόμενος είς βαθύν στοχασμόν, έπι- 
θυμών νά συλλάθη τήν ώραίαν καί ηγεμονικήν μορφήν, καί παράσταση· 
τοΰ οικογενειακού αύτοϋ Πέρσου αγίου Γοβδελαα, ό όποιος έπί τέλους 
ήν κάπως γνωστός αύτφ έκ τών παραδόξων έξ ονείρων εντυπώσεων τοΰ 
άδελφού αύτοϋ Φραγγέα, δ όποιος έν τή βαρυτάτη άσθενείφ είδε τόν

λνμων, οτε διωρίσθη Έ.-ιίτρο.-ιος, ήτοι 
τής ’Εκπαιδεύσεως καί τή^Δραγονμπνε 

ναις Αντιπροσωπεία τοϋ Παναγίου 
είς διαδοχήν

ΑΛΗΘΩΣ ή «Εικονογραφημένη» 
δύναται νά καυχάται, δΓ δν κατέ- 

βαλεν άγώνα υπέρ τής άναστηλώσεως 
τών Εθνικών ’Ιδεωδών, υπέρ τής αξιο
πρεπούς έμφανίσεως τών έθνικών έμ- 
βλημάτων, καταβαλοϋσαπάσαν θυσίαν 
χάριν τής επαναφοράς αύτών καί έπι- 
σημοποιήσεως ύπό τού Κράτους. Ιδι
αίτατα ή έπιμονή της είς τό περί τού 
Δικεφάλου ζήτημα, καί ή τάσις πρός 
προσέγγιση· είς τιι κατά τούς Έλλη
νας βασιλείς τοΰ Βυζαντίου, εϊνε έκ 
τών κυριωτέρων έργων αύτής.

Έν φ χρόνφ ή αύτοκρατορική ση
μαία τής Αυστρίας καί τά οικόσημά 
της, δπως καί τής Ουγγαρίας καί τής 
Αύστροουγγαρίας έφερον τόν δικέφα
λον, καί ή σημαία ή αύτοκρατορική 
τής 'Ρωσίας, καί τό παράσημον τού 
Άγ. Άνδρέου, καί τά οικόσημα καί ή 
περικεφαλαία τών θωρακοφόρων τής 
φρουράς τής Ρωσικής, έφερον τόν 
Αετόν μας, καί τά οικόσημα τά Ρου
μανικά καί τό παράσημον τοΰ άοτέ- 
ρος, καί τά οικόσημα τά Πρωσικά 
καί τό Γερμανικόν παράσημον τοΰ 
Ερυθρού άετοϋ τής 'Ιερουσαλήμ καί 
ή σημαία τής Πολωνίας καί τά οικό
σημα, καί τοΰ Παπικού κράτους τιι 
οικόσημα καί τά τής Γενεύης καί τοΰ 
Breslau καί τής Σερβίας τό παράση
μον τοΰ λευκού άετοΰ καί ή Αλβα
νική σημαία καί άκόμη, τίνος νομί
ζετε μέρους τά οϊκόοημα;. ... Τής 
Μαδαγασκάρης ! φέρουσιν ύπερη- 
φάνως τόν Αετόν μας, τόν αετόν τοΰ 
Διός, τόν Αετόν τών Ελλήνων Λύτο-
κρατόρων τοΰ Βυζαντίου, τόν Όλύμπιον άετόν, πολλάκις έντελώς παρα- 
μεμορφωμένον, μόνη ή Ελλάς δέν ήξιώθη νά έχη ώς έμβλημά της τού
τον καί μόνη ή Εικονογραφημένη έπάλαισε καί παλαίει υπέρ αύτοϋ.

Καί όμως, αν γυρίση κανείς ολίγα χρόνια πίσω, 0ά τόν εύρη παντού 
είς παλαιοτέρας εκκλησίας, άπό τοΰ έδάφους τών οποίων, δέν γνωρίζω 
διατί, έπιμελώς άπεσπάσθη, θά τόν εύρη είς παλαιά άρχοντικά σπίτια, 
θά τόν εΰρη είς παλαιούς πύργους, κυριώτατα δμως 0ά τόν εύρη μέσα 
είς τήν ψυχήν τοΰ "Εθνους, μέσα είς τήν άνατροφήν του, μέσα είς τούς 
πόθους καί τά όνειρά του καί τάς διηγήσεις του καί τά παραμύθια του 
καί τά άσματά του καί τάς συνήθειας του. Έπεσκέφθημεν τήν Μύκονον 
κάποτε. Έκεΐ ενθυμούμαι, δτι είδον εϊς μίαν θύραν πτωχικού σπιτιού
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ΙΙέρσην τούτον πολύαθλον. Έάν δέ ό ζωγράφος οδτος έπί μακράν χρό
νον έσκέπτετο τό είδος ένός μόνου, έστω προσφιλούς, άγίου, πόσον 
μάλλον δέν θά κατέμενε έπί μακρότατον χρόνον, ποθών νά συλλαβή τήν 
θείαν τοΰ Ίησοΰ μορφήν; Αύτά τά μνημειώδη έργα τού Τζάνε μαρτυ- 
ροΰσι περί τής ψυχικής αΰτοΰ δυνάμεως, ήν έκέκτητο πρός δημιουργίαν 
εικόνων εμπνευσμένων. Καί αύτά άκόμη τά πρώτα έργα τού είκονογρά- 
φου τούτου, καί ή Άμόλυντος κάί ό Παντοκράτωρ, φέρουσι έν αύτοϊς 
τόν χαρακτήρα τού εκκλησιαστικού, δν έπεδίωκε ό Μπουνιαλής, καί τής 
οικείας εκφράσεως. Σημειωτέον δέ, δτι τά έργα ταΰτα έκ τών πρώτων 
τοΰ ήμετέρου ζωγράφου είναι άντιγραφικαί άπόπειραι μετά βελτιώσεων 
σημαντικών, δεικνυουσών ακριβώς τήν άπ’ αρχής υψηλήν αύτοϋ τάσιν. 
Φαντάζομαι δτι .ούτος είκοσιπενταετής μόλις δέν είχε τήν τόλμην νά 
σύνθεση ιδίας εικονογραφίας καί μάλιστα τοΰ Ίησοΰ καί τής Θεοτόκου, 
ών τά Δεσποτικά πρότυπα έσεβάσθησαν οί πλεΐστοι τών τότε είκονο- 
γράφων. Έν δέ ταΐς βραδύτερον ποιηθείσαις είκοσι δείκνυται καθαρώ- 
τερον ό εμπνευσμένος αύτού χρωστήρ καί ί) δραματιστική σχεδόν δύναμις. 
Έν τή θαυμαστή αύτού π. χ. εϊκόνι τής Παναγίας τής Λαμπωβιτίσσης, 
ή τοΰ Γοβδελαΰ έν τφ ναώ τής Σπηλαιωτίσσης καί ό μάλλον ψυχρός 
θεατής παρατηρεί σεμνότητα καί εκκλησιαστικήν ωραιότητα αξίαν 
ιδίας μνείας.

Άλλά περιγράψωμεν εμπεριστατωμένος καλύτερον τό είκονογραφικόν 
τοΰ Τζάνε έργον, άρχόμενοι άπό τών παλαιοτέρων αύτοϋ εικόνων. Καί 
πρώτον έν Ζακύνθφ, έν τώ ναφ τής Φανερωμένης, εΰρίσκεται ή παλαιο- 
τέρα τών μετά χρονολογίας εικόνων αύτοϋ. ή παριστώσα τήν «Άμό- 
λυντον>, ήτοι ένα τών ωραιότερων καί μάλλον συμβολικών τύπων τής 
Θεοτόκου. Λέγω δέ μετά χρονολογίας, δχι διότι παρέλειπεν ούτος νά 
σημείο! τάς χρονολογίας, δπερ έποίει τακτικώτατα καί εύτυχώς δι'ήμάς. 
δυναμένους νά παρακολουθήσωσι τόν έξελικτικόν αύτοϋ δρόμον, άλλ' 
ένεκα τής εικασίας ημών, δτι καί έν Κρήτη πρότερον έζωγράφισεν 
εικόνας ύπό τήν οδηγίαν τοΰ Κωνσταντίνου Τζάνε. "Οσον δέ άφορά τήν 
Άμόλυντον, αυτή έζωγραφήθη τφ 1641 καί ομοιάζει τόν γενικόν τΰπον 
τής Παναγίας, φερούσης τόν υίόν προσβλέποντα πρός τά Σύμβολα τοΰ 
Πάθους, ών τήν έν εϊκόνι σημασίαν έπεξηγεϊ ή δεξιά έπιγραφή, ή άρχο- 
μένη ούτω : «ό τό χαϊρε πριν τή Πανάγνω μηνύσας .. . » κλπ. Τής είκό- 
νος ταύτης, ής αντίγραφα φέρονται καί άλλα βραδύτερον, τό παλαιότε- 
ρον πρότυπον έκ ιών γνωστών είναι τό ποιηθέν ύπό τοΰ παλαιοτέρου 
Κρητός ζωγράφου Άνδρέου τοΰ Ρίκκου, περί τοΰ όποιου ικανός έχει 
γίνη λόγος ύπό τών Ευρωπαίων σοφών καί τών ήμετέρων, οί όποιοι 
σχεδόν απαντες καί λίαν έσφαλμένως θεωρόύσιν αύτόν ώς ζήσαντα πρό 
τής Άλώσεως. Ή δευτέρα μετά ταύτην εικών τοΰ Τζάνε είναι ή παμμε- 
γίστη φορητή εικών, καί αυτί] τού <Παντοκράτορος>, ή άποκειμένη έν 
τή μονή τοΰ Παντοκράτορος έν Κερκύρα, ποιηθεΐσα τό 1648. Έν ταύτη 
μεγαλοπρεπεστάτη ούση παρίσταται ό ’Ιησούς ένθρονος έν μέσω τών 
Εύαγγελικών συμβόλων, πάτων έπί τοΰ ήλιου καί τής σελήνης, κρατών 
δέ τό Εύαγγέλιον καί ευλογών. Τό σύνολον τής εΐκόνος ταύτης είλημ- 
μένον άπό τοΰ τύπου τοΰ Ίησοΰ τοΰ έν τοΐς τριμόρφοις όκεΐθαι τών 
εκκλησιών, παρά τήν ξένην τυπολογίαν παρουσιάζεται ένταΰθα τελείως 
ηγεμονικόν καί ύπέροχον, καταπλήσσον διά τήν θρησκευτικήν μεγαλο

πρέπειαν καί τήν τεχνικήν 
άπόδοσιν. Ό μέλος ιδία άετός 
δεξιρ τφ όρώντι έν μέσφ τού 
χρυσού έδάφους (φόντου), τό 
όποιον ό χρόνος έχει κατα
στήσει άμαυρόν καί υπέρυ
θρον, είνε τή άληθεία ωραίος 
καί υποβλητικός. Έν Κερ
κύρα δέ έκτος τής είκόνος 
τοΰ Παντοκράτοροςείρίσκον- 
ται καί άλλαι τοΰ Τζάνε εικό
νες, ποιηθεϊσαι κατά διαφό
ρους καιρούς. Τούτου αί δύω 
τοΰ Μεθοδίου επισκόπου ΙΙα- 
ταρά, καί τοΰ Ι'οβδελαά τοΰ 
Πέρσου ΙΙολυάθλου, αί εύρι- 
σκόμεναι έντώναφ τής Σπη- 
λαιωτίσσης, είναι έκ τών προ
γενεστέρων, ποιηθεϊσαι περί 
τό έτος 1660. Άτυχώς διορ 
θωθείσαι βραδύτερον άπέβα- 
λον τό ονομα αύτοϋ καί τήν 
χρονολογίαν. "Οτι δέ τά έργα 
ταΰτα είναι τοΰ Τζάνε ούδε- 
μίαν έχομεν αμφιβολίαν. Θά 
έπεθύμουν δέ τά έργα ταΰτα 
νά περιγράφω διά μακρών, 
καθ’δσον τό μέν πρώτον τού
των έν τοΐς άμφίοις περιέχει 
σειράν θαυμάσιων άποστολι- 
κών μικρογραφιών καί μονα
δικήν Αποκαθήλωση· τοΰ ‘Ιη
σού έν τφ έπιγονατίφ τοΰ 
Μεθοδίου, ή δέ δευτέρα ύπέ
ροχον διακοσμητισμόν τοΰ 
θώρακος τοϋ άγίου Γοβδε
λαΰ, ό όποιος ύπήρξε τό πρό
τυπον τών πολυαρίθμων έν 
τή Κερκύρα εικόνων τοΰ ίδιου 
άγίου. Αί λοιπαί ούχί κατώ
τερος τεχνικής άξίας είναι ή 
τοΰ άγίου Κυρίλλλου καί τού 
Δαμασκηνού ποιηθεϊσαι τφ 
1684. κείμενοι έν τφ παλαιο- 
τάτφ Βυζαντινφ ναφ τοΰ Ίά-

σωνος καί Σωοιπάτρου, πρωταποστόλων τής νήσου Κερκύρας, καί ή 
Παναγία ή δεξιοκρατοΰοα, ποιηθεΐσα τό 1691, ήτοι ικανά έτη βραδύτε
ρον τού έτους, είς δ θέτει τόν θάνατον αύτού ό Σάθας. Έν ίδιωτικαϊς 
δέ συλλογαϊς τής Κερκύρος ύπήρχον καί έτεροι εικόνες, οΐα τής Πανα
γίας τοΰ Άλωπίου, ών δείγματα ή ίχνη κατόρθωσα νά ευρώ.

Έν δέ τή Βενετίρ, είς ήν κατέμεινε έπί χρόνου ώς έφημέριος τοΰ άγ- 
Γεωργίου, ώς προεΐπον, έζωγράφισε πλήθος εικόνων καί έν τφ ναφ καί 
δι' ιδιωτικός παραγγελίας, ιδία δέ τό έτος 1661, τό όποιον δύναται νά 
θεωρηθή τό χρυσοΰν τοΰ Τζάνε έτος, διότι κατά τοΰτο έζωγράφισε τάς 
πλειοτέρας τών εικόνων αύτοϋ. Τό πράγμα δέν είναι δυνατόν ν’ άπο- 
δοθή είς τήν τύχην. Ή φήμη τοΰ ποιητικοΰ αύτού έργου εις τόν Γοβδε- 
λεάν, καί ό είκονογραφικός πρόλογος περί τής συνθέσεως τοΰ άγίου, 
καί ό τίτλος αύτού ώς είκονογράφου, ό διασπορείς άνά πάσαν τήν 
Ελληνικήν Ένετικήν περιοχήν, έπέτυχον απειρίαν είκονογραφικών 
παραγγελιών έν Άθήναις, Ζακύνθφ, Κερκύρρ, Σινά καί αλλαχού. Καί έν 
μέν τή Βενετία έποίησεν έπί μακράν σειράν έτών (1667 - 1686) παμπόλ- 
λους εικόνας, ήτοι τόν Μελχισεδέκ καί τόν Αβραάμ έν τοΐς άμφιθύροις 
ιερού βήματος, συμβολίζοντος έν τή Παλαιφ Διαθήκη τήν άναίμακτον 
λατρείαν, καί τούς κιονίτας Άλώπιον καί Συμεών, καθώς έπίσης τόν 
Κύριλλον Αλεξάνδρειάς, Ι'ρηγόριον τόν Θεολόγον, Ίωάννην τόν Έλεή- 
μονα, καί τόν Χρυσόστομον, έν τοΐς πεσσοΐς τού ναοΰ. Πάσας δμως τάς 
εικόνας αύτού έν Βενετίρ υπερβάλλει ό Επιτάφιος Θρήνος, ποιηθείς τφ 
1677 περί ού καί ό Βελούδας γράφει τά έξής: Σύ δέτό θειον έκτύπωμα 
καθορών, τό κατά τό "Αγιον καί Μέγα Σάββατον προσκυνούμενον τέτρω- 
σον τήν καρδίαν, βλέπων τόν Θεάνθρωπον Ίησούν άπνουν έν τάφω 
κατατιθέμενου. καί τήν άχραντον αύτοϋ μητέρα έπιδερομένην, καί κατα- 
δακρύουσαν. Τοσοΰτον τά κατά φύσιν ό ζωγράφος διά πάσης ακρίβειας 
έμιμήθη».

Έκ δέ τών έκ Βενετίας άποσταλεισών εικόνων αύτού εύρίσκονται έν 
Άθήναις αί έξής : Πρώτον έν τή συλλογή Κόλλυβά ώραιοτάτη εικών 
τής Παναγίας τής Λαμπωβιτίσσης, άποκειμένη άλλοτε έν τφ είρειπω- 
μένφ νυν ναφ τής «Λαμπωβιτίσσης» έν Κερκύρρ. Ή εικών αυτί) είναι 
τελειότατη άπό άπόψεως τεχνικής, διότι ή τε μορφή, ή στάσις ή ανα

τομία, ή πτυχολογία καί γενικώς πάντα εύρίσκονται έν 
τελειοτάτη εκδηλώσει. Αΰτη έποιήθη τφ 1684 τή χορη- /Ζ
γείρ Νεονίγλης Κομιτά καί είναι μεγέθους ύπέρ τό > I
ήμισυ καί εν μέτρον. Έν τή αύτή συλλογή εΰρηται ή 
ίσαξία εικών τοϋ ίδιου, ή παριστώσα τόν Κωνσταντίνον 11^1
καί τήν Ελένην. Έν τφ Μουσείφ ομοίως μικρά εικών 
τοΰ άγ. Άλωπίου, άντίγραφον τής έν Βενετία λαμπρό- _Jh iIiMlL
τάτης, καί έν τφ έτέρφ μικρώ Μουσείφ τής Χριστια- 
νικής Εταιρείας δύω δεσποτικαί τού Ίησοΰ καί τής
Παναγίας, άνήκουσαι είς τόν ναόν τής μονής τής I VM
Αγίας Φιλοθέης, παρά τήν Μητρόπολη·. Είς ταύτας 1 Ύ Λ '»
προστίθεμεν καί μικράν, πλήν κατωτέρας τεχνικής, '(
εικόνα τοϋ Άγ. Παντελεήμονος, νομίζω, άνήκουσαν lj\
είς τήν μικράν τοΰ Παμπούκη συλλογήν. Εκτός δέ I '
τής 'Ελλάδος, είς τήν μονήν τής Αγίας Αικατερίνης, έπί

Γί τοΰ °θου* 2ινά, Ρώσσοι έρευνηταί παρετήρη-
ζ·. ) οαν’ καθ’ά γράφει ό Milles (Εικονογραφία τών 

Εύαγγελίων 1917) εικόνας τοΰ Δαμασκηνού καί 
C Τζάνε. Ποϊαι είναι αύται. παρά πάσας τάς προσ-

7V παθείας μου, άποτεινόμενος είς διαφόρους σο- 
! /'C- ψούς δέν ήδυνήθην νά μάθω. Ούδεμία δέ άμφι-
/ ' ■—C- - ι βολία δτι καί έκτος τών γνωστών τούτων καί

„ πολυαρίθμων εικόνων τοΰ Τζάνε θά ύπάρχωσί 
ι Γ που καί άλλαι, ών τήν ΰπαρξιν άγνοοϋμεν. Άλλά καί αί σωζό- 
,·/τ Ρεν°ι νΰν, καί κατά δεκάδας άριθμούμεναι. ών έκάστη φέρει

Α καί ίδιον άτομικόν καί καλλιτεχνικόν τύπον, είναι ύπεοικαναί 
>1 ) νά μαρτυρήσωσι περί τοΰ μεγάλου τούτου τεχνίτου, ό όποιος
Άί έσημείωσε σταθμόν έν τή ίερρ. ημών εικονογραφία. Καί έάν 

Β έγώ σήμερον επαναλαμβάνω πολλάκις έν ποικίλοις άρθροις τό 
ι όνομα αύτοϋ, τοΰτο πράττω μετά προαιρέσεως σκοπίμου, ποθών 
Η τήν άνάδειξιν τοΰ κεκρυμμένου τούτου είκονογράφου, δν ή 
Η Ελλάς πάσα οφείλει νά τιμφ, δπως οί Γερμανοί τόν περίφη- 
II μον αύτών Ά'ύρρερ, καί οί Ιταλοί τόν Γιώττον, τόν αναμορ

φωτήν τής τέχνης αύτών. Διάδιδε τό ονομα αύτοϋ άπανταχοΰ 
ών βέβαιος δτι έπιτελεΐς Εθνικόν έργον. καί δτι ένγνώσει, καί 

Η δικαίως άνυψοΐς τήν Εθνικήν ημών εικονογραφίαν, ήτις, ένφ 
W τόσον λαμπρά καί μεγάλα έργα έχει νά έπιδείξη. παραμένει 

δμως άφανής. κινδυνεύουσα νά άποβάλη τόν λαμπρόν αύτής 
χαρακτήρα και νά άπολέση τά είκονογραφικά αύτής δείγματα, τά τόσον 
πολύτιμα, καί τόσον τιμαλφή. Δρ Ν. Δ, καλογεροπουλος

Φ Ψ Ψ

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΩΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΜΕΣΟΝ

ΕΙΣ τήν σημερινήν έποχήν, κατά τήν όποιαν ό άτελείωτος αύτός πόλε
μος, ή άκρίβεια τής ζωής καί άλλα σχετικά μέ τήν έν γένει κατάσταση· 

γεγονότα μάς έχουσι τελείως έκνευρίση, ή μουσική είνε τό μόνον μέσον, 
τό όποιον δύναται νά έπιδράση σπουδαίως έπί τής ύγείας καί τοΰ ήθι- 
κοΰ μας. Είνε γνωστόν άλλως τε τοΐς πάσιν, δτι πλεΐστοι μέχρι τοϋδε 
διάσημοι Άσκληπιάδαι ήσχολήθησαν σοβαρώς περί τής έπιδράσεως τής 
μουσικής έπί τής ύγείας καί διά διαφόρων πειραμάτων έπί τών άσθε- 
νούντων άπέδειξαν, δτι αΰτη είνε τό μόνον διά τά νεύρα καταπραϋντι
κόν μέσον. Καί κατά μέν τόν διάσημον Giisner αύται άκόμη αί όχληραί 
νευραλγίαι καί ίσχιαλγίαι έθεραπεύθησαν κατά δέ τάς ομολογίας άλλων 
συναδέλφων του πολλοί άσθενεϊς έθεραπεύθησαν έκ τών άποτελεσμά- 
των τά όποια παράγονται έκ τών τόνων καί τής έπιδράσεως, τήν όποιαν 
έπιφέρουσιν έπί τών νεύρων αί άκονστικαΐ δονήσεις άναλόγως τής 
έντάσεως αύτών. Ό Ιπποκράτης θεωρεί τήν μουσικήν ώς τό μόνον 
άποτελεσματικόν μέσον κατά τών διανοητικών νόσων, ό δέ Πλάτων 
τήν θεωρεί ικανήν νά καταπραΰνη καί αύτάς άκόμη τάς σφοδροτάτας 
ψυχικός νόσους. Ώς είνε άλλως τε έπιστη μονικώς άποδεδειγμένον, ή 
μουσική άσκεϊ έπί νοΰ νευρικού συστήματος οργανικήν έπίδρασιν, 

καί τοΰτο πασιφανώς άποδεικνύεται έκ τοΰ δτι είνε ή μόνη Τέχνη, ή 
όποια έξεγείρει είς τύν άνθρωπον τήν μνήμην, τήν εύαισθησίαν καί 
τέλος έξάπτει τήν φαντασίαν του. Έκτός δμως αύτοϋ μάς έδόθη πολ
λάκις αφορμή νά παρατηρήσωμεν τήν εύεργετικήν όντως έπίδρασιν 
έπί τών παθών και σκέψεών μας. Ευρισκόμενοι συχνάκις ύπό τό κράτος 
μελαγχολίας ή άλλων ηθικών στενοχώριών, διασκεδάζομεν αύτάς, παί- 
ζοντες ή άκούοντες ένα ώραϊον 
τραγούδι ή κομμάτι, Τίς έξ 
ημών άρνεϊται, δτι πολλάκις ή 
μουσική μάς κατεπράϋνε τά έκ 
διαφόρων λόγων ύπερδιεγερ- 
Οέντα νεΰρα μας. Ούδείς βε
βαίως θά άντείπη είς τοΰτο καί 
είς αύτάς δέ τάς περιστάσεις 
ή μουσική, κατά τόν Ferrand, 
ένεργεϊ ώς αντισπασμωδικόν 
μέσον. Καί έν τούτοις, άν θελή- 
σωμεν ποτέ νά έμβαθύνωμεν 
περισσότερον είς τήν άνωτέρω 
περίπτωση·, θά ίδωμεν, δτι τό 
καταπραϋντικόν τοΰτο τών νεύ
ρων μας μέσον άντί νά άποβή 
έπωφεΐ^ς, τούναντίον πολλάκις 
δύναται νά καταστή βλαβερόν, 
διότι, ώς έκ τής πείρας είνε άπο- 
δεδειγμένον, έκεΐνο τό όποιον 
δύναται νά έπιφέρη ώφέλειάν 
τινα καί νά 0ε ραπεύση τι. κακώς 
χρησιμοποιούμενου, είς άκα- 
τάλληλον στιγμήν, δύναται νά 
βλάψ)]. Άπεδτίχθη έκ διαφό
ρων επιστημονικών παρατηρή
σεων, δτι ό σοβαρός περιορι
σμός τής καταπραϋντικής ένερ- 
γείας τής μουσικής έξαρτάται, 
άφ’ ένός μέν έκ τών επιστημο
νικών μεθόδων, αΐτινες έφαρ- 
μόζονται έν τή Φυσιολογική 
Παθολογίρ, καί άφ’ έτέρου έκ 
τών συμπερασμάτων τής πεί
ρας. Οί R6camier καί Veron 
ύπεστήριξαν, δτι ή μονσική 

της ορχήστρας έπιδρφ θαυμα- 
σίως έπί τών πεπτικών οργά
νων τοΰ ανθρώπου, διότι ό 
στόμαχος έχει ιδιαίτερον faible 

πρός τόν ρυθμόν καί τήν αρμονίαν. Καί δι’ αύτόν άκριβώς τόν λόγον 
ό R0caniier είς δλας τάς συνταγάς τών πελατών του. έκτός τών άλλων 
φαρμάκων, διέτασσε καί τήν μουσικήν. Πράγματι παρετήρησεν, δτι 
αΰτη έπέφερεν έξαίρετα άποτελέσματα έπί τών πασχόντων έκ δυσπε
ψίας. Έκ διαφόρων κατά καιρούς πειραμάτων άπεδείχθη έπίσης. δτι ό 
ήχος τον τνμπάνον ηΰξανεν τήν εκροήν τοΰ αίματος, τό όποιον εξέρχε
ται έξ άνοικτής φλεβός. Οί έκ φυματιώσεως πάσχοντες καί οί άναιμικοΐ 
προτιμώσι τάς θορυβώδεις συναυλίας. Αί έκ τών μουσικών ήχων προξε- 
νούμεναι μεταβολαί περί τήν κυκλοφορίαν εινε παρεμφερείς πρός τάς 
μεταβολάς περί τήν συχνότητα τής κινήστως τών αναπνευστικών οργά
νων. αΐτινες προέρχονται έκ τής συγκινήσεως. Αί τοιαϋται μεταβολαί 
ποικίλλουσιν άναλόγως τής διάρκειας καί όξύτητος τοΰ ήχου. Διάσημος 
τις "Αγγλος ιατρός, τοΰ οποίου μας διαφεύγει τό όνομα, απέδειξε διά τών 
διαφόρων αύτοϋ παρατηρήσεων, δτι οί pianistes καί violonistes διατη- 
ροΰσιν άφθονον τήν κόμην, κατ’άντίθεσιν πρός τούς παίζοντας χάλκινα 
όργανα, οί όποιοι, ώς έπί τό πλεϊστον παρετηρήθη. οτι ήσαν οί περισσό
τεροι φαλακροί. Καί σι-μπεραίνει .μέν δτι είς αύτήν τήν περίστασιν ή 
μουσική έπενεργεϊ καί έπί αύτής άκόμη τής &ρέψεως, άλλά δέν μάς 
έξηγεϊ τόν λόγον, διατί οί μέν είνε φαλακροί, οί δέ άλλοι όχι τοιοΰτοι.

Τήν έξ άντανακλάσεως δμως ενέργειαν, τήν όποιαν έπιφέρει ή μουσική 
έπί τής θρέψεως. μάς κεριγράφουσι ό μέγας Berlioz καί Vartlien, δοτις 
πειραιιατιζόμενος ini ορχήστρας τοϋ Wagner παρετήρησεν έπιτάχυν 

σιν τών αναπνευστικών κινήσεων καί δλως άσυνήθη σφυγμόν. Έπίσης 
οί Binet. G6raud καί Courtier διά διαφόρων πειραμάτων άπέδειξαν 
δτι τά διάφορα accords προκαλοΰσιν έρεθισμόν τών αισθήσεων καί 
έπιταχύνουσι τήν άναπνοήν, αί δέ παρατηρήσεις των αύται έξηκριβο')- 
θησαν δι’ ειδικών καταμετρητικών μηχανημάτων. Ό Geraud ιδίως, έπι- 
σταμένως μελετήσας, έξήγαγε τήν θετικήν έπίδρασιν τών accords έπί 
τοΰ νευρικού, κατά τήν ιατρικήν έκφρασιν, αγγειοκινητικόν συστήματος, 
ή όποια έκδηλοΰται διά τής συστολής τών φλεβών. Τέλος, κατά τούς 
Ferret καί Tarhanoff. έκεΐνο τό όποιον έλαττώνει τήν μυϊκήν δύναμιν 
είνε ή βραδεία μελωδία. Καί μάς άναφέρουσιν απειρίαν μουσικών τεμα
χίων. τά όποια προκαλοΰσι άγγειοκινητικάς κυμάνσεις, αί όποϊαι άλλοτε 
μέν έλαττώνουσι τήν σφύξιν, άλλοτε δέ τήν αύξάνουσι. Κατ’ άρχάς 
ήκουσαν τό Marche funehre τοΰ Betowen καί παρετήρησαν, δτι ή 
άκρόασις αύτοϋ ήλάττωσε κατά '/» τήν σφύξιν, έπειτα τόν Χρυαονν 

Μόσχον τοΰ Gounaud, δστις έν άρχή ήλάττωσε τήν σφύξιν κατά τό ' 
κατόπιν δέ τήνηύξησε σημαντικώς, τέλος τό Άσμα τοΰ Ξίφους τής Βαλ- 
κυρίας ήλάττωσε κατά τό '/, τήν σφύξιν. Οί πάσχοντες έκ διανοητικής 
κοπώσεως οπουδαίως ώφελοΰνται έκ τής άκροάσεως τής μουσικής, άπει
ροι δέ είνε αί εντυπώσεις είς αύτούς, αί παραγόμεναι έκ τών ήχων της. 
Άπό άρχαιοτάτης έποχής έν Γαλλίφ διά συστηματικής μεθόδου έχρη- 
σιμοποιήθ>]οαν έν έπαρχιακφ φρενοκομείφ τής Rouen αί ιδιότητες τής 
μουσικής διά τής συστάσεως φωνητικού θιάσου, είς δέ τά διάσημα νοσο
κομεία τής Bicetre καί Salpetri6re γίνονται συναυλίαι τή συνδρομή 
διακεκριμένων καλλιτεχνών, θαυματουργά δέ είνε τά άποτελέσματα τά 
όποια έπέφερεν έπί τών άσθενών ή χρήσις τής μουσικής. Ή έπενέργεια 
τών μουσικών τόνων ποικίλλει άναλόγως τών άτόμων καί τής πνευματι
κής αύτών μορφιύσεως. Παρετηρήθη δτι ή γλυκεία καί βραδεία μουσική 
είνε πάντοτε διά τούς άσθενεϊς καταπραϋντική, ό δέ Ρώσσος ιατρός 
Betsinski πρό πολλών έτών έδημοσίευσε σπουδαιοτάτην μελέτην περί 
θεραπείας διά τής μουσικής τών μικρών παιδιών, τών υποκειμένων είς 
νυκτερινούς τρόμους. Ό Βπέτβ de Baumont υποστηρίζει δτι ή μουσική
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δύναται νά θεραπεύση καί αύτάς άκόμη τάς περιστάσεις φρενοβλ«6είας. 
ο δε 'Αμερικανός ιατρός Bloumer έτελειοποίησε τήν μέδοθον τής θερα
πείας τών φρενοβλαβών- έν τφ ύπό τήν διεύθυνσή· του ίδρύματι «Lunatic 
Asylum.. Ή έπίδρασις τής μουσικήςεϊνε άδιαφιλονείκητος καίέπ’αύτών 

άκόμη τών ζώων. Εί
ναι δέ άξιον παρα- 
τηρήσεως, δτι δλα έν 
γένει τά ζφα αισθά
νονται άποστροφήν 
πρός τήν παραφω
νίαν, καί έκαστον έξ 
αύτών έχει προτίμη
ση· δι’ ώρισμένον δρ- 
γανον. δπως λ.χ. οί 
δφεις, άγαπώσι τόν 
αύλόν, ό δέ σκύλος τό 
βιολίον.

Ό μέγας Paganini 
άναφέρει πλείστας 
ιστορίας αραχνών με- 
λομανών, άποδίδουσι 
δέ τινές εις τό ζωΐ- 
φιον τοΰτο τήν άνά- 
πτυξιν τοΰ μουσι

κού αισθήματος είς 
τήν άκραν αύτής εύ- 
αισθησίατ περί τάς 
έλαχίστας παλμώδεις 
κινήσεις. Πρό τινων 
έτών ό Collins Bae- 
ker έδημοσίευσε σο
φάς Παρατηρήσεις 
έπί τών θεωριών τοΰ 
«Zoo Garden», καί 
παρετήρησεν, δπως 
καί άλλος συνάδελ
φος του, δτι ή μου
σική τέρπει τά ζφα 
μετά τό γεΰμα ιδίως. 
Καί πολλά έγράφη- 
σαν μέχρι τοΰδε περί 
τοΰ μουσικσΰ αισθή
ματος τών διαφόρων 
ζφων, συνεπώς νομί- 
ζομεν περιττόν νάπα- 
σχολήσωμεν περισ
σότερον τόν αναγνώ
στην μας έπί τοΰ 
ζητήματος τούτου.

Τώρα κρίνομεν 
απαραίτητον δπως 
διακρίνωμεν τήν τοΰ 
ρυθμού καί τής μελφ- 
δίας ενέργειαν. Δυ- 
νάμεθα νά εϊπωμεν 
άσφαλώς, δτι ό ρυθ
μός προξενεί άνεξαι- 
ρέτως είς δλους τούς 
άκροωμένους τήν 
μουσικήν συγκινή-

, , , , σεις φυσικός, έν φ,
ως εϊνε αποδεδειγμένον, ή μελωδία άπαιτεΐ προηγουμένην μόρφωσιν, 
πράγμα τό οποίον παρεδέχοντο καί οί άρχαΐοι "Ελληνες. Ούτοι πολύ 
ορθώς έθεώρουν τήν μελφδίαν ώς τό παθητικόν στοιχεΐον τής μουσικής 
Τέχνης καί έδιδον μεγίστην σημασίαν είς αύτήν, ώς γνωρίζομεν, έκ τών 
μικρών ιστορικών ήμών γνώσεων. Καί αύτός ό Όδυσσεύς διά μελφδικής 
κιθάρας κατώρθωσε νά δ,ιατηρήση παρά τή ώραία ουζύγφ του Πηνε
λόπη άμωμεν αγνότητα, ό δέ Δαυίδ κατώρθωνε διά τής λύρας του νά 
διασκεδάζω τήν μελαγχολίαν τοΰ βασιλέως Σαούλ.

Αυτά έχομεν νά εϊπωμεν έν όλίγοις περί τής θαυματουργοΰ έπι- 
δρασεως τής μουσικής έπί τής υγείας, άφίνοντες εις τούς ειδικούς νά 
γραψωσιν εκτενέστερον ήμών. * * * νικος θ. ςαιτας

Π. ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ

’Λ,π-ύ ένός καί πλέον έτους φέρει έπί τών ώμων αύτοΰ 
τό μάλλον δυσΰάοτακτον βάρος δι’ ένα Ύπονργόν, τήν 
μέριμναν τής διατροφής τής Χώρας έν μέσω μιάς παγ
κοσμίου πολεμικής θνέλλης, ένός άμειλίκτου ϋποίίρυ- 
χιακου πολέμου. Έπί δέκα τρεις ήδη μήνας ήγωνίσδη 
υπερανθρώπως, μή λείψας άπό τό Ύπουργεϊον του 
μίαν ήμέραν, λύων σήμερον Εν ζήτημα διά ν’ άντιμε- 
τωπίση αύριον άλλο. Είναι ό 'Υπουργός του πολέμου, 

δστις δύναται νά εϊπη : Νενίκηκα.

Ημέραν τινα <5 διάσημος δικηγόρος τής Τουλούζης «. Gateneuve μετέ- 

oaire πολύ δύσθυμος εϊς τό δικαστήριον. 'Ο αγαπητός τον κύων Άζώρ τόν 

ηκολούθισε διά πρώτην φοράν μέχρι τοϋ δικαστηρίου. "Οταν εϊσήλθον εϊς τήν 

αίθουσαν τώγ^ συνεδριάσεωνό Άζώρ έπήγε καϊ έκάθησεν είς τό ακρον τοΰ 

εδωλίου τής ΰπερασπίσεως. ' 0 κ. Gazeneuve ήρχισε νά άγορεΰη, καθ’ ήν δε 

στιγμήν, ευρισκόμενος εις τό ζενίθ τής ευγλωττίας του, ύψωσε υπερβαλλόντως 

τον τόνον τής φωνής τον, δ Άζώρ ήρχισε νά γαυγίζη κατά τρόπον ενοχλητι

κόν, αναγκάσας τόν κύριόν του νά τοΰ εϊπη: Άζώρ κάμε μον τήν χάριν νά 

σιωπήσης. Και δ Άζώρ έσιώπησε, πρός στιγμήν δμως, διότι δταν ό κύριός 

του ήρχισε καί πάλιν νά άγορεΰη με τόν ίδιον ζωηρόν τόνον τής φωνής του, 

>οσο>' πολύ έπειράχθησαν τά νεύρα τοΰ κυνός του, ώστε ήρχισε νά γαυγίζη 

αδιακρίτως καί ήνάγκσε ιόν κ. Gazeneuve νά διακόψη εντελώς πλέον τήν 

αγορευσίν του, εϊπών έν μέσοι γενικής θυμηδίας: Έπί τέλους Άζώρ αύτό δέν 

δνναται^να εξακολούθηση έπ άπειρον έάν θέλης νά αγόρευσης έχει καλώς, 

άλλως αφηοέ με νά άγορενσω ενώ.

ί’’ ^o,mar ίκληροδότησε εις τό Φρενοκομείου τής πόλεως 

ΐυυ,ΘΟΟ. Εν τή διαθήκη του έλεγεν έπί λέξει τά έξής : Τάς έκέρδησα μέ 

εκείνους οί όποιοι διέρχονται τόν βίον των άγορεύοντες- δέν είνε είμή μία 

ανταποδοοις.

Μ. Μ.

ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΝΟΣ ΕΛΛΗΝΟΣ
ΠΡΟΣ ΟΡΘΟΤΕΡΑΜ ΚΑΙ ΕΠΙΕΙΚΕΣΤΕΡΑ ΚΡΙΣΙΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΥΝ ΕΑΑΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

(Συνέχεια άπό τό προηγονμενον τεύχος καί τέλος)

Ε'ιΚΑΣΤΟΣ συμπατριώτης μου, ο όποιος άναγινώσκει τήν συμβολήν μου. 
θμολογήση οποίαν έσωτερικήν στενοχώριαν έδοκίμασε, μετά 

βαινων εις Ευρωπαϊκόν Πανεπιστήμιον, ΐνα μορφωθή έν αύτφ, καί είς 
τίνα θλΐψιν περιέπεπεν, δταν ό θερμός αύτοί) πόθος' δέν έξεπληρώθη, 
ωστεολαι αί ευχαριστήσεις δι’αύτόν ήσαν δυσάρεστοι, δτι τοΰτο είς 
ενα έκαστον εκαμεν έντύπωσιν, δταν ένα "Ελληνα είδεν έπιστρέφοντα 
εξ Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου. Έκ τούτων πάντων δύναται ό προσε
κτικός αναγνώστης νά ϊδη, δτι, καίτοι αί χεΐρες τών 'Ελλήνων διά τών 
δεσμών τής Τυραννίας είχον δεσμευθή, τό κληροδοτηθέν δμως αύτοΐς 
υπο τών εαυτών προγόνων πνεΰμα έμενε πάντοτε έλεύθερον. Αί δέ 
φονικοί χεΐρες τοΰ τυράννου ήσαν ελεύθεροι, καί τό πνεΰμα αύτοΰ είς 
δεσμα. Ποιον άλλο έθνος εϊχέ ποτέ νά άγωνισθή πρός τόσον ιιεγάλα 
κωλύματα διά τόν εκπολιτισμόν του. δπως τό Ελληνικόν; ΊΙ ιστορία 
διάφορων λαών είναι πλούσια είς τυράννους, οί όποιοι ήσαν εχθροί 
τών Γραμμάτων καί άνθίσταντο είς τόν πολιτισμόν τών λαών. ’Αλλά, 
πιστεύω, ολίγα παραδείγματα ύπάρχουσιν έν τή Ίστορίρ τυράννων τόσον 
φανατικών τοσον αιμοχαρών.

Καιρός είνε τώρα νά έπανέλθωμεν είς τό κύριον ήμών θέμα. Οί 
Ελληνες μετ’ ενθουσιασμού χάριν τών ’Επιστημών έσπευδον είς τά Πα

νεπιστήμια τής πεφωτισμένης Ευρώπης, ύπολαμβάνοντος τοΰτο ύπό 
ταύτην τήν οψιν ως ύποχρέωσιν αύτών, ώστε μετά μεγάλου κέρδους νά 
επαναφερωσι τό εαυτών. Ή ’Ιταλία, ή πρό 300 έτι έτών έναγκαλιζομένη 
τους Ελληνας ώς διδασκάλους, δέχεται τούς αύτούς τώρα ώς μαθητάς 
τότε ΐνα τα φώτα αύτών δανεισθή. τώρα ΐνα μέρος τής υπερβολικής 
τοκογλυφίας λάβη ύπίσω- τότε διά τόν έκμηδενισμόν τής πατρίδος 
αυτών, τώρα ώς άναζωογονηθεϊσα, ένφ θέλουσι νά έπαναγάγωσι τό 
σπέρμα τή5 ελευθερίας αύτής, τάς Έπιστήμας.

Κατηυθύνοντο μέν ήδη κατά τήν προηγουμένην εκατονταετηρίδα 
πολλοί Ελληνες εις Ιταλίαν, ΐνα σπουδάσωσιν έκεϊ’Ιατρικήν, άλλ’ οΰτοι 
δεν είχον γνώσεις προκαταρκτικός, καί δέν ήδύνατο τις παρ’ αύτών 
πολλά νά περιμένη, άλλως τε καί επειδή τότε τό ιατρικόν έπάγγελμα 
υπελαμβάνετο παντοΰ ώς τέχνη. Είς άλλο επιστημονικόν έπάγγελμα δέν 
ηδύναντο τότε οί 'Έλληνες νά προοβεύσωσι, τό μέν διότι δέν είχον 
ευκαιρίαν νά συγκομίσωσι τάς άπαιτουμένας προκαταρκτικός γνώσεις, 
το δέ διότι συνεκρατοΰντο είς τήν αμάθειαν καί τήν δεισιδαιμονίαν διά 
τής ιεροκρατίας, ητις άπηγόρευεν είς αύτούς τήν έκμάθησιν καί εϊσα- 
γωγι|ν ξένης φιλοσοφίας. Βραδύτερα συμβεβηκόκα έδωσαν είε τούς 
Ελληνας άλλην κατεύθυνσιν. Τό έμπόριον ήρχισε νά άκμάζη παρ’ αύ- 

τοις δι αύτοΰ άνεπτύχθησαν περισσότερον. Τώρα έβλεπε τις "Ελληνας 
σπουδάζοντας Μαθηματικά, ’Ιατρικήν, Φιλολογίαν κ.τ.τ. Ό ιατρός δέν 
περιωριζετοείςτήν 
’Ιατρικήν,άλλά, τάς 
άνάγκας τής πατρί
δος γνωρίζων, έπε- 
θύμει νά εισδύω είς 
πάντας τούς κλά
δους τών Επιστη
μών, δσον ήτο δυ
νατόν είς αύτόν, ΐνα 
ήτο είς θέσιν τήν 
διψώσαν πατρίδα 
όλίγον νά δροσίσΐ], 
έάν έμελλε νά έπι- 
στρέψη είς αύτήν.

Παράδοξον εϊναι 
τοΰτο, δτι οί "Ελ
ληνες ήκολούθησαν 
τήν αύτήν όδόν. 
"Ινα έπαναγάγωσι 
τάς Έπιστήμας είς 
τήνΠατρίδα αύτών 
ήν αΰται ήκολού
θησαν, δτε πρό 3 
έκατονταετηρίδων 
έξηπλώθησαν είς 
τήν Εύριόπην. Βρα
δύτερον μετέβαινον 
πολλοί είς Βιέννην. 
Ένταϋθα είργάζον- 
το παρά τινι λογι
στική) γραφείφ καί 
είχον έπί τούτφ 
καθ’ έκάστην ώρας 
τινάς έλευθέρας, 
ΐνα έπισκέπτωνται 
τήν έκεί ’Ακαδη
μίαν, οΰτως ώστε 
τό μέν έκέρδαινον 
τά της διαμονής 
των παρά τινι έμ- 
πορικφ οΐκφ, τό δέ 
ένησχολοΰντο είς 
τάς έπιστήμας.

Παρά τών προϊ
σταμένων εΰριοκον 
εξόχως εΰμενή προ
στασίαν καί οΰτοι

Ο ΠΡΙΓΚΙΨ ΣΑΜΤΤΑΧΕΔΔΙΝ
Ό άρχηγός τών Φιλελευθέρων Τούρκων, ό συμπαθής 
ΠρΙγκιψ Σαμπάχ-Έδ-Δίν, άνεψιός τοΰ Άμπντούλ Χαιάτ 
Χαν Β , τοϋ Μεχμέτ Ε'καί τοϋ νΰν άνάσοοντος ΜεχμέτΣ'Γ . 
Εξόριστος είς τό Παρίσι έως τώρα καί καταδικασμένος είς 
θάνατον ύπό τοΰ Κομιτάτου έκλήθ-η είς Κωνσταντινού- 
πολιν καί φέρεται ώς πρόεδρος τής Τουρκ.· Δημοκρατίας

διηυκόλυνον αύτούς πολύ, ΐνα τύχωσι τού σκοποΰ αύτών. Εντεύθεν 
έξηπλώθησαν οί "Ελληνες είς Λειψίαν, Ίέναν, "Αλλην καί τά λοιπά 
Πανεπιστήμια τής Γερμανίας. Διά τούτου κατώρθωσαν νά είσαγά- 
γωσιν είς σχολεία αύτών καλλιτέραν διδακτικήν μέθοδον. Ή άρχαία 
'Ελληνική γλώσσα έγράφετο έν αύτοΐς καί ώμιλεϊτο μετά τοιαύτης 
καθαρότητος, ώστε δέν ήτο έντελώς άναξία τών λαμπρών χρόνων 
τών ’Αθηνών. Είς τοΰτο ουνετέλεσε κυρίως ό έν Βουκουρεστίφ καθη
γητής Λάμπρος. , ,

Έν σχέσει πρός τό ύπ’ έμοΰ ρηθέν πρότερον παρατηρώ, οτι ο αρχιε
πίσκοπος Νικηφόρος Θεοτόκης τό τελευταϊον ήμισυ τής παρελθούσης 
έκατονταετηρίδος έξέδωκε Φυσικήν είς δύο τόμους, Μαθηματικά εις 3 
τόμους, Γεωγραφίαν διά σχολεία καί 'Ερμηνείαν τοΰ Ευαγγελίου, τά 
όποια ύπό τών άδελφών Ζωσιμαδών, πολύ μέγαν πατριωτικόν ζήλον 
έπιδεικνυόντων, διενέμοντο γενικώς δωρεάν 'Επειτα ήκολούθησεν ή 
ιιετάφρασισις τής άρχαίας ιστορίας τοΰ Rollin, ή Γεωγραφία κοΰ Ίω- 

σήπου Μοισιόδακος,' ή Γεωγραφία τοΰ άρχιεπισκόπου Ίωαννίνων 
Μελετίου, ή οποία ήτο τόσον σπανία έν αρχή τής έκατονταετηρίδος 
ταύτης, ώστε ό Άνθιμος Γαζής έδημοσίευσεν έν Βιέννη νέαν έκδοσιν 
είς τέσσαρας τόμους, ή μετάφρασις τοΰ Τηλεμάχου, τά συγγράμματα 
τοΰ Βοσσουέτου, αί συμβουλαί διά τήν ύγείαν τοΰ Λαού τοΰ Tirrot και 
τινα ύπό τοϋ Lieto. περαιτέρω ή μετάφρασις τών Χιλίων καί μιάς 
νυκτών, τής ’Αποθήκης τών παίδων τής κυρίας Bonne, τοΰ 'Ροβινσώνος 
τοΰ νεωτέρου, τών πολλών κόσμων τού Fontenelle καί τινων τεμαχίων 
τοΰ Βολταίρου καί Μαρμοντέλ’ ή μετάφρασις τοΰ Άναχάρσιδος, ητις
όμως διεκόπη ένεκα τοΰ γνω
στού άτυχή ματος τοΰ μεταφρα- 
στοΰ, άλλά βραδύτερον έξηκο- 
λούθησε διά τίνος τών φίλων 
του' έσχάτως έξεδόθη ό ’Ανά- 
χαρσις έν Βιέννη μετά ωραίων 
χαλκογραφιών παρά τίνος Κου- 

ροπαλάτου καί μία μετάφρα- 
σις τής Άνακαλύψεως τής 
'Αμερικής. ’Ιδιαιτέρως πρέπει 
νά άναφέρωμεν ένταϋθα τόν 
διαπρεπή γέροντα Κοραήν, τόν 
πλουτίσαντα τήν Ελλάδα ύπό 
φιλολογικήν έποψιν διά τής 
βιβλιοθήκης αύτοΰ καί πολλών 
άλλων συγγραμμάτων.

Διά τούτου, δευτέρου Νέστο- 
ρος, προετράπη τό ’Έθνος είς 
διηνεκή εργασίαν, καί τή συμ
βουλή αύτοΰ έξεδόθη έν Βιέννη 
κατά τάς άρχάς τής έκατον
ταετηρίδος ταύτης φιλολογική 
έφη μερίς ύπό τοΰ Άνθιμου 

Γαζή, «Λόγιος Ερμής» όνομα- 
ζομένη. Ό τελευταίος οΰτος 
έπλούτισε τό Έθνος τό Ελλη
νικόν διά μεταφράσεων πολ
λών, αστρονομικών, φιλοσοφι
κών, γεωγραφικών κλπ. έργων 
καί διά τής έκδόσεως τοΰ Λε
ξικού τοΰ Schneider. Ή κατοι
κία αύτοΰ ήτο τό καταφύγιον 
τών πτωχών Ελλήνων σπου
δαστών έν Βιέννη. Ή φιλολο
γική έκείνη έφημερίς έσυνεχί- 
σθη ύπό τοΰ Θεοκλήτου Φαρ- 

μακίδου, διά τής έπιμελείας 
τοΰ όποίου έγένετο άξιολογω- 
τάτη. Οΰτος έξέδωκε συγχρό
νως καί ’Εγκυκλοπαίδειαν είς , ,
τέσσαρας τόμους. Έπειτα πρέπει νά άναφέρωμεν τον Φιλιππίδην, 

ό όποιος έν άρχή ταύτης τής έκατονταετηρίδος έξέδωκε Γεωγραφίαν 
καί μετέφρασε Μεταφυσικήν τοΰ Condilias. ΕΙτα τύν ΓρηγόριονΚων· 

οταντάν, μεταφράσαντα τόν Σουέβιον. Ό Άλεξανδρίδης έν αρχή ταυ- 
της τής έκατονταετηρίδος έξέδωκε μετάφρασιν τής Ιστορίας τοΰ Γολ- 
δομίθ καί ό Βαρδαλάχος Φυσικήν, ό Νεόφυτος Δούκας έξέδωκε και 
έπλούτισε διά σημειώσεων τόν θουκυδίδην. Συγχρόνως εξέδωκεν ουτος 
Γαλλοελληνικόν Λεξικόν, ώς καί ό Τσαλίκογλους. Έπειτα Δημητριος 

<5 Δάρβαρης έξέδωκε πολλάς μεταφράσεις Ελληνικών βιβλίων. Ό Χρι- 

στάρης μετέφρασεν ’Αριθμητικήν καί "Αλγεβραν, επειτα ο ακούραστος 
Κωνσταντίνος Κούμας έπλούτισε τό. Έθνος διά τής ,μεταφράσεως 
Μαθηματικής καί Φυσικής έξ οκτώ τόμων, τής Φιλοσοφίας τοΰ Krug 
κ.τ.λ., ό Βασίλειος ΙΙαπα-Εύθύμιος έξέδωκεν Εγκυκλοπαίδειαν, και ο 
Στέφανος Κομητας ομοίως Εγκυκλοπαίδειαν είς οκτώ τόμους, ,ο Γρη·^ 

γόριος Καλακάκης έξέδωκε μετάφρασιν τής Βιβλικής ιστορίας τοΰ 
Schmidt μετά παρατηρήσεων. , , _

Περί τών ένταϋθα μή σημειωθειών φιλολογικών έφημεριδων και των 
νεωτέρων συμβεβηκότων θά ομιλήσω άκόμη είς άλλην περίσταση·.

Εν 'Αϊδελβέργη tfj I Αεκεμβρϊου '1822. ΞΑΝΘΟΣ
Μετάφρ. ΙΑΚ. X. ΔΡΑΓΑΤΣΗ 

Ψ * *

Ο Scmon de Kastard. δικηγόρος έν Τουλούζη, άγορεΰων καί μετ’έκπλήξεως 
παραιηρήσας δτι μέλη τινά τοΰ δικαστηρίου σχεδόν έκοιμώντο, είπε: Ήως 

είνε δυνατόν είς μίαν τοιαντην οπουδαίαν ύπόθεσιν τό δικαστήριον, ενώπιον του 

όποίου εχω τήν τιμήν νά παρίσταμαι, νά κοιμάται;· Ο κ. Πρόεδρος χολωίεις 

είπε: «Τό δικαστήριον άφυπνισθεν, παύει τόν κ. συνήγορον επιτρεΐς μήνας·. 

Ό κ. Bastard μετ'άπαθείας άκοϋσας τήν άπόφασιν είπεν: «Καί δ συνήγορος, 

πλέον παντοδύναμος άπό τό δικάσαν αύτόν δικαστήριον, παύεται δια παντός

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ

e ΦΕΡΙΝΤΟΥΝ ΚΑΙ Φ ΣΦΦΦΣ ΤΦΥ ΒΕΖΥΡΗΣ
[Άπο τό « Μ πουοτάν τοϋ Σααόή |

'Ο Φεριντούν, <5 περίφημος βαοιληας τής Περσίας, ποΰταν ή περηφάνεια 

τοΰ λαοΰ του, εϊχε ένα βεζύρη ποΰταν ουνειός πολύ καί φωτισμένος νους.

Κάποιος πήγε στό βασιληά μιά μέρα και τοΰ είπε:

—' Ο βεζύρης σου είνε κρυφός οχτρός σου. Ίέ>· υπάρχει ένας οιό βασί- 

λείο, .τον νά μη νον δάνειοε άοήμι καί χρνσάφ/, με τό»· ορο »·α επιοιοαγονν 

τά δάνεια δταν άποθάνης.

Βλέποντας τόν βεζύρη μέ νφος απειλητικό, κατόπι, ό βασιληάς τοΰ είπε:

— Γιατί παρουσιάζεσαι μπροστά μον, κρυμμένος κάτω άπ’τήν προσωπίδα 

τής φιλίας, εν ώ μές στήν καρδιά σου είμαι εχθρός σου : ,4ύτό κι’ αυτό μοΰ 

εϊπε ό τάδε. r , ,

Ό βεζύρης φίλησε κάτου τό χώμα, ποΰ πατούσε υ βαοιληας, και απάντησε:
___~Αν τό κάνω αύτό. οι ξακουσμένε βασιληά, ακολουθώ μιά καί μόνη, 

έπιθυμιά μου, δηλαδή, όλοι οί υπήκοοί σου να θέλουν καί νά ποθούν τό καλό 

σου. Ξέροντας πώς έχουν νά μοΰ γυρίσουν τό χρήμα, ποΰ τούς δάνεισα, μετά 

τό θάνατό σου, φυσικά θά προοεύχωνται στό Θεό νά μακραίνη τή ζωή σου 

ιϊσο είνε δυνατό, γιά ν' άναΐΐά/λ.εται ή πληρωμή. < ο , ■

Χαροποίησε πολύ ή έξήγησις αύτή τό βασιληά. Ανέβασε το βεζύρη σε 

μεγαλείτερα αξιώματα, έν ώ σέ κανένα ποτέ στόν κόσμο φάνηκε η Μοίρα 

πιό σκληρή καί αδυσώπητη, οσο σέ κείνον ποΰ πήγε νά τόν κατηγορηοη.

Αέν ταιριάζει μέ τή λογική νά ουνδαυλίζη κανείς ανάμεσα σέ δυό ανθρώ

πους τή φωτιά τής διχονοίας. Άν τόκάνη, θά πέση άτός του μές στής φλόγες,

ΤΓΟΛΙ.— ή κρήνη τοΰ Σουλτάν Άχμέτ οτήν Σταμπούλ.

ETON ΠΡΩΤΟΝ ΗΛΙΟ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ
|Άπό τό «Intermczo» τοΰ Πόλλ Φόρΐ

αύριο με την Αυγή, οτην εκδρομή μας Οά πάμε. Ναι, Οά πάμ*\  

Άομάνδη, νά χαοοΰν ή καρδιές μας, ή καρδιές μας, ή αγνές, στό πανηγυρική 

ξύπνημα τής Φύσεως, τής Μεγάλης Μητέρας, καί κάτου άπ της κυνηγημέ

νες καταχνιές νά δούμε νέα σχήματα, καί τό ύπέροχο τοΰ κάμπον ξαναγεν- 

νημα. Ναί, δ θείος γλύπτης, ό "Ηλιος, θά σκαλίση γιά μάς μονο τους δυο το 

μεγαλούργημά του, καί θά γέμιση χαρά τής καρδιές μας.

Καί πήγαμε, όπως συμφωνήσαμε, νά ιδοϋμε τον υπομονετικό τεχνίτη με 

τά χέοια του νά εργάζεται- ή Γή μέ τή χλωρίδα της, σκαλισμένη απ την 

Αυγή, ξαφνικά αναπήδησε μέσ άπ’ τά υψωμένα του χέρια. .. , ,

Άπό τά δάχτυλά του έκτοξεύουνταν τό φώς τον κοσμου. Ενα αναφυλΛητο, 

άργό καί ράθυμο σχεδόν, έσφιξε τό λαιμό μας, έπνιξε τής κραυγές τοΰ 

>α°Στούς ατμούς τής Αύγής τό φώς έοκάλιζε.”Ολη τώρα η ανατολή ταλαν- 

τευε τούς κλώνους της. Ή δύσις ήθελε νά γεννηθή, εκεί που ο Ηλιος εσμιγε 

όυάκια όόδων μέ χειμάρρου; μενεξέδων, λ η Γή πλημμύριζε απο φως ...
Είδαμε τά δένδρα νά καθαρίζωνται, απ την κορφή ως στη ρίζα, και 

νά τρέμουν άκόμα, άπό τά χέρια ποΰ μόλις ταχαν άφήσει- δ κάμπος, στολι
σμένος μέ λουλούδια, ήταν δλος αρμονία και καλ-λονη. Και το Αστρο χαμο

γελούσε, καί δέ φαινώταν συγκινημένο καθόλου, γιατί ολοι οι γλυπτές οί μεγά

λοι εϊνε μεγάλοι «άπλοϊ'κοί». , , · - ι-
Ή Άνοιξι, ή Αύγή, ό ήμερος ουρανος, η Αγάπη, τα πρώτα δώρα του 

"Ηλιου στό αριστοτέχνημά του, ξανανιώναν της καρδιές μας, ο κάμπος ξανα- 

γεννημένος, έννοιωθε νά γλυοτράη άπάνω τον, στο ουρτα-φερτά του άνεμου, 

τό χαϊδευτικό βελούδο τής πράσινης χλόης. Και μεϊς νοιώθαμε για παντα να 

γλυστρά στής καρδιές μας ή Άνο.ξ., ή Αυγή, ο γελαστός ουρανός, η Αγάπη.

Μεταφρ. Κ. ΤΡιΚΟΓΛΙΔΗΣ
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Η ΠΕΡΙΘΑΛΨΙΣ ΤΩΝ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΩΝ

ΕΙΣ τήν γραμμήν τών ευρωπαϊκών νοσοκομείων καταλέγεται καί τό 
έντός τοϋ μεγάρου τοΰ ’Αρσάκειου έγκαθιδρυθέν Γ' Στρατιωτικόν 

Νοσοκομεΐον, περιλαμβάνον 670 κρεββάτια.
Τό έπιτελεϊον του απαρτίζεται έκ τών κ. κ. I. Κατσαρά, έφεδρου 

επιάτρου, έκτακτου καθηγητοΰ τοΰ Πανεπιστημίου, ώς υποδιευθυντοΰ, 
Μιχ. Καντά, έφεδρου υπιάτρου έπίσης, ώς χειρουργού, Σαμαρά ανθυ
πιάτρου, ώς Γραμματέως, Γ. Κοσκινά. Σ. Σταύρου, Άμπελό, Εύθυμίου, 
I. Μαργαρίτου καί Άλεβιζάτου, έφέδρων υπιάτρων — παθολόγων, Μιχ. 
Χρυσάφη, τοΰ γνωστού καί διακεκριμένου Φυσιοθεραπευτοΰ — ’Ορθο
πεδικού, εφέδρου υπιάτρου, ώς ’Ορθοπεδικού καί τού κ. Μιχ. Καρζή, 
έφ. υπιάτρου ωσαύτως, ώς ακτινολόγου, μέτόν κ. Χρ. Βλαχάνην ’Αρχία
τρον, έπί κεφαλής ώς Διευθυντήν καί μέ στρατιάν επικούρων νοσοκό- 
μων—άδελφών, μονίμων καί στρ. νοσοκόμων.

Έξαιρετικώς τό Γ' Νοσοκομεΐον αύτό. λειτουργούν άπό τού Μαρτίου 
1918. διαθέτει καί Τμήμα ορθοπεδικόν, χρησιμοποιουμένης διά τήν 
ειδικήν αύτήν θεραπείαν τής έν τφ Άρσακείφ Μεγάρφ συλλογής οργά
νων καταλλήλων διά τάς όχι σημαντικός παθήσεις, διότι διά τάς σοβα
ρός οί πάσχοντες ύφίστανται θεραπείαν συστηματικήν εις τό υπό τής 
Στρ. Ύπηρεσίας έπιταχθέν είδικώς τέλειον Όρθοθεραπευτικόν Ίνοτι- 
τοΰτον Χρυσάφη, δπερ διαθέτει συστοιχίας μηχανημάτων Σουηδικών 
ήλεκτροκινήτων καί μή, συστήματος Τσάντερ, καί τό όποιον έδωκε 
καταπληκτικά αποτελέσματα θεραπείας καί ίάσεως.

Άπό τόν Μάρτιον 1918, κατά τά βιβλία τού Γ' Νοσοκομείου, έπέ
ρασαν καϊ ένοσηλεύθησαν έν αΰτφ 12.000 περίπου άσθενεϊς, ύπό τάς 
άρίστας τών συνθήκών, ύπό τε ιατρικήν καί νοσοκομειακήν έποψιν.

Ή αλήθεια είναι δτι τό μέγαρον τοΰ Αρσάκειου μέ τούς άχανεϊς 
θαλάμους του, άεριζομένους καλώς, μέ τόν όγκον του καί τήν έκτασιν

C -- — ■ -=
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Μ ια μεγάλη μορφή έξέλιπε αίφνιδίως άπό τόν ’Εμπορικόν κόσμον, πόσον δυσχερής είναι ή εντολή αΰτη — κατόρθωσε μέ τήν δραστη-
. μορφή συμπαθής είς τήν ‘Αθηναϊκήν οίκονένειαν. ..nnmn ,.οΖ.έε... ριότητά του. τήν άκρίβειάν του είς τάς συνεδριάσεις της, μέ τήν

άφοσίωσίν του. νά δημιουργήση έν αύτή μίαν 
άτμόοφαιραν ένότητος, άδελφώσεως καί εργα
σίας, οϊαν δέν είχε γνωρίσει αΰτη πρό αύτού. 
Καί δμολογεΐται γενικώς δτι, ή Κοινότης τών 
'Ισραηλιτών δέν οφείλει τήν σημερινήν περιω
πή ν της είς μόνην τήν πρότυπον διοικησίν 
του, άλλά καί είς τό παράδειγμά του. Όμολο- 
γεϊται άκόμη δτι τήν εύηργέτει διαρκώς καί 
τήν άπήλλασσε βαρύτατων δαπανών, άς άνε- 
λάμβανεν αύτός.

Καί προεπέμφθη ό νεκρός είς τήν τελευ
ταίαν του κατοικίαν μέσω μεγάλης συρροής 
τών εκλεκτότερων στοιχείων τής Αθηναϊκής 
κοινωνωνίας. Ό εμπορικός κόσμος σύσσωμος, 
ή Ίσραηλυτική Κοινότης, πολιτευταί, στρα
τιωτικοί, κόσμος πολύς μέ συντριβήν ειλι
κρινή τού άπέδωκε τόν ύστατον φόρον τιμής 
καί συμπάθειας μέ σωρείαν στεφάνων, ένφ ό 
κ. Α. Κωνοναντίνης έκ μέρους τής Ίσραηλιτι- 
κής Κοινότητος 'Αθηνών καί δ κ. Ήσαίας, έξ 
όνόματος τών φίλων του καί τής Ίσραηλιτι- 
κής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, τόν άπεχαιρέ- 
τησαν έγκαρδίως καί μέ τήν έκφραοιν δλου 

__ _________  ,-......................................................................................................τ°ύ πόνου των. Πρός τήν οικογένειαν τοΰ στοργήν δι’αύτήν, ώστε άναδειχθεί; διά τής όμοφώνου ψήφου τών έκλιπόντος στυλοβάτου τής έμπορικής κοινωνίας τών'Αθηνώνή «Είκο- 
Annftonmunv___________________________ —.........—ι. ' ' ί νογραφημένη > άπευθύνει τήν βεβαίωσιν τού συμμερισμοϋ τής λύπης της.

1ΤΙ μορφή συμπαθής είς τήν ’Αθηναϊκήν οικογένειαν, μορφή μεγάλου 
άλτρουϊστοΰ, άφωσιωμένου είς τήν ευπραγίαν 
ύπέρ τών πλησίον του, ή τού Άσάέρ Λευΐ. 
Μολονότι είχε γεννηθή τό 1860, δέν έφαίνετο 
καν 58 έτών. Ήτον διαρκώς νέος, διατηρήσας 
τό έλαφρόν καί ταχύ βάδισμά του, μ’ ένα συμ
παθητικό χαμόγελο στά χείλη.

Απλούς έκ καταγωγής, είχε κατορθιόσει με 
μόνην τήν έσωτερικήν του δύναμιν, τήν φιλο- 
πονίαν του, τήν έργατικότητά του, άλλά καί 
μέ τόν εύθύν χαρακτήρα του καί τήν άκεραιό- 
τητά του, τήν πάντοτε έκφαινομένην, νά άνέλθη 
είς περίοπτον θέσιν.

Γλυκύς έκ παραλλήλου καί προσηνής πρός 
τούς συντρόφους του καί πρός τούς ύπαλλή- 
λους του, άλλά καί εύοταθής καί έμπνέων 
σεβασμόν καί άγάπην, διηύθυνε άπό συμφώνου 
μέ τόν κ. I. Λέγγερην τόν άρχαϊον έμπορικόν 
οίκον, οΰτινος ή φήμη είναι άρκετά γνωστή, 
είς βαθμόν περιποιούντο τιμήν, γνωστή όχι 
μόνον έν Έλλάδι άλλ’ είς δλον τόν κόσμον.

’Ιδιαίτατα δμως ή μνήμη του θά παραμείνη 
άνεξίτηλος καί ζωηρά εις τήν Ίσραηλιτικήν 
Κοινότητα ’Αθηνών, ής έπίλεκτον μέλος ήτο 
δ μεταστάς. Είχε τόσον ένδιαφέρον καί τόσην 

ομοθρήσκων του Ιίροεδρος αυτής — και είναι γνωστόν πόσον λεπτή καί 

του, μέ δλα του τά μέσα, τά άφθονα νερά του, τούς λουτήρας του, τά 
μαγειρεία του κ.λ. ήτον καταλληλότατου διά νοσοκομεΐον καί έπλήρου 
δλους τούς δρους τοΰ έπιστημονικοϋ προβλήματος.

Άς προστεθή τώρα τοΰ διαλεκτού προσωπικού του, άπό τόν λαμπρόν 
διευθυντήν του, τόν αύστηρόν καί δραστικώτατον, κ. Βλαχάνην, έως τόν 
τελευταΐον βαθμοφόρον, ή εύσυνείδητος καί επιστημονική υπηρεσία, 
διά νά έξηγηθοΰν τά λαμπρά άποτελέσματα ποΰ έδωκε.

Θά ήτον δμως αδίκημα, άσυνειδησία άληθινή, άν άπεσιώπα κανείς 
έναν άλλον παράγοντα, τάς κυρίας καί δεσποινίδας, αί όποΐαι έσπευσαν 
καί αύταί νά προσφέρουν τά; ύπηρεσίας των εϊς τήν περίθαλψιν τών 
Προμάχων τής Πατρίδος, καϊ τών οποίων ή δράσις, ή άφοσίωσις, 
ή αύταπάρνησις, έξίκοντο είς τό μέγιστον.

Τήν Κυρίαν Nina Trousseau αίφνης, τής μεγάλης Παρισινής οικο
γένειας, ήτις άπό Ιετίας παρηκολούθησε τήν στρατιάν τής ’Ανατολής 
εϊς τήν έκστρατείαν τών Δαρδανελλίων, Θεσσαλονίκης κ.λ. Προϊσταμέ- 
νην τοΰ κεντρικού νοσοκομείου, ύγειονομ. αξιωματικοί, νοσοκόμοι καί 
άσθενεϊς άναφέρουν μετά θαυμασμού καί εύγνωμοσύνης, καθώς καί τήν 
κυρίαν Michon, σύζυγον τού άξιωματικοΰ τής Γαλλικής Αποστολής καί 
τήν κυρίαν Νεμτζόγλου καί τάς Δ^ας Λάμπρου, Περόγλου, Θωμά κ.λ.

Πρωτοβουλίι; τής Μ""-' Trousseau καί έπιμελείρ τών άλλων κυριών 
καί δεσποινίδων ώργανώθησαν καί έορταί διάφοροι έντός τοΰ καταστή
ματος πρός άναψυχήν τών ασθενών, έκ τών οποίων ίδίφ αλησμόνητος 
θά μείνη ή τοΰ δένδρου τών Χριστουγέννων, διά τήν όποιαν ή εύγενής 
Γαλάτις έκόμισε πρός διανομήν ίδίαις δαπάναις άπό τό Παρίσι άφθονα 
δώρα άξίας. Καί τήν εύγνωμοσύνην της ή Πολιτεία πρός τήν εύγενή 
δέσποιναν έξεδήλωσε διά τού μεταλλίου Στρ. Άξίας, τό δποϊον υπε
ρήφανα φέρει στό στήθος της.

* Η ΑΠΩΛΕΙΑ

/

_ ΔΙΗΓΗΜΑ -

^«1^ Λ\ ΡΑΠΟΥΣΕ τ’άστεϊακαί τής φάρσες. Μικρό παιδί 
έπαιζε μέ τό σκύλο της Ρώζ καί μέ μιά μικρή 

" γατοΰλα Λιλή, ποϋ τής είχε χαρίσει ή νονά της. Τά 
παιγνίδια δέν τής άρεσαν- θυμάται δτι έκλεινε τόν Ρώζ 

μαζύ μέ τή Λιλή σ’ ένα ντουλαπάκι. Πώς άστράφταν άπό φόβο, ανά
μεσα άπό τά τζάμια, τά ματάκια τής Λιλής, όταν γαύγιζε αύτός ό βλά
κας ό Ρώζ! ΚΓ δταν άλειφε τήν μουρϊτσα τής Λιλής μέ κρέμα; Πώς 
έζήλευε ό Ρώζ! Άλλ’ αύτή τόν κατέβρεχε τότε μέ τό καταβρεχτήρι τού 
Μπαρμπαθανάση. Τί καλός άνθρωπος, αλήθεια, ό καϋμένος ό κηπουρός 
της! Καί τί δέν τοΰ είχε κάνει! Τήν ημέρα ποΰ τοΰ ανακάτεψε τούς 
σπόρους; θυμό πού έπήρε... Άρχισε νά φωνάζη δυνατά καί έκείνη 
κρύφθηκε άπό τό φόβο της. Ό κακομοίρης ό Μπάρμπα Θανάσης! 
Μόλις έμαθε ότι είχε χωθή στής κουρτίνες τοΰ γραφείου τής μαμμάς 
της, ήλθε καί τής έφερε λου
λούδια :

—Ά! Δεσποινίς- τής είπε, 
άφοΰ τής έφίλησε τό χέρι. 
Θά ξενυχτήσω άπόψε γιά νά 
τούς ξεχωρίσιο. ’Έβρεξε σή
μερα καί πρέπει αύριο νά 
σπείρω.

Ξενύχτησε μαζύ του. Ή 
μαμά της δέν ήθελε νά τήν 
άφήση, άλλ’ αύτή άρχισε τά 
κλάματα. Τί; Μόνος του 0ά 
ξενυχτοΰσε, γέρος άνθρωπος, 
γιά μιά τρέλλα δική της! 
Άλλά τήν άλλη μέρα δμως 
πήρε ένα φόβο άπό τόν έξά- 
-δελφό της, τόν Τάσσο ... Ό 
ελεεινός! Νά κλείση τήνΛιλή 
μέσα στό κλουβί τού καναρι
νιού της καί έκείνη ή κουτή 
νά νομίση πώς ή Λιλή μπήκε 
μόνη της μέσα καί τής έφαγε 
τό μικρό κίτρινο πουλάκι; Τί 
περίεργος άνθρωπος κι’αύτός 
ό Τάσσος! Νέος ήταν τόσο 
έξυπνος καί τώρα έχει γείνη 
σχολαστικός. Ουφ! Πάρα πο
λύ σοβαρός κύριος. Δέν κατα
λαβαίνει γιατί, τώρα πού 
έγεινε μεγάλη, κάνει άκόμη 
τρέλλες. Κάθε μέρα τής λέγει 
μέ πόζα, άφοΰ βάλει στό άρι- 
•στερό του μάτι τό μονόκλ.

— Ένα κορίτσι δεκαεπτά 
χρόνων είναι σοβαρό καί δέν 
έχει φίλες μικρά παιδάκια.

Μά άφού χίλιες φορές τής 
έχει πει, ότι βρίσκει τής συνο
μήλικες της κουτές! Ύστερα 
ή Φιφή, ή Λίνα καί ή Φϊχεν 
τής μοιάζουν. Είναι παλαΰού- 
τσικες. Καί έπειτα πώς 0ά 
κάνη τής φάρσες της;

Μέ τούς σοβαρούς κυρίους 
καί μέ τής μικρούλες; Μέ 
τής άλλες πού περνούν ύφος 
κυρίας ! ; Μπά ! . . .

’Αγαπούσε τήν ηλικιωμένη 
■δασκάλα της γιά τής μικρές 
της Ιδιοτροπίες καί τ’ άστεΐα 
βιβλία, πού τής εΰρισκε, καί 

-ελάτρευε τήν μητέρα της. Ή 
αδυναμία της καί δ σεβα
σμός της γιά τήν τελευταία 
ήτο πολύ μεγάλος, άφοΰ κατα
λάβανε καλά τώρα, δτι έκείνη έθυσίασε τή ζωή της; γιά νά συγκράτηση 
μέχρι τής στιγμής αύτής έκεϊνο, πού συνεκράτησε πρός χάριν της- 
τήν μεγάλη περιουσία τού πατέρα της, τό άκηλίδωτο όνομα του και 
τήν άτμόσφαιρα ποΰ τής έχρειάζετο γιά νάζήση. Βέβαια, δέν ήτο τόσο 
παιδί, δσο τήν έφαντάζοντο. "Ενοιωθε λιγάκι τόν κόσμο άλλά ένοιωσε 
καί κάτι άλλο:

"Οτι ή ψυχή της ήτο διαυγής, σάν τό κρυστάλινο σερβίτσιο, που τής 
είχε χαρίση ή μητέρα της γιά τήν κάμαρά της καί δτι 

tnUl.f-i «θάμπωνε, δπως έκεϊνο στήν άναπνοή της δταν έκανε 
' ?../άκι νά σκεφθή ...
__ Κ___  υπήρχε λόγος νά σκεφθή καί δέν 

έσκέπτετο. .. Έκεϊνο τό βράδυ δμως ήτο προδιατεθειμένη 
γιά σχέψι καί ’γιαυτό, άφοΰ έδιηγήθη τής παιδικές της 
τρέλλες, έτέλειωνε, χωρίς νά ξέρη γιατί, εύθυμη τό δείπνο 
της, τόσο εύθυμη, ώστε ήνάγκασε τόν προσκεκλημένο καί 
μόνο συνδαιτημόνα έξαδελφόν της νά τής είπή:

— Μοΰ φαίνεσαι άπόψε κατά δέκα χρόνια μεγαλείτερη...
— Έξοχώτατε κύριε άπατάσθε πολύ, τοΰ είπε σέ λίγο πετώντας τή 

πετσέτα της χάμω, άν νομίζετε ότι ή μαμά έχει δρεξι νά άκούη τής 
θεωρίες σας περί τής Κοσμογονίας καί έγώ νά χάσω τήν άστεϊαν παρά-

βγαίνη άπό τήν πόρτα τοΰ Ισογαΐου του.

wiMAPOTTF — Σάς δίδει ή «Ικών αυτή 6λην τήν άπονιά τών Γερμανών. "Ενα δλόκληρο χωρώ τής Β. Γαλλίαςίτο έκαμαν στάχτη. 
Τ* σπία αύτό, ποΟ βλέ««, κατέροευσε καί ή στέγη ίσκέπασε τά έρείπια, ένας ‘« ίνουως. καταφυγήν ε(ς την σοφίτα, βγαίνει 

’ άπό τά κεραμείδια, σάν να βγαίνη άπο τήν πόρτα του Ισογαίου του.

ΐηΠίί έθάμπωνε, δπως έκεϊνο 
κθδο’ μόλις άρχιζε λιγι 

Εΰρισκε δτι δέν ύπί

στάσιν, ποϋ τόσο σάς συνεκίνηοε προχθές. Έμπρός! Σηκωθήτε έπάνω.
Έτρεξε μέ μικρά-μικρά βήματα γύρω άπό τό τραπέζι, ήλθε σιμά του 

καί τού έσεισε τήν καρέκλα.
— Σηκωθήτε λοιπόν! προσέθεσε μέ απαιτητικόν κάπως ύφος.
’Εκείνος, άπορροφημένος άπό τήν άφήγησι, έγειρε άδέξια πρός 

τό μέρος της καί φοβηθείς μήπως τήν κτυπήση έκλινε τό σώμα 
του απότομα δεξιά, σέ τέτοιο τρόπο, ώστε έχασε τήν ισορροπία καί 
έπεσε κάτω.

— Μά κόρη μου! ψιθύρισε ή μητέρα της μέ τόνον έπιπλήξεως καί 
σηκώθηκε έπάνω.

Κύμα άπό αίμα χρώματισε μέ βυσσινϊ χρώμα τό μελαψό πρόσωπό της.
— "Ω ! Συγγνώμην έξάδελφε· είπε τραυλίζουσα καί τού έπιασε τά 

χέρια, γιά νά τόν ύποβοηθήση νά σηκωθή. Σάς έστενοχώρησα μαμά. 
Δέν είναι άλήθεια;

Άπετάθη, παρακλητικώς κάπως, πρός τήν |ΐητέρα της, ή όποία 
παρετήρει άνησύχως τόν άνεγειρόμενον άνεψιον της.

— Παιδί μου· τής είπε έκείνη, κυρία ήδη τού εαυτού της. Άν χτύ
πησε ό Τάσσος;

— Δέν έχω τίποτε. Διεμαρτυρήθη, σχεδόν, ό τελευταίος μειδιών. Είμαι 
σώος καί όρθιος, δπως μέ βλέπετε.

Έπιασε τά χέρι τής έξαδέλφης του θέλοντας νά διάλυση τό νέφος 
ποΰ έκάλυπτε τά δυό της μαύρα μάτια καί έξηκολούθησε:

— Είμαι άξιος σοθαρωτέρας τιμωρίας, άγαπημένη μου θεία, γιατί 
είχα τήν έπιπολαιότητα νά διηγηθώ σ’ ένα παλαβό κορίτσι τό τί γίνεται 
σέ μιά έπιθεώρησι χωρίς νά ουλλογισθώ, δτι αύτό καί μόνο άρκοΰσε 
νά ... — φίλησε τά δυο της χέρια καί τήν κύτταξε μέ άγάπη στά μά
τια — νά ... πέστο.

— Νά τήν άποτρελλάνη· διέκοψε έκείνη εύχαριστημένη καί μέ νευρικό 
γέλιο, σάν νά τής έφυγε κάποιο ένοχλητικό βάρος.

— Ακριβώς- τής άπήντησε. Σέ πηγαίνω εύχαρίστως, άν τό έπιτρέπη 
ή μαμά σου. Καί τής άφησε τά χέρια.

Έπεσε μέ παιδιακίστικη χάρι στήν άγκαλιά τής μητέρας της.
— Μά ή μαμά μου δέν μ’ άφίνει. Δέν είναι έτσι μικρή μου μητέρα; 

Τήν ήρώτησε, σκεπάζοντας μέ φιλιά τά ύπάργυρα μαλλιά της.
— Νά πάς. κόρη μου, άν καί δέν είμαι τής γνώμης. Νά πάς, άλλά

ί
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μήν άργήσης μικρή μου δεσποινίς- τής είπε ή μητέρα της τονίζοντας 
την τελερταΐα λέει...

"Οταν έβαζε τό καπέλλο της, μπροστά στό καθρέφτη, στήν κάμαρά 
της,τής φάνηκε οτι τό πρόσωπό της είχε λάβη άλλη έκφραση άπό τήν 
συνήθη. Τά χαρακτηριστικά της τής φανέρωναν ένα ξένο άνθρωπο . . . 
Τό «δεσποινίς, τής μητέρας της, συνδυαζόμενο μέ τήν σκηνήν ποϋ 
ελαβε χώραν προηγουμένως, τής έθεταν τό έρώτημα:

«Μπορείς νά είσαι ποια παιδί; ·
Άπήχησις στής σκέψεις, ποϋ έκανε τήν ϊδια στιγμή ό έξαδελφός της, 

δστις μόνος, μπροστά στό ανοικτό παράθυρο τής τραπεζαρίας, ζητούσε 
νά έξηγήση μέ τό πνεϋ- 
μα τοΰ έπιστήμονος τήν 
αμφιβολία, ποϋ τοϋ ύπη- 
γόρευε ή ψυχή του ...

Έξω τό φεγγάρι έρρι- 
χνε σποράδην χιόνι στό 
Σαρωνικό. Τά Φάληρα 
λάμπανε άπό τά φώτα 
καί τό κϋμα ήρεμο, μεθυ
στικό, λίκνιζε δυό ψαρά
δικες βάρκες άραγμένες 
στά πόδια τοϋ βράχου 
τής βίλλας στήν Κα 
στέλλα.

*

Είχε λησμονήση εντε
λώς τό επεισόδιο καί 
απόκτηση τήν ευθυμία 
της δταν έφθασε μέ τόν 
εξαδελφό της μπροστά 
στό ταμεΐον τοΰ θεά
τρου, ένός συνοικιακού 
θεάτρου στήν ακρογια
λιά τής Πειραϊκής χερ
σονήσου σφηνωμένου. 
Πήραν τέσσερες θέσεις 
στό δεύτερο πάγκο γιά 
νά μή στρυμωχθοΰν άπό 
τούς παρακαθη μένους 
καί εϊσήλθον. Τά πρώτα 
καθίσματα ήσαν κατει
λημμένα άπό ναυτικό,

τύποι λπο την no*,.  — Ό Σοφτδς. ώς έπί τό πολύ, κόσμο.
, , , Πίσω η έργατική τάξις

πλεόναζε. Άκουγε κανένας τούς κλαυθμηρισμούς τών μικρών παιδιών. 
Φυστικάδες, μικροέμποροι, τριγύριζαν τούς διαδρόμους τής πλατείας. 

Μερικοί άεργοι σκαρφαλωμένοι στήν μάνδρα πού περιεστοίχιζε τό 
θέατρο διεπληκτίζοντο μέ τούς φορατζήδες.

Βρήκε άρκετά διακεδαστικό τό περιβάλλον καί άφελής, δπως ήτο, 
άνοιξε συζήτησιν μέ κάποια γυναικούλα τοΰ λαοΰ, πού τά είχε μέ τόν 
«καφετζή δά τοΰ θεάτρου, τόν γυιό της, πού τήν κουβάλησε, γρηά 
γυναίκα, Σάββατο στό θέατρο γιά νά ίδή τό κορίτσι τοΰ Γιάννη τοΰ 
Μεταξά, τήν προκομμένη Φλώρα, πού έγεινε μεγάλη καί τρανή . . . Ούμ!.. 
που νά μήν έσωνε νά γεννηότανε ...»

Τρεις διαδοχικοί κτΰποι άκουσθήκανε καί ή αυλαία άνοιξε. Τά σκη
νικά θέλανε νά παρουσιάσσουνε, προφανώς, κάποιο μέρος πάρκου. "Ενας 
χονδρός κύριος ένεφανίσθη καί ή μουσική άρχισε νά παίζη μέ φρικώ- 
δεις παραφωνίες γνωστό μάρς.

Ή δευτέρα πράξις τοΰ έργου έκτυλίσσετο.
Ητο κράμα κωμειδυλλίου — δράματος — έπιθεωρήσεως, τής όποιας 

τήν περίληψι είχε δώσει ώς έξής εις τό πρόγραμμα ό συγγραφεύς:
Εις αριστοκράτης Γάλλος έρχεται είς τόν Πειραιά, παρακολουθούμένος έν 

κρύπτω όμως υπό τής ώραίας γυναικός του. Οί διάφοροι Πειραϊκοί τύποι πα- 

ρευλαννουν εντόπιόν του, μεταξύ ιών όποιων καί ή ώραία άνθοπώλις Φλώρα, 

τήν οποίαν καί αγαπά. Τό εργον λήγει με τόν θρίαμβον τής 'Ελληνικής αγά

πης και μέ τους γόμους τής Ρωμηοπούλας Φλώρας καί τον εϋγενούς Γάλλου. 

Ή ώραϊα κόμησσα Ιγκαταλειφθεΐσα πνίγεται εις τήν Ξαβέριον ακτήν.

Τό βρώμικο καί άσχημορραμμένο φράκο τοΰ Γάλλου εύγενοΰς, τό άξύ- 
ριστο καί μέ μονόκλ πρόσωπό του, τό πομπώδες του ύφος, οί διάφοροι 
έπί τής σκηνής τΰποι καί πρό παντός, αί υποκλίσεις των, τής φέρανε 
δάκρυα στά μάτια άπό τά γέλια.

Δέν ήξευρε κΓ αύτή, πώς ό Ρώζ τής ερχότανε στό κεφάλι- αύτός ό 
βλακας ο Ρώζ, δταν έκανε τό σοβαρό μέ τή Λιλή. Είχε δίκηο πού έπέ- 
μενε νά ελθη. Τί άσιεΐα, τί χαριτωμένη φάρσα ! Τρέλλα ! Θά τήν έλεγε 
στη μαμά της . . - Όχι στή μητέρα της. Στήν Φϊχεν, στήν δασκάλα της.

— Η Φλώρα! Ή Φλώρα ! διέδραμε κάποιος ψίθυρος τό άκροατήριον. 
Ή πρός στιγμήν άποσπασθεΐσα προσοχή της επανήλθε έκ νέου έπί

τής σκηνής.
— Ή Φλώρα! Ή Φλώρα.
— Τί συμβαίνει; ήρώτησε τόν έξαδελφό της.
— Είναι ή πρωταγωνίστρια.
— "Ε; Καί μ’ αύτό;

, — Ή συγκίνησις τών θαυμαστών τής άπήντησε κάπως ύστεροβούλως 
εκείνος.

Δέν τοΰ άπήντησε. Τό βλέμμα της καρφώθηκε έπάνω στή σκηνή, πού 
φωτιζότανε τώρα άπό ένα κουραστικό κόκκινο ζωηρό χρώμα. Τό ρεΰμα 
τής νευρικότητος, ποΰ διήκε τό άκροατήριον, τής μετα'δόθη. Ί^σθάνετο 
τον έαυτό της ανήσυχο καί ή περιέργειά της είχε κορυφωθεϊ. *

Βραγχνιασαένη φωνή βγήκε άπό τά παρασκήνια καί ή Φλώρα παρου- 
σιασθη, μετ’ ολίγον, έπί τής σκηνής ντυμένη σαν άνατολίτισσα. Τά χει
ροκροτήματα έξερράγησαν άμέσως.

Νά μας ζήσης! Μαράκι! Φωνάξανε οί σκαρφαλωμένοι στήν μάν
δρα μόρτες.

Τήν έξήτασε προσευτικά.
I θ κορμί της δέν τής άρεσε, ούτε τό πρόσωπό της, ούτε ή στάσις της. 

Είχε όμως κάτι που τραβούσε. Τί; Έρώτησε τόν εαυτόν της. Αύτό τό 
«τι» τής άφήρεσε τήν εύθυμία.

. Η βκηνή τού σπητιοϋ της καίή - δεσποινίς» τής μητέρας της τήςήλθαν 
πάλι στό κεφάλι. Ό έαυτός της δμως τής άπήντησε: Τά μάτια της. 

Πραγματικός τά μάτια τής Φλώρας, μέ τέχνη μπογιατισμένα, προσέδι- 
δαν στό στρογγυλό πρόσωπό της κάτι, πού έξευγένιζε τής άδρές, καί 
πλούσιες σέ σάρκα, γραμμές τού κορμιού της.

Τήν παρατηρούσε προσεκτικώτερα.
II ήθοποιός έκανε κάνα δυό βόλτες κατά μήκος τής σκηνής, βαδί

ζοντας μέ κουρασμένο καί προκλητικό ύφος, στάθηκε μπροστά στόν 
υποβολέα καί άρχησε νά τραγουδή μέ τήν ίδια βραχνιασμένη φωνή — 
που μπορούσε νά τήν πή κανένας συμπαθητική—πάνω σ’ ένα μελαγχο- 
λικό σκοπό, σάν τραγούδι;

'Οποιος αγάπη γνιόριοε 

στά στήθη μου ας πέση 

νά ίδή πώς λησμονεί...

Αί κινήσεις τοΰ προκλητικού κορμιού της κρύβανε κάτι τό τερατώδες 

γιά κείνην.
— Μέ άηδιάζει- είπε ξηρά στόν έξάδελφόν της καί τόν κύτταξε καλά 

στά μάτια.
. — Ναί. πραγματικώς^ τής άπεκρίθη ό άλλος. Πάλι δέν τοΰ άπήντησε. 

Κατάλαβε ότι δέν τής έλεγε άλήθεια.
Κείνη τήν ώρα κάποιος φώναξε· «Μ’ έφαγες ! ·
"Ενα μπουκέτο άπό γαρουφαλιές έπεσε πάνω στήν σκηνή. Στό πρό

σωπο τής Φλώρας άνθησε περιφρονητικό μειδίαμα καί μέ έπιδέξια 
κίνησι, σαν νά ακολουθούσε δήθεν τά βήματα τοΰ χοροΰ, τό πάτησε, 
εξακολουθώντας τό τραγούδι της.

Καί το φιλί μον εκαμε . . .

Ή φωνή της πνίγηκε άπό τά επιφωνήματα.
— Έκαμε I Σωστά ! Μειράκι!
"Αλλο μπουκέτο, άπό τριαντάφυλλα τώρα, διέγραψε ένα μεγάλο κύκλο 

πάνω άπό τήν πλατεία, διευθυνόμενο πρός τή σκηνή.
'Η Φλώρα αύτή τή φορά, μέ εύκινησία γάτας, τό ’πιασε στά χέρια.

» ΑΟ τοιε,η ίδι“ Ψωνί> πο® ·μ’έφαγες», στριγγιά δμως καί άγρια, 
σαν βρυχηθμός λεονταριοΰ σ’ έρημο μέρος, άκούστηκε.

— Φόνισσα! Φόνισσα θά σέ πνίξω !
Μπροστά της ένας ήλιοκαμμένος νέος μέ αρρενωπή μορφή, εξαγριω

μένος. αναποδογύριζε θεατάς καί πάγκους γιά νά φθάσω στή σκηνή.
— Πάμε- τής είπε ό έξαδελφός της καί τήν έπιασε άπό τό χέρι.

, Σηκώθηκε τρομαγμένη. Τό θέατρο ήτο αναστατωμένο. Ή αύλαΐα 
επιπτε. Τό ρεύμα τών έξερχομένων τήν παρέσυρε πρός τήν έξοδον. 
ΙΙισω της η γρηά, πού τήν είχε φερει μέ τό στανιό ό γυιός της στό 
θέατρο, έλεγε σέ κάποιον :

— ’Αλλοίμονο, θά σκοτωθούν παιδάκι μου. *Αμ  τόν έφαγε· τό ’φαγε 
τό κακόμοιρο τό παλ- 
ληκάρι, τό ρίμαξε ματά
κια μου. Τόν κατέστρεψε 
μέ τά νάζα τού κορμιού 
της αύτή ή βρωμοσουρ- 
λουλού...

("Επεται συνέχεια]
Ψ Ψ Ψ

ΞΕΝΟΙ ΠΟ1ΗΤΑ1
— ΣΟΥΛΛΥ ΠΡΟΥΔΟΜ -

Εδώ οτόν κόομο κάτω 

δεν ζοΰνε τά λουλούδια, 

σκεπάζονται άπό χιόνια 

κ’ έγώ ονειρεύομαι άνοιξες 

ποΰ νά κρατούν αιώνια.

’ Εδώ στόν κόσμω κάτω 

μαραίνονται τά χείλια, 

κουράζονται τ' αηδόνια 

κ’ έγώ ονειρεύομαι φιλιά 

ποΰ να κρατούν αιώνια.

Εδώ οτόν κόομο κάτω 

κλαϊμε γιά τής αγάπες μας, 

όταν περνούν τά χρόνια . 

κ’ εγώ ονειρεύομαι ερωτες 

ποϋ να κρατούν αιώνια.

Μετώφρ. κ. λαδοπουλοϊ

* * *
’ Ο φιλόσοφος Ρόρρεν 

ΰπεστήριζε οτι ιό ζην καί 

άποθνήσκειν είναι τό αύτό.

Είς έκ τών μαθητών του, τνποι απο την ποαι. — Ό Ζείμπέκ.
ευρίσκων παράδοξον τήν 

αρχήν ταύτην, τόν ήρώτησε ύστεροβούλως κάπως « Διατί λοιπόν δέν πεθα

ίνετε Ακριβώς, τοϋ άπήντησε, διότι δέν υπάρχει ούδεμία δωφορά

μεταξύ τής ζωής καί τού θανάτου·.

_ "Ενας σπουργίτης καταδιωκόμενος άπό ενα γεράκι έκάθησε, ζητώντας 

άσυλον, στήν έοθήτα τοϋ Ξενοκράτους.

’Ο φιλόσοφος έχαΰδευσε τό δυστυχισμένο μικρό πλάσμα, τό καθησύχασε 
και όταν ό κίνδυνος παρήλθε τοΰ άπέδοσε τήν ελευθερίαν λέγων: ·Δέν παρα

δίδουν ποτέ ενα ικέτην».

Η ΡΟΚΑΝΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟΥ

Ποτέ διά κανέν ζήτημα φιλολογικόν, δέν έγεινε 
τόσος θόρυβος είς τάς Αθήνας, δσος φέτος διά 

τό Άριστεΐον τών Γραμμάτων, τό όποιον ό σκληρο
τράχηλος κ. Δροσίνης δέν ήθέλησε νά δώση είς κανένα. 
Έπί' δλόκληρον μήνα, χωρίς υπερβολήν, καθημερινώς, 
δλαι αί έφη μερίδες, καί δλα τά περιοδικά, έγραφαν 
κάτι δι' αύτήν τήν σκανδαλώδη — κατά τούς άποτυ- 
χόντας— ΰπόθεσιν: Άρθρον, χρονογράφημα, πλαγιό
τιτλον. επιστολήν ένδιαφερομένου, πληροφορίαν, έπί- 
γραμιια ή μό - ντέ-λά - φέν. , , ,

Ή κοινή γνώμη θεωρεί υποκινητήν καί υπεύθυνον 
αύτοϋ τοΰ πρωτοφανούς θορύβου τόνκ. Γρ. 
Ξενόπουλον. Άλλ’ άδίκως. Ό δυστυχής

αύτός είνε άθώος- δέν έκαμε τίποτε άλλο άπό μίαν σύντο
μον δήλωσιν, έν βρασμώ ψυχής συντεταγμένην, διά τής 
οποίας έπληροφόρει τό Πανελλήνιον, δτι παραινείται απο... 
Λογοτέχνης. ’Ίσως ή φαιδρά κατάπληξις, τήν όποιαν έπρο- 
ξένησεν’ ή παραίτησις ανθρώπου, άπό υπούργημα, είς τό 
όποιον δέν είχε διορισθή ποτέ, έπροκάλεσε τάτελείωτα_αύτα 
σχόλια καί πάρασχόλια τοΰ Τύπου. Όπωςδήποτε δ κ. Ξενό- 
πουλος δέν πταίει. Μετά τήν δήλωσιν έκείτην, δέν έγραψε 
πλέον ούτε λέξιν τουλάχιστον δέν έδημοσίευσε. Θά δημο- 
σιεύση δμως; Ό θεός καί ή ψυχή του!

Παρά 
μεν καί 
μοίρης.

τό «σκάνδαλον» τοΰ Φιλολογικού Αριστείου, εΐχο- 
τό Μουσικόν. Αύτό φέτος τό έπήρεν δ κ. Καλο- 
Αλλ’ οί Ρωμηοί, βλέπετε, πάντοτε κάτι έχουν νά 

‘πουν, καί δταν δέν τό παίρνη κανείς, 
καί δταν τό παίρνη κάποιος, έστω και 
μουσικός μέ βαθμόν . .. ταγματάρχου. 
Οΰτως ήθέλησαν νά ’πούν, δτι ό κ. Κα
λομοίρης. έχων τά μέσα, έφρόντισε νά 
διορισθοΰν μέλη τής ’Επιτροπής άνθρω
ποι φίλα φρονοΰντες. . . τή μουσική του καί άκόμη 
δτι ο κ. Λαυράγκας, ένφ πριν έξεφράζετο, δυσμε
νέστατα περί τοΰ «Παντομάστορα», κατόπι τόν 
έστεφάνωσε, δελεασθείς ύπό τοΰ κ. Καλομοίρη μέ 
τήν ύπόσχεσιν μιάς εορτής πρός τιμήν του.Όποιος 
θέλει, άς τό πιστεύση. Ό κ. Καλομοίρης δμως ήτο 
άξιος δέκα Αριστείων; Αύτό είνε τό ζήτημα!

Άλλ’ άς έπανέλθωμεν είς τό Φιλολογικόν. Διατί 
τάχα ή ’Επιτροπή έσκληρεύθη τόσον, ώστε νά μή 
τό δοιση φέτος είς κανένα; Άπλούστατα, έπεισμα- 

τώθη άπό τόν προηγηθέντα θόρυβον. Διότι καί πρό τής άπονομής 
είχε γίνη πολύς θόρυβος .... διά τό τίποτε. Διεδόθη δηλαδη οτι ο 
κ. Δροσίνης ΰπεστήριζε τόν κ. ΜαλακάσηV,,τόν όποιον έβοήθησε μάλι
στα διά νά έκδώση τούς «Ασφοδέλους». Οί άλλοι μνηστήρες διεμαρ- 
τυρήθησαν, έγεννήθη ζήτημα, αί εφημερίδες έγραφον πάλιν έπι εβδο
μάδας, ή έκλογή τοΰ κ. Μαλακάση. — καί άν ήτο πράγματι αποφασι
σμένη, — έματαιώθη καί... δ κ. Δροσίνης έθύμωσε.

ζ.

— Φέτος λοιπόν δέν θά τό πάρη κανένας! ώρκίοθη, μέ τό δίκηο του. 
Τό είπε καί τό έκαμε. Διότι ό κ. Δροσίνης πάντα κάμνει Ο,τι θέλει. 

Αύτό δέ ποΰ ήθελε τώρα, δέν ήτο καθόλου δύσκολον. Έκτός τής ίδικής 
του, είχε καί τήν ψήφον τοΰ πιστού του κ. Πολέμη. Τού έχρειάζετο 
άκόμη μία. Άλλ’ ιδού ό κ. "Αγγελος Βλάχος, ό σεβαστός όγδοηκοντού- 
της. νίπτων τάς χεϊράς του καίφωνάζων: «Όποιον θέλετε, παιδιά μου!» 
— «Κανένα, κύριε Βλάχε! — Κανένα, παιδιά μου! » Καί τό ζήτημα έτε- 
λείωσεν. ’Άς έψήφισεν ό κ. Σουρής τόν φίλτατόν του 
Στρατήγην καί ό κ. "Αννινος, ώς λέγουν, τόν κ. Δαμ- 
βέργην. Αύτοί ήσαν δύο έναντίον τριών. Ό κ. Δρο
σίνης ένίκησεν δπως πάντοτε. ,, , __ ,

Τό περίεργον είνε, δτι δ κ. Ξενοπουλος. 
μέ δλον τόν όγκον τής .... διαμαρτυρίας 
του καί μέ δλην τήν πόζαν τοΰ. .. αδικη
μένου, δέν έλαβεν ούτε μίαν ψήφον! Διατί 
λοιπόν νά παραιτηθή; Πολύ περισσότερον 
αδικημένοι άπό αύτόν, τόν όποιον δέν 
ήθελε κανείς, πρέπει νά θεωρηθούν οί 
κ. κ. Μόλακάσης, Στρατήγης καί Δαμβέρ- 
γης, οί όποιοι είχον επιτέλους άπό μίαν ή 
δύο ψήφους. Μήπως άλλως τε καί αύτοί ,
δέν ήσαν έπίσης άξιοι Αριστείου; Πώς λοιπον μονον ο 

Ξενοπουλος τό πήρε άπάνω του; Μυστήριον!

*
Καί τώρα τί θά γίνη; ... - »
Λέγουν, δτι θά μεταρρυθμισθή δ Νόμος. Λέγουν, οτι το 

Άριστεΐον θά δοθή, άνευ Διαγωνισμού, ε’ις καμμία δεκαριά 
«πρεσβυτέρους λογίους» (έξαιρουμένου πάλιν τοΰ κ. οενο- 
πούλου, ό όποιος περνφ άκόμη ώς «νεώτερος»)· Λέγουν 
δτι ό Διαγωνισμός θά διατηρηθή, ώς έχει, μόνον δια νέους 
λογίους, άπό τούς όποιους θά ζητήται βιβλίον

άνευ προηγουμένης έργασίας. Καί άλλα πολλά.
Τίποτε, έννοεϊται, δέν είνε βέβαιον. Τό πιθανώτερον 

φαίνεται, δτι δ κ. Δροσίνης θά είνε νικητής μέχρι τέλους. 
Τά τού Αριστείου δηλαδή θά μείνουν άμετάβλητα· και 
τοΰ χρόνου πάλιν ή δέν θά τό πάρη κανείς, ή θά τό πάρη 
έκεΐνος τόν όποιον θά έκλέξη δ κ. Δροσίνης. Έξαρτά- 
ται.... άπό τόν θόρυβον, ό 
όποιος θά προηγηθή.

Ή ίδική μας γνώμη είναι, 
δτι τό Άριστεΐον πρέπει, νά 
καταργηθή.'Ωραΐος θεσμός, άλλά 
πρόωρος διά τόν τόπον μας, 
δπου ποζάρουν ώς θύματα άδι- 
κίας οί όλιγώτερον αδικούμενοι 
καί δπου είς δλους τούς Δια
γωνισμούς έπιτυγχάνουν μόνον 
εύνοούμενοι... παράξενος

ΟΊάσων Ν. Γεωργιάδης έκ Σύρου, άπέθανεν έν Άθήναις την 24ην
' Δεκεμβρίου π.ε., θρηνοΰσι δέ οί πάμπολλοι φίλοι του καί οσοι τον 

έγνώρισαν τήν απώλειαν ένός έκ τών ύπό πάσαν έποψιν πολυτιμοτάτων, 
άκαμάτων, έντιμων ισχυρών παραγόντων, καί 
χρησιμωτάτων τέκνων τής Πατρίδος.

Έπίλεκτον καί άγαπητόν μέλος ών τής 
κοινωνίας τής Σύρου, καί τέκνον Πατριαρ
χικού οίκου, τοΰ έκ τών Χίων οικιστών τής 
Σύρου μεγαλεμπόρου Νικηφόρου Γεωργιάδου, 
άνατραφείς καί έκπαιδευθείς έκ κύκλφ οικο
γενειακή» καί κοινωνική» έξ έκείνων, οϊτινες έν 
τή» σεβασμή» τών Πατρίων Ιερών παραδό
σεων έπίστευσαν καί πιστεύουσι τήν εύδοκί- 
μησιν καί ευημερίαν τής Πατρίδος, καί τής 
Ελληνικής Κοινωνίας, υπήρξε πάντοτε ακά

ματος πρωταγωνιστής καί πρόσκοπος καί υπο- 
στηρικτής πάσης κοινωφελούς δράσεως, άνα- 
γνωρισθείς πανδήμως ώς πρότυπος καί άλη- 
θής πολίτης.

Φιλελεύθερος άκραιφνής έκ τών πρώτων 
άπό τής στιγμής, καθ’ ήν έφάνη είς τόν Ελλη
νικόν δρίζοντα τό σωτήριον κόμμα, είργάσθη 
μετ’ αύταπαρνήσεως. Ουσιών, καί άνιδιοτε- 
λείας, υπέρ τής έπεκτάσεως καί έπικρατήσεως 
του, έν πεποιθήσει δτι τοΰτο έμελλε νά φέρη 
τήν πραγματοποίησιν τών Ελληνικών ΐδανι 
κών. Ή ενθουσιώδης αΰτη Ελληνική ψυχή 
<l»»3 C'l'CUyi/V ------ -[■ · ·Γ , ~ t ϊ ' α
δύο Βαλκανικούς μας πολέμους, ο ηρωισμός τοϋ οποίου απεόειχυη

ΙΑΣΩΝ Ν. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
καίέκ τών τραυμάτων, άτινα έφερεν τιμηθείς διά τοΰτο διά παρασήμου 
παρά τής Ελληνικής Κυβερνήσεως. Δέν ήσαν επίπλαστα και ψευδή 
τά δάκρυα καί ή μεγάλη θλίψις καί ή κατήφεια, και αι σπανιαι και 

ποικιλότροποι έκδηλώσεις ειλικρινούς πένθους 
καί οί πάμπολλοι καί βαρύτιμοι στέφανοι τοΰ 
άπειρου πλήθους τών φίλων τής έκλεκτής 
κοινωνίας, οϊτινες συνώδευσαν τήν μεγαλο
πρεπή κηδείαν τοΰ αληθινού πατριώτου καί 
φίλου· ήσαν άψευδή μαρτύρια πιστής καί 
τετιμημένης φιλίας καί ειλικρινούς έκτιμή- 
σεως αληθώς Ελληνοπρεπούς, δεόντως άνα- 
γνωρισθείσης έν τή ζωή. Τήν κηδείαν του ηκο- 
λούθησαν έπίσης πολλοί άνώτεροι καί κατώ
τεροι άξιωματικοί καί γενναίοι συμπολεμισταί 
του έν προφανεΐ συγκινήσει, τή» άπεδόθησαν δέ 
δλως έξαιρετικαί στρατιωτικοί τιμαί.

Τοιοΰτον έν όλίγοις ύπήρξε τό χρηστόν καί 
πλήρες έλπίδων καί μεγάλων υποσχέσεων χρη- 
σιμώτατον τοΰτο τέκνον τής Μεγάλης Πατρί
δος, δπερ ού μόνον δέν διέκοψε τήν δράσιν 
τοΰ έπί πεντηκονταετίαν καί πλέον εύδοκίμως 
υφισταμένου μεγάλου έμπορικοΰ αύτών οίκου, 
άλλά καί έσυνέχισεν αύτήν, χαράσσων δλοέν 
εύρυτέρους δρίζοντας πολυσχιδούς επιχειρη
ματικής έμπορικής δράσεως, μετέχων ένεργώς 
καί σοβαρώς εις πάσαν εμπορικήν κίνησιν, εν 
πλήρει δέ άκμή ηλικίας καί ένθουσιασμών
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— Λοιπόν, ακούστε με, αύτό εϊνε τό μυστικό μου- μοΰ εϊπε τέλος. 
Άφοΰ αύτό τόσο σάς κάνει έντύπωσι, αγαπητέ μου φίλε, θά σας πώ 
απόψε γιατί δέ θέλησα ποτέ νά παντρευθώ. Ή έρώτησίς σας μέ συγκι- 
νεϊ πολύ περισσότερο άπό τή σιωπή καί τάς παρασιωπήσεις τών άλλων, 
ποΰ πολλές φορές μέ πληγώνουν. Βέβαια δέν εϊνε άγνωστη στόν κόσμο 
ή περιουσία τών γονέων μου, καί δταν μιά πλούσια κόρη δέν παντρεύε
ται, αύτό θά άποδοθή πάντα στήν περηφάνεια της ή στή φιλοδοξία της 
ή στήν άσχημιά της ή στούς τρόπους της — υποθέσεις ποΰ ό κόσμος 
εχει τό δικαίωμα νά διάλεξη οποία θέλει γιά νά μέ κρίνη, έκτός άν 
παραδεχθή δλες μαζύ καί τής τέσσερεις... άπό έπιείκεια! Πιστέψετέ με, 
δέν άπέκρουσα δλους, δσους μέ ζητήσανε, γιά μόνο τό λόγο δτι κάνεις 
δέν μοΰ άρεσε. Απλώς ήταν «ό σύζυγος», ήταν «δ άνδρας·, ήταν «ό 
εραστής», ό νόμιμος ή δχι, ποΰ άπέκρουσα μ’ ένα εϊδος τρόμου, ποΰ 
μόλις τώρα άρχίζει νά περνάη, τώρα ποΰ τά σαράντα χρόνια μοΰ δίνουν 
κάποια άσφάλεια... Δέν τό φαντάζεσθε άκόμη. Ή ιστορία μου δέν 
εϊνε ιστορία άτυχοΰς έρωτος. Όχι, δχι! Έγώ ποτέ δέν άγάπησα. Γέρασα 
πολύ γρήγορα, ένα βράδυ, σέ ηλικία δέκα έπτά χρονών ... 'Ακούστε με! 
Δέν εϊνε μεγάλη ιστορία. Καί, άλήθεια... ίσως καί νά μήν καταλάβετε 
καθόλου πώς ένα τόσο κοινό γεγονός, τόσο συνηθισμένο, γύμνωσε τή 
ζωή μου άπ' δλες τής χαρές τοΰ μέλλοντος. Δέν εϊνε παρά ένα άπό 

έκεϊνα τά «μικρά διάφορα», ποΰ διαβάζομε τόσο συχνά στήν τρίτη 
σελίδα τών εφημερίδων, κ*  έγώ δέν έχω παίξει ούτε τόν παραμικρό κα,ν 
ρόλο στήν ιστορία ποΰ θά σάς διηγηθώ. Έάν γι' αύτήν, ή έρημή μου 
ΰπαρξις πολύν καιρό άνατρίχιασε άπό φρίκη, εϊνε γιατί είδα αύτό τό 
πράγμα, τό εϊδα μέ τά μάτια μου, ένα βήμα μακρυά μου. Σείς ποΰ Οά 

τό άκούσετε σάν ένα άνέκδοτο, δέν θά αίσθανθήτε τίποτε, άπό 
δ,τι έγώ αισθάνομαι.

*

Ή δεσποινίς Ν... στήριξε στό χέρι της τό μέτωπό της, κι’ άρχισε νά 
μοΰ λέη τήν ιστορία της, μέ τό βλέμμα της καρφωμένο κάτω στή γή, 
δίχως ούτε μιά φορά νά σηκώση τά μάτια της σέ μένα.

— Έδώ κ' είκοσι πέντε χρόνια, ή μητέρα μου κ’ έγώ καθόμαστε 
σ’ ένα παληό σπίτι, στή σκοτεινή συνοικία τοΰ Αγίου Σουλπικίου. Σπίτι 
άπλό, δίχως αύλή, δίχως άλλα παραρτήματα. Όλα τά παράθυρα στό 
δρόμο, μά ένα δρόμο ήσυ^ο, σά δενδροστοιχία δάσους. Μιά νύχτα, στήν 
καρδιά τοΰ καλοκαιριού, έκανε στό δωμάτιό μου τόση πνιχτική ζέστη, 
ώστε μούταν άδύνατο νά κοιμηθώ. Άπό φόβο μήν ξυπνήσω τή μητέρα 
μου, δέν τολμοΰσα ν’ άνοίξω τό παράθυρό μου. "Υστερα άπό μιάν ώραν 
άϋπνίας, σηκώθηκα, έβαλα τά παντοφλάκια μου, καί κατέβηκα φορών
τας μόνο τό πουκάμισό μου, τή μεγάλη σκάλα, καί μπήκα κάτω στό 
σαλόνι τοΰ ισογείου. Έδώ..., μά άς σάς πώ πρώτα τά καθέκαστα 
τοΰ σαλονιού γιά νά καταλάβετε καλλίτερα. Τό σπίτι άλλοτε εϊχε έναν 
κήπο, ποΰ έφτανε ώς έξω στό δρόμο. Ό κήπος αύτός πουλήθηκε'άργό- 
τερα. καί ή Δημαρχία άπαλλοτρίωσε ένα μέρος του γιά τήν εύθυγράμ- 
μισι τοΰ δρόμου. Ένα παράθυρο τοΰ σαλονιού άνοιγε, λοιπόν, τώρα 
πρός μιά γωνιά σκοτεινή, παράμερη, μυστηριώδη καί μαύρη, δπου 
μόλις έφθανε τό φώς τοΰ φαναριοΰ, ποΰ ήταν πιό κάτου. Μπαίνοντας 
στό σαλόνι, παρετήρησα δτι ή υπηρέτρια δέν εϊχε κλείσει έκεΐνο τό 
παράθυρο. Τά παντζούρια μόνο ήταν κλειστά. Παραλυμένη άπό τή 
ζέστη, ποΰ μ’ έπνιγε, άνέβηκα άπάνω στό παράθυρο, πιάστηκα άπό τά 
παντζούρια, κι’ άρχισα ν’ άναπνέω μέ δλους τούς πόρους τοΰ σώματός 
μου, τή γλυκειά δροσιά τής νύχτας. Αύτή ήταν ή τελευταία εύχαρίστη- 
σις ποΰ δοκίμασα στή ζωή μου ...

Δέν ήμουν ούτε ένα λεπτό τής ώρας έκεϊ άπάνω, δταν έξαφνα εϊδα» 
άπ’ τ' άλλο μέρος τοΰ δρόμου, νάρχεται ένα ζευγάρι. Ό άνδρας τρα
βούσε τήν κόρη σ’ έκείνη τή γωνιά, τή σκοτεινή καί μυστική. Ήταν 
ένας έργάτης, μά άπ' τούς άκαμάτες, άπό έκείνους ποΰ δουλεύουν τρεις 
βδομάδες καί τεμπελιάζουν έξη μήνες, γιατί εϊνε ωραίοι άνδρες, κ*  ή 
ωμορφιά τους τούς έπιτρέπει νά περιφρονοΰν τήν τίμια έργασία. Τήν 
κόρη, τήνε γνώρισα άμέσως. "Ητανε μιά φτωχούλα δέκα πέντε χρόνων, 
ποϋ πολλά καλά ή μητέρα μου τής είχε κάνει. Φορούσε ένα μαύρο 
κοντό φουστανάκι, μιά καμιζόλα γκρίζια κ’ ήταν δίχως κορσέ, άλλως 
τε. μόλις εϊχε άνάγκη άπό κορσέ. Τής μικρές πλεξούδες τών ξανθών 
μαλλιών της, τής εϊχε άνασηκώσει μέ μιά χτένα ώς άπάνω, στήν κορφή 
τής κεφαλής» της. Ό σύντροφός της, ποΰ τήν κρατούσε άπό τούς δυό της 
ώμους, τής έλεγε μέ βίαιη φωνή :

— Κ' έδώ ;... θέλεις;...
Αύτή άπαντοΰσε μέ φωνή λιπόψυχη.
— Άφησέ με!... Άφησέ με!...
Άπό τόν τόνο τής φωνής της καταλάβαινε κάνεις πώς τούλάχιστον 

διακόσες, φορές είχε έπαναλάβει αύτή τή φράσι, άπ’ τή στιγμή ποΰ 
βγήκαν άπό τό μαγεριό, δπου εϊχαν φάει. Ό άνδρας ξανάπε:

— "Ελα, περιστεράκι μου! Μοΰ εϊπες «ναί», καί τό «ναί» εϊνε «ναί». 
Πώς άλλάζεις έτσι γνώμη άπό τή μιά στιγμή ώς στήν άλλη; Ό,τι είπες 
τώπες. Δέν εϊνε έτσι;... Έδώ εϊνε καλά.. . Γιατί δέν θέλεις;...

—"Οχι.. . δχι έδώ ... δχι έδώ . ..
Τότε ποΰ; Ποΰ θέλεις; Ξέρεις κάνένα μέρος; Έγώ δέν ξέρω. 

Κάμαρα, δέν έχω νά πληρώσω. Άν θέλης,_ δμως, πάμε ώς κάτου στής 
παράγκες. Έκεϊ μπορούμε νά βροΰμε κάνένα μέρος γιά μιά ώρα.

Έκείνη έκανε καί πάλι άρνητικό νεύμα. Αύτό τόν έξαγρίωσε.
Τιτίκα- εϊπε. Μίλησέ μου καθαρά. Μέ κοροϊδεύεις;... Ξεύρεις,δέν 

είσαι μονάχα εσύ, ύπάρχουν κι’ άλλες. ..
Τό δυστυχισμένα τό κορίτσι άρχισε νά κλαίη μέ άναφυλλητά. Έκλαιε 

τόσο θλιβερά, έκεϊ έξω άπό τής γρίλιες, δπου άπό μέσα έγώ άκουμ- 
ποϋσα, ώστε άκουα δλους τούς παλμούς τής δύστυχης αύτής καρδούλας 
ποΰ τή συντάραζε δ πόνος.

—Ώ! Όχι I... έλεγε. Σ' άγαπώ πολύ, καλέ μου, μά δχι γι’ αύτό τό 
πράγμα, δχι γι’ αύτό .. . Δέν ξέρω πώς νά τό πώ, μά αύτό δέν εϊνε 
άγάπη ... Σ’ άγαπώ, γιατί είσαι γλυκός, γιατί μοΰ μιλεΐς άλλοιώτικα 
άπ’ τούς άλλους, γιατί εύχαριστοΰμαι πολύ, δταν σέ βλέπω νάρχεσαι. 
Σ’ άγαπώ, γιά νά σ’ άγκαλιάζω καί νά σέ φιλώ ..."Ω! ... Αύτό, δσο 
θέλεις, δλες τής βραδυές, καί δλον τόν καιρό .. < είμαι καταδικιά σου... 
Μά δταν μοΰ μιλεΐς γι’ αύτά τά πράγματα, δχι... ξέρεις ... δέ θέλω ... 
πρό παντός μέ σένα. .. μοΰ φαίνεται πώς είνε κακό πράγμα ...

Έκεϊνος έσήκωσε τούς ώμους κΓ άρχισε νά βλαστημάη. Είπε τέτοια 
λόγια ποΰ δέν μπορώ νά τά έπαναλάβω έγώ. "Υστερα, τραβώντας κάτω 
άπ’ τό γελέκο του ένα μαχαίρι... ένα μαχαίρι. . . μά ένα μαχαίρι ποΰ 
σφάζει... ένα πράγμα σά σπαθί, καί άφ’ ού τό κάρφωσε άπάνω στό 
παντζούρι, άκριβώς μπροστά στό στήθος μου, είπε μέ φωνή χαμηλή 
καί άγρια:

— Οί δυό μας τιύρα! Άν άντισταθής, σέ άποτελειώνω!
Ή κόρη δοκίμασε νά φύγη. Συνέβη τότε φρικιαστική σκηνή . .. Ό 

δρόμος ήταν έρημος κ’ ή σιωπή τόσο βαθειά, ποΰ μόνο ή σιωπή τών 
κάμπων είνε τέτοια. Ούτε δ θόρυβος τής πόλεως δέν άκουώταν. Τί ωρα 
ήταν; "Ισως δυό άπό τά μεσάνυχτα. "Ολοι κι’δλα ήσαν βυθισμένα στόν 
ύπνο γύρω στή συνοικία, πάρεξ αύτοί οί δυό, κ’ έγώ θεατής άποσβο- 
λωμένος. Ή κόρη, ποΰ ήταν τόσο κοντά μου, ώστε μόνο ν’ άπλωνα 
λιγάκι τό χέρι μου. μπορούσα νά τήν άγγίσω, άντιστεκότανε μέ δύναμι 
καί μέ άπόφασι. Εϊχε συμμαζωχτή, καμπουριάσει, μέ τό κεφάλι χαμη
λωμένο, μέ τά γόνατα σφιγμένα. Άνάπνεε βαρειά, σά λαχανιασμένο 
ζφο. Όταν έκεϊνος τήν άρπαχνε άπ’ τά μπράτσα, αύτή έσφιγγε τής 
γαμπίτσες της, δταν τής άγγιζε τή φούστα, αύτή πάλευε ζωηρά μέ τά 
χέρια μαζύ του . . . Αύτό βάσταξε ώρα πολλή, περισσότερη άπ’ όση 
μπορείτε νά φαντασθήτε. Μά όπως στό Ελληνικό τραγούδι, ό Χάρος 
στό τέλος νικάει τό Τσομπανόπουλο, έτσι κι’ αύτό τό δύστυχο, στό 
τέλος, νικήθηκε ...

Τότε, κεΐ ποΰ χτυπούσε μέ άπελπισία τόν άέρα μέ τά χέρια της, 
έπιασε κάτι ποΰ ήταν καρφωμένο στό παντζούρι άπάνω ... Δέν ήξερε 
τί ήτανε, τό δυστυχισμένο πλάσμα! Δέν ήξερε κάν άν ήτανε μαχαίρι, 
μά μέ τό χέρι της, ποΰ έτσι κατά τύχη βρέθηκε (οπλισμένο, εσπρωξε 
άκόμα μιά φορά έκεϊνον ποΰ τής πλήγωνε γιά πάντα σώμα καί ψυχή.

Αλλοίμονο! Τίποτα δέν εϊνε ή ανθρώπινη σάρκα. Μιά λάσπη μαλά
κιά καί λεπτή, ποΰ υποχωρεί στό πρώτο χτύπημα... Τό μαχαίρι μπήκε 
στό λαιμό κ’ έλαμψε άπ’ τ’ άλλο μέρος. Φρρρρ, αϊμα !... Έδώ, στό 
μάκρος τοΰ λαιμού, υπάρχουν δυό μεγάλες άρτηρίες, άπ’ δπου τό αϊμα 
τινάζεται έξω, δπως άπό τήν καρδιά... Αϊμα θερμό τινάχτηκε μ’ ορμή 
ψηλά, πέρασε μέσα άπό τής γρίλιες κ’ ήλθε καί πότισε τό πουκάμισό 
μου. Ό άνθρωπος, μέ τή λάμα στό λαιμό, ποΰ τόν έπνιγε, μέ γουρλω- 
μένα μάτια, άνοιγε ένα στόμα τρομερό, δίχως πιά νά βγάζη πνοή. Μά 
δταν σωριάστηκε χάμου, ήταν αύτή, αύτή, ή φόνισσα, ποΰ φεύγοντας 
γρήγορα άπό τό μέρος έκεΐνο, μέ μικρά πηδήματα, σάν ένα μαύρο που
λάκι, έμπηξε στή βουβαμάρα τής νύχτας, τρεϊς κραυγές ... τρεις φρι- 
κιαστικές κραυγές ! Ά! Τά ούρλιάσματα έκεϊνα τοΰ θανάτου! Ποτέ 
δέν άκουσα φωνή πιό φοβερή, πιό τρομαχτική άπ' αύτή.

*

Ό,τι συνέβη κατόπι... βέβαια αύτό δέ θά σάς ένδιαφέρη τόσο. Ή 
μητέρα μου έξύπνησε άπό τής φωνές καί τινάχτηκε άπάνω τρομαγμένη. 
Φοβήθηκε γιά μένα καί βρίσκοντας τό κρεββάτι μου αδειανό, μέ ζήτησε 
παντοΰ, σ’ δλο τό σπίτι, φωνάζοντάς με. Μέ βρήκε, τέλος, όρθια άπάνω 
σέ κείνο τό παράθυρο, καταλερωμένη καί κατακόκκινη άπό αίματα, 
ποΰ στήν άρχή ένόμισε δτι ήτανε δικά μου ... μά δέν έχει καμμιά 
σημασία τό μέρος αύτό τού δράματος, γιά νά έξακολουθήσω.

Τά άλλα μένουνε στά βάθη τών άναμνήσεών μου. Ήμουν τότε δέκα 
έπτά χρονών. Σέ μισή ώρα μέσα, έγώ, πού δέν ήξερα τίποτα άπ’ τήν 
Πραγματικότητα, τά έμαθα δλα, δλα τά μυστικά τής Ζωής, τής Άγά
πης καί τοΰ Θανάτου, κ’ έκεΐνο ποΰ στά μυθιστορήματα τό ονομάζουν 
Πόθο, καί τί εϊνε ένας ερωτευμένος άνδρας, καί τί είνε ένας πεθαμένος.

Άν ό κόσμος δέν ξέρη, γιατί θέλησα νάζήσω μόνη, σείς τούλάχιστον, 
άγαπητέ μου φίλε, άπό τώρα τό ξέρετε. Μετάφρ. κ. τρικογλιδη

ΟΡΙΟΝ Δ. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

Γεν. Διευθυντής

ΓΕΟΡΓΙΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

Γεν. Πράκτωρ

ΜΙΑ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Ειε τό προηγούμενου τεύχος εϊχομεν γράψει 
περί τής ίράαεως τοϋ Οίκου 'Αδελφών Σταυ
ρίδου, ί δποΐος ήρθη είς περιωπήν αληθινού 
Ευρωπαϊκού οίκου Ασφαλειών, έδημοσιεύσα- 
μ«ν δέ καί τάς εικόνας τών ιδρυτών αύτοΰ 
μετά τής του εύτυχοϋς πατρός των κ. Δ. Σταυ
ρίδου. Άτυχώς. μέ τήν έκ τής στρατεύσεως 
τών τυπογράφων ανωμαλίαν, κατά λάθος ό 
μέν σεβαστός πρεσβύτης άπό Δημοσθένους 
μετωνομάσθη εις Δημητρών Σταυρίδην, δ νεώ-

ΤΟ ΚγΖΧΝΤΊΝΟΝ θβΧ'ΓροΝ
[ Κατά Δεκέμβριον τοΰ l'.'ls άπέβανεν ό Πλάιων Ροδοκανάκη;, ό γνωστό; λόγιο;, Οβ ιτρικό; συγγραφεύ; κ.λ. Ύ) συμταβή; συνάδελφο;, οΰτινο; τήν γλαφυρόν 
πένα εϊχεν έκτιμήσει ή Ελληνική Οίκογένειά, ι.ίχεν έγκύψει r.l; έμβοιβείς μελέτας τή; Βυζαντινή; Ιστορία;, κατέλιπε δί διάφορα σιιαειώματα Ιστορικά, μονο
γραφίας καί άρθρα πολλά, τά όποια ιδημοσίευσαν αί έφημερίδες. Μετάξι» άλλων είχε γράψει καί τό Ιστορικόν δράμα ό «"Αγιο; Δημητριος· τό όποιον τόν 
άνέδειξείτι πλέον. Τό κατωτέρω σημείωμα του περί Βυζαντ. θεάτρου, παρμένο άπό τά Βυζαντινά Δίπτυχά του, είναι ένα μνημόσυνο τή; Εικονογραφημένη; ].

,·ί! ι "mil" πράγμα, φαίνεται άπίστβυτον. Καί δμως είς τήν έποχήν 
MB] 3Μ· κατά τήνόποίαν οί σχολαστικοί θεολόγοι τής Δύσεω; συνε- 
felj (fl· ζήχουν κ«χά πόσον ό Λόγος τού Θεού, ώς παντοδύναμος, 

§31 βά ήτο δυνατόν νά σώση τόν Κόσμον, γεννώμενος κάνθα- 
------------ 1 ρος, άντί νά γβννηθή άνθρωπος καί ή άνατολική Θεολογία 

περιωρίζετο είς άποπνικτικήν δογματολογίαν, υπήρχε σκηνή είς τό 
Βυζάντιον. Ή μάλλον ύψοΰντο δύο είδους σκηναί, άφοΰ καί τότε 
τό θέατρον έδιχάζετο εις δύο, είς τήν σοβαρόν φιλολογίαν καί εις τάς 
έπιθεωρήσεις. Είς τήν τάξιν τών έπιθεωρήσεων βά ήτο δυνατόν νά 
κατατάξη κανείς δλα έκεϊνα τά παλκοσένικα, τά όποια είχον στηβή 
είς διάφορα πανδοχεία τών λιμένων τής Κωνσταντινουπόλεως, τοϋ Βου- 
κολέοντος, τών Ελεύθερων ή τής Σκάλας τής Χαλκηδόνος. Έκεϊ άνήρ- 
χοντο διάφοροι θεοδώραι μέ κοντά φουστανάκια, διά νά έπιδείξουν 
κνήμας, νά τραγουδήσουν διάφορα σόκιν τραγουδάκια, ν’ άπομιμηθοΰν 
διασύρουσαι υψηλά πρόσωπα τής άριστοκρατίας καί έπειτα νά κατεβοΰν 
διά νά τρέξουν νά καθίσουν είς τά γόνατα τοΰ εκλεκτού των. Είς μεγά
λος πανηγύρεις, γάμους βασιλέων, ύποδοχάς ξένων πρέσβεων, δταν ή 
πρωτεύουσα έπλεεν εις τά λάβαρα καί τής άνθοστόλιστες γιρλάντες, τά 
θεατράκια αύτά έβγαιναν σάν τά σαλιγκάρια είς περιοδείαν άνά τάς 
συνοικίας καί έκεϊ οί άστέρες τών υπογείων παραδείσων τής θεοφυλά- 
κτου, κάποια Άναστασώ ή κάποια Κομιτώ, Οά έκαμναν τάς θεοσεβείς 
άστάς νά άμπαρώνουν τά παράθυρά των, διά νά μή φθάση μέχρις αύτών 
τό βακχικό τραγοΰδι τής διαβοήτου ·μαχλάδος·.

Ή σοβαρά θεατρική φιλολογία τής Βυζαντινής έποχής ανευρίσκεται 
ίστορικώς τό πρώτον κατά τόν δέκατον αιώνα, δτε ό φράγκος επίσκο
πος Κρεμώνης Λουιτπράνδος έπεσκέφθη τήν Κωνσταντινούπολιν ώς 
πρέσβυς τοΰ βασιλέως Όθωνος. Ό περίεργος αύτός καλόγηρος, διηγεί
ται μεταξύ άλλων είς τά άπομνημο*ύματά  του, δτι παρέστη έν Βυζαν- 
τίφ είς τήν διδασκαλίαν έργου τιτλοφορουμένου «Ή Άνάληψις τοΰ 
Προφήτου Ήλία». Παρομοίαν πληροφορίαν έχομεν καί περί τάς παρα- 
μονάς τής καταλύσεως τής Ελληνικής Αύτοκρατορίας, δτε ό Μπερτραν- 
δόν ντέ λά Μπροκιέρ παρέστη είς τήν διδασκαλίαν άλλου έργου, τιτλο
φορούμενου «Οί Τρεις Παΐδες έν τή Καμίνφ».

Ή λέξις θέατρον καί ή λέξις δράμα δέν ήτο βεβαίως δυνατόν νά 
προφερθή άπό τόν Βυζαντινόν δχλον, δ όποιος συνέχεεν δλα αύτά μέ 
τήν είδωλολατρείαν τών άρχαίων προγόνων. Καί εύρέθη ή λέξις Μυστή

τερος τών υίών του, δ δεινοπαθήσας όμηρος 
τών Βουλγάρων κ. 'Ορίων μετωνομάσθη είς 
Άρίωνα και μέ όλίγα λόγια μάς έθαλάσσωοαν 

τό άλλως ώραϊον άρθράκι μας.
Καί έπειδή μετά πάσαν άβαρίαν ή ναυα- 

γαιρεσείαν αποζημιώνουν α'. 'Ασφάλεια·, τούς 
παθόντας, σπεύδομεν καί ημείς νά έπανορθώ- 
σωμεν τήν προσγενομένην είς τους καλούς καί 
πάσης έκτιμήσεως άξιους φίλους μας αβλεψίαν, 
άναδημοσιεύοντες τάς εικόνας των.

ριον διά νά χαρακτηρίση τάς θεατρικός αύτάς παραστάσεις, τάς διεξα
γόμενος είς τούς νάρθηκας ή τόν πρό τής κυρίας εισόδου χώρον τών 
μεγάλων εκκλησιών. Ή ύπόθεσίς των ήτο φυσικά παρμένη πάντοτε άπό 
τήν Παλαιάν ή τήν Ν. Διαθήκην καί τά γυναικεία πρόσωπα, δπως πρό 
ολίγων δεκαετηρίδων και έδώ άκόμη. τά ύ.τεκρίνοντα άμύστακες νεανίαι.

Τί συναγερμός βά παρετηρεϊτο είς τάς οδούς τής Κωνσταντινουπό
λεως έπί τή πληροφορία ότι βά έπαίζετο Μυστήριον είς τήν τάδε εκκλη
σίαν! Είσιτήριον δέν έπλήρωνε κανείς. Ό καθείς ήτο έλεύβερος νά 
κλαύση ή νά γιουχαιση, άφοΰ μαξιλάρια δέν ύπήρχον τότε. Έπειτα, βά 
έδίδετο εύκαιρία είς τόν δχλον τού Βυζαντίου νά ίδή άπό κοντά, νά έπι- 
κρίνη. νά κουρκουσουρέψη ϊσως καί νά προγκάρη τήν ίεράν αριστοκρα
τίαν, ή όποια περιέβαλεν, ώς βώραξ άπό χρυσάφι, τήν αύτοκρατορικήν 
οικογένειαν. Τό γλέντι ήτο συνεπώς μοναδικόν είς τό εϊδος του.

Μεταξύ τών έλαχίστων χειρογράφων τά όποια μάς διέσωσαν τάς δρα
ματικός έμπνεύσεις άγνωστων ποιητών τής παρεξηγημένης έκείνης έπο
χής, «Ή Θυσία τοΰ Αβραάμ , εϊναι χωρίς άλλο άπό τάς περισσότερον 
δυναμένας νά μας πληροφορήσουν τί άκριβώς ήτο ένα Μυστήριον. Υπάρ
χει είς αύτό τό θρησκευτικόν δράμα, είς τό πρώτον ήμισυ ιδίως, ζηλευτή 
κίνησις καί ή σύγκρουσις τών αισθημάτων επέρχεται μέ τόσην φυσικό
τητα, ώστε αληθινά συγκινεϊ. Καί θά έπροκαλοϋσε δάκρυα, άν θά ήτο 
δυνατόν νά φαντασθώμεν μίαν Μαρίκαν Κοτοπούλη ύποδυομένην τόν 
ρόλον τής Σάρρας, δταν έν γνώσει τής θείας άπαιτήσεως. σκύβει έπάνω 
άπό τό κρεββάτι τοΰ παιδιού της, διά νά τό έξυπνήση καί τό στείλη είς 
τήν φρικτήν θυσίαν. Τότε ή μητέρα λέγει τά άπλά, άλλά καί τόσον θλι
βερά αύτά λόγια:
Σάρρα : ΙΙοιόν πρόσωπο)· καί ηοιά καρδιά νά διτνηθβ >·<< χό>ση

τέτοιον μυστήριον φρικτόν, νά μή τό φανερώοη ; 
Ξύπνησε, κανακάρικο καί άκριβαναθρεμμένο, 

νά πρί είς τήν ξεφάνιωσι, ποϋ σ’ έχουν καλεσμένο. 

Λτύσοιι, νά βάλης οκολινιι ροϋχα ιοΰ μισοεμοΰ σου, 
καί ν’ ακλουΟας τοϋ χάρου οου, άμμ ϋχι τοϋ κυροΰ σου. 

Τέκνον τοϋ Οελημάεου μου, ποϋ νάχης εήν ευχήν μου- 
ύ θάνατός σου φέρνει μου είς τέλος τήν ζωήν μον

ή ευχή τζ’ ευχής μου, τέκνον μου, είς τά στρατέμματά σου, 

καί νάν' όμηρος και όηίσω σου κ’ εις τά ηοδόζαλά σου.
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Θλ τό έπαναλάβωμεν άλλην μίαν φοράν: Έλάβομεν καί πάλιν Επιστρε- 
φόμενα τεύχη άπό μερικούς παλαιούς συνδρομητάς μας, οί όποιοι Εν 

παρόδφ είρήσθω, μάς καθυστερούν καί άπό Ενα δύο έτη. Έως έδώ πάει 
καλά. Δικαίωμά τους είναι νά μή θέλουν νά εξακολουθήσουν νά λαμβάνουν 
τό φύλλον. Δέν είχαν λοιπόν παρά νά μάς γράψουν «Κύριοι δέν Επιθυμού
με·/ νά μάς στέλλετε τό φύλλου σας πλέον». Άλλά νά καθαρίσουν καί τόν 
λογαριασμόν των, Εμβάζοντες τά δικαιώματα τού Περιοδικού δι' όσον χρό
νον έλαβον φύλλον. Τί κάνουν δμως ; Σβύνουν καλά - καλά τό όνομά τους 
άπό τήν επιγραφήν, γράφουν ένα Ανορθόγραφο·/ · Raifoug6» καί τό ρίπτουν 
είς τό ταχυδρομείον τής πόλεώς των. Καλά, άν εις τήν πόλιν των είναι 
ένας μόνον, αύτός πού διαγράφεται. Εύρίσκεται άμέσως καί αύτός τήν 
παθαίνει δπως ή Στρουθοκάμηλος, ή όποία κρύβει τό κεφάλι της πίσω άπό 
ένα κάγκελο καί επειδή δέν βλέπει αύτή πλέον πέρα άπό τό κάγκελο, 
νομίζει δτι κανείς δέν βλέπει τό ογκώδες σώμα της. Άν δμως είναι πολλοί 
είς μίαν πόλιν οι λαμβάνοντες φύλλον, πώς θά μαντεύσωμεν τόν έπιστρέ- 
φοντα, διά νά τόν διαγράψωμεν; Αύτοί πλέον δέν είναι Αφελείς, δπως ή 
στρουθοκάμηλος, άλλά καί άνανδροι καί δόλιοι, διότι θέλουν μέν νά μή 
λαμβάνουν πλέον φύλλον, άλλά καί νά μάς σκάσουν δ,τι μέ θυσίας καί 
μόχθους δικαιούμεθα νά λάβωμεν άπό αύτούς. θά γελάσετε δμως προσε 
χώς, διότι μέ κάποιο τέχνασμα τούς άνεκαλύψαμεν καί θά τούς μάθετε.

*
ΕΚΛΕΚΤΟΙ ίΓΑΜΟί]

Μέ αδελφικήν χαράν άναγγέλλει ή «Εικονογραφημένη*  τούς γάμους τής 
Δεσποινίδος Νίτσας θεοχ. Τσόχα, τής ώραίας Αθηναίας, τής αληθινής 
Καρυάτιδος καί Ανταξίας κόρης τής μεγάλης καί εύμορφης γενηάς τών 
Αθηνών, Ουγατρός τού Εγκρίτου ιατρού κ. θεοχάρους Α. Τσόχα, Διευθυντού 
τής Κλινικής «Άγιοι Ανάργυροι», μετά τού έν Πρεβέζη μεγαλεμπόρου κ. 
Χρήστου Σωτηρέλλη.

ΊΙ Διεύθυνσις τού Περιοδικού, τήν όποιαν συνδέουν αρχαίοι δεσμοί συμ
μαθητείας καί άδελφικής φιλίας μέ τήν μεγάλην οικογένειαν, μοιράζει 
μαζή ιιέ τόν ευτυχισμένο·/ πατέρα, τούς θείους τής νύμφης κ. κ. Ν. Τσόχαν 
καί Γ. Τσόχαν και τάς οικογένειας Τζανετάκη, Σπουργίτη, Δασκαλάκη Ν. 
Ματρόζου τήν χαράν των καί εύχεται έξ ϊσου εύτυχισμένην καί ζηλευτήν 
άποκατάστασιν είς δλων τά β?.αστάρια.

·*·
ΤΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΝ*.ΙΔΡΥΜΑ

Ή δράσις τού Πατριωτικού 'Ιδρύματος ΙΙεριθάλψεως άπό έτους είναι 
τόσον μεγάλη καί τόσον εύεργετική, ώστε θά έχρειάζοντο στήλες καί σελί
δες τού Περιοδικού διά νά παρουσιάση μέ εικόνας τά διάφορα παραρτή
ματα καί τμήματά του Εΰρέσεως έργασίας», «Παροχής έργασίας», Μα
θητικής Πολυκλινικής», «Τμήματος πτωχών», «Λαϊκά συσσίτια», Μαθη
τικά συσσίτια»,«Διανομές βοηθημάτων», «Άσυλον νηπίων», Νοσοκομεΐον 
ΙΙαίδων», «Λαϊκά 
Ιατρεία», «Λαϊ
κόν Φαρμακε’ον», 
«Παιδικ. ’Ιατρεία» 
κ.λ.π. Άλλά καί 
αύτά δέν τού άρ· 
κούν. Τώρα όργα- 
νώνει διά τό Πά
σχα τού 1920 ένα 
Πανελλήνιον συνέ
δρων Δημοσ.Άντι- 
λήψεως διά νά 
πραγματευθή ζη
τήματα περιθάλ- 
ψεως στρατευομέ- 
νων οικογενειών, 
προσφύγων, πολέ
μου, υγιών πτω
χών, πτωχών αρ
ρώστων, γενικής 
υγιεινής, βρεφών, 
παίδων, σχολείων, 
ένηλίκων, στρατώ
νων, στρατιωτών, 
φυλακών, έμπορο- 
ναυτών, επαγγελ- 
ματιών, πόλεων 
καί συνοικισμών, 
Επισιτισμού, μετα
πολεμικής οικοδο
μικής, ασύλων βρε
φών, νηπίων, έφή- 
6ων, έκφύλων καί 
νέων έγκληματι- 
κών, διατροφής 

Η ςτρατ. μπαντεχ. — Αληθινή Αναδημιουργία ίγινι-ν είς τάς Χτρατ. Μουσικός. Γενικός Επιθεωρητής όλων διωρίσθη μέ βαθμόν ταγματάρχου ό γνωστός συνθέτης καί καθηγητής τοϋ Ωδείου κ. Έμ. Καλομοίρης, _ό όποιος άμέσως μόλις 
άνέλαβέ τάς μετερρύθμισεν έκ βάθρων. Τώρα υπάγονται είς αυτόν καί ή τής Σάμου καί ή τής Μιτυλήνης καί ή τής 
Κρήτης, δλες. "Εκαμε σώμα χορωδίας στρατιωτικής καί Ετοιμάζει μέσα είς τό θέατρον ’Ολύμπια, οπού έγκατίστησε 

τό σχολεϊον μουσικής καί τά γραφεία του, μιά κολοσσιαία εργασία.

βρεφών, παιδικών συσσιτίων, λαϊκών, παροχής έργασίας είς άποστρατευο- 
μένους, αναπήρους πολέμου, παλινοστούντας, Ενδεείς, υπηρέτριας κ.λ. καί 
ζητήματα άκόμη προφυλάςεως άπό τήν Φυματίωσιν, τόν Αλκοολισμόν 
καί τά μεταδοτικά νοσήματα. Πρέπει νά δμολογηθή δτι κανέν άλλο ίδρυμα 
δέν ήρθη είς τοιαύτην περιωπήν εύεργετικής δράσεώς.

-4=
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝ

Τήν προστασίαν τών συμφερόντων του έν Νέα Νοτίφ Ούαλλία τής 
Αύστραλιας τό Περιοδικόν ηύτύχησε νά άναλάβη δ έν Σίδνεϋ δμογενής κ. 
Κ. Γ. Κασιμάτης, δστις καϊ ώνομάσθη Γενικός Αντιπρόσωπος τής «Εικο
νογραφημένης» δι’ δλην τήν Αυστραλίαν.

Παρακαλούνται συνεπώς οι έν Αύστραλία δμογενείς νά λάβωσι τούτο 
ύπό σημείωσιν καί νά άπευθύνωνται διά πάν σχετικόν μέ τήν «Εικονογρα
φημένη·^ ζήτημα πρός τόν κ. Κοσμά·/ Γ. Κασσιμάτην, Cainberra Cafe, 
787 George Str. Sidney—Australia.

*
ΕΙΣΘΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΙ;

Έγράψαμεν εϊς προηγούμενον φύλλον περί τής πολεμικής δράσεώς καί 
τής συμβολής εϊς τόν Μεγάλον Άγώνα τής 'Ελλάδος, ή όποία παρήλθε 
ύπό Εχεμύθειαν, χωρίς νά διαφημισθή, χωρίς καν νά άπαθανατισθούν όλίγαι 
σελίδες, διά τήν 'Ιστορίαν, πρός φρονηματισμόν τουλάχιστον, κινηματο
γραφικούς. Τώρα μανθάνομεν δτι, παρά τάς συμφορωτάτας προτάσεις τής 
μοναδικής παρ' ήμϊν καί σοβαρωτάτης 'Ελληνικής Έταιρίας κπτασκευής 
ταινιών «Άστυ—Φίλμς», Έταιρίας μέ Ελληνικά κεφάλαια, κατεβλήθη- 
σαν έκ τού Δημοσίου Ταμείου δρ. 50.000 είς κάποιον ξένον όπερατέρ, ώς 
ισότιμον τριών ταινιών (άρ. 3) τάς όποίας έκαμε, έκ διακοσίων περίπου 
μέτρων έκάστην. Καί είναι αί τρεις αύταί ταινία·., ή έπίσκεψις τού Βασι- 
λέως ’Αλεξάνδρου είς τό μέτωπον, ή μάχη τού Σκρά καί ή περίθαλψις τών 
προσφύγων. Έν δλφ έξακόσια μέτρα, πού κάνουν πρός 10 δρ. τό μέτρον 
6 χιλ. δρ. Καί έτσι μέ δαπάνην 50.000 δρ. καί μέ τρεις ταινίας 600 μέτρων 
άπηθανατίσθη ή δράσις τών Ελληνικών δπλων. Είσθε εύχαριστημένοι 
κύριοι;

*
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ;

Μάς κατηγγέλθησαν ύπό δμάδος εργατικών τερατώδη όργια εις βάρος 
τού Διευθυντού κάποιας έταιρίας έβρευούσης καί έν Άθήναις, δ όποιος άπό 
τήν καταδυνάστευσιν τών εργατών του, άπό τά πρόστιμα πού τούς επιβάλ
λει, άπό τήν διά τήτ μεθόδου τής Εσωτερικής ΰφαιρέοεως πού μεταχει
ρίζεται μείωσιν τών μισθών καί ήμερομισθίων των, πρός αύξησιν τών όποιων 
είχε άπό τήν κυβέρνησιν παντός είδους παροχήν, προσπαθεί, κατά τά 
καταγγελλόμενα, νά συγκάλυψη ϊδικάς του υπερβασίας, διά τών δποίων 

ήγειρε οικοδομάς, 
άπλέτως φωτιζο- 
μένας δαπάναις 
τρίτων κ.λ. κ.λ.

Μά τζάνουμ δέν 
ασκείται καμμία 
έπίβλεψις;

*
Ο ΝΙΡΒΑΝΑΣ

θά ακούσουν, 
εϊμεθα βέβαιοι, οί 
φίλοι τού Περιο
δικού μέ χαράν 
δτι έξησφαλίσαμεν 
τήν τακτικήν συν
εργασίαν τούπερι- 
φήμου χρονογρά
φου καί συγγρα- 
φέως Παύλου Νιρ
βάνα, τού όποιου 
τήν δύναμιν, τήν 
πέννα, τήν χάριν, 
τήν άντίληψιν, τήν 
πείραν, τήν περι
γραφήν, έθαύμασε 
ή Ελληνική οικο
γένεια, δχι μόνον 
άπό τάς στήλας 
τής «Εστίας» καί 
άλλων έφημερί- 
δων, άλλά καί άπό 
σκηνής ούχί άπαξ. 

Τό σπουδαίον 
διά τούς άναγνώ- 

στας τού Περιοδικού είναι δτι ί, συνεργασία αύτή δέν θά είναι κατά 
διαμειακόμιοιν άπό στήλας έφημερίδος. δπως συνειθίζουν μερικά έντυπα, 
άλλά πρωτότυπος καί εϊδικώς προωρισμένη διά τήν «Εικονογραφημένη·/», 
τής όποίας τήν άποστολήν εξετίμησε έπαρκώς δ πολύτιμος συνεργάτης μας.

*
ΜΙΑ ΕΚΘΕΣΙΣ

Μέ τήν είσοδον τού χειμώνος είχαμε σωρείαν καλλιτεχνικών έκθέσεων. 
Ό Α. ό Β. ό X. εις τήν δείνα σάλα, είς τήν τάδε γαλαρίαν, εξέθεσαν τά 
έργα των. Καί έχόρτασαν οί Αθηναίοι άπό έργα. Τά σκήπτρα έν τούτοις 
εις πλούτον Εκθεμάτων, εϊς γούστο διακόσμου, είς εύμορφιά καί εις συρ
ροήν άκόμη κόσμου καί — άς τό είπούμε κΓ αύτό—είς πώλησιν, τά είχε 
ή εϊς τάς πολυτελείς αϊθούσας τής διαφήμιστικής Έταιρίας «Ανατολή- 
πρώην Κόκ—Ρούζ όργανωθείσα ύπό τής όμάδσς «Τέχνη» καί Γάλλων 
καλλιτεχνών. ΊΙ έκθεσις κατέλαβε δλόκληρον τόν άνω όροφον, ήνοιξέ δέ 
τήν 25 Ιανουάριου καί έγινε άπό τής πρώτης στιγμής τό κέντρον τού 
καλυτέρου κόσμου.

--Ρ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ

Ό συνεργάτης μας. ό πολύτιμος, κ. Ν Λάσκαρης μάς άπηύθυνε τήν 
κατωτέρω έπιστολήν. ήν δημοσιεύομεν καθ' ύποχ,ρέωσιν διά τήν Ιστορίαν: 

•Φίλτατοι, μού κατεστρέψατε τήν βαπτιστικήν μου, τήν Μαντό» Άνθο- 
πούλου, τό έργον τών χειρών μου. Ή Άνθοπούλου ήταν κοριτσάκι μικρό 
δταν τήν έφερεν ή μητέρα της τόν Μάρτιον τού 1914 είς τόν θίασον Ένκελ, 
τήν Εποχήν δηλαδή πού έπρόκειτο νάπρωτοπαιχθή ή όπερεττα μου «Σ’ τά 
Παραπήγματα».

Μάς έλειπε·/ ή Μαντώ, ένας χαριτωμένος μικρός ρόλος. «Πάρτε την, είπα 
εις τόν Κονταράτον, νά τήν δοκιμάσωμε». Καϊ έπί ήμέρας δλοκλήρους, 
άφ’ ένός μέν δ Σακελλαρίδης μέ τό πιάνο του, άφ’ έτέρου δέ έγώ μέ τό 
κείμενον εϊς τό χέρι, έδημιουργήσαμεν έκ τοΰ προχείρου μίαν Μαντώ 
άρκετά καλήν. Σύν τφ χρόνφ δέ έξειλίχθη εϊς ηθοποιόν πρώτης τάςεως 
καϊ έκτοτε έμεινε γνωστή είς τό θέατρον ώς Μαντώ.

’Επειδή δέ τότε, μικρά καθώς ήτο—καί Εξακολουθεί νά είναι καί θά 
έςακολουθή! — έσυνωδεύετο πάντοτε εϊς τάς δοκιμάς καί εϊς τάς παραστά
σεις ύπό τού αύτού πάντοτε προσώπου, ήρώτησα κάποτε τόν Σακελλαρίδην:

— Ξέρεις πώς τόν λένε αύτόν ποΰ συνοδεύει πάντοτε τήν Μαντώ;

— Πόρτ - Μαντώ.
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*
Με αγάπην

Ν. I., ΛΑΣΚΑΡΗΣ

Άνακεκαινισμένος πλήρως, ού μήν άλλά καϊ άρτι ύπό Επιτελείου συνερ
γατών δοκίμων τόν κάλαμον ίσχυμένος έφάνθ’ ώς αύθις βλέφαρον δ «Νου- 
μάς» τοΰ συμπαθούς ήμϊν καλού τε κάγαθού φίλου κ. Δημητρίου Ταγκο- 
πούλου, τού κάλαμόν τε βοήν τε Τελαμωνίου.

Ή ύλγ; αύτού Επίλεκτος καί εύχυμος, ή δέ γλώττα αύτού ρέουσα, δρι- 
μεία δέ καί καυστική, οστά δέ καί κεφαλάς άξιοθραύστους θραύουσα έν 
τοϊς «Φαινομένοις καί Πράγμασι», μετά παρρησίας έπικαλουμένη τήν Άλή-

ΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΛΑΣΚΑΡΗΣ 
(Μποϋατος τοϋ γλύπτου κ. Τόμπρσν, έκτεβιίς 

είς τάς αίθουσας τής «’Ανατολής ).

θειαν καϊ τήν Λογικήν, αίς 
καϊ μόναις Νου μάς άπό 
• Εστίας» διακονεΐ καϊ δου
λεύει. Πεπείσμεθα ούν δτι 
συμβολήν πολλήν παρέξει εϊς 
τά καθ' ημάς, τά τε κοινω
νικά καϊ Εθνικά έπ’ άγαθφ 
τής Ανέσπερου Ελληνικής 
Φυλής.

ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΑΘΛΟΣ

Έξεδόθη δ «'Οδηγός τής 
Ελλάδος» διά τό έτος 1919. 
Φαντασθήτε έναν ογκώδη 
τόμον, ένα μποττέν αληθι
νόν, χονδρόν πολύ, χρυσόδε
το·/. δ όποιος μέ τάς πληρο
φορίας του, τήν ΰλην του, 
τήν μεθοδικήν διαίρεσιν καϊ 
κατάταςίν του, καταντφ πο- 
λύτιμος γιά κάθε έμπορον, 
Επιχειρηματίαν, Επιστήμονα, 
πολιτευόμενο·/, διανοούμενον, 
τέλος γιά κάθε γραφεΐον.

Πρέπει νά δμολογηθή δτι 
τό έργον αύτό, άπό τόσων 
ετών Εκδιδόμενον καί άπαύ- 
στως βελτιούμενον, έφθασε 
εϊς μίαν περιωπήν ποΰ τιμφ 
τόν τόπον μας καϊ τόν στο
λίζει. Άλλά πρέπει Επίσης 
νά δμολογηθή ότι τό νά 
κατορθωθή ή έκδοσίς του 
μέσα εϊς αύτήν τήν ολόγυρά 
μας κακορριζικιά. τήν έλλει- 
ψιν τυπογράφων καϊ χαρτιού, 
τήν ακρίβεια, τήν άστοργία

καϊ τήν άπονιά τών επισήμων, είναι αληθινός άθλος τοΰ κ. Ν. Ίγγλέση, 
τού Εκδότου του, ποϋ μόνον δσοι είναι άνακατευμένοι μέ Εκδόσεις, τυπογρα
φεία κλ. μπορούν νά Εκτιμήσουν. Έξαφνα ήμεϊς ςεύρομε καϊ φανταζόμεθα 
τί τρεχάματα Οά είχε, τί στενοχώριες, τί πίκρες, τί απογοητεύσεις καί 
γι' αύτό σφίγκουμε τό χέρι αύτοϋ τοΰ άθλητοΰ.

ΤΑ ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΠΕΝΘΗ

Τό άκαρδο χέρι τού Χάρου Εκτύπησε άλύπητα τή ζηλευτή φωληά τού 
παλληκαριού μας, τοΰ Νίκου Βότση, καί μέ μιά τραγική χειρονομία τού 
πήρε τήν συντροφιά του, τήν γυναίκα του, Δέσποιναν, τό γένος Λεώνη Άρ- 
γέντη άπό τήν Λόντρα, μιά δλόδροση κοπέλλα, μόλις 33 Ετών, μέ σπάνια 
χαρίσματα, ιδεώ
δη τύπον συντρό- 
φου καί μητέρας. 
Μέσα στή σκοτει
νιά πού άπέμεινε 
τό άξιο παλλη- 
κάρι ή «Εικονο
γραφημένη · τού 
Εκδηλώνει τήν θερ
μότερη διαβεόαίω- 
σιν δτι συμπονεΐ 
μαζή του γιά τήν 
συμφορά του καί 
εύχεται νά τού 
δώση δ θεός τήν 
ψυχική δύναμι ποΰ 
Αντιμετώπισε τό 
Χάρο στόν λιμένα 
τής Σαλονίκης, νά 
τόν Αντιμετώπιση 
κι' αύτή τή φορά 
στό πέλαγος τής 
ζωής, σάν Αλη
θινό παλληκάρι.

Καί Απλώθηκε 
τό ίδιο τό άκαρβο 
χέρι σ' άλλη φω· 
ληά, πού είχαν 
κτίσει τρία ξενη- 
τεμένα κάτω στήν 
Ιαπωνία άδέλφια, 
στό Χανκάο καϊ 
στήν Σανχάη, ποΰ 
Εμπορεύονται καϊ 
άλλο ένα πού ή 
Πατρίδα τό φώνα
ξε νά τήν ίιπερα- 
σπίση, Εκεί στήν 
Καλλιθέα καί εί-

ΔΕΣΠΟΙΝΑ Ν. ΒΟΤΣΗ

χαν στεγάσει τής
δύο άδελφοΰλβς τους καϊ πήρε τήν μιά, τήν "Ολγα Σ. Μαυροκεφάλου, 
μέσα σέ λίγες μέρες ποΰ τήν πάλαιψε τό Εξωτικό χέρι.

Τί νά είπή καϊ τί λόγια νά βρή ή «Εικονογραφημένη» γιά νά παρηγο
ρήσω τούς ξενητεμένους φίλους της, τόν Άνδρέαν Μαυροκέφαλον τόν Νίκο 
καί τόν Κωστή Μαυροκέφαλον, πού χρόνια τώρα Εμπορεύονται κάτω στά 
πέρατα τού Κόσμου καϊ Ανύποπτοι Από τήν τραγική Ενέδρα τοΰ Χάρου Οά 
μάθουν τό δυστύχημα καί τόν άλλον Αδελφόν, Γιώργον Μαυροκέφαλον, 
έφεδρον Ανθυπολοχαγόν, τόν συμπαθέστατο·/ καϊ αδελφικόν φίλον της:

Μόνον Εκείνος πού μοιράζει τής Χαρές καϊ τής Λύπες καί σκορπίζει 
τήν άπειρη καλωσύνη Του, θά τούς παρηγόρηση καί θά τούς στείλη καί 
τής Χαρές. Αύτό τούς εύχεται τό Περιοδικόν.

*
ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Έπιθυμούντες νά εχωμεν Ακριβή καϊ πλήρη τή>· Ίοτορίαν ιή; Δωδεχα- 

νήσου Από τών 'Ομηρικών χρόνων μέχρι σήμερον, παρακαλούμεν θερμώς 
πάντας τούς δυναμένους νά περισυλλέξωσι τά σχετικά μέ τήν πολλαπλήν 
δράσιν τών Δωδεκανησίων έγγραφα, δπως εύαρεστούμενοι συμμετάσχωσι 
τού διαγωνισμού.

Οί περιέχοντες τά χειρόγραφα καί τό όνομα τοΰ συγγραφέως φάκελλοι 
θά άποσταλώσιν εϊς τό προεδρείον τοϋ Συλλόγου τών Δωδεκανησίων, 7 7 
οδός ΙΙανεπιοιημίου 'Αθήνας, μέχρι τής 31’15 Δεκεμβρίου 1919.

Ειδική Έπιτροπή διεθνούς κύρους, δεόντως Εκλεγομένη, θά κρίνη καϊ 
δημοσίφ θά βραβεύση τό άριστον έργον, δ συγγραφεύς τοΰ δποίου θά λάβη 
Στί'ρανον εκ Ι’οδιακής βάφι-ης, κεκοσμημένον διά τών Εθνικών χρωμάτων, 
ειδικόν Δίπλοιμα και Βραβεϊον έκ 5000 δραχμών. Μετά δέ τήν δημοσίευσιν 
θά δοθώσιν αύτφ έτεραι 6000 διά διακόσια Αντίτυπα τοΰ έργου.

Η ’Επκροπή ιών Δωδεκανηοίιον

Λ». ΣΚΕΥΟΣ ΖΕΡΒΟΣ. ΤΓΑΡΙΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

*
“VERS LA VICTOIRE!,,

Ό τίτλος τοΰ νέου στρατιωτικού Εμβατηρίου, τό δποϊον συνέθεσε δ γνω
στός πιανίστας—συνθέτης μας κ. Τιμόθεος Ξανθόπουλος. «Πρός τήν Νίκην! 
Τό Ελιθογράφησε καί τό έστειλε πρός δλους τούς Επισήμους, τά δέ συγχα
ρητήρια ποΰ έλαβε Αποτελούν λόφον δλόκληρον. Πρώτος τόν συνέχαρη δ 
Πρόεδρος τής Γαλλικής Δημοκρατίας κ. Πουανκαρρέ διά τής Γραμματείας, 
έπειτα δΓ αύτογράφου του δ συμπαθής Πρωθυπουργός κ. Κλεμανσώ, έπειτα 
δ στρατάρχης Ζόφφρ, δ Γάλλος Αρχιστράτηγος τής Ανατολής κ. Ντ' Έπρέ, 
κατόπιν δ κ. Γκραμμά καί πλεϊστοι άλλοι. Άλλά ή καλυτέρα περγα
μηνή διά τόν κ. Ξανθόπουλον είναι τό δτι κατά τήν εις Παρισίους είσοδον 
τών "Αγγλων Βασιλέων ή μουσική τής Προεδρικής Φρουράς άνεκρουσεν 
αύτό τό Εμδατήριόν του. Καϊ τά δικά μας λοιπόν συγχαρητήρια ικρινή 
καί θερμά, πρός τόν Αγαπητόν μαέστρον.
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είς τό ήμισυ.
Είς ονδένα οτελλεται τό φύλλον, αν μή ληφΟή τό Ισότιμον τής εγγραφής. 

Έγγραφοί ένεργοννται άπό όποιουδήποιε μηνάς.

Πασα εν γίνει αποστολή καί παν έμβασμα δέον ν' άποσιέλληται οΰτω :

Κονς Κοντ Δ. Βρατσάνον καί Κ. Λαδόπουλον, Διενθυντας Ιδιοκτήτας 

τής <Εικονογραφημένης», όδός Αέκα 21α, 'Αθήνας.

ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΟΝ

Οί θάνατοι έχουν αυξήσει καταπληκτικώς. Έχετε ιδίαν; Πρό τίνος 
άκόμη τό δελτίον θνητότητας εσημείωνε 15-20 τήν ημέραν. Ίδέτε τό 
τωρινόν δελτίον ή καλύτερα μετρήστε είς τήν πόρτα τού νεκροταφείου τής 
κηδείες ποΰ φθάνουν άπό τό πρωί έως τό βράδυ. θά ΐδήτε ότι οί εις τήν 
αΐωνίαν αύτήν πόλιν μετοιχοϋντες δέν είναι καμμιά μέρα λιγώτεροι τών 
40. Κάθε πέντε λεπτά καταπλέει άπό μιά κηδεία. Οί παπάδες, έν στολή 
ύπηρεσίας πάντοτε, δέν προφθαίνουν νά τρέχουν άπό τάφο σέ τάφο, ποϋ 
χάσκουν σάν χαρακώματα καί ο! νεκροθάπται μέ τό φτυάρι καί τόν κασμά 
στό χέρι διαρκώς ανοίγουν λάκκους καί άπαύστως τούς γεμίζουν μέ νέους 
ενοίκους. Σαφέστερα καί λαλιστερα όμιλε: τό θέαμα τοΰ νεκροταφείου.

Μόλις βγή κανείς άπό μιά πόρτα ποΰ άνοιξαν εις τό πίσω μέρος τής 
μάνδρας του βλέπει ένα νέο νεκροταφεϊον, διπλάσιον είς έκτασιν άπό τό 
παληό, χωρίς δένδρα, χωρίς μαρμάρινα μαυσωλεία, μιά στρατιά άπό ξύλι
νους σταυρούς, απλωμένους έπάνω είς τό πρανές, ποΰ νομίζει κανείς πώς 
σκαρφαλώνουν δλοένα πρός τάς κορυφάς τών ύψωμάτων. Τέσσερα χρόνια, 
τά τέσσερα αύτά χρόνια τοΰ πολέμου, έχρειάσθηκαν διά νά γίνη τό νέον 
αύτό νεκροταφεϊον. Είναι αλήθεια δτι δ πληθυσμός τοΰ κλεινού άστεως 
έδιπλασιάσθη καί δτι άφ’ ετέρου είς τόν συναγωνισμόν αύτόν μεταξύ τής 
ζωντανής πόλεως καί τής πόλεως τών νεκρών συνετέλέσαν καί αί έκ τοϋ 
πολέμου κακουχίαι, αί όποϊαι έχουν κάνει εύπαθέστερον τόν οργανισμόν 
μας. Άλλά πρέπει νά έξετασθή καί ένα ζήτημα έκ παραλλήλου : Τηρούν
ται τάχα μέσα είς τήν κατάστασιν αύτήν καί εις τήν σπουδήν αύτήν δλαι 
αί περί θανάτων καί ταφής νεκρών διατυπώσεις; Έξακριβοΰντα·. τά αίτια 
τών θανάτων αύτών, β’.βαιοΰνται έπιστημονικώς αύτοί ή μήπως οί εργολά
βοι κηδειών διά νά μήν χάνουν καιρόν καί διά νά μήν χάνουν μίαν κηδείαν 
μέ τάς διατυπώσεις, έχουν εΐς χείρας των πιστοποιήσεις φίλων των ιατρών 
μέ κενόν τό όνομα καί άδειας τής νεκροσκοπικής αρχής, τάς όποιας συμ
πληρώνουν μέ τό δνομά τοΰ έκάστοτε επιβάτου των; Τό ζήτημα είναι 
πολύ - πολύ σοβαρόν. Άν συνέβαινε τέτοιο πράγμα, ή ζωή τοΰ ατόμου θά 
ήτον είς χείρας τοΰ πλησιεστέρου συγγενούς του, ποΰ θά είχε συμφέρον νά 
«τόν στείλη άναυλα», δπως λέγουν, διά λόγους κληρονομιάς κ.λ.

*
ΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ

Ό κ. Ζαχαρίας Παπαντωνίου έπρεπε νά λάβη φέτος 
τό Άριστεΐον. Διότι αύτός έγραψε κΓ έδημοσίευσε τό 
ώραιότερον φιλολογικόν βιβλίον:

Ένα μιιθιστορηματάκι διά παιδιά, ένα ποίημα εις τό 
πεζόν, έν αληθινόν καλλιτέχνημα. Είνε τά «ψηλά 
Βουνά·. Αναγνωστικόν διά τήν Γ' τοΰ Δημοτικού. 
Εύτυχισμένα τά παιδιά ποΰ θά τό διαβάζουν I Εύτυ- 
χισμένοι καί οί διδάσκαλοι ποδ θά τό διδάσκουν! Ουδέ
ποτε τόσον ώραϊον βιβλίον είσήχθη είς Σχολεϊον 'Ελλη
νικόν. Είνε τό καθαυτό «Ελληνικόν Ανάγνωσμα». 
Ελληνική ζωή, Ελληνική άντίληψις τοΰ κόσμου, 
Ελληνικόν πνεύμα, Ελληνική γλώσσα. Άς λέγουν οί 
άντιφρονοΰντες δ,τι θέλουν. Τά «ψηλά Βουνά» άποτε- 
λοΰν σταθμόν είς τήν έκπαιδευτικήν μας Αναγέννησιν.

*
ΚΑΝΕΙΣ ΛΟΙΠΟΝ;

Νέα κρίσις είς τρόφιμα. Μοιράζει ή κυβέρνησις άφειδώς βύζι καί δσπρια 
καί ζάχαρη καί καφέ διά νά έξουδετερώνη τήν ατιμίαν τοΰ 'Ελληνικού 
έμπορίου, άλλά ή πολυκέφαλος αύτή έδρα, ή Αισχροκέρδεια, μαίνεται. Έν 
τοΰτοις ελπίζουμε δλοι δτι μέ τά μέτρα τής κυβερνήσεως άπό τό ένα μέρος, 
καί μέ τάς οργανώσεις τών έπαγγελματικών τάξεων, άπό τό άλλο, θά έκτυ- 
πάτο κατακέφαλα τώρα αύτό. Πράγματι έστηρίχθησαν πολλαί ελπίδες είς 
τούς Συνεταιρισμούς. Δυστυχώς καί αύτοί δέν εύρίσκονται είς τόν εύθύν 
δρόμον, δηλαδή δέν έκπληροΰν τόν προορισμόν των. Έν πρώτοις οί περισ
σότεροι δέν έκατάλαδαν τόν προορισμόν τους. Γενικώς δέν φροντίζουν νά 
εύρίσκουν έκεΐνο ποΰ λείπει καί νά τό δίδουν είς τό μέτοχον μέ τήν τιμήν 
τής αγοράς του, ηύξημένην μέ ένα ποσοστόν, δυνάμενον έν τω συνόλφ τών 
ειδών νά καλόψη τό ένοίκιον κλ. εΐς τρόπον ώστε νά είναι εύθηνότερον 
άπό τά μπακάλικα, πάντως δέ είς εκλεκτήν ποιότητα, άλλά κατορθώνουν 
νά πωλοΰν δ,τι εύρίσκει κανείς καί έξω καί, δπερ βλακωδέστατον, άν μή 
άνήθικον, άκριβώτερα άπό τά κοινά μπακάλικα. Καί δταν κανείς τούς 
κάνει παρατήρησιν, τοΰ απαντούν ότι θά δώση μέρισμα ή μετοχή των είς 

τό τέλος τού έτους. Φανταοθήτε άντίληψιν ποΰ έχουν περί τής άφελείας 
τών μετόχων των, νά φαντάζωντα: δτι είναι τόσον ήλιθιοι οί ύπάλληλοι, 
ώστε νά πιστεύουν δτι, άγοράσαντες μίαν μετοχήν μέ 25 δρ. θά καζαντί
σουν άπό τό μέρισμα τών 3 ή καί 5 δρ. ποΰ θά τούς δώση ή μετοχή των.

Εις άλλους πάλιν συνεταιρισμούς ο! διαχειρισταί των έγιναν έπιχειρη- 
ματίαι μέ τά λεπτά τών μετόχων καί άγοράζουν διάφορα προϊόντα καί τά 
μεταπωλοΰν έξω, κάνοντες χρήσιν τής ιδιότητάς των.

Δέν άσκεϊ κανείς έλεγχον έπ’ αύτών τών οργανώσεων έκ μέρους τής 
Πολιτείας;

*
ΤΙΜΗ ΔΓ ΗΜΑΣ

"Οταν διεκόπησαν αί σχέσεις μας μετά τής Τουρκίας, δλόκληρον τά 
προσωπικόν τής έν Κωνσταντινουπόλει Πρεσβείας μας άνεκλήθη καί μετά 
μυρίας περιπέτειας έφθασε είς τήν πρωτεύουσαν. Δύω άνθρωπο: έμειναν 
έκεΐ, προσκολληθέν- 
τες είς τήν άναλαβοδ- 
σαν τήν προστασίαν 
τών Ελλήνων ύπη- 
κόων 'Ισπανικήν Πρε
σβείαν’ ό Γραμματεύς 
τής Πρεσβείας κ. Δ. 
Νικολόπουλος, ώς επι
τετραμμένος καί δ κ. 
I. Κάνδης, Διερμηνεύς 
έπίσης τής έκεΐ Πρε
σβείας μας.

Σιγά-σιγά οί Τούρ
κοι έξώθησαν είς τά 
άκρα τήν καταδίωξιν 
παντός "Ελληνος καί 
ή ζωή τών δύο ύπαλ- 
λήλων διέτρεχε κινδύ
νους πολλούς.Έν τού· 

τοις οί δύω αύτοί γεν
ναίοι ύπάλληλοι, καί 
δ Νικολόπουλος καί δ 
Κάνδης έμειναν, ήπει- 
λήθησαν, έκινδύνευ- 
σαν, ποιος ξέρει τί 
έτράβηξαν — θά τά 
μάθωμεν—άλλά είχαν τήν μεγάλην τιμήν, τήν μοναδικήν, νά

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣΜΙΜΗΣ

δεξιωθοΰν 
αύτοί τόν «Άβέρωφ». Τά δοξασμένα παλληκάρια είναι αρχαίοι συνάδελφοι, 
είς τάς τάξεις τής Ελληνικής Δημοσιογραφίας διακριθέντες καί έκεΐ 
μαθόντες δτι καθήκον σημαίνει ή πίπτειν ή νικάν.

Ή δόξα των είναι καί δΓ ήμάς τιμή μεγάλη καί μοιράζομεν μαζή τους 
καί μέ τόν συμπαθή Διευθυντήν τοΰ Έθνους, αδελφόν του κ. Σπ. Νικο- 
λόπουλον τήν χαράν των.

ΚΑΠΟΥ-ΚΑΠΟΥ

Ένθυμούμεθα κάπου-κάπου τόν στοργικόν φίλον τής «Εικονογραφη
μένης'· κ. Ήλίαν Κωνσταντινίδην, τοΰ γνωστού Προτύπου εκπαιδευτηρίου 
τής Λεωφόρου Αλεξάνδρας, μέ τά παιδικά τερραίν τοΰ τέννις καί τούς 
παιδικούς Κινηματογράφους του καί τούς παιδικούς χορούς του καί τά ... 
παιδικά μεγαλεία του. Τόν ένθυμούμεθα διά νά τοδ ένθυμίζομεν τό Λογι- 
στήριον τής Εικονογραφημένης», άπό τό δποϊον λησμονεί νά περάση διά 
νά κανονίση τήν έκ παιδικών διαφημίσεων τοΰ έκπαιδευτηρίου του οφει
λήν του, μολονότι τόσες φορές τόν παρεκαλέσαμεν.

*

Mat en 3. coups.

ECHECS-PROBL^ME
Par le Or N.SCASSIS (Athenes)

noirs 3 pieces

Ο ΑΡΕΤΙΝΟΣ
Έξ άφορμής κάποιας σατύρας έγράφη πρό τίνος είς καθημερινήν έφη- 

μερίδα κάτι περί Άρετίνου, ’Ιταλού σατυρικοΰ. Ό Άρετΐνος αυτός ήτον 
αληθινά ένας σατυρικός ’Ιταλός, δηκτικώτατος, ένας σωστός Αριστο
φάνης, ό δποϊος δέν άφηνε ήσυχία κανένα. Κατήγετο άπό τήν Τοσκάνη·» 
καί είχε πεθάνει μέ τά σκώμματά του Δοϋκας καί Πρίγκηπας. Πρέπει νά 
προστεθή άκόμη δτι, άν καί ήκμασε κατά τούς χρόνους τής Δεσποτείας 
καί τοδ Φεουδαλισμού, δχι μόνον δέν κατεδιώχθη άλλά τούναντίον ήμεί- 
βετο πλουσιοπάροχος άπό τούς εΰγενεϊς διά τόν φόβον μήν τούς παραλάβη.

"Ολη του ή ζωή ήτον ένα 
σκώμμα. Δέν άφησε κανένα 
άπείρακτον. Τόσον ώστε, δταν 
άπέθανε, έχάραξαν είς τήν 
πλάκα τοΰ τάφου του τό έξής 
άμίμητον έπίγραμμα: 
Quigiace Arttin potta il Tosco, 

di tutti par Ιό malt fuorcht di 

Dio, scusandosi col dir iNon 

lo contsco».

Δηλαδή : Ενθάδε κεϊται δ έκ 
Τοσκάνης ποιητής Άρετΐνος, 
ποΰ γιά δλους μίλησε άσχημα, 
έκτός τοΰ θεού, είπών πρός δι
καιολογίαν του «Δέν τόν ξέρω».

*
Σ' εναν ΙΙαιδίατρον

Τής πρωτευούαης εγινες 

δεινότατος γιατρός 

μά κλαΐνε χήρες κί ορφανά 

κλαϊνε μανάδες γοερά 

γιατί παιδία - τρως.

ο πειρασμός
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