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ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.ΠΟ ΠΕΝΤΕ ΜΗΝΑΣ

Η
- Σμύρνη είναι 'Ελληνική ! 'Ελληνικός στρατός άποβιβασθείς τήν 

κατέλαβε. Καί μαζή μ’αύτήν μέγα μέρος τής ένδοχώρας. Ή παρά- 
ταξις τοΰ στρατού μας έφθασε έως τόν Ελληνικόν ποταμόν Μαίανδρον.

ΦανταζόμεΟα τί Οά έγινε έκεΐ κάτω ! Τό φανταζόμεΟα καί ήμποροΰ- 
μεν νά φαντασθοΰμε, διότι έγνωρίσαμεν πολύ καλά τήν Έλληνικωτά- 
την αύτήν πόλιν, τήν Γκιαούρ Σμύρνην, δπως τήν ώνόμαζον οί Τούρ
κοι ανέκαθεν.

Μόνον οποίος είχε πάει στήν Σμύρνην στά χρόνια της Σκλαβιάς είναι 
εις θέσιν νά άναπαραστήση κατά φαντασίαν τό τί έγινε έκεΐ κάτω μέ 
τήν άφιξιν τοΰ στρατού μας.

’Εχομεν ύπ' οψει έπιστολάς φίλων μας, ποΰ μάς περιγράφουν τάς 
σκηνάς τοΰ ένθουσιασμοϋ, άσυλλήπτου καί άφθάστου.

*
Ήδη ένα μήνα πριν είχαν φθάσει τά πλοία μας, ό «’Αβέρωφ», τό 

• Κιλκίς», ό «Λέων» κλ.. τά όποια έγειναν προσκύνημα λαχτάρας καί 
λατρείας.

Έν τφ μεταξύ είχε φθάσει καί ή έκ τοΰ κ. Π. Μαζαράκη, ώς προέ
δρου, τών κυριών Ρ. Κυριακίδου καί Καμάρα, τών κκ. Έμ. Λαμπαδα- 
ρίου, τμηματάρχου τής Σχολικής ‘Υγιεινής καί Δελλαπόρτα τοΰ Πολι
τικού Γραφείου τοΰ κ. Πρωθυπουργού, αποστολή τοΰ Πατριωτικού 
'Ιδρύματος Περιθάλ- 
ψεως, σπεύδουσα έξ 
όνόματος τής έλευθέ- 
ρας Μητρός νά περι- 
θάλψη τά θύματα τού 
Κατακτητοΰ μέ ρούχα, 
χρήματα κ.λ.π.

Ό «’Αβέρωφ» έλα- 
τρεύθη ώς θεότης. Είς 
ένα χωριό τοΰ έσωτε- 
ρικού τήν ήμέραν τοΰ 
'Αγίου Γεωργίου έκα
μαν λιτανείαν, διά τόν 
λόγον δτι... έώρταζε ό 
• ’Αβέρωφ». Ό «Λέων» 
έγινε κτήμα τών Σμυρ- 
ναίων, διότιεΐσέπλευσε 
πρώτος είς τόν λιμένα.

— Ό «Λέων» μας! 
λένε οί Σμυρνιοί καί 
κολλφ ή γλώσσα τους.

Είς δλα τά σπίτια, 
άπότό μνημειώδες μέ
γαρον, έως τό τελευ
ταίο καλυβάκι έχουν 
μιά είκόνα, κάρτ-πο- 
στάλ,φωτογραφίαν τοΰ 
• Λέοντος».

"Ολη δέ ή Μ. ’Ασία 
έσημαιοστολίοθη. Δέν 
είχαν σημαίες; Έκρέ- 
μασαν ένα γαλάζιο 
κουρελάκι.

Είς τό Χορόσκιοϊ 
διαδηλοΰντες τήν Ελ
ληνικότητα τοΰ χωριού 
οί κάτοικοι, ύψωσαν 
μίαν σημαίαν σαραν- 
τατριών μέτρων (άριθ.
43) μήκους, δ_ δέ πρώτος ύψώσας αυτήν, τόσον έθεώρησεν έαυτόν 
ευτυχή, ώστε έδωκε 100 λίρας υπέρ τής εκκλησίας τοΰ χωριού του.

Δέν περιγράφεται δέ τό τί έγινε μέ τόν κατάπλουν τοΰ «Άδριατικοΰ», 
τού όποιου έπέβαινεν ή αποστολή τοΰ Πατριωτικού 'Ιδρύματος.

Πρός Αποφυγήν παρεξηγήσεων ειχεν ύποδειχθή είς τά μέλη της νά 
ίήν πάρουν σημαίες μαζή της κλ. Εί δυνατόν ούτε γαλάζιο πανί. Καί 

ταν έφθασαν, άντίκρυσαν τήν πόλιν κατακεκλυσμένην άπό 'Ελληνικός 
σημαίας.

Παιδιά έτρεχαν άπό πίσω άπό τό αύτοκίνητον τής αποστολής καί 
βλέποντα ένα Αξιωματικόν έν στολή έφώναζαν:

— "Ενας Έλληνας! ένας Έλληνας !
*

II άποστολή εΐργάσθη-ι μεθοδικώτατα. Έστέγασε τά έγκαταλελειμ- 
μένα παιδιά, ίδρύσασα τό Εθνικόν Οίκοτροφεϊον, είς δ συνεκέντρωσε 
δλα τά υπό τών φονευθέντων, στρατευθέντων ή φυγόντων γονέων έγκα- 
ταλειφθέντα.

"Ιδρυσε συσσίτια, Πολυκλινικήν Παιδικήν, βρεφοκομικόν σταθμόν 
κλ. Τό έργεν της ύπήρξεν άληθώς Άγιον!

Ή Ιστορία τών άστεγων παιδιών ενθυμίζει τά παληα χρόνια τής

2 Μ Α'Ι’Ο υ, — Ή Ιστορική ήμερα διά τόν,'Ελληνισμόν. Είς τήν άποβάϋραν τής Σμύρνης ή Ιίατρίς 
πλευρισμένη Αποβιβάζει τήν ΰπο τόν κ. Ζαφειρίου μεραρχίαν.

Σκλαβιάς μέ τό παιδομάζωμα. Ό Βαλής Σμύρνης ίδών τόν μεγάλον 
Αριθμόν παιδιών, τά όποια έγύριζαν κουρελιάρικα έδώ κΓ έκεΐ, πειναλέα 
καί έλεεινά, ένσκήπτοντα δέ είς τούς ιστορικούς τενεκέδες τών σκουπι- 
διών διά νά σιτισθούν, έσκέφθη νά τά χρησιμοποιήσω ύπέρ τής πατρί- 
δος του. Ένω λοιπόν ήξευρε δτι δέν έχουν γονείς, άφοΰ αύτός τούς 
έξηνδραπόδισε ή τούς έστρατολόγησε ή τούς έκαμε νά φύγουν, έξέδωκε 
μίαν διαταγήν, δι’ ής έκάλει τούς ανυπάρκτους αυτούς γονείς νά τά 
περισυλλέξωσιν έντός 48 ωρών, άλλως θά τά έμάζευε αύτός. Καί έπειδή 
γονείς δέν ύπήρχον πλέον, τά έμάζεψε καί τά έκλεισε είς ένα μακρυνό 
σπίτι, διά νά τά έξισλαμίση.

Μιά γρηοΰλα δμως ποΰ περνούσε άπ’ έκεΐ ακούσε τά κλάματά τους 
καί έτρεξε καί τό είπε κρυφά στήν Δημογεροντία, τότε δέ κυρίαι τής 
Σμύρνης, ή Κ“ Βαφειαδακη, ή , Κα Λάσκαρη, ή Ι<“ Μίτσελ καί άλλαι 
τά περισυνέλεξαν. Τούς έδωκαν άπό ένα ρουχαλάκι καί φαγάκι, έως δτου 
έφθασε καί ή Άποστολή.

*

Σκηναί άπεριγράπτου ένθουσιασμοϋ έξετυλίχθησαν καί έξεδηλώθη 
καταφανέστατα ή δύναμις καί ή άκμαιότης τού Ελληνικού στοιχείου. 
Πέρα ώς πέρα ή Μικρά Άσία «ξεσκεπάσθηκε Έλληνικωτάτη, μόλις 
έφθασε ή Αποστολή τού Έλλενικού Πατριωτικού Ιδρύματος.

"Ενας γερούλης προσ- 
ήλθε ένώπιοντης μ’ένα 
ζευγάριτσαρούχια και
νούργια στό χέρι.

— Τάγόρασα στά 
Μέγαρα· είπε. Πάει πο
λύς καιρός τώρα. Τά 
κρύβω τριάντα χρόνια, 
γιά νά τά φορέσω 
μόνε γείνη Ελληνικό 
τό μέρος.

Ή φτώχεια, ή γδύ- 
μεια, ή κακομοιριά είς 
τάς λαϊκός τάξεις δέν 
περιγράφεται. Έκαλο- 
πέρασαν στό ψυχορρά- 
γη μα τού Κατακτητοΰ. 
Ψώρα, έξανθηματικός 
τύφος, δλες ή πληγές 
τούς έμάστισαν.

—Ήμινε πέτρα- έλε- 
γεν ό ένας Απάντων 
είς έρώτησιν. γιατί εϊνε 
καταβεβλη μένος.

— "Ημινε υποβρύ
χιο· απαντούσε άλλος, 
διά νά δικαιολογήσω 
τήν ώχρότητά του.

Ό πρώτος έσπαζε 
πέτρες· καταναγκαστι- 
κά έργα.Ό άλλοςέκρύ- 
βετο είςτάφους κενούς, 
είς ξεροπήγαδα, διά νά 
αποφυγή τήν τουρκι
κήν στρατολογίαν.

*
Εννοείται δτι άπό

, „ ...... άκρου είς άκρον ή
Σμύρνη εμεινε σημαιοστολισμένη επι ημέρας καί παρεδόθη είς τήν 
μέθην τής απελευθερώσεως, ένφ άκόμη Βαλής, άρχαί, στρατός ήσαν 
είς τάς θέσεις των.

Τό άτέρμον «καί» άλλαλάζον άπό ζητωκραυγάς, ιιανδολινάτες, πολι- 
τακια, ρομβίες, λαντερνες, έθνικούς ύμνους, υμνους τοΰ Βενιζέλου καί 
είς ολα τά μαγαζειά άνηρτήθησαν εικόνες τοΰ Μεγάλου Κυβερνήτου 
μέ μιά κανδήλα έμπρός ποΰ καίει νύκτα-μέρα.
, Ώς καί μέσα είς τάς έκκλησίας έθεάθησαν εικόνες τοΰ Βενιζέλου ώς 
αγίου Ελευθερίου........ χωρίς γυαλιά.

*
Φαντάζεσθε βέβαια τί έγινε μέ τόν κατάπλουν τής «Πατρίδος», πού 

μετέφερε τόν στρατόν μας, διά νά καταλάβω τήν πόλιν.
Τί ξημέρωμα θά ήτον έκεϊνο τής 2ας Μαΐου!
Οί φίλοι μας, ποΰ μάς γράφουν, άδυνατοΰντες νά μάς δώσουν τήν 

περιγραφήν άρκοΰνται είς τήν έπανάληψιν τής λέξεως : Φρενοκομεϊον ! 
Φρενοκομεϊον! Φρενοκομεϊον!

Δέν εχομεν καμμιά αμφιβολίαν. Έπειτα άπό τόσων χρόνων σκλαβιά, 
άπό τόσα βάσανα, τόσες κακουχίες, τέτοια κρίσιν άπό ένα πενταετή 
πόλεμον, μιά τέτοια άπότομη άπελευθέρωσις ξετρελλαίνει.

Άτυχώς τήν χαράν αύτήν έσπίλωσε καί αίμα, διά νά άποδειχθή 
άκόμη μίαν φοράν, δτιό Τούρκος είναι πάντοτε Τούρκος, είναι πάντοτε 
θηρίον, ποΰ πρέπει νά τοΰ κόψη κανείς τό κεφάλι διά νά παύση νά 
δαγκώνω·

Ένφ δλα είχον συμφωνηθή διά τήν παράδοσιν τής πόλεως ύπό τών 
αρχών, έδειξαν τήν μπαμπεσιά τους τήν τελευταίαν στιγμήν. Ένφ 
είσήρχετο δ είς τήν Πούνταν άποβιβασθείς στρατός καί διήρχετο έν 
πομπή καί θριάμβω κάτωθι τού Διοικητηρίου, μέσφ πλήθους κόσμου 
ύποδεχομένου αύτόν έν φρενίτιδι, άπό τό Κονάκι ήκούσΟησαν πυροβο
λισμοί καί χάλαζα βολίδων πολυβόλων ήρχισε άπό τά παράθυρα.

Η ΜΗΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΗ. — Πριν Ακόμη στολή στρατός 'Ελληνικός στήν Σμύρνη-η ΜεγάληΐΜητερα 
έστειλε βοήθειας στήν πολυπονεμένη κόρη. Μιά άποστολή τοΰ Πατριωτικόν Ιδρύματος άπο τον κ. 
Μαζαράκην τοΰ ύπουργεϊον τών Εσωτερικών, ώς πρόεδρον, τήν Καν Ρ. Κυριακίδου καϊ την Δσα 
Καμάρα, τόν τμηματάρχην Σχολ. υγιεινής τοΰ υπουργείου τής Παιδείας κ. Έμ. Λαμπαδάριον και τον 
κ. Δελλαπόρταν, τοΰ Πολιτικού Γοαφείου, έσπευσε νά περιθάλψη τους έκ τής δουλείας καί τών δει- - . - ’ »· < f »-- Λ— — —Α. Κ.. —.IV··

αύτά θύματα τοΰ Κατακτητοΰ, έξωθι τής άποθι^κης τοΰ w ,
νοπαθήμάτων τοϋ πολέμου άναπύπτοντας άδελφούς μας' Ίδέτε διανομήν ένδνμάτων είς τά δυστυχή

αυτά θύματα τοΰ Κατακτητοΰ, έξωθι τής Αποθήκης τοΰ Π. 'Ιδρύματος.

τόν μπαμπούλα Κεμάλ, ό όποιος έπί κεφαλής άγριων ορδών, έπειράθη 
νά τρομοκράτηση δι’ επιδρομών τά καταληφθέντα ύφ’ ήμών σημεία, 
δεχθείς Αρκετές κατραπακιές άπό τούς Τσοληάδες μας.

ΪΙλήν τά κόλπα τους αύτά μοιάζουν μέ τά ξαναζεσταμένα φαγητά, 
τόσες δέ φορές μάς τά έξεφούρνισαν, ώστε δέν κάνουν εϊς κανένα 
έντύπωσι. ψ

Και ένα μεγάλο άτύχημα, έπισυμβάν έν τώ μεταξύ είς τόν χαλκέντε- 
ρον Πρόεδρον τής κραταιάς Συμπολιτείας τοΰ Νέου Κόσμου κ. Ούΐλ- 
σων, ανακόπτει τάς έργασίας τής Διαοκέψεως τών Παρισίων. Ό Πρόε
δρος άποσύρεται τής Συνδιασκέψεως καί ένφ Ακούονται έξ Ούασιγτώνος

και μετριοπα- 
στοιχεϊον καί

Οί έπί κεφαλής τών τμημάτων καί οί άνδρες έπεσαν πρηνιδόν καί ή 
χάλαζα τοΰ μετάλλου έθέρισε τά άκακα γυναικόπαιδα, ποΰ έδεξιώθησαν 
τόν νικηφόρον στρατόν.

Τούς νομίζετε γιά παράφρονας αύτούς, ποΰ ένόμισαν δτι ήμποροϋσαν 
νά άντιτάξουν άντίστασιν; Κάθε άλλο. Ήτον καί αύτό άπό τής συνει- 
θισμένες κουτοπονηριές τών Τούρκων. Ένόμισαν δτι θά είχε πολιτικός 
συνέπειας ή πρόκλησις αύτή. Έφαντάσθησαν δηλαδή δτι οί δικοί μας Οά 
έξετρέποντο αχαλίνωτοι είς Αντεκδικήσεις καί θά άπεσοβεϊτο ύπό τών 
Μεγάλων ή παραχώρησις τής Σμύρνης είς ημάς.

Καί ή άλήθεια είναι, μολότι ή έγκαιρος καί σώφρων 
θής παρέμβασις τών άρχηγών συνεκράτησε τό ομογενές 
άπεσόβησε τό αιματοκύλισμα, δτι παρ’ ολίγον νά έπι- 
τύχη τό κόλπο τους. Έδέησε δέ νά έξαντλήση πάσαν 
πειθώ καί δλην τήν είλικρίνειάν του ό κ. Βενιζέλος 
ένώπιον τής Διασκέψεως, νά διαταχθή καί άνάκρισις, ί 
νά εύρεθοΰν δέ καί έντιμοι και ειλικρινείς Άγγλοι 
στρατιωτικοί διά νά έξακριβωθή ή άλήθεια καί νά.. . 
πάρουν τό ντούς τους οί σκύλοι αύτοί.

Φ
Τά ίδια έπανέλαβον καί εις τό έσωτερικόν, δπου 

άδείφ πάντοτε τών Συμμάχων ό Ελληνικός στρατός 
έπεξέτεινε τήν κατοχήν.

Άτακτα σώματα, Ζεϊμπέκηδων, καλώς δμως συντε
ταγμένα ύπό Αξιωματικούς μονίμους, υπό τήν μάσκαν 
τών έγχωρίων πληθυσμών, έξεγειρομένων δήθεν κατά 
τής Ελληνικής κατοχής, έπέδραμον καί προσέβαλον 
τήν Ελληνικήν παράταξιν καί εις τινα σημεία, δπου 
ύπερεϊχον Αριθμητικώς είχαν πρόσκαιρους έπιτυχίας.

Οΰτω Ανακατέλαβον τό Άϊδίνιον καί τό έκαμαν γιά 
λίγες μέρες Γήν Μαδιάμ. Έδήωσαν τήν πόλιν, τήν 
διήρπασαν, άπήγαγον γυναικόπαιδα, έτουφέκισαν Αμά
χους άνδρας, προσκόπους, έλήστευσαν καί ύπό τάς 
φλόγας ήτίμασαν τάς Έλληνίδας παρθένους.

Άλλ’ οί Σύμμαχοι, ύπό τάς όψεις Αντιπροσώπων 
τών όποιων διεδραματίσθησαν αύτά, έξουσιοδότησαν 
τόν Ελληνικόν Στρατόν νά έκτελέση χρέη αστυνομίας 
είς τά καταληφθέντα όπ’ αύτοϋ μέρη καί νά άποκατα- 
στήση τήν τάξιν.

Καί δ Ελληνικός στρατός άνακατέλαβε τό Άϊδίνι, 
έκαθάρισε δλα τά σημεία, έξετόπιοε τά κοπάδια τών 
ύαινών αύτών τής Ασίας καί κατέχει τώρα τήν ένδο- 
χώραν μέχρι τοΰ Μαιάνδρου Εύρωπάίκώτατα, είς πείσμα όλων τών 
καλοθελητών μας.

Υπογράφουν, δέν ύπογράφουν. Τήν μίαν ήμέραν μάς ανήγγειλε ό 
τηλέγραφος δτι πληρεξούσιοι τής Γερμανικής Κυβερνήσεως μεταβαί-

νουν είς τό Παρίσι διά νά υπογράψουν τήν συνθήκην τής Ειρήνης και 
τήν άλλην δτι δέν μεταβαίνουν. Άλλ’ έξερόβηχε ό στρατάρχης Φός καί 
οί αντιπρόσωποι εόρίσκοντο καθ’ όδόν, διά νά μάς τηλεγραφηθή δτι 
γυρίζουν πίσω καί νά ξαναβήξη ό Κέρβερος τοΰ Ρήνου καί νά βρεθούν 
στό Παρίσι. , _ , ,

Καί τέλος υπέγραψαν μέσα είς τά άνάκτορα τών Βερσαλλιών με την 
σχετικήν παράταν, άλλά καί μετά μίαν ψυχρολουσίαν, τήν όποιαν τούς 
έξεφώνησε δ γέρω-Κλεμανσώ χωρίς νά πουν «κιχ» οί Γερμανοί.

Ώς πρός τήν Αύστριακήν ειρήνην, οί Αντιπρόσωποι τής τεμαχισθεί- 
σης, άλλοτε κραταιάς Δυαδικής Μοναρχίας, είς τόσα τμήματα, δσα ήσαν 

τά μικρά κυβάκια ποΰ άπετέλουν τό μωσαϊκόν της, 
τήν υπέγραψαν, χωρίς νά πάρουν καί Αναπνοήν άκόμη. 
~ Καί έτσι έτέθη τελεία είς τό αιματηρόν αύτό δράμα.

Φ
Καί νά τώρα ή σειρά τής Θρρκης. Χωρίζεται έντε

λώς ή τύχη της άπό τήν Βουλγαρικήν συνθήκην καί 
κόβεται ό βήχας τής Βουλγαρίας, χωρίς νά τής δώ
σουν καμμίαν ελπίδα, χωρίς νά τής δώσουν καί λόγον 
τού τί Οά τήν κάνουν.

Καί ένφ φωνάζουν οί καλοθεληταΐ δτι χάνεται γιά 
μάς ή Θράκη, έξουσιοδοτεϊται άπό τήν Διάσκεψιν ό 
Ελληνικός Στρατός νά καταλάβω τό τρίγωνον Ξάν
θης -Γκιουμουλτζίνας καί ούτω όλη ή καπνοπαραγωγός 
περιφέρεια τής Δράμας - Καβάλλας - Ξάνθης - Γκιου
μουλτζίνας περιέρχεται άρτια εις ή μας.

Φ
Τί Οά γίνη τώρα ή Τουρκία; Θά τήν διαμελίσουν; 

Θά τήν μοιράσουν;
Κάτι ψιθυρίζεται περί σφαιρών έπιρροής, περί εντο

λών, περί ζωνών καί λοιπά.
Ή Αμερική θέλει έντολάς έπί τής Τουρκίας καί 

άλλοι αλλαχού καί μόνον ημείς εΐμεθα οί μακάριοι, 
ώς κρατούντες.........τήν Σμύρνην.

Βελτιώνομεν μάλιστα δλονέν τάς θέσεις μας. έγκαθι- 
στώντες καί'Ύπατον Αρμοστήν τόνκ. Στεργιάδην, άλ
λοτε Γεν. Διοικητήν τής Β. ’Ηπείρου, ό όποιος έβαλε 
κάθε κατεργάρην στόν μπάγκον του καί τά δύω του 
τά πόδια σ’ ένα παπούτσι.

Εννοείται δτι οί Τούρκοι βάζουν πάλιν ε’ις ένέρ- 
γειαντά παληα κόλπα τους. Απειλούν μέ Πανισλαμικήν 
έξέγερσιν, μέ Ιερόν πόλεμον κλ. Καί νομίζοντες δτι 
μπορούν νά έπιτύχουν κάτι, καί νά πιστεύση δ μή 
γνωρίζων αύτούς κόσμος, δτι εύρισκόμεθα είς τάς 
παραμονάς άγριου φανατικού σπαραγμού, έφεΰρον 
Κεμάλ, ό όποιος έπί κεφαλής άγριων ορδών, έπειράθη

ιο ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ. — Φαντάζεσθε βέβαια τί παιδομάνι θά είχε, διαρκοΰντος τοΰ πολέμου, μαζευθη 
στήν Σμύρνη. "Ολα τά παιδιά, ποΰ οί γονείς των στρατευθέντες ή έξοντωθέντες τά έγκατέλειψαν. 
έοωρεύθηοαν στήν Σμύρνη. Ό περίφημος λοιπόν Βαλής Ραχμή έσκέφθη να τά έξισλαμίοη δια παιδο
μαζώματος καί τά συνέλαβε. Ευτυχώς τά έσωσαν Κυρίες τής Σμύρνης καί ή άποστολή του Π. Ιδρύ
ματος τά περισυνέλεζε καί τά έγκατέστησεν είς τό Εθνικόν Οίκοτροφεϊον Σμύρνης. Ιδετε τα άσκουμενα.

άπειλαί κατά τής συναφθείσης Γερμανικής ειρήνης, υπογράφεται τέλος 
ή Βουλγαρική.

Άλλά ποΰ; Όχι είς τό Παρίσι, διότι, ώς είπε δ Τίγρις -Κλεμανρως 
δέν Αξίζουν οί Βούλγαροι τόσον, ώστε νά λέγουν καί αύτοί ή «Συνθηκη, 
τών Παρισίων». /
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Είς τό Νεγύ, ενα προάστειον τών Παρισίων, καί μέσα εΐς τήν αίθου
σαν τού Δημαρχείου, χωρίς τελετήν, χωρίς τίποτε, τήν υπέγραψαν.

Νά ίδοΰμε ποΰ θά όρισθή νά υπογράψουν οί Τούρκοι;

Ψ
Άλλ’ αύτό αναβάλλεται μαζή μέ τήν λύσιν τού Θρακικοΰ. Έν τώ 

μεταξύ άπό τήν θρςίκην έκδαόκονται αί βουλγαρικοί δυνάμεις καί τήν 
καταλαμβάνουν τμήματα Γαλλικοΰ στρατού. Ή άσφαλεοτέρα έγγύησις.

Έν τφ μεταξύ εξαγγέλλεται καί συνεννόησις μέ τήν Ιταλίαν διά τε 
τό Μικρασιατικόν, τό Νησιωτικόν καί τό Βορειοηπβιρωτικόν ζήτημα.

aaak.
Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΤΤΟΛΙΚΑΙΝIΚΗ. 'Ενώ τά άλλα μέλη τής άποστολής έπεόίδοντο είς τό Εργον των, ό ... 
Ααμπαδάριος ίδρυσε τήν Παιδικήν Πολικλινικήν ιιέ πέντε Ιατρεία, Παθολογικόν, Δερματολογικόν κτλ., 
είς τά όποια έγιναν άληθινά θαύματα, κοινωνία δέ και τύπος, μηδ’αϋτής τής Κιοουλον ίξαιρουμένης, 

άνέκρουσαν βμνους διά τήν Επιτυχίαν της.

Ό κ. Βενιζέλος έδειξε πρός τόν ’Ιταλόν Πρωθυπουργόν δλην τήν 
ειλικρίνειαν ποΰ τόν χαρακτηρίζει καί οί δύο άνδρες κατέληξαν είς συν
εννόηση’ πληρεστάτην, ικανοποιούσαν καί ήμας καί τούς ’Ιταλούς.

Καί ό Θεός βοηθό;. 'Ραίνεται πώς δλα θά έλθουν κατά τούς προαιώ
νιους πόθους μας καί τά όνειρά μας θά ενσαρκωθούν. 'Ολίγη υπομονή

*
Μόνον τό ζήτημα τής Κωνσταντινουπόλεως δένξέρομεν πώς Οά λυθή. 

Άλλά γιά άς βάλωμε τήν λογικήν κάτω. Άν ή Αμερική δέν δεχθή 
έντολάς έν Τουρκία, τί Οά τήν κάμουν τήν ΙΙόλι: Διεθνή ; Ούδετέοαν;

Άλλ· ηΛτ« Α Λ.»Λν------- .·---------

Άλλά γιά ας βάλωιιε τήν λογικήν κάτω. Άν ή Αμερική δέν δεχθή 
έντολα- ίν Tn..ev.·,. γί ΛΑ -ή- -.--,· τήν *

Άλλ’ ούτε ή Διεθνοποίησις, ούτε ή ούδετεροποίη- 
σις πληροί τούς όρους τοΰ Ανατολικού προβλή
ματος, τούς δρους τοΰ πολεμικού προβλήματος, 
δηλαδή μιάς παγίας ειρήνης, κατωχυρωμένης καί 
έξασφαλιζοιίσης τά έκ τών συνθηκών μέλλοντα νά 
προκόψουν εδαφικά καθεστώτα.

Τό Διεθνές ή Ούδέτερον καθεστώς Οά είναι διά 
τήν Κωνσταντινούπολιν πάντοτε ένα μεταβατικόν 
καθεστώς, πρόσκαιρου, τό όποιον θά Οέτη έν άμφι- 
βόλφ τήν τύχην της καί Οά τήν καθιστά έπίδικον. 
"Οταν μάλιστα — καί τοΰτο Οά είναι ζήτημα τιμής 
διά τούς Συμμάχους νά τήν βοηθήσουν — άνακύψη 
ή Ρωσσία. είτε ύπό μορφήν Δημοκρατικών, είτε 
’Ομοσπονδίας, καί τά ΙΙανσλαυϊστικά όνειρα άναβλα- 
στήσωσι, είναι έπιτακτικώς ένδεδειγμένον, άν αλη
θώς θέλουν ειρήνην μόνιμον καί παγίαν, νά άπαλεί- 
ψουν τήν έπί τής Βασιλευούσης ύποθήκην, νά λύσουν 
τώρα όριστικώς τό ζήτημα τής έπιμάχου πόλεως, 
κατακυροΰντες αύτήν είς . . . ποιον;

Είς τούς Τούρκους; Τούς Βουλγάρους; 
"Ας περιμείνωμε. Κυριακή κοντή γιορτή.

« « «

Τ-ΓΡΟΣΟΧΗ!— Πολλά μεταξύ κύλικας καί χειλέων 
* ■ πέλλει. Καί μεταξύ ίΰω φύλλων μας άκόμη ουνέ- 

δηοαν πολλά. Εΐς τό προηγούμενο·/ τεύχος μας, μέ 
πολλήν χαράν εϊχομεν αναγγείλει τήν σύστασιν Μονί
μου Γενικής 'Αντιπροσωπείας έν Σάμφ μέ πρακτορεία 
είς Χίον, Μιτυλήνην, Σμύρνην κλπ., τήν όποιαν άνέ- 
λαδε δ κ. Αημ. Γαλατσάνος.

Καί εϊμεθα ύποχρεωμένοι τώρα νά όηλώσωμεν δτι 
ήραμεν κάθε εντολήν άπό τόν κύριον αύτόν καί δτι

ΠΕΡΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΖΩΓΡΑΦΟΝ

Ή 'Εταιρεία Βυζαντινών Σπονδών διωργάνωσε σειράν διαλέξεων τών γνωστο- 
τέρων παρ’ ήμϊν Βυζαντινολόγων, Εν τή αιθούση τοϋ Ιίαρνασσοϋ, είς ίις ίίλαίίον 
μέρος 6 Σ. Μητροπολίτης, οί κ.κ. Ράδοε.’Αδαμάντιου, Κουκούλες κλπ.Ής γνωστόν 
ίδρυταί της 'Εταιρείας ϋπήρξαν οί κ.κ. θ. Ί'υπάλδος, Φ. Κουκουλές, Γ. Τσοκόπου- 
λος, Π. Ροδοκανάκης καί Ν'. Κολογερόπουλος. Μία τών Επιτυχέστερων διαλέξεων 
υπήρξε καί ή τοϋ Εκλεκτού ημών συνεργάτου κ. Ν. Δ. Καλογεροπούλου, γενομένη 
τήν 21*ην  Matov έν μέσω Εκλεκτού κόσμου, μεταξύ τών όποιων διεκρίνοντο οί 
κ.κ. Έξ. Ύπουργός τής Παιδείας, Σ. Μητροπολίτης καί πάντες οί λόγιοι. Έπέδειξε 
κατ’ αύτήν είκοσι προϋολικάς εΙκόνας, πεντήκοντα μεγάλος άντιγράφονς, ύπ’ αύτού 
τοϋ Ιδιον ποιηϋείσας, καί 10 περίπου άλλας αΰτουσίους τών μετά τήν άλωσιν 

Βυζαντινών ζωγράφων. ΙΙαραύετομεν τώρα τήν διάλεξιν :

Ανερχόμενος έπί τό βήμα τοΰτο ώς Συνιδρυτής 

καί Σύμβουλος τής Εταιρείας τών Βυζαντινών 
Σπουδών, ως θέμα μου έξέλεξα δπως άναπτύξω είς 

υμάς, τό «περί τής Βυζαντινής τέχνης καί τών Βυ
ζαντινών ζωγράφων·.

Τό θέμα τοΰτο, Κύριοι, οφείλω νά όμολογήω, 
είναι τό σπουδαιότερον, καί τό δυσκολότερον τών 
καθ’ δλου Βυζαντινών σπουδών, καί τό μάλλον 
πολύμορφον καί πολύτροπον, απασχόλησαν μέχρι 
τούδε άπειρίαν σοφών, αρχαιολόγων, Βυζαντινολο
γίαν καί καλλιτεχνών.

'Γόμοι ολόκληροι έχουσι γραφή περί τής Βυζαντι
νής Τέχνης, ή όποια είναι σήμερον τοΰ συρμοΰ 
καθ’ απασαν τήν Εύρώπην. μετά τήν άπαισίαν εκεί
νην έποχήν, καθ’ ήν ό Βυζαντινισμός έμυκτηρίζετο 

ώς τό πλέον εύτελές καί ταπεινόν τών πραγμάτων.
Τά ονόματα δέ τών Ντίλ, Μπαγιέ, Μιλλέ, Λαμπάρ, 

Ντιντρών, Βογκιέ έν Γαλλία, τοΰ Νταλτόν έν Άγγλίρ, 
τοΰ Σνάασσε, τοΰ Σάλτσνμπρεγ, τοΰ Ούγκερ, τοΰ 
Κράοτς, τοΰ Μπροκχάους τοΰ Βοίλφ, τοΰ Χαΐζεμπεργ 
καί τοΰ όνομαστοΰ Κροόμβαχερ έν Γερμανίρ. τοΰ 
περιφημοτάτου όλων ’Ιωσήφ Στριγγόβοκι, καί τοΰ 
Σβόμποντα έν Αόστρίρ, τοΰ διαβοήτου Κοντακόφ, 
καί τών’Λϋναλώφ, Σμιρνώφ κλπ. έν Ρωσίρ, δύνανται 
νά μαρτυρήσωσι περί τοΰ κολοσσιαίου μεγέθους τών 
έρευνών. καί τών μελετών τής Βυζαντινής τέχνης 
κατά τόν παρόντα χρόνον.

'Ώστε τό θέμα ημών τούτο δέν είναι άγνωστον 
ούδέ καί άνεξάρτητον.

Άλλ’ ούχί καί διά τοΰτο όλιγώτερον δύσκολον, 

διότι οφείλει τις έν βραχυτάτφ χρόνφ νά παράσχη 
ύμΐν τελειοτάτην συνοπτικήν καί άδρομερή έκθεσιν 

περιεχομένου τόσον μεγάλου καί τόσον άπειρου.
Καί τό σπουδαιότερον. Κύριοι, τό θέμα ημών τοΰτο όφείλομεν νά 

διεξέλθωμεν είς ολίγων μόνον λεπτών διάστημα, ιός έν προοιμίφ μάλ
λον, ή καλύτερον ώς έν εισαγωγή διά νά έξετάσωμεν διά πλειοτέρων 
τήν νεωτέραν ημών Βυζαντινήν Τέχνην, τήν μετά τήν Άλωσιν, ή δποία 
τόσον μεγάλη καί τόσον σημαντική ύπήρξεν, άλλά καί τόσον άγνωστος 
καί σχεδόν ανεξερεύνητος παρά τοΐς ξένοις καί παρ’ ήμϊν.

Άλλ’ ϊνα κατορθώσω πάντα ταΰτα χωρίς νά κουράσω ύμάς, καί χωρίς 
νά ύπερβώ τό τεθέν χρονικόν δριον, καί, τό σπουδαιότερον, χωρίς νά 
ύπερβαρύνω ύμάς δι’ υλικού άμεθόδου, έπιχειρώ ήδη νά παρουσιάσω

··■ *-■ >
J ■ ■

ΑΤΔ ΙΝΙΟΝ. — Λύτά άιρήκαν ή ύαινες τοϋ Έμύέρ καί τον Ταλαάτ άπό τήν ώραίαν πόλιν, δταν τήν 
άνακατέλαδον. Έδήωσαν, έσνλησαν, έσφαξαν, ήτίμασαν. Καί πολλά κορίτσια, δπως ή "Ελλη ΊωαννΙδον, 

φενγοντα τήν άτίμωσιν, έπιπταν είς τάς φλόγας τών καιομένων σπιτιών των.

δέν αναγνωρίζομε·/ καμμίαν δοσοληψίαν ένεργηθείσαν ύπ’ αύτού άπό
Matou έ. έ. καί εφεξής. "Οσον αφορά τήν έν Μικρ$ Άσίφ, Χίφ κλπ. 
αντιπροσωπείαν τού περιοδικού έπιφυλασσόμεθα νά κάμωμεν προσεχώς 
σχετικάς ανακοινώσεις.

ύμΐν τόν σκελετόν ή τάς βάσεις έπί τών όποιων Οά ανεγείρω τό τεχνι
κόν οικοδόμημα τοΰτο.

α’) ’Επειδή ή Χρ. Ζωγραφική άρχεται πρωϊμότατα έκδηλουμένη άπό 
τοΰ πρώτου μ. X. αίώνος καί διήκει μέχρις ημών καθ' άπαν τό μέγα 

δισχιλιετές διάστημα, διά τοΰτο άνάγκη νά διαιρέσωμεν ταύτην κατά 
τά δύο μεγάλα διαστήματα, είς δύο μεγάλας διαιρέσεις, ήτοι τήν προ 

τής' Αλώσεως χαί τήν μετά τήν"Αλωσιν Βυζ. Τέχνην, λαμβάνοντες 
ώς χρονικόν όριον τό θλιβερόν γεγονός τής πτώσεως τής Βασιλΐδος τών 
πόλεων.

β') Έπειδή έκάστη τών έποχών τούτων παρουσιάζει ιδιαιτέρας τινάς 
τεχνικάς έκφάνσεις καί ίδιους τύπους κατά διαφόρους καιρούς, διά 
τούτο άνάγκη νά ύποδιαιρέσωμεν τήν μέν πρό τής Άλώσεως είς τρεις 
ή τέσσαρας κυρίως περιόδους, τήν δέ άλλην είς περισσοτέρας, άναλόγως 
τών τόπων καί τών εργαστηρίων, ήτοι τήν μέν πρώτην διαιροϋμεν είς 
τήν Κατακομβιακήν άπό τοΰ Α'- Δ' αίώνος—τήν Ίουστινιάνειον (ΣΤ’ 
αίών), τήν έπί τών Μακεδόνων (Γ- ΙΑ' αίών), τής κλασικής ούτως είπεΐν 
?ορφής καί τήν έπί τών Παλαιολόγων καί μάλιστα τοΰ 'Ανδρονίκου, 

τε παρετηρήθη καί ή τελευταία Βυζαντινή άναγέννησις πρό τής 
Άλώσεως.

Τής δέ μετά τήν Άλωσιν τέχνης, είναι δύσκολον νά καθορίσωμεν έπα- 
κριβώς έκ τών προτέρων τάς περιόδους, επιφυλασσόμενοι μετά μικρόν 
νά ποιήσωμεν τοΰτο έν τινι συναφείφ πρός τινα μέρη, οίον, τό τοΰ Άθω, 
Κρήτης, Αθηνών, Έπτανήσου, Πελοποννήσου κλπ.

γ') Τρίτον, έπειδή έν τή Βυζαντινή Ζωγραφική παρατηρούνται ποι
κίλοι τρόποι ζωγραφήσεως, διά τοΰτο διαιροϋμεν τήν Ζωγραφικήν είς 
Τοιχογραφικήν, Μωσαϊκήν, καί Μικρογραφικήν, έπιφυλάσσοντες 
ίδιον λόγον διά τήν τεχνικήν τών φορητών εικόνων ή τήν διά τοϋ ώοΰ 
ζωγραφικήν.

δ’) Τέταρτον δέ καί τελευταιον, όφείλομεν νά άναφέρωμεν τούς ζω

γράφους, καί μάλιστα τούς σπουδαιοτέρους, διότι έξ αύτών υπάρχουν 
πάμπολλοι καί μάλιστα άξιοι έθνικής ευγνωμοσύνης, διότι μετέδωκαν 
ού μόνον τήν Τέχνην, άλλά 
καί τήν Θρησκείαν είς 
τούς Βουλγάρους, έξ ίσου, 
δσον καί είς τήν Δύσιν.

Τά ονόματα τών Βυ
ζαντινών ζωγράφων, οί 
όποιοι έζωγράφησαν τόν 
Άγ. Μάρκον καί άλλαχοΰ 
έκτός τής Βενετίας, καί 
μετέδωκαν ούτω πρό τοΰ 
Συμαβύου καί Γ ιώττου τήν 
πρώτην άνθησιν, δέν άξί- 
ζουσι νά γνωσθώσιν έν 
τή αίθούση ταύτη.

Άλλά καί οί ζωγράφοι 
έκεΐνοι μετά τήν Άλω- 
σιν, οϊτινες είργάσθησαν 
καθ' απασαν τήν'Ελλάδα 

καί οί όποιοι ανέπτυξαν 
τέχνην μεγάλην χαϊ θαυ

μαστήν δέν είναι άξιοι 
παντός έπαίνου καί θαυ
μασμού.

Συνήθως, Κύριοι, όμι- 
λοϋσι περί Αναγεννήσεως 
τής Τέχνης έν Ίταλίρ διά 
τών Φλωρεντινών και τών 
Ούμβριανών ζωγράφων, 
καί τών λοιπών, οϊοι είνε 
ό Μπρουνελέσκυ, ό Συμα- 
βύης, ό Ι’ιώττος, ό Μπελίνι, 
ό Άνδρέας Τάφφι κλπ.

Ούχί όλιγώτερον όμιλούσι καί περί τής Γερμανικής τοιαύτης διά τοΰ 
περιφήμου Δύρρερτ, τοΰ Λουκά Κράνοχ, τοΰ Όλμπάίν, τοΰ Άλντόρφερ 
καί τών λοιπών. Κατ’ αναλογίαν δέ καί περί τής Γαλλικής καί τής Τσπα- 
νικής τοιαύτης διά τών I. Φουκκέ, Εύσταθίου Λέ Σιέρ, τοΰ Βελάσκεζ 
καί τών λοιπών.

Άραγε καί ή Ελλάς, ή τόσους άγώτας δημιουργήσασα καί τόσους 
σοφούς κατά τόν χρόνον τής Δουλείας άναδείξασα, δέν είναι δυνατόν 
νά άξιώση, δπως όμιλώσι περί Ελληνικής Αναγεννήσεως; Ασφαλώς 
ναί. Δέν υπερβάλλω, κύριοι, τά πράγματα έάν εϊπω, ότι οί πλεΐστοι τών 
ζωγράφων αύτής ύπήρξαν αντάξιοι κατά πολύ τών πρωίμων έκείνων 
Εύρωπαίων συναδέλφων των.

Άλλ’ ήδη έπανέλθωμεν είς τήν πρό τής Άλώσεως Τέχνην καί μάλι
στα τήν πρωϊμοτάτην, ήτοι τήν Τέχνην τών Κατακομβών.

Ή Τέχνη αΰτη τών Κ. δσον άφορα τόν τρόπον τής έργασίας, άνάγε- 
ται εις τό είδος τής τοιχογραφίας, ή οποία ήτο πεποιημένη διά ύδατο- 
μιγών χρωμάτων. Άλλά περί τοΰ τρόπου τούτου εύθύς μετά μικρόν.

Αί Κατακόμβαι, ώς είναι γνωστόν, ευρισκόμενοι εΐς τήν περίχωρον 

τής Ρώμης, έκτός τών τειχών καί έκατέρωθεν τών κυρίων οδών, έχρησί- 
μευον κατ’ αρχήν ώς ταφή τών Χριστιανών καί βραδύτερον ώς τόποι 
προσευχής καί λατρείας, έπί τών τάφων τών Μαρτύρων.

Τούς τάφους τούτους έν γένει καί τάς μικράς τετραγώνους α’ιθού- 
σας, τάς καλουμένας Κρύπτας, ν.ατά τήν συνήθειαν τών Ελληνιστικών 

μεθόδων, έκόσμουν διά ποικίλων κοσμήσεων, κατ’ άρχήν μέν 'Εθνικών 

βραδύτερον δέ Συμβολικών, οίον Άγκυρας, ’Ιχθύος, Προβάτου κλπ. 
Ότε δέ κατά τόν τρίτον καί τέταρτον αιώνα αί Κατακόμβαι διηπλώθη- 
σαν τά μέγιστα, καί κατέστησαν τό μόνον Χριστιανικόν προσκύνημα, 
τότε και ή Ζωγραφική έν αύταΐς κατέστη μάλλον Χριστιανική καί συν- 
εμορφώθη πρός τάς τελετουργικός απαιτήσεις τών Χριστιανών.

Έπί μακρόν δέ χρόνον οί διάφοροι σοφοί προσεπάθουν νά έξιχνιά- 
σωσι τό βαθύτερον αίτιον, ή δπως λέγεται είς τήν έπιστημονικήν γλώσ
σαν, τούς συστατικούς τύπους τής οΰτω γεννηθείσης Χριστιανικής Τέ
χνης· δηλαδή έκ ποιων έλατηρίων όρμώμενοι έποίουν αίφνης νεαρόν 
άγένειον Ίησοΰν ή τόν Νώε παιδίον κλπ.

Τελευταιον δ’ έπεκράτησ3ν ή όντως όρθή ερμηνεία τοΰ Κ. Michel, ό 

ΑΘΩΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑ! — Τά χςοσφνγόχονλα τοΰ Άΐΰινιοΰ. ΤΙ τονς έκαμαν τά χαϋμένα τά χαιδάχια ;

όποιος πολύ εύστόχως παρεδέχθη, δτι υπάρχει σχεσις μεταξύ προσευχής 
καί τέχνης, ή καλύτερον οί ζωγράφοι προσεπάθουν νά άποδώσωσι 
δι’ εικόνων τάς δημώδεις προσευχάς τών Χριστιανών (έκλύτρωσις).

Άλλά γενικώς κρινομένη ή Τέχνη αΰτη. είναι τέχνη συμβολική καί 
ιστορική πώς, έφ’ δσον παριστάνει υποθέσεις τής Άγ. Γραφής.

Κυρίως δέ ή Τέχνη αΰτη τών Κ. όνομαζομένη ΙΙρώτη χριστιανική, 

κεΐται έκτός τών ορίων τής καθ’ αύτό Βυζαντινής ή οποία άρχεται 
δημιουργουμένη κατά τόν Δθν ή Ε°ν αιώνα έπί τή βάσει ανατολικών 
πάντοτε προτύπων. "Οσον άφορφ δέ τήν τεχνικήν τών κατακομθιακών 
εικόνων, αΰτη ανάγεται εΐς τό είδος τής τοιχογραφίας δί ύδατομιγών 

χρωμάτων, περί ών κατωτέρω.
Ένταΰθα προεβλήθησαν τέοσαρες προβολαί, παριστώσαι άφ*  ένός τήν περίχω

ρον τής Ρώμης χαί τοπογραφίαν τών κατακομβών έκατέρωθεν τών μεγάλων όδών 
(Ά.ππίας, Λαμπικάνας, Άστίας κλπ ) και άφ έτέρου τό ισωτιριχόν καί τόν Λιαπο- 
ομον, καί τήν τομ'^ν κατά βάθος μιάς τών μεγαλντέρων κατακομβών έν
τη όδφ ’Λππία. Έπεξηγήθησαν δέ λε.πτομερώς πάντα τά άναφερόμενα εΐς τήν 
•είΜοόομικήτ, τήν Ζ’··»χχ»αφ«χ»/>· καί τήν Τελετουργία**.

ΙΣννίχίΐα tic to aQoeexifJ 
ψ Φ Φ

ΔΕΔΕΑΓΑΤΣ
(ΠΡΟΤΤΟΛΕΜΙΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ. - Ο ΛΙΜΗΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ)

Οταν ήγκυροβολήσαμεν είς Δεδεαγάτς έπνεεν ένας έλαφρός νότιος 
άνεμος καί διά δύω πλοιαρίων, έντός τών όποιων εϋρίσκοντο όλοι οί 
έπιβαται μετά τών άποσκευών των, έπλησιάσαμεν μίαν ξυλίνην αποβά

θραν. Εύτυχώς δέν είχεν άκόιιη δυναμώση ό άπό νότου πνέων άνεμος 
ούτος, διότι άλλως Οά ήτο αδύνατος ή μετά τής ξηράς συγκοινωνία, 
οπότε τά άτμόπλοια άναγκάζονται συνήθως νά άποπλέωσιν έκεΐθεν, έως 

δτου κοπάση ό άνεμος. 
Άφ’ ού άπεβιβάσθημεν 
διήλθομεν διά τής αιθού
σης τών άποσκευών, άπό 
ένα ξύλινο δηλαδή μικρόν 
δωμάτιον έπί τής αποβά
θρας, δπου ό Βούλγαρος 
αξιωματικός έξήταζεν αύ· 
στηρότατα τά διαβατήρια 
καί τάς άποσκευάς τών 
διερχομένων.

Ή κίνησις τοΰ λιμένος 
καί τής πόλεως Δεδεαγάτς 
μετά τό κλείσιμον τών 
Δαρδανελλίων ήρχισε νά 
γίνεται πολύ ζωηροτέρα. 
Ούτως έν τφ λιμένι ώρ- 
μουν τότε πέντε σκάφη 
καί ένίοτε καί δέκα, μεταξύ 
τών όποιων συνηθέστατα 
είνε τά Florio καί Messa- 
geries. Λιμήν δμως δέν 
υπάρχει· δέν είνε ή ένας 
απέραντος μόνον όρμος 
μέ ένα μικρόν βραχίονα 
προφυλάσσοντα τάς λέμ
βους. Όταν πνέη μαλιστα 
έκεΐ νότιος άνεμος καί 
αύτά τά μεγάλα πλοία 
άδυνατοΰσι νά παραμέ- 
νωσιν έν αύτφ καί άπο- 
πλέουσιν άμέσως έκεΐθεν 

διά Καβάλλαν ή συνηθέστερον διά Σάμον καί Πόρτο - Λαγό, τό όποιον 
καί άποτελεΐ τό έπίνειον τών έμπορικοτέρων κέντρων τής Ξάνθης 
καί Γισυμουλτζίνης, έως ού κοπάση ούτος. Ή μετά τής ξηράς συγ
κοινωνία τών ατμόπλοιων γίνεται συνήθως διά ιστιοφόρων λέμβων, 
οπανιώτατα δέ καί έν γαλήνη μόνον διά απλών τοιούτων. Όλοι οί 
λεμβοΰχοι είναι "Ελληνες ναυτικοί, άλλά Βούλγαροι υπήκοοι, ίκανώ- 
τατοι δέ καί αληθείς θαλασσινοί. Ή άποβίβασις τών έμπορευμάτων 
ένεργεΐται δυσκολότατα, διότι δέν ύπάρχουσιν ή όλίγαι μόνον φορτη
γίδες, ή δέ προτίμησις τούτων έξαρτάται έκ τών φιλικών ή χρηματικών 
συμπαθειών τοΰ λιμενάρχου καί διά τοΰτο καί τινα τών πλοίων άναγκά
ζονται νά παραμένωσιν έκεΐ καί δέκα πέντε ένίοτε ημέρας, έως δτου 
κατορθώσωσι νά άποβιβάσωσι τά έμπορεύματά των. Όταν πνέουν ελα
φροί νότιοι άνεμοι καί είνε δυνατή ή διά τών ιστιοφόρων λέμβων άπο- 
βίβασις τών επιβατών καί άποσκευών των, τότε ρίπτονται δλοι είς αύτάς 
φύρδην μίγδην καί γίνεται πλέον ό κλαυθμός καί όδυρμός τών γυναι
κών καί παιδιών, μέχρις ού αύται πλησιάσωσι τήν δήθεν προκυμαίαν καί 
άποβιβασθώσιν, οπότε πάλιν αρχίζει ή έν τή αιθούση τών άποσκευών, 
μιά ξυλίνη δηλαδή παράγκα, αύστηρά έπιθεώρησις τών διαβατηρίων 
καί τών άποσκευών τών έπιβατών παρά τών άξιωματικών καί τών 
δργάνων των. Έν τούτοις καί πάλιν τό Δεδεαγάτς, πρό τής καταλήψεώς 
του ύπό τών Βουλγάρων, είχεν έτησίαν κίνησιν τετρακοσίων περίπου 
ατμόπλοιων καί ύπερχιλίων ιστιοφόρων. Ή πόλις άρκετά καλή. Τά 
δημόσια αύτής καταστήματα εύπροσωπότατα καί αί άπέρατποι τελω
νειακοί άποθήκαι, τουρκικής κατασκευής, δίδουσιν εύχάριστον δψιν είς 
τήν πόλιν. Πλήν δμως τούτων καί ή ρυμοτομία αύτής είνε κανονική 
καί αρμονική.

Άλλά μεταξύ πάντων τούτων υπερείχε τό οίκημα τοΰ Ελληνικού 
Προξενείου, έν μέσφ εύρυτάτου κήπου καί έπί τής παραλίας, παρά τόν 
φάρον τοΰ λιμένος, μέ τόν έπί τοΰ έξιόστου μεγαλοπρεπή θυρεόν του 
καί τόν μέγαν Ιστόν του, έφ’οΰ κατά τάς έπισήμους ημέρας έκυμάτιζεν 
ύπερήφανος ή κυανόλευκος μας. Έν αύτφ κατώκει καί ό πρόξενος ημών 
κ. Χαλκιόπουλος, συμπαθέστατος νέος άλλά καί ικανότατος καί έπι- 
βλητικότατος. Είς αύτόν οφείλεται καί ή μετά σθένους έγκατάστασις 
τοΰ Προξενικοΰ ημών γραφείου έν τφ οίκήματι έκείνφ, τοΰ οποίον
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τήν κυριότητα έζήτηααν και ήθέλησαν νά άμφισβητήσωσιν οί Βούλγα
ροι, άλλ’ ύπεχώρησαν ευθύς, ώς εϊδον αύτόν μέ τό δπλον εις τήν χεϊρα 
έτοιμον νά σαρώση πάντα, δστις ήθελε παραβιάσει τήν έξώθυραν. Καί 
διά τής εύγενείας του, άλλά καί ανδρικής στάσεώς του ύπεστήριζεν 
θαυμασίως τά 'Ελληνικά έκεϊ συμφέροντα καί ούδεμίαν παρέλιπεν 
εύκαιρίαν, δπως μετά θάρρους, άλλά καί διπλωματίας, Αντιμετώπιση 
οίονδήποτε εθνικόν ζήτημα καί προσφέρη τάς υπηρεσίας του ή βοη- 
θήση οπωσδήποτε πάντα έκεϊθεν διερχόμενον ομοεθνή.

Μεταξύ τών κατοίκων τοϋ Δεδεαγάτς, οί όποιοι συμποσοϋνται περί 
τάς δέκα πέντε χιλιάδας έν δλφ. ελάχιστοι εϊνε οί "Ελληνες άλλά καί 
οΰτοι μικροί ή μεγάλοι άρκετά φιλόξενοι πρός τούς έκεϊθεν διερχομέ- 
νους ήμετέρους, ως ή οικογένεια τοϋ "Ελληνος πράκτορος τής'Εταιρίας 
Χατζή -Δαούτ. Καί χαίρει κανείς, όταν βλέπη συγκεντρωμένους έκεϊ- 
τούς ολίγους "Ελληνας, μεταξύ τών οποίων καί τούς έκεϊθεν διερχομέ- 
νοις ναυτικούς μας, άδελφωμένους δλους καί ετοίμους, δπως διά μυριο
στήν φοράν άποδείξωσιν, έάν τό καλέση ή άνάγκη, οτι εϊνε πάντοτε 
πρόθυμοι νά προσφέρωσιν εαυτούς είς τόν ύπέρ τής Πατρίδος βωμόν. 
Καί ένθυμοΰμαι ζωηρότατα τόν ενθουσιασμόν μιάς συμπαθούς νεάνι- 
δος. ή οποία μέ τά βουρκωμένα μάτια της καί τά τρέμοντα χείλη της, 
Αφηγούμενη τάς σκληρός περιπέτειας τής οίκογενείας της καί τών ίδι- 
κών της κατά τούς δύω τελευταίους πολέμους μας, προσεπάθει άπό τήν 
συνομιλίαν μας νά άνακαλύψη, έάν πρέπει καί έκεϊνοι έκεϊ νά κοιμών- 
ται μέ τά ϊδια γλυκά όνειρα καί νά ζοΰν μέ τούς αύτούς κρυφούς 
πόθους καί τάς αύτάς ελπίδας τών προρην υποδούλων αδελφών μας καί 
ηδη ελευθέρων συμπατριωτών μας.

Ναί! Εϊνε άπολύτως άδύνατον, δσοι ζώμεν ύπό τόν έλεύθερον ούρα- 
νόν, νά φαντασθώμεν τάς πικρίας τών ζώντων έκεί άκόμη υποδούλων 
αδελφών μας καί μέ ποιους παλμούς καί ποιαν άπερίγραπτον άγωνίαν 
έξακολουθοΰσι νά ζώσιν άκόμη ύπό τήν πνιγηρόν έκείνην Ατμόσφαιραν 
μέ τάς συνεχείς καταπιέσεις, τούς διαρκείς διωγμούς των καί εκλιπα
ρήσεις καί τούς φόβους των άκόμη διά τήν ζωήν των! Καί έν τούτοις 
δέν έπαυσαν νά διατηρώσι πάντοτε κρυφά-κρυφά καί μέσα είς τά βάθη 
τής αγνής ψυ^ής των τό ιερόν πΰρ τοΰ ενθουσιασμού καί νά τό έκδη- 
λώνωσι ζωηρότατα εύθύς ιός άντικρύσωσιν έλεύθερον άδελφόν των.

Τήν πρωίαν τής έπομένης Ανεχωρήσαμεν έκεϊθεν σιδηροδρομικώς 
διά Κωνσταντινούπολιν, άφ’ οΰ καί πάλιν έγένετο αύστηροτάτη έπιθεώ- 
ρησις τών διαβατηρίων μας καί τών Αποσκευών μας.

ΒΛΣΟΣ ΑΔΑΜΑΣ 
« « «

Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ
— Διήγημα τοϋ Ίνδοϋ ποιητοΰ ΡαμπιντρανάΟ Ταγκόρ —

Χ
το δωμάτιο, πού ήταν δίπλα σ’έκεΐνο, δπου έμεΐς τά παιδιά συνηθί
ζαμε νά κοιμώμαστε, κρεμώνταν ένας Ανθρώπινος σκελετός, Τή νύκτα 
κροτάλιζε, δταν ο Αγέρας έπαιζε μέ τά κόκκαλά του. Τήν ημέρα τόν 
κάναμε έμεΐς νά κροταλίζη. Παίρναμε μαθήματα ’Οστεολογίας άπό ένα 

Απόφοιτο τής ’Ιατρικής, γιατί δ πατέρας μας εϊχε Αποφασίσει νά μάς 
μάθη δλες τής έπιστήμες. Πόσο έπέτυχε, δέν εϊνε άνάγκη νά τό πώ 

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΤΟΛ'. — Ή περίφημος κρήνη τοΰ Τόχ Χανέ.

σ’ έκείνους πού μάς ξέρουν, καί θάνε καλλίτερα νά τό άποκρύψω άπό 
έκείνους πού δέν μάς ξέρουν.

Πολλά χρόνια πέρασαν άπό τότε. Στό Αναμεταξύ, ό σκελετός έξαφα- 
νίοτηκε άπό τό δωμάτιο, δπως κ' ή έπιστήμη τής 'Οστεολογίας άπό 
τό μυαλό μας, χωρίς ν' άφήσουν πίσω τους κάνένα ίχνος.

Προχθές, τό σπίτι μας γέμισε άπό μουσαφιρέους καί υποχρεώθηκα 
νά περάσω τή νύχτα σ’ έκεΐνο τό δωμάτιο. Τώρα, στό Ασυνήθιστο 
έκεΐνο περιβάλλον, ό ύπνος άρνήθηκε νάρθή, καί καθώς στριφογύριζα 
άπ’ τδνα πλευρό στό άλλο, άκουα μιά-μιά τής ώρες νά χτυπούν στό 
ρολόι τού γειτονικού ναοΰ. Στά πολλά τό λυχνάρι, πού έκαιγε σέ μιά 
γωνιά τής κάμαρας, άφ’ ού άφησε λίγες τελευταίες αναλαμπές. έσβυσε 
όλότελα. "Ενας ή δύο θάνατοι είχαν συμβεΐ. τόν τελευταϊον καιρό, στήν 
οίκογένειά μας. καί, φυσικά, τό σβύσιμο τοΰ λυχναριού μού έφερε πέν
θιμες σκέψεις, καί μού θυμησε τό Χάρο. Στή μεγάλη κονίστρα τής 
Φύσεως, σκέφτηκα, τό φώς, ένός λυχναριού, πού χάνεται στό αιώνιο 
σκοτάδι, καί τό σβύσιμο τού φωτός τής μικρής μας Ανθρώπινης ζωής, 
είνε τό ίδιο πράγμα.

Τό ξεδίπλωμα τών συλλογισμών μου μοΰ έφερε στή θύμησι τό σκε
λετό. Έν <ϊ> προσπαθούσα νά φαντασθώ, σάν τί τάχα νάταν τό σώμα 
πού τόν έντινε. δταν ήταν στή ζωή, έξαφνα μοΰ φάνηκε σάν κάτι νά 
περπατούσε δίπλα στό κρεββάτι μου. καί ψηλαφούσε στόν τοίχο- 
’Άκουσα τή γρήγορη άναπνοή του. Μοΰ φάνηκε σάν νάψαχνε γιά κάτι 
πού δέν μπορούσε ναύρη, καί σάν νά γενόντουσαν τά βήματά του 
ολοένα πιό βιαστικά, μέσα στό δωμάτιο. "Ημουν βεβαιότατος, πώς αύτό 
δέν ήταν παρά ένα απλό γέννημα τής φαντασίας μου, πού τό προκά- 
λεσε ή Αϋπνία καί τό ερεθισμένο πνεΰμα μου, μά, ώς τόσο, δέν μπόρεσα 
νά μήν άνατριχιάσω δλος. Γιά νά Απαλλαχθώ άπ’τήν παραίσθησιν 
αύτή, φώναξα δυνατά:

— Ποιός εϊνε ;
Μού φάνηκε πώς τά βήματα σταματήσαν κοντά στό κρεββάτι μου, 

καί άκουσα τήν άπάντησι:
— Έγώ! ’Ηρθα νά βρώ τό σκέλετό μου.
Τό θώρησα παράλογο νά δείξω καί τόν παραμικρό φόβο, μπρος σ’ενα 

πλάσμα τής δικής μου φαντασίας. Αγκάλιασα, λοιπόν, λίγο πιό σφιχτά 
τό προσκεφάλι μου, κ’είπα μέ άδιαφορία:

— Ώραία δουλειά, τήν ώρα αύτή τής νύχτας ! Καί σέ τί θά σοΰ χρη
σίμευε ό σκελετός έκεϊνος τώρα;

Ή άπάντησις φαινόταν σάν νά έρχόταν Απ’ αύτήν τήν κουνου
πιέρα μου.

— Άκου κεΐ έρώτησις I Στό σκελετόν έκεΐνο, φίλε μοα, ήσαν τά κόκ
καλα, πού περίζωναν τήν καρδιά μου. Τά δροσερά θέλγητρα τών είκοσι 
έξη χρόνων μου Ανθούσαν ολόγυρά του. Πώς νά μήν έπιθυμώ νά τόν 
ξανάβω άλλη μιά φορά;

— Φυσικά' είπα. 'Επιθυμία πολύ λογική ! Λοιπόν, εξακολούθησε τήν 
άναζήτησί σου, κι’άσε με έμένα, νά προσπαθήσω ϊσως ευρώ λίγο ύπνο.

Ή φωνή άπήντησε:
,—-Μά παρατηρώ πώς είσαι μόνος. Ώραία! Θά καθήσω λιγάκι, καί 

θ’ άνοίξωμε μιά μικρή κουβέντα. Δώ καί κάμποσα χρόνια συνήθιζα 
νά κάθωμαι κοντά στούς Ανθρώπους καί νά μιλώ μαζύ τους. Μά τά 

τελευταία 36 χρόνια, βογγώ 
μόνο μέ τόν άνεμο, στά μέρη 
πού καίνε τούς νεκρούς.Ήθελα 
νά μιλήσω, άλλη μιά φορά, 
μ’ έναν άνθρωπο, όπως τόν 
παληόν καιρό.

"Ενοιωσα σάν κάποιος νά 
κάθησε στό πλάι μου. Δέχτηκα 
μέ καρτερία τήν κατάστασι 
αύτή, καί Απάντησα μέ δση 
μπόρεσα πιότερη οικειότητα-

— Ναί, Αλήθεια, θάνε ώραϊο. 
'Άς πούμε κάτι εύθυμο.

— Τό πιό εύθυμο πράγμα, 
εϊπε, πού μπορώ νά σκεφθώ, 
εϊνε ή ιστορία τής ίδιάς μου τής 
ζωής. "Ακου τηνε νά στήν πώ ί 

Τό ρολόι τοΰ γειτονικού 
ναοΰ χτύπησε δύο.

—Όταν ήμουνα στή γή τών 
θνητών, καί νέα, έξακολούθησε 
το φαντασμα, φοβόμουνα ένα 
πράγμα σάν τόν ίδιο τό Χάρο· 
τόν άνδρα μου. Τά συναισθή
ματα πού δοκίμαζα τότε, μπο
ρεί κανείς^ νά., τά παρομοιάση 
μέ κείνα ένός ψαριού πού πιά
νεται στ’ Αγκίστρι. ’Αλήθεια, 
ένας ξένος μέ άρπαξε, καί μέ 
άπόσπασε. λές, μέ τά πιό δυ
νατά άγκίστρια, άπό τό ειρη
νικό καί ήσυχο "περιβάλλον τών 
παιδικών μου χρόνων καί^δέν 
είχα κανένα τρόπο σωτηρίας 
άπ’ αύτόν. Κατά καλή μου τύ 
χη, δμως, έδωσε ό Θεός καί 
πέθανε, δυό μήνες ύστερα άπ’τό 
γάμο μας, κ’ οί συγγενείς καί 
φίλοι κλάψανε παθητικά*  γιά 
λογαριασμό μου. Ό πατέρας 
τού άνδρός μου, άφ’οΰ έξέτασε 
μέ μεγάλη προσοχή τό πρό
σωπό μου, εϊπε στήν πεθερά 
μου: «Βλέπεις; Έχει κακό

μάτι '.·... Έ'. Λοιπόν, πώς 
σοΰ φαίνεται ή ιστορία μου; 
Πιστεύω νά σ’ άρέση.

— Πολύ, άλήθεια! εϊπα.’Αρ- 
κετά εύθυμη εϊνε ή άρχή της!

— Άκου παρά κάτου: Γύ
ρισα στό σπίτι τοΰ πατέρα μου 
μέ χαρούμενη καρδιά. Ό κό
σμος προσπαθούσε νά μοΰ τά 
άποκρύψη, μά έγώ ήξερα καλά, 
πώς ήμουν προικισμένοι μέ 
σπάνια καί άκτινοβόλα εύμορ- 
φιά. Σύ, τί γνώμη έχεις;

—"Ισως· έψιθύρισα. Μά σκέ- 
ψου πώς ποτέ μου δέ σέ είδα.

— Τί: Δέ μέ είδες; ΚΓ δ 
σκελετός; Χά! χά! χά! Άς 
είνε! ’Αστειευόμουν. Πώς μπο
ρώ νά σέ κάνω νά πιστέψης, 
ότι εκείνες ή δύο τρύπες τού 
κρανίου μου, σά σπηλιές βα- 
θειές, περιείχαν τά γλυκύτερα, 
λαμπρότερα καί πιό περιπαθή 
μαύρα μάτια; Καί δτι τά χαμό
γελα έκεϊνα, πού μιά φορά 
Ανθούσαν στά κοραλένια μου 
χείλη, δέν είχαν καμμιά ομοιό
τητα μέ τά σαγόνια έκεϊνα, πού 
συνήθιζαν νά βλέπης νά κρο
ταλίζουν μέ τόν πιό Απαίσιο 
σαρκασμό; Ή απλή προσπά
θεια νά σέ κάνω νά φαντασθής 
τής χάρες, τά θέλγητρα,, της 
απαλές καί σταθερές, κΓ αρ
μονικές, καί γεμάτες λακκάκια, 
καμπύλες, πού στόν άνθό τής 
νεότης μου αύξαιναν καί λου
λούδιζαν άπάνω άπ’ τά ξερά 
έκεϊνα πολλά κόκκαλα. μέ κά
νει νά γελώ· μέ εξοργίζει. Οί

σκεφθοΰν, πώς τά κόκκαλα έκείνου τοΰ κορμιού μου θά χρησίμευαν 
μιά μέρα γιά μαθήματα ’Οστεολογίας. Ξέρεις, ένας νεαρός γιατρός, πού 
γνώρισα, μέ παρομοίασε μέ τή χρυσή άνθησι τοΰ λουλουδιού «τσαμ- 
πάκ». Αύτό έσήμαινε, πώς, γι’ αύτόν, δλοτό υπόλοιπο τής Άνθρωπότη- 
τος ήταν πλασμένο γιά νά τοΰ έξηγήση ή 'Επιστήμη τής Φυσιολογίας, 
δτι ήμουν ένα λουλούδι καλλονής. Μπορεί κανείς νά φανταοθή τό σκε
λετό ένός λουλουδιού «τσαμπάκ».

•Όπως ένα διαμάντι, πού σκορπάει λάμψεις, έτσι κ’έγώ, όταν περι
πατούσα, ένοιωθα πώς κάθε κίνησί μου άπλωνε ολόγυρά μου κύματα 
ώμορφιάς άκτινοβόλας. Ώρες πολλές συνήθιζα νά κάθωμαι καί νά μήν 
κάνω τίποτ’ άλλο, παρά νά κυττάζω τά χέρια μου, τά χέρια έκεϊνα 
πού θά μπορούσαν μέ άπειρη χάρι, νά κυβερνήσουν τά πιό ζωηρά καί 
ζοίρικα άρσενικά πλάσματα.

• Μά αύτός δ ολόγυμνος γέρικος σκελετός μου, μ’ εκείνες τής δυό 
τρύπες στό κρανίο, πού χάσκαν οά σπηλιές, σοΰδωσε ψεύτικη μαρτυρία 
έναντίο μου, ένώ έγώ ήμουν ανίκανη ν’ άντικρούσω τό λίβελο, τόν αισ
χρό. Νά, γιατί, άπ' δλους τούς Ανθρώπους, μισώ έσένα περισσότερο ! 
Ήθελα νά μπορούσα, δπως άλλοτε άλλους, νά έξαφανίσω γιά πάντα 
άπό τά μάτια σου τόν ύπνο, μέ τό όραμα τής θερμής εκείνης ροδαλής 
ώμορφιάς μου, καί νά σαρώσω γιά πάντα δλες εκείνες τής όστεολογικές 
σαχλαμάρες. πού εϊνε γεμάτο άπ’ αύτές τό μυαλό σου.

— Μπορώ νά σού δρκισθώ στό κορμί σου, Αναφώνησα, άν τώχες 
Ακόμα πώς ούτε ίχνος οστεολογίας δέν έχει μείνει στό κεφάλι μου, 
καί δτι τό μόνο πράγμα, πούτό πλημμυρίζει τώρα, εϊνε ένα άκτινοβόλο 
δραμα τελείας ώμορφιάς. πού λάμπει άπάνω στό μαύρο φοντο τής 
νύχτας. Τίποτ' άλλο δέ σοΰ λέω.

— Δέν εϊχα καμμιά φιλενάδα- έξακολούθησε ή φωνή. Ό μόνος μου 
άδελφός είχε Αποφασίσει νά μείνη ανύπαντρος. Στό σπίτι ήμουνα μόνη. 
Μόνη συνήθιζα νά κάθωμαι στόν κήπο, στόν ίσκιο τών δένδρων, και νά 
ονειρεύομαι, δτι δλος δ κόσμος ήταν πεσμένος σ’ έρωτα μαζύ μου, δτι 
τ’ Αστέρια, μέ τό άκοίμητό τους βλέμμα, ροφούσαν άπό τήν ώμορφιά 
μου, δτι τ’ άγέρι αναστέναζε μ ερωτική λαχτάρα, δταν, μέ τή μιά η 
τήν άλλη πρόφασι, περνούσε άπ’άπάνω μου, καί δτι τό λιβάδι, δπου τά 
πόδια μου άναπαύουνταν, άν είχε συνείδηση θάχανε πάλι τή συνείδησί 
του στό άγγιγμά τους. Μοΰ φαινόταν, πώς δλοι οί νέοι τού κόσμου ήσαν 
χορτάρια στά πόδια μου, και ή καρδιά μου, δέν ξέρω πώς, γενόταν δλο 
ενα πιό μελαγχολική.

• Όταν ό φίλος τού Αδελφού μου, δ Σεχάρ, πήρε τό δίπλωμά του 
άπό τήν ’Ιατρική Σχολή, έγεινε δ γιατρός τού σπιτιού μας. Τόν εϊχα 
κι’ άλλοτε ίδή πίσω άπ' τά παραπετάσματα. Ό Αδερφός μου ήταν ένας 
παράδοξος τύπος. Δέ φρόντιζε καθόλου νά κυττάζη τόν κόσμο μέ Ανοι
χτά μάτιαζ Δέν τού άρεσε, καί σιγά σιγά άποτραβήχτηκε άπ’ αύτόν, ώς 
πού σχεδόν έχάθηκε σέ μιά σκοτεινή γωνιά. Ό Σεχάρ ήταν δ μόνος 
του φίλος, κ’ έτσι ήταν ό μόνος νέος, πού μπορούσα νά βλέπω. ΚΓ δταν 
έπαιρνα, τό δείλι, τόν άέρα μου στόν κήπο, τότε τό πλήθος τών φαντα
στικών νέων, ποδχα στά πόδια μου, ήταν ό καθένας ένας Σεχάρ. . . . 
Άκοϋς; Τί φρονείς ;

‘Απάντησα μ’ ένα στεναγμό :
— Άχ ! Πόσο ήθελα νάμουνα Σεχάρ !
— Περίμενε λιγάκι! "Ακου πρώτα δλην τήν ιστορία! Μιά μέρα, τήν 

εποχή τών βροχών, είχα πυρετό. Ό άδερφός μου φώναξε τό γιατρό. 
Ήταν ή πρώτη μας συνάντησις. "Ημουν γερμένη σέ μιά κλίνη, Απέ
ναντι στό παράθυρο, κ’ έτσι ή πορφυράδα τ’ ουρανού, πέρα στή δύσι, 

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΤΓΟ την πΟΛΙ. — Τό ίπϊ τής ’Αβιοτικής άκτής τοΰ Βοοπόοον αύτοκςατορικύν χτρίπτεβον. 

πιό ξακουσμένοιγ ιατροί τής έποχής μου δέν' μπορούσαν, ποτέ, νά 

μιά μέρα γιά μαθήματα ’Οστεολογίας. Ξέρεις, ένας νεαρός γιατρός, πού

έρριχνε τής άνταύγειές του στό χλωμό μου πρόσωπο, καί τώβαφε ελα
φρά. Όταν ό γιατρός, μπαίνοντας, μέ κύταξε στά μάτια, έβαλα τόν 
εαυτό μου στή θέσι του, καί κύτταξα μέ τή φαντασία μου τόν εαυτό 
μου. Εϊδα στό περίλαμπρο φώς τοΰ δειλιποΰ, τό λεπτό έκεΐνο χλωμό 
πρόσωπο, γερμένο, σά μαραμένο λουλούδι, άπάνω στήν άσπράδα τοΰ 

μαλακού μαξηλαριού, μέ τής άνυπόταχτες μπούκλες, νά παίζουν γύρω 
άπό τό μέτωπο, καί τά ντροπαλά χαμηλωμένα βλέφαρα νά ρίχνουν 
μιά παθητική σκιά άπάνω σ’ δλο τό πρόσωπο.

»Ό γιατρός, μέ τόνο σιγανό καί ντροπαλό, ρώτησε τόν Αδερφό μου: 
«Μπορώ νά εξετάσω τό σφιγμό της ; » Έβγαλα ένα τορνευτό κΓ άφράτο 
χέρι, έξω άπ'τήν κουβέρτα. ·Άχ! σκέφτηκα, καθώς τό κύτταξα, άν 
φορούσα κ’ ένα βραχιόλι μέ ζαφύρια!». Ποτέ μου δέν εϊδα ένα γιατρό 
νά έξετάζη τόσο άδέξια τό σφιγμό ένός άρρωστου. Τά δάχτυλά του 
τρέμαν, καθώς άγγιζαν τό χέρι μου. Μετρούσε τούς βαθμούς τοΰ πυρε
τού μου,—μετρούσα τούς παλμούς τής καρδιάς του ... Δέ μέ,πιστεύεις ;

— Πώς όχι; είπα ... Οί χτύποι τής Ανθρώπινης καρδιάς Αφηγούνται
τήν ιστορία της. , _ „ ,

— Άφ’ ού άρρώστησα καί γιατρεύτηκα πολλές φορές, βρήκα οτι ο 
Αριθμός τών αύλικών, πού παραστέκουνταν στής φανταστικές μου υπο
δοχές, κάθε βράδυ στόν κήπο, ελαττωθήκαν άρκετά, ώς πού έμεινε ένας 
μόνο ! Καί, τέλος, στό μικρό μου κόσμο δέν ύπήρχε παρά μιά άρρωστη 
κ’ ένας γιατρός.

• ’Εκείνες τής βραδυές συνήθιζα νά ντύνωμαι στά κρυφά, μ’ένα οαρ'ι 

χρώματος καναρινιού, καί γύρω άπό τόν κότσο μου έπλεκα μιά γυρ- 
/ίάνδα άπό δροσερά άσπρα γιασεμιά. Καί μ’ ένα μικρό καθρέφτη στό 
χέρι, κατέβαινα στή συνειθισμένη μου θέσι κάτου άπό τά δένδρα.

•Έ! Λοιπόν! Μήν τυχόν νομίζεις πώς τό νά θωρής τήν ίδια σου 
ώμορφιά εϊνε πράγμα πού μπορεί γρήγορα νά σέ κούραση; "Α! 
Όχι! Γιατί δέν έβλεπα τόν εαυτό μου μέ τά δικά μου μάτια. Ήμουν 
σάν ένα διπλό πλάσμα. Κύτταζα τόν εαυτό μου, σάν νάμουν δ γιατρός. 
Κύτταξακαί μαγευόμουν καί τρελλαινόμουν άπ’ Αγάπη- Μά, μ' δλα αύτά 
τά χάδια, πού μέ Αφθονία έκανα στόν εαυτό μου, ένας στεναγμός έφού- 
σκωνε τό στήθος μου, κ’ή καρδιά μου βογγοΰσε σάν τ’άγέρι τής νύχτας.

•Όπως δήποτε, άπό τήν έποχήν έκείνη δέν ήμουν ποτέ μόνη. Όταν 
περιπατούσα, μέ τά μάτια χάμου, παρατηρούσα τά παιγνίδια τών μικρο- 
σκοπικών καί κομψών μου ποδαριών μέ ,τή χλόη, κ' έλεγα τί τάχα θά 
αισθανόταν δ γιατρός, άν ήταν έκεϊ καί έβλεπε; Τό μεσημέρι δ ούρα- 
νός πλημμύριζε Από φώς ηλιακό, καί ή Ατμόσφαιρα γινότανε βαρειά, 
χαυνωτική, δίχως κανένα ήχο, πάρεξ. πότε-πότε, ή Απόμακρη κραυγή 
ένός αητού, πού περνούσε ψηλά στόν άέρα. Έξω άπό τούς τοίχους τοΰ 
κήπου, δ πλανόδιος γυαλοπώλης περνούσε μέ τήν τραγουδιστή του 
φωνή : «Γυαλικά γιά πούλημα! Ποτήρια κρυστάλλινα !...». Κ’ έγώ, 
Απλώνοντας ένα σεντόνι, λευκό σάν χιόνι, άπάνω στή χλόη, έγερνα 
άπάνω μέ τό κεφάλι μου στό μπράτσο μου. Μέ μελετημένη Αφροντισιά 
τό άλλο μου μπράτσο άναπαύουνταν άπάνω στό Απαλό σεντόνι, καί 
φανταζόμουν, πώς κάποιος κύτταξε τή θαυμασία στάσι του χεριού μου, 
καί πλησίαζε καί τό άρπαζε μέσα στά δύο του χέρια, κι’ άπόθετε ένα 
φιλί στή ροδαλή παλάμη του . .. Πώς θάταν, άν τελείωνε έδώ τήν ιστο
ρία μου ; Πώς θά σοΰ φαινόταν ; ,

— Μέ δχι άσχημο τέλος· Απάντησα σκεπτικά. Θά έμενε, δίχως αμφι
βολία, λιγάκι Ασυμπλήρωτη, άλλά θά μπορούσα εύκολα νά περάσω τό 
υπόλοιπο τής νύχτας, συμπληρώνοντάς την μόνος μέ τή φαντασία μου.

— Μά αύτό θακανε τήν ιστορία παρά πολύ σοβαρή. Πού θάταν δ 
σκελετός μέ τά τριξίματα τών δοντιών του ;
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• Γι’ αύτό άφηοέ με νά προχωρήσω. Άμα ό γιατρός απέκτησε λίγη 
πελατεία, πήρε ένα δωμάτιο στό ισόγειο τοϋ σπιτιού μας, καί τώκανε 
κλινική καί φαρμακείο. Συνήθιζα τότε νά τόν άρωτώ στ' άστεΐα, γιά 
διάφορα γιατρικά καί δηλητήρια, καί πόσο άπό τοΰτο ή άπό κείνο τό 
φάρμακο, έφθανε γιά νάσκοτώση έναν άνθρωπο. Τό θέμα τοΰ άρεσε 
πολύ, γιατί τουδινε τήν εύκαιρία νά δείξη τή σοφία του. Οί συνομιλίες 
αύτές μέ εξοικείωσαν μέ τήν ιδέα τοΰ θανάτου. Κ’ έτσι ό "Ερως καί ό 
Θάνατος ήσαν τά μόνα πράγματα, πού γέμιζαν τό μικρό μου κόσμο. Ή 
Ιστορία μου πλησιάζει στό τέλος της. . . Δέ μένει πολύ άκόμη.

— Μά κ’ ή νύχτα κοντεύει νά τελειώση· έψιθύρισα.
— "Υστερα άπό λίγον καιρό παρατήρησα στό γιατρό μιά παράδοξη 

μεταβολή: Ήταν άφηρημένος καί φαινόταν, σάν νά ντρεπόταν γιά κάτι, 
πού προσπαθούσε νά μοϋ τ’ άποκρύψη. Μιά μέρα, άνέβήκε άπάνω 
κάπως πιό κομψά ντυμένος καί ζήτησε άπ’ τόν αδερφό μου νά τοΰ 
δανείση τό αμάξι του γιά έκεϊνο τό βράδυ.

• Μ’ έπιασε περιέργεια καί πήγα στό δωμάτιο τοϋ αδερφού μου γιά 
νά πληροφορηθώ. Άφ’ ού μιλήσαμε πρώτα γι’ άλλα πράγματα τέλος, 
τόν άρώτησα: «’Αλήθεια, Ντάντα*,  ποΰ θά πάη μέ τ’ αμάξι σου άπόψε 
ό γιατρός; » Ό άδελφός μου άπάντησε λακωνικά: «Στόν τάφο του! » 
— Άσ’ τ’ άστεΐα! είπα. Πές μου, άλήθεια ποΰ θά πάη ; » — «Νά παν

τρευτώ»,εξήγησε. «Ώ! ’Αλήθεια; » είπα, καί γέλασα πολύ καί δυνατά.
, »Σέ λίγο έμαθα άπό τόν άδερφό μου, πώς ή νύφη ήταν μιά κληρο

νόμο, πού θάδινε στό γιατρό μεγάλη προίκα. Μά γιατί νά μοΰ κάνη 
τέτοια προσβολή, νά μου τ’ απόκρυψη δλα; Μήπως τόν παρακάλεσα 
ποτέ, μήπως ποτέ του.ζήτησα νά μήν παντρευτή, γιατί αύτό θά ράγιζε 
τήν καρδιά μου; Οί άνδρες δέν έχουν πίστι. Σ’ όλη μου τή ζωή ένα 
μόνον άνδρα γνώρισα, καί σέ μιά στιγμή έκανα αύτήν τήν άνακάλυψι.

• "Οταν ό γιατρός, ύστερα άπ’ τήν εργασία του, ήρθε άπάνω κ’ ήταν 
έτοιμος νά φύγη, τούπα μέ γέλιο ζωηρό: «"Ετσι, λοιπόν, γιατρέ, παν
τρεύεσαι άπόψε ;» Ή. ευθυμία μου, δχι μόνο έκανε τό γιατρό νά τά 
χάοΐΐι μά καί τόν έρέθισε. «Μά πώς, εξακολούθησα, θά κάνης τούς 
γόμους σου, δίχως φωταψίες καί δίχως μουσική ’Αναστέναξε καί 
μούπε: «Είνε, λοιπόν, ό γάμος μιά εύκαιρία γιά χαρά; » Έσκασα καί 
πάλι άπ’ τά γέλια. «“Οχι, δχι! είπα. Αύτό ποτέ δέν μπορεί νά γίνη. 
Ποΰ άκούστηκε γάμος δίχως φώτα, καί δίχως μουσική ; » Τόσο πολύ 
σκότισα τόν άδερφό μου, ώστε άμέσως αύτός διέταξε τούς δούλους νά 
κάνουν προετοιμασίες γιά μιά εύθυμη γιορτή. Καί δλον τόν καιρό διε- 
τήρησα τήν εύθυμία^ μου καί μιλούσα γιά τή νύφη, καί τί τάχα, θά 
συνέβαινε, καί τί θάκανα έγώ, δταν ή νύμφη έρχόταν σπίτι. — «Καί, 
γιατρέ, άρώτησα, θά έξακολουθήσης νά έξετάζης πιά τούς σφιγμούς 
τών αρρώστων; Χά!χά!χά! » Άν καί δέν μπορεί ποτέ κανείς νά μπή 
μές στό μυαλό τοΰ άνθρώπου, καί μάλιστα τοΰ άνδρός, καί νά τό δή 
πώς εργάζεται, δμως μπορώ νά πώ μέ όρκο, πώς τά λόγιά μου αύτά δια
πέρασαν τήν καρδιά του, σά θανατηφόρα βέλη.

• Ντάντα, ό μεγαλείτερος &&ες>φός.

ΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝ1ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΟΓΡΑΦΙΑ

— Ν. Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΦΠΦΥΛΦΣ —

Μετάφρ. Κ. ΤΡΙΚΟΓΛΙΔΗΣ

Ηπαρελθοΰσα έφέτος χειμερινή περίοδος υπήρξε μία άπό τάς πλέον 
γονίμους είς καλλιτεχνικήν παραγωγήν καί έκδήλωσιν, τόσον κατά 

ποσόν, δσον καί κατά ποιόν, καί ποικιλίαν τών συνθέσεων, καί θεμά
των. Ζωγράφοι νέοι καί παλαιοί, ήμέτεροι καί ξένοι, διωργάνωσαν 
συνολικός καί άτομικάς εκθέσεις ούχί όλίγας· καί είς τό Ζάππειον (Έλ- 
ληνο - Γαλλική) καί είς τήν αίθουσαν «Ζέο» καί είς τήν αίθουσαν τής 
«Ανατολής», καί εις τόν «’Ελεύθερον Τύπον». Οί Γιαλλινάς καί Όθω- 
ναϊος έκ τών παλαιοτέρων μαζύ μέ τόν Σ. Βικάτον, οί Χρηστοφής, 
Κογεβίνας, Μαγιάσης έκ τών νεωτέρων, ό Φέρσι, Τσεχοσλοβάκος καί ό 
Ροδοκανάκης έκ τών ξένων καί ξενιζόντων κατά τήν Τέχνην καί τελευ
ταίου ό Ν. Καλογερόπουλος κλείει τήν έφετεινήν σειράν μέ τήν ξεχω
ριστήν αύτού τέχνην, τήν άφιερωμένην μόνον εϊς έν είδος, τήν θαλασ

σογραφίαν. Έκ πάντων τούτων τών ζωγράφων ό πλειότερον γνωστός 
είναι ό κ. Άγγ. Γιαλλινάς, ό όποιος άπό έτών τώρα δΓ υδατογραφιών 
άναπαριστά τοπεϊα τής Κερκύρας πρό παντός, τής ιδίας αύτοϋ Πατρίδος. 
Μετ’ αύτόν ό κ. Όθωναΐος, εϊς άπό τούς καλυτέρους τοπειογράφους, 
ασχολούμενος κυρίως μέ τοπεϊα τοΰ Πόρου, έδειξε τήν ίσχυράν αύτοϋ 
τέχνην, τήν οποίαν έφέτος εξώθησε καί πέραν άκόμη τής καθιερωμένης 
5®χνης του πρός τήν επαναστατικήν τοΰ ίμπρεσσιονισμοΰ τεχνοτροπίαν. 
Εκ τών άλλων ό μάλλον ιδιόρρυθμος ύπήρξεν ό Α. Χρηστοφής, έκλέ- 

γων τά μοτίβα του άπό τόν λαόν, καί τάς λαϊκάς συνήθειας. Άλλ’ εκεί
νος ό όποιος προεκάλεσε τό μεγαλύτερον ένδιαφέρον—καί ομιλώ άντι- 
κειμενικώς καί έκ τών υστέρων — τοΰ κόσμου, καί έπραγματοποίησε 
τάς μεγαλυτέρας εισπράξεις, ύπήρξεν 
ό κ. Ν. Δ. Καλογερόπουλος, γνωστός 
εις τούς άναγνώστας τής «Εικονο
γραφημένης» άπό τάς Βυζαντινός 
αύτοϋ μελέτας.

Νεώτατος οΰτος, παρουσιάσθη ώς 
καλλιτέχνης τό πρώτον — μαθητής 
άκόμη — είς τήν Μεγάλην Έκθεσιν 
τοΰ Ζαππείου τό 1910 μέ μικρόν πί
νακα του, παριστώντα τρικυμίαν είς 
μίαν δύσιν Ήλιου. Τόνε έμεσουράνει 
ή θαλασσογραφική δόξα τοΰ Χατζή, 
ό όποιος δίπλα είς τόν μικρόν θαλασ
σογράφον είχε τοποθετήσει τόν πίνακα 
αύτού τό «Λιμάνι», ωραίες ψαρρόβα- 
ρκες Αραγμένος είς τό Λιμάνι. Άπό 
τότε ό Χατζής βλέπων τήν μανιέραν 
τοΰ νεαρού ομοτέχνου του μέ τήν

• Ή τελετή τού γάμου Οά γενόταν άργά τή νύχτα. Πριν αναχώρηση 
ό γιατρός κι’ ό άδερφός μου, πήραν ένα ποτηράκι κρασί, έξω στό 
χαγιάτι, δπως ήταν ή συνήθειά τους. Τό φεγγάρι μόλις είχε βγή.

• Ανέβηκα άπάνω μέ τό χαμόγελο στά χείλη κ’είπα; ■ Λησμόνησες 
τούς γάμους σου, γιατρέ ; Δέν είνε ώρα νά πηγαίνης; »

• Έδώ πρέπει νά σοΰ πώ μιά λεπτομέρεια. Είχα, στό αναμεταξύ, 
κατεβή κάτου στό φαρμακείο, καί πήρα λιγάκι άπό κάποια σκόνη, ποΰ 
σέ μιά κατάλληλη στιγμή, τήν έρριξα, δίχως νά παρατηρηθώ, στό 
ποτήρι τοΰ γιατρού.

«Ό γιατρός, ήπιε τό κρασί του καί μέ φωνή τρεμουλιαστή άπ’ τή 
συγκίνηση καί μέ μιά ματιά, πού έσχισε σά μαχαίρι τήν καρδιά μου, 
είπε : «Ναί, πρέπει νά πηγαίνω·.

■Τά όργανα άρχιζαν νά παίζουν. Πήγα στήν κάμαρά μου καί ντύ
θηκα τά νυφικά μου ροϋχα, δλα άπό μετάξι καί μέ χρυσά στολίδια. 
Έβγαλα άπ’ τήν κασσέλα μου τά διαμαντικά μου καί τάλλα μου πετρά
δια καί τά φόρεσα δλα. “Εβαλα άκόμα καί τό κόκκινο σημάδι τής νύμ
φης στό μέτωπό μου. Καί ύστερα, στόν κήπο, κάτω άπό τά δένδρα, 
ετοίμασα τήν κλίνη μου.

• Ήταν μιά ώραία νύχτα. Ό έλαφρός μπάτης άλάφρωνε μέ τά φιλιά 
του τήν κούρασι τοΰ κόσμου. Τά μϋρα τών γιασεμιών καί τών «μπέλα» 
πλημμύριζαν τόν κήπο μέ γλυκό μεθύσι.

•"Οταν οί ήχοι τής μουσικής άρχισαν νά λιποψυχούν, καί τό φώς 
τοΰ φεγγαριού νά γίνεται ολοένα πιό χλωμό, κι’ ό κόσμος, μέ δλα δσα 
τόν συντροφιάζουν στή ζωή, Σπίτι καί Συγγένειες καί Φιλία, νά σβύ- 
νουν λίγο-λίγο άπ’ τήν άντίληψί μου, σά μιά οπτασία—τότε έκλεισα 
τά μάτια μου καί χαμογέλασα.

■ Φαντάστηκα, δτι άμα οί άνθρωποι έρχονταν καί μ’ έβρισκαν έκεΐ, 
Οά βλέπανε έκεϊνο τό χαμόγελο άποτυπωμένο στά χείλη μου, σαν ένα 
ίχνος κρασιού τριανταφυλλένιου, καί δτι, δταν έτσι άργά - άργά θά 
έμπαινα στόν αιώνιο νυμφικό μου θάλαμο, θά έφερνα μαζύ μου τό 
χαμόγελο έκεϊνο, ποΰ Οά φώτιζε δλη μου τή μορφή. Μά, αλλοίμονο! 
Ποΰ είνε ό νυμφικός μου θάλαμος; ’Αλλοίμονο! Ποΰ είνε εκείνα τά 
νυφικά μου ρούχα, όλο μετάξι, κι’ έκεϊνα τά πλούσια στολίδια; "Οταν 
ένα κρστάλισμα μέσα μου μέ ξύπνησε, βρήκα τρεις μάγκες νά μαθαί
νουν 'Οστεολογία άπό τό σκελετό μου. Έκεΐ πού μιά φορά στόν κόρφο 
μου πάλλανε ή χαρές κ’ ή λύπες μου, καί τά πέταλα τής νεότης μου 
άνοιγαν ένα,· ένα, έκεΐ ό δάσκαλος μέ τό δείχτη του καταγεινόταν νά 
τούς λέη τ’ όνομα τοΰ κάθε μου κοκκάλου. "Οσο γιά τό χαμόγελο, πού 
μέ τόση φροντίδα άποτύπωσα στά χείλη μου, είδες κανένα του σημάδι;

• Έ ! Λοιπόν, λοιπόν; Σ’ άρέσει ή ιστορία μου ; »
— Ήταν πολύ τερπνή, άλήθεια· είπα.
’Εκείνη τή στιγμή ή πρώτη κουρούνα άρχιζε νά κράζη.
— Είσαι έδώ; έρώτησα.
Καμμιά άπάντησις!
Κ’ ή πρώτες λάμψεις τής αύγής φώτισαν τό δωμάτιο.

άκακην ψυχήν του, προεμάντευσε, καί προεΐπε τήν δόξαν τοΰ Καλογε- 
ροπούλου, διότι διέκρινε καλώς καί κατά βάθος τό ισχυρόν αύτοϋ 
τάλαντον. Έπί εξ έτη ό Καλογερόπουλος, διανύων σπουδάς έν Άθήναις 
καί Μονάχφ, δέν ήκούετο σχεδόν.

Έξαφνα τόν Απρίλιον τοΰ 1916, έπανελθών άπό τήν Βαυαρι
κήν πρωτεύουσαν, μάς έπανεθύμισε μέ ζωηρότητα τήν τέχνην του, διά 
μιάς ατομικής έκθέσεώς του εις τό Ζάππειον, παρατάξας 73 πίνακάς 
του, δλους θαλασσογραφικούς. "Ολοι τότε έχαιρέτισαν μέ χαράν τήν 
έπίδειξιν τοϋ ισχυρού αύτοϋ ταλάντου, διότι είχε πεθάνει έν τφ μεταξύ 
καί ό Χατζής καί έστερούμεθα ένός θαλασσογράφου, έκτος τοϋ καλού 
καί άγαθού Αιμίλιου Προσαλέντη. Έφέτος πάλιν μετά τήν τόσην πλη
θώραν τών εκθέσεων καί τήν κούρασιν, ήν ήσθάνθη ό κόσμος, ό Καλο
γερόπουλος, έγκαινιάζων τήν Οαλασσογραφικήν του έκθεσιν διά ύπερε- 
ξήκοντα πινάκων του, συνεκέντρωσε τήν αγάπην καί τό ένδιαφέρον τού 
κόσμου. Ήγοράσθησαν δέ τά πλεϊστα τών έργων αύτοϋ από τόν έκλε- 
κτότερον καί φιλοτεχνικώτερον κόσμον. Οί ύπουργοί κ.κ. Τσιριμώκος καί 
Λίγκας, ό κ. Διαμαντίδης, ή κόμησσα Ριαγκούρ, ό κ. Πάτσης, ό κ.Εμπει
ρικός, δ πρόξενος Ψιακής καί ύπερτριάκοντα άλλοι κύριοι έγένοντο κάτο
χοι τών καλυτέρων του πινάκων.Ή κριτική ύπήρξε όμοφώνως εύνοϊκω- 
τάτη δΓ αύτόν, άφιερώσασα θερμής συμπάθειας άρθρα διά τήν τέχνην 
του. Καί είχον πράγματι δίκαιον, διότι συνεκέντρωσε άπασαν τήν ζωήν 
τής θαλάσσης καί τήν ειρηνικήν καί τά γεγονότα τοϋ πολέμου. Τϋποι 
καραβιών, αλιευτικών πλοιαρίων, άπό τήν Γαλαξιδιώτικη Σκούνα έως 

τά Βατικιώτικα Διχτοκάϊκα, τϋποι πο
λεμικών άπό τοΰ θρυλικού «Αβέρωφ· 
μέχρι τών κολοσσών ύπερδρέδνωτ, 
άπησχόλησαν τόν χρωστήρα τοΰ νέου 
θαλασσογράφου. Ή «Ναυμαχία τοΰ 
Ναυαρίνου», δ «Αβέρωφ στήν Πόλι», 
ό «Συμμαχικός Στόλος», αί «Ανθρα
κεύσεις · καί άλλα έδειξαν, έκτος 
τοΰ ωραίου χρωματισμού, δν κατέχει, 
καί τήν ουνθετικότητα τοΰ καλλιτέ
χνου, εις τήν όποιαν, εϊμεθα βέβαιοι, 
Οά καταστή πολύ δυνατός. Ευχής έρ
γον δτι ή Ελλάς, ή πλημυρισμένη 
άπό θάλασσαν, εΰρεν τόν καλλιτέχνην, 
δ όποιος μέ εύσυνειδησίαν θά έργασθή 
δι’αύτήν, άνανεώνων τήν μεγάλην καλ
λιτεχνικήν δόξαν τοϋ Βολωνάκη, τοϋ 
Όλτομούρα καί τοΰ Χατζή.

At ώοαιότεραι βίκονογραφημέναι διαφημίσεις τών Εντόκων Γραμματίων, συμβολικά! καί at δΰο, έργα τον κ. Περ. Λύτρα.

Η ΤΕΧΝΗ ΕΝ ΤΗι ΡΕΚΛΑΜΑ·

Είναι ενα έτος τώρα καί πλέον ποΰ οί κεντρικοί δρόμοι τής πρωτευ- 
ούσης άλλαξαν δψιν καί άντί τών ποικ.ιλοχρώμων καί κακότεχνων 

ώ: έπί τό πολύ θεατρικών προγραμμάτων ή οδός Σταδίου καί αί άλλαι 
άρτηρίαι προβάλλουν τώρα είς τά μάτια τοΰ διαβάτου σάν πτέρυγες 
μεγάλης καλλιτεχνικής έκθέσεώς. , , _

Έκείνη ή πρόσοψις ιδίως τοΰ Υπουργείου τών Οικονομικών, έγινε 
αγνώριστη κυριολεκτικώς καί άντί τοϋ έλεεινοϋ μωσαϊκού, του κουρε
λιάρικου, μέ τά ριπιζόμενα άπό τόν άνεμον βρωμόχαρτα καί κρεμα
σμένα σάν πατσαβούρες απλωμένες στά σχοινιά τής μπουγάδας, βλέπει 
κανείς καί εύγνωμονεϊ πρός τόν άγνωστον μεταρρυθμιστήν τέσσαρα 
ωραία ταμπλώ, μεγάλου μεγέθους, καλλιτεχνικώτατα, ποΰ τραβούν καί 
ευχαριστούν τό μάτι. , ι

Δέν θά σχετίσωμεν καθόλου τό ζήτημα τής ρεκλάμας,—διότι περί 
ρεκλάμας τών Εντόκων Γραμματίων καί τού Έθνικοΰ Δανείου, ποϋ έγι- 
νεν αφορμή τής μεταμορφώσεως αύτής τών δρόμων, πρόκειται — μέ τό 
άν συνετέλεσεν αυτή είς τήν ύπεραπροσδόκητον έπιτυχίαν περί τό πλα
σάρισμα τών ’Εντόκων Γραμματίων καί περί τήν κάλυψιν του Έθνικοΰ 
Δανείου, έφ’ δσον και τά δύω άφεώρων σκοπούς εθνικούς ύπερτάτης 
σοβαρότητος καί συνεπώς ήτον έκ τών προτέρων, ήμπορεϊ κανείς νά 
είπή. έξησφαλισμένη αΰτη, χωρίς έννοεϊται,,νά θέλωμεν νά ύποδηλώ- 
σωμεν μέ τούτο, δτι ήτο καί έντελώς περιττή ή διαφήμησίς των. Βέβαια 
ή ρεκλάμα έβοήθησε, καί μάλιστα ή ρεκλάμα ή εύμέθοδος, ή παστρική, 
ή καλλιτεχνική. Διότι γιά φαντασθήτε, έξαφνα, άν ένα τέτοιο θέμα, 
έναν τέτοιον σκοπόν, υψηλόν καί ιερόν, παρουσιάζετο νά μάς άναγγείλη 
καί μας παροτρύνη νά τόν βοηθήσωμεν, ένα κακότεχνοι·, κουρελιάρικο,

«------------------

Ο ΡΟΙΛΟΣ

ΟΛΟΣ ό Νοέμβριος σχεδόν ήτον μιά άληθινή καλλιτεχνική άπόλαυσις 
διά τούς Αθηναίους, χάρις εις τήν έκθεσιν του κορυφαίου ζωγράφου 

μας. Μέσα εις τήν ύαλοστεγή αίθουσαν τοΰ «Ελευθέρου Τύπου», ό Ροϊλός 
έξέθεσε τριακόσια έργα του, μελέτας, τοπεϊα, πορτραΐτα, συνθέσεις, θαλασ
σογραφίας κ.λ. Καί δλοι οί επίσημοι. Υπουργοί, βουλευταί, διπλωμάται, 
λόγιοι, κάθε άνθρωπος πού νοιώθει άπό Τέχνην, δλοι οί διανοούμενοι, έπέ
ρασαν άπ’ έκεΐ καί έμπαινόβγαιναν καί εϊς τό τέλος δέν άφήκαν τίποτε. ,

Μεταξύ τών αληθινών καλλιτεχνημάτων ήσαν καί τρία μεγάλα ταμπλώ, 
άληθινά έργα Τέχνης. Τό ένα εϊκόνιζε τήν άνεύρεσιν ύπό εΰλαδών λεμβού
χων Ελλήνων, μέσα εϊς τά νερά τοΰ Κερατίου Κόλπου, τοΰ τιμημένου 
νεκρού τοΰ Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ καϊ είς τά πρόσωπά τους έβλεπε 
κανείς τόν φόβον καϊ τήν συγκίνησιν συγκερασμένην, ένφ στό βάθος μέσα 
σ’ ένα φόντο μώβ, δμιχλώδες, μόλις διαγράφονται ή σιλλουέττες τών 
τρούλλων καϊ τών μιναρέδων, μέ τά χαρακτηριστικά ίριδίζοντα χρώματα. 

έλεεινοτυπωμένον πρόγραμμα. “Ισα- ίσα ύπό έποψιν παραστάσεως ή 
ρεκλάμα αύτή τών Εντόκων Γραμματίων καί τοϋ Έθνικοΰ Δανείου ήτον 
άνταξία τοΰ Κράτους καί αύτό είναι τό θέμα μας.

’Εκείνοι ποΰ έχειρίσθησαν τό μέρος τής διαφημήσεως ήσαν μαστόροι 
καί κατέβαλαν κάθε προσπάθειαν φιλότιμοι· διά νά επιτύχουν. Κατήν- 
τησε, νομίζει κανείς, σάν καλλιτεχνικός διαγωνισμός, είς τόν όποιον 
έλαβον μέρος οί δοκιμώτεροι τών καλλιτεχνών μας καί κάθε βδομάδα 
σχεδόν ή πρόσοψις τοΰ Υπουργείου, βαθμηδόν δέ καί άλλα σημεία τών 
κεντρικών δρόμων, μας παρουσίαζαν ωραιότατα υπερμεγέθη ταμπλώ, 
τά όποια ε'ίλκυσαν τήν προσοχήν τοϋ κόσμου καί έπροκαλοΰσαν συγκεν
τρώσεις καί. έπέσυραν τήν γενικήν επιδοκιμασίαν.

Είς τούς — άς τούς πούμε έτσι —διαγωνισμούς αύτούς έλαβον μέρος 
οί ζωγράφοι κ.κ. Λ. Γεραλής, II. Λύτρας, Ζέφ. Φρυδάς, Π. Βυζάντιος, 
“Αγγ. Θεοδωρόπουλος, Όθ. Ιϊεριβολαράκης, Ί. Άμπελός κ.λ.π. καί 
λυπούμεθα, ποΰ, ελλείψει χώρου, δέν δυνάμεθα νά δημοσιεύσωμεν όλων 
τούς πίνακας. Ήσαν όλοι ωραίοι· ό ένας καλύτερος τοϋ άλλου. ’Αλλ’ ή 
«Εικονογραφημένη· ήναγκάσθη, μόνον, δΓ έλλειψιν χώρου, ,νά κάμη 
αύστηροτάτην επιλογήν καί νά παρουσίασα τούς κατά τήν άντίληψίν 
της δυώ ωραιότερους πίνακας, έργα καϊ τούς δυώ τοΰ κ. Περ. Λύτρα. 
Έννοεϊται δτι ή πρός τούς πίνακας ώθησις αύτή, ποΰ έδωκε ό διευθύ- 
νων τήν διαφήμησιν τών Εντόκων Γραμματίων, έγινε αφορμή νά ακο
λουθήσουν καί αί Ιδιωτικοί επιχειρήσεις τό παράδειγμα, οΰτω δέ χάρις 
καί εις τάς διαφημιστικός Έταιρίας, αί όποΐαι τώρα απασχολούν στρα
τιάς καλλιτεχνών, πυρετωδώς εργαζομένων, σιγά-σιγά οί κεντρικοί 
δρόμοι παρουσιάζουν ένα καλλιτεχνικώτατον θέαμα.

Τό άλλο ήτον ένας Σάτυρος, μελαψός, που «ξεγέλασε κάποια κόρη καί 
τήν σφίγκει μέ τήν γνωστήν λαγνείαν στήν Αγκαλιά του. Καί τέλος τό 
τρίτον εϊκόνιζε ποιητικήν συγκέντρωσιν. Γύρω άπό ένα τραπέζι οί κορυ
φαίοι μας : Ό Σουρής, δ μακαρίτης, ό Παλαμδς, δ Δροσίνης, δ Πολέμης 
καί άπό δεξιά δ σεβαστός μας φίλος Προβελέγγιος, δ αιθέριος ποιητής μέ 
τό έξωτερικευον λαλίστατε τής ψυχής του τήν λαλιά χέρι του, τούς δια
βάζει τούς μεταξένιους στίχους του. Μά είναι τόσον ζωντανό, ποΰ νομίζει 
κανείς δτι είναι έμψυχοι οί ποιηταί μας. Καί έχει καί κάτι άλλο άκόμη.: 
Διακρίνει κανείς στό πρόσωπον τοΰ ένός τήν μακαριότητα, στοΰ άλλου τήν 
άδ’.αφορίαν, στοΰ άλλου τήν ζήλεια...........Τό ταμπλώ αύτό κοσμεί τώρα
τήν μεγάλην αίθουσαν τοΰ -Παρνασσού·, άγορασθέν άντί 20,000 δραχ. 
Καί μόνον εϊς τήν σάλαν αυτήν «ταίριαζε, δπως τό άλλο τοΰ Πατριάρχου 
Γρηγορίου Ε’ ταιριάζει είς τά γραφεία τής Μητροπόλεως ή του Υπουρ
γείου τών Εκκλησιαστικών.



© ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΣ (ΑΛΛ©Ι©ΩΡΙΑ) ΘΕΡΑΠΕΥΕΤΑΙ
]ΉΓ«ΕΙκονο·

ΤΙΠΟΤΕ περισσότερον δέν ομορφαίνει ή δέν άσχημαίνει τόν άνθρωπον, 
δσον τά ώραϊα ή άσχημα μάτια. Εύμορφα μάτια, άκόμη καί άν δέν 
είνε ισχυρόν τό φώς των, εξωραΐζουν, γεμίζουν άπό τό φώς μόνον τής 

εύμορφιάς των, τό ανθρώπινον πρόσωπόν. Ό τόνος τής ωραιότητάς 
των απλώνεται είς δλα τά χαρακτηριστικά τοΰ προσώπου, καί έάν τά 
χαρακτηριστικά ταΰτα είνε άσχημότατα. Ποΰ κατοπτρίζεται ή άνθρω- 
πίνη ψυχή περισσότερον; Ποΰ είνε ή δυνατοτέρα τής άνθρωπίνης ζωής 
έκφρασις; Ποΰ άλλοΰ ή είς τά μάτια. Τάς πρώτας εντυπώσεις μας, 
πολλάκις δέ καί τάς άσφαλεστέρας, άπό έκεΐ, άπό τά μάτια, άπό τά 
εύμορφα ή άσχημα μάτια, Οά άντλήοωμεν. Άπό τά μάτια — δπως λέγει 
καί τό λαϊκό τραγούδι — θά πιασθή πρώτα ή άγάπη μας. Άλλά καί 
άπό τά μάτια, τά δύσμορφα καί άσχημα, θά έμπνευσθώμεν πολλάκις

Μετά τήν έγχείρησινΠρό της έγχειρήσεοις ΤΤΟΤΤΗ Ν. ΚΛΑΔΗ
(έκ Ζακύνθου — έτών 17)

καί χωρίς νά θέλωμεν, τήν άποστροφήν μας καί τήν απέχθειάν μας καί 
τό μισός μας. Φαντασθήτε τώρα τί θέαμα, τί άποτρόπαιον θέαμα 
παρουσιάζει τό άνθρώπινον πρόσωπόν, κ’ έπομένως καί ή ανθρώπινη 
ψυχή, έστω καί έάν είνε ή άγγελικωτέρα, δταν δχι μόνον άσχημα, άλλά 
καί εύμορφα, άλλά καί εύμορφότατα, γραμματικώς, μάτια είνε άπό τήν 
Φύοιν παραμορφωμένα.

θωριάς δυσειδής μορφή μεταβάλλεται εντός όλίγων μόνον ήμερων είς 
εύμορφην, δέν έχει παρά νά ρίψη ένα βλέμμα είς τάς κάτωθι φυσιο
γνωμίας δύο πασχόντων έξ άλλοιθωρίας ασθενών μιάς νέας καί ένός 
νέου μείρακος — πρό καί μετά τήν έγχείρησιν των. if'=5?··,

Καί ως έκφρασις καί ώς ύφος καί ώς μορφαί αγνώριστοι είναι πραγ- 
ματικώς καί οί δύο μετά τήν θεραπείαν των. ;

Ούτε ίχνος στραβισμοΰ είς τά μάτιά των, τά όποια άποκαθίστανται 
πλέον άπό άγρια, συμπαθητικά, άπό ειδεχθή καί άποκρουστικά, έλκυ- 
οτικώτατα. Άκόμη καί οί πλέον στενοί των συγγενείς καί φίλοι δέν 
τούς άνεγνώρισαν.

ΊΙ δέ χαρά τών πρώην αύτών άλλοιθώρων διά τήν ευτυχίαν ύπήρ- 
ξεν άπερίγραπτος. Έκλαιον. Έφιλοΰσαν τά χέρια τοΰ εύεργέτου των 

ν- Σπ. Χαραμή μέ άληθινήν συγκίνησιν καί μέ λυγμούς, τούς 
οποίους μόνον ή Εύγνωμοσύνη ήδύνατο νά έκσπάση μέσα άπό 
τά σπλάγχνα των.

*

Ό γράφων τάς γραμμάς αύτάς είχε τήν ευτυχίαν νά παρα- 
στή κατά τήν έγχείρησιν καί τών δύο αύτών νέων είς τήν 
τελείαν ύπό πάσαν έποψιν έπί τής όδοΰ Μενάνδρου 27 όφθαλ- 
μολογικήν Κλινικήν τοϋ κ. Χαραμή καί νά θαυμάση αληθώς 
τόν διαπρεπή μας τούτον επιστήμονα διά τήν ταχύτητα, τό 
άνώδυνον, τήν ασφάλειαν καί έν γένει τήν δλην χειρουργικήν 
λεπτότητα, μέ τήν όποιαν έπέτυχε τήν θεραπείαν τοΰ στρα- 
βισμοΰ των. Καί ήκούσθη ό κ. Χαραμής λέγων, μετά τήν 
θεραπείαν, πρός τήν νέαν:

— «Έ! κόρη μου, τή μισή προίκα κερδίζουν οί γονείς σου 
τώρα ποΰ είσαι μέ ώραϊα μάτια··.

Μήπως τάχα δέν έλεγε μία μεγάλη αλήθεια;

καιΌ δέ μικρός Αριστείδης ήτον καί αύτός δλος χαρά .....
άγαλλίασις διά τό μέγα εύεργέτημα, ποΰ έλαβε άπό’ τό χέρι 
τοΰ κ. Σπ. Χαραμή, καί διότι, κατόπιν τής θεραπείας του, τό 

φώς του θά έδιπλασιάζετο καί διότι ή πρώην έκ τής άλλοιθωρίας 
δυσμορφία του θά έχάνετο πλέον διά παντός.

Πρέπει δέ νά σημειωθή καί τοΰτο:
"Οτι ή δρασις, μετά τήν έγχείρησιν, βαθμηδόν αύξάνει, άποχαθι- 

σταμένη με τόν καιρόν τελείως καί, παρά τό συναίσθημα αίφνιδίως 
ούτω άποκτωμένης ώραιότητος, έχει δ έγχειριζόμενος μικρόν καί 
κατ’όλίγον καί τό χαρμόσυνον συναίσθημα πλήρους ύγιεστάτων οφθαλ
μών όράσεως.

*

Μετά τά άνωτέρω, μετά τούς θριάμβους αύτούς τής ’Επιστήμης 
παρ’ ήμϊν, μετά — δπερ έχομεν δεδομένον έν Έλλάδι — τοιοΰτον χει
ρουργικόν θησαυρόν έπιτυχιών καί θεραπειών ύπό έπιστήμονας τής 
περιωπής τοΰ όφθαλμολόγου κ. Χαραμή, άπορεϊ τις άληθώς πώς άκόμη 
ύπάρχουν άλλοίθωροι είς τόν τόπον μας, μή άντιλαμβανόμενοι δτι, τόπον μας, μή άντιλαμβανόμενοι δτι,

Πρό τής έγχειρήσεως ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΑΛΙΑΝΗΣ Μετά τήν έγχείρησιν

(όδός Μερκούρη, 3 — έτών I£|>

χωρίς ούδέ τόν έλάχιστον κίνδυνον νά διατρέξουν, καί ήθικόν καί υλι
κόν αύτών συμφέρον είναι ή μέ τόσην εύκολίαν τελεία τής όράσεως 
αύτών άποκατάστασις.

Άλλά ποιοι άλλοι, διά τοΰτο, πταίουν, παρά μόνον οί ίδιοι πάσχον
τες, δταν δέν πταίουν, ώς συμβαίνει πολλάκις, καί αύτοί οί γονείς των, 
άμελοΰντες ένα τόσον έπιβεβλημένον είς αύτούς καθήκον, νά άποκατα- 
στήσουν^τά άλλοίθωρα μάτια τών παιδιών είς φώς καί είς εύμορφιά 
καί εις έκφρασιν;

ΤΟ ΣΚΑΚΙ Ή ΖΑΤΡΙΚΙΟΝ
-----------------------

, ____ , ____^εϊται εύτνχής, διότι άπό τοΰ τείχους τούτου τής κάνει τήν τιμήν νά κοσμή τάς στήλας τοϋ κειμένου της ώς
____  ι3 . διακεκριμένος συμπολίτης κ. Νικόλαος Σκάσσης, δστις τυγχάνει καί είς έκ τών δεινότερων σκακιστών, παρακολουάών έκ τοϋ σύνεγγυς 
τήν περί τό άληθώς ώραϊον τοΰτο παιγνίδιον διεθνή κίνησιν καί δυνάμενος, ώς έκ τούτου, νά μας τηρή ενήμερους περί ταύτης, τών μετάξι· 
' ·· · - ’ --------- λ- «ι-Α--.- x-------—’ ·—> ------------ ,ΚΤζ» ώς έκ τοΰ πείσματος μεθ’ ού διεξάγονται κλπ. Ή συμβολή τήν

,, .ϊμεθα βέβαιοι, σημαντικήν ώθησιν είς τό παιγνίδιον τοΰτο, δπερ έν 
είς τον όποιον δέν άποδύονται τυχαία μυαλά].

ξεων τών άγώνων καί τοΰ τέρματος αύτών (Fins de Partie)· άμφότεραι 
δ’ αί φάσεις αύται τοΰ άγώνος έχουσιν υποβληθή είς έξέλεγξιν καί άπό- 
δειξιν, δυνάμει τών όποιων οί δισταγμοί καί αί άμφιβολίαι διαλύονται. 
Διά τό μέσον δμως τοΰ άγώνος (παρτίδος) τά ειδικά συγγράμματα 
άδυνατοΰσι νά διατυπώσωσι κανόνας, ώς έκ τοΰ άπειρου τών συνδυα
σμών καί τών ποικιλιών, καί δ παίκτης άφίεται μόνος, είς τό ίδιον 
αύτού πνεύμα. Τοΰτο δμως δύναται νά έκγυμνάση καί καλλιεργηση 
ή τε πείρα καί ή μελέτη, κυρίως δέ ή είς τά προβλήματα έπίδοσις.

Τά προβλήματα τοΰ ζατρικίου διδάσκουσι τούς ποικίλους συνδυα
σμούς καί μανθάνουσι νά ύπολογίζη τις καί νά προβλέπη κινήσεις. Χρη- 
σιμεύουσι δ’ έτι είς τό νά άπλοποιή τις καί νά άναλύη τάς μάλλον δύσ
κολους καί πολύπλοκους θέσεις. Ό προβληματιστής είναι κάλλιον είς 
θέσιν νά έκτιμφ τό ενδιαφέρον ή τήν άδυναμίαν τών περιπτώσεων, 
δύναται κάλλιον ν’ άνακαλύπτη τόν σκοπόν τοΰ άντιπάλου καί ν’ άπο- 
κρύπτη τόν ίδικόν του.

Τό πρόβλημα παρουσιάζει θέσιν τών άντιπάλων καθωρισμένην, ύπό 
μιας καί μόνης διανοίας. Έπομένως δέν παριστφ καθ’ αύτό άγώνα. Τό 
τελικόν δμως άποτέλεσμα, ήτοι ή αιχμαλωσία τοΰ μέλανος βασιλέως 
(ματ) πρέπει νά γίνη είς ώρισμένον άριθμόν κινήσεων. Οί συνδυασμοί, 
οί παρουσιαζόμενοι είς τά προβλήματα δύνανται νά συμβώσι καί είς 
τούς άγώνας (parties) άλλ’ εΐς 
τά προβλήματα, παρουσιάζον
ται πλέον έπιμεμελημένοι καί 
άπηλλαγμένοι παντός τοΰ κοι
νού καί τοΰ περιττού.

Πρός λύσιν προβλήματος 
τινός δέν πρέπει νά βαίνη τις 
άνευ πηξϊδος άφιέμενος είς 
μόνην τήν τύχην, τοΰθ’ δπερ 
Οά ήτο καί άνευ άξίας, άλλά νά 
έχη οδηγόν τήν νοεράν άνάλυ- 
σιν τής Οέσεως καί τών κινή
σεων ένός έκάστου τεμαχίου 
πρωτίστως δέ τοϋ μέλανος βα- 
σιλέως καί τών μέσων τής ύπε- 
ρασπίσεως αύτοϋ. Διά δέ τήν 
σύνθεσιν προβλήματος άπαιτεϊ- 
ται ή έκτέλεσις ιδέας πρωτο
τύπου ή κατ’ ίδιον τρόπον έκτε- 
λουμένης είς ώρισμένον άριθ
μόν κινήσεων, έξ ών ή πρώτη 
οφείλει νά ή ενιαία. "Αλλαι 
άρεταί τής συνθέσεως είναι ή 
ποικιλία, ή ώραιότης, ή όρθό- 
της, ή χάρις καί ή δυσκολία. 
Τήν δυσκολίαν θεωροΰσί τινες 
προτέρημα, θεωροΰντες δμως ημείς ώς κυριώτερον σκοπόν τοΰ προβλή
ματος τήν τέρψιν τών σκεπτικών παικτών, δέν διστάζομεν νά δώσωμεν 
τήν πρώτην θέσιν είς τήν καλλιτεχνικήν αύτοϋ άξίαν καί είς τό εκλεκτόν 
έν τή συλλήψει καί έν τή έκτελέσει. νικολαος ςκαςςης

τφ έξωτεβικώ. θεωρείται ώς Πνευματικός Στίβος,

Το θαυμάσιον? τούτο παιγνίδιον, τό τόσον παντός άλλου ύπερέχον 
τέχνη, τό όποιον δ μέγας Φραγκλϊνος άπεκάλει γυμναστικήν τοΰ πνεύ
ματος,’άλλοι δ’ ώς ό Λέϊβνιτς επιστήμην, έσχεν, ώς φαίνεται τήν αρχήν 

αύτού έν τή Ανατολή*  έτελειοποιήθη δ’ είτα καλλιεργηθέν έν Εύρώπη 
καί Αμερική.

*
‘II άλλοιθωρία είνε μία τών είδεχθεστέρων παραμορφώσεων τοΰ 

άνθρωπίνου οφθαλμού. Ή άποτροπαιοτέρα. Τελείαν ψυχικήν έξουθέ- 
νωσιν φανερώνει τό άλλοίθωρο μάτι. Σοΰ είνε άδύνατον καί νά τ’άντι- 
κρύσης άκόμη. Άλλοίθωρα μάτια σέ πρόσωπόν νεανικό, παρθένου ή 
έφήβου, άκομη καί άν είνε ώραιότατον, άποτελοΰν άληθινόν στίγμα 
άσχημίας. Μεταβάλλουν είς άσχημον κυριολεκτικώς ολόκληρον τό 
πρόσωπόν, ολόκληρον τόν άνθρωπον, ψυχικώς τε καί σωματικώς. Δυσ- 
κόλως ή καί ποτέ δέν ύπανδρεύεται πολλάκις κόρη άλλοίθωρη. Δυσκό- 
λως, και άνήρ άκόμη άλλοίθωρος, δύναται ν’άρέση είς γυναίκα 
ή νά έμπνευση συμπάθειαν ή έρωτα. Ή πείρα τής ζωής μας 
βροντοφωνεϊ, δτι ούτε ώς υπηρέτης ή ύπηρέτρια άλλοίθωρος 
άνδρας ή γυναίκα μπορεί νά είνε άνεκτή. Έν γένει εΐς δλας 
τάς κοινωνικός τάξεις άποτελεϊ όντως τήν άποτροπαιοτέραν 
δυσμορφίαν ή άλλοιθωρία, ούσα — ώς θά έλεγαν οί άρχαϊοι — 
«υβρις» κατά τοΰ άνθρωπον, «ΰβρις είς τό μεγαλεϊον αύτοϋ», 
«ΰβρις» είς τά χείλη τών έχθρών αύτοϋ βαναυσοτάτη.

*
Άλλ’ δ,τι ή άμείλικτος Φύσις ένεκόλαψεν, οίονεί ώς στίγμα, 

ιδού ή Επιστήμη έπανορθώνουσα είς τήν έντέλειαν. Είς τήν 
Όφθαλμολογικήν Κλινικήν—όδός Μενάνδρου 27 — τοΰ ύφη- 
γητοΰ όφθαλμολόγου μας κ. Σπήλιου Χαραμή ή 'Επιστήμη, 
έν τώ προσώπφ τοΰ Πανελληνίου φήμης καί άληθώς θαυ
ματουργού είς τόν κλάδον του οφθαλμιάτρου τούτου, άντι- 
κατέστησε τήν άλλοιθωρίαν μέ τήν λαμπροτέραν τοΰ ματιού 
ωραιότητα.

Τό άληθώς δαιμόνων χειρουργικό χέρι τοΰ οφθαλμιάτρου 
κ. Χαραμή δχι μόνον άσφαλώς, άλλά καί άπολύτως άχιν- 

δύνως, άλλά καί έντελώς άνωδύνως θεραπεύει αύτήν. Ή 
έπιτυχία είναι πάντοτε 100 έπί τοΐς έκατόν και είς ολας 
τάς ήλιχίας χαί έντός έλαχίστου χρονικού διαστήματος, 

ούδέποτε σημειωθείσης, άφ' ής έξασκεΐ τόν θειον τούτον κλάδον 
του άπό εικοσαετίας, ούδεμιάς καν άποτυχίας. Κατά εκατοντάδας άριθ- 
μούνται οί θεραπευθέντες έξ δλων τών μερών τής Ελλάδος. Έπί 6,350 
έχ/ειρισΦέντων έπιτυχώς είς τήν Κλινικήν τον εις 2,230 ανέρ
χονται οί θεραπευ&έντες έκ καταρράχτου χαΐ εΐς 480 οί θεραπευ- 

θέντες άπό άλλοιθωρίαν.

Διά νά λάβη ό άναγνώστης άμυδράν τινα ιδέαν μόνον τών έπιτυχιών 
τοΰ κ. Σπ. Χαραμή, πρός δέ καί διά νά άντιληφθη, πώς μία έξ άλλοι-

Τοΰ Ζατρικίου ό άγιόν είναι άπεικόνισις μάχης μεταξύ δύο στρατο
πέδων, τοΰ λευκοΰ καί τοΰ μέλανος (συνήθως) τά όποια διευθύνονται 

ύπό δύο άντιπάλων ή ύπό δύο 
όμάδων." Εκαστον στρατόπεδον 
καταλαμβάνει άρχικώς τάς δύο 
πρώτας γραμμάς. Είς τήν προ- 
τελευταίαν γραμμήν κατατάσ
σονται τά 8 μικρότερα τεμάχια, 
τά καλούμενα πιόνια (pions), 
εΐς δέ τήν τελευταίαν τά μεί- 
ζονα τεμάχια, ήτοι ό βασιλεύς 
καί ή βασίλισσα είς τό κέντρον 
εκατέρωθεν δέ άνά εΐς άξιω- 
ματικός (fou) είς ίππος καί έν 
φρούριον (ώς έν τφ διαγράμ- 
ματι). Έκαστος τών άντιπάλων 
ποιείται άνά μίαν κίνησιν δια- 
δοχικώς, προχωρών τά διάφορα 
αύτοϋ τεμάχια κατά τών τού 
άντιπάλου, ώστε νά συνάπτων- 
ται συμπλοκαί, ών άποτέλεσμα 

είναι ή σύλληψις διαφόρων πολεμιστών εκατέρωθεν, οί όποιοι καί 
τίθενται έκτός μάχης, τέλος δέ ή έπικράτησις τοΰ ένός καί ή παρά- 
δοσις τοΰ ετέρου.

Άλλά πώς είναι δυνατόν μεταξύ δύο στρατοπέδων, άπαρτιζομένων έκ 
τοΰ αύτοϋ άριθμοΰ τεμαχίων ίσης δυνάμεως νά ύπερισχύση τό έν τοΰ 
ετέρου ; Τοΰτο οφείλεται είς τήν μείζονα 'ικανότητα ένός έκ τών δύο 
παικτών. Συνίσταται δ’αΰτη είς τήν καλλιτέραν άνάπτυξιν καί παράτα
ξη· τών τεμαχίων αύτοϋ, ώστε αί δυνάμεις αύτών νά δρώσι προσφορώ- 
τερον καί άποτελεσματικώτερον, ε’ις τήν καλλιτέραν άμυναν καί έπιτυ- 
χεστέραν έπίθεσιν, έκ τοΰ συνδυασμού, πολλάκις πολυπλοκοτάτου, τών 
δυνάμεων έπί ταύτό καί τοΰ υπολογισμού δσφ τό δυνατόν πλειόνων 
κινήσεων πρό τής έκτελέσεως. "Οθεν καί συμβουλεύομεν, όπως πασα 
κίνησις ή σκόπιμος καί άποτέλεσμα μελέτης τών συνεπειών αύτής.

’Ογκώδη συγγράμματα έχουσιν έκδοθή ** περί τών διαφόρων ένάρ-

• ‘Υπάρχει παράδοσις καθ ήν βραχμάν τις, ,Σίσσας καλούμενος, έδίδαξεν εΐς 
τόν τότε βασιλέα τών Ινδών τό ζατρίκιον, ύ δέ βασιλεύς, τόσον έθέλχθη, ώστε 
άφήκεν είς αύτόν τήν έκλογήν της άμοιδής του. Τότε ό βραχμάν καθάρισεν ώς 
έξής τήν άμοιδήν αύτοϋ: Είς τό πρώτον τετράγωνον του πίνακας, έπί τοΰ όποίου 
παίζεται τό ζατρίκιον, νά τεθή είς κόκκος σίτου, είς τό δεύτερον δύο, είς τό τρίτον 
τέσσαρες καί οΰτω καθ’έξής, μέχρι τοΰ έξηκοστοΰ τετάρτου τετραγώνου. Ό βασι
λεύς έδέχθη γελάσας. Μεγάλως δμως έξεπλάγη, δταν έμαθεν άπό τούς θησαυροφύ- 
λακας αύτου, οϊτινες έξετέλεσαν τόν λογαριασμόν, δτι έφθασαν είς τόν άριθμόν 
18, 116, 744, 073, 709, 551, 615 ήτοι εΐς ποσόν, διά τό όποιον δλοι ο( θησαυροί 
αύτοϋ δέν έπήρκουν.

• · Είς άλλα κράτη, έννοοϋμεν, δπου τό σκάκι είναι πολύ μάλλον διαδεδομένον 
καθ’ δ'ον καί λέσχαι σκακιστών ύπάρχουσι, καί είδικά περιοδικά έκδίδονται καί 
παραδόσεις έπί πληρωμή γίνονται.

PROBLEME
par le Dr Ν. SKASSI (Athines)

Noirs 2 pieces

Blancs 7 pieces
Mat en 3 coups.

τών προβληματιστών ώς τό κυριώτερον

Μ
ε αύτά τά ώραϊα λόγια άρχίζει μιά άφιέρωσις τοΰ Σπύρου Ματσούκα εΐς ένα ποίημά του, ποΰ άπήγγειλε έπάνω είς τά Μακεδονικά 
πεδία, τά ποτισμένα άπό τό ευγενικό αίμα τών παλληκαριών τής ηρωικής Γαλλίας. «Ώ Νεκροί -’Αθάνατοι τής ηρωικής Γαλλίας, δεχθήτε 

αύτά τά λουλούδια, ποΰ έβλάστησαν μέσα στήν εύγνώμονη καρδιά τής Ελλάδος, ή όποια θά διατηρήοη αλησμόνητη τήν άνάμνησι τής ευγενι
κής θυσίας». Καί έρχεται κατόπιν τό ώραΐο μοιρολόι:

’ Απ' τίς ραχούλες τών βουνών 

Τών λαγκαδιών τά πλάγια 

Στή Γή τή Μακεδονική 

ΙΙοδνε τρανή κι ώραία, 

Κάποιοι σταυροί λαμποκοπούν 

Καϊ μας σκορπούν τά μάγια, 

Σε κάποια μνήματα ιερά 

Κατ’ άπό μιά Σημαία.

Κι εινε τά μνήματα πολλά 

Σιμά κί αράδα - άράδα, 

Κί έγώ τά βλέπω καί πονώ 

Καί λαχταρώ καί κλαίγω, 

Κί ανάβω τήν ψυχούλα μου 

Πονετική λαμπάδα, 

Καί στό Σταυρό μας ποϋ πέρνα 

Αύτά τά λόγια λέγω:

(1) ΝΘΚΡΟΙ ΧΘλΝΧΤΟΙ !

Παιδιά μον κί άδελφάκια μου 

Στρατιώτες δοξασμένοι, 

Χελιδονάκια μιάς αυγής 

Κί άγγελοι άλλου κόσμου 

Αιαβάτες καί προσκυνηταί, 

Ποΰ μιά πνοή μάς δένει, 

Καί μ' ένα όρκο αθάνατο 

Περνάτε άπ' έμπρός μου,

Τούς τάφους νά προσέχετε 

Καί νά τούς προσκυνάτε, 

Είνε τών Γάλλων άδελφών 

Γιά μάς ναοί, έκκλησοΰλες, 

Προοκυνητάρια τής Τιμής, 

Πατέρες καί προστάτες, 

Κί ευγνωμοσύνης μνήματα, 

Κι αθώες προσευχούλες.

Γιά μάς έπέοαν όλοι τους 

Σ' αύτή έδώ τή Γή 

Στή Γή τή Μακεδονική 

Τή 'ματοποτισμένη,

Μ'ε τήν έλπίδα, αδέρφια μου, 

Νά φέρουν μιάν αυγή

Γιά τήν Πατρίδα τή γλυκειά 

Καί τήν ονειρεμένη.

Καί ξεψυχούσαν τά παιδιά 

Προτού νά κινηθούμε. 

Καί μάς κρατήσαν τόν έχτρό 

Πολύ μακρυά κί άκόμα, 

Μάς είπαν, καταδέχονται 

Μ' αύτούς νά μετρηθούμε 

Μ' αύτούς νά πολεμήσωμε 

Γιά τό δικό μας χώμα ! ! !

"Οχι λιβάνι, αδέρφια μου, 

Ν’ άνάψτε καί λαμπάδες, 

Οχι να κλάψτε μοναχά 

Στά μνήματα τά ξένα, 

θέλω νά γράψτε στήν καρδιά 

Γιά πάντα δυο Ελλάδες 

Γαλλία-Ελλάδα, Πατρίδα μιά, 

Γιά τή δική μας Γέννα.

"Ωρα καλή σας ηρωικοί 

Στρατιώτες δοξασμένοι, 

Λάμψες τρανές ' Ελληνικές 

Ποΰ ατών καρδιών τά φυλ/.α 

Σκορπάτε τώρα στή γραμμή ' 

Τή Δόξα ποΰ δέ σβένει, 

Καί τής Ευγνωμοσύνης μας 

Τήν άγια ανατριχίλα.

Σ. ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ



ΧΤΙΟ TIXN'FCP)
ΔΗΛΩΣΙΣ

Μετά καθυστέρηση· αρκετών μηνών κατωρθώσαμεν νάέκδώσωμεν τό 
άνά χεϊρας τεΰχος.ΊΙ λέξις «κατωρθώσαμεν» είναι έν άπολύτφ κυριολε- 
ξίρ. Νά έκδώσωμεν τεΟχος είς αύτήν τήν έποχήν. είναι αληθινός άθλος.

Δέν θεωρεί ή -Εικονογραφημένη», έφ’ δσον τόν κύκλον τών θαυμα
στών της αποτελούν αί διανοούμενοι τάξεις, δτι εϊναι ανάγκη νά έξη- 
γηθίί έν λεπτομέρεια. Τήν εννοούν πληρέστατα. Ζοΰν καί οί φίλοι της 
είς τόν ίδιον κύκλον πού ζή καί αύτή. Αντικρίζουν σέ κάθε βήμα τάς 
αύτάς δυσχερείας, Εινε τά «δύσκολα χρόνια» τοΰ ’Αίνε, τά όποια εύτυχώς 
έπέρασαν. ή ακριβέστερο'1, εϊνε είς τό τέλος των. Εϊνε κοντά ή ήμερα 
ποϋ Οά τελειώσουν δλα αύτά, δταν θά τελειώσουν καί τής Πατρίδος 
τά βάσανα. Εϊνε κοντά ή ημέρα τής Άποκαταστάσεως τής Φυλής.

Χρειάζεται έγκαρτέρησις καί ύπομονή άκόμη δΓ όλίγον. 'Η τρικυμία 
έκόπασε, άλλ’ έχομεν τά «άποθάλασσα», δπως λέγουν οί ναυτικοί! Λίγο 
άκόμη καί θά μπουνατσάρη καί Οά Ιδοΰμε τόν "Ηλιο, τό Φώς τής ζωής.

Δέν λέγομεν περισσότερα, ούτε μέ έπαγγελίας προσπαθούμε'· νά δια- 
θουκολήσωμεν τούς φίλους τοΰ Περιοδικού. Τό έγνώρισαν άρκετά καλά 
είς τό παρελθόν του, είς τά δώδεκα χρόνια του τά καλά καί άκόμη είς 
τά άλλα τρία του χρόνια τής φουρτούνας. Έκύτταξε νά φυλάη τής 
θάλασσες, έκύτταξε νά σωθή άπό τήν καταστροφήν, νά επίπλευση μέσα 
είς τήν μανίαν τών στοιχείων, νά διατηρηθή έν τή ζωή καί νά διατη- 
ρήση τήν επαφήν μέ τούς φίλους του. Τί έθαρίες έκαμε, πόσον φορτίου 
συνδρομητών τού έπήρε ή θάλασσα, τί ζημίας καί καταστροφάς ΰπέστη, 
τί θυσίας έκαμε, ούτε λέγονται, ούτε τάς λογαριάζει.

Ό σκοπός του ήτον ένας: Νά έπιζήση τής κοσμοθεομηνίας. Νά έπι
ζήση. όχι διά τόν εκδότην του, άλλά διά τόν Τόπον. Διότι τήν «Εικο
νογραφημένη ν» ό ’Ιδιο
κτήτης - Εκδότης της τήν 
έχει άφιερώσει εϊς τήν 
Φυλήν. Αύτό τό έπέτυχε.

'Η «Εικονογραφημένη» 
έπέπλευσε. Τά άλλα έλη- 
σμονήθησαν κιόλα.

Δέν φαντάζεται ή «Εικο
νογραφημένη» δτι τό πε
ριβάλλον της έχει διάφο
ρον άντίληψιν, ούτε δτι 
τήν παρεξηγεϊ κανείς, καί 
διά νά ένημερωθή μέ τό 
κλείσιμον τοΰ ΙΕ' εκδοτι
κού έτους της, θέτει είς 
κυκλοφορίαν τό άνά χεϊ
ρας τεύχος, αντιστοιχούν 
είς τούς μήνος 'Ιούνιον, 
'Ιούλιον, Αύγουστον, Σε
πτέμβριον καί ’Οκτώβριον 
διά νά άρχίση τό 1ST' 
έτος της μέ τήν έλπίδα νά 
συνέχιση τόν βίον αύτής 
απρόσκοπτου, όπως πριν, 
καί νάπαρακολουθήση τήν 
εύμορφη ζωή τής Φυλής 
ποΰ άρχίζει.

0 ΓΑΜΟΣ ΤΟΥ Λ. ΣΤΑΥΡΟΥ
Μία καλή κοπέλλα στόν 

Πειραιά, ή Χριστίνα Πανα- . 
γιωτοπούλου, αγαπούσε ένα 
τίμιο παλληκάρι. τόν Έμμ. Καλογιάννην, εργάτην τού λιμένος. Είχε καί 
δυώ αδελφούς ή πτωχή κύρη, πού ήσαν τό στήριγμά της, αύτής καί τής 
μάνας της, καί δουλεύοντας θά τήν ήτοίμαζαν διά τόν γάμον.

Μά νά ό πόλεμος. Ή δουλειές σταματούν, σπίτια κλείνουν, έρείπια 
σωριάζονται γύρω καί κλείει καί τό φτωχικό τής κόρης. Καί τά δυώ της 
αδέρφια τρέχουν έξω στό μέτωπον μόλις τά έφώναξε ή Πατρίς.

Μά νά καί τό τρομερό μήνυμα! Τά δυώ αδέλφια έπεσαν τιμημένα καί 
ήρωϊκά στά ύψώματα τού Χασάν Πασσά καί τό φτωχικό της κλείνει έρμη- 
τικά τήν πόρτα σέ κάθε χαρά τής κόρης.

Όμως άγρυπνο μάτι τής Δυστυχίας καί τής Συμφοράς τού πολέμου είναι 
δ Λευκός Σταυρός. Ό Ματσούκας άνεκάλυψε τό τιμημένο σπητικό καί 
έπροίκισε τήν απορφανισμένη άπ’ τόν πόλεμον κοπέλλα καί δ ευγενικός 
έργάτης έσπευσε νά ουνδέση τό όνομά του μέ τήν ήρωϊκήν οικογένεια.

Οί γάμοι έγιναν ένα πρωί — 25 ’Ιουλίου — είς τόν έν Πειραιεϊ ναόν τής 
Άγ. Τριάδος—έν μέσφ πλήθους έργατών, συναδέλφων τού γαμβρού καί τους 
στεφάνους άντήλλαξε ή Δεσποινίς Νενέλλα Δ. Βρατσάνου, ή άγαπημένη 
κόρη τού Διευθυντού μας.

Ούτε όλίγα, ούτε πολλά. Ύπέρ τά 100 κορίτσια, πτωχά καί άπορφανι- 
σθέντα άπό τούς πολέμους, έχει προικίσει δ Λευκός Σταυρός. Ή περιουσία 
του τώρα άνέρχεται εϊς 500,000 δρ. κατατεθειμένος είς τήν ’Εθνικήν Τρά
πεζαν, άλλ’ εϊναι βέβαιος δ Ματσούκας δτι μέ τό εϊς Αμερικήν ταξεΐδι του 
θά φθάση τά 2,000,000. Μέ τούς τόκους τού κεφαλαίου αύτού θά κτίση 
έπάνω εϊς λόφον ένα έπίτηδες οικοδόμημα, μέ αίθουσαν διά τούς γάμους, 
μητρώα κ.λ. καϊ μέ επιγραφήν: Οίκος Λευκού Σταυρού. Έχει μάλιστα 
καί τά σχέδια έτοιμα. ’Αληθινά είναι άγιον τό έργον του.

ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΓΑΜΟΙ

Μέ άνυπόκριτον, μέ εϊλικρινεστάτην χαράν, ή «Εικονογραφημένη» έμαθε 
έκ Μιτυλήνης τούς γάμους τού καλού καί εΰγενούς φίλου της κ. Ίω. Ν. 
X" Αντωνίου μετά τής Δδος Μαρίας Κ. Κωνσταντινίδου, τελεσθέντας έκεϊ 
τήν 22 Σεπτεμβρίου. Τό Περιοδικόν τούς ραίνει μέ δλόδροσα λουλούδια 
καί μέ δλοθέρμους εύχάς.

Ο ΓΑΜΟΣ TCY Λ. ΣΤΑΥΡΟΥ.—"Οταν τό συγκινητικώτατον μυστήριον έτελείωσεν οί παριοτάμενοι έθγή- 
καν είς τά σκαλάκια τοδ ναοΰ τής Άγ. Τριάδος, ή μηχανή τής Εικονογραφημένης- τους άπηδανάτισε.

ΚΧΙ XI I’ οχχ
ΤΟ ΝΕΟΝ ΩΔΕΙΟΝ

Κίνημα εϊς τήν μουσικήν καί κατάλυσις μιάς δυναστείας, δεσποτικής καί 
άληθώς αύταρχικής. Όμάς καθηγητών τού παλαιού 'Ωδείου άποσείσαντες 
τόν ζυγόν τής Παγόδας τής όδοΰ Πειραιώς, άπεσχίσθησαν αύτοΰ καί συν
έπηξαν τό Ελληνικόν 'Ωδεΐον. Βενιζέλος τού καλλιτεχνικού αύτοΰ κινή

ματος ήτον δ γνωστός Γεν. 'Επιθεωρητής τών Στρ. Μουσικών ταγματάρ
χης κ. Μανώλης Καλομοίρης, δ Λούθηρος αύτός τής Μουσικής έν Έλλάδι. 
δ δποΐος παρέσυρε καϊ τούς καλυτέρους έκ τοΰ διδακτικού προσωπικού 
τοΰ παλαιού '§δείου, οϊοι είναι ή κυρία Αύρα θεοδωροπούλου, Πίνδιος κλ. 
Ό δμιλος αύτός άποτελών πυρήνα εκλεκτών μυστών τών Καλών Τεχνών, 
συνέπηξε τό Ελληνικόν 'Ωδεΐον, τό όποιον έγκατεστάθη εϊς τό γνωστόν 
■φβεϊον Λότνερ, έκαμε μάλιστα καί τά έγκαίνιά του έν μέσω άσφυκτικώς 
συρρεύσαντος εκλεκτού κόσμου, δστις μέ πολλήν χαράν είδε τήν ϊδρυσιν 
αύτοΰ. Έκεΐνο δμως ποΰ έκαμε ζωηράν κατάπληξιν, είναι, ότι μόλις άπε
σχίσθησαν τοΰ παλαιού 'Ωδείου οϊ ίδρυταί του, τά δύω τρίτα τών μαθητών 
καί μαθητριών αύτού ήκολούθησαν τούς καθηγητάς των καί προσεχώρησαν 
εϊς τό νέον ίδρυμα, τοΰ δποίου οί μαθητα! έν δλφ μετά τών τού 'Ωδείου 
Λότνερ ύπερέβησαν τούς 1500.

Ή «Εικονογραφημένη» χαιρετίζει καί αύτή, μεστή έλπίδων αγαθών, τήν 
ϊδρυσιν τού Ελληνικού 'Ωδείου καί προσδοκά άπό τούς θεμελιωτάς του 
αληθινά θαύματα προόδου.
Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΗΣ “ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ,,

Ή Α. Μακαριστής δ Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Δαμιανός ηύδόκησε νά 
άπονείμη τόν Σταυρόν τού Παναγίου Τάφου εϊς τόν Διευθυντήν τής «Εικο
νογραφημένης» κ. Δήμον Βρατσάνον, πρώην βουλευτήν Ψαρών. Εϊναι προ

φανές δτι τό παράσημον 
τοΰτο τούΎπερσέπτουΜαρ- 
τυρικού Συμβόλου άπονέ- 
μεται εϊς τό Περιοδικόν διά 
τάς πρός τό Άχραντον 
Ίδρυμα υπηρεσίας αύτού, 
δι' άς καί σεμνύνεται ή 
« Εικονογραφημένη », βλέ- 
πουσα τούς άγώνάς της 
έπιβραβευομένους.

ΕΝ ΕΤΟΣ

Τήν 26 Αύγούστου συνε- 
πληρώθη τό πρώτον έτος 
τού δαπάναις τοϋ 'Αντω
νίου ’Εμπειρικού ίδρυθέν- 
τος δμωνύμου · ’Ασύλου 
'Αστέγων Παίδων».

Ή «Εικονογραφημένη» 
παρηκολούθησε τήν έξέλι- 
ξιν τού ιδρύματος τούτου 
άπό τής πρώτης στιγμής, 
καθ' ήν διά διαταγής τοϋ 
Υπουργείου Περιθάλψεως 
συνελήφθησαν όλοι οί έπαΐ- 
ται, άστεγοι, άλήται, άνά- 
πηροι, σωματέμποροι κλπ. 
καί ένεκλείσθησαν εϊς αύτό 
ο! άπάχηδες τοΰ μέλλον
τος, έκ τού σύνεγγυς καϊ 
μέ χαράν είδε τήν συγκο
μιδήν τοΰ πρώτου ενιαυ

τού, ήν τό ίδρυμα έπέδειξε κατά τήν 26 Αύγούστου εϊς τούς έπισήμους.
Έγινε δέ καϊ μία σεμνοτάτη τελετή, εις ήν παρέστη καϊ δ Ύπουργός τής 

Περιθάλψεως κ. Σϊμος καϊ εϊς τό τέλος ο! κεκλημένοι συνεχάρησαν αύτόν 
διά τό έργον του καθώς καϊ τόν Διευθυντήν του κ. Καίσαρα Μαρτζώκην, 
δπως ήξιζε.

ΝΕΑ ΖΩΗ ΕΙΣ ΤΟ “δρΑΓΑΤΣΕΙΟΝ,
Τεσσαράκοντα έτών άκριβώς πείρα καϊ μελέτη διευθύνει τό Δραγάτσειον 

’Εκπαιδευτικόν ίδρυμα. Εϊς τά 1873 δ διευθυντής του είσήλθεν εϊς τόν 
διδασκαλικόν βίον. Πώς είργάσθη, τό γνωρίζει δ Πειραιεύς, τό γνωρίζουσιν 
α'. Άθήναι. τό γνωρίζει ή Ελλάς, αύτό τό Πανελλήνιον. Καί έξακολουθεΐ 
διευθύνων, διδάσκων, καθοδηγών, δίδων ζωήν εϊς τήν έργασίαν του, τήν 
δποίαν έγνώρισεν δλη ή Ελλάς μέ τάς περιφήμους έκδρομάς τοϋ σχολείου 
του, τό δποϊον καϊ ποΰ δέν έπήγε; Τώρα μάς προσφέρει κάτι άλλο. Συνι- 
στφ τάξιν άναγνώσεως καϊ άπαγγελίας. Πρακτικώτατον καί πατρικώτατον 
τοΰτο διά τά παιδιά μας. Καϊ άλλο: θά διδάξη δ ίδιος εϊς τμήμα δεσποινί
δων άνώτερα μαθήματα είς τά Ελληνικά, τήν Ιστορίαν, τήν Καλλιτεχνίαν, 
μετ’ έπισκέψεως δλων τών άρχαιολογικών τόπων. Άκόμη ιδρύει είς τόν 
άγεωγράφητον τόπον διαγωνισμόν Γεωγραφίας. 'Ολόκληρος Δημιουργία.

Τοιαύτη έργασία πρέπει νά ένισχυθή. Καί μόνον τό δνομα τοϋ διευθυντού 
τοϋ Δραγατσείου εϊνε μία μεγάλη έγγύησις.

* * *
* Μία κυρία, άρκετά νέα και ώραία, κυττάζουσα άρκετά φιλαρέοκως στόν 

καθρέπτην της καί αποτεινόμενη πρός τήν κόρην της, της λέγει: τ'ΙΪ Θά έδι- 

δες, κόρη μου, διά νάποκτήοης τήν ωραιότητά μου ; » ·Μαμά, τής άπήντηοε 

λίαν εΰφυώς ή κόρη της, καί οεΐς τί 0ά έδίδατε διά νά γίνητε νέα δπως έγώ ;»

* Χωρικός τις ουνεβουλεύετο δικηγόρον δϊ ΰπόθεοίν του. Άφοΰ ουτος 

τήν έξήταοε, τοϋ είπεν: τ’ Η ΰπόθεαίς οου εϊναι καλήν. ' Ο χωρικός τόν έπλή- 

ρωοε καί τοϋ λέγει: τΤώρα, κ. δικηγόρε, ποϋ έπληρώθητε, είπέτε μου είλι- 

κρινώς, έάν ευρίσκετε τήν ΰπόθεοίν μου έπίοης καλήν, δπως πριν πληρωθήτε;ν

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ "ΕΣΤΙΑ-, 12116


