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ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΛΠΟ ΤΕΣΣ>Ρ-ΑΣ Μ.ΗΝΛΣ

ΠΟΛΕΜΟΙ.^σεισμοί, λοιμοί, λιμοί, καταποντισμοί καί... συντέλεια τοΰ 
αίώνος.Όλα μαζή. Γρίππη. Φοβερή άρρώστεια, ή όποια έξετίναξε 

τόν κόσμο, άλλά καί τούς κινηματογράφους. Ήμπορεΐ κανείς νά εΐπή 
ότι έχάλασαν ώς επιχειρήσεις οί κινηματογράφοι. Τό άληθές είναι ότι 
εκοψε σημαντικά η κίνησις. Προσθέσατε άπό τό άλλο μέρος, ή μάλλον 
άφαιρέσατε άπό τάς εισπράξεις των 50 “ζ ποϋ τούς φορολογεί τό Κρά
τος, διά νά ΐδήτε τί συμφορά έπαθαν.

Είς έπίμετρον ήλθε καί ό Έξανθηματικός Τύφος. Τέλος πάντων μέ 
τήν I ρίππην ήμποροΰσε κανείς, άν έλάμβανε μερικά προφυλαχτικά 
μέτρα, νά τήν σκαπουλάρη. Άλλά πώς νά προφυλαχθή άπό τούς 
φορείς τοϋ μικροβίου, τά εγχώρια ζωύφια, μέ τόση πολυκοσμία καί μέ 
τόσον στρατόν έπί ποδός ;

Ευτυχώς ποΰ έχομε πολύ μεγάλον θεόν ημείς οί "Ελληνες. Έβαλε τό 
χέρι του πάλιν καί μ’ δλον αύτόν τον συνωστισμόν εΐς τά τράμ, στά 
καφενεία, στά κέντρα, μ’ όλο ποΰ έβραζε, δπως κοινώς λέγουν, τό έγχώ- 
ριον ζωΰφιον καί μ" δλην τήν άδιαφορίαν ποΰ δείχνομε καί τήν αμά
θειαν εις τά ζητήματα τής ύγιείας, δέν έπιασε φωτιά δ Έξανθηματικός.

*

ΙΙάει καί ή έπαιτεία! Πέρυσι ακριβώς μ' ένα διοικητικόν μέτρον, ό 
υπουργός τής ΓΙεριθάλψεως κ. Σιμός περισυνέλεξε δλους τούς άλήτας, 
έπαίτας, μικροσωματεμπόρους, άπαχάκια, άνθοπώλιδας, φυστικάδες κλ. 
καί τούς ένέκλεισε είς διάφορα ιδρύματα. Ήτον αύθαίρετον τό μέτρον. 
αυταρχικόν, άνβλεύθερον, άντισυνταγματικόν, ήτον δ,τι θέλετε, αλλά ό 
κ. Σϊμος είς αύτό έφάνηκε περισσότερον δημοσιογράφος παρά ύπουρ
γός κοινοβουλευτικός. Ό Δημοσιογράφος δέν ξεύρει νόμους· ξεύρει 
μόνον σκοπόν. Πρέπει νά γίνη έκεΐνο· γράφει. Τό πώς θά γίνη. άν άντι- 
βαίνη είς τόν νόμον, άν δέν προβλέπεται άπό νόμον, δέν τόν μέλλει. Άς 
φτειαξη νόμον, άς τροποποίηση τόν νόμον, άς κάνη δ,τι διάβολο θέλει 
δ αρμόδιος ύπουργός. 'Αλλά ποΰ έτολμούσατε πρό όλίγου καιρού νά 
πήτε είς προϊστάμενον ύπηρεσίας. τμηματάρχην. υπουργόν, «φτειάξε 
νέον νόμον , άλλαξε τόν νόμον». Έβλεπαν ένα άτοπον, ένα άδικον καί 
σάς έλεγαν: Ναί, δίκηο έχετε, άλήθεια άξίζει νά γίνη αύτό, πράγματι 
αδικείται αύτός, άλλά .... δέν έχομε νόμο .... δέν έπιτρέπει δ νόμος». 
Έτυχε δμως ό δημοσιογράφος, δ εύρυτέραν παντός άλλου άντίληψιν 
έχων, νά είναι καί ύπουργός καί έκτύπησε τό χέρι του κάτω καί χωρίς 
νόμον καί χωρίς τίποτε, έπέρασε άπό πάνω άπό θεωρίας περί ελευθε
ρίας τοΰ ατόμου, μέ μιά γενικώτερη θεωρία, δτι άν ή έλευθερία τοΰ 
ατόμου είναι ιερά καί κάθε άτομον δμως έχει τό δικαίωμα νά ζή ανε
νόχλητου. Καί έν τή έννοίρ του σεβασμού τής έλευθερίας μιάς κοινωνίας 
ολοκλήρου, ή δποία έμαστίζετο άπό τούς έπαίτας καί τούς άλήτας καί 
τούς σωμαιεμπόρους καί ή δποία ήπειλεΐτο άπό τό φυτώριον αύτό τού 
εγκλήματος, επήρε δλην τήν εύθύνην τής άντισυνταγματικότητος καί 
έτσάκισε τήν επαιτείαν.

Διά νά είναι δέ έν τάξει καί συνταγματικώς έφερε είς τήν Βουλήν 
σχέδιον νόμου σχετικού, δστις καί έψηφίσθη. ύπ’ άρ. 1681.

Ό νόμος αύτός είναι άγριος., Έξ μήνας φυλάκησι δ αλήτης, τρεις 
μήνας ο επαίτης. Τρεις μήνας δμως καί οί έξωθούντες είς έπαιτείαν ή 
μή παρεμποδίζοντας άπό αύτήν πρόσωπα τελούντο ύπό τήν έξουσίαν 
των. Τρεις μήνας άκόμη καί 1000 δρ. πρόστιμο καί οί προμηθέύοντες 
εΐς έπαίτας σακάτηδες διά νά κινοΰν τόν οίκτον τού κοινού. Ένα δέ 
χρόνο είς τούς χασισοπότας,

Θεός σχωρέσ’ τόν πατέρα 
σας Κύριε Σϊμο ! θεός σχω
ρέσ’ τον!

* · I

Κακόμοιρο Ρωμαίϊκο, τί 
τραβάς! Έβηχε ό Φερδι- 
νάνδος, δός του διωγμός 
κατά τού Ελληνικού στοι
χείου. Έφταρνίζετο δ Κά
ρολος, δός του διώξιμο άπό 
τήν Ρουμανίαν.’Αρρώσταινε 
δ Χαμίτ, νά, σφάξιμο οί 
Ρωμηοί. Καί δπου φύγει - 
φύγει οί δμογενεϊς, τούς 
όποιους έπρεπε κούτ - κέ - 
κούτ νά εξοντώσουν δι’έθνι- 
κούς καί έμπορικούς λόγους.

Καί άνοιγε τήν άγκαλιά 
η πολυπονεμένη Μάνα καί 
μέ δλη της τή φτώχεια 
έμοίραζε τό ψωμί της μέ 
δλα της τά παιδιά.

Αύτό τό κακό, πού μάς 
ώδήγησε κατ’ επανάληψη· 
είς τήν χρεωκοπίαν, έπρεπε 

τελείωση |ΐιά γιά πάντα. 
Άλλά δχι μέ εμπειρικά φάρ
μακα, μέ μιά ριζική θερα
πεία. Τά ημίμετρα καί τά

χασισοπώλας κ. λ.

«δη Z^invior" ~»«δέΐε- τά Βυ^αντΐνά 2είΧή. τά 4"οϊα προήσπιζον άπό τάς έπιδρομάς τοϋ 
ήδη έκπνεοντος Ασιανού κατακτητου, τήν Βασιλεύουσαν. Σήμερον λέγονται .'Επταπύρ,ιον .

συμπτωματικά φάρμακα θά μάς ώδηγοΰσαν στήν καταστροφήν.
Παρασκευή λοιπόν πρώτα, ετοιμασία καί δλα γιά δλα κάτω. Ή άπο- 

λυτρωσις πέρα-πέρα δλων τών άδελφών μας ή στό διάολο καί μεϊς. 
Τό ζάρι, δ κύβος τής Ρουβίκωνος, μάς ήλθε ευνοϊκά. Τελειώνουν τά 
ρασανα μας.

·*·

Αλλά τί μαζή μέ τόν πόλεμον έκαμε τό Κράτος διά τούς κατά τήν 
διάρκειαν τών εχθροπραξιών προσφυγόντας όμαίμονας άδελφούς μας;

Εδώ τόν λόγον είχε τό Ύπουργεϊον τής Περιθάλψεως. Τό πρόβλημα 
αύτο εμελετηθη και έσυστηματοποιήθη εις ένα ύπουργεϊον, πού ένφ έκ 
πρώτης οψεως ένομίσθη περιττόν, έπαιξε σπουδαιότατοι· ρόλον.

Δεκάδας πολλάς εκατομμυρίων διέθεσε τό Κράτος καί συνετήρησε 
ολους αύτούς τούς άπηνώς διωχθέντας πληθυσμούς καί τούς έγκατέστησε 
έδώ και τους έστέγασε καί τούς ένέδυοε καί τούς έτροφοδότησε καί 
τους περιέθαλψε ίμτρικώς καί τούς έδωκε τά φάρμακά τους, καί τούς 
ευρήκε Οεσεις καί έργασίαν καί τούς έσπούδαζε τά παιδιά τους.
, Άλλ’ ούτε καί είς αύτά περιορίζεται τό Ύπουργεϊον. Σημαίνει τώρα 
η ωρα της Εθνικής Παλιγγενεσίαςκαί έλαβε τά μέτρα του διά τήν άποκα- 
ταστασίν των, δηλαδή διά τήν Παλινόστησιν καί τήν είς τάς εστίας των 
εγκατάσταση·. διά Ν. Διατάγματος άπό 12 Μαρτίου.

Οί πρόσφυγες λοιπόν θά έπανέλθουν μέ πάσαν δυνατήν άνεσιν είς τά 
σπητια τους, δωρεάν δέ, ύπό ιατρικήν έπίβλεψιν καί μέ βοήθημα 100 
δρ. δια τα εςοδα τοΰ ταξειδιοΰ.

θά πάνε έτσι στής πατρίδες τους ψυχικώς τονωμένοι καί μέ συνείδη
ση· Εθνικήν, διότι είδαν δτι τό έλεύθερον Κράτος έκαιιεν δ,τι τού ήτο 
δυνατόν άνθρωπίνως.
, Καί άφοΰ πάλιν παλινοστήσουν, θά φροντίση νά τούς έγκαταστήση 
εκ νέου είς τά άγαθά τους καθέναν, έτοιμον νά τούς συνδοαμη είς τά 
έρείπια πού θά βροΰν ίσως. Τά μέτρα αύτά τά έμελέτησε έπιτροπή άπό 
τμηματαρχας και δια νομού θά πραγματοποιηθούν. Δηλαδή άνοικοδό- 
μησις σπητιων, παροχή γεωργικών εργαλείων, δανείων καί πάσης συν- 
ορομής.

ΓΙήτε μα; πότε ή τέως κομπογιαννίτικη Ελλάς, ή Ελλάς τοΰ έμπει- 
ρισμου, ηκολουβησε σύστημα τέτοιο;

«L·•Τ'

Τί Άπό- κρύες ήταν αύτές εφέτος: Ό κόσμος είχε λυσσάξει γιά νά 
γλεντηση, άλλα ή. άλλως επιβαλλομένη, λόγφ τών περιστάσεων, απαγό
ρευσή της μασκας τού έκοψε τήν φόρα. Ή άλήθεια είναι οτι, άν δέν 
απηγορευετο η μάσκα, θά έγίνετο έξωφρενικόν γλέντι.

Τόν τόνον θά έδιδεν ή Cine Orient, ή όποια θά διέθετε κολοσσιαία 
ποσά δια να διασκευαση και τα τέσσαρα κινηματοθέατρά της, τό Apollo 
το Pallas, το Splendid καί τό ’Αττικόν, είς αίθούσας χορού, πολιτελώς 
διακεκοσμημενας και απλετως φωταγωγημένος, είς τρόπον ώστε νά 
συνεκεντρωνε εις το μέσον της όδοΰ Σταδίου δλην τήν άποκρηάτικην

Άς έλπίσωμεν δτι τοΰ χρόνου θά ξετρελλαθοΰμε δλοι.
Φ

Είδαμε κατά τήν ήμέραν τής ΚΕ' Μαρτίου τόν διάκοσμον τής πό
λεως και ελεεινολογησαμεν. Ή πρωτεύουσα, άν έβγαζε κανείς τήν ποι
κιλίαν των Συμμαχικών σημαιών άπό τήν μέση, έκολυμβοΰσε μέσα σ’ένα 
γαλαζιο πέλαγος, χωρίς πουθενά νάπροβάλη καί τό Ελληνικόν χρώμα τό 
Βυζαντινόν χρώμα. Δεκαπεντε χρόνια ή «Εικονογραφημένη» φωνάζει, 

καί αγωνίζεται νά δώση νά 
καταλάβουν δτι χρώμα έθνι- 
κόν, δπως Δίκαιον 'Ελλη
νικόν. είνε τό Δίκαιον τών 
Σεπτών ήμών Βασιλέων τού 
Βυζάντιου, τό Βυζαντινόν 
χρώμα, δηλαδή τό Κίτρινο 
και τό Μαύρο, καί δτι τό 
Γαλαζιο καί τό άσπρο είνε 
Ρωσσικόν, έπιβληθέν εΐς 
ημάς μόλις άπηλευθερώθη- 
μεν, διά νά μήν άναστηλώ- 
σωμεν τά ’Εθνικά ’Εμβλή
ματα καί χρώματά μας.

’Εκείνη ή Βουλή ιδίως, 
μέ τούς χασέδες καί μέ τά 
ξεθοριασμένα μπλέ ήτο σάν 
ρλαχονυφη.
, Είναι καιρός τώρα νά τά 
«ναστηλώσωμεν. Δέν άρκεϊ 
νά λέγωμεν μόνον δτι έμε- 
γαλώσαμεν. Πρέπει καί νά 
τό καταλάβωμε, Κύριοι.

*

Έναν άνθρωπον πρέπει 
νά ζηλέψη κανείς- τόν αρχι
στράτηγόν μας κ. Παρα- 
σκευόπουλον. "Οταν άκόμη 

δέν είχε φύγει άπό τάς Αθήνας, μέ τήν ούρανοϋψή αισιοδοξίαν καί 
πεποίθηση· ποΰ είχε, έλεγε διαρκώς είς τόν γράφοντα:

— Καλά πάμε, καλά πάμε, θά ΐδήτε. θά πάω στήν Πόλη !
Ό,τι θέλετε πήτε τώρα.' Ό Στρατηγός έπήγε εΐς τήν πόλιν τών ονεί

ρων μας, καί έγκατεστάθη έκεΐ, μέσα είς τήν Βασιλίδα τών πόλεων και 
άπεθεώθη.

Μαίνεται είς τήν Ρωσσίαν ό Μπολσεβικισμός'- Τίποτε δέν έσεβάσθη. 
Ή Ιστορία θά βάλη μαύρα περιθόρια είς τήν σελίδα αύτήν τής, Ρωσ
σικής έξελίξεως. Αύτοϋ οδηγούν αί άλόγιστοι επαναστάσεις, αί επανα
στάσεις ποΰ δέν διευθύνονται καλά. ΉΟέλησαν νά ανατρέψουν τόν 
Τσαρισμόν, τήν απολυταρχίαν καί έφαγαν τό κεφάλι τους. Άλλοι άνέ- 
τρεψαν τούς άνατροπεϊς καί .... χαϊρε βάθος άμέτρητον. , ,

Τώρα αρμενίζουν χωρίς τιμόνι καί χωρίς μπούσουλα καί ούτε αυτοί

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙ. "Αποψις Αλλον τμήματος των άβχαίοιν Βυζαντινών τειχών.

ξέρουν ποΰ νά ποδίσουν. Καί άπό τό άλλο μέρος ή κρατήσασα Εύρώπη 
προσπαθεί νά σώση τήν Ρωσσίαν, πνίγουοα αύτό τό βδελυρόν τέρας.

Άλλά καί άν τήν λυτρώοη, θά περάσουν χρόνια πολλά διά νά άνα- 
νήψη καί νά έλθη είς τήν προτέραν της θέσιν, ώς μία και ένιαία Ρωσ
σία. Καί πάλι νά ίδοΰμε. Ή Ιστορία διδάσκει δτι τήν άχαλίνωτον 
άποσύνθεσιν διεδέχθη ή είδεχθεστέρα τυραννίς. Ή άπολυταρχία.

Ένα μόνον καλόν έκαμε είς τήν Εύρώπην δ Μπολσεβικισμός άπο- 
συνθέσας τήν Ρωσσίαν. "Οτι μάς έγλύτωσε άπό τά Ιΐανσλαυϊ- 
στικά όνειρα καί άπό τής περίφημες προπαγάνδες της.

Ψ

Εύοί Εύάν! Χαράς εύαγγέλια!. Τηλεγράφημα τού, κ. Βενιζέ
λου άπό τό Παρίσι άνήγγειλε είς τήν κυβέρνησιν, δτι ή Συμ
μαχική Διάσκεψις έδωκε τήνάδειαν νά σιείλωμεν στρατόν καί νά 
καταλάβωμεν τήν Σμύρνην μέ δλον τόν νομόν Άϊδινίου.

Καράβια έπετάχθησαν, έγέμισαν άπό στρατόν^ καί έφυγαν ύπό 
τόν κ. Ζαφειριού. Ή άπόβσσις έγινε καί οί εΰζωνοι έπάτησαν 
πρώτοι τό πόδι τους είς τήν Γκιαούρ-Σμύρν.

Δέν έλειψαν, έννοεΐται, ή άτιμες μπαμπεσιές τών Νεοτούρ- 
κων, οί όποιοι δολοφονικώτατα έπετέθησαν κατά τών άτρομή- 
των τσολιάδων. Άλλά.........μακάριοι οί κατέχοντες. Ή πόλις
καί ολόκληρος ό νομός κατελήφθη καί διοικεΐται τώρα στρα- 
τιωτικώς άπό τούς "Ελληνας.

Ώ τί παλμοί καί τί φρικιάσεις! ,'Η Ελληνική Επικράτεια 
τού Βυζαντίου άναζή. Τά όριά μας απλώνονται είς τήν’Ιωνίαν 
τώρα καί αύριον είς τήν Θράκην, είς τόν Εΰξεινον,_ είς τήν Προ
ποντίδα, είς τά Δωδεκάνησα, είς τήν Ρόδον, είς τήν Κύπρον!

Καί δλα αύτά πριν εκατόν χρόνια άπό τοΰ Περού άγώνος να 
συμπληρωθούν. Ποΰ είσθε σείς ξεχασμένοι, νεκροί, νά ζήτε, καί 
τώρα νά έλέγατε : «Νΰν απολύεις τούς δούλους σου Δέσποτα ! » 

* * *

Ο ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΕΙΣ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ

Μετά τά σημειωθέντα ύπ’ έμού έν τφ προηγουμένφ τεύχει 
περί Δικεφάλου, δέν γνωρίζω πώς μοΰ ήλθεν ή ιδέα νά 

ζητήσω είςπόσα μέρη μακράν τής πατρίδος του έτεινε τά πτερά 
του. Είχον λοιπόν τήν υπομονήν νά μετρήσω τά μέρη καί κατεπλαγην 
μέ τόν άριθμόν τών πόλεων καί διαμερισμάτων καί χωρών, αί όποϊαι 
έλαβον ώς έμβλημά των τό Έλληνικώτερον τών συμβόλων,.τόν Δικέ
φαλον, δ όποιος είς πολλά μέρη φέρεται καί άπλοΰς ύπό τόν αύτόν όμως 
τύπον. Ή Εικονογραφημένη, ή έπί τής σημαίας της ύψώσασα πρώτη 
τούτον, ή ταχθεΐσα ύπό τάς ίσχυράς πτέρυγάς του, ας θελήση να δειξη 
είς τούς άναγνώστας αύτής άπαξ έτι, πόσον ημείς ήμελήσαμεν, πόσον 
έμείναμεν όπίσο) εΐς τό ζήτημα τούτο, καί είμαι βέβαιος, οτι διά τής 
έπιμονήςτης θά κατορθωθή νά έπανέλθη είς τήν καλιάν του, εδώ, παρα 
τήν Χρυσόπτερον Νίκην καί τοΰ Διός τό ιερόν πτηνόν. .

Έκτός λοιπόν τών μερών, τά όποια έσημείωσα καί τών σημαιών

καί τών παρασήμων καί οικοσήμων, άκούσατε ποΰ άλλοΰ έως τώρα 
τόν ευρον:
Έν Γαλλία:

Είς τό οίκόσημον τής Fleurance, Laigie, Rumilly, Faucfort, Mau- 
beuge, Versailles, Agen, Tarniers, Nice, Fontainebleau. Canabral, 
Bressuire, Annis, Capestang. Aix-la-Cliapelle. Alanson. Besan?on, 
Agrestan, καί τό τής οικογένειας Du Guesclin τής Βρετάννης.
Έν Γερμανία :

Είς τό οίκόσημον vouGoerlits(2 δικέφαλοι). Lubeck, Meklembourg, 
Waldeck. Brandenbourg, Breslau. Baden. Silesia. Hamberg, Dessau. 
Duisbourg, Dortmund.
Έν Ανατρίμ :

Είς τό οίκόσημον: Βιέννης, Briinn. Czernowitz, Carniole, Trente, 
Trieste Tyrol.

Έκ τής Ελβετίας είς τό τής Γενεύης, έκ τής ’Ιταλίας εις το της 
Σαρδηνίας καί τό τής Μαντούης, έκ τού Βελγίου εΐς τό τής Maline 
καί Amers (δύο δικέφαλοι), είς τό τής Τρανσυλβανίας, έκ τής 
'Ισπανίας είς τό τής Caceres. , _ „ ,

Καί άκόμη ποΰ άλλοΰ νομίζετε :!, Είς τό τής Βολιβίαςτης 
Χιλής τής Κολομβίας ! τοΰ Τρανοβάαλ ! ! ! * _ _

Έπί τινων τών οικοσήμων τούτων είνε ό ήμισυς μέχρι τοΰ στή
θους, έπί άλλων ό ήμισυς άριστερά, τετμημένος καθέτως, έπί ένος 
δέ, μόνον ή δεξιά πτέρυξ. ,

Καί είς τήν 'Ελλάδα πώς έτιμήθη; Τίς πόλις διετηρησεν ως 
έμβλημά της τό άνήκον είς αύτήν καί μόνην έκ κληρονομιάς προ
γονικής τόσον ένδοξον πτηνόν; , , ,

Νομίζομεν δτι είναι πλέον καιρός νά έπανέλθη έπισημως εις 
τήν πατρίδα του, νά τεθή υψηλά, νά έπισημοποιηθή. 'Ήδη δτε η 
Πατρίς μεγαλύνεται, άς άποδοθή μέ τήν κανονικήν του μορφήν έπί 
τής όπερηφάνου σημαίας μας, καί έάν Οέλωσιν οί ζηλεύσαντες 
τήν ωραιότητά του νά τό διατηρήσωσι, τοΰτο είνε μία άκόμη τιμή 
διά τήν Πατρίδα μας, ή δποία πλήν τοΰ άετοΰ καί τόσα άλλα άγαθά 
έσκόρπισεν είς τόν Κόσμον, δέν θά είνε δμως τιμητικόν δΓ ημάς 
νά τόν άφήσωμεν άκόμη πετόμενον πρός πάσας τάς χώρας, πάντοτε 
δμως μακράν τής γενετείρας. ιακ. χ. δραγατςης

ΑΠΟ TO INTERMEZZO ΤΟΥ ΠΩΛ ΦΟΡ: Η ΠΟΘΗΤΗ ΜΟΡΦΗ

Το όνειροπόλα χέρια σου, ώ! νάτα! κ’ η καρδιά μου ταράζεται 
δπως ατούς ήχους μιάς καμπάνας τήν αύγή, — τά χέρια σου θαυ- 
μάσια, άφρόπλαστα, πανώρηα, άναπαυμένα άπάνω στό ζαρωμένο 

μαΰρο τής ρόμπας σου βελούδο, σάν νά ονειροπολούν! ά ονει- 
ροπόλα χέρια σου. ”Π! Νάτα!—καί ή καρδιά μου ταράζεται σάν 

στούς ήχους μιας καμπάνας τήν αύγή. ...
Βλέπω τό λαιμό σου, δμοιο σάν άσπρο βελούδο ελαστικό, και το χρυσό 

γιορτάνι σου, ποϋ φεγγοθολεί, καί σ’ έναν ώμο — βλέπω—νά κυματίζουν 
τά μαλλιά σου, σκοτεινά, απαλά, μποΰκλες λαμποκοπούσες. Καί, να, ο 
λαιμός σου, όμοιος σάν άσπρο βελούδο έλαστικό, είς τό γιορτάνι σου 
τό χρυσό, τό φεγγοβόλο. , ,

Μουσική ολοζώντανη ! — Βλέπω τά μάτια σου, και τα μαγούλα σου

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙ.-Κάτω άπό τήν γήν, με νερά είς το βάθος λιμνάζοντα, ."“ζ^ται τό 
χιλυίστηλον, Ενα περίεργον οικοδόμημα ουνιστάμενον άπό χιλίας στήλας δι 8 καί τό 
λέγουν ot Κωνοταντινουπολίτες -Χίλιες κολώνες», υπόλειμμα της Βυςαντιι ής έποχής.

1 Α ϊ___  νατι-σνι-ι,άξρτη τη spniomiLOV Υνοον llvp-.
,ιονσταντινυυ»υΛΐ»»ν —-—~-r-,— ·ςμντινής έποχής.
Λέγουν δτι εΐς αύτό κατεοκευάζετο τό περίψημον -'Υγρόν ΙΓυρ .

φωτισμένα άπό δάκρυα.—Καί τό φεγγάρι σιγά-σιγά άναιβαίνει πρός τά 
μάτια σου. Μουσική δλοζώντανη ! Βλέπω τά μάτια σου και τα μαγούλα 
σου φωτισμένα άπό δάκρυα. , ~ n , «

Γιά νά ξεχωρίσουνε τό μέτωπο σου,—σάν ενα θειο φέγγος, απανω 
άπ’ τό γαϊτανωτό σκοτάδι τών φρυδιών σου,— ή μαύρες κορδελλες του 
μετώπου σου, σά σούροπο άνοίγουνε σιή λάμψι τής νυκτος, για να 
ξεχωρίσουνε τό μέτωπό σου. σάν ένα θείο φέγγος, απανω απο το φτε
ρωτό σκοτάδι τών φρυδιών σου.-Έλα, φανερώσου μου, έβγα απο τη 
νύχτα, ώ ποθητή μορφή μέ τά πικρά τά δακρυα. Ω. Μουσική ολοζών

τανη, αρμονία κάθε απαλής γραμμής, ποΰ αναφαίνεται και ξεπροβάλλει 
μέσ’ άπ’τής νύχτας τής σκιές! Μεταφρ. κ. τρικογλιδης
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ΜΙΑ ΕΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΟΑ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ 

ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ lSg?

Ο ΚΑΤΑΣΤΓΟΦΕΥΤ.—'Βμβέρ ΙΙαβοάς, ό ΝαπολεοντΙσκος τών 
Καφέ - σαντάν τοδ Γαλατά, ό έκπροσωπών τον Νεοτουρκι
κόν σωβινισμόν, ό καταστρέψας την Τουρκίαν καί άρα, 

Ακουσίως του, ό καλύτερος χράκΑιρ μας.

Ε
ΙΜΕΘΑ αγκυροβολημένοι εις Τσάγεζι."Ητο Μεγάλη Πέμπτη 
τοϋ Πάσχα. Μόλις άρχιζε νά γλυκοχαράζη καί δύω τορ- 

πιλλοβόλα, είς τά όποια εϊχεν άνατεθή άπό τόν Αρχηγόν τής 
Μοίρας ή νυκτερινή περιπολία, ολοταχώς πλέοντα, έπλησίασαν 

τήν Άρχηγίδα καϊ άνέφερον είς τόν αξιωματικόν τής φυλακής 
τά τής περιπολίας των. "Ολα τά αγκυροβολημένα πλοία ήσαν 
χωρίς νυκτερινούς φανούς καί άλλα φώτα, ώστε μόλις διεκρί- 
νοντο καί έκ τοΰ πλησίον άκόμη. Έν τούτοις τό σκότος τής 
νυκτός ήρχιζεν δλονέν νά διαλύεται καϊ μετ’ όλίγον διεκρίναμεν 
έπί τής Μοιραρχίδος ασυνήθη τινά κίνησιν καϊ άμέσως έπί τοϋ 
ίστοΰ αύτής νά ύψοΰται τό ακόλουθον σήμα Ώ&ήσατε πυρά . 

Κάθε φορά ποΰ ύψούτο τό σήμα αύτό ήσθανόμεθα καί μίαν 
ιδιαιτέραν χαράν, διότι ήλπίζαμεν καί είς κάποιαν νέαν τοΰ 
στόλου μας ένέργειαν. Καϊ είς αυτήν λοιπόν τήν περίσταση- 
τό τόσω πλέον παρ’ όλων μας γνωστόν τοΰτο σήμα μάς

έπροξένησε καί πάλιν χαράν, διότι έκ τούτου άνεμέναμεν καί νέαν άπο- 
τελεσματικήν ενέργειαν. Άμέσως δλα τά πλοία ώθησαν τά πυρά των 
καί έκ τών καπνοδόχων των έξήρχετο ήδη πυκνός μαύρος καπνός. Ό 
άτμομυοδρόμων «’Αλφειός» παρεξηγήσας τόσϋμα τής Άρχηγίδος καί 
νομίσας ότι τοΰτο. παρήγγειλεν έν ταύτιϊι καί τήν άπαρσιν άπήντησε 
διά σήματος δτι αί άγκυραί του άνεσπάσθησαν καί μετ’όλίγον ήρξατο 
βραδέως πλέων πρός τά ανοικτά. Άποπλέων δίήρχετο πρό τοϋ τορπιλ- 
λοφόρου «Κανάρης», έπϊ τής γεφύρας τοϋ όποίου ΐστατο ό κυβερνήτης 
του, δστις στραφείς βλέπει μετ’ έκπλήξεως τόν παρ’ αύτώ βραδυπλο- 
ούντα - ’Αλφειόν» καί ύπομειδιών λέγει τώ κυβερνήτη αύτοΰ «Αϊ! Καί 
γιά πού τό Καπερντάουν; » έννοών τόν μικροσκοπικόν μας ’Αλφειόν, 
δστις μέ τούς ήλαττωμένους καί άνευ έπιστηλίων ιστούς του καί τήν 
αφαίρεση- τών παραπέτων καϊ τά χαίνοντα πυροβόλα του εϊχε μάλλον 
δψιν πειρατικού πλοίου. Ό κυβερνήτης τοΰ Άλφειοΰ, μειδιών, έχαιρέ- 
τιοε τόν κυβερνήτην τοΰ «Κανάρη- καϊ έξηκολούΟησεν έπιτηρών μετά 
προσοχής τήν πλεύση-τού πλοίου. Μάτην δμως άνεμέναμεν μετ’ Ανυ
πομονησίας καϊ τήν άπαρσιν τής Άρχηγίδος, ή όποια άκαταπαύστως 
σχεδόν έσκόρπιζε καί νέας διαταγάς πρός τά λοιπά τής Μοίρας 
πλοία. Άκόμη δέν εϊχομεν μαθη τήν αιτίαν τής τοιαύτης αίφνη- 
δίας τών πλοίων κινήσεως, οπότε έκ τίνος τών διερχομένων πλησίον 
μας τορπιλλοβόλων πληροφορούμεθα δτι πρός τό ΝΑ μέρος τοϋ 
δρίζοντος παρετηρήθησαν πολλοί καπνοί προδίδοντες τήν έλευση- 
στόλου, πιθανότατα εχθρικού, καθόσον μάλιστα άνεμένετο τοιοΰτος, 
κατόπιν τοΰ πρό ολίγου ληφθέντος συνθηματικού τηλεγραφήματος 
τοΰ 'Υπουργείου τών Ναυτικών, δτι «ισχυρός εχθρικός στόλος άπέ- 
πλευσεν τών Δαρδανελλίων». ’Εννοείται δτι ήρκει μία τοιαύτη 
ε’ίδησις διά νά θέσή τά πληρώματα τών πλοίων είς πυρετώδη κίνη
ση- καϊ προετοιμασίαν, νά άναζωπυρόιση δλον τόν ύποφώσκοντα 
ενθουσιασμόν των καϊ νά εύρεθώσιν οί κυβερνήται, αξιωματικοί καϊ 

ναΰται εις τάς θέσεις 
των, έτοιμοι νά έκπλη- 
ρώσωσι μίαν πατροπα- 
ράδοτον εύχήν, νά πραγ- 
ματοποιήσωσι μίαν κρυ
φήν έπιθυμίαν, μίαν 
έλπίδα όλοκλήρου τοΰ 
Έλληνισμοΰ, συνεχίζον
τας ούτω έπιτυχώς τό 
μέγα τών προγόνων των 
έργον.

Καί έπλασα άμέσως 
μέ τήν ζωηράν φαντα
σίαν μου μίαν θαυμα- 
σίαν εικόνα τοΰ στόλου 
μας, έναν μεγαλοπρεπή 
άπόπλουν τών πλοίων 
μας μέ τήν Ναυαρχίδα 
έπί κεφαλής καί μέ πρω- 
τοπορείαν τά δελφινοει- 
δή τορπιλλοβόλα μας, 
έναν άλλον δηλαδή έξο
χοι- άπόπλουν τής Ανα
τολικής Μοίρας, δμοιον 
έκείνου τού πρό τινων 
ημερών θαυμάσιου έξ 
Ώρεών τοιούτου, τόν 
οποίον ουδέποτε Οά λη
σμονήσω καί τόν δποϊον 
δέν πιστεύω νά κατορ- 
θώση κανείς νά περι
γραφή μέ δλην του τήν 
υπέρλαμπροι- εκείνην 
μεγαλοπρέπειαν, ’Ονει
ροπόλησα κατόπιν, μέ 
τήν αύτήν φαντασίαν 
μου. μίαν μεγάλην ναυ
μαχίαν τών δύω αντιπά
λων στόλων καί μέ μίαν 
κρυφήν έλπίδα μιάς νέας 
νίκης μας. μιάς άλλης 
δόξης τοΰ Ναυτικού μας.

Σάς ορκίζομαι δτι μέ τάς σκέψεις μου αύτάς, δταν έστρεψα καί 
εϊδον τόν Κυβερνήτην τοΰ «Κανάρη» έπί τής γεφύρας τοΰ πλοίου μέ 
τό πλατύ πηλίκιόν του καί τό μέχρι τών ώτων σχεδόν ύψωμένον άμπέ- 
χωνόν του ένεκα τοΰ πρωϊνοΰ δριμέως ψύχους, έχοντα είς τήν χεϊρα 
τήν λαβίδα τοΰ τηλεγράφου τής μηχανής, έδάκρυσα. Καί παραμερίσας 
όλίγον έστηρίχθην έπί τοΰ πρυμναίου πυροβόλου τοΰ πλοίου μας καί 
ήσθάνθην τότε έπί τών παρειών μου όλίγα δάκρυα χαράς έπί τώ έπι- 
κειμένω τής Μοίρας άπόπλφ καί τή έλπίδι μιάς έπιτυχοΰς καί νικηφό
ρου τοΰ στόλου μας ναυμαχίας. Καί σάς βεβαιώ δτι καί τώρα άκόμη 
καταλαμβάνομαι υπό συγκινήσεως, δταν άναπολώ τήν ώραίαν έκείνην 
τής Ανατολικής Μοίρας μας εικόνα, τά πλοϊά μας έτοιμα πρός άπαρσιν 
είς τό πρώτον σήμα τής Ναυαρχίδος.

Όλοι τότε οί οφθαλμοί έστράφησαν πρός τά μέρη τοΰ δρίζοντος, 
οπού παρετηρήθησαν οί πυκνοί τών πλοίων καπνοί καί δλοι σχεδόν 
έπίστευον, δτι πράγματι καπνοί πλοίων είνε καϊ δτι ούτοι προδίδουσι 
τήν έλευσιν μεγάλου στόλου. Καϊ τά βλέμματα πλέον δλων μας μετά 
προσοχής κα’ι έντάσεως έκαρφώθησαν έπϊ τοΰ σημείου έκείνου καϊ διά
φοροι μεταξύ μας άντηλλάσσοντο σκέψεις. Άλλά άτυχώς καϊ πρός 
μεγάλην μας λύπην μετά τοΰ διαλυόμενου τής νυκτός πέπλου άρχισαν 
νά αραιώνονται καί οί καπνοί αύτοϊ τών υποτιθεμένων πλοίων καί 
δειλά δειλά ήρχισαν νά έκφέρωνται καί γνώμαι δτι πιθανόν νά ήνε καί 
αποτέλεσμα τής πρωινής τής άτμοσφαίρας ομίχλης.

Καϊ άληθώς τοιοΰτοι ήσαν οί καπνοί ούτοι, τών οποίων μετά τινα 
χρόνον ούδέ Ιχνος πλέον ούδαμοΰ άνεφαίνετο.

Άλλά ποσάκις κατά τάς όλίγας έκείνας τοΰ πολέμου ήμέρας δέν 
ήσθάνθημεν τοιούτους παλμούς μικράς συγκινήσεως καί άγιου ενθου
σιασμού ή ποσάκις δέν ήλπίσαμεν είς νίκας καί τιμάς, τών όποιων δλων 
άτυχώς ούδέν άλλο τέλος έναπέμεινεν είς ή μάς ή μόνον ή γλυκεία έλπίς;

Άλλά μήπως μόνον ό έξοχος έκεϊνος έξ ’Ωρεών άπόπλους τοΰ Στόλου 
μας ήτο άπό τάς ώραιοτέρας κατά τόν πόλεμον σελίδας τοΰ ναυτικού 
μας καϊ ή είς Τσάγεσι θαυμασία αύτή κίνησις καί προπαρασκευή τών 
πλοίων πρός ναυμαχίαν ; "Εχομεν καί τόσα άλλα άλληλοδιαδόχως κατό
πιν έπελθόντα έπιτυχή γεγονότα, ώς τήν είς Λεπτοκαρυάν πρώτην έπι- 
τυχήάπόβασιν, τήν Αικατερίνην, έτέραν άποτελεσματικήν τοιαύτην,κατά 
τήν οποίαν μάλιστα έλαβε χώραν καί ή υποστολή τής άπό τών εχθρικών 
καταστημάτων κυματιζούσης ημισελήνου, άντΐ τής όποιας άνυψώθη ή 
ήμετερα κυανόλευκος ύπό τάς ούρανομήκεις ζητωκραυγάς τών πληρω
μάτων τής Μοίρας, τούς μέχρι Θεσσαλονίκης άντηχούντας πυροβολι
σμούς τών πλοίων 
καί τούς υπό τής 
μουσικής τής Μοι- 
ραρχίδος ενθουσιώ
δεις ήχους τοΰ Εθνι
κού μας ύμνου!

"Εχομεν άκόμη καί 
τήν πρός εφαρμογήν 
τοΰ αποκλεισμού άνά 
τόν Θερμαϊκόν κόλ
πον περιπολίαν τοΰ 
στολίσκου έκείνου έκ 
τοΰ τορπιλλοφόρου 
« Κανάρη », τοΰ άτμο- 
μυοδρόμονος Αλ
φειού» καί δύω τορ- 
πιλλοβόλων, δστις άν 
καί τόσον μικρός,έδέ- 
σποζεν δλης έκείνης 
τής απέραντου θα
λάσσης καί έκυριάρ- 
χει τόσης μεγάλης 
έκτάσεως παρακτίων 
έχθρικών ύδάτων, έκ 
τοΰ ιστορικού ΙΊλα- 
ταμώνος έως καϊ αύ
τής τής Χαλκιδικής!

Ναί! Έχει 'ιστο
ρίαν τό Πολεμικόν 
Ναυτικόν μας κατά 
τόν ολιγοήμερον πό
λεμον ήμών τοΰ έτους 
τά κατορθώματα άναλόγως τού μεγέθους καί τού άριθμοϋ τών πλοίων 
του. Ίσως ήδύνατο νά πράξη πλείονα. Άλλ’δτι έκεΐνο τό όποιον κατωρ- 
θωσε δέν ήτο μικρόν, ούδεϊς θά δυνηθή νά άμφισβητήση. Κατώρθωσε 
δηλονότι νά περίκλειση καί περισφίγξη έντός τών ισχυρών καί άπρο- 
σπελάστων τειχών τών Δαρδανελλίων δλον έκεϊνον τόν άπό ήμίσεος καί 
πλέον,αίώνος ναυπηγούμενον στόλον τής ’Οθωμανικής Αύτοκρατορίας 
καί ούτω.νά δεσπόζη ίσχυρώς άπάσης τής θαλάσσης, καί τής ήμετέρας 
καί τής έχθρικής, περιάγων απανταχού έλευθέρως κυματίζουσαν τήν 
πολυφίλητοι- κυανόλευκου μας. βαςος αδαμας

,-Σουλτάν Μεχμέτ ό Β'ό έχί μακράνΟ ΚΑΤΑΧΤΗΤΗΣ.-Σθυλτάν Μεχμετ ο Β'ο έχΐ μακράν 
περισφίγξας τήν Ελληνικήν αυτοκρατορίαν μας, 
έκπορβήσας τήν Βασιλίδα μας καί έδραιώσας τούς 

Τούρκους ίν Εύρώχη.

1897 και σχετικώς εχει πολλά νά έπιδείξΐ)

--!τ * Ψ

“LES MIDINETTES,,

n
fPO τίνος καιρού εϊδομεν παίζόμενοι- είς τόν Κινηματογράφον «Άτ
ι τικόν» τό θαυμάσιον αύτό film, τό όποιον έδωσει- είς τούς μή γνω
ρίζοντας τήν ζωήν τών χαριτωμένων καί κομψών βιοπαλαιστριών μίαν 
έξόχως ζωηράν εικόνα τών έρωτικών περιπετειών των. Έπί τή εύκαιρία 

ταύτη δέν κρίνομεν άσκοποι- νά απασχολήσω μεν τούς άναγνώοτας τής 
άγαπητής μας -Εικονογραφημένης» έπϊ τοΰ θέματος τούτου έκθέτοντες 
μερικά σχετικά μέ τόν βίον των, τά όποια άπεκομίσαμεν έκ τής μακράς 
έν Παρισίοις διαμονής μας, άρκούντως δέ ενδιαφέροντα.

Ή τάξις τών κοριτσιών αύτών, περί τής οποίας έγράφησαν πλεϊστα 
δσα μέχρι τοΰδε θαυμάσια χρονογραφήματα καϊ μυθιστορήματα, άπο-

ο ΘΓΜΕΛΙΟΤΗΣ — Μέ τήν υπογραφήν τής 
Ειρήνης ή άλλοτε πανίσχυρος Γερμανία ίξέρ- 
χεται καιρίως τραυματισμένη. Το μεναλείον 
της καί τήν Ισχνν της είχε σφηρηλατήσει 
Κζή μέ τόν Βίσμαρκ, τόν σιδηροϋν καγκε- 

?ιον, ό Γουλιελμος Α' συνασπίοας είς 
μίαν πανσΟενή Αυτοκρατορίαν άπαντα τά 

μεσαιωνικά κρατίδια.

τελεί τήν πραγματικήν ζωήν καί εινε τό αληθινόν κόσμημα τοΰ Παρι- 
σιοΰ, σκορπίζει δέ παντού τήν ευθυμίαν. Ή προσωνυμία «Midinette», 
καθιερωθεϊσά ύπό τών ραπτριών, άπαρέσκει φοβερά είς τής κοπελούδες. 
"Αν δέν άπατώμαι, ό κ. Paul Drene κατά τό έτος 1890 είς ωραία 
αύτοΰ χρονογραφήματα μάς έδωσε άκριβέστατα. τήν σημασίαν τής 
λέξεως ταύτης, ή όποια σημαίνει τάς έργατρίας, αί όποϊαι εξέρχονται 
καθ’ ομίλους τήν μεσημβρίαν, διά νά φάγουν τό λιτόν καϊ βιαστικόν 
πρόγευμά των. , «» > ·

Οί Παρισινοί άπό τής έποχής ταύτης υιοθέτησαν τήν λεξιν αυτήν 
καί τήν έγενίκευσαν δΓ δλας έν γένει τάς έργάτιδας άδιακρίτως επαγ
γέλματος. , ,

Αί ράπτριαι άείποτε έχθρικώς διακείμεναι προς τις καπελοΰδες τας 
ώνομάζουν περιφρονητικώς «couturieuses, καί τάς βλέπει τις πάντοτε 
έξερχομένας άπό τό άτελιέ των τό μεσημέρι, έν ω ή καπελοΰδες τρώ
γουν μέσα είς τό σπήτι ποΰ έργάζωνται. . _

Ή καπελοΰδες κατηγορούν τάς ραπτρίας, οτι καίτοι ώς έκ τοΰ επαγ
γέλματος των ώφειλον νά είνε κομψοί, έν τούτοις στερούνται κομψότη- 
τος, αί δέ ράπτριαι πάλιν τάς θεωροΰν ώς λίαν.έλαφράς καϊ εύκολους 
πρός κατάχτηση-! Έάν δμως Οελήση κανείς νά έξετάση τά λεγάμενα 
άμφοτέρων τών διαμαχομένων, Οά εύρη άσφαλώς δτι κα’ι τά δύο μέρη 
ομοιάζουν καταπληκτικώς κατά τήν κομψότητα, καϊ χάριν. Είς τήν 
κατηγορίαν τών άνωτέρω περιλαμβάνονται καϊ αί δακτυλογράφοι και 

αί πωλήτριαι τών Printemps, 
Louvre, Bon Marche. Saniari- 
taine καί πλεϊσται άλλαι κατη- 
γορίαι είς τά όποια έργάζον
ται τά αύτά πλασματάκια.

Ή «Midinettes» πλανάρουν 
ιδίως, είς τήν Gare S' Lasare, 
καϊ τάς άγούσας είς αύτήν 
οδούς, δηλ. Rue du Havre, 
Rue Cliaussee d'Antin κ.τ.λ., 
δπου καί ή μεγαλητέρα κίνη- 
σις τοΰ έμπορικοΰ κόσμου, έπί
σης έπί τής Avenue de l’Opera 
καί Rue de la Paix. Διαρκώς 
σταματούν καθ’ ομίλους πάν
τοτε διά νά θαυμάσωσι ή τάς 
κομψάς ομοφύλους των, κατερ- 
χομένας άπό τό autobus ή τάς 
προθήκας τών διαφόρων περι- 
φήμων άδαμαντοπωλείων,ιδίως 
τής Rue de la Paix, όπου εϊνε 
εκτεθειμένα colliers άμυθήτου 
άξίας. Ή θέα δλων αύτών τών 
ωραίων πραγμάτων τάς σκαν
δαλίζει καί τούς γεννά τό αί
σθημα τής άποκτήσεως ένός 
πλουσίου έραστοΰ, κατά προ
τίμηση- Αμερικανού ή Βραζι
λιανού, διά νά δυνηθώσι νά 
ίκανοποιήσωσι τάς επιθυμίας 
των- αύτό εϊνε τό ονείρων των! 

"Οταν πάλιν βλέπουν διερ- 
χομένην πρό αύτών μίαν κομ
ψήν κοκόταν συνοδευομένην 
άπό ένα chic καβαλιέρον, άφ’οΰ 
εξετάσουν καλώς άπό κεφάλι 
μέχρι ποδών τήν τουαλέτταν 
τής κυρίας, ρίπτουν γλύκες μα

τιές είς τόν συνοδόν της, καί έάν τούς άρέση, λέγουν τό στερεότυπου 
• voila un type epatant». Έπί τής Rue de la Paix καί τών παρόδων 
της εϊνε άδύνατον σέ κάθε σπήτι νά μήν εύρίσκεται τούλάχιστον μία 
ράπτρια ή καπελοΰ, εϊνε αί όδοι αί κατ’ εξοχήν είδικαί διά τά άνωτέρω 
έπαγγέλματα αύτά. Έάν περάση κανείς άπό έκεϊ κατά τήν ώραν τής 
εξόδου των θά ϊδη γέρους, νέους πάσης εθνικότητας, έρωτοτροποΰντας 
μέ τά πλασματάκια αύτά. Καθ’ ένας άπό αύτούς φερμάρει μίαν ή πολ- 
λάς έξ αύτών, άναλόγως τής τακτικής τήν δποίαν άκολουθεϊ είς τάς 
τοιούτου είδους έπιχειρήσεις του. Καί ό διερχόμενος άκούει γλυκά λογά- 
κια καί διαφόρους ύποοχέσεις περί μελλούσης άποκαταοτάοεως καί εύτυ- 
χίας. Ή τακτική δμως αύτή δέν φέρει πάντοτε δΓ δλας τό προοδοκό- 
μενον άποτέλεσμα, διότι ή tnidinettre, συνηθισμένη νά άκούη καθημε
ρινώς τά ίδια σχεδόν άερολογηματα, ούδεμίαν δίδει προσοχήν είς τόν 
παρακολουθοΰντα ιππότην, ό όποιος, δταν τά εύρη σκούρα, παραιτεϊται 
άπό αύτήν καί παρακολουθεί άλλην, μέχρις δτου επιτύχει τόν σκο
πόν του. Κα'ι καμμιά φορά συμβαίνει, ή παρακολουθωμένη νά εϊνε ολί
γον απλοϊκή καί νά μήν έχη πείραν τοΰ άστάτου χαρακτήρος τοΰ 
άσχήμου φύλου,δπότε ή τακτική αύτή επιτυγχάνει καί ή πτωχή midinette 
εύκόλως πίπτει είς τά δίκτυα τών κυνηγών της.

Είς έκαστον άτελιέ ραπτριών ή κοπελούδων τρία κυρίως εϊνε τά 
θέματα τής καθημερινής συνομιλίας των, τό ·&έατρον, ή χομψότης, οί 

άνδρες. Έκεϊ άκούει καιείς άναπτυσσομένην δλην τήν εύγλωττίαν τών 
κοριτσιών αύτών, έκεϊ άκούει παντός είδους έρωτικάς περιπέτειας τάς 
όποιας εϊδον είς τό θέατρον τοΰ καρτιέ των, ή έδιάβασαν είς βιβλία 
ύποπτου προελεύσεως, τά όποια κυκλοφορούν έν άφϋονίρ. καί έλευθέ
ρως είς τό Παρίσι είς λαϊκάς έκδόσεις. Έπίσης έκεϊ διηγούνται τά διά
φορα rendez- vous τής ήμέρας, διότι εϊνε γνωστόν είς τούς ζησαντας 
είς τό Παρίσι, δτι μία midinette δίδει πολλάκις τρία καί περισσότερα 
ραντεβού είς τύπους διαφόρων ήλικιών καί κατά προτίμηση- είς ηλι
κιωμένους κυρίους, οί όποιοι τής έμπνέουν περισσοτέραν έμπιστοού- 
νην άπό τούς νέους καί εϊνε πλέον galants άπό αύτούς. Τέλος τό άτε
λιέ των χρησιμεύει ώς σχολεΐον τοϋ έρωτος, δπως ή αρχαία Κόρινθος. 
Έκεϊ ή διαφθορά τών μικρότερων άρχαρίων μαθητριών.

Πολλάκις ή εύθυμος αισθηματική συνομιλία των διακόπτεται άπό

Ο 0ΛΕΤΗΡ. Καί ύ έγγονος τον Γονλιίλμος Β 
ίοτιπώνει τό οϊκοδόνημα αύτό. Ίδέτε τον μέ 

στολήν Μεγάλου Έκλέκτορος τής Σαξονίας.

τήν αίφνηδιαστικήν έπέμ- 
βασιν τής διευθύντριας, 
ήτις παρουσιάζεται διά νά 
έπιθάλη τήν τάξιν εις τά 
ρέμπελα αύτά δντα, τά 
ύποϊα τήν υποδέχονται μέ 
ειρωνικά βλέμματα καί 
μορφασμούς. Οί μεγαλεί- 
τεροι ταραξίαι τών Άτε
λιέ εϊνε αί μικραί ιδίως 
μαθήτριαι, ήλικίας ώς έπϊ 
τό πλεΐστον, 13,14. καϊ 15 
έτών, αί όποϊαι μέ τενταυ 
μένα αύτιά άκούουν καϊ 
παρακολουθούν τά έρω- 
τικά σχέδια και κατορ
θώματα τών μεγαλειτέ- 
ρων. Καϊ αύται λαμβά
νουν ένεργόν μέρος είς 
τάς συνομιλίας καί άνα- 
πτύσσουν τάς περί έρωτος 
ίδέας τής νεαρός αύτών 
ήλικίας. Πολλά τών μι
κρών αύτών ονταρίων χρη
σιμεύουν ώς μεσάζουσαι 
είς τάς έπιχειρήσεις τών 
μεγαλειτέρων, κομίζουσαι 
τά ραβασάκια είς τό ταχυ- 
δρομεϊον ή άπ’ ευθείας 
δίδουσαι αύτά είς τόν έν- 
διαφερόμενον. Κάθε μία 
midinette προσπαθεί, δ
σον εννοείται τής είναι _ % , , ,
δυνατόν, νά εύρη έραστήν κομψόν καί ώραϊον, διότι, έάν δέν επιτυχή 
τούτο γίνεται τό άντικείμενον χλευασμού έκ μέρους τών συναδέλφων της. 
Κατά γενικόν κανόνα ή καπελοΰ δέν καταδέχεται νά έχη βραστήν 
ύπαλληλίσκον, άλλά προτιμφ κανένα rentier, ή προμηθευτήν τών ειδών 
τοΰ επαγγέλματος των ή πλούσιον ξένον έγκατεστημένον είς τό Παρίσι.

Ό κανών δμως αύτός δέν ύφίσταται, δταν ύπάρχουν αισθηματικοί 
λόγοι, διότι έν τοιαύτη περιπτώσει μετριάζει κατά πολ.ύ τάς αξιώσεις της.

ΊΙ midinette λατρεύει κυριολεκτικώς τό auto καί αισθάνεται ιδιαι
τέραν δλως εύχαρίστησιν νά τήν συνοδεύη κανείς μέ αύτό, ιδίως τό βράδυ 
δταν τελείωση τήν εργασίαν της. Αί ράπτριαι δέν προσέχουν και πολύ 
είς την εξωτερικήν παράστασιν τοΰ έραστοΰ των χαί έχουν πολύ 
όλιγωτέρας άξιώσεις τών κοπελούδων. Καί έμποροϋπαλληλους καταδέ
χονται καί σωφέρ άκόμη, άρκεϊ νά είναι ούτοι τού γούστου των καί νά 
ικανοποιούν τά καπρίτσια των- έν γένει δέ εϊνε αία-ίληματιχώτεραι και 
σταθερώτεραι τών κοπελούδων. _ ...

Τώρα, έάν θελήσωμεν νά έξετάσωμεν καί τό ταμιευτικόν πνεΰμα των 
δύο αύτών τάξεων, θά εΰρωμεν δτι ή μέν κοπελούδες εϊνε σπάταλες, 
διότι δ,τι κερδίζουν τό έξοδεύουν δι' άγοράν διαφόρων πραγμάτων τής 
τουαλέττας των, αί δέ ράπτριαι εϊνε οικονόμοι καϊ πολλοί έξ αυτών 
εϊνε κάτοχοι μικρών περιουσιών (προκειμένου έννοεϊται περί έργατριών).

Έάν ή midinette παντρευθή μέ άνθρωπον τίμιον καί έργατικον, βελ
τιώνει ημέρα τή ημέρα θαυμάσια τήν θέσιν της καϊ έγκαταλείπουσα το 
άτελιέ της έργάζεται ή δι’ ίδιον λογαριασμόν στό σπήτι της, ή στό μαγαζί 
της, έάν κατορθώση νά έχη τοιοΰτον κα'ι κερδίζει πολλά. _

Δυστυχώς πολλάκις συμβαίνει τά πτωχά καί έργατικά αυτα κορίτσια 
νά πίπτουν είς χεϊρας τεμπέληδων, οί όποιοι τά έκμεταλεύονται και 
μυριάκις τά όδηγοϋν είς τήν διαφθοράν, πλεϊστα δέ έξ αυτών γίνονται 
κοκότες διά νά συντηρήσωσι τούς έκλεκτούς των 1

"Ο,τι κερδίζουν, περιέρχεται είς τήν κατοχήν τοΰ άέργου έραστοΰ των, 
καί αν τυχόν άοθενήσουν, πεθαίνουν έγκατελειμμέναι είς τά διάφορά 
νοσοκομεία. Αί περισσότεροι τών midinettes άνήκουν είς οίκογενείας 
τίμιων έργατικών τάξεων διαφόρων επαγγελμάτων καί κατοικούν η εις 
μικράς συνοικίας τών Παρισίων ή εις τά προάστεια. Ώς γνωστόν, εν 

Γαλλίφ, δταν τά παιδιά φθάσουν είς; ηλικίαν 15 τούλάχιστον ετών, πρέ
πει νά έργάζωνται διά νά ζοΰν καί υποβοηθούν τήν οικογένειαν των, 
άλλως οί γονείς ούδεμίαν άναλαμβάνουν ευθύνην διά τήν διατροφήν 
τών τέκνων των, καίτά εγκαταλείπουν είς τήν τύχην των. Καί εαν μεν 
τό άποπεμπόμενον αύτό παιδί σωφρονιοθή καί επιδοθή είς την εργα
σίαν, γίνεται μίαν ήμέραν θαυμάσιος έργάτης καί κερδίζει πολλά, επι
στρέφει πάλιν είς τήν οΐκογένειάν του καϊ τήν βοηθεϊ είς. τας αναγκας 
της.Έάν δμως τό παιδί εϊνε κακής φύσεως καϊ τεμπέλης, γίνεται apache 
και συχνάζει στά boulevards exterieurs, τά δποία έχει καϊ ως κατοικίαν. 
Τό αύτό δυνάμεθα νά εϊπωμεν καί διά τά άμυαλα κορίτσια, δταν πέσουν, 
δπως καί άνωτέρω εϊπομεν, είς τά δίκτυα άνθρώπων κακιής φύσεως και 
υπόπτου προελεύσεως. Άπειρα εϊνε τά δράματα, τά δποία συμβαίνουν 
στό Παρίσι, είς τήν τάξιν ιδίως τών πτωχών midinettes, είτε λογω 
ζηλοτυπίας, εϊτε κακής ζωής καί έλλείψεως πόρων, έκδικήσεως, ΓγΧ®- 
ταλείψεως ύπό τών έραστών. Καί τά χρονικά τών δικαστηρίων βριθουσι 
τοιούτου είδους δικών, αί όποϊαι λεπτομερώς περιγράφονται 
είς τήν έπί τούτφ ειδικήν στήλην τών καθημερινών εφημερί
δων ύπό τόν τίτλον: «Drame passionel». Καί ή χαριτωμένη 
Midinette, άφ’ ού κυριολεκτικώς ροφήοη εις τήν έφημερ.ίδα 
τό δραματικόν γεγονός τής ήμέρας κατ’άρχάς μόνη, θά πάρη 
τήν έφημερίδα είς τό άτελιέ καί. έκεϊ Οά έκφέρη μετά, τών 
άλλων συναδέλφων της τήν γνώμην. Τό δέ βράδυ μέ τόν 
έκλεκτόν της. Πλεϊστα άλλα άκόμη έχομεν νά άναφέρωμεν 
έπεισόδια παρμένα άπό τήν ζωήν τών midinettes άλλά μή 
Οέλοντες νά καταχραοθώμεν τής καλωούνης τής άγαπητής 
μας « Εικονογραφημένης» νά φιλοξενήση εϊς τάς στήλας 
της τά όλίγα αύτά, τελειόνομεν τό μικρό αύτό χρονογρά
φημά μας. ν. θ. ςαΤτας
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ανατολ. ΜΕΤΩΠΟΝ. — "Ενα άπό τά μεγαλύτερα Γερμανικά άεροπλανα, άπό εκείνα πού κατέσχεσαν διά τής Άνακωχής οί Σύμμαχοι.

G-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ

ΑΠΟ πολλών μηνών ιήν Γερμανίαν, τήν άλλοτε άκμαίαν καί κρα- 
ταιάν, τήν πειθαρχούσαν, σαν ένας άνθρωπος, τόν οργανισμόν αύτόν 
ποΰ τόσην έδειξε ζωτικότητα, λυμαίνεται μιά φοβερά αρρώστια, αρρώ

στια ή όποία τήν οδηγεί είς τόν τάφον καί τήν καταστροφήν. Τήν απο
λυταρχίαν διεδέχθη ί) αναρχία. Μάτην τά ύγεια στοιχεία προσπαθούν 
νά περισώσουν δ,τι έμεινε. Στοιχεία αναρχικά, ρέποντα πρός τήν 
λεηλασίαν, βουλιμιώντα είς τήν διαρπαγήν καί τήν αναρχίαν, συνε- 
σπειρώθησαν περί έν όνομα καί θέλουν νά βάλουν χέρι είς τήν θρη
σκείαν, τήν τιμήν καί τήν περιουσίαν τοΰ άτόμοτ.

Τό όνομα περί τό όποιον συνεσπειρώθησαν οί κάπηλοι αύτοί είναι 
τού Σπαρτάκου καί μέ έμβλημα τό όνομα αύτό, παρωδήσαντες τήν 
Ιστορικήν συνωμοσίαν τών Ρωμαίων δούλων, τής όποίας οί πρόγονοι 
των είχον μετάσχει, ίδρυσαν ένωσιν αναρχικήν, της οποίας σύμβολον 
είναι ή δήωσις καί άνατροπή καί οργανον τό έγχειρίδιον, τό πολυβόλον 
καί ή βόμβα.

Ό Σπάρτακος ήτον ένας έφηβος θρφξ, νομάς, άνδρείος καί έξυπνος. 
Ήγοράσθη ως δούλος καί έκομίσθη κατά τούς περιφήμους χρόνους τής 
'Ρωμαϊκής έν Έλλάδι συμμαχοκατακτήσεως. Μαζύ μέ άλλους τόν 
ένέκλεισαν είς τάς γνωστάς κατακόμβας, αί όποϊαι άκόμη αντηχούν άπό 
τους γόους τών Χριστιανών και τόν ήνάγκαζαν νά μονομαχή είς τό 
περίφημον Κολοσσαΐον. τό όποιον έβαψαν κατόπιν μέ τό άθώον αίμα 
των οί πρώτοι Μάρτυρες τοΰ Χριστιανισμού, σπαρασσόμενοι άπό τούς 
λέοντας καί τά λοιπά θηρία τών περιφήμων αύτοκρατόρων τής Ρώμης 
■οί όποιοι καί τά άλογά των προεχείρησαν είς συγκλητικούς.

Τήν άφόρητον αύτήν ζωήν δέν ήτο δυνατόν νά ανεχθούν έπί πολύ. 
Διακόσιοι εξ αύτών συνενοήθησαν διά νά άποδράσουν, άλλά τά σχέδιά 
των κατεδόθησαν καί μόλις έβδομήκοντα είδον τόν ελεύθερον άέρα. 
Μεταξύ αύτών ήτον καί ό Σπάρτακος.

Ό Πλούταρχος είς τούς -Βίους παραλλήλως» του —βιβλίον ε'. —έκ- 
θέτει. έν -τάση λεπτομέρεια τά τής συνωμοσίας αύτής καί τής δράσεώς 
τής σπείρας τού Σπαρτάκου. ή όποία έγκολπωθεϊσα δλα τά άτακτα 
στοιχεία καί τούς διψώντας ανατροπήν τού Καισαρικού δεσποτισμοΰ, 
τοΰ βδελυροϋ διά τήν 'Ιστορίαν καθεστώτος εκείνου, έβούτηξε δλην 
σχεδόν τήν» Ιταλικήν χερσόνησον εις τό αίμα καί τήν ληστείαν.

Λέγουν δτι ή γυναίκα τοΰ Σπαρτάκου, δταν πρωτομετεφέρθη είς 
Ροίμην ώς δούλος, είδεν εις τόν δπνον της τόν άνδρα της μέ τό πρόσω- 
πον τυλιγμένον. Καί έπειδή έγνώριζε άπό μαντείαν καί τά όργια τοΰ 
Διονύσου, έξήγησεν δτι τό δνειρόν της έοήμαινε διά τόν άνδρα της 
μεγάλην καί φοβερόν δύναμιν, ή όποία δμως δέν θά είχε καλόν τέλος.

Πράγματι ό Σπάρτακος διά τά σωματικά, ψυχικά καί πνευματικά 
χαρίσματα του άνεγνωρίσθη ώς άρχηγός.

ΤΙ σπείρα έτράπη πρός τήν ύπαιθρον χώραν, λυμαινομένη τά πάντα. 
Στρατός έστάλη ύπό τής Συγκλήτου πρός καταστροφήν της. Στρατηγοί 
διάσημοι διεδέχθησαν άλλήλους καί άπέτυχον καί τέλος έγινε μάστιξ 
αληθινή.

Ή πρώτη σύρραξις μεταξύ αύτών καί τού Ρωμαϊκού στρατού ύπό 
τόν Κλωδιον έγεινε παρά, τόν Βεζούβιον, πιθανώς, τόν όποιον οί έπανα- 
στάται είχον καταλάβει. Ό Κλώδιος τούς περιεκύκλωσε, άλλ’αύτοί άπό 
απρόσιτα μέρη μέ σχοινιά άπό φυτά κατελθόντες τόν περιέσφιγξαν καί 
κατέλαβον τό στρατόπεδόν του, μέ πολλά λάφυρα.

Βαθμηδόν ή δύναμις των άνήλθεν είς 70,000 άνδρας, μεταξύ τών 
οποίων πολυάριθμοι Γαλάται καί Γερμανοί, άποτελέσαντεςϊδια τάγματα. 
Μετ’ ολίγον δμως τά Γαλατικά καί Γερμανικά αύτά τμήματα ήττήθη- 
σαν καί διεσπάσθησαν. Καί οί μέν Γαλάται διεσκορπίσθησαν, οί δέ 
Γερμανοί είσήλθον εις τό πάτριον έδαφος.

Ό Σπάρτακος πρός στιγμήν άπεγοητεύθη καί έσκέφθη νά φύγη μέ 
τόν στρατό του έξω τοΰ ’Ιταλικού έδάφους. Είχε φθάσει μάλιστα 

είς τάς ’Άλπεις. Άλλά τό 
άσύντακτον στίφος ήθελε 
νά βαδίσουν κατά τής 
Ρώμης, συνήντησεν δμοϊς 
τόν στρατηγόν Κράσσον 
ό όποιος τεχνηέντως τόν 
απώθησε πρός τήν· Νό
τιον ’Ιταλίαν. Ό Σπάρ
τακος έσκέφθη τότε νά 
έξεγείρη τούς δουλοπα
ροίκους τής Σικελίας καί 
έκεΐ εύρισκόμενον τόν άπέ- 
κλεισεν ό Κράσσος μέ 
μίαν τάφρον καί ένα χαρά
κωμα πού άνώρυξε μήκους 
15 λευγών. Άλλ' ό Σπάρ
τακος άπό τήν Χερσόνη
σον τοΰ Ρηγίου ύπερε- 
πήδησε τά εμπόδια καί 
κατέστρεψε τούς λεγεώ
νας τών δύω υποστρατή
γων τοΰ Κράσσου.

Έν τφ μεταξύ δμως 
διχόνοιαι άνεφύησαν είς 
τάς τάξεις τών έπαναστα- 
τών καί οΰτω ό Κράσ
σος διέσπασε τόν στρατόν 
τοΰ Σπαρτάκου. Ένδεκα 
χιλιάδες Γαλάται ήττήθη- 
σαν χωριστά, τό δέ υπό

λοιπον συνήψε άτυχή μά-
, , ' , χην. καθ’ ήν έπεσε καί ό

Σπάρτακος^ ενφ ό ΙΙθ|ΐπήϊος αποσυνέθεσε τό στίφος όλοοχερώς.
Είς τήν 'Ιστορίαν τό ονομα τοΰ Σπαρτάκου έμεινε ώς σύμβολον κατά 

τής Δεσποτείας. Διά τοΰτο καί έν Γαλλίφ μετά τήν κατάλυσιν τής βασι- 
λοκρατίας δ Φουαγατιέ έκαλλιτέχνησε ανδριάντα αύτοϋ, τό δέ πρότυπον 
έκ γύψου έξετέθη είς τήν εν Παρισίοις έκθεσιν Γλυπτικής τοΰ 1827 και 
μόλις κατά τό 1830 έλαξεύθη είς μάρμαρον καί έτοποθετήθη κατά δια
ταγήν τού Βασιλέως Λουΐ Φιλίππ είς τόν κήπον τοΰ Κεραμεικοϋ.

Έπίσης ό μέγας γλύπτης Μπαριάς έλάξευσε τόν δρκον τοΰ Σπαρτά
κου, είς τόν οποίον είκονίζεται ό πατήρ τοΰ δούλου άλυσσόδετος καί 
καρφωμένος έπάνω είς τόν κορμόν ένός δένδρου καί εκπνέει, ένώ ό 
Σπάρτακος, ωραίος έφηβος, δεκαπέντε έτών. ορκίζεται μέ τό έγχειρί
διον είς τό χέρι.

Άλλά δέν είναι αύτή ή τωρινή τών Γερμανών έμφάνισις τού · Σπαρ
τάκου» μόνον. Καί κατά τήν τρομερόν έξέγερσιν τοΰ 1848 έν Γαλλίφ. 
ένεφανίσθη ή μάσκατοϋ Σπαρτάκου. Ό Λαμαρτΐνος μάς δίδει πολλάς 
λεπτομέρειας περί τών σκηνών της 27 Φεβρουάριου τοΰ έτους εκείνου. 
’Ακούσατε τον:

«Οί άνθρωπο ούτοι ήρχοντο, ώς έλεγον, νά διατυπώσωσι τήν έσχάτην 
άξίωσιν τοΰ Λαοΰ καί νά άναφέρουν πρός τόν Λαόν τήν τελευταίαν λέξιν 
τής έπαναστάσεως. Εξέλεξαν ώς ρήτορα έναν νεαρόν έργάτην- μηχανι
κόν,_ «Σπάρτακον· τοΰ προλεταριακού εκείνου στρατοΰ. Ώμίλησεν ούχί 
ώς άνθρωπος, άλλ’ ώς αύτός ό ίδιος ό Λαός, δστις δέν γνωρίζει νά περί- 
μένη καί δστις θέλει νά εισακούεται. Έπανέλαβε, τονίζων αύτούς, δλους 
τούς δρους τοΰ ανεφάρμοστου προγράμματος, τό όποιον οί θορυβύποιοί 
έντολοδόχοι τοΰ Λαοΰ ήθελαν νά πραγματοποιήσουν αύτοστιγμεί: Τήν 
ανατροπήν πάσης γνωστής κοινωνικότητος. τήν κατάργησιν τής ιδιο
κτησίας, τήν έξαφάνισιν τών κεφαλαιούχων, τήν αρπαγήν, τήν άμεσον 
εγκατάστασή τών προλεταρίων καί τήν διακατοχήν δλων τών αγαθών 
τήν προγραφήν τών τραπεζών, τών πλουσίων, τών βιομηχάνων, τών 
αστών πάσης μορφής, άνωτέρας τού ή μερομισθίου εργάτου, κυβέρνησιν 
κρατούσαν τόν πέλεκυν είς τάς χεϊρας, ϊνα ίσοπεδώση πάσαν υπεροχήν 
γεννήσεως, ευπορίας καί έργασίας, άκόμη τέλος τήν άνευ άντιρρήσεως 
καί άνευ προθεσμίας αποδοχήν ώς σημαίας τής έρυθράς, διά νά ένθυ- 
μιζη είς τήν Κοινωνίαν τήν ήτταν της, είς τό Προλετάριον τήν νίκην 
του, είς τούς Παρισίους τόν Τρόμον καί είς δλας τάς ξενικάς κυβερνή
σεις τήν εισβολήν·.

Ποιαν σχέσιν τώρα έχουν δλα αύτά μέ τήν κατά τοΰ Ρωμαϊκού δεσπο- 
τισμόΰ καί τού έξανδραποδισμού έπί τών εύτυχών ημερών τοΰ Ρωμαϊ

κόν πολιτισμού έξέγερσιν τοΰ άληθινοΰ Σπαρτάκου, ώστε καί οί ολίγοι 
παράφρονες Γάλλοι τοΰ 1848, τούς όποιους έσάρωσε τό έννομον Κρά
τος έν τη έννοίφ τής όλότητος καί οί άναρχικοί Γερμανοί, οί είς τάς 
πολεμικός άτυχίας των ζητοΰντες τούς υπαιτίους, νά έχουν ώς έμβλημά 
των τόν ανδρείαν σκλάβον, δέν δυνάμεθα νά έννοήσωμ’εν.

θά έφανταζόμεθα πρό τίνος έναν Σπάρτακον έν Σμύρνη, έναν "Ελ
ληνα υπόδουλον, συναγείροντα περί αύτόν είς στίφος τούς αιώνας τώρα 
στενάζοντας ύπό τήν πτέρναν τού Κατακτητοΰ, 
έναντίον τοΰ Ταλαάτ ή τοΰ Έμβέρ, θά έφανταζό
μεθα άκόμη έναν Σπάρτακον έν Άθήναις συναγεί
ροντα τά πλήθη τών δυναστευόμενων κατά τής Φαυ- 
λοκρατίας, άλλά Σπάρτακον έρχόμενον μέ τό πρό
γραμμα τών Γάλλων παραφρόνων τού 1848 καί 
τών ήττημένων Γερμανών τοΰ 1918 νά καταλύση 
οικογένειαν, θρησκείαν, ιδιοκτησίαν, Σπάρτακον 
όπισθοδρομικόν, Σπάρτακον θέλοντα νά μάς γυρίση 
πίσω χιλιάδας έτών, Σπάρτακον κουρσάρον Σπάρ
τακον μεσαιωνικόν, μαΰρον καί άπαίσιον, ή Ελλάς 
μας, ποΰ χωρεϊ έμπρός πάντα μέ τόν πυρσόν τοΰ 
Πολιτισμού, δέν είναι δυνατόν νά γεννήση ή τού
λάχιστον νά άναθρέψη.

Ναί. Τά ποδαράκια της
— Λοιπόν;
—Ερχότανε κάθε μέρα. Καταλάβαινε 

πώς τήν έκυττοΰσα. Καταλάβαινε δτι τά 
ποδαράκια της μοΰ ζαλίζανε τό κεφάλι.

Η Α, Π Ω . Λ. Ε I. Α.
— ΔΙΗΓΗΜΑ —

| Συνέχεια άπό τό προηγοί'μενον τεΰχος

Τήν ίδια πάντοτε ώρα τήν εϋρισκα καθισμένη άπέναντί μου, σέ τέτοιο 
τρόπο, ώστε νά βλέπω καλά τά ποδαράκια της.

— Αλήθεια:
Ναί, ξαδελφοΰλα. Μιά μέρα τόγκαρσόνιτοΰ ξενοδοχείου μοΰ είπε: 

Κάθεσαι καί χάνεσαι στά ανάβαθα νερά, κύριε Τάσσο. Δέν τήν άγο- 
ράζεις : Είναι ενα βρωμόκορμο».

Ή ιδέα του μέ κτύπησε σάν κεραυνός. Γιά πρώτη φορά στή ζωή μου 
σκέ.φθηκα στά σωστά, δτι μποροΰσα νά αγοράσω ένα κορμί.

— Τό άγόρασες;
— Ναί, τό ίδιο βράδυ. Μόλις έφαγα. Έρχόμανε κουρασμένος άπό τό 

Φροντιστήριο. Μπήκα μισοβρεγμένος στό εστιατόριο. Είχα ξεχάσει νά 
πάρω όμπρέλλα, τράμ δέν είχε καί τά άτομικά μου χρήματα τότε δέν 
μοΰ έπέτρεπον νάπάρω αμάξι. Ήλθα πεζή στήν’Ομόνοια άπότό Κολω
νάκι. Μόλις κάθησα σέ μιά γωνιά απόμερη - δέν είχα ϋρεξι νά φάγω 
μέ τούς συμφοιτητάς μου ’κείνο τό βράδυ-τό γκαρσόνι ποΰ μέ γνώριζε 
έρχεται καί μοΰ λέει: Κύριε Τάσσο, ή λεγάμενη έρχεται·, θυμάμαι δτι 
παρέλυσα ολόκληρος. "Ενα κομμάτι ψωμί, ποΰ κρατοΰσα, έπεσε άπό τό 
χέρι μου. Σήκωσα μέ δειλία τά μάτια μου. Τήν είδα μπροστά μου. 
Έμοιαζε τής Φλώρας ή μάλλον είχε κάτι άπό αύτήν. Κάθησε άπέναντί 
μου, άλλά δέν μέ κύτταζε. Σήκωσε μόνο τό φουστάνι της έτσι, ώστε νά 
βλέπω καλά, πολύ καλά, τά ποδαράκια της.

— Μπά ...
“Αρχισα νά ζαλίζομαι. Χίλιες πύρινες γλώσσες μέ τυραγνούσαν, μοΰ 

καίγανε τό κορμί. Τά λόγια τοΰ γκαρσονιού «δέν τήν άγοράζεις;» μοΰ 
ξαναήλθαν στό νοΰ μου. Πρέπει, είπα, πρέπει νά τήν άγοράσω. Είχα 
δύο χιλιάδες δραχμές έπάνω μου.

— Τίνος;
Τοΰ πατέρα μου. Μοΰ τά είχε δώση ένας δυστυχισμένος άνθρωπος, 

πού τοΰ τά χρωστούσε. Έπρεπε νά πληρώσω μ’ αύτά ένα συνάλλαγμα 
δικό του. τού πατέρα μου 
δηλαδή.

— Λοιπόν ;!..
— Περίμενε ... Λοιπόν 

τήν ακολούθησα, μόλις 
έφυγε. Κατάλαβε δτι τήν 
άκολουθοΰσα .. . Μέ τρά
βηξε έως είς τό Ζάππειον. 
Έκεΐ τήν έπλησίασα. Δέν 
τολμούσα μέσα στήν πόλι 
νά τής μιλήσω. Στήν άρχή 
μ’ έδιωξε. Σάστησα. Ήθε
λα νά φύγω. Κάθησα δμως. 
Καταλάβαινα δτι έπεζη- 
τοΰσε νά μέ γνωρίση,Άρ- 
χισα τότε νά τής μιλώ 
γιά χρήματα. Νά σάς δώ- 
σω, τής είπα, δσα θέλετε, 
εκατό, διακόσιες, τριακό
σιες δραχμές. Έκείνη μέ 
κυττοΰσε παράξενα, μέ 
ειρωνεία κάπως. Πεντα
κόσιες, τής είπα καί τής 
έδειξα ένα πεντακοσάρικο.

— "Υστερα;;.. 
—Αηδία ξαδελφοΰλα.

Ήλθε μαζύ μου, άλλά 
τήν άλλη μέρα είχα έξευ- 
τελισθή . .. Έκλεψα τόν 
πατέρα μου καί, τό τρο- 
μακτικάιτερο. έγεινα γε
λοίος- Τά διηγήθη ατούς 
φίλους της τά διατρέ- 
ξαντα, σέ κάτι παληαν- 
θρώπους, ποΰ φάγανε μα
ζύ της τά λεφτά μου. "Ολο 
τό ξενοδοχείο τά έμαθα... 
Ήναγκάσθην νά φύγω 
άπό κεϊ.

Είχαν φθάσει μπροστά 
στήν πόρτα τής βίλλας.

- Καληνύχτα· τοΰ είπε ΑΝΑΤΟΛ. μέτωπον. - Ε(ς δλα ήγεμονικοί καί μτγαλοπ^ίς αϊτοί οί 'Εγγλέζοι. Κνττάξετε τμήμα μεταγωγικής υπηβεο.ας.

έκείνη. Ή μα μ μα θά κοιμήθηκε. Βλέπει φώς στήν κάμαρα της. Βρίσκω 
πολύ άστεΐα τήν ιστορίαν σου. Καληνύχτα καί σέ εύχαριστώ.

Τήν καληνύχτησε καί έφυγε. Ή νύχτα νάρκωνε μέ τήν εύμορφιά της. 
Τίποτε δέν ζοΰσε γύρω του, έκτος άπότό κΰμα ποΰ μουρμούριζε. ΊΙ 
Φύσις είχε περιβληθή μέ αδιαπέραστο, μέ μυστηριώδη, μανδύα. "Οταν 
βρέθηκε κοντά στό σταθμό τοΰ Νέου Φαλήρου καί ήλθε σέ συγχρωτι
σμό μέ τό πλήθος, τότε σκέφθηκε τί έκανε. Πώς αύτός έδιηγήθησ’ ενα 
τέτοιο κορίτσι έπεισόδιο τής ζωής του. πού ήτο ζήτημα, άν έπρεπε και 
σέ ηλικιωμένη κυρία νά τό πή ; Καί άν αύτή τό έλεγε στήν μητέρα της; 
Τί θά έλεγε ή θεία του ; Πώς θά έδικαιολογεϊτο αύτός είκοσιοκτω χρό
νων άνδρας. άπέναντί τήςγυκαικός εκείνης, ποΰ τόν περιέβαλλε μέ τόση 
άγάπη. μέ τόση εμπιστοσύνη ; Άλλά πώς τό είπε; Γιατί: Παρεσύρθη 
άπό τήν έπίμονη ιδέα, ποΰ τρέφει, νά σοβαροποιήση τήν έξαδέλφη του : 
Έπηρεάσθη άπό τή Φλώρα, άπό τή σχέσι τοΰ έπεισοδίου τοΰ θεάτρου 
καί έκείνουτήι: Φοιτητικής του ζωής; Ίσως ναί. .Άλλά καί άπό κάτι άλλο 
Άπό τί ; Άπό τήν έξαδέλφη του. Ναί.Έκείνη τού άφήρεσετήν ομολογία 
ΔιησθάνΟη δτι τόν έβασάνιζε κάποια σκέψις καί τοΰ τήν άφήρεσε.

θυμάται καλά. Ήτο τρομαγμένη.. Ύστερα άρχισε νά γελάη· υστέρα 
τής είπε αύτός :

Ξαδελφοΰλα αύτή είναι ή ζωή. "Αμα μεγαλώοης, θα καταλάβηςγιατί 
γινήκανε δλα αύτά. Έγώ καταλαβαίνω.

Τότε αύτή έγεινε χαϊδευτική, προκλητική, τού έπιασε τό χέρι, τον 
έρώτησε «πώς». Σιγά-σιγά τοΰ έπερνε τό μυστικό...

Ό φόβο: μήπως έκτεθή άπέναντί τής θείας του διεσκεδάσθη . -/Οχι. 
Δέν υπήρχε κίνδυνος.. Άλλά τόν κατέλαβε δυσθυμία. Κατάλαβε δτι γί- 
νηκε οργανον κάποιας αοράτου δυνάμεως' δτι έπαιζε ρόλο τρίτου.. .

Καί έκ νέου, δταν μπήκε στό τραίνο, τό κΰμα ποΰ μόνο ζοΰσε, ο αδια
πέραστος μανδύας, τό μυστηριώδες τοΰ βραδυοΰ αύτοϋ στήν έρημια 
τής Καστέλλας. ή’ Φνσις. καί ή έξαδέλφη του ήλθαν συνδυασμένα στό 
μυαλό του ...

*

Γδύθηκε άμέσως μόνη — δέν ήθελε τήν καμαριέρα της — καί έπεσε 
στό κρεββάτι της. Ή μητέρα της πραγματικώς είχε κοιμηθή. Στό κεφάλι 
της χορεύανε ή εντυπώσεις τής βραδιάς. Ό Ρωξ. ή Λιλή, ή Φλώρα, 
τό «δεσποινίς» τής μητέρας της. τό «μ’ έκαμες», καί υστέρα αυτός ο 
άγριεμμένος άνθρωπος, ποΰ αναποδογύριζε τής καρέκλες και εφωναζε 
«Φόνισσα». Έπειτα ήλθε στή σκέψι της δ Τάσσος, τά «ποδαράκια»εκεί
νης ποΰ άγόρασε πεντακόσια φράγκα» ή γρηά ποΰ έλεγε δτι «τόν έφαγε 
μέ τά νάζια της» αύτόν τόν άγριεμμένον άνθρωπον,πού αναποδογύριζε 
τής καρέκλες. Έκλεισε τά μάτια της επιζητώντας τόν ύπνο. Ό ύπνος 
δέν τής έρχότανε. Πετάχθηκε τρομαγμένη. Είχε ξεχάση νά κάνη τήν 
ποοσευχή της· τής φάνηκε κακό. Σηκώθηκε μέ φόβο και άρχισε να 
προσεύχεται, δπως δταν ήτο παιδί, μέ τά ίδια λόγια, δπως τήν είχε μάθει 
ή μητέρα της, δπως προσηύχετο έως χθές. Ξανάπεσε στό κρεββάτι της 
άλλά καί πάλι τά ποδαράκια έκείνης ποΰ άγόρασε ο Τάσσος. και η 
Φλώρα ήλθαν στό κεφάλι της μέ τά άστεΐα βιβλία, που τής είχε δώσει 
ή δασκάλα της. Ό πετεινός, πού γέλασε τό λΰκο, και δ ξενοδοχος, ποΰ 
έδωσε στόν Αμερικανό κύριον Μπάμ-Μπούμ νά φάη ψάρια με ποδάρια 
έπειδή ήθελε νά κοροϊδεύη τόν Μπάμ-Μπούμ γιά τά χονδρά ποδαρια. 
τής γυναίκάς του «Τά ποδάρια, άλήθεια τής κυρίας Μπαμμπουμ - . .

_______________________ _ ο



24 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΦΕΒΡ.-ΜΑΡΤ.-ΑΠΡ.-ΜΑΙΟΣ 1919 ΦΕΒΡ.-ΜΑΡΤ.-ΑΠΡ.-ΜΑΙΟΣ 1919 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ 2δ

Ουφ... Τά ποδαράκια έκείνης, ποϋ αγόρασε ό Τάσσος. Άλλά γιατί τήν 
αγόρασε; Γιατί; » Στήν σκοτεισμένη σκέψι της έπέπλεε τό ερώτημα:

Γιατί ό Τάσσος άγόρασε αύτή τήν γυναίκα καί γιατί αύτός ό άγριεμ- 
μένος άνθρωπος φώναξε ·Μ’ έκαψες» καί «Φόνισσα» ;

Σηκώθηκε πάλι έπάνω. Τό κορμί τηο έκαιγε καί τό κρεββάτι της τήν 
φόβιζε . .. Γλυκό πράσινο χρώμα έλουζε τό δωμάτιό της άπό τήν άναμ- 
μένη γιά τήν νύχτα καντΐλα της. "Ενα βάζο με ρόδα, ξεχασμένο πάνω 
στήν τουαλέτα της, '--------
στό ντουλαπάκι, ποΰ 
έκλεινε άλλοτε τόν 
Ριίιξ καί τήν Λιλή.

«Τά ξέχασε ή κα
μαριέρα της.Έπρεπε 
νά τά βγάνη έξω·.

"Ηξευρε δτι δέν 
πρέπει νά μένουν 
λουλούδια τήν νύχτα 
είς τήν κρεββατο- 
κάμαρα.

Πλησίασε, τά μύρι
σε. Ή μυρωδιά τους 
τήν μεθούσε . . . Έ
ξαφνα τά βλέμματα 
της πέσανε στόν κα
θρέφτη της. Ό λαι
μός της ξεψυχούσε, 
σάν ήχος, έκεΐ ποΰ 
έγεννώντο ή απαλές, 
σάν άνοιξιάτικης χα
ραυγής, γραμμές τοΰ 
στήθους της. Τό κορ
μί της, άνάμεσα άπό 
τό διαφανές νυκτικό 
της, ξυπνούσε στήν 
αΐσθησι αρμονίας 
θείας καί σιωπηλής 
μουσικής. Τό κεφάλι 
της είχε τήν εύμορ- 
φιά άγριου καί ξωτι
κού λουλουδιού, άν- 
θισμένου μέσα σέ 
θερμοκήπιο. Έμεινε 
θαμβωμένη. Δέν είχε 
ποτέ αίοθανθή -τήν 
εύμορφιά τής εύμορ- 
φιας τηςΤί ώραϊα 
ποΰ ήτανε τά ποδα
ράκια της! Καί τά 
μαλλιά της ; Καί τά 
χεράκια της! Πλη- 
σϊάσε στά μάτια της 
τό γυμνό της χέρι. 
Ή λεπτή, σάν κιτρι- 
νισμένο φύλλο γιασε- 
μιοΰ, έπιδερμίς της άφηνε νά φαίνωνται, δπως σέ φίνα πορσελάνη έπι- 
μελημένο σχέδιο, τής μπλέ μολυβιές τών φλεβών της. Τό βρήκε ώραΐο 
καί τό, φίλησε... Ή πυρκαϊά άναβε μέσα της. Τό κορμί της, λαμπα
διασμένο, έλυωνε στόν πυρετό τής σάρκας. Ή Ιδέες, ποΰ είχε δαμάσει 
τόσο καιρό, ποΰ είχε πνίξη μέσα στήν παιδική της αφέλεια, μέσα στ’ 
άστεΐα καί τής φάρσες, ή Ιδέες ποΰ τής θόλωναν τήν ψυχή, δπως ή 
αναπνοή της, δταν έκανε κρύο, τό κρυστάλλινο σέρβις τής μητέρας της, 
είσώρμησαν στό μυαλό της, οάν πεινασμένο κοπάδι λύκων, σέ άφύλακτη 
στάνη, μάσκες μέ πύρινα μάτια, απαιτητικές, αλύπητες, τυρρανικές . . .

θέλησε νά άντισταθή. Πιάσθηκε, σάν ναυαγός, πάνω στόν Μπαμπούμ, 
στόν Ρώξ, στή Λιλή, στής φάρσες, στήν Φΐχεν. 'Ητο άργά. Ή Φΐχεν τήν 
παρέδιδε δέσμια σ'αύτές, μέ τό φιλί, ποΰ τής έδωσε προχθές στό μπάνιο. 
Τό φιλί τής Φΐχεν μέσα στή καμπίνα έκαιγε μέ τήν ίδια φωτιά, ποΰ 
καίγεται κι' αύτή τώρα. Ε ! Βέβαια. "Ηξερε.. Θυμάται. . Θυμάται δτι 
τήν κυττάζανε στό δρόμο. . "Οτι ή μοδίστρα της μιά μέρα τής είπε
• άν είχα ενα σώμα οάν καί τό δικό σας..·, δτι κάποιος ηλικιωμένος 
κύριος τήν παρακολουθούσε καί δτι τήν ημέρα ποΰ άρχισε νά τόν 
κοροϊδεύη μέ τήν Φΐχεν, κείνος κούνησε τό κεφάλι του καί τής είπε
• Τί κρίμα! ΕΙσθε πολύ παιδί!· "Ηξευρε γιατί όάγριεμμένος άνθρωπος 
φώναζε στή Φλώρα «Φόνισσα», γιατί ό Τάσσος άγόρασε έκείνην γιά τά 
παδαράκια της, γιατί τήν κυττάζανε στό δρόμο . .

Μιά παράξενη επιθυμία τήν κατέλαβε.
Νά λουσθή. . . Ναί. Τό νερό τής έδινε ηδονή καί τό κορμί της δι

ψούσε ηδονή. .Έρριξε μιά μπέρτα στούς γυμνούς της ώμους.. Νά λουσθή.- 
Ποΰ; Στή θάλασσα.. "Ανοιξε μέ προσοχή τήν πόρτα. Όλοι κοιμώντου- 
σαν. Κατέβηκε σιγά-σιγά τήν σκάλα ... Βγήκε στόν κήπο, ποΰ έδινε στή 
θάλασσα. 'Ερημιά. Κανένα φώς στόν ορίζοντα. Τά Φάληρα κολυμπού
σαν στό σκοτάδι. Ψυχή. Τό κύμα μουρμούριζε μόνο, «πλάφ, πλάφ». 
Πέταξε τήν μπέρτα.. Πλησίασε στήν ακρογιαλιά.. Τό κύμα έβρεξε 
λίγο τά πόδια της. Ηδονικό ρίγος τήν διέσχισε. Βάδισε πρός τά έμπρός 
Τό κύμα έγλυφε τώρα τά πόδια της, χαρίζοντα στό κορμί της άγνω
στες απολαύσεις . . Προχώρησε άκόμη. Τό νερό έφθασε στά γόνατά 
της. Τό βρεγμένο νυκτικό της έφερε τήν συναίσθησι τοΰ υγρού πάρα 
πάνω άπό τά γόνατά της. . ΙΙαρέλυε. . Έξαφνα βουιήχτηκε άπότομα. 
Ξέχασε δτι τά νερά ήταν βαθειά, δτι είχαν σκάφη έπίτηδες γιά τά μπά
νια. Φοβήθηκε.. Τό νερό έφθανε έως τόν λαιμό της.. Κρύωσε .. Τήν 
κατέλαβε ρίγος...................................................................................................

έρριχνε τήν παράξενη καί μακρυά σκιά του

Ο ΛΟΝΤΡΕΖΟΙ ΚΥΡΙΟΣ

Είχε ύποδουλωθή στή Φΰσι. Ντροπιασμένη, μόλις βγήκε άπό τό νερό, 
κρύβοντας με τά χέρια της τό πρόσωπό της, άνέβηκε στήν κάμαρά της. 

Τό μίσος μπήκε γιά πρώτη φορά στή ψυχή της. Μισούσε τόν έξάδελφό· 
της μέ τό μίσος έκεΐνο, ποΰ χωρίζει τα δύο φύλα, θάμπωσε, τήν 

ψυχή TVS, όπως ή αναπνοή της τό κρυστάλλινο σερβίτσιο.

ΆΛήναι. ΛΡγονοτοτ 1!>18. νεκτανεμπο
Φ Φ Φ

* ΜΠΟΛΓΚΑΡΠ! *

Μια φορά κ’έναν καιρό — άρχίζει σάν παραμύθι τραγικό —στόν καλ
λιτεχνικόν δρίζοντά μας έμεσουράνησε ένα λαμπερό άστέρι. Ποιος 

δέν θυμάται τόν τενόρο μας Ξανθόπουλον : Κυττάξτε τον στήν πλαγινή 
φωτογραφία. Διά τούς άναγνώστας τής «Εικονογραφημένης· μας είναι 
αρχαία γνωριμία. ’Ητον ένας σωστός κύριος, ένας τέλειος άρτίστας, ένα 
ταλέντο. Καί δπως δλα τά καλά μας, μέ τήν κακορριζικιά ποΰ είχαμε 
μέσα μας, έφυγαδεύοντο γιά τό έξωτερικόν, εΐργάζετο καί έτιμοΰσε τήν 
Ελληνικήν Τέχνην έξω. Είς τήν ’Αγγλίαν έφιγουράριζε μέ τά καλλύτερα 
έργα, δπως τό «θρόϊλιτ Μέϊτς» κλ.

Άλλ’ ό καλλιτέχνης είχε — κατά τήν εκδοχήν τοΰ 1906—καί μίαν 
μεγάλην άφέλειαν- ήτον πατριώτης. Καί ή λόξα του αύτή τόν έκαμε 
κατά τό 1912- 1913 νά μετάσχη τοΰ ’Ηπειρώτικου άγώνος, δπου έφό- 
ρεσε τόν έρυθρόν χινώνα καί εΰρέθη λοχαγός τών Γαριβαλδινών, παίξας 
καί τόν ρόλον αύτόν εις τό Μέτσοβον μέ πολλήν τέχνην, δπως τούλά
χιστον μαρτυρούν τά χαρτιά του.

Μετά τό 1913 δλοι ένομίσαμε, δτι πρός τό παρόν έτακτοποιήσαμεν 
τούς μικρολογαριασμούς μας καί δτι έπρεπε νά ριχθοΰμε μέ τά μοΰτρα 
είς τήν έσωτερικήν άνάπλασιν διά τήν μεγάλην έπιχείρησιν, διά τήν 
οποίαν έχρειάζοντο κότσια. Έχρειάζετο λοιπόν έργασία μεγάλη καί ό 
καλλιτέχνης, ποΰ είχε τήν άφέλειαν νά αίσθανθή στοργήν πρός τά Εθνικά 
ζητήματα εΰρισκε τώρα μέ τήν καινούργια πνοή ποΰ έφύσησε μετά 
τάς δάφνας τοΰ 12- 13, δτι μεγάλωμα τής Φυλής δέν είναι χίμαιρα καί 
ούτε δάκρυα ύστερικά, άλλά κάτι πολύ έγγΰς πράγμα καί θετικό, ποΰ 
σημαίνει υπερηφάνειαν, εύημερίαν καί δτι άν εύημεροΰν έν τφ συνόλφ 
τά σπήτια μας ατό μεγάλωμά μας καί ή Τέχνη θά εύημερήση καί τό 
Έμπόριον καί ή Βιομηχανία καί αύτό δλο είναι ή εύημεροΰσα καί 
μεγάλη Πατρίς.

Άφίνει λοιπόν τό έξωτερικόν καί αρχίζει μιά περιοδεία, πιάνοντας 
άπό τά Χανιά καί τό 'Ηράκλειον μέ σκοπόν νά περάση στήν Εύρώπη 
καί στήν Αμερική.

Μά “ ·.; ' ' .‘,
φέλη τοΰ κόβει στή μέση τήν περιοδεία. Τότε

ΤΟ ΘΥΜΑ ΓΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ

ιτήν 'Αμερική.
i έξαφνα, νά. έκρήγνυται δ πόλεμος καί ή τεραστία αύτή πυρονε- 

■ή . , 1.J ό Ξανθόπουλος τρέχει
στήν Άνατολ. Μα
κεδονία καί προσ
φέρει τάς υπηρε
σίας τών πολλών 
γλωσσών αύτοϋ εΐς 
τούς Συμμάχους.

Μέ τήν είσβολήν 
τών Βουλγάρων τοΰ 
1916 εύρίσκεται εΐς 
τάς Σέρρας, δπου 
σοΰ τόν αρπάζουν 
αύτοί οί λύκοι τοΰ 
Κρούμου μαζύ μέ 
πολλούς άλλους καί 
τόν φυλακίζουν.Έ- 
πειτα τόν οτέλλουν 
πεζή είς έξορίαν· 
είς τά Λάγερ. τής 
Σούιιλας.

Την φαντάζεοθε 
αύτή τήν καλοπέ- 
ρασι; Πορεία πέντε 
ώρες τήν ημέρα, 
ύπό κοντακιά καί 
κνούτο, δταν έκον- 
τοστέκετο άπό κού- 
ρασι καί έξάντλησι, 
έπειτα άπό νερό
βραστα φασόλια καί 
έκατό δράμια ψωμί 
τήν ημέρα γιά πτί- 
ντεζε νέ, ντινέ κλπ. 

Εΐς τήν Σοΰμλα 
τούς άφήκαν πέντε 
μήνες, άλλ’ έπειτα 
τούς έσκόρπισαν είς 
χωριά καί τούς έβα
λαν εΐς καταναγκα- 
στικά έργα μέ τό 
πολυτελές έκεΐνο σι
τηρέσιο'1 πού τούς 
έδιδε ή Κυβέρνησις. 

__ , ------------- -------—καί τούς έστειλεν εις 
τό Όσμάν Παζάρ. Έκεΐ πλέον έμειναν είς τήν τύχην τους. Όσοι είχαν 
κανένα λεπτό μαζύ τους, συνετηροΰντο καί δσοι είχαν γερό τομάρι έζοΰ- 
σαν. Άλλοι έκοβαν ξύλα καί άλλοι έκαναν τόν τσοπάνο, γιά νά κερδί
ζουν τό ψωμί τους. Πρέπει νά σημειωθή άκόμη, δτι αί Άρχαί είχαν 
λάβει καί άλλην πρόνοιαν υπέρ αύτών. "Οταν έπρόκειτο νά είσέλθουν 
εΐς τό Βουλγαρικόν έδαφος, γιά νά μήν έχουν πολλά βάρη έπάνω τους 
καί κουράζονται, τούς υπέβαλαν σέ κάθε σταθμόν είς άπολύμανσιν καί 
έτσι τούς έλάφρωναν τής τσέπες άπό τό βάρος τών χρημάτων τους.

Έπί τέλους σάν σάλπιγξ Δευτέρας Παρουσίας τούς έφάνηκε τό άγγελμα 
τής ’Ανακωχής. Ιίόσοι δμως νομίζετε δτι έγύρισαν ζωντανοί; Κρίνετε 
άπό τά ειλικρινή λόγια τοΰ Ξανθοπούλου.

"Εως δτου έπαυσαν νά τούς τό δίδουν καί αύτό

—Άρκεϊ νά σάς πώ, δτι άπό 750 ποΰ παρέ- 
λαβ3 ένας λοχίας διά νά τούς βάλη είς ένα 
δάσος νά κόψουν ξύλα, παρέδωκε μετά δύω 
μήνας μόνον.... 47.

Μά ίδέτε τόν ίδιον πώς τόν κατήντησαν 
αύτοί οί πολιτισμένοι Βούλγαροι. Έτσι έπέσ- 
τρεψε είς τάς Σέρρας, άπό τήν κοιτίδα τοΰ 
Βαλκανικού πολιτισμού, δπου τόν έφωτογρά- 
φησαν Άγγλοι δημοσιογράφοι. Δέν τοϋ άφή
καν τίποτε. Ούτε χρήματα, ούτε μουσικές, 
ούτε ρούχα. Μόνον τό μισό κρέας του καί τήν 
φωνήν του ! Άν μπορούσαν νά μεταχειρισθοϋν 
καί τήν φωνήν του θά τού έκλεβαν καί τό 
λαρύγγι του.

Θέλουν τίποτε άλλο οί Μπώξτον Μπρός, 
Μπάουτσερ έντ C° Ld διά τά άθώα άρνάκαι 
ποΰ προστατεύουν; Αύτοί είναι οί Μπόλγκαρ. 
δπως οί ίδιοι οί άπόγονοι τοΰ Κρούμου άπο- 
καλοΰν μέ υπερηφάνειαν εαυτούς καί λέγοντας 
Μπόλγκαρ κολλάει τό στόμα τους άπό Εθνι
κήν υπερηφάνειαν.

Φ φ φ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΝ ΚΙΝΗΣΙΝ

Η ΕΙΒΕΣΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΠΟΙΝΙΑΟΣ ΣΟΦΙΑΣ ΑΑΣΚΑΡΙΑΟΥ

ΕΡΓΑ ΑΑΣΚΑΜΛΟΥ. 11ροο<οπογραφ(« τής Καί.λιτί- 
χνιΛος ζωγράφον.

01 'Αθηναίοι καί πρό πάντων οί φίλοι τών 
Καλών Τεχνών έχόρτασαν έφέτος άπό πί

νακας ζωγραφικής καί άπό έργα Τέχνης έν 
γένει. Χάρις είς τάς διαφημιστικός έταιρίας. 
αί όποϊαι διέθεσαν είδικώς διά τούς καλλι- 
τέχνας μας εύρυτάτας αίθούσας, διωργανώθη- 
σαν πολλαί εκθέσεις, εις τάς οποίας ένεφανί- 
σθησαν πλεϊστα δσα έργα.

Τό τέλος σχεδόν τής καλλιτεχνικής αύτής σαιζόν έσημειωοε είς τήν 
αίθουσαν τής «Ανατολής· ή έκθεοις τών έργων τής διακεκριμένης καλ 
λιτέχνιδος Δ°ς Σοφίας Λασκαρίδου, ή δποία, λόγφ καί τής γνωστής 
τέχνης της καί τής σωρείας τών έργων, ποΰ# παρουσίασε, έστέφθη υπό 
πληρεστάτης έπιτυχίας.

Διακόσια περίπου ταμπλώ μάς παρουσίασε ή συμπαθής καλλι 
τέχνις. Κάτω έκεΐ είς τό ώραΐο καί άρτίστικο έρημητήριό της. είς τό 
άτελιέ τής Καλλιθέας, είργάσθη άθόρυβα μέ άφοσίωσι στήν Τέχνη καί 
έβγαλε φουρνιές τά έργα της. Δέν θά δμιλήσω διά τήν τέχνην της. Είναι 
γνωσταί καί αί μακραί σπουδαί της καί τό ταλέντο της καί ή λατρεία 
της πρός τήν Τέχνην. Μέ δύω λόγια: Ή Δνίς Λασκαρίδου είναι ζωγρά
φος καί ζωγράφος μέ αίσθημα. "Εχει έναν δικόν της χαρακτήρα. Τεχνο- 
κρϊται σάν τόν Kalin, τόν Vauxelles, τόν Bolmen. στό Παρίσι και στό 
Μονάχον τής τά έξετίμησαν εις ξένας καί μεγάλος έκθέσεις ποΰ ένεφα
νίσθη μέ πολλήν υπερηφάνειαν άντιπροσωπεύουσα τήν Ελληνικήν 
Τέχνην. , „

Οί πίνακές της αύτήν τήν φοράν, μολονότι ή καλλιτέχνις μας εχει 
μιά ίδιοφυΐα καί στοργή στήν Φύσι, οπού διακρίνεται γιά τό φώς, τήν 
άπαλότητα, τήν χάριν, τό χρώμα καί τήν γραμμή, πρό πάντων στά 
Ελληνικά πεϊζάζ, μάς παρουσίασαν πλουσίαν ποικιλίαν άπό θέματα. 
’Αρχίζουν άπό τό Έπταπύργιον τής Κωνσταντινουπόλεως, μιά αποψι 
τών ’Αθηνών άπό τόν Ύμητό, ένα πρόχειρο γεφύρι, τήν Γέφυρα τής 
Notre Dame, τά χιόνια στό Luxembourg, τόν χορόν Κατόρζ Ζουγιέτ. 
τήν Λουάρ, τό Μπούρτζι, τής βάρκες στό φεγγάρι, διά να μάς περά 
σουν άπό τάς Άλπεις, τήν Βουληαγμένην, τόν Πόρο μ’ ένα δειλινόν. 
τόν Αχυρώνα, στό μαγερειό, στό σταύλο, καί νά μάς φέρουν έπειτα 
στόν στραγαλατζή, στά παληά γιοφύρια τής Σέν. στό Σκέτιγκ. στά δικά 
στήρια τοΰ Παρισιού καί νά καταλήξουν είς τό καμπαρέ, στήν άπηλπι 
σμένην χορεύτρια, στήν 'Ισπανίδα χορεύτρια, στό δείπνο τών ψαράδων 
τήν πρωινήν τουαλέττα, τήν έκκλησιαστική μουσική, στό καμαρίνι τής 
ηθοποιού, στήν μπαλαρίνα. στά πορτραΐτα καί τής σπουδές.

Όλα αύτά τά ταμπλώ της τά βλέπει κανείς, τά νοιώθει έμπνευομένα. 
Τά εννέα χρόνια ποϋ έφαγε στή Γερμανία καί στήν Γαλλία τής έδωκαν 
τήν θετική σπουδή, τήν έτελειοποίησαν στό σχέδιο καί τής έστερέωσαν 
πειά μιά φήμη δικαία. Δέν θά τής απευθύνω τά συνειθισμένα καί 
τυπικά συγχαρητήρια. Μόνον μιά πα- 
ράκλησι: Τόν έρχόμενον χειμώνα νά 
μάς δώση άλλη μιά τέτοια άπόλαυσι 
καλλιτεχνική. Δβ.
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΒΕΣΙΝ ΡΟΑΟΚΑΝΑΚΗ

Αί κατά τό έτος σχετικώς πολυά
ριθμοι καλλιτεχνικοί έκθέσεις, 

πρό τών οποίων παρήλασε τό ’Αθη
ναϊκόν κοινόν, αποτελούν βεβαίως μίαν 
εύγενή έκδήλωσιν τής άδιαλείπτου 
καλλιτεχνικής προσπάθειας ή δποία 
διαπνέει τήν Ελληνικήν Τέχνην.

Είς τάς έκθέσεις ταύτας, έάν έξαι- 
ρεθή δ κ. Μαλαίας, δστις έχει καθα
ρώς διακοσμητικήν τάσιν, οί άλλοι 
πάντες προσπαθούν νά έπιδείξουν 
έκαστος ένα ώριμον ζωγράφον, πλήρη. ΕΡΓΑ ΛΑίΚΑΡΙΛΙΥ. ΠΙοω άπό τόν φράχτη.

τοΰτο δ’ επιτυγχάνει σχετικώς καλλύτερα ή 
Δεσποινίς Λασκαρίδη. Ή ώριμότης απαιτεί 
άνάπτυξιν έκ παραλλήλου, δταν έκάστην τών 
ιδιοτήτων, αΐτινες είνε άπαραίτητοι διά τά 
έργα τής Τέχνης, έστω καί άν μόνον είς μέτριον 
βαθμόν, κατορθώνει νά προαγάγη κανείς.

Έν τούτοις δέν ήμπορεΐ κανείς νά παρέλθη 
πρό τής έκθέοεως Ροδοκανάκη, χωρίς νά 
παρατηρήση εν βαθύ χαρακτηριστικόν πού 
παρουσιάζουν τά έργα τοΰ νέου ζωγράφου, τό 
όποιον άρκεϊ ίσως νά χαρακτηρίση αύτά. 
Καίτοι ίσιος όλιγώτερον, τών άλλων κατώρ- 
θωσεν, άντί νά προαγάγη έξ ίσου πάσας τάς 
ιδιότητας τής Τέχνης, καίτοι δηλαόή όλιγώ- 
τερον ίσως ώριμος άπό τούς έφετεινούς συνα
δέλφους του, έν τούτοις τό έργον του διακρί- 
νεταιάπό έν έξαιρετικόν χαρακτηριστικόν, τήν 
απαράμιλλοι*  λεπτότητα είς τήν αϊσθησιν τών 
τόνων τοΰ χρώματος, ήτις είνε εΐς αύτόν 
τόσον προηγμένη, ώστε νομίζω δτι ή Τέχνη 
του άποτελεϊ άληΟές σχολεϊον δι’όσους θέλουν 
νά μάθουν ζωγραφικήν.’Απέχει βεβαίως πολύ 
άπό τοΰ νά είνε άρκετή μόνη ή αΐσθησις τοΰ 
τόνου τού χρώματος, ίνα άναδείξη ένα καλόν 
ζωγράφον, άλλ’ έν τοότοις είναι πράγματι 
άπαραίτητος διά τήν ζωγραφικήν, είνε φύσεως 
καθαρώς ζωγραφικής, ίδιότης τήν όποιαν διέ- 
κρινέτις ζωηράν είς τήν τέχνην τοΰ Swan. 
Είς αύτήν στηρίζεται ή άτμοσφαιρική προο
πτική, άνευ δέ βαθείας αίσθήσεως τών τόνων 
τού χρώματος, τών λεπτοτάτων δηλαδή δια- 
βαθμίσεων μεταξύ τών διαφόρων άποχρώσεων 
τοΰ αύτοϋ χρώματος ή συγγενούς είνε άδύνα- 
τος ή άπόδοσις παραστάσεων νυκτός, σεληνό
φωτος, ημίφωτος έν γένει, ώς τό prelude de 
lune, τό mystique appel, reflets d’argent καί 
άλλα, ώς έπίσης καί τά ώραϊα εσωτερικά μέ - ·«- f τ» _ e____ <-----άμυδρόν φώς. δπως αύτά ποΰ μάς παρουσιάζει δ κ. Ροδοκανάκης.

Έξ άλλου ή αΐσθησις τοΰ τόνου τοΰ χρώματος είνε άπαραίτητος είς 
τήν διακοσμητικήν, οπού χρειάζεται λεπτή άπόδοσις άνευ ζωηρών 
άντιθέσεων χρώματος, διά νά μή περισπάται τό μάτι τοΰ θεατού άπό 
τών κυρίων έργων, είς τά διακοσμητικά, άλλ’ απλώς νά αναπαύεται έπί 
τών τελευταίων τούτων. Έάν ό κ. Ροδοκανάκης προήγε άκόμη περισ
σότερον τό σχέδιον, βοηθού^ιενος μάλιστα άπό τήν φυσικήν φιλοκαλίαν 
του, θά έκαμνε σημαντικόν εργονείςτήν διακοσμητικήν, εΐς τήν όποιαν 
άρκετά άπό φοΰδε υπόσχεται μέ τό Manson de 1’eau, τήν matin de 
rosee, τό forit blanche.

Είνε άλλως τε άρκετά νέος, ώστε νά δύναται νά προαγάγη καί τάς 
άλλας ιδιότητας, πού χρειάζονται, διά νά παρουσιάση, δχι μόνον ένα 
καλόν διακοσμητήν, άλλά καί ένα καλόν ζωγράφον, δπως μάς λέγει ίσως 
μόνον μέ τό Bouleaux του.

Δέν θά είνε δμως καί μάταιοι- τό νά περιμένη κανείς τά γείνη δ κ. 
Ροδοκανάκης χαϊ"Ελλην ζωγράφος. Ή λεπτοτάτη αΐσθησις τού τόνου 
τοΰ χρώματος είνε άπαραίτητος διά τόν Ελληνικόν ούρανόν, δπου ύπό 
τό άφθονον φώς, τά χρώματα καί αί άντιθέσεις των χάνουν τήν άξίαν 
των, μένει δέ μόνον ή αΐσθησις τής διαφοράς τών τόνων, ποΰ προήγαγε 
τήν διακοσμητικήν ύπό τόν Ελληνικόν ούρανόν, άκόμη ίσως πρό τού 
Πολυγνώτου. Φαίνεται επομένως δτι ό κ. Ροδοκανάκης είνε πιθανόν 
είς τό μέλλον νά γείνη πραγματικώς "Ελλην ζωγράφος, άλλά φαίνεται 
δμως έξ ίσου πιθανόν δτι ούδέποτε θά γίνη "Ελλην. Ρδδ.
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ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΧΙΟΥΜΟΡ.- Είς άφήγησιν τού αρχαίου καί αγαπημένου 
συνεργάτου τής «Εικονογραφημένης» κ. Κων. Σαράφη-Πιτζιπιοϋ, αί 

έργααίαι τού όποιου μάς είχεν στερτ.σει τής καλής καί πολυτίμου συντρο
φιάς καί συνεργασίας του, όφείλομεν τό κατωτέρω άνέκόοτον:

Είς ένα Εγγλέζικο Τπερωκεάνειον τήν ώραν τοΰ προγεύματος συνεκεν- 
τρώθησαν οί έπιβάται τής πρώτης θέσεως καί ένας έξ αύτών ήρώτησε τόν 
καραδϋσκυλον- κυβερνήτην πώς άπέθανε δ πατέρας του.

— Στό καράβι" άπήντησε ψυχραιμότατα δ πλοίαρχος. Ένα βράδυ μέ 
μιά μπουράσκα. καθώς ήτον στήν κουβέρτα γιά νά βολέψουν τά πανιά 
τους, τόν αγκάλιασε τό λατίνι καί τόν πέταξε στή θάλασσα.

- Καί δ πάπος σας: ήρώτησε τόν 
κυβερνήτην μία κυρία.

Στό καράβι" είπε πάλιν μέ τήν ίδια 
απάθεια. Αρμένιζαν γιά τό Μόντε Βιν- 
τέο. Κύμα χοντρό. Τό νερό σάρωνε τήν 
κουβέρτα πλώρα-πρΰμα.Ένα κύμα τόν 
πήρε καί πάει.

— Καί δέν φοβεϊσθε νά μπαίνετε σέ 
καράβι; τοϋ παρατηρεί δ επιβάτης ποΰ 
είχε κάμει τήν πρώτην έρώτησιν.

Ό κυβερνήτης έσήκωσε τούς ώμους 
εις άπάντησιν. Έπειτα άπ' ολίγο δμως 
γυρίζει πρός τόν επιβάτην καί τού λέγει: 

— Ό πατέρας σας πώς άπέθανι 
— Στό κρεββάτι" άπήντησε. 

έκοιμάτο ένα κού καί πάει.
— Καί δ παποΰς
— Στό κρεββάτι.
— Καί δέν φοβεϊσθε νά 

κρεββάτι σας; έρωτά 
Κόκκαλο δ επιβάτης.
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ΠΛΑΤΩΝ ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ
Ό δημιουργός τής έν Έλλάδι αναμορφωτικής συνειδήσεώς.
Ή δράσίς του χρονολογείται άπό τοϋ 1885 δτε ήρχισε νά έκδίδη τό 

περιοδικόν "Αρδην ·. Ήτο ή πρώτη διεξήγησις τών αρχών τοϋ σοσια
λισμού, καί διετυποϋτο μέ τόσην δύναμιν καί γοητείαν ώστε ουδέποτε 
ελησμονήΟη ούτε ό τίτλος τοϋ περιοδικού έκείνου, ούτε τά ζωοποιό 
περιεχόμενά του, μεταξύ τών οποίων πρέπει είδικώς νά σημειωθή έν 
παρόδιο ή περί αίΟερογραφίας μελέτη ήτις αποτελεί ρητήν διατύπωσιν 
τής έφευρέσεως τοϋ ασυρμάτου. Τό ·" Αρδην· ήτο σπόρος γενναίος άπό 
τόν όποιον έβλάστησεν όλόκληρος διανοητική έπανάστασις. Ήτο προ
φητεία τής μεταμορφώσεως πρός τήν οποίαν είσερχόμεΟα ήδη ολοτα
χώς. "Οντως οί δροι τοΰ ανθρωπίνου βίου μεταβάλλονται άρδην δπως 
τό προεϊπεν άκριβώς ό κ. Δρακούλης πρό 33 
έτών. Άπό τής έποχής εκείνης ό τολμηρός αυ
τός άνακινητής τής ελληνικής διανοήσεως δρρ 
μετά πρωτοφανούς ζήλου καί προφανούς αφι
λοκέρδειας καϊ άφοσιώσεως είς τήν Ιδέαν. 
Λρρ. πολλαχώς καί πολυτρόπως, άλλοτε ύπέρ, 
άλλοτε ύπό τήν επιφάνειαν, άλλά πάντοτε 
άποβλέπων εις τόν ένιαϊον σκοπόν τής άνα- 
γεννήσεως τοΰ άληΟοΰς Ελληνικού χαρακτή
ρος καί άνυψώσεως τοϋ "Ελληνος εργάτου. 
Επωδός τών πλείστων όμιλιών του καί δημο
σιευμάτων του εϊνε δτι ’Έθνος, Πατρίς εϊνε 
μόνον αί έργατικαί τάξεις. Δέν έτόλμα πρό 
εικοσαετίας έργάτης νά σκεφθή καν ότι εϊχε 
δικαιώματα, ούτε θά έτόλμα άκόμη άνευ τής 
δράσεως τοΰ Δρακούλη. Πάς δστις έν Έλλάδι 
γνωρίζει σοσιαλισμόν, τόν γνωρίζει άπό τά 
έργα τοΰ Δρακούλη.

’Εχει γράψει τά διαφωτιστικώτερα καί έπι- 
στημονικώτερα έξ δσων ποτέ έδημοσιεύθη- 
σαν ελληνιστί, καί πολλά τούτων μετεφράσθη- 
σαν είς πολλάς γλώσσας έμπνεύσαντα τούς 
ήγέτας τοΰ διεθνούς σοσιαλισμού καί τής νέας 
διανοήσεως. Έν ’Οξφόρδη διαμείνας έπί έτη 
εσπειρεν είς τό συντηρητικώτατον καί πλουτο- 

κρατικώτατον έκεΐνο Πανεπιστήμιου τάς ζωτι
κός άρχάς τών προοδευτικωτέρων καί σοσια- 
λιστικωτέρων αντιλήψεων. Ή γενομένη ύπ’αύ- 
τοϋ μετάφρασις τοΰ βιβλιαρίου τοϋ Ρώσσου 
Κραπότκιντφ 1889 «'Εκκλησις είς τούς νέους» 
έγαλούχησε τήν 'Ελληνικήν νεολαίαν έν τή
επαναστατική ίδεολογίφ καί παραμένει αριστούργημα λογοτεχνικόν, 
μάλιστα ό πρόλογός του περί τοϋ βίου τοΰ Κραπότκιν καί ή άφιέρωσίς 
του είς τήν σπουδάζουσαν νεότητα. Έξηντλήθησαν πλεϊσται εκδό
σεις του.

Τό -'Εγχειρίδιον τοϋ ’Εργάτου·, έκδοθέν κατά πρώτον τφ 1891 
εσχε πεντε έκδόσεις καί άναγινώσκεται άπλήστως ύπό τών Έργατών. 
Εϊνε θαύμα, περιεκτικότητος τής δλης επιστημονικής σοσιαλιστικής 
θεωρίας μέ απαράμιλλοι- χάριν καί δύναμιν διατυπωμένη. Είς τό άλλο 
του βιβλίον «Τό έργον τής Γαλλικής Έπαναστάσεως·, δ κ. Δρακούλης 
Αναφαίνεται βαθύς ερευνητής τής ιδεολογίας ήτις έκλόνισε καί άνέ- 
τρεψε τό φεουδαλικόν καθεστώς. Πρώτος δέ διατυπώνει είς αύτό τήν

XI ΊΟ ΤΤΧΝΤΟΥ
Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ,,

Μέ τήν εδαφικήν έπέκτασιν τής Χώρας είναι έπιβεβλημένον είς τήν 
■ Είκονογραφιμένην», τό Εθνικόν Περιοδικόν, νά έπεκταθή καί αύτή είς τά 
νέα μέρη, τά όποια οί βάρβαροι κατακτηταί είχαν καταδικάσει είς τό αιώ
νιον σκότος καί τήν παχυλήν αμάθειαν, εϊς τρόπον ώστε νά μάς αναγκά
ζουν νά μεταχειριζώμεθα χιλίων ειδών μέσα, διά νά εισδύωμεν είς τά άπη- 
γορευμένα έδάφη καί νά φέρωμεν εϊς τούς διψώντας άπό μάθησιν αδελφούς 
μας τό φώς τής 'Ελληνικής προόδου.

Διά τούτο ή «Εικονογραφημένη» συστηματοποιούσα μεθοδικώς τάς πρός 
έπέκτασιν ένεργείας της, ίδρυσε Γενικόν Πρακτορεϊον έν Σάμφ, δΓ δλον 
τό Αίγαΐον, τήν Κάπρον, τήν Δωδεκάνησον, τάς Κυκλάδες καί τά παράλια 
τής Μ. Ασίας, μέ αντιπροσώπους έν Χίφ, Μιτυλήνη, Ρόδφ, Κύπρω, Σύρφ, 
Σμύρνη, Μαγνησία κλπ.

Τήν διεύθυνσιν τοΰ έν Σάμφ Γενικού Πρακτορείου ένέθεσεν είς τόν δρα- 
στικώτατον νέον κ. Δημοσθ. Γαλασάνον, δ όποιος άνέλαβε νά έγκαταστήση 
τούς άνά τά λοιπά σημεία άντιπροσώπους καί δ όποιος ήρχισεν ήδη τήν 
έργασίαν του, συγκόμισες έκ Σάμου τεσσαράκοντα καί πλέον νέους φίλους 
τοΰ Περιοδικού.

Εϊμεθα βέβαιοι ότι όμοίαν καί άνάλογον έπιτυχίαν θά έχη δ χ. Γαλασάνος 
καί άνά τά λοιπά σημεία, παρακαλούμεν δέ τούς παλαιούς γνωρίμους τής 
«Εικονογραφημένης» νά τόν συντρέξουν εϊς τό έργον του, τό όποιον, άν 
αποβλέπει είς τήν έξυπηρέτησιν τών συμφερόντων τού Περιοδικού, είναι 
δμως έκ παραλλήλου πολύ Εποικοδομητικόν εις τήν ψυχικήν καί πνευμα
τικήν τόνωσιν, ής έχουν τόσην άνάγκην τά έκ τής μακράς δουλείας άνα- 
κύπτοντα μέρη μας.

ιδέαν τής δικτατορίας τοΰ προλεταριάτου πρός εφαρμογήν τής κοινω
νικής. μεταμορφώσεως. Ή Κοινωνία τοϋ Μέλλοντος εϊνε άλλο έργον 
του άριστοτεχνικώτατα Οέτον τάς βάσεις τοΰ κοινωνικού συστήματος 
τό όποιον επιβάλλει όλοέν ή ισχύς τών πραγμάτων. Εϊνε άδύνατον νά 
άναφέρη τις δλα τά έργα τοΰ κ. Δρακούλη τά όποια άπετέλεσαν διά 
τής δράσεως ένός άνθρώπου δ.τι θά άπετελεϊτο ύπό όργανώσεως πολ
λών παραγόντων. Άπετέλεσαν τήν διανοητικήν έπανάοτασιν τής όποιας 
σήμερον παριοτάμεθα μάρτυρες. Δέν άναφέρομεν τό περιοδικόν του 
«’Ερευνα» 1901-1915 δπερ γνωρίζει δλος ό Ελληνισμός καί δπερ εϊνε 
θαύμα δημιουργητικότητος καί άνθρωπισμοΰ.

Ή έβδομαδιαία «Έρευνα» τήν όποιαν ό κ. Πλ. Δρακούλης έγραψεν 
άπό τού 1910 μέχρι τοϋ 1913. εϊνε Αληθι
νόν Πανεπιστήμιον καί εις αύτό όρμεμφύτως 
προσφεύγει πάς "Ελλην Οέλων νά κατανόηση 
τάς τάσεις τής έποχής μας καί τό νόημα 
τοΰ σοσιαλισμού. Άπό τοΰ έτους 1908 ήρχι- 
σεν ή συστηματική όργάνωσις τής ’Εργατικής 
Ίδέας διά τής ίδρύσεως τοΰ Συνδέσμου τών 
’Εργατικών Τάξεων τής Ελλάδος, δστις έξα
κολουθεΐ νά εϊνε ή μόνη γνησίως άντιπλουτο- 
κρατική δύναμις έν Έλλάδι. Ό κ. Δρακούλης 
ούδέποτε έπεδίωξε τίποτε διά τόν εαυτόν του. 
Βουλευτής έγενετο δίς άκων, καί στέρξας χά
ριν τής προπαγάνδας. Ή έν τή Βουλή ένέρ- 
γειά του ήτο ή ώθήσασα τάς άπαρχάς τής 
’Εργατικής νομοθεσίας. Έδαπάνησε μεγάλην 
περιουσίαν διά τήν προπαγάνδαν ταύτην καί 
έάν δέ τίποτε άλλο δέν έπραττεν είμή τοΰτο 
πάλιν θά κατείχε διαπρεπή θέσιν έν τή ίστο- 
ρίρ τής Ελληνικής προόδου. Ή φυσιογνωμία 
τοΰ Δρακούλη καί ή δλη δράσίς του συνδυάζει 
τόν ιδανισμόν τοΰ Σέλλεϋ, τό Οερμουργόν τοΰ 
Ούγκώ καί τήν επιστήμην τοΰ Μάρξ.

Σημειωτέου δτι. είς τάς ένεργείας του καί 
τάς διαλέξεις του οφείλονται τά άπό τίνος 
αναφανεντα σημεία τής γυναικείας χειραφε- 
τήσεως έν Έλλάδι καθώς καί τοΰ νέου αν

θρωπισμού δστις βασίζεται έπί τοΰ αισθήμα
τος τής άγάπης πρός τά ζώα, ούχ ήττον δέ 
καί ή παρατηρούμενη άφύπνισις ώς πρός τό 
πρόβλημα τών λανθανουσών ψυχικών δυνά
μεων τής Ανθρώπινης φύσεως.

Ή περί τοΰ πολέμου άντίληψίς του είνε άκριβώς ή κατισχύσασα. 
Άπό τοΰ 1914 δέν έπαυσε κηρύσσων δτι δέν ήδύνατο άλλο νά προκύψη 
έκ τής παγκοσμίου συγκρούσεως είμή ό θρίαμβος τών λαών καί δτι τό 
άποβησόμενον έσται Λαϊκή Ειρήνη, ούδέποτε πλουτοκρατική. Είς τήν 
Εργατικήν Συνδιάσκεψη· τού Λονδίνου τοΰ 1917 μόνη ή ψήφος του 

άπεσόβησε τήν Αποστολήν πληρεξουσίων είς Στοκχόλμην, τούθ’ δπερ 
έάν έγίνετο θά έπέφερε πρόωρον ειρήνην ήτις θά καθίστα τήν λαϊκήν 
ειρήνην Ανέφικτοι·, δπως ήδη απέδειξαν τά πράγματα. Ή άρθρογρα- 
φία του έν τφ άγγλικφ τύπφ τό πρός τόν Ούΐλσων υπόμνημά του καί 
αί διαλέξεις του άνά τήν Αμερικήν έχυσαν μέγα φώς περί τοΰ ζητή
ματος ιδίως τής Μικράς Ασίας καί τής Θρφκης.

ΚΧΙ XI Γ ΟΧΧ
Ο ΧΡΟΝΟΣ ΓΕΦΥΡΩΝΕΙ................

Ό Αηιϊτό Chenier, δ ύπό τών Μουσών τής ’Ελλάδος άνατραφείς ποιη
τής τής Γαλλίας, δ Έλλην Chenier, αποκτά έν τή Ελληνική Άκαδημίφ 
άνδριάντα. Πώς ρίπτεται ή ιδέα; Ό κ. Βενιζέλος, δ Άνατόλ Φράνς, δ κ. 
Μπερζερέ συγγευματίζουν είς τό μαγευτικόν προάστειον τών Παρισίων S1 
Cloud. Ό Μπερζερέ απαγγέλλει στίχους Ελλήνων ποιητών. Ό κ. Βενιζέ
λος Γάλλων καί μεταξύ αύτών τού Chenier, υίοϋ τής Έλληνίδος Λομάχα 
και τοδ προξένου έν τφ Βυζαντίφ τής Γαλλίας Chenier. Ή ιδέα τότε 
γεννάται έν τφ έγκεφάλφ τού Άνατόλ Φράνς. Διατί ή Αττική γή δέν έφι- 
λοξένησε τόν άνδριάντα έκείνου, δστις εύγνωμόνως καί δαψιλώ; έζήτησε νά 
γαλουχηθή άπό τά μουσοτραφή κύματα τής Ελλάδος ; Άμ’ έπος άμ’ έργον. 
Μία επιτροπή συνιστάται έκ τών Άνατόλ Φράνς, Penfe, Croiss£, κομήσης 
Νοάϊγ κ.λ.π. καί έκ τών κυρίων Σουρή, Δροσίνη, Παλαμφ καί ή προτομή 
παραγγέλεται εϊς τόν γλύπτην Bourdelle.

Ούτω δ ποιήτής τής «Νεαράς δεσμώτιδος» θέλει ϊδει τόν άνδριάντα του 
ίστάμενον έπϊ τής ’Ελληνικής γής, τήν όποιαν τόσον ήγάπησε, τήν δποίαν 
εξύμνησε διά τών λαξευτών στίχων του είς τήν Γαλλικήν γλώσσαν, στίχων, 
οΐτινες μόνον Γαλατικόν ένδυμα φέρουν, διότι καθ’ δλα τά άλλα δέν είναι 
παρά παλμοί τής Ελληνικής Γής.

Τί άναγκαΐον άλλά καί περίεργον γεφύρωμα ύπό τοϋ χρόνου......... !

*
ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Ήτον τελειωμένον τό τεύχος μας, δταν ήνοιξε παρά τό Σύνταγμα ή 
έκθεσις τοΰ θαλασσογράφου μας κ. Ν. Καλογεροπούλου. Είναι δ γνω-

Α
ΝΑΔ1ΦΩΝ παλαιόν Γερμανικόν περιοδικόν, έκδιδόμενον κατά τά 

έτη τής Ελληνικής Έπαναστάσεως τοϋ 1821, εΰρον έν αύτφ 
πολλά τά σχετικά πρός τήν Ελλάδα καί τά Ελληνικά πράγματα, έν οϊς 
καί ποιήματα εθνικά μετενηνεγμένα εις τήν Γερμανικήν.

Μεταξύ τούτων εϊνε καί έν έμβατήριον τοΰ Κοραή, τό όποιον κατά 
τήν έν τέλει τής Γερμανικής μειαφράσεως σημείωσιν τοΰ μεταφραστοΰ 
Wurm, έδημοσιεύθη τό πρώτον έν τή Αιγυπτιακή τυπογραφίφ τφ 1800. 
Τούτο φαίνεται ότι ήτο γνωστόν εις τούς έν Αιγύπτιο Έλληνας, καθ'δν 
χρόνον είχε μεταβή έκεϊ ό Μ. Ναπολέων. Τοΰτο δεικνύει άλλως καί ή

επιγραφή καί τά σχετικά πρός τούς Γάλλους καί τήν Γαλλίαν έν ταϊς 
δύο τελευταίαις στροφαϊς, έν ταϊς όποίαις τά διά τήν Γαλλίαν λεγάμενα 
έχουσιν ύποκατασταθή έν τή Γερμανική μεταφράσει διά τοΰ ονόματος 
τών Γερμανών καί τής Γερμανίας.

Ή μετάφρασις αΰτη έγεινε, κατά τήν σημείωσιν, έπί τή βάσει αντι
γράφου όφειλομένου εις κάποιον Γεώργιον Παπαδόπουλον Πελοπον- 
νήσιον, ό όποιος φαίνεται δτι έξετέλεσε καί τήν υποκατάσταση· τών 
ονομάτων, δν μή εϊνε έργον τοΰ Wurm.

Ιδού κατωτέρω τό ποίημα τοΰτο, φέρον άνω ρητόν τύπου 'Ομηρικού:
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Φίλοι μου ουμπατριώται 
Ιοΰλοι νάμεθα ώς πότε, 

Τών αχρείων Μουσουλμάνων. 

Γής Ελλάδος τών τυράννων ;

’ Εκδικήσεως η ωρα

" Εφθασεν, ώ φίλοι κόρα 

Ή κοινή ΠΑΤΡΙΕ φωνάζει, 

Με τά δάκρυα μάς κράζει : 

Τέκνα μου Γραικοί γενναίοι, 

Αράμετ άνδρες τε καί νέοι, 

Κ’ είπατε μεγαλοη ιόνως, 

Είπατέ τ’ δλοι ουμφώνοτς, 

' Αόπαζόμεν είς τον άλλον 

Μ' ενθουσιασμόν μεγάλου : 

-Εως πότ ή τυραννία ;

Ζήτω ή Ελευθερία·.

Μέ μεγάλην άφροσύνην 

Τών Γραικών καί καταισχύνην 

Τούρκος φεΰ! μάς έτυράννει 

Καί άλλοΰ που δέν έφάνη 

Τόση βία κ’ αδικία, 

Τόση καταδυναοτεία, 

Τών άχρειεοτέρων Τούρκων, 

Τών αγρίων Μαμαλούκων 

Ήσαν δλοι εις τάς χεϊρας·

Κ’ άν άπέθνησκε τής πείνας

’ Ο Γραικός έσιωποΰσε, 

Νά λαλήοη δέν τολμούσε, 

"Εως πότε Μουσουλμάνους 

Ύποφέρομεν τυράννους;

"Εο>ς πότε ή δουλεία;

Ζήτω ή 'Ελευθερία.

Ποΰ νυν τέχνη ; Ποϋ 'πιστήμη ; 

Ποΰ Γραικών ή τόοη φήμη ; 

ΚατηργήΟησαν φευ! όλα. 
λ” άνΓ ανιών πάσχομεν τώρα

Μουσουλμάνων τυραννίαν, 

ΑμαΟίαν καί πτωχείαν, 

Βάσανα, μόχθους καί πόνους,

Μάστιγας, οφαγάς και φόνους. 

Καί ςενιτευμόν Πατρίδος, 

Ετερεωμόν πάοης έλπίδος.

"Ολ" αύτά σνλλογισθήτε, 

Τους προγόνους μιμηθήτε, 

Ώ Γραικοί ανδρειωμένοι, 

Κ' εΐπατ δλοι ενωμένοι,

•"Εως πόΓ ή τυραννία ; 

Ζητώ ή Ελευθερίαν.

Τών Γραικών τό μέγα γένος, 

Τό εξακουομένον έθνος, 

Είς ’Ανατολήν καί Αύσιν, 

Ής νά μήν ήν' είς τήν φύσιν, 

Μήτ ακούεται καθόλου 

Έξ ενός ώς άλλου πόλου.

Ταύτα κάμν ή τυραννία, 

Μουσουλμάνων ή άγρια. 

' Αλλά ήλθε τέλος πάντων,

Μεταξύ τόσα»· συμβάντων, 

Έκδικήσεως ή ώρα,

Κ' οί Γραικοί φωνάζουν τώρα, 

Άλαλάζοντες μέ κρότον: 

• Έλαμφε μετά τόν σκόταν, 

“Ελαμφεν ή σωτηρία, 

Ζήτω ή ’Ελευθερία·.

Είς τυράννων τήν θυσίαν, 

"Απόντες με προθυμίαν, 

”Ερχοντ’ άλλοι άλλαχόθεν,

Τής Ελλάδος πανταχόθεν 

Ής είς εορτήν συντρέχουν, 

’Ως πανηγυριν τήν έχουν,

Καϊ 8έ>· στέργειαι κανένας 

’Απ’ αύτούς μικρός ή μέγας,

λίΓγίΓκυι μχχογigncun r|’xu<coii
• Ποινίμ· αν τίσεις Ι'ραικών σιραιώ. οΙ·Λ*  ΰπιίλΰξεις-.

Έν ταϊς σελίσι ταϊς άντικρύ τοϋ ‘Ελληνικού κειμένου, πρός τά δεξιά 
πάντοτε, υπάρχει ή Γερμανική μετάφρασις. Ευθύς κάτωθεν ταύτης 
Γερμανιστί αναγράφεται ή κατωτέρω σημείωσις ύπό του μεταφραστοΰ:

« Παρατήρησις. Τό άσμα τούτο άρχικώς εινε: · Ασμα ελευθερίας τών έν 

Αιγύπτιο άγωνιζομένων'Ελλήνων·. Έξεδόθη έν τή Αιγυπτιακή τυπογρα- 

φίρ. τφ 1800. —Ή μεταφορά αΰτη είνε τόσον πιστή, δσον επετρεπεν ή 

δυσχέρεια τής καθόλου ομοιοκαταληξίας μέ μόνην τήν διαφοράν, δτι αίείς 

τάς δύο τελευταίας στροφάς τοΰ πρωτοτύπου άναφερόιιεναι στροφαί πρός 

τόν Γαλλικόν στρατόν (υπό τόν Βοναπάρτην) μετηνέχθηοαν είς τόν Γερμα

νικόν λαόν, διαφορά, ήτις προΰπήρχεν ήδη έν άντιγράφφ τοΰ πρωτοτύπου, 

δ δ μεταφραστής οφείλει εις τινα Γεώργιον Παπαδόπουλον, Πελοποννήσιον, οί 

"Ελληνες οί κατά τάς άρχάς τοΰ έτους τούτου διά τής πατρίδος μας διερχόμε- 

νοι, ώνόμαζον πάντες τό ασμα: · Χαιρετισμός ’ ΑλεξάνδρουΎψηλάντου ·.

Καί ταΰτα μέν τά κατά τό ποίημα. Ευχάριστοι· δ’ εϊνε δτι εν τφ 
Γερμανικφ περιοδικφ υπάρχει καί ή μουσική τοϋ ποιήματος τούτου, 
μουσική εύχαρίστου λίαν έμβατηρίου δι’ φσμα εϊς μίαν φωνήν, μετά

ατός συνεργάτης μας δ κ. Καλογερόπουλος, ποΰ έγραψε τόσα ώραία άρθρα 
περί Τζάννε καί Κρητών ζωγράφων, δ Γεν. Γραμματεύς τής Εθνικής Πι
νακοθήκης, δ φιλόλογος, δ μελετημένος. Δυστυχώς ούτε δ χρόνος μάς επι
τρέπει, άλλ’ οΰτε καί ήμεϊς πρέπει, νά γράψωμεν διά τήν τέχνην του. ΔΓ 
αύτό έπιφυλλασσόμεθα νά δημοσιεύσωμεν είς τό προσεχές ειδικόν άρθρον 
γνωστοΰ τεχνοκρίτου.

*
ΒΑΣ- ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Μέσα είς μίαν δρασιν πολυσχιδή καί εϊς μίαν ακμήν ήλικίας άπέθανε 
τόν Φεβρουάριον δ γνωστός επιχειρηματίας Βασίλειος Γεωργακόπουλος. Ή 
«Εικονογραφημένη» θρηνεί έν συντριβή είλικρινεί έναν άπό τούς πρώτους 
— πρώτους και άπό τούς στοργικωτέρους ύποστηρικτάς της, δ δποΐος μέ 
ενθουσιασμόν είχε έγγραφή πρό δεκαπέντε έτών, δταν πρωτοεξεδόθη, ώς 
συνδρομητής της, καί παντού ώμιλοΰσε εύφήμως περί αύτής καί πάντοτε 
τής συνιστούσε καί τής ένέγραφε νέους φίλους.

Καί άπ' έδώ, άπό τήν στήλην αύτήν σπεύδει νά βεβαιώση τήν σκληρώς 
πληγεΐσαν οικογένειαν δτι συμμερίζεται εϊλικρινώς τήν όδύνην της καί τής 
εύχεται τήν έξ "Υψους άνακοόφισιν.

'Εξοπίοω νά 'πομείνη, 

Είνε, λέγει, καταισχύνη, 

Τούς νίοϋς των οί πατέρες 

’Εγκαρδιώνουν, κ’ αί μητέρες 

•Εύγε, τέκνα μας · τούς λέγουν,

Κ’ είς τόν πόλεμον τούς οτέλλουν, 

“Εως πότε ή δουλεία ;

Ζήτοτ ή Ελευθερία.

Τά σπαθιά των γυμνωμένα 

Πρός τόν ουρανόν στρεμμένα, 

Ειαυρωμένα τά κλονοΰσι, 

"Οσο νά σπινθοθολ.ουοΓ
Κ' άοπαζόμεν είς τόν άλλον, 

"Ορκον κάμνουοι μεγάλ.ον

Τότε μόνον νά τ' άφήσουν, 

Άφ' οΓ· τούς εχθρούς νικήσουν,

Ναί μά πίστιν ! Μά Πατρίδα ! 

Μά τήν είς Θεόν έλπίδα!

Τής Ελλάδος ή πριν δόξα 

Μέ τών τέκνων της τά τόξα 
θέλει πάλιν έπιστρέψη, 

Νέους ήρωας νά στέη’η.

• Έως πότ ή τυραννία ; 

Ζήτω ή ’Ελευθερία·.

Τρόπαια τοΰ Μαραθώνος 

Αέν ήφάνισεν ό χρόνος, 

Μήτε Εαλαμϊνος έργα 

Ίων 'Ελλήνων /θαύμα μέγα !).

Οί Γραικοί άνιστοροΰνται 

Καϊ καλά τά ένθυμοϋνται 

Πρόγονοί των ειν δ Μίνως, 

Λυκούργος, Σόλων έκεϊνος, 

Μιλτιάδης, Λεωνίδης, 

Μετ’ αυτών ύ 'Αριστείδης, 

Καί Θεμιστοκλής ό μέγας, 

Ής αύτός άλλος κανένας.

Σιωπώ τοσουτους άλλους 

"Ανδρας θαυμαοτούς μεγάλους 

"Εως πότε ή δουλεία;

Ζήτω ή ’Ελευθερία·.

Τούτους οί Γραικοί μιμούνται, 

Τούρκους πλέον δεν φοβούνται 

Τήν ζωήν καταφρονοϋοι 

Τούς τυράννους δέν ψηφοΰσι' 

Παρά νά ΰποταγβώσι 

Προτιμούν νά φονευθώσιν.

Είς Γραικούς κόποι και πόνοι, 

Είν ούδέν, μόνοι καί μόνοι 

Τούς εχθρούς νά πολεμήσο VT 

Αύνανται καί νά νικήσουν.

'Αλλά τί δέι· θέλουν κάμει, 

"Οταν μετ' αύτών ο! Γάλλοι 

Ένωθοΰσιν είς έν σώμα, 

Αέν φοβούνται πλέον πτώμα.

•"Εως πότ' ή τυραννία; 

Ζήτω ή’Ελευθερία·.

θαυμαστοί Γενναίοι Γάλλοι, 

Κατ’ έοάς δέν είναι άλλοι 

Πλήν Γραικών ανδρειωμένοι 

Κ' είς τούς κόπους γυμνασμένοι. 

Φίλους τής ελευθερίας 

Τών Γραικίόν τής σωτηρίας, 

"Οταν έχωμεν τούς Γάλλους 

χρεία απο άλλους ;
Γάλλοι, Γραικοί δεδεμένοι, 

Μέ φιλίαν ενωμένοι, 

Ίέν είναι Γραικοί ή Γάλλοι, 

’.Ιλλ’ έν έθνος Γραικογάλλοι, 

Κράζοντες: -Άφανισθήτω 

Κ’ έκ τής Γής έξαλειφθήτω 

ΊΊ κατάρατος δουλεία, 

Ζήτω ή 'Ελευθερία·.

συνοδείας κλειδοκυμβάλου. Ή μουσική φέρει άνω τήν επιγραφήν «Χαι
ρετισμός τοΰ Ύψηλάντου», άριστερά τής επιγραφής τήν λεξιν: Marcha 
καί δεξιά (Ελληνική πρωτότυπος μελφδία), χωρίς νά φαίνεται τίνος 
έργον εϊνε. Εϊνε άρκετά εύμορφον έμβατήριον δυνάμενον καί τώρα νά 
εϊνε έν χρήσει καί διά τούς μαθητάς καί διά τούς στρατιώτας, πλήν τοΰ 
δτι δημοσιευόμενοι· διασώζει έν τοιοΰτον κειμήλιον, τόσον ωραία περι- 
γράφον τόν ένθουσιασμόν τών χρόνων έκείνων, άλλά καί τόσον έπίκαι- 
ρον διά τήν σημερινήν άπελευθέρωσιν τών δούλων καί άπόδοσιν τής 
έλευθερίας είς τούς αλυτρώτους, ήν τόσον ζωηρά βροντόφωνε! άπό 
αίώνος καί πλέον ό σοφός Χϊος γέρων. Ή «Εικονογραφημένη» δς πρω- 
τοστατήση καϊ είς τό έργον τοΰτο, καθιστάμενη άληθώς ή κιβωτός τών 
’Εθνικών κειμηλίων. ιακ. χ. δραγατςης

Σημ. όιτνΟννσεωτ. 'Ο καλός καί σιΐίαστός μας φίλος κ. I. Λραγάταης υάς άπέ- 
στειλε έν αντιγράφω καί τό κείμενον τής μουσικής ΐνα τό περισώσωμεν υπό την 
ίβ-νικήν στέγην τής'-Εικονογραφημένης», άπό τήν άπληστίαν τοΰ χρόνου. Ατυ- 
χως ό μοναδικός στοιχειοθέτης τών τυπογρ. καταστημάτων μας έκπληροϊ άλλην 
υποχρέωσιν πρός τήν Πατρίδα. Έπιφυλασσόμεθα.

ΙΩ. ΚΑΝΔΗΣ
Γνωρίσατε καϊ τόν άλλον στρατιώτην τοΰ καθήκοντος. Είναι δ Ιωάννης 

Κάνδης, διερμηνεύς τής έν Κωνσταντινουπόλει 'Ελληνικής Πρεσβείας, δ 
δποΐος άπό τής διακοπής τών μετά τής Τουρκίας σχέσεων καί τής ένάρ
ξεως τών έχθροπραξιών, έμεινε έκεί είς τήν θέσιν του, παρά τάς άπειλάς’ 
παρά τόν άμεσον κίνδυνον καί ύπέστη δλας τάς κακουχίας, τάς δποίας 
έπέρασε ή Βασιλίς τών πόλεων καί έξυπηρέτησε τά ’Εθνικά συμφέροντα. 
Δημοσιογράφος καί αύτός έμαθε εϊς τό μεγάλο αύτό σχολεΐον δτι δίά τήν 
Πατρίδα πρέπει ή πίπτειν ή νικφν.

*
Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΚΑΙ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΑΣ

Ό έν Άμστερδαμ διαπρεπής δημοσιογράφος κ. Henri Habert, έξέδωκε 
μίαν μελέτην ύπό τόν τίτλον «La Gr0ce hier et aujourd’hui.. Είναι ένα 
είδος έντυπώσεών του έξ Ελλάδος, δταν μάς έπεσκέφθη κατά Ιούνιον 
1913, τήν δποίαν αφιερώνει «είς τόν Βενιζέλον, άπόστολον τού Πατριωτι
σμού, είς τούς Έλληνας τής πάλης καί τοΰ χαρακώματος, είς τούς 
νεκρούς καί είς τούς ζώντας».Άπό αύτήν τήν άφιέρωσιν καί άπό τφ έγχρω-
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μον έξώφυλλόν της, ποϋ παριστφ μιά Ελ
λάδα υπερήφανη μέ τήν γαλανόλευκον ριπι- 
ζομένην, νά πατή μιά σημαία τής ημισελή
νου, έννοεϊ κανείς τί παλμοί φιλελληνικοΐ 
είναι σκορπισμένοι μέσα στής σελίδες του.

ΕΥΤΥΧΕΙΣ ηΜεραι. — Ό Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων 
-ζ. Δαμιανός, είς τό πολυοέΰαοτον γήράς τον είδτ τάς εΰϋυχιομένας 
ήμέρας τής ζωής τον καί διά τό Πάνσεπτου "Ιδρυμα ου προίσταται 
καί δι’ έαυτόν. Πατριαρχεΰει τώρα έπί έλευ#έρον έδάφους πλέον, 

τό όποιον άπελότρωσαν αί ’Αγγλικά! λόγχαι τοϋ “Αλεμπυ.

Ο;ςινας. —Αύτός είνε ό χορη
γός βαρώνος Σίνας, μέ χρή
ματα τοΰ ύποίου έκτίσύη τό 
αεγαλοπρεπές μνημεϊον τής 
Ακαδημίας, ποϋ β« άνοιξη 
τάς πύλας του μετ’όλίγον εϊς 
νους "Ελληνας ’Αθανάτους.

*
ΟΙ ΘΡΙΑΜΒΟΙ ΜΑΣ

Εϊχομεν άποστείλη πρός τόν Μακαριώ- 
τατον Πατριάρχην ‘Ιεροσολύμων κ. Δαμια
νόν, έπί τή απελευθερώσει τής Άγιας 
Πόλεως καϊ τοϋ Ίπερτίμου Ιδρύματος 
συγχαρητήριον γράμμα, εις δ ή Α.Μ. άπήν
τησε δι’ Ενθουσιώδους πατριαρχικής επιστο
λής πρός τόν Διευθυντήν τοΰ Περιοδικού. 
Ή Πατριαρχική επιστολή καταλήγει οΰτω;

•Τή δ’ Ύμετέρα αγαπητή έλλογιμότητι, 
ήτις βι' ών έπέστειλεν ήμϊν άπό 6 παρελ
θόντος μηνός Φεβρουάριου, χαίρει έπί πάσι 
τούτοις καί άγωνίζεται καλλινίκως έν 
τοϊς πνευματικοΐς άγωνίσμασι διά τοΰ άξιο- 
λόγου 'Γμών Περιοδικού, όπερ άπό τε φιλο
λογίας καί καλλιτεχνίας άνάσσει έν τφ κύ- 
κλψ τών ήμετέρων περιοδικών, έκφράζο- 
μεν τάς εγκαρδίους ήμών εΰχαριστίας καί 
προτρεπόμεθα πόθφ πατρικώ καί παραθαρ- 
ρύνομεν εϊς τό άεί γράφειν τε καί ίιποστη- 
ρίζειν δσα καλά καί εύφημα καϊ οίκοδομη- 
τικά διά τήν Αγίαν ήμών πίατιν.

Έπικαλούμεθα δ' έπί Σέ καϊ έφ’ όλου 
τοΰ κύκλου τών συνεργατών Σου τήν χάριντοΰ Παναγίου Τάφου καί κατα- 
στέφοντές σε ταϊς πατρικαΐς 'Γμών εΰχαΐς καί εύλογίαις διατελοϋμεν 

Έκ τή ‘.Ίχιίι Πόϊ.τ.ι Ίερονοαλήμ aniff Μαρτίου ιη.
f~ ' Ο 'Ιεροσολύμων Δαμιανός εν Χιρ ευχέτης >.

* 
ΧΑΡΗΤΕ ΑΘΗΝΑΙΟΙί

Καϊ βέβαια πρέπει νά χαροΰμε δλοι μας. Τά τραμ τών ‘Αθηνών γίνονται 
σιγά-σιγά τράμ. Ή κυβέρνησις έφαρμόζουσα τήν σιδηροδρομικήν πολιτι
κήν της, ή όποία συνίσταται εϊς τήν Κρατοποίησιν τών μέσων τής συγκοι
νωνίας, είς τρόπον ώστε νά τά μετατρέψη είς μέσα άληθώς εξυπηρετικά 
τής συγκοινωνίας καί νά μήν τά άφήση μέσα εξυπηρετικά τών συμφερόν
των τών διαφόρων έξ εύτελών καί έξ άφανοΰς δρμηθέντων εϊς βάρος δετών 
δυστυχισμένων μετόχων των, μεγαλοσχήμων καταστάντων σέ δυό τρία χρό
νια μέσα, διευθυντών ή καϊ συμβούλων των, μετά τόν σιδηρόδρομον Πελο- 
ποννήσου. τόν όποιον ώς διά μαγείας μετέβαλε, βάζει χέρι τώρα καί εις τό 
άλλο περίφημου καί μοναδικόν άνά τήν ‘Ανατολήν πάσαν μαγαζί, τό 
όποιον κατ' εϋφημισμόν έλέγετο ‘Εταιρία 'Ελληνικών Τροχιοδρόμων. 
Αθηνών— Πειραιώς καϊ περιχώρων.

Τό πρώτον βήμα τό έκαμε τό Ύπουργεϊον τής Συγκοινωνίας μέ τόν διο
ρισμόν ένός νεαρού έπιστήμονος, άρτίου τήν μόρφωσιν καί άρτίου τήν 

άντίληψιν, άλλά πρό παντός κοσμίου τό ήθος 
καί σεβόμενου πρώτα-πρώτα έαυτόν καϊ άρα 
τόν κόσμον, τοΰ κ. Άν. Σαρηγιάννη, έκ τών 
άνωτέρων ΰπαλλήλων του, ώς Τεχνικού Διβυ- 
θυντοΰ. “Ετσι έκείνη ή κτηνώδης καί άσεβής 
πρός τόν κόσμον συμπεριφορά, ή μόνον εϊς 
τήν άνοικοδόμησιν σπητιών άποβλέπουσα καί 
μόνον διά ραδιουργιών Γιλδιζικών έπιπλέουαα 
τών έξ Άη-Βασίλη τόπο καί έκεϊνος ό 
Βουλγαρικός ιμπεριαλισμός τών μηδέν πλήν 
τοΰ αϋτοθησαυρισμοΰ διά μεγαλεπηβόλων σχε
δίων δυναμενων νά έπιδείξωσι δύουν μαζύ μέ 
τήν άπέναντί τών ατυχών ύπαλλήλων άσκου- 
μένην τυραννίδα.

Ή ' Εικονογραφημένη» μέ χαράν ήκουσε 
τήν άνάληψιν τής Τεχν. Διευθύνσεως υπό τοϋ 
κ. Σαρρηγιάννη, τόν όποιον ιδιαιτέρως έκτιμά, 
γνωρίζουσα τά προσόντα του καί είναι βεβαία 
δτι θά σφίξη τά λουριά τών διαφόρων σαλ
τιμπάγκων. Είναι μάλιστα είς θέσιν νά γνω- 
ρίζη δτι τά νέα δρομολόγια, αί διαδρομαί 
Πατησίων-Καλληθέας καί Πατησίων-Φαλήρου, 

δΓ ών έπιτυγχάνεται σημαντική οικονομία οχημάτων καί προσωπικού καί 
πολλά άλλα, οφείλονται εϊς είσήγησιν τοΰ κ. Σαρρηγιάννη, άντιλαμβανομέ- 
νου δτι ή ‘Εταιρία τών τράμ έγινε διά νά έξυπηρετή τάς άνάγκας τής συγ
κοινωνίας καί δχι τά προσωπικά τών έξ Άη Βασίλη τόπο» κτηνάνθρωπων.

*
ΣΥΝΑΥΛΙΑΙ

Συμπαθής καλλιτέχνις ή Κυρία Ειρήνη Γ. Σκέπερς, ή γνωστή καθηγή- 
τρια τοΰ ’Ωδείου Αθηνών (χρυσοϋν μετάλλιον) συνεκέντρωσε εϊς τό θέατρον 
Κοτοπούλη τήν 16 Μαίου τήν κρέμα τής ’Αθηναϊκής κοινωνίας εϊς μίαν 
λειτουργίαν καλλιτεχνικήν τή συμπράξει τοϋ κ. Δ. Μυράτ. τών μαθητριών 
της Ίσμ. Κορωναίου καί Ίφιγενείας ’Αποστόλου καί τοΰ κ.Δ. Μητροποόλου.

Τά πρόγραμμα ζηλευτόν είς επιλογήν καί περιλαμβάνον τόν «Ταξειδιώ- 
την» τοΰ Σοΰμπερτ, τόν «Ροδρίγο» τοΰ Handel, Λόεγκριν τοΰ Βάγνερ, 
I’heure de Pourpre τοΰ Holmes, ψαλέντα ΰπό τής Κ“« Σκέπερς, Μανόν 
τοΰ Μασσενέ Villanelle τοϋ Ντελλάκουα ΰπό τής Δ«5 Κορωναίου, άπαγγε- 
λίαντοΰ κ. Μυράτ, Μινιόν τοΰ Thomas καί Σαμψόν - Δαλιδά τοϋΣάν-Σαίν 
ΰπό τής Δ0? ‘Αποστόλου, Ariane τοΰ Μασσενέ, Τόσκα τοΰ Puccini, τήν 
Γ'ρηά Ζωή τοΰ Καλομοίρη καϊ Χαμένες ελπίδες τοϋ Μητροποόλου ϋπό τής 
Κ°5 Σκέπερς, έκτελεσθέν μέ σπανίαν Επιτυχίαν καί κατεχειροκροτήθη.

Είς τό τέλος προσεφέρθησαν είς τήν μονα
δικήν μας καλλιτέχνιδα βαρύτιμα κάνιστρα 
καί στέφανοι έκ φυσικών άνθέων, όλος δέ δ 
κόσμος ό έκλεκτός έσπευσε νά τήν συγχαρή 
καϊ νά τής έκφράση τόν θαυμασμόν του.

Είχαμε καί άλλη μιά καλλιτεχνική άπό- 
λαυσι τόν Μάρτιον ποϋ μάς έχάρισε ή Δνίς 
Μαρία Ν. Παπαγιαννοπούλου είς τήν αίθου
σαν τοϋ ‘ί-'δείου Αθηνών τή εύγενεΐ συμπρά- 
ξει τοΰ καθηγητοΰ κ. Tony Schultze. 'Ο 
Beethoven, δ Chopin, δ Arensky, δ Coe- 
lidge-Taylor, δ Weniawsky, δ Brahms 
καϊ Sain Saens μέ τά δυσκολώτερα κομ
μάτια τους έξετελέσθησαν άπό τά γοητευ
τικά δάκτυλα τής συμπαθούς καλλιτέχνι- 
δος καί τήν μαγευτική δοξαριά τοΰ καθη
γητοΰ μέ τελειότητα πού έκινοΰσε τήν ζή
λεια. Καί κατεχειροκροτήθησαν κάθε φορά.

*
ΣΑΝ ΤΖΕΝΑΡΟ

Ή ϋβρεομανία τοϋ ’Ιταλικού δχλου εϊνα 
γνωστή, καϊ μάλιστα τών Ναπολιτάνων. 
Είς μιά βρισιά τους οί Ναπολιτάνοι άρχί- 
ζουν άπό τούς νεκρούς καί φθάνουν έως 
εκείνους ποΰ έκτύπησαν τήν καμπάνα τήν 
στιγμήν τοΰ Ενταφιασμού. Άκούσατέ την:

• Μανάτσα μόρτ, κί τά στρά μόρτ, κϊ τα 
σοννάτ’ ϊ καμπάνε ϊ μόρτ! » Ό έστί μεθερ
μηνευόμενου : -Ανάθεμα τά πεθαμένα του, 

καϊ τά προαπεθαμένα καϊ κείνους ποΰ χτυπούσαν τής καμπάνες στά 
πεθαμένα του!»

'Ακούστε τώρα κι’ ένα χαριτωμένο ναυτικό άνέκδοτο: Ό Σάν Τζενάρο 
είναι δ προστάτης "Αγιος τής Νεαπόλεως, έχουν δέ συνήθειαν οί θαλασ
σινοί, δταν έχουν πολλήν τρικυμίαν, νά τόν επικαλούνται καί νά τόν 
βάζουν νοερώς σ’ένα μανδήλι. όπότε πλέον κοπάζει ή θάλασσα.

Ένα βράδυ λοιπόν μιά ψαροπούλα, καθώς άρμένιζε στήν ανοικτή 
θάλασσα, κατελήφθη άπό οΰραγκάνι. Ό καπετάνιος, άμα είδε τά στενά 
ένθυμήθη τόν προστάτην - άγιον. Ανοίγει λοιπόν τό μανδήλι του έπάνω στό 
καπάκι τοΰ σπιράγιου καί αρχίζει τήν έπίκλησιν.

— Σάν Τζενάρο βιένι κουϊ ι καί μέ τό δάκτυλο τοϋ έδειξε τό μέσον τοϋ 
μανδηλιοϋ. Έντρα ντέντρο!

Ό προστάτης - άγιος έμδήκε στό μανδύλι, ποϋ δ καπετάνιος έκλεισε μέ 
προσοχή καϊ εύλάβεια, άλλά ή τρικυμία δέν έκόπαζε. Τότε τφ ήλθε ή ιδέα 
νά έπικαλεσθή καί άλλους άγιους. "Ηρχισε λοιπόν :

— Μαρρόννα ντ' όκάρμενε, έντρα ντέντρο! Σάν Νικόλα, έντρα ντέντρο ! 
Σάντο Όρόντζο, έντρα ντέντρο ! Σάν Πασκουάλε, έντρα ντέντρο'. Σάν 
Λιμπόριο, έντρα ντέντρο! Σάν Φραντσίσκο, έντρα ντέντρο!

Καί κτυπώντας τό δάκτυλο στό μανδήλι έμάζεψε έτσι τό μισό-καλαν
τάρι. Ή τρικυμία δμως, όχι μόνον δέν έκόπαζε, άλλά έδυνάμωνε καί άπει- 
λούσε νά φέρη καπάκι τήν ψαροπούλα.

Ό καπετάνιος θυμήθηκε τότε τής βρισιές. Άλλά μέσα στό μανδήλι 
ήτον καί ό Σάν Τζενάρο, ό προστάτης-άγιος τής πατρίδος του. ’Ανοίγει 
λοιπόν προσεκτικά τή μιά άκρη τοΰ μανδηλιοϋ καί μέ προστατευτικόν 
ύφος λέγει μέ τό δάκτυλο 
πρός τό διάστημα: 
— Σάν Τζενάρο, έσσι φόρι!

Καϊ άφοΰ ήλευθερώθη ό 
προστάτης · άγιος, σηκώνει 
τό άδειο μανδήλι καί άρχίζει 
νά κοπανά έπάνω στό ξύλο 
δλους τούς έγκλειστους άγι
ους, συνοδεϋων κάθε κτύπημα 
μέ μιά τρομερή βρισιά :

— Πορτσι! Σκοστουμάτι! 
Φάτσε τζαλοΰτε! Πουπατσέτι 
ά νού σόλντε! Μαριγουόλι! 
Φετιέντε!—Δηλαδή: Χοίροι! 
’Ανήθικοι! Κιτρινομούρηδες! 
Πεντάρικες κούκλες ! Λωπο
δύτες! Βρωμιάρηδες!

Έξήντλησε, Εννοείται, όλό- 
κληρο τό λεξιλόγιον, χωρίς 
νά γνωρίζωμεν δμως, άν ή 
ψαροπούλα έσώθη.

ΑΧ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Εϊνε ένα άπό τά δαιμόνια 

μουσικά πνεύματα. Τάς πρώ- 
τας σπουδάς του έλαβε εις τό 
’^δβϊον 'Αθηνών, τό δποϊον 
κατά τάς απολυτηρίους εξε
τάσεις τοΰ άπένειμε τό χρυ- 
σοΰν μετάλλιον. Μετά ταΰτα 
τριετίας τελειοποιήσας τάς σπουδάς του πλησίον τοΰ περίφημου καθη
γητοΰ τοΰ Conservatoir τών Παρισίων A. Loeb. Αί συναυλίαι τάς όποίας 
έδωκε μέχρι τοΰδε είς Παρισίους καϊ άλλας μεγαλοπόλεις τής Γαλλίας, 
τόν άνέδειξαν καί τοΰ έξησφάλισαν λαμπράν θέσιν μεταξύ τών προεξεχόν- 
των καλλιτεχνών. Είνε τέλος ό Καλλιτέχνης τοΰ όποιου πρό ήμβρών είς 
μίαν μεγάλην συναυλίαν δ κ. Βενιζέλος έσφιξε μέ συγκίνησιν τό χέρι 
διότι τιμά έν τφ έξωτερικφ τήν 'Ελληνικήν τέχνην.

ΑΧΙΛΛΕ ,Σ παπαδημητριο . - Ό έν Παρισίοις 
δριαμίϊεΰων "Ελλην Βιολονσελίβτας.

μετέβη είς Παρισίους δπου διαμένει άπό
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