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Τι γεγονότα ευτυχισμένα μας έπεφύλασσε τό 1920! Τό μεγάλωμα τής 
Πατρίδος μας πρώτον. Ή Ελλάς πλέον δέν είνε ή αφανής καί 
μικρά, ή ασθενής καί έπαϊτις Ελλάς τής Λαρίσσης, μέ τά μέχρι τής Βε- 

ρολινείου γραμμής καί τής Κρήτης φθάνοντα σύνορά της. Είναι μία 
μεγάλη 'Ελλάς, έξαπλουμένη από τοϋ κόλπου τοϋ Άδρία μέχρι τής 
Μαύρης Θαλάσσης καί τής Προύσσης καί τοΰ Οϋσάκ καί άπό τής Κρή
της μέχρι τής Βουλγαρίας καί τής Σερβίας.

’Ολίγον άκόμη, έλάχιστον, καί οί προαιώνιοι πόθοι τής Φυλής πραγ
ματοποιούνται καί τά άπαράγραπτα δικαιώματά της έπί τών εδαφών 
της όλοκληρωτικώς Ικανοποιούνται.

Δέν μένει πλέον παρά ή θρυλική Πόλις, ή πόλις τών ονείρων, ή πόλις 
τών παραδόσεων.

"Εως έκεΐ πού έφθάσαμεν, δέν μένει, παρά νά άπλώσωμεν τό χέρι καί 
νά πάρωμεν αύτόν τόν ώριμον καρπόν, ό όποιος άπό τήν στιγμήν ποΰ 
η Ελλάς μέ τριακοσίας χιλιάδας άλκίμου στρατού, κρατεί γονυπετή τήν 
Τουρκίαν, έπαυσε νά είνε δι’ ημάς ό άπηγορευμένος καρπός τής χθές ή 
αί ομφακες τής άλώπεκος τοΰ Αισώπου.

Όπως ήλθαν τά πράγματα, δέν φοβούμεθα, δτι είναι δυνατόν άλλος 
νά μάς προλάβη. Ή Ρωσσία, είς τήν οποίαν πρός στιγμήν, ολίγον πρό 
τής καταστροφής της, είχε κατακυρωθώ, ούτε είς θέσιν εΐναι, ούτε θά 
τής συνέφερε άγων άνευ εδαφικής συνεχείας. Ή Βουλγαρία, ή οποία, ώς 
μαρτυρεί τό περίφημου Βυζαντινόν κοστούμι τοΰ τέως Τσαρίσκου της 
Φερδινάνδου, πολλάκις ένόμισε δτι τήν είχε στό χέρι, καί αύτή δέν είνε 
είς θέσιν, διότι θά έχρειάζετο νά περάση έπάνω άπό τά πτώματα τρια- 
κοσίων σήμερον καί πεντακοσίων αΰριον χιλιάδων Ελλήνων μαχητών.

"Οπως τήν έχομεν μπλοκαρισμένην, δέν φοβούμεθα άπό κανένα νά 
μάς τήν πάρη, καί αύριον, πολύ γρήγωρα, δταν ή Τουρκία, συνερχό
μενη άπό τόν πόλεμον, θά άντιληφθή δτι, καταρρεύσασα, δέν δύναται νά 
τήν κράτηση καί ότι συμφορώτερον Οά τής είνε, άποσυρομένη είς τό 
Ίκόνιον, νά ζήση ώς ’Ασιατικόν κράτος, Οά τήν εγκατάλειψη, τρεπο- 
μένη πρός τήν ιστορικήν «Κόκκινη Μηλιά», διά νά τήν καταλάβωμεν.

’Εκτός αν — καί„ο θεός νά τόν φωτίση — ό Κεμάλ Πασσάς μάς τήν 
δώση ένωρίτερα, δπως μάς έδωσε καί τά ένδότερα τής Μικράς ’Ασίας 
μέ τήν Προύσσαν.

*

Τό τέλος τοΰ πολέμου έσημειώθη μέ τήν άρσιν τής Λογοκρισίας καί 
τοϋ Στρατ. Νόμου.

Τά δύο αύτά τυραννικά μέτρα έφυγαν, σάν έφιάλτης βαρύς άπό τό 
στήθος τοΰ 'Ελληνικού λαοΰ.
, Ό κόσμος, μόλις ήδυνήθη νά άνοιξη τό στόμα του ελεύθερα, έπειτα 
απο τέσσαρα περίπου έτη, ήσθάνθη τόν παληόν του πόνον, τόν πόνον 
ποΰ ένοιωσε στά 1917, δταν τοΰ ξερρίζωσαν μέσα άπό τήν καρδιά τόν 
Βασιληά του.

Καί ήρχισε ή άνυπομονησία, ανυπομονησία άγωνιώδης, διά τάς έκλο- 
γας, κατά τάς όποιας θά έβγαζε τό άχτι του, ήσθάνθη δέ άνακούφισιν, 
όταν, διαλυόμενης τής άναβιωσάσης Βουλής τής 31 Μαΐου, είδε νά 
προκηρύσσονται νέαι έκλογαί.

*

Άτυχώς ένα θλιβερόν γεγονός ήλθε νά άνακόψη τήν φοράν του : Ή 
περιπέτεια τοΰ συμπαθούς Βασιλέως Αλεξάνδρου.

Μία βασιλική μαϊμού διεπληκτίσθη μέ τό λυκόσκυλό του. Ό ριψο
κίνδυνος Βασιλεύς παρενέβη, διά νάσυγκρατήση τήν μαϊμοΰν, άλλά τότε 
°, συζυϊ°? τγ)? έπέπεσε κατά τοΰ άτυχοΰς βασιλέως καί τόν έδάγκωσεν 
εις τον μηρόν καί τήν χεΐρα.

Η Βασιλική κλίνη έδέχθη τόν συμπαθή μονάρχην, τόν όποιον έκρά- 
τησεν αρκβτας ημέρας. Άτυχώς τό δήγμα ήτο μολυσμένον καί ό Βασι
λεύς, εχαροπαλεψβ, άληθινά, παρ’ δλον δέ τόν ακμαΐον οργανισμόν του 

καί τήν νεαρόν ηλικίαν του, παρ’ δλας τάς βοήθειας τής ’Επιστήμης καί 
τών έξ Ευρώπης μετακληθέντων δύο σοφών, ύπέκυψεν είς τό μοιραίου 
τέλος, άδοξα καί δπως ούδ’ ό τελευταίος θνητός θά ύπέκυπτεν.

Ό λαός παρηκολούθησε τάς φάσεις τής νόσου μέ στοργήν καί έπό- 
νεσε μαζή του, νομίζων δτι, μέ τήν συμπάΟειάν του αύτήν, θά άνεκού- 
φιζε τούς πόνους τοΰ Βασιληά του καί δτι τό κρεβάτι τοΰ πόνου θά έγί- 
νετο μαλακιότερον καί, δταν κάθε ελπίς έχάθη, τόν έκλαψε σάν πατέρα 
του, σάν παιδί του, σάν άδελφόν του.

Σπανίως έθρηνήθη μέ τόσην ειλικρινή συντριβήν μονάρχης.

*
Άλλ’ άν οί λαοί, σάν άνθρωποι έχουν τό δικαίωμα νά κλαίουν τόν 

Βασιλέα των, τά κράτη, είς τήν σταδιοδρομίαν των δέν έχουν νά χάνουν 
καιρόν καί οί θρόνοι, χηρεύοντες, δέν μένουν ούδ’ έπί στιγμήν κενοί.

— Ό Βασιλεύς άπέθανε! Ζήτω ό Βασιλεύς!
Ποιος δμως Βασιλεύς;
Διά τήν Έπανάστασιν διάδοχος τοΰ Αλεξάνδρου ήτο δ άδελφός του 

Πρίγκηψ Παύλος, διά τόν λαόν δμως δέν υπήρχε διάδοχος, άπλούστατα 
διότι ό άποθανών έπί τοΰ 'Ελληνικού Θρόνου δέν ήτο’ βασιλεύς, άλλ’ 
απλούς Τοποτηρητής, θεματοφύλαξ τοΰ Θρόνου τοΰ είς τό έξωτερικόν 
άπουσιάζοντος αληθινού Βασιλέως τών'Ελλήνων Κωνσταντίνου τοΰ IB'.

Κατ’ ανάγκην, οΰτω, έτέθη έπί τάπητος έν σπουδή καί πρό τών έκλο- 
γών άκόμη τό Δυναστικόν ζήτημα, άλλ’ ή ’Επαναστατική κυβέρνησις 
εσπευσε νά καλέση, σύμφωνα μέ τό ύπ’ αύτής άπό πολλοΰ τεθέν εκπο
δών Σύνταγμα, τήν διαλυθεΐσαν Βουλήν τής 31 Μαΐσυ 1915, ήτις, άνα- 
βιώσασα, έξέλεξεν ώς Αντιβασιλέα τόν Αντιναύαρχον Κουντουριώτην.

Ό λαός δμως, ό όποιος τέσσαρα περίπου χρόνια ένοιωθε άσβεστον 
τήν πρός τόν πραγματικόν Βασιλέα του λατρείαν του, προσποιούμενος 
τόν νομοταγή καί καραδοκών τήν κατάλληλον ευκαιρίαν, έσάρωσε δλον 
αύτό τό νόθον οικοδόμημα διά τής ψήφου του κατά τάς έκλογάς.

Σπανίως σύστημα καί διοίκησις άπεδοκιμάσθη κατά τοιοΰτον τρόπον. 
Κανείς έκ τών 'Υπουργών τής κυβερνήσεως — έξαιρέσει τοΰ Υπουργού 
τής Περιθάλψεως — δέν έξελέγη βουλευτής. Ούδ’ αύτός ό Πρωθυ
πουργός.

,Έλέχθη, οτι άπεδοκιμάσθη ή έσωτερική διοίκησις, ή έσωτερική άπο- 
σύνθεσις,αί ύπερβασίαι, ή ρεμούλα, ή τυραννία, έλέχθη, δτι έφάνη αχά
ριστος δ Ελληνικός λαός πρός τόν διπλασιάσαντα τήν Ελλάδα, έλέχθη 
οτι κατελήφθη ύπό καμάτου δ πολεμών άπό τόσων χρόνων λαός καί δέν 
ξεύρομεν τί άλλο άκόμη. Τίποτε άπό δλα αύτά. Καί εύγνώμων έφάνη 
καί θά εφαίνετο άκόμη δ εύγενής τήν ψυχήν Ελληνικός λαός καί τήν 
τυραννίαν θά ύπέφερε καί είς Ουσίας θά ύπεβάλλετο άκόμη, έφ’ δσον θά 
έκάλουν ταύτας Έθνικαί άνάγκαι, άν δέν ένόμιζεν δτι ήτο καιρός νά άπο- 
νείμη δικαιοσύνην, καλών τόν Βασιλέα του νά έπανέλθη είς τόν θρόνον, 
αφού δ πόλεμος, δι’ δν είχεν απομακρυνθώ, έτελείωσε πλέον καί κανείς 
λογος δέν συνέτρεχε νά εξακολούθηση παραμένων ό Βασιλεύς μακράν 
τής πατρίδος Του.

Ό λαός, τοιουτοτρόπως, άντεπανεστάστησε κατά τής Έπαναστάσεως 
καί τήν άπέσεισε άπό τόν τράχηλόν του, έορτάσας τά έπινίκειά του 
επιδεικτικώτατα, ένφ ή Έπανάστασις έγκατέλειπε προτροπάδην τά 'Ελ
ληνικά έδάφη.

*
, Ή νέα λαοπρόβλητος κυβέρνησις, θεωρούσα άκυροντήν κατάτό 1917 
αναβιώσασαν Βουλήν τής 31 Μαΐου ώς καί πάσαν πράξιν της, δέν ήθέ- 
λησε νά αναγνώριση ώς έγκύρως έκλεγέντα ύπ’ αύτής τόν ’Αντιβασιλέα. 
Αλλά τί θά έγίνετο τότε καί ένώπιον τίνος θά ώρκίζετο, άν δέν άνεγνώ- 
ριζε τόν Αντιβασιλέα; Δι’δ, έδωκε ένώπιον αύτοϋ τόν υπηρεσιακόν δρκον 
καί δεχθεΐσα τήν παραίτησίν του, ανέθεσε τήν ’Λντιβασιλείαν είς τήν 
διά τόν θάνατον τοΰ Βασιλέως Αλεξάνδρου σπεύσασαν είς Ελλάδα

ΙΟΥΝΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1920 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

Βασιλομήτορα Όλγαν, ήτις καί άναλαβοΰσα ταύτην έν Όνόματι τοΰ είς 
τήν άλλοδαπήν άπουσιάζοντος Βασιλέως Κωνσταντίνου, έδωκε ένώπιον 
τής κυβερνήσεως τόν συνταγματικόν δρκον.

Οΰτω τά πράγματα είσήλθον είς τήν κανονικήν τροχιάν των καί δ 
μέν λαός έπεδόθη είςτά έργα του, ή δέ κυβέρνησις είς τά ΐδικά της, ών 
κυριώτερον ό τρόπος τής έπανόδου τοΰ Βασιλέως.

Έν τφ μεταξύ οί άποταχθέντες άξιωματικοί άνεκλήθησαν, οί παυ- 
θέντες δημόσιοι υπάλληλοι έπανήλθον είς τάς θέσεις των, καί έκαστος 
δπου ύπηρέτει κατά Μάϊον 1917, οΰτω δ’ ένόμιζε κανείς, δτι τίποτε 
δέν έμεσολάβησε, ότι τό χρονικόν διάστημα 1917 · 1920 δέν ύπήρξς ποτέ.

Εξαίρετος ύπήρξε ή στάσις τοΰ στόλου καί τοΰ στρατού, ιδία δέ τού 
εΐς τά μέτωπα ευρισκομένου. Ούτε ένας αξιωματικός, άνώτερος ή κατώ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΗΔΕΙΑΝ. - Τό σκήνωμα τού Βασιλέως ’Αλεξάνδρου κατατεύειμένον εΐς τήν Μητρόπολιν.

τερος, ούτε ένας στρατιώτης έλησμόνησε πρός 
στιγμήν δτι ό ’Ανώτατος "Αρχών τών κατά ξη
ρόν καί θάλασσαν δυνάμεων, ό Βασιλεύς των, 
ό Κωνσταντίνος, ό όδηγήσας είς τά πεδία τής 
δόξης τόν στρατόν μας νικηφόρου, έμεινεν εξό
ριστος τρία έτη καί όκτώ μήνας, δτι ύπέφερε, 
δτι έδεινοπάθησε, μακράν τής πατρίδος Του, 
μακράν τοΰ σπιτιού Του, καί σύσσωμος έσπευσε 
νά διαδηλώση πρός τήν νέαν κυβέρνησιν τά 
αίσθήματά του, αισθήματα άφοσιώσεως, στορ
γής, συμπάθειας.

Έκ παραλλήλου ή κυβέρνησις έσπευσε νά 
άποφυλακίση όλους τούς κρατουμένους διά πο
λιτικούς λόγους. Ό λαός μάλιστα, ό Κυρίαρχος 
Λαός, δ τάς έπιταγάς δίδων είς τάς κυβερνή
σεις καί τό κύρος τοΰ διοικεΐν καί διακυβερ- 
νάν, προηγήθη τής κυβερνητικής διαταγής καί 
δραμών είς τάς φυλυκάς, τάς οποίας έθεώρει 
ώς μικράς Βαστίλλας, εί- ρηνικώς δμως, τούς 
άπεφυλάκισε ίδίρ. χειρί.
— Καί τότε οί ’Αθηναϊκοί δρόμοι καί τά διά
φορα κέντρα άνέκτησαν τήν πρό τοΰ 1917 δψιν 
των. Γνωστοί πολΐται, ποΰ, φεύγοντες τάς διώ
ξεις, έκρύπτοντο, τύποι ’Αθηναϊκοί, ποΰ είχον 
έξαφανισθή, άξιωματικοί καί πολΐται καί έπι- 
κεκηρυγμένοι, δίκην ληστών, ένεφανίσθησαν 
εις τά δημόσια μέρη σάν νεκραναστάντες, σάν 
βρυκόλακες, διότι ό κόσμος τούς έθεώρει νε
κρούς ή άπωλεσθέντας.

Ήσαν απερίγραπτοι αί σκηναί, ποΰ έλάμβα- 
νον χώραν είς τά καφενεία, δπου μόνον άγνώ- 

στους φυσιογνωμίας 
συνηντα κανείς. "Αν-

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΗΔΕΙΑΝ. Ή νεκρική πομπή τοδ Βασιλέως’Αλεξάνδρου διέρχεται διά τής λεωφόρου’ΠανεπιστημΙου. 

θρωποι, ποΰ δέν είχαν ϊδει άλλήλους τόσα 
έτη, άλληλοησπάζοντο καί άντί πάσης άλλης 
έκδηλώσεως έχαιρετώντο μέ τό «Χριστός 
άνέστη».

Ο ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΟΤΗΣ

*
Τήν χαράν έμείωσε κάπως πρός στιγμήν 

ή στάσις τών Συμμάχων Δυνάμεων, αΐτινες 
διά νότας έδήλωσαν άπεριφράστως πρός 
τήν κυβέρνησιν δτι, ό Βασιλεύς δέν ήτο 
άνεκτός, δτι δέν θά άνεμιγνύοντο είς τά 
εσωτερικά μας, δτι δέν θά προέβαλον κώ
λυμά τι είς τήν επάνοδόν Του, άλλ’ δτι θά 
έπρεπε νά άναλογισθή τάς συνέπειας.

Άλλ’ ή κυβέρνησις είχεν ύπ’ όψει της 
ρητήν επαγγελίαν τών Συμμάχων, καθ’ ήν
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πάς λαός θά άφίνετο νά ρυθμίση τά έσω- 
τερικά του καί νά διακυβερνηθή δπως θέλει, 
καί έσπευσε νά τηλεγραφήσω εΐς μέν τούς 
Πρίγκηπας ’Αδελφούς τοΰ Βασιλέως, δτι ή 
Πατρίς Τούς αναμένει μέ άνοικτάς άγκάλας, 
εις δέ τόν Βασιλέα, δτιό λαός Του τόν καλεϊ 
νά έπανέλθη.

Δευτέρα δμως νότα τών Συμμάχων έπη- 
κολούθησε, δι’ ής έδηλοΰτο είς τήν κυβέρνη- 
σιν, δτι τοΰ λοιποΰ δέν Οά είχε τό δικαίωμα 
νά προβή είς σύναψιν δανείου άνευ έγκρί- 
σεως τής έπιτροπής τού ’Ελέγχου, ούτε νά 
συνάψη συνθήκας μετά τής Τουρκίας, άνευ 
έγκρίσεως τών Συμμάχων, ένφ ό τύπος των 

έξηκόντιζεν άπειλάς περί άναθεωρή- 
σεως τής συνθήκης τών Σεβρών είς 
βάρος μας, περί συνθήκης τής Γαλ
λίας μετά τών Τούρκων, περί άποσπάσεως έκ τών χειρών μας 
τής Σμύρνης καί αύτονομήσεως τής Θράκης κ. λ.

Κυβέρνησις καί λαός δμως ένόουν νά διαδηλώσουν πρό 
παντός, δτι ή έκλογική χειρονομία δέν περιείχε καμμίαν τάσιν 
πρός αλλαγήν έξωτερικής κατευθύνσεως, ούδέ ίχνος έχθρότη- 
τος ή άχαριστίας πρός τάς δύω άπό καταβολής τής νεωτέρας 
Ελλάδος Προστάτιδας Δυνάμεις, δτι άπεδοκίμαζε καθεστώς 
έκνομον, καθεστώς παρεκτραπέν, καθεστώς όργιάσαν έσωτερι- 
κώς, καθεστώς παραλύσαν καί άποσυνθέσαν κάθε πολιτειακήν 
λειτουργίαν καί δτι τήν σωτηρίαν τών ύπολειφθέντων ήλπιζον 
μόνον άπό τήν έπάνοδον τοΰ Βασιλέως.

Συνεζήτησα μέ Βασιλικούς, συνεζήτησα καί μέ Βενιζελικούς. 
Καί οί μέν καί οί δέ είς τό αύτό συμπέρασμα έφθαναν. Οί 
Βασιλικοί κατηγορούν τό καταλυθέν καθεστώς διά τήν τυραννι
κήν διαχείρισιν τών κοινών, διά τάς καταχρήσεις, διά τήν σπα
τάλην, διά τάς ύπερβασίας, διά τά άδικήματα, διά τάς διώξεις, 
διά τάς μεροληψίας καί άνέφερον πρόσωπα καί πράγματα, 
άνωμολόγουν δμως τήν άξίαν τού Βενιζέλου, δστις έπεσε. θύμα 
τών περί εαυτόν. Παραδόξως καί οί Βενιζελικοί τά αύτά έλε
γαν. Ότι μέσα είς τούς έξωτερικούς περισπασμούς του δ Βενι- 
ζέλος καί άπουσιάζων δύω καί πλέον έτη, δεν είχε καιρόν νά 
περιστείλη δλα αύτά, δτι ό Α, ό Β, ό Δ, τά αύτά πρόσωπα τών 
Βασιλικών τόν έφαγαν.

Ποιαν σχέσιν λοιπόν θά είχε ή συνισταμένη δλων τών παθών 
καί έχθροτήτων, πού έσπειρεν ό Βενιζελισμός, μέ τάς Δυνάμεις;

Ό Ελληνικός λαός, ό κατ’έξοχήν εύγενής τά αισθήματα, δ ύπέρ 
πάντα άλλον έχων τό αίσθημα τής ευγνωμοσύνης, δ γνωρίζων νά 
άγαπρ τούς αγαπώντας αύτόν, έτάχθη, δταν επέστη ή στιγμή, μέ τούς 
Συμμάχους καί έπολέμησε μαζή τους καί έταύτισε τάς τύχας του μέ 
τήν ίδικήν των, έτοιμος νά ταχθή καί πάλιν, άν ή Τύχη παρουσίαση 
τήν άνάγκην αύτήν. Διατί λοιπόν νά παρεξηγήσουν καί τά ύποπτεύ- 
σουν τήν χειρονομίαν του;

’Άλλως τε οί Σύμμαχοι δέν συμπαθούν εΐς τά συμφέροντά των πρό
σωπα. Θέλουν, δχι νούμερα μέ τό μέρος των, άλλά μάζας, λαούς. Ό 
‘Ελληνικός λαός λοιπόν ήτο καί θά είναι μέ τό μέρος των, άλλά θέλει 
καί τόν Βασιλέα του.

Καί αύτό τό διελάλησε έπισήμως καί δημοσίρ ή κυβέρνησις, δ δέ 
λαός διά Δημοψηφίσματος, δπερ προεκήρυξεν η κυβέρνησις, έξεδή- 
λωσε τήν στερράν του θέλησιν, δπως έπανέλθη δ Βασιλεύς, διά τών 
998 έπί τοΐς 1000.



ΠΩΣ ΕΠΑΝΗΛΘΕ. —Δέν έχομεν πολλά νά εϊπωμεν. Ή είκών μας είναι λαλισιέοα. Δέν είκονίζει τό άγκάλιασμα ποΰ έκαμε εϊς τόν Βασιλέα ί> ’Αθήνα;

Καί τέλος έπανήλθον οί Πρίγκηπες πρώτοι μέ τά; Πριγκηπίσσας 
συζύγους των καί ό Πρίγκηψ Νικόλαος, δ συμπαθέστερος δλων, μετά 
τόν άδελφόν Του Βασιλέα, διά τά χαρίσματά Του, τήν εύγένειαν τοΰ 
ήθους, τήν διπλωματικότητα Του, τήν μόρφωσιν Του, τήν καλλιτεχνι
κήν Του ψυχήν.

Καί ή πρωτεύουσα καίεται άπό ένθουσιασμόν καί ολόκληρον τό Βα
σίλειον πάλλεται άπό συγκίνησιν. Σκηναί άπερίγραπτοι λαμβάνουσι 
χώραν είς τάς δδούς τήν ήμέραν τοΰ Δημοψηφίσματος. Άμάξια, αύτο- 
κίνητα, σούστες, ποδήλατα, κόσμος, γυναίκες μέ μωρά παιδιά, άναιβο- 
κατεβαίνουν τήν όδόν Σταδίου καί δλοι μαζή φωνάζουν «Έρχεται», 
- Έφθασε», «Θά τόν φέρομε», «Τόν έθέλουμε», τραγουδούν «τοϋ ’ Αητού 
τόν Γυιό», εικόνες τών Βασιλέων περιφέρονται.

Οί Αλβανόφωνοι έγραψαν είς τά ψηφοδέλτιά των: 
Κώτσο ντούαού» ή «Ντούα Κώτσο». Δηλαδή «τόν Κώτσο 

θέλω έγώ» ή «θέλω τόν Κώτσο» καί άντί τοΰ έρχεται ή 
έρχεται ό Κωνσταντίνας, έφώναζαν «έρδε Κώτσο».

Τί δέ τραγούδια καί τί στίχους έξεφούρνισε ή λαϊκή 
Μούσα!

Χρυσό καράβι ερχεται άπό την ’Ελβετία 
φέρνει τόν Κωνσταντίνο μας μαζή μέ την Σοφία.

, 'Όπου, ώς φαίνεται, ό λαός φαντάζεται παράλιον τήν 
'Ελβετίαν, έκτός έάν νομίζη δτι αί λΐμναι της συγκοινω
νούν μέ τήν θάλασσαν. Καί τί δέν έφαντάσθη αύτή ή 
Μούσα! Καί τίδέν έσατύρισεάπό τόκαταλυθέν καθεστώς!

*
Άλλ’ Ιδού καί ή Μεγάλη ήμέρα! Ό Βασιλεύς, ό όποιος, 

άφ’ ής Τού άνεκοινώθη τό άποτέλεσμα τού Δημοψηφί
σματος ύπό τής κυβερνήσεως, άφέθη έλεύθερος νά άπο- 
φασίση. άν πρέπει νά ύπακούση είς τήν θέλησιν τοΰ Λαού,

«τό χρυσό καράβι» τού λαϊκού θρύλου, δ δαφνο- 
• . . ■' . ' ’ ' „ 
νετίαν διά νά Τόν παραλάβη.

νωνική ^κίνησις, τό έμπόριον, ή Βιομηχανία, τά 

τάς φροντίδας τής προετοιμασίας. Εικόνες τών 
Βασιλέων ξηφουρνίζονται είς δλας τάς στάσεις 
καί είς δλας τάς ήλικίας, καί είς όλα τά μεγέθη, 
καί είς δλα τά χρώματα. Ση^ιαΐάι έτοιμάζονται, 
οί φοίνικες καί δλα τά δένδρα τής Αττικής 
άκρωτηριάζονται άγρίως, κάθε μέγαρον καϊ κάθε 
καλυβάκι στολίζεται είς δλους τούς τόνους τής 
αισθητικής καί τό πρωΐ τού Αγίου Νικολάου 
έξυπνρ ή πρωτεύουσα άναδασωμένη καί πλημ-

μαιών, πού άνάλαφρα τής έρρίπιζε κάποιο

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΛΛΗΣ
6 τέως Πρόεδρος 

τοϋ 'Υπουργικού Συμβουλίου.
• l/Hj **Ι Τ VC7»l|Ult IW 4BUUV,
άνήγγειλεν οτι θά έλθη τήν 6 Δεκεμβρίου καί < ------ 
στεφής «Άβέρωφ», διετάχθη νά'πλεύση είς Βε
νετίαν διά νά Τόν παραλαβή.

Άπό τήν στιγμήν αύτήν παραλύει κάθε κοι- 
’ , '. ',...'·./. . .1 

πάντα. Κυβέρνησις καί λαός περισπώνται άπό 
ι ” ______ 2_

Βασιλέων ξηφουρνίζονται είς δλας τάς στάσεις 
καί είς δλας τάς ήλικίας, καί είς όλα τά μεγέθη, 
καί είς δλα τά χρώματα. Σηυαϊάι έτοιμάζονται, 
οί φοίνικες καί δλα τά δένδρα τής Αττικής 
άκρωτηριάζονται άγρίως,κάθε μέγαρον καί κάθε 
καλυβάκι στολίζεται είς δλους τούς τόνους τής 
αισθητικής καί τό πρωί τοΰ Αγίου Νικολάου 
έξυπνφ ή πρωτεύουσα άναδασωμένη καί πλημ
μυρισμένη είς ένα πέλαγος εικόνων καί ση
μαιών, που άνάλαφρα τής έρρίπιζε κάποιο 
μυστικό άνάσασμα, καί άριθμοΰσα εκατόν πεν- 
τήκονντα χιλιάδας περισσοτέρας κατοίκων, τό 

, , , πλεΐστον τών όποιων διενυκτέρευε, έλλείψει
χώρου, εις» τα ξενοδοχεία, είς τής καρέκλες τών καφενείων.

Τί ήτον έκείνη ή δεξίωσις, δέν είνε δυνατόν νά γραφή είς λέξεις. Μία 
αποθεώσις, ένα φρένιασμα, μία βακχεία, είς τήν όπσίαν τόν τόνον τής

IΓ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ

Αρχηγός 
τής Πλειονοψηφίας. Γ,ΙΛίυΐΛΐυΐ,

πλεΐστον τών όποιων διενυκτέρευε, έλλείψει 

ανυπόκριτου χαράς, τοΰ ειλικρινούς ενθουσιασμού, έδωκε, άφήσας νά 
ξεχειλίσουν τά πλημμυρούντα τήν αγνήν ψυχήν του. τήν μή πεπωρωμέ- 
νην, αισθήματα του, ό κατά πάντα άξιος Δημοτικός "Αρχών τής Πρω
τευούσης κ. Γ. Τσόχας, ό νέος, ό δραστικός, ό ακούραστος, ό έντιμος, 
ο δυνατός, πρωταγωνίστησα; καί πρωτοστατήσας είς τάς έκδηλώσεις 
και είς τήν λαμπροτέραν παράστασιν, προσφωνών, δεξιούμενος, εστιών, 
φωταγωγών, διακόσμων, όμιλώνδλας τάς γλώσσας μέ τούς ξένους δημο
σιογράφους καί άναδείξας ασπροπρόσωπου τήν πρωτεύουσαν.

?γον είναι δτι ή μέθη αύτή τοϋ λαού, ή οποία, έν δσφ ό 
δευε πρός τά άνάκτορά Του, περιωρίζετο είς τάς ενθουσιώ
δεις, έξέσπαβε,τό απόγευμα ιδίως, είς μίαν άληθινήν φρενί

τιδα, όμοια» τής όποιας δέν είχε καταλάβει άλλοτε τδν 
λαόν, οϋτε άλλον, άσφαλώς, λαόν.

Σφυρίκτρες,_ καμπάνες τών τράμ, τρόμπες αυτοκινήτων, 
καμπανίτσες άμαξιών, ροκάνες, τραγούδια, ναύτες, στρα
τιώται, γέροι, παιδιά, νέοι, γυναίκες, γρηές ώρχοΰντο 
είς τό μέσον τοϋ δρόμου, έκαναν τούμπες, έσκαρφάλωναν 
είς άμάξια καί έπηδοΰσαν, μέ κόκκινα αυγά, μέ κεριά 
άναστάσεως καί έψαλλον «Χριστός άνέστη έκ νεκρών», 
ύπό τά τόξα τών ηλεκτρικών καί τούς προβολείς τών θεά
τρων. Καί τό γλέντι αύτό, τό φρενοκομείου αύτό, διήρκεσε 
τρεις ήμέρας καί τρεις νύκτας. 0 1ΔΙ0Σ

* * *

νά μή κάνη

i

ΤΤ. ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ
Υπουργός 

τών Εσωτερικών.

ΕΝΑ ΑΛΑΝΘΑΣΤΟΝ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΝ

Ο
ί θαλασσινοί, οί παλαιοί, οί θαλασσόλυκοι, έχουν ένα 
προγνωστικόν διά τήν βροχήν καί έξ αντιθέτου, φυ

σικά, διά τήν ξηρασίαν, τό δποϊον καταντά, άληθινά, 
λάθος ποτέ.

Είς τά κλίματά μας, οί νότιοι καιροί είναι υγροί καί εύμετάβολοι, 
οί δέ βόρειοι είναι ξηροί καί σταθεροί. Τόν νότιον καιρόν, τόν λέγουν 
Όστρια, τόν όλίγον άριστερότερα, δπως είμεθα έστραμμένοι πρός νότον, 
τόν λέγουν Σορόκον, τόν πρός τό μέρος ποϋ άνα- 
τέλλει ό Ήλιος, Λεβάντε, τόν άμέσως κατόπιν 
Γρέγον, καί τέλος φθάνουν εις τήν Τραμουντάνα. 
Δεξιά τώρα τής "Οστριας, δπως εϊμεθα έστραμ- 
μένοι πρός Νότον, τόν λέγουν Γαρμπήν, τόν δεξιό- 
τέρα Πουνέντε, τόν κατόπιν Μαΐστρον καί τέλος 
φθάνουν πάλιν εις τήν Τραμουντάναν.

_Είς τούς μεταξύ πάλιν δύω καιρών πνέοντας 
άνέμους δίδουν δνομα συνιστάμενον άπό τά ονό
ματα τών έκατέρωθέν των καιρών. Οΰτω ό μεταξύ 
τής "Οστριας καί τοΰ Σορόκου λέγεται Όστριασο- 
ρόκος, ό μεταξύ Σορόκου καί Λεβάντε Σοροκολε- 
βάντες, δ μεταξύ Γρέγου καί Λεβάντε, Γρεγολε- 
fά\·τες καί ό μεταξύ Γρέγου καί Τραμουντάνας, 

ρεγοτραμουντάνα. Έπίσης δ μεταξύ "Οστριας 
καί Γαρμπή λέγεται Όστριογάρμπι, δ μεταξύ 
Γαρμπή καί Πουνέντε, λέγεται Πουνεντογάρμπι, 
δ μεταξύ Πουνέντε καί Μαΐστρου, Πουνεντεμαΐστρος, καί δ μεταξύ 
Τραμουντάνας καί Μαΐστρου, λέγεται Μαϊστροτραμουντάνα.

’Επικρατέστεροι καιροί παρ’ ήμϊν τόν χειμώνα είναι ή Σοροκάδα,

ή οποία συνταράσσει τήν θάλασσαν καί παρασύρουσα υδρατμού; άπό 
τήν έπιφάνειάν της είναι ύγροτάτη, καί ή Τραμουντάνα, ή όποια τουναν
τίον είναι ξηρότατος καιρός καί διακρίνεται εύκολώτατα άπό τό άμεσον 
σχεδόν οτέγνωμα τών πεζοδρομίων, τής άσφάλτου καί τής λάσπης 
τών δρόμων. ,

’Ενίοτε ψηλώνει, δπως λέγουν οί ναυτικοί, η Σοροκάδα προς τον 
Λεβάντε, καί ά'ν πάρη Γρεγολεβάντες, ενενήντα έννέα τοϊς εκατόν βρέ
χει. Άν τουναντίον, ένφ βρέχει, ψιηλώση άκόμη, τότε έχομεν χιονό
νερο καί άν έχουν κρυώση τά στρώματα τής άτμοσφαίρας μας, τότε 
πέφτει χιόνι. , ,

Δυνατόν πάλιν, ένφ είναι Τραμουντανα και χιονίζει, να χαμηλωση 
πρός τόν Γρεγολεβάντε καί τόιε πάλιν έπακολουθεΐ νερό.

Τό καλοκαίρι ή Τραμουντάνα λέγεται μελτέμι καί είναι δροσερός 
άνεμος, ένίοτε δμως, δταν τά θεσσαλικά πεδία πυρακτοϋνται άπό τόν 
’Ήλιον, μάς έρχεται καυστικός καί ξηρός καί λέγεται Λίβας. Επίσης 
-διά τάς Αθήνας —δταν πνέη Σοροκάδα, έπειδή έρχεται από την 
θάλασσαν, λέγεται μπάτης, έκ τοΰ μπαίνω, είναι δέ δροσερός καί υγρός. 
Ένίοτε δμως, δταν μας έρχεται άπό τήν Αφρικήν, είναι καυστικός, 
έπειδή δέ παρασύρει καί πολλούς υδρατμούς άπό τήν έπιφάνειάν τής 
θαλάσσης, διότι μέ την θερμότητα καί τήν πνοήν του έξατμίζει τόΰδωρ, 
είναι καί ύγρός, λεγόμενος καί αύτός Λίβας.

Ένίοτε παίρνει τό καλοκαίρι καί Μαϊστράλι, άρκετά δροσερόν. 
Βάρδα δμως άπό Πουνέντε. Οί ναυτικοί τόν λέγουν Τρελλοπουνέντε. 
Είναι δρμητικώτατος, παραθύρων τά πάντα καί άληθινά τρελλόκαιρος.

Ό Μπάτης δροοίζει τά παράλια τό καλοκαίρι, φθάνει δέ καί εως 
τάς Αθήνας, δχι δμως βαθύτερα. Διά 
τοΰτο, δταν πνέει Μπάτης, εις τήν Κηφι
σιά είναι άσφυξία. Καί τούναντίον τό 
Μελτέμι είναι δροσερώτατον διά τήν 
Κηφισιών, έν μέρει δέ καί διά τάς Αθή
νας, άλλά δταν πνέη , Μελτέμι ε’ις τά 
Φάληρα σκάζει κανείς άπό τήν ζέστη.

Συνήθως τό καλοκαίρι τά Μελτέμια 
άρχίζουν πρωΐ καί έως τό μεσημέρι ξεθυ
μαίνουν, τό άπόγευμα δέ βγάζει ή θά
λασσα, πέρνει δηλαδή Μπάτης, άλλοτε 
πάλιν πέρνει δ Μπάτης άπό τό πρωΐ.

Δέν πρέπει δμως, διά νά έννοήσωμεν 
τί καιρός είναι, νά βλέπωμεν μέσα εϊς τήν 
πόλιν άπό ποΰ φυσρ, διότι συμβαίνει 
πολλάκις νά τόν στρίβη, καθώς λέγουν 
οί θαλασσινοί, οδτω δέ ένφ ό καιρός 
είναι άπό Βορρά, είτε διότι προσπίπτει 
σέ κάποιαν έπιφάνειάν, είτε έπί βουνού, 
είτε νά σουρώνη μεταξύ δύω βουνών, ό 
άνεμος νά μάς έρχεται άπό Νότου. Τούτο 
συμβαίνει άκόμη καί είς τήν θάλασσαν, 
δπου, ένφ είς τό πέλαγος ό γενικός και
ρός είναι, έξαφνα, Βόρειος, έντός ένός 
κόλπου, μέσα εϊς ένα μπουγάζι, κοντά 
είς βουνά, φαίνεται δτι πνέει άπό άλλο 
σημεϊον τού δρίζοντος.

Τώρα, ποΰ οφείλονται αύταί αί μετά- 
βολαί τών καιρών καί αί ϊσχυραί πνοαί, 
καθώς καί δλα τά συμπαρομαρτούντα 
άτμοσφαιρικά φαινόμενα;

Ή Φυσική διδάσκει, δτι δταν ό άήρ 
θερμαίνεται, γίνεται άραιότερος καί συνε
πώς έλαφρός. Λύτό είναι πλέον έξηκρι- 
βωμένον. Έάν λοιπόν ΰποθέσωμεν, δτι

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΤΤΟΥΛΟΣ
Ό νέο; Πρόεδρος τοϋ Υπουργικού Συμβουλίου.

δι’ ένα οίονδήποτε λόγον δύω πόλεις, δπως αί Άθήναι καί ή Λαμία 
θερμαίνωνται άνίσως ύπό τοΰ Ήλιου, περισσότερον αίφνης ή Λαμία 
καί' όλιγότερον αί Άθήναι, θά συμβή τό έξής: Τά στρώματα τοΰ 
άέρος τής Λαμίας θερμαινόμενα πολύ άπό τόν Ήλιον, καί , άρα 
καθιστάμενα άραιότερα, θά γίνουν καί έλαφρότερα τοΰ γύρω άέρος 
καί θά άνέλθουν πρός τά άνω. Τείνει τότε νά σχηματιοθή εϊς τήν πόλιν 
κενόν, τό όποιον δμως δέν θά μείνη κενόν. Θά τό πλήρωσή άήρ άπό 
γύρω. Καί διά νά πάη νέος άήρ ψυχρότερος νά καταλάβη τήν θέσιν 
τών ύψωθέντων στρωμάτων, θά τρέξη ή άκριβέστερον θά πνεύση μάλ
λον ή ήττον βίαιος. Ό άήρ αύτός θά τραβηχθή άπό τάς γύρω τής 
Λαμίας εκτάσεις καί πόλεις καί θά σχηματιοθή ένα- ρεύμα άνεμου, 
άπό τάς Αθήνας, άπό τό Μεσολόγγι, άπό τήν Θεσσαλίαν, άπό τήν 
Εύβοιαν. Τό έξ Αθηνών δμως ρεύμα θά παρασύρη μαζύ του καί υδρατ
μούς άπό τήν θάλασσαν, καθώς καί τό έξ Εύβοιας καί τό έκ Μεσολογ
γίου. Τί θά γείνη τότε; Οί ύδρατμοί, έφ’ δσον συναντούν κατά τήν 
πορείαν των θερμότερα καί άραιότερα στρώματα, άνυψοΰντατ καί άπο
τελοΰν τά νέφη, δταν δέ κορεσθή ή ατμόσφαιρα άπό υδρατμούς καί 
δέν συντρέχη πλέον ή θερμότης, πυκνοΰνται εϊς σταγόνας καί πίπτουν 
πλέον ώς βροχή. , .

Άν τώρα συναντήσουν εϊς εκείνα τα μεγαλα υψη πολύ κατεψυγμε- 
νην θερμοκρασίαν, διότι άλλα νέφη πυκνότερα, ύπερκείμενα, έμποδί- 
ζουν τάς ήλιακάς άκτίνας νά θερμάνουν τούς ύδρατμούς, παγώνουν 
καί πίπτουν ώς χιόνι.

Άλλ’ ένίοτε τά νέφη, άπό τήν τριβήν, είτε, πρός άλληλα, είτε μέ 
κανένα βουνό, ήλεκτρίζονται άντιθέτως καί έξ έπιδράσεως,, καί τότε 

άρχίζει μία καδρίλλια τών νιφάδων άπό 
τό ένα σύννεφο είς τό άλλο, πηγαινοέρ
χονται είς τό διάστημα, περιτυλίγονται 
διαρκώς μέ νερό, τό όποιον δλονέν πα
γώνει, είς σχήμα σφαιριδίου, έως δτου, 
λόγφ τοΰ όγκου καί τοΰ βάρους του, δέν 
είναι δυνατόν νά συγκροτηθούν έκεϊ 
έπάνω καί πίπτουν ώς χαλάζι, άπό_ μεγέ
θους στραγαλιού, έως πορτοκαλιού.

Εννοείται, δτι δλα αύτά είναι άτμο- 
σφαιρολογική άρχή, άλλ’ είς τάς λεπτο
μέρειας, τίποτε δέν ήμπορεϊ κανείς νά 
προύπολογίση άσφαλώς, διότι καίτοι ύπό- 
κεινται εϊς φυσικούς κανόνας, τά φαινό
μενα αύτά, παρουσιάζουν τόσην εύαισθη- 
σίαν, ώστε τό παραμικρόν δύναται νά 
μεταβάλη τήν έξέλιξίν των.

Τό μόνον τό όποιον πρέπει νά έχη 
κανείς ύπ’ δψει του, στηριζόμενος είς 
τήν οικονομίαν τής Φύσεως, είναι ό Νό
μος τών Πιθανοτήτων. Πρέπει νά κάμη 
νερά διά τά σπαρτά καί τά φυτά έν γένει, 
πρέπει νά κάμη κρύα, πρέπει νά κάμη 
χιόνια διά τήν γήν καί τά σπαρτά, διά 
νά άναπτυχθοδν τά σπαρτά καί νά παγώ
σουν οί χυμοί τών δένδρων, νά κοιμη
θούν, πρεπει νά κάμη άνέμους διά νά 
παρασύρουν τούς σπόρους, πρέπει νά 
κάμη ζέστες διά νά ώριμάσουν οί καρ
ποί. Τώρα διατί δλα αύτά δέν γίνονται 
κατά μαθηματικώς ακριβείς έποχάς, αύτό 
εϊναι άγνωστον. Γενικώς δμως, άν τόν 
χειμώνα τά κρύα είναι πρώιμα καί συνα
πτά, τότε ό ύπόλοιπος χειμών θά διαρ- 
ρεύοη μέ καλούς καιρούς. "Αν τούναν-
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οΐ όποιοι ίν σώματι κατέβησαν είς τόν Σιδηροδρομικόν Σταθμόν καί έδεξιώΟησαν τούς Βασιλείς διαχυτικώτατοι. *

τίον προηγηθοΰν καλοκαιρίας τότε τά ψύχη Οά είναι έψιμα, ή δέ άνοι- 
ξις Οά είναι γλυκεία, άλλά τό καλοκαίρι πολύ ζεστό.Έάν πάλιν προηγη
θοΰν μεταξύ άνοίξεως καί άρχών καλοκαιριού ζέστες, τότε τό υπόλοιπον 
καλοκαίρι Οά είναι πολύ δροσερόν.

Καί γενικώς, κατά τάς παρατηρήσεις ιού Αστεροσκοπείου, ύ νόμος 
τών Πιθανοτήτων είναι έν πλήρει λειτουργία- Επτά έτη διά τήν Ελλάδα 
είναι όμβριμα καί έπτά άνομβρα.

Έν τούτοις άπό τινων έτών παρατηρεϊται μία μεταβολή είς τό Ελλη
νικόν κλίμα. Πράγματι καταντά, ούτε Φθινόπωρον νά έχωμεν, οΰτε Άνοι- 
ξιν, έφέτος δέ, συγκεκριμένος, είσήλΟεν ό χειμών άπό τόν ’Οκτώβριον, 
ένφ ό περυσινός χειμών έτελείωσε μέ τόν ’Απρίλιον καί έπήλΟε τό 
καλοκαίρι μέ τόν Μάϊον.

Ποΰ ή θαυμασία 'Αττική άνοιξις καί αί ώραϊαι φθινοπωρινά! νύκτες;
Υπάρχει μία δοξασία παρά τισι: "Οτι ή μεταβολή αύτή όφείλεται 

κατά πρώτον είς τήν τομήν τοϋ Ισθμού τής Κορίνθου, είς τήν τής διώρυ- 
γος τού Σουέζ δεύτερον καί τρίτον εις τήν τομήν τοϋ Παναμά. ’Ως πρός 
τόν τελευταΐον δέν είναι έντελώς άπιθανοφανής ή θεωρία αύτή, έφ' δσον 
γνωρίζομεν, δτι διά τής τομής αύτοϋ έπεκοινώνησαν άμεσώτατα καί 
άπ’ εύθείας διά τής συντομωτέρας πλέον οδού δ Ειρηνικός Ωκεανός 
καί ό ’Ατλαντικός μέ τό θερμόν του ρεύμα.

Τό θερμόν τούτο ρεύμα είναι ένας ποταμός άληθινός, ρέων έλευθέ- 
ρως έντός τής θαλάσσης, τά ΰδατα τού οποίου έχοντα ιδίαν σύστασιν, 
πυκνότατα, αλμυρότερα τού θαλασσίου, καί θερμοκρασίαν μεγαλητέ- 
ραν, τόσην, ώστε, έντελώς χρησιμοποιούμενη αΰτη θά παρείχε θερμό
τητα ικανήν νά διατηρή έν κετηκυίρ καταστάσει ποταμόν έκ χυτοσιδή
ρου τών διαστάσεων τού ’Αμαζόνιου ή τοΰ Μισσουρή. Τό ρεύμα αύτό 
έχει μέσον βάθος 3000 ποδών (1000 μέτρων) καί μέσον πλάτος εξή
κοντα μιλλίων, ρέει δέ έντός τής θαλάσσης μέ ταχύτητα τεσσάρων χιλιο
μέτρων καθ’ ώραν καί έχει έντελώς (δικόν του ζωικόν βασίλειον.

Ό πλοίαρχος Μορύ έξηκρίβωσεν δτι έκκινρ. τό ρεύμα αύτό άπό τόν 
κόλπον τής Γασκόνης, δπου ή μέν θερμοκρασία του δέν είναι άκόμη 
ύψηλή, τό δέ χρώμα του άτονον, κατέρχεται πρός νότον, βαίνει κατά 
μήκος τής (σημερινής 'Αφρικής, θερμαίνεται ύπό τάς άκτίνας τής Δια
κεκαυμένης Ζώνης, διασχίζει τόν ’Ατλαντικόν, φθάνει είς τό άκρωτήριον 
τοϋ 'Αγίου Χαραλάμπους, έπί τής Βραζιλιανής άκτής καί διχάζεται είς 
δύο κλάδους, ών ό είς προχωρεί ϊνα θερμανθή άκόμη περισσότερον εις 
τήν θάλασσαν τών Άντιλλών. Τότε τό θερμόν ρεύμα, τό όποιον είναι 
προωρισμένον νά άποκαταστήση τήν Ισορροπίαν μεταξύ τών θερμοκρα
σιών καί νά άναμίξη τά ΰδατα τών Τροπικών μετά τών Βορεινών, άρχί- 
ζει τήν ένέργειάν του ώς συγκεραστοΰ. Πυρακτούμενον έντός τοΰ κόλπου 
τού Μεξικού, άνέρχεται πρός βορράν έπί τών Αμερικανικών άκτών, 
προχωρεί μέχρι τής Νέας Γής, παρεκκλίνει ΰπό τήν ώθησιν τοΰ ψυχρού 
ρεύματος τού πορθμού τού Ντάβυς, έπαναλαμβάνει τήν πορείαν τοΰ 
Ωκεανού, άκολουθούν έπί ένός τών μεγάλων κύκλων τής Οικουμένης 
τήν λοξοδρομικήν γραμμήν πρός τήν τεσσαρακοστήν τρίτην μοίραν 
σχίζεται είς δύο βραχίονας, έκ τών όποιων ό εις, βοηθούμενος ύπό τού 
Διετησίου βορειανατολικού άνεμου, έπανέρχεται είςτόν κόλπον τής Γασκό
νης καί τάς Άζόρας, δ δέ άλλος, άφοΰ θερμάνη τά παράλια τής Ιρλαν
δίας καί Νορβηγίας, προχωρεί μέχρι Σπιτσβέργης, δπου ή θερμοκρασία 
του, χαμηλουμένη είς 4 βαθμούς, σχηματίζει τήν έλευθέραν θάλασσαν 
τοΰ Πόλου

Κατά τήν έκ τής διώρυγος τής Βαχάμης έξοδόν του, έπί πλάτους 
14 λευγών καί βάθους 350 μ. έχει ταχύτητα 8 χιλιομέτρων καθ’ ώραν, 
ήτις έλαττούται καθ' δσον προχωρεί πρός βορραν καί ήτο ύπολογισμέ- 
νον, δτι άν ήλαττοΰτο ή ταχύτης αύτή ποτέ, κάτω τοΰ φυσιολογικού καί 
μετεβάλλετο ή κατεύθυνσίς του, τά Ευρωπαϊκά κλίματα θά ύφίσταντο 

διαταράξεις, ών άδύνατον ήτο νά πρόβλεψη κανείς τάς συνέπειας. Τις 
οίδε λοιπόν ποίαν κατεύθυνσιν έλαβε τό θερμόν ρεύμα τώρα;

Προγνωστικά άσφαλή, δπως βλέπετε άπό δλα αύτά, δέν υπάρχουν 
περί τών καιρικών μεταβολών, παρά μόνον παρατηρήσεις έπιστημονι- 
καί, δίδουσαι πιθανότητας καί δλα τά περί ποιμένων, προλεγόντων 
βαρυχειμωνιά κλ. λεγάμενα, είναι κομπογιαννιτισμοί. Οί ποιμένες δέν 
είναι εις θέσιν νά γνωρίζουν δ,τι έχει έξακριβώσει ή ’Επιστήμη περί 
άνίσου θερμάνσεωςτής άτμοσφαίραςκαί τούς λοιπούς νόμους τήςΦύσεοις.

Προγνωστικά έν τούτοις έπί μικρών χρονικών διαστημάτων ό λαός 
έχει πολλά. Οΰτω, έάν ή γάτα κοιμάται στό τζάκι, σημαίνει δτι θά κάμη 
πολύ κρύο, έάν τσιμπούν ή μυϊγες, θά βρέξη, έάν ή γάτα νίβη τό πρό
σωπον μέ τά έμπρόσθια χέρια της, θά βρέξη,άν, δταν βρέχη, σχηματί- 
ζωνται στά νερά φούσκες, θά έξακολουθήση ή βροχή, αν ό ήλιος καίη, 
θά βρέξη καί οΰτω καθεξής.

Δέν γνωρίζομεν ποίαν σχέσινέχει,τό τσίμπημα τής μυίγας μέ τήν 
βροχήν, έκεϊνο δμως πού είναι άληθές, είναι, δτι ή γάτα κοιμάται στό 
τζάκι, δταν κάνη κρύο καί δχι δταν πρόκηται νά κάνη κρύο, άπαράλλα- 
κτα, δπως ό άνθρωπος άνάβη τήν θερμάστρα, δταν κάνη κρύο.

Τό μόνον προγνωστικόν είναι τό βαρόμετρον, τό Ύδραργυρικόν καί 
τό Μεταλλικόν, τό οποίον είναι οργανον ακρίβειας επιστημονικόν καί 
προλέγει είκοσιτέσσαρας ολοκλήρους ώρας πριν βρέξη, τήν βροχήν.

Τό οργανον αύτό στηρίζεται είς τήν αρχήν τοϋ 'Ιταλού Φυσιοδίφου 
Τορικέλη, δ όποιος άνακάλυψε πρώτος, δτι έάν άναστρέψωμεν ένα 
σωλήνα ΰάλινον, μήκους ένός μέτρου, γεμάτον άπό ύδράργυρον καί 
χαραγμένον κατά μήκος είς υποδιαιρέσεις ύφεκατομέτρων, έντός λεκά
νης πλήρους Υδραργύρου, ό έντός τού σωλήνος Υδράργυρος δέν θά 
χυθή όλος, άλλά Οά μείνη έντός αύτοϋ σάν μεταλλική στήλη, μόνον δέ 
κατα τό άνω άκρον του θά μείνη κενόν τι, περίπου κατά τό έν τρίτον 
τοϋ δλου σωλήνος, διότι κατά τήν έξήγησίν του, ή πίεσις ή άτμοσφαι- 
ρική, ην ασκεί έπί τού έντός τής λεκάνης τού Υδραργύρου, είναι έκείνη 
ή όποία έντός τοΰ κενού σωλήνος κρατεί τόν Ύδράργυρον είς σχήμα 
στήλης, έφ’ δσον κατά τόν θεμελιώδη νόμον τής Φυσικής ή «Φύσις 
ορρωδεί τφ κενφ »■ δηλαδή φοβείται τό κενόν, δπως έπρέσβευον οί 
άρχαϊοι. Έάν είναι εϋδία, τό ύψος τής ύδραργυρικής στήλης είναι 
76 εκατοστά. "Αν πρόκηται νά βρέξη, ή ύδραργυρική στήλη ύψοΰται. 
Διατί; Διότι ή άτμοσφαίρα είναι κεκορεσμένη άπό υδρατμούς, είναι 
πυκνότερα καί άσκεί μεγαλητέραν πίεσιν έπί τής έξωτερικής έπι- 
φανείας τοΰ Υδραργύρου τής λεκάνης. ’Άν ή άτμοσφαίρα άπαλλάσσεται 
τών υδρατμών, ή στήλη κατέρχεται πρός τά 0,76, αλλ' άν κατέλθη καί 
ΰπ’ αύτόν τόν άριθμον, τότε σημαίνει δτι γίνεται άραιοτέρα τοΰ φυσιο
λογικού, δτι άπό κάποιο άλλο σημεϊον μάς τραβούν τόν αέρα δι' άραιώ- 
σεως καί θά έχωμεν άνεμον. Χρησιμεύει οΰτω καί ώς ύγροσκόπιον, 
άλλά καί ώς ΰψόμετρον τό βαρόμετρον, διότι έφ’ δσον άνερχόμεθα 
υψηλότερα, ή άτμοσφαίρα είναι άραιοτέρα καί συνεπώς ή έπί τού Υδραρ
γύρου πίεσις μικρότερα, ή δέ στήλη τού σωλήνος κατέρχεται.

Έξ ίσου ασφαλές είς τάς ενδείξεις του μέ τό ύδραργυρικόν βαρό
μετρον έχουν καί οί ναυτικοί ένα ύγροσκόπιον, φιλαληθέστερον τοΰ 
ύγροσκοπίου τοΰ Σωσύρ.

Ενθυμούμαι δταν ήμουν μικρός, πού, ένφ έτρώγαμε είς τό τραπέζι 
καί έξω ήτον λιακάδα, ήκουα τόν μακαρίτην τόν πατέρα μου νά λέγη 
μορφάζων άπό κάποιον πόνον:

— ”A στό καλό, πάλι βροχή θάχουμε αΰριο.
Πράγματι δέ τήν έπομένην έβρεχε. 'Ομολογώ δτι μοΰ είχε κινήσει 

τήν περιέργειαν αύτή ή πρόρρησις, ή δποία σχεδόν ήτον αλάνθαστος 
καί κάποτε, δταν πλέον ήμποροϋσα νά συζητήσω μέ θάρρος μαζύ του, 
τόν ήρώτησα ποίου συστήματος ήτο τό βαρόμετρον του.

ΑΝΤ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΤΣΟΧΑΣ *’· ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
Πρόεδρος τοΰ Δημοτ. Συμβουλίου Δήμαρχος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΛΩΝ

— "Οταν θά φθάσης κσί σύ στά χρόνια μου, μοΰ είπε, θάχης καί σύ 
τό βαρόμετρό σου.

Έπέρασαν κατόπιν μερικά χρόνια καί εύρέθην ναύτης, έκτελών τήν 
θητείαν μου έπίθωρηκτοΰ. Ό κυβερνήτης του ήτο συγγενής μου, καρα- 
βόλυκος σωστός καί αύτός καί μένων διαρκώς είς τό καράβι, συνήθιζε 
νά μέ φωνάζη νά τοΰ κρατώ συντροφιά, κοντά είς τόν πύργον τού πρυ- 
μναίου πυροβόλου τών 0,27.

"Ενα δειλινό, ένφ ίσπααάραμε ατην κουβέρτα, τόν βλέπω καί άρχί- 
ζει νά κουτσαίνη, στρεφόμενος δέ πρός τό θωράκιον τού οίακιστηρίου 
καί μορφάζων έφώναξε:

— ΟΙακιστής I Κύττα τί λέει τό βαρόμετρον!
— Βροχή κύριε κυβερνήτα.
Έκούνησε τό κεφάλι μέ μίαν έκφρασιν ίκανοποιήσεως, διότι τό βαρό- 

£τρόν του δέν τόν έγέλασε, άλλά δέν ήμπόρεσα νά κρατηθώ καί τού 
.ήτησα τήν έξήγησίν.

— Άπό τόν πατέρα σου δέν τώχης μάθη ; "Αμα σού πονούν οί κάλοι, 
σέ είκοσιτέσσερεις ώρες μέσα περίμενε βροχή· μοΰ είπε μέ μίαν χειρο
νομίαν πρός τό οίακιστήριον.Άλλοίμονον! Μετά τινα έτη ή Φύσις μού έχάριζε καί μένα ένα 
βαρόμετρον, εΰαισθητότερον καί εύπαθέστερον τών άλλων — τότε δέν 
ύπήρχον έν Άθήναις pedicuristes—καί έπειδή κάποτε, πού είργαζόμην 

είς τήν «Εστίαν», προανήγγειλα, χάρις είς τάς ένδείξεις μου, βροχήν διά 
τήν έπομένην, τά δέ προγνωστικά μου έπηλήθευον πάντοτε, έσκέφθην 
νά ζητήσω τήν έξήγησίν άπό τόν άρχαϊον μου καθηγητήν τού Πανεπι
στημίου Άργυρόπουλον. Είχα εΰρει τόν σοφόν μας, ένθυμοΰμαι, είς τόν 
«Παρνασσόν», προετοιμάζοντα τά πειράματα μιάς διαλέξεώς του καί 
έπερίμενα, τό όμολογώ, νά σπάση στά γέλια. Καί δμως δέν έγέλασε. 
Μέ ήκουσε σοβαρότατα καί έφθέγξατο τάδε:

— Ή παρατήρησις αύτή τών ναυτικών πρέπει νά έχη επιστημονικήν 
έξήγησίν. Ό κάλος, καθώς γνωρίζομεν, συνίσταται έκ τής αύτής ούσίας 
έξ ής καί ή θρίξ. Γνωρίζομεν, δτι ή θρίξ είναι ύγροσκοπικόν σώμα, 
άπορροφφ δηλαδή έκ τής άτμοσφαιρας υδρατμούς, υγρασίαν, καί έπι- 
μηκύνεται διαστελλομένη, δι' δ καί τήν μεταχειριζόμεθα, δπως ξέρεις, 
είς τό ύγροσκόπιον τοΰ Σωσύρ. Φυσικά λοιπόν καί δ κάλος, άπορροφών 
ύγρασίαν έκ τής άτμοσφαιρας, δταν αΰτη είναι κεκορεσμένη άπό υδρατ
μούς 24 ή καί 48 ώρας πρό τής βροχής, διαστέλλεται καί αυξάνει 
κατ' δγκον, πιέζει δέ τό κρέας καί προκαλεϊ τόν πόνον, έπειδή δέ 
υδρατμοί είσδύουν παντού καί έπί τής κλίνης δταν εΰρίσκεται κανείς, 
δυνατόν νά πονή, περισσότερον δμως, δταν φορή υπόδημα.

Δέν έχετε τώρα παρά, δσοι υποφέρετε άπό κάλους νά παρακο 
σητε τάς ένδείξεις των, διά νά δικαιώσητε καί τούς ναυτικούς 
έκλιπόντα σοφόν.

®0/νβι«



ΚΙΝΔΥΝΟΥΑΠΟ ΜΙΑΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΝ: Ο ΚΏΔΩΝ ΤΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ.

....«Bis es des Kdrpers Schwere einst herabzog.
Είναι ή συνέχεια τοΰ παληοΰ τραγουδιού, ποΰ είχα λησμονήση, δταν 

τόν ’Απρίλη τοΰ 1917 έγραφα τή σκιαγραφία τοΰ A. Κ. Δαμβέργη, 
κι’ άθελα τότε ξέφυγε άπ’ τά χείλη μου ό πρώτος στίχος τοΰ μεγάλου 
ποιητή <Ein Herz das immerdar im Kampfe Sieger blieb· ποΰ κατα
πληκτικά ταιριάζει μαζύ μέ τό δεύτερο γιά τή ζωή τοΰ μεγάλου νεκροΰ.

Τό μαρτυρικό φωτοστέφανο μέ απέραντη υπομονή φόρεσε στή 
ζωή του ό Δαμβέργης. "Ισως νά μή μποροΰμε νά δείξουμε άλλο παρά
δειγμα καρτερίας, σέ πολλούς ψυχικούς πόνους καϊ σέ περισσοτέρους 
σωματικούς. Πρωινά τής αυγής χαμόγελα έπλαισίωναν τά πρώτα έπι- 
στημονικά κα'ι κοινωνικά βήματά του· μά δάκρυα καϊ πικρίες έρράν- 
τισαν τά τελευταία χρόνια τής πολυβασανισμένης ζωής του.

Δέν θά τόν σκιαγραφήσω πάλι, δέν θά ζωγραφίσω τό έργο του, 
ποΰ θά παραμείνη φωτεινό σημάδι στήν άναγεννωμένη ’Επιστήμη τοΰ 
'Ασκληπιού, μά θέλω νά φέρω τής πονεμένες του ημέρες παράδειγμα 
σέ κείνους, ποΰ θέλουν νά έργασθοΰν καϊ νά δημιουργήσουν.

* · ·

Ύστερα άπό τό 25χρονο ίωβιλαϊο του, ή Κακή Μοίρα έφθόνησε 
καϊ τή λίγη ύγεία, πού τοΰ είχε μείνη, καϊ βαρειά νεφρική άρριύστεια 
τόν ρίχνει στό κρεββάτι, γιά νά μή σηκωθή πειά. Μά καϊ κεΐ άπάνω 
δέν χάνει τό θάρρος του, καί μέ τή βαυκαλιστική έλπίδα τής υγείας, 
κατεύναζε τούς πόνους του μέ τή Μορφίνη καϊ τούς ξεχνούσε μέ τήν 
έπιστημονική έργασία. Καί άρχίζει νά δημοσιεύη γνωματεύσεις καϊ 
υπομνήματα είς τό δελτίο τοΰ Ίατροσυνεδρίου, τελειώνει φαρμακευ
τικό έργο, δημοσιεύει τακτικά στάς «Αθήνας· έκλαϊκευτικά έπιστημο- 
νικά άρθρα τών Φυσικών ’Επιστημών, πάντα γράφει, διορθώνει, κατα
γίνεται. Γά παιδιά του καϊ οί βοηθοί του γράφουν διαρκώς δ,τι τούς 
ύπαγορεύει, έκεϊνος άνακουφίζεται καϊ λησμονεί, υπαγορεύοντας ή 
διορθώνοντας χειρόγραφα μπρούμιτα στό κρεββάτι, άδιάκοπα κουρά
ζοντας καί τό ένα μάτι ποΰ τοΰ άπόμεινε. Πονοΰσε, μά δέν κουραζό
τανε- ή Μορφίνη έγκλύκαινε τούς πόνους του κα'ι ή δουλειά τόν παρη
γορούσε καϊ τοΰδινε νέα δύναμι νά έργασθή.

Εγινε ή έπιτροπή γιά τή σύνταξι τής Ελληνικής Φαρμακοποιίας 
καί σ αύτόν στραφήκαμε γιά τή γενική είσήγησι τοΰ έργου. Ούτε ή 
κούρασι, ούτε ό πόνος τόν έτρόμαζε καί μέ θάρρος καί ήρεμία, μέ 
χαρά καϊ μέ πεποίθησι στόν εαυτό του άνελάμβανε τό βαρύ φορτίο. 
Κι’ έγραψε καϊ διώρθωσε καϊ συνετέλεσε πολύ στήν εύόδωσι τοΰ έργου

ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ

μέ τά συμβουλευτικά ύπομνήματά του καϊ τής πρακτικές παρατηρή
σεις του. Καί μέ τό παράδειγμα τής φιλοπονίας του καί μέ τή παρό- 
τρυνσι γιά τή συγγραφή, ποΰ έκανε στά νεώτερα μέλη, κατωρθώθη ή 
σύνταξις τών 3/4 τοΰ έργου. Ό θάνατος τοΰ στέρησε τήν ποθητή χαρά, 
ποΰ θά ήσθάνετο άμα τό έργο τελείωνε. Αύτός δμως πέθανε μέ εύχα- 
ρίστησι, γιατί τό συγγραφικό του μέρος τώχε παραδώσει· τό καθή
κον του έγί.νηκε.

'Οταν τής τελευταίες του μέρες άρχισε νά χάνη καί τό μόνο 
μάτι του, τότε κλονίστηκε τό θάρρος του. “Οχι μόνο γιατ'ι θάμενε 
τυφλός, άλλά γιατί δέν θά μπορούσε πειά νά διαβάση, νά έργασθή. 
Καί τά θαμπά του μάτια γεμίζανε-γεμίζανε δάκρυα. “Εκλαιγε· τί άλλο 
πιά μπορούσε νά κάνη; Κι' δταν στειρεύανε τά δάκρυα καϊ σταματούσε 
ή άγωνία τοΰ κρεββατιοϋ, περίμενε κανένα φίλο του κάτι νά πή, νά 
συμβουλεύση, νά πικρογελάση, νά παρηγορηθή. Νά θύμησή παληές 
εύγενικές ημέρες κΓ εύτυχισμένες στιγμές, ποΰ μ’ έξαιρετική χάρι στό 
κρεββάτι τοΰ πόνου του διηγείτο. Μάζευε τά παιδιά του, γιατί καταλά
βαινε πώς θά τά χάση γλήγορα, πώς τά φτωχά του τά παιδιά θά πάψουν 
νά βλέπουν δτι τ’ άγάπησε υπερβολικά σάν πατέρας καί μάννα, ποΰ 
υπήρξε μαζύ.

*

Ό Αναστάσιος Δαμβέργης έκυβέρνησε μέ άγάπη, προσοχή, τόλμη 
κα'ι εύσυνειδησία δ,τι τοΰ έμπιστεύτηκε ή Πατρίδα. Ή Πατρίδα μας, ποϋ 
τό τελευταίο Μεγαλεΐον της σκόρπιζε Φώς στήν ψυχή του, ποΰ δέν 
είχαν τά μάτια του. Τήν Πατρίδα, πού τήν άγάπησε, γιατί σαράντα χρό
νια τή δούλεψε πιστά καί τίμια.

• Σαράντα χρόνια ίζησα άρματωλός καί κλέφτης 

κί άλλα σαράντα αν ΐζουμνα άρματωλός θτ ναμουνν.

Λεν ταιριάζουν καϊ σ’ αύτόν οί στίχοι αΰτοϊ τοΰ δημοτικοΰ τραγουδιού;
Μά «ή καρδιά,ποΰ έμεινε πάντοτε νικήτρια στήν πάλη» «βαρειά τήν 

κύλισε τό σώμα»,ποΰ χαροπάλεψε τόσα χρόνια. Άνάπαψε τώρα τό ταλαι
πωρημένο λεβέντικο κορμί σου· δ βίος σου, τις γίνη παράδειγμα στούς 
μαθητάς σου, ή ψυχή σου θά τούς εύλογή άπό τούς ούρανούς· τά 
δάκρυά των δέν θά σοΰ λείψουν, δάκρυα στοργής, άγάπης, εύγνωμο- 
συνης, δάκρυα ποΰ θά δροσίζουν τή σκοτεινειά τοΰ τάφου σου, θά 
μυρώνουν τό χώμα, ποΰ σέ σκεπάζει, σάν τά ροδοπέταλα τοΰ ’Απρίλη, 
ποΰ ερραναν τήν είκοσιπενταετηρίδα σου.

Ο" EMM IQ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΕΙΣ τό άρχαΐον καϊ έγκριτον επιστημονικόν περιοδικόν «’Ιατρική
Πρόοδος·, έδημοσιεύθη άΘορύβως μία οπουδαιοτάτη στατιστική, ή 

οποία πρέπει νά έλκύση τήν προσοχήν, δχι μόνον τής παρ’ ήμϊν 'Ιατρι
κής οίκογενείας, δχι μόνον τών άρχών καί τής Πολιτείας, άλλά και 
δλου τοΰ κόσμου, ό όποιος καλείται νά άνοιξη τά μάτια του είς ένα 
τρομερόν κίνδυνον, ποΰ μάς άπειλεϊ, κίνδυνον τοΰ όποίου ή σοβαρότης 
δέν είναι μικροτέρα τής Φυματιώσεως καϊ τών άλλων φοβερών μετα
δοτικών νόσων, αί όποϊαι, άναπτυχθεϊσαι άπό τίνος, άπειλοΰν μέ όλε
θρον τήν Ελληνικήν οίκογένειαν.

Ή στατιστική αύτή, βγαλμένη άπό τά βιβλία τών τριών κλινικών 
τοΰ δφθαλμολόγου κ. Σπ. Χαραμή — τής έπί τής όδοΰ Μενάνδρου 27, 
τής έν Πειραιεϊ, καί τοΰ οφθαλμιατρικού τμήματος τοΰ έν Πειραιεϊ 
Ζαννείου Νοσοκομείου, δπερ μέχρι πρό τίνος διηύθυνε ό κ. Σπ. Χαρα
μής— καϊ άναφερομένη είς μίαν ολόκληρον δεκαεπταετίαν, ήτοι άπό 
τοΰ 1902, συνοδεύεται άπό τά συμπεράσματα τοΰ διακεκριμένου 
όφθαλμολόγου καί διά τοΰτο καταντά άληθώς πολύτιμος, έάν λάβη 
κανείς ύπ’ δψει, δτι εις τά μακρά αύτά έτη, κάθε οφθαλμικόν νόσημα., 
κάθε πάθησις τών ματιών, έστω καί ή σπανιωτέρα, θά έπέρασε άπό τά 
χέρια του, θά εϊλκυσε τήν προσοχήν του, θά έπροκάλεσε τήν έφαρμο- 
γήν τών τελευταίων έκάστοτε θεραπευτικών μέσων, θά έμελετήθη καϊ 
θά κατετάγη εις τήν ο’ικείαν κατηγορίαν.

Φ
Καταντούν άπίστευτα τά παρατιθέμενα έν τή στατιστική αύτή νού

μερα. Φαντασθήτε δτι άπό τοΰ 1902 έπέρασαν άπό τάς τρεις ώς άνω 
κλινικός του 60,945 πάσχοντες άπό οφθαλμικά νοσήματα. Έξ αύτών 
39,364 ήσαν πελάται τής έν Άθήναις κλινικής του, 13,467 τής έν Πει· 
ραιεϊ καϊ 8,114 τοΰ όφθαλμολογικοΰ τμήματος τοΰ Ζαννείου, δπερ έπί 
δεκαετίαν διηύθυνε.

Ό πειρασμός δέν μέ άφίνει νά παρέλθω μερικάς λεπτομέρειας τής 
στατιστικής αύτής, διότι μερικά νούμερα παρουσιάζουν κάποιο ένδια- 
φέρον, καί πρέπει νά σάς τάς παραθέσω. Δέν εϊσθε έξαφνα περίεργοι νά 
μάθετε, δτι δλαι αί φυλαί τοΰ 'Ισραήλ έπέρασαν άπό τάς κλινικός 
αύτάς; Τήν πρώτην λοιπόν φυσικά θέσιν κατέχουν οί έκ τής έλευθέρας 
Ελλάδος, οί όποιοι άνέρχονται είς 41,471 καί έπειτα έρχονται οί έκ 
τής δούλης 13,430, μετ’ αύτούς οί έκ τοΰ έξωτερικοϋ έλεύθεροι Έλλη
νες (Αίγύπτου, Ρουμανίας, Ρωσσίας κλπ.) 4,195, έπειτα Ίσραηλϊται 550, 
’Οθωμανοί 440, ’Αλβανοί 265, Γάλλοι 185, “Αγγλοι 93, ’Ιταλοί 69, 
Σέρβοι 65, Βούλγαροι 33, Αύστριακοϊ 29, Ρουμάνοι 23, ’Αμερικανοί 22, 
Άραβες 18, Βέλγοι 14, Πέρσαι 13, Μαυροβούνιοι 9,Γερμανοί 8, 'Ολλαν
δοί 6, Άβυσινέζοι 3, Ιάπωνες 3 καϊ Κινέζοι 2.

Έξ αύτών άνδρες ήσαν 22,145, Γυναίκες 16,250, άγόρια 5,205, κορί
τσια 4,145, γέροι 7,120 καί γρηές 6,080.

*
Φυσικά τά νοσήματα, άπό το οποία επασχον ολοι αύτοί, ήσαν 

διάφορα καί δέν μάς παραενδιαφέρει τό εϊδος ένός έκάστου. Ήσαν 
νοσήματα τοΰ Έπιπεφυκότος 19,976, νο
σήματα τών Βλεφάρων 7,833, νοσήματα 
τοΰ Δακρυακοΰ συστήματος 3,089, νοσή
ματα τοΰ Κερατοειδοΰς 7,365, νοσήματα 
τοϊζ Φακοΰ 4,671, Γλαυκώματα 848, νοσή
ματα τοΰ Σκληρωτικού 1,046, νοσήματα 
τοΰ Ύαλοειδοΰς 583, νοσήματα τής Ίρι- 
δος 1,698, νοσήματα τοΰ Άμφιβληστροει- 
δοΰς 866, νοσήματα τοΰ Όπτικοΰ νεύρου 
959, Διαθλαστικοί άνωμαλίαι 6,766 καϊ 953 
άσθενεϊς νευρασθενικοί, ύστερικοί κλπ., μή 
παρουσιάζοντες οργανικόν νόσημα.

“Εγιναν έπί πλέον έν ταϊς κλινικαϊς 
ταύταις άπό τοΰ 1902 καϊ 13,522 έγχειρή- 
σεις. Άλλ’ είς τούς κατά κατηγορίαν νοσή
ματος άριθμούς αύτούς, ένα μάτι, δχι κοι
νόν, πρέπει νά σταματήση κάπου και νά 
μεταδώση είς τόν έγκέφαλον μίαν έντύπω- 
σιν, ή όποια νά τόν κάμη νά ξεκινήση άπό 
τήν άδράνειάν του, νά έργασθή όλίγον και 
νά σκεφθή καλά.

Οΰτω, τά Τραχώματα κατέχουν τήν 
πρώτην θέσιν είς τήν στατιστικήν, καϊ 
παρουσιάζουν τόν καταπληκτικόν άριθμόν 
τών 12,170 θεραπευθέντων, καϊ μετ’ αύτά 
έρχονται οί γεροντικοί καταρράκται 2,654, 
οί διαβητικοί 66, οί συγγενείς 112, οί δευ
τερογενείς 320, οί τραυματικοί 232, δι’οΰς 
έν συνόλφ έγιναν 2,175 επιτυχείς έγχειρή- 
σεις, κατόπιν αί έγχειρήσεις στραβισμοΰ, 
αϊτινες άνήλθον είς 465 καί αί άντιτραχω- 
ματικα'ι έγχειρήσεις, σκαριφισμοί, άποξέ- 
σεις, ήλεκτρισμοί κλ. άνελθούσαι είς 3,250. Ο ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΟΣ ΣΤΤΗΛΙΟΣ ΧΑΡΑΜΗΣ

Έκεΐνο λοιπόν ποΰ πρέπει νά τρομάξη τόν κόσμον, τήν κοινωνίαν 
μας, τάς άρχάς, τό Κράτος, διά νά σπεύσωμεν δλοι μας νά λάβωμεν τά 
μέτρα μας, τά μέτρα τά όποια υπαγορεύει ή Επιστήμη, οΰτω δέ προ- 
φυλαχθώμεν άπό τήν τρομερόν αύτήν μεταδοτικήν νόσον καϊ τήν περι- 
στείλώμεν, είναι ή καταπληκτική έξάπλωσις τών Τραχωμάταν, διά τήν 
δποίαν δ περίφημος όφθαλμολόγος, μέ νούμερα λαλών καί ντοκουμέντα, 
κρούει τόν κώδωνα τοΰ κινδύνου.

Έπϊ 60,945 πασχόντων, 15,464 Τραχωματικοί 1 Άλλ’ άπό τάς 60,945 
δέον νά άφαιρεθώσιν 6,766 παρουσιάζοντες μόνον διαθλαστικός άνω- 
μαλίας. “Εχομεν λοιπόν 54,179 καί έξ .αύτών 15,464 Τραχωματικούς, 
3Ο°/ο δηλαδή! Αί στατιστικοί, σημειώσατε, δέν λέγουν ψεύματα. Άπό- 
δειξις δτι ό κ. Γαζέπης παρουσίασεν άναλογίαν 38,8 °/0, δ κ. Κοσμε- 
τάτος 29%, ό κ. Άνδριανόπουλος έκ Πατρών 25 %, δ κ. Μπίστης είς 
τήν Άστυκλινικήν 26,8 %, τό Όφθαλμιατρεϊον 23 %.

Κατά τάς άπαλλαγάς άφ’ ετέρου τοΰ Στρατοΰ, παρατηρεϊται άνα- 
λογία 6,6 % Τραχωματικών, τοΰ δέ Ναυτικοΰ 2,2 %.

Αί νέαι έπαρχίαι, προσθέτει ό κ. Χαραμής, παρουσιάζουν τήν αύτήν 
έπικίνδυνον διάδοσιν. Κατά τόν κ. Τρένταν, έν τή Δυτική Μακεδονίφ 
20,53 % έκ τών όφθαλμιώντων εϊναι Τραχωματικοί, κάπως όλιγώτεροι 
είς τήν λοιπήν Μακεδονίαν, 5,5 % έν Ήπείρφ, 4,5% έν Μυτιλήνη, 
8 % έν Σάμφ. Έκ τών μηθητών τής πόλεως Χίου, κατά τόν κ. Τζηράν, 
21,5 % ήσαν’ Τραχωματικοί, έν Ίεραπέτρφ τής Κρήτης δέ ό κ. Χατζη- 
δάκης εΰρε 70 % έκ τών κατοίκων Τραχωματικούς.

4s
Εύτυχώς, χωρίς αύτό νά εϊναι λόγος διά νά άναπαυθώμεν, δέν έχο

μεν τά πρωτεία ημείς εις τήν έξάπλωσιντής νόσου αύτής. Εϊμεθα σχε
δόν εις τό μέσον. ,

Οΰτω είς τήν Γαλλίαν, έκτός νομών τινων τοΰ Βορρά και τής Μεσο
γείου, τό Τράχωμα εϊναι έλάχιστα διαδεδομένον. Είς τήν Όφθαλμολογι- 
κήν Κλινικήν τοΰ Lariboisiere μόλις 1%_παρετηρήθη καί έπϊ προελεύ
σεων τοΰ έξωτερικοϋ, Ιδίφ δέ τών άποικιών.

Είς τήν Αγγλίαν μόλις 0,13-0,99% ύπάρχει, εις τήν Ιρλανδίαν δέ 
2 81 - 3 38 ·/

Είς’τό Βελγιον, άλλοτε ήτο πολύ διαδεδομένον τό Τράχωμα κα'ι ίδίφ 
είς τόν στρατόν—κατά τό 1840 ήτο 200 %—ήλαττώθη δμως είς 1 τοϊς 
1000. Είς τήν 'Ολλανδίαν σπανίζει καϊ μόνον είς τήν ’Ιουδαϊκήν συνοι
κίαν τοΰ Άμστεροδαμ σημειοΰνται κρούσματα. Είς τήν Ελβετίαν 
έπίσης σπανίζει, οί δέ έλάχιστοι πάσχοντες προσεβλήθηοαν είς τό 
έξωτερικόν. , , , , ,

Έν Γερμανίφ, αν δέν ήτο ή Ποσνανια και η Πομερανια, και μια 
παραρρήνειος έπαρχία, αϊτινες κατήντησαν έστίαι τραχωματικοί, ή 
νόσος θά ήτο άγνωστος, δπως είς τό Δουκάτον τής Βαδης, εις την 
Βαυαρίαν καί τήν Βυρτεμθέργην, ένφ είς τήν λοιπήν χώραν παρατη
ρεϊται μία άναλογία 10-15% έπϊ τών όφθαλμιώντων.

Έν Ίταλίφ πρός νότον είναι περισσότερόν διαδεδομένον το Ιρα- 
χωμα παρά πρός βορράν. Οΰτω έν Γενούη εϊναι 11% έπί τών όφθαλ- 
’ μιώντων, έπϊ δλου δέ τοΰ πληθυσμού εν

Σικελίφ 36 °/η, έπϊ δέ τοΰ δλου άριθμοΰ 
αύτοΰ έν τφ στρατεύματι 1,84%.

Έν Ίσπανίφ πάλιν μεγαλητέρα έξά- 
πλωσις είς τά παράλια άπό τά μεσόγεια. 
Είς τήν Βαρκελώνην έξαφνα εϊναι 12% 
έπϊ τών όφθαλμιώντων, είς τήν Βαλεντίαν 
23.8 % καί 9% εις τό Κάδιξ.

Εϊς τήν Ρωσσίαν κάνει θραΰσιν τό 
Τράχωμα, καθώς καϊ είς τήν Ουγγαρίαν, 
δπου εύρέθη άναλογία 11.2% έπϊ τού πλη- 
θυσμοΰ, μόνον δέ εις τάς Αυστριακός έπαρ- 
χίας εϊναι μικρά ή άναλογία, φθάνουσα είς 
4-11,6% έπϊ τών όφθαλμιώντων. Διαδε
δομένον άρκετά εϊναι καϊ εις Ρουμανίαν, 
Σερβίαν, Βουλγαρίαν κα'ι Τουρκίαν.

Άλλ’ εις τήν Αίγυπτον ήτον φωτιά, ή 
όποια έλυμαίνετο άπ' άκρου είς άκρον τήν 
χώραν καί είς τήν Β. Αφρικήν, Τρίπολιν, 
Τύνιδα, Άλγέριον κ.λ. θεωρείται μάλιστα 
ή Αίγυπτος, ώς κοιτ'ις τοΰ Τραχώματος. 
Εϊς τινα δημοτικά σχολεία Αλεξάνδρειάς, 
αίφνης, εύρέθη άναλογία 93 % έπϊ τοΰ 
δλου άριθμοΰ τών μαθητών, αί δέ Αγγλι
κοί άρχα'ι καταβάλλουσιν απεγνωσμένος 
προσπάθειας πρός περιστολήν τού κακού, 
ίδρύσασαι ειδικά οφθαλμιατρεία διά τούς 
μαθητάς, έπϊ τών όποιων παρετηρεϊτο άλ
λοτε τρομακτική άναλογία 90%, έλαττω- 
θεϊσα άπό τοΰ 1907-8, είς 4,2 °/0 τό 1917-18.

Κατατασσόμεθα λοιπόν ώς πρός τήν 
έξάπλωσιν τοΰ Τραχώματος, ή όποια, αν 
δέν ληφθοΰν μέτρα, θά μάς στραβώσ[) 
δλους, είς τήν αύτήν βαθμίδα μέ τήν Ρωσ-
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βίαν, Βουλγαρίαν, Αίγυπτον καί Τουρκίαν δηλαδή μέ τούς όλιγώτερον 
πολιτισμένους λαούς.

Πρέπει δέ νά σημειωθή άκόμη, δτι ή έν Έλλάδι μορφή τοΰ Τραχώ
ματος είναι βαρυτάτη. Έπί 100 περιπτώσεων αί 40 παρουσιάζουν έπι- 
πλοκάς τοϋ κερατοειδοϋς· έπί 10,5 °/0 τυφλών ή τύφλωσις ώφείλετο είς 
τό τράχωμα.

Έν τούτοις, μολονότι εΐναι έπίμονος ή πάθησις καί παρουσιάζει 
πολλάς έπιπλοκάς,. είς έπιπεφυκήν ξήρανσιν, τριχίασιν, έκτρόπιον, 
έντρόπιον, βλεφαρίτιδα, έλκη καί άποστήματα τοϋ κερατοειδοϋς, ίρί- 
τιδα, γλαύκωμα, πανοφθαλμίαν, μαλάκυνσιν τοΰ βολβοΰ, καί τύφλωσιν 
τέλος, έπί πλέον δέ έξόχως μολυσματική καί επιδημική, 
υποχωρεί ευκόλως είς συστηματικήν θεραπείαν, δι’ ής κατα
στρέφεται ή κοκκίασις, είτε διά σχάσεως, είτε δι’ άποξέσεως, 
καυτηριάσεων κ.λ.

*

Άφίεται δμως η νόσος αύτή νά καταντήση άληθινή 
μάστιξ, ή δποία φθάνει τήν Φυματίωσιν, τήν Συφιλίδα καί 
τήν Ελονοσίαν, χωρίς δλοι δσοι έρρηξαν φωνήν διά τάς τρεις 
ταύτας νόσους, νά σκεφθοΰν καί τό Τράχωμα.

Ό κ. Χαραμής μάλιστα, είς τάς παρατηρήσεις του πάν
τοτε στηριζόμενος, ευρίσκει καί σχέσιν τοΰ Τραχώματος μέ 
τό έγκλημα. Πράγματι είναι προφανές, δτι ή πάθησις μέ τήν 
αέναον δυσφορίαν της, τήν αγωνίαν της, έκνευρίζει τόν πά- 
σχοντα, τόν καθισιά νευρασθενικόν ευερέθιστου καί προδια
θέτει αύτόν είς έγκληματικήν ροπήν.
, Τό Τράχωμα, σημειωτέον, ήτο γνωστόν καί κατά τήν 

αρχαιότητα, μάς λέγει ό κ. Χαραμής. Ό 'Ιπποκράτης, ό Κέλ- 
σος, δ Γαληνός καί άλλοι τό αναφέρουν. Εϊξευραν τήν μολυ- 
σματικότητά του καί εΐξευςαν άκόμη μέσα θεραπείας, ώς τόν 
σημερινόν ψηκτρισμόν καί τήν άπόξεσιν, ώς φάρμακα δέ 
μετεχειρίζοντο τό Όξείδιον Χαλκού ή Ψευδαργύρου καί 
θειϊκόν Χαλκόν, τά όποια καί σήμερον είναι έν χρήσει.

Κατά τόν Μεσαίωνα ούδέν εΐναι γνωστόν περί τής νόσου 
αύτής, ή όποια άναφαίνεται πάλιν κατά τάς άρχάς τοϋ παρελ
θόντος αίώνος.

Ή έμφ άνισις αύτή άποδίδεται είς τούς στρατιώτας τοΰ 
Μ. Ναπολέοντος, οί όποιοι προσβληθέντες έν Αίγύπτω, μετέ
δωκαν τό μόλυσμα παντοΰ δθεν διήλθον, έπανερχόμενοι είς 
τάς έστίας των. Καί είς τήν χώραν μας άκόμη μάς τό έφε
ραν οί ύπό τόν Maison Γάλλοι στράτιώται —15 χιλιάδες 
περίπου — οϊτινες έπανήλθον είς Ελλάδα, δπως πολεμήσωσι 
κατά τών Τούρκων καί Αιγυπτίων καί οί όποιοι ακριβώς προήρχοντο έκ 
τής Μεγάλης Στρατιάς τοΰ Βοναπάρτου.

*
Παρετηρήθη άφ’,έτέρου, μάς λέγει δ κ. Χαραμής, δτι οί όλιγώτερον 

πάσχοντες είναι οί ορεινοί καί οί νησιώται καί τοΰτο, προφανώς, διότι 
δ καθαρός άήρ τοΰ βουνοΰ καί τής θαλάσσης, ό άφθόνως οξυγονωμέ
νος, μέ τά Ισχυρά και παλίνδρομα ρεύματα, καθαρίζει τήν άτμοσφαίραν 
καί φονεύει τά μικρόβια, διότι, πρέπει καί αύτό νά λεχθή, προσβάλλον
ται κυρίως άπό Τράχωμα οί βρώμικοι άνθρωποι καί οί είς βρώμικα 

μέρη ζώντες. ·
Είς τήν.. "Υδραν, παραδείγματος χάριν, πατρίδα γενέτειραν τοΰ 

κ. Χαραμή, δπου συντρέχει καί ή τοποθεσία της έν τφ μέσφ τοΰ πελά-

α<Μ1τάΛρατ-ε6μϊϊί,μβί κοτ4 ιήν τής Ραιδεστού συνέκραξε
1 6 * τλ *?^ι“^ζΛΙ.έ?αΓ’ά0’'ΟΙΟ-ς |,ά,λλων κατά τοΌ πεζικού μέ οαγδαίον άϋρ,

το βξετόπισε δι άτάκτον φυγής καί ουτω οί άποβάντες κατέλαβον τήν πόλιν.

γους, ώστε νά λούηται καί νά κατακλύζηταί άπό τά Ισχυρά ρεύματα, τοΰ 
οχι μονον δεν υπάρχει τραχωματικός, άλλά καί δλοι οί κάτοικοι έχουν γίζει
όξυτάτηι· τήν δράσιν.

Ή Χίος μόνον καί ή Κρήτη άποτελοΰσιν έξαίρεσιν καί έμφανίζον- 
ταΐ ?5ηεσ?αι ®ηιδΊί* ικαί, άλλά, είς μέν τήν Χίον, φαίνεται μάλλον νά 
μετεδοθη εκ τών παραλίων τής Μ. ’Ασίας καί λόγφ άβελτηρίας τών τε 

αρχών καί κατοίκων έξακολουθεϊ νά μαστίζη τόν τόπον, είς δέ τήν 
Κρήτην, δπου έπί αιώνας παρέμειναν Τούρκοι, Άραβες, ’Αφρικανοί. 
Βεγγάζιοι κ.λ. συντελεί φαίνεται είς τήν καλλιέργειαν τής νόσου ή 
μακρά σειρά τών όρέων της, τά όποια έμποδίζουν τούς ανέμους καί τό 
θερμόν κλίμα της.

Διότι μία συνθήκη υποβοηθούσα ^τήν άνάπτυξιν τοΰ Τραχώματος 
είναι ή θερμότης τού κλίματος. Καί έπειτα τό έλειογενές τόΰ τόπου, ή 
σκόνη, τό χαμηλόν έδαφος. Εύκολώτερα δέ προσβάλλονται οί λεμφατι
κοί καί χοιραδικοί, οί κακώς διαιτώμενοι, οί κουράζοντες τούς οφθαλ
μούς, οί ακάθαρτοι, οί ασθενικοί, οί πτωχοί, οί δμαδικώς βιθυνίες μέσα 

^,^»Δυ-Ο,ΛΠΛ ΛΙ1Σ ΕΛΑΗ.ΝΙΚΗ;~,'Ο Αείμνηστος Βασιλεύς’Αλέξανδρος ΰπήρξε πολύ «ϋτυνής 
επισκεφθείς τά άπελενύερουμενα ύπο του Έλλ. στρατού έδάφη.Ίδέτε τί έγινε εί^’Αδριανούπολιν.

εΐς τρώγλας κακώς άεριζομένας, οί μή λουόμενοι καί οί φθειριώντες. 
μεταδίδεται τό Τράχωμα δέν έχει έξακριβωθή, καθώς 

ουδέ ποια σχέσις υπάρχει μεταξύ αύτοϋ καί τής ελονοσίας.
Καί φθάνομεν είς τήν προφύλαξιν καί τόν περιορισμόν τής νόσου. 

Εν πρωτοις πρέπει νά θεραπεύωνται οί πάσχοντες, οί όποιοι, σημειω- 
τεον, υπόκεινται είς παροξυσμούς καί προσβάλλονται συνήθως έκ νέου, 
να απομονοϋνται από τούς υγιείς καί νά έπιδιωχθώσιν όροι μή έπιτρέ- 
ποντες τήν άνάπτυξιν τής νόσου

Ενδείκνυται λοιπόν νά μάθουν δλοι οί ιατροί στοιχειώδεις γνώσεις 
περί Τραχωμάτων διά νά αντιλαμβάνονται άμέσως, αν ό ασθενής των 
είναι 3’θαΧ®Μ“ί>*ός· / Έπειτα νά ίδρυθοΰν εις τάς έπαρχίας ειδικά 
.Ιατρεία, διά τούς απόρους Τραχωματικούς, νά έξετάζωνται οί έργάται, 
ινα μή, εαν εΐναι Τραχωματικοί, μεταδίδωσι διά τοϋ στενοΰ συγχρωτι- 

_______ σ(*°ΰ  τό νόσημα καί είς τοΰς υγιείς, νά άποκλείωνται 
δέ οί μετ’ εκκρίματος τραχωματικοί.

Είς τά σχολεία, τούς στρατώνας, τά εργοστάσια, 
πρέπει νά άοκήται έπίσης αυστηρά έπίβλεψις.Ή Αρχή 
νά θέση τέρμα είς τό θέαμα τών πτωχών βιοπαλαι
στών λούστρων καί όψοκομιστών, οί όποιοι διαιτών- 
ται κατά δεκάδας είς ανθυγιεινός τρώγλας.

*

Ό κ. Σ. Χαραμής μάχεται χρόνια τώρα κατά ποΰ 
Τραχώματος. Διακοσίας σελίδας έδωκε κατά πρώτον 
ύπό τόν τίτλον «Υγιεινή οφθαλμού» κατά τό 1908, 
καί τό σύγγραμμα έκεΐνο τό διένειμε κατά χιλιάδας 
δωρεάν είς δλα τά κέντρα, έκκλησιαστικάς άρχάς, 
συλλόγους, σχολεία, Δήλους, Κοινότητας κϋτ., έπε- 
νόησε δέ καί ειδικόν έργαλεϊον διά τάς έγχειρή- 
σεις τής Τριχιάσεως, τό όποιον παρουσίασε κατά τό 
1900 ένώπιον τής Γαλλικής Όφθαλιιολογικής Εται
ρείας, τυχόν εύμενοΰς ύποδοχής έκ μέρους τών σοφών 
Trousseau, De Wecker, Pauas, Galezowski κλπ., οί 
όποιοι, τόν έπρότειναν τότε έπίτιμον μέλος τής έν 
λόγφ εταιρείας.

Έπίσης, μόλις άνεκαλύφθησαν αί ιδιότητες τοΰ 
Ραδίου, μετέβη άμέσως εις Παρισίους καί άντί άδράς 
δαπάνης ήγόρασε Ράδιον, τό όποιον πολλάκις μετα
χειρίζεται διά τήν θεραπείαν τών Τραχωμάτων.

_ Καί τώρα κρούων τόν κώδωνα τοΰ κινδύνου, ποΰ 
μας άπειλεΐ, καί χαρακτηρίζων τήν καταπολέμηοιν 
τών Τραχωμάτων ώς ζήτημα έ&νικύν αύτόχρημα, 
καταλήγει εις τό. συμπέρασμα δτι κυρίως ή μετάδοσις 
γίνεται διά τών άκαθάρτων ρινομάτρων, δι’ ών σφογ-τοΰ μολύσματος . ..... Κ.._,— ------ -

. -;ζ τ1ζ τους οφθαλμούς, τών άκαθάρτων σινδονίων, τών πετσετών 
τοΰ προσώπου, δταν είναι πρός χρήσιν πολλών άτόμων, καί συνεπώς 
φωνάζει, δτι σύνθημα δλων πρέπει νά εΐναι:

— Σαπούνι καί νερό!
Πλυθήτε λοιπόν ώ Νεοέλληνες. Δ. Β.

ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΕΘΙΜΑ: H ΣΩΜΑΤΕΜΠΟΡΙΑ

ΥΠΗΡΞΕ μία έποχή, όχι πολύ μακρυνή, κατά τήν όποιαν ή έμψυχος 
σάρξ τοΰ κατ’έξοχήν λογικού οντος. τοΰ άνθρώπου, έπωλεϊτο ώς res, 
ώς πράγμα, άπαράλλακτα δπως είς τήν Αρχαιότητα έπωλοΰντο οί αιχμά

λωτοι καί δοΰλοι.
Τό άπάνβρωπον αύτό έμπόριον διενηργεϊτο έπί μακρά έτη πρός 

ωφέλειαν Ευρωπαϊκών Έθνών, τά όποια είχον ύπερωκεανείους άποικίας, 
ίδίρ. είς τήν Κεντρώαν ’Αφρικήν, δπου είχον όργανωθή , συστηματικά»· 
τατα άνβρωποκυνήγια δι’ αρπαγής, άτινα παρ’ δλίγον νά έρημώσωσιν 
ολόκληρον τήν Ήπειρον έκείνην, στοιχίζοντα ποταμούς αίματος καί 
πυρκαϊάς καί λεηλασίας. , , , , ·

Ή άρχή τής έλεεινής αύτής έμπορείας έμφανίζεται κατά τόν ΙΕ’ 
αιώνα. "Οταν οί Μουσουλμάνοι έξεδιώχβησαν άπό τήν ’Ισπανίαν, διε- 
περαιώθησαν έίς τάς άκτάς τής ’Αφρικής. Άλλ’ έκεΐ άλλη καταδίωξις 
τούς άνέμενε. Οί Πορτογάλοι, οϊτινες κατεϊχον τότε τά παράλια έκεϊνα, 
ήχμαλώτισαν τούς περισσοτέρους καί τούς μετέφεραν είς τήν Πορτο
γαλίαν ώς δούλους, ούτοι δέ άπετέλεσαν τόν πρώτον πυρήνα τών 
’Αφρικανών δούλων έν τή Δυτική Εύρώπη κατάτήν Χριστιανικήν έποχήν.

Οί αιχμάλωτοι αύτοί, άνήκοντες εΐς εύπορους Μουσουλμανικός οικο
γένειας, έζήτησαν τότε νά γίνουν άπελεύθεροι, έξαγοράζοντες τήν ελευ
θερίαν των άντί χρημάτων. Άλλ’ οί Πορτογάλοι δέν είχον άνάγκην 
χρημάτων· μάλλον έχρειάζοντο βραχίονας δι’ έργασίαν είς τάς άρτιπα- 
γεϊς άποικίας των. Ήρνήθησαν λοιπόν νά 
δεχθούν λύτρα καί τούς ύπεχρέωσαν είς 
δουλείαν.

Αί οίκογένειαί των λοιπόν προσεφέρ- 
θησαν νά άνταλλάξωσι τούς δούλους συγ
γενείς των διά μεγαλητέρου άριθμοΰ 
μαύρων τής Αφρικής, τούς όποιους, ευκό
λως ήδύναντο νά συλλάβωσι,καί, έπειδή 
συγκατετέθησαν εΐς τοΰτο οί Πορτογά
λοι, έγινε κατ’ αύτόν τόν τρόπον ή άρχή 
τής Σωματεμπορείας έν Εύρώπη.

Κατά τά τέλη τής ΙΣΤ’ έκατονταετη- 
ρίδος ή βδελυρά αύτή έμπορεία είχε γίνει 
δεκτή άπό δλα τά κράτη καί μάλιστα 
έπροστατεύετο έπισήμως, μέ τόν σκο
πόν τής ταχυτέρας καί άσφαλεστέρας 
άποικίσεως.

Πράγματι οί έξ αίθιόπων καταγόμε
νοι δοΰλοι παρουσίαζον μεγαλητέραν άν- 
τοχήν άπό τούς λευκούς, είς τάς μεγάλος 
θερμοκρασίας καί έν γένει ε’ις τά κλίματα 
τών τροπικών χωρών. Καραβάνια λοιπόν 
μαύρων δλόκληρα έφορτώνοντο έπί είδι- 
κώς ναυπηγημένων πλοίων άπό τά παρά
λια τής ’Αφρικής διά τάς άποικίας τής 
’Αμερικής καί έπειδή τό εμπόρευμα είς 
τήν άγοράν του, είς τόν τόπον τής παρα
γωγής, ήτο πολύ εν&ηνύν, είς δέ τούς 
τόπους τής καταναλώσεως πολύ άκριβόν, 
ό κλάδος αύτός τοΰ ΰπερωκεανείοτυΒμπο- 
ρίου τής έμψυχου σαρκός έπροκάλεοε 
τήν σύστασιν τεραστίων οωματεμπορι- 
κών οίκων, μέ γραφεία καί πρακτο
ρεία είς τάς κυριωτέρας ’Αφρικανικός 
άποβάθρας.

Είς τά ένδότερα τής Αφρικής αιμα
τηρότατοι πόλεμοι διεξήγοντο μεταξύ 
μαύρων φυλών καί πατριών, πόλεμοι 
έξοντωτικοί, καθ’ οΰς οί ήττώμενοι έπω
λοΰντο ώς δοΰλοι είς τά πρακτορεία καί 
ολόκληροι φυλαί περιήλθον είς κατάστα- 
σιν δουλείας.

Καθιερώθησαν τότε αί άπό τών ένδο- 
τέρων πρός τά παράλια ένοπλοι συνοδεΐαι τών μαύρων δούλων καί 
άπό τάς ’Αφρικανικός άκτάς δύο κατευθύνσεις τών σωματεμπορικών 
στολίσκων, ών ή μέν πρός δυσμάς, πρός τήν Πορτογαλικήν άποικίαν 
τής Άγγόλας, ή δέ άλλη πρός άνατολάς, πρός τήν Μοζαμβίκην.

Άπό τά δυστυχισμένα έκεϊνα πλάσματα, έλάχιστοι έφθαναν εις τόν 
πρός ον όρον. Οί ύπολειπόμενοι, δσοι κατώρθωναν νά φθάνουν ζωντανοί 
είς τούς λιμένας τής έπιβιβάσεως, άπεστέλλοντο είς Κούβαν, Μαδαγα
σκάρην καί άλλοι είς ’Αραβικός ή Τουρκικός έπαρχίας τής Ασίας, τήν 
Μέκκαν, τήν Μαοκάτην κ.λ. , , , ,

Είναι άφάνταστα, δσα διεδραματίζοντο μέχρι πρό τίνος άκόμη εκεί 
κάτω. Σφαγαϊ καί λεηλασίαι, έμπρησμοί κωμών δλοκλήρων. Τά χωρία 
έμένον έρημα είς τούς άγρούς τά θηρία κατέτρωγον τούς νεκρούς καί 
οί ποταμοί, οί άτέρμονες ποταμοί τής ’Αφρικής, έκύλιον πρός τήν 
θάλασσαν πτώματα. . > -

Ό μέγας έξερευνητής τής Κεντρώας ΆφρικήςΛίβιγκστον, την επιού
σαν τών άνθρωποκυνηγίων αύτών, δέν άνεγνώριζε τάς χώρας αύτάς, 
διά τών όποιων πρό δλίγων άκόμη μηνών είχε διελθει, δπως γράφει είς 
τό βιβλίον του. Ό Γράντ, ό Σπέκε, δ Βούρτων, ό Καμερών, δ Στάνλεϋ 
καί δλοι οί άλλοι έξερευνηταί,’τά ίδια γράφουν περί τοΰ δασώδους ορο
πεδίου, δπερ άποτελεΐ τήν Κεντρώαν ’Αφρικήν, καί τό όποιον υπήρξε 
τό θέατρον τής βδελυράς αύτής τραγωδίας, καθώς καί διά τήν ζώνην 
τών μεγάλων λιμνών τής άτέρμονος χώρας, ήτις έτροφοδότει τήν 
άνθρωπαγοράν τής Ζανζιβάρης, διά τό Βορνοΰ καί τό Φεζάν νοτιότερα, 
έπί τών οχθών τοΰ Νυάσα καί τοΰ Ζαμβέση δυτικότερα καί διάτά δια
μερίσματα τοΰ άνω Ζαΐρου. Παντοΰ καταστροφαί, σφαγαϊ, δήωσις καί 
έρήμωσις. t ,

Υπήρξε περίοδος, κατά τήν οποίαν, ώς ύπελόγισαν, ογδοηκοντα

Η ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΙΣ ΕΛΛΗΝIΚΗ.—Τό Ιστορικόν τζαμί τοϋ Σουλτάνου 
’Αχμέτ Σελήμ ή Σελημιέ τζαμί, είς τοϋ όποίου τους μιναρεοες δ 
περίφημος ΤζαφέρΤογιάρ είχε τοποθετήσει πολυβόλα καν εκτυποϋσε 

τάς έν Καραγάτς Έλληνικάς προφυλακής.

δέκα έτη ή Γαλλία καί διά Διατάγματος τής Δημοκρατίας τού 1848- * / >«· / — — I’m Δ 1 ·*ΔΜΜ·UUHIACUUeyWV ---» Λ---------3 - , —
κτήσεων καί μετά ένδεκα άκόμη έτη, τό 1859, χάρις εις τον μεταξύ των

κοντά χιλιάδες μαύρων έφορτώνοντο έτησίως άπό τά Αφρικανικά παρά
λια καί ό άριθμός αύτός παρίστα τό δέκατον μόλις τών συλλαμβανο- 
μένων. Τά άλλα έννέα δέκατα, δηλαδή έπτακόσιαι είκοσι χιλιάδες 
δούλων, έφονεύοντο ή ύπέκυπταν εις τάς άπανθρώπους περιπετείας, είς 
ας ΰπέβαλλεν αύτούς ή μάστιξ τών Χαβιλδάρων.

*
Μόλις κατά τό 1751 ήκούσθησαν αί κατά τής δουλεμπορείας πρώται 

κραυγαί, καί οί Κουάκεροι έτέθησαν έπί κεφαλής μιάς εξεγέρσεως, πρός 
κατάργησιν τοΰ άπανθρώπου αύτοϋ έμπορίου τής σαρκός, καί μάλιστα 
μέσα άπό τά σπλάγχνα τής Βορείου Αμερικής, δπου μετά εκατόν έτη, 
έξ άφορμής τοΰ αύτοϋ ζητήματος έξερράγη δ έμφύλιος πόλεμος μεταξύ 
Βορείων καί Νοτίων. Τότε ή Βιργινία, ή Κοννεκτικούτη, ή Μασοαχου- 
σέτη καί ή Πενσυλβανία τής Β. ’Αμερικής, έψήφισαν πρώται τήν κατάρ- 
γησιν καί άπηλευθέρωσαν τούς άντί κολοσσιαίων δαπανών έγκαταστα- 
θέντας είς τάς γαίας των δούλους.

Ή καταργητική έκείνη έκστρατεία δέν περιωρίσΰη μόνον είς τάς 
βορείους έπαρχίας τοΰ Νέου Κόσμου. Ή Γαλλία άμέσως καί κυριώτε
ρον ή Αγγλία, μετ’ αύτήν, έστρατολόγησαν οπαδούς υπέρ τοΰ άγώνος 
αύτοϋ τοϋ Δικαίου.

— Άς χάσωμεν τάς άποικίας! ήτο τό σύνθημα, δπερ άντήχησε 
άπ’ άκρου είς άκρον τοϋ παλαιού κόσμου.

Πρώτη τό 1807 ή Αγγλία κατήργησε τήν Σωματεμπορείαν είς τάς 
άποικίας της, καί τό 1814 ή Γαλλία. Άν- 
τήλλαξαν μάλιστα σύμβασιν τά δύω κρά
τη, τήν όποιαν έπεκύρωσε καί κατωχύ 
ρωσεν ό Ναπολέων κατά τό διάστημα 
τοϋ Έκατονθημέρου.

Άλλά μή νομίσετε δτι έτέθη τέρμα 
τότε. Τά μεταγωγικά τών δουλεμπόρων 
έξηκολούθουν νά διαπλέωσι τούς ώκεα- 
νούς καί νά άδειάζουν τόν έμψυχον έβε- 
νον είς τούς λιμένας τών Αποικιών, δι’ δ 
έδέησε νά ληφθώσι πρακτικώτερα μέτρα.

Αί Ήνωμέναι Πολιτεΐαι τό 1820, καί 
ή Αγγλία τό 1724 έκήρυξαν διά συνθή
κης τήν Σωματεμπορείαν ώς πειρατείαν, 
ώς πειρατάς δέ τούς άσκούντας ταύτην. 
προσχωρούσης άμέσως καί τής Γαλλίας. 

Ακταιωροί καί καταδρομικά τών Δυ
νάμεων αύτών διετάχθησαν νά καταδιιό- 
κοισι τά δουλεμπορικά σκάφη καί νά τά 
βυθίζωσιν έν άνάγκη.

Άλλ’ αί νότιοι Πολιτεΐαι τής Αμερι
κής, αί ’Ισπανικοί καί Πορτογαλικοί δέν 
προσυπέγραψαν τήν συνθήκην καί ή 
μεταφορά τών δούλων έξηκολούθησεν 
έπ’ ώφελεία των, παρ’ δλον τό γενικώς 
καθιερωθέν δικαίωμα νηοψίας, ήτις οΰτω 
περιωρίσΰη μόνον εις τήν έξακρίβωσιν 
τής σημαίας τών δουλεμπορικών σκαφών.

Άφ’ έτέρου δμως καί ή καταργητική 
σύμβασις δέν είχεν άναδρομικήν^ ίσχύν. 
Άπηγορεύετο δΓ αύτής έφεξής ή δου 
λεμπορεία, άλλ’ οί παλαιοί δοΰλοι δέν 
έκηρύσσοντο έλεύθεροι άνθρωποι.

Καί μόλις τό 1833 ή Αγγλική κυβέρ- 
νησις έδωκε τό νέον σύνθημα μέ μίαν 
διακήρυξιν άπό 14 Μαΐου, διά τής όποιας 
δλοι οί μαύροι τών άποικιών τοΰ Ηνω
μένου Βασιλείου έκηρύσσοντο έλεύθε- 
ροι, καί τόν Αύγουστον τοϋ 1838 εξακό
σιοι έβδομήκοντα χιλιάδες δοΰλοι άνέ- 
κτησαν τό κατά φύσιν δικαίωμα τοΰ 
άνθρωπον.

Τό παράδειγμα αύτό ήκολούθησε μετά 
____ ’ :ος τής Δημοκρατίας τοΰ 1848 
άπηλεΰθέρώθησαν διακόσιοι έξήκοντα χιλιάδες δούλων τών Γαλλικών

MV» pv.v. --- -ι—I , ' ί· ’ “ .
’Ανθενωτικών καί τών 'Ομοσπονδιακών εκραγεντα πόλεμόν, σννεπλη· 
ρώθη τό φιλάνθρωπον αύτό έργον καί έπεξετάθη ή κατάργησις τής 
δουλείας καθ’ δλην τήν Βόρειον Αμερικήν. , , , _ „

Έν τούτοις ή δουλεμπορεία έξηκολούθει προς οφελος των Ισπα
νικών καί Πορτογαλικών άποικιών καί χάριν τών αναγκών των πλη
θυσμών, Τουρκικού καί Αραβικού, τής ’Ανατολής, μόνη δε η Βραζιλία, 
δν καί δέν είχεν άπελευθερώσει κατά τήν έποχήν έκείνην τους δουλους 
της, δέν έδέχετο δμως πλέον άλλους, καί έθεώρει τά επί τοϋ εδάφους 
της γεννώμενα τέκνα τών μαύρων ώς έλευθέρους ανθρώπους.

Καί πολλά έτη βραδύτερον, έξ αιτίας τής Πορτογαλίας και της 
’Ισπανίας καί τών Μουσουλμανικών χωρών, πρός ας διηυθυνοντο κατό
πιν τά άνθρωποφορτία, άτινα ήρήμουν τήν Αφρικανικήν "Ηπειρον, τα 
Αγγλικά καί Γαλλικά πολεμικά έν έλαχίστη κλίμακι παρεκωλυον το 
έμπόριον αύτό, έφ’ δσον συνετέλει καί τό άτέρμον τής εκτασεως τής 
παραλίας. Είς τεσσαράκοντα χιλιάδας έτησίως ύπελόγιζον κατά τήν 
έποχήν έκείνην τούς μεταφερομένους είς Μουσουλμανικός χώρας δού
λους. Άκόμη πρό τής εις Αίγυπτον έκστρατείας, οί μαϋροι τοΰ Σενααρ 
κατά χιλιάδας έπωλοΰντο εις τούς μαύρους τοΰ Δαρφουρ και ταναπαλιν. 
Ό στρατηγός Βοναπάρτης μάλιστα ήγόρασε μέγαν άριθμόν μαύρων, 
τούς όποιους συνέταξεν εις τό τακτικόν σώμα τών Μαμελούκων.

Άπό τότε ό ’Ισλαμισμός, ό όποιος πάντοτε είχεν εν χρησει την 
Σωματεμπορείαν, έσκέφθη νά άντικαταστήση τόν λευκόν δυΰλον τής 
άλλοτε διά μαύρου καί ήρχισαν πλέον οί δουλέμποροι νά ασκώσιν εν 
εύρείφ κλίμακι τό έντιμον έμπόριον των εις τάς Μουσουλμανικός χωράς.
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Οπως καί έπί Ναπολέοντος, οί μαύροι έγίνοντο στρατιώται, διαφόρων 
δέ ηγεμόνων Αφρικανών τοΰ άνω Νίγειρος στρατοί άπηρτίζοντο κατά 
τό πλεϊστον άπό δούλους.

Και ένφ τά καταδρομικά τής ’Αγγλίας καί τής Γαλλίας έπετήρουν 
αγρυπνως τά παράλια τής "Αφρικής καί τοϋ "Ινδικού, ή συναλλαγή έλάμ- 
βανε χώραν άνενοχλήτως είς τό έσωτερικόν, αί συνοδεΐαι τών δούλων 
ωδευον ΰπό τά όμματα τών άρχών καί σφαγαί, καθ’ ας δέκα μαύροι 
επληρωναν μέ τήν ζωήν των ένα δοΰλον, έζετελούντο καθ’ ώρισμέ- 
νας έποχάς.

, Σήμερον έχει καταργηθή παντού ή δουλεία καί ή Σωματεμπορεία. 
Κάθε άνθρωπος έχει ώς δικαίωμα τό χάρισμα τής Φύσεως, ήτις τόν 
έπλασε έλεύθερον.

Μόνον έν Τουρκίφ σώζεται λείψανόν τι τής δουλεμπορείας, τεϊνον 
συν τφ χρόνφ νά έξαφανισθή όλοσχερώς. Πράγματι διά τά χαρέμια 
τών Τούρκων μεγιστάνων χρειάζονται άκόμη οί μαύροι ευνούχοι, προ
χειρίζουν δέ είς τοιούτους μικρά τών μαύρων τής "Αφρικής, τά όποια 
επιτήδειοι απαγωγεΐς τά αρπάζουν κρυφά άπό τούς γονείς των, τά 
φιμώνουν, τούς δένουν τά σφυρά καί τά χέρια, τά φορτώνουν έπί 
καμήλων, τά ευνουχίζουν άπανθρωπότατα, άδιαφορούντες άν θά ζήσουν 
η οχι, καί τά πωλοΰν άκόμη ώς σκλαβάκια άντί άδράς τιμής είς Πασ- 
σάδες, "Εμίρηδες, Μεγιστάνας καί Σουλτάνους, ϊνα ήμέραν τινά άνδρού- 
μενα, αλλ έστερημένα παντός σφρίγους, αποχαυνωμένα καί άποβλακω- 
μενα, οχι, πλέον άνδρες, άλλα όντα ούδέτερα, καταντήσουν άξια τής 
εμπιστοσύνης νά φρουρούν τήν συζυγικήν τιμήν τοΰ αΰθέντου των.

* * *

ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ: Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΦΥΛΗΣ
Οι Βυζαντινοί είχαν καί αυτοί τά ευτράπελα των. Κατωτέρω δημο- 

σιεύομεν εΰθυμον μύθον, μέ τόν όποιον θά έπερνούσαν τάς ώρας των

ΑΠΟ ΤΗΝ Μ. ΑΣΙΑΝ.—Τά Ελληνικά πολυβόλα «τρίζουν κατά τήν προίλασιν τοΰ στρατού μας 
προς τά έν&οτβρα τής Σμύρνης τάς όρδάς τοΰ Μουσταφά Κεμάλ.

αί δέσποιναι τής Βασιλευούσης, άκούουσαι κάποιον έρασιτέχνην νά τόν 
απαγγελλη μέ το σχετικόν χρώμα καί τόνον. Τίς οίδε πώς περιεσώθη 
μέχρις ημών: * 1

«Βασιλεύοντος τοΰ Πανενδοξοτάτου Κυδονίου, κηδεμονεύοντος τοΰ 
περίβλεπτου Κίτρου, συνεδριάζοντος Ροδίου τοΰ έπί Κύρνης, "Απιδιού 
του Καισαρος, Μήλου τού Μεγάλου Λογοθέτου, Νεραντζιού τού Πρωτο- 
στατορος, Κερασιού τοΰ Μεγάλου Δουκός, Δαμασκήνου τοΰ Πρωτοβε- 
στιαριου, Μουσκλου καί Σούρβου τών Παρακοιμωμένων, Σύκου καί 
Ιζιτζιφιου, των Γραμματικών, έξήλθεν ή Σταφυλή έμπροσθεν τοΰ Βασί
λειος Κυοονιου, άναφέρουσα καί λέγουοα πρός Αύτόν τάδε:

— Δέσποτα Βασιλεύ Κυδόνιε, γνωστόν έστω τή Βαοιλείρ Σου, ότι ό 
Πρώτος Σεβαστός Πιπεριος μετά Κιμίνου τού Κόμητος, Θρύμβου τοΰ 
Πρωτοσπαθαριου, Μοσχοκαρύου τοΰ Μεγάλου Σεβαστοΰ, Μοσχοκαρ- 
φιου του Αναμνησεως, Κρόκου καί Σπέτσας, Κολιάνδρου καί Στάχου, 
Ανιθου και Μαλαθρου, Δενδρολιβάνου καί Γλυκάνισου, τό Σόν πρό

σταγμα καταφρονοΰσι καί άπρεπώς καθυβρίζουσι.
Ακούσας ταΰτα ό Βασιλεύς καί πληοθείς θυμοΰ έ<ρη :
_ Χ?'ίεΐ5.μ“ρτυρ“ς παραστήσαι είς ταΰτα ώ Σταφυλή ;
— Ναι Δέσποτα Βασιλεΰ Κυδόνιε, έχω Ελαίαν τήν κυρά Γουμένισ- 

τήν *«β α ΟΙκονόμ^αν, Σταφίδα τήν κυρά Καλογραίαν, 
1 εβιΟιον, τον Κουκουβαγιομύτην, Φασόλιον τόν Κοιλιοπρίστην καί 
Μαυρομματην, βροντοφωνον τραγουδιστήν καί τυμπανιστήν, Κουκίον 
ι ον Αιματώδη και Πνευματομάχον καί Λάθυρον τόν Άκέφαλον.

Ακουσας ταΰτα ό Κατακρομμύδιος, έξεπήδησεν εΰθύε, δισένδυτος, 
τρισενδυτος μετά κόκκινης στολής καί δριμείας χολής μέ τό λευκόν 
γενειον του, μακρύ και συρόμενοι· έπί τής γής καί είπε:

Δία τόν αδελφόν μου τόν Σκόρδον καί έξάδελφόν μου τόν Σινά- 
πην και συμπέθερον μου τόν Πράσον, καί υιόν μου τόν Ράπανον, τήν 
θυγατέρα μου την Ραφανίδα καί συγγενή μου τόν Κάρδαμον τόν Δριμύ- 
τατονκαι μα τα Ανιθα και Μαλαθρόκουκα, ψευδώς έλάλησεν ή Στα
φυλή προς την Βασιλείαν Σου.

"Ακούσας ταΰτα ό Βασιλεύς έκάλεσε τούς παρεστώτας:
— Σεβαστέ Μαρούλιε καί σύ Πρωτοκαθήμενε ’Επαρχε Χρυσολά- 

χανε, Σπανάκιε Κουροπαλάτη, καί ού Κοντόσταυλε Σέληνε, Σεΰκλε 
και Κουδούμενε, άνοίξατε τάς βίβλους καί κρίνατε αύτούς.

Είσήλθον, τότε οί άρχοντες οί Κουμενταρίσιοι, ό Καρύδιος καί ό 
Καστανός, Γήτινος, ό Μανιτάριος, ό Λεπτοκάρυος καί ό Πιστάκιος καί 
ο Σοφός Κουκουνάριος, οί δέ σοφοί τοΰ Βασιλέως Κριταί, ό Καταπε- 
πονιος και ο Τετράγγουρος, Άγκυνάρα, ή Τατάρα καί Βαζάνα ή καλο- 
θηρευτη και ακανθόρραχος, έκριναν τό άληθές καί κατεδίκασαν τήν 
Σταφυλην. Ή δέ Σταφυλή έβόα πρός τόν Βασιλέα:

— Δέσποτα Βασιλεύ.Κυδόνιε, γνωστόν έστω τή Βασιλείφ Σου, δτι ό 
Ροδακινος ο Περσικός, έχει τό βέλος ήκονισμένον, όπως θέση αύτό έπί 
τ°δ τραχήλου μου, δ δέ θείος Πεπόνιος έχλεμπόνιασε καί παρελύθη.

Ακούσας ταΰτα ό Βασιλεύς καί πλησθείς θυμοΰ κατηράσατο τήν 
Σταφυλήν καί είπε:
, , Υπαγε κατηραμένη Σταφυλή ! 'Υπό στραβού ξύλου κρεμασθεΐσα, 
υπο μαχαιρών κατακοπεϊσα, ύπό νέων άνδρών καταπατηθεΐσα, τό αίμα 
σου να πίνουν οί άνδρες καί νά λέγουν λόγια κλωθογυρισμένα, άπό τοί- 
λου ®τοίχον νά^κρούουν καί είς τής στράτες νά πίπτουν!

Γοτε ολοι οί ’Αρχοντες καί οί Κουμενταρίσιοι άνέκραξαν:
— Είς πολλά έτη Δέσποτα!

* * *

ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠ’ ΟΛΑ
Η “ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ., ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΥΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΥΣ. - ’Εξ χρόνια πολέ
μου, ποΰ έσώρευσαν είς δλον τόν Κόσμον ερείπια καί τέφραν, έκαμαν 
και την «Εικονογραφημένην. νά διέλθή δεινήν κρίσιν. Μέ τήν στείρευ- 
σιν των εν τφ Έξωτερικφ μεγάλων κέντρων τοΰ Έλληνισμοΰ, άπό τά 
οποία τό Περιοδικόν ήντλει τό ήθικόν κΰρος του καί τήν οικονομικήν 
του ευρωστιαν, στειρευσιν όφειλομένην είς τάς πολυπαθεϊς περιπετείας 

τοΰ πολέμου, ή «Εικονογραφημένη· άντίκρυσε με
γάλα οικονομικά ξάσματα, είς έπίτασιν δέ τής κρί- 
σεώς της ήλθε καί ή άσύλληπτος ύπερτίμησις τοΰ 
χάρτου καί τών τυπογραφικών, έκ παραλλήλου μέ 
την υπερτίμησιν δλων τών άλλων ειδών.
, Η τιμή τοΰ χάρτου, τόν όποιον μεταχειρίζεται 
απαρεγκλίτως, άφ ’ής έξεδόθη, έπταπλασιάσθη. τά 
τυπογραφικά έπενταπλασιάσθησαν καί ή τιμή τών 
εικόνων έξαπλασιάσθη. Θά έπρεπεν ούτω ή έτησία 
συνδρομή τοΰ Περιοδικοΰ άπό 20 δρ. νά όρισθή είς 
80-100 δρ. πράγμα τό όποιον είναι αδύνατον, δοθέν- 
τος δτι, έπειδή ένα περιοδικόν δέν είναι τροφή 
σωματική, , δέν είναι είδος τής πρώτης άνάγκης 
παρ’ ημϊν, άλλά είδος πνευματικής τροφής υπερπολυ
τέλειας, όλίγιστοι θά ήσαν διατεθειμένοι νά δεχθώσι 
τήν αΰξησιν.

Άφ’ ετέρου μέ τά έν Ρωσσίφ γεγονότα έχάθησαν 
δια τήν «Εικονογραφημένην» ύπερτετρακόσιοι καλοί 
συνδρομηταί της καί ύπερτριακόσιοι τής Ρουμανίας 
και Βουλγαρίας, μέ τούς αποκλεισμούς δέ καί τάς 
αλλας περιπετείασ τοΰ πολέμου άπό εξαετίας ούδα- 
μοθεν ήδυνήθημεν νά είσπράξωμεν δικαιώματάτης 
εκ δεδουλευμένων χρήσεων, ένφ άφ’ έτέρου διά νά 
διατηρήσωμεν τήν έπαφήν μετ’ αύτών, εϊμεθα υπο
χρεωμένοι νά άντικρύζωμεν τάς δαπάνας τής έκδό- 
σεως είς τό άρτιον, καί νά στέλλωμεν άνελλιπώς τό 
φύλλον πρός δλους τούς έν τφ Έξωτερικφ ύπολει- 
πομενους συνδρομητάς, νά περιορισθώμεν δέ μόνον 
είς τάς εισπράξεις τών ’Αθηνών.

Εύρέθημεν οΰτω πρό του διλήμματος ή νά διακό" 
. . Ψωθεν. έκδοσιν, δηλαδή πρό τής καταστροφής ή

να περιορισωμεν είς το έλαχιστον τάς δαπάνας, διά νά διατηρήσωμεν έν 
τ11 ζωη το Εργον, χαριν τοΰ Τόπου, χάριν αύτών τών συνδρομητών του. 
, Η. «Εικονογραφημένη» έπρεπε νά έπιπλεύση, έπρεπε νά ζήση. Τί 
υπεστημεν χαριν τούτου, δέν έπιτρέπεται νά αναγραφή έν λεπτομερεία. 
Διεθεσαμεν τα παντα μας. Έκάμαμεν άβαρίας μόλις έξερράγη ή τρικυ
μία, διεκοψαμεν την εβδομαδιαίαν έκδοσιν, άπεχωρίσθημεν τοΰ ’Εγκυ
κλοπαιδικού Ημερολογίου I. Α. Βρεττοΰ, περιωρίσαμεν τό προσωπικόν, 
υπεγραψαμεν Ανταλκίδειον σύμβασιν συνεταιρισμού μέ ύποθήκας ώς 
ανταλλαγματα, πάντοτε μέ τήν έλπίδα, δτι έγγύς είναι ή εύδία καί ή 
γαληνη και, οταν.εξηντλησαμεν παντα πόρον, ήλαττώσαμεν τάς σελίδας, 
τας εικόνας και ηραιωοαμεν τήν μηνιαίαν έμφάνισιν.

Οί φίλοι τής «Εικονογραφημένης», άνθρωποι όχι τυχαίοι, άλλά δια
νοούμενοι, εκτιμούν επαρκώς δλα αύτά καί δέν έχουν άνάγκην νά τούς 
τα εξηγησωμεν, ούτε βέβαια Οά δυσηρεστήθησαν διά τήν άραίωοιν 
Άνάγκη,'ν °π°ΐαν αλλως τε επιτακτικώς μάς έπέβαλλεν ή αναπόδραστος 

, Δι“ τούς WY°YS “ΰτούς άπεφύγαμεν άπό ένός περίπου έτους, καθ’ δ 
ηραιιοοαμεν εις δυω μόνον τά τεύχη, νά ένεργήσωμεν εισπράξεις.

Ηδη, αρχομενου τοΰ 1ΐ έτους, θά συνεχίσωμεν άνελλιπώς τήν έκδοσιν 
κατα μήνα και με τη ν πολυτέλειαν, τήν όποιαν γνωρίζουν καλά οί πα- 
Αλιοι φίλοι μας. Αλλα δέν θέλομεν νά φανώμεν άδικοΰντες κανένα. 
Υπαρχουσι συνδρομηταί τοΰ ’Εξωτερικού, καθυστεροΰντες άκουσίως, ώς 

και ανωτέρω εκθετομεν, δικαιώματα μας άπό τοΰ 1914, υπάρχουν συν- 
δρομηται των Επαρχιών, καθυστεροΰντες δικαιώματα ήμών τριών καί 
τεσσάρων ετών, υπάρχουν δέ καί συνδρομηταί τών Αθηνών, καθυστε- 
ρουντες ενός και δυο έτών συνδρομάς.

Τά μέχρι τοΰ Δεκεμβρίου 1918 δικαιώματα μας είναι λογικόν καί 
δίκαιον εφ οσον η εκδοσις ήτο ανελλιπής, νά τά θεωροΰμεν απαιτητά 
εις το άρτιον και παρακαλοΰμεν δλους, δσοι υπάγονται είς τήν κατηγο
ρίαν αυτήν, να σπευσωσι να μάς τά έμβάσωσι, τώρα, δτε ούδέν κώλυμα 
υπάρχει. Τα του 1919 όμως μέχρι τέλους 1920, δικαιώματά μας συγχω-

νεύομεν είς έν έτος, ούτω δέ οί καθυστεροΰντες ήμϊν τά δύω ταΰτα ετη 
θά μάς οφείλουν άντί 40 δρ. μόνον 20 δρ. Άπό τούς τυχόν έμβάσαντας 
ή πληρώσαντας άπό Νοεμβρίου 1918 μέχρι τοΰ ’Οκτωβρίου 1919 δέν θά 
ζητήσωμεν νά τούς είσπράξωμεν μέχρι τέλους Δεκεμβρίου 1920.

Άφ’ ετέρου, άδιακρίτως τής άρχικής έγγραφης έκάστου, τό έκδοτικον

Ή «Στοά τών Κατόπτρων» τών "Ανακτόρων τών Βερσαλλιών, δπσυ τό 1871 
άνεκηρύχθη ή Γερμανία είς Αύτοκρατορίαν. "Από την Ιστορίαν τής Γαλλίας 

ή συνθήκη τής 15/28 "Ιουνίου 1919 άπίσβεοε την θλιβερόν αυτήν σελίδα.

έτος έφεξής Θεωρείται άρχόμενον άπό τοΰ ’Ιανουάριου, απο του μη
νάς δέ αύτοϋ Θά γίνωνται αί έγγραφα! καί άνανεώσεις.

Καί έκ τούτου άκόμη ΰφιστάμεθα κάποιαν ζημίαν. Θελομεν όμως να 
δείξωμεν δλην τήν καλήν μας θέλησιν καί δλην τήν καλήν μας πιστιν, 
μέ τήν έπιφύλαξιν νά άποζημιώσωμεν περισσότερον τους στοργικούς 
μας φίλους είς τό έγγύς μέλλον. η διευφυνςιχ

*
ΚΑΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑΝ

’Αχόρταγοι αύτοί οί όπαρετέρ τοΰ κινηματογράφοι). Δέν τούς έφθανεν 
ή έπί τής Γής φύσις, δέν τούς έφθανε τό βααίλειον τού άέρος, να τώρα 
βάζουν χέρι καί είς τό ένάλιον βααίλειον. Χάρις εις μίαν τελευταίως έπι- 
νοηθεϊσαν συσκευήν, είδος άεροκώδωνος ή ακριβέστερου στολής ουτου 
κατέρχονται είς μέγα βάθος, άναπνέοντες διά σωλήνος έλαατικού, δστις 
τούς κρατεί εϊς επικοινωνίαν μέ τόν ύπέρ τήν θάλασσαν ατμοσφαιρικόν 
αέρα καί τή βοηθείφ, έπειδή είναι σκοτεινά είς τά βαθειά νερά, ένός ίσχυρο- 
τάτου προβολέως, κινηματογραφοΰν τά ύπό τήν θάλασσαν. ’Εως τώρα ελα- 
6ον πολλάς ταινίας τοΰ έναλίου Βασιλείου, δπου ιδίως φαίνονται τα σμήνη 
τών ψαριών, τά όποια μαζεύονται κοντά εϊς τό λευκοπυρόχρουν γαλά
κτωμα, ποΰ σχηματίζεται.εϊς τό σκοτεινόν νερό άπό τήν ίσχυράν φωτεινήν 
δέσμην τοΰ προβολέως.

*

ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΚΟΣΜΟΥΣ

Είχε γράψει άλλοτε ή «Εικονογραφημένη· περί τών προσπαθειών του 
Έδισσον, δπως έπινοήση δργανον, 8Γ ού νά δύνανται 8ύο άτομα νά επικοινω- 
νώσι νοερώς καί νά συνεννοούνται, δπως έπικοινωνοΰν δύο σταθμοί ασυρμάτου.

Τώρα αγγέλλεται δτι δ δαιμόνιος έφευρέτης έπενόησε συσκευήν, δι ής 
θά δυνάμεθα νά έπικοινωνώμεν μέ τά πνεύματα ή ακριβέστερου θα δυυα- 
μεθα νά άντιληφθώμεν, δπως έγράφη ύπό τών έφημερίδων, και την παρα
μικρόν κίνησιν τών πνευμάτων, είς τρόπον ώστε άν τό δργανον αυτό δέν 
έπηρεασθή διόλου, νά δυνηθώμεν νά άποφανθώμεν, δτι δέν ύπάρχει πέραν 
τοΰ τάφου τίποτε.

Προφανώς έπρόκειτο περί κακής άποδόσεως. Είς συνέντευξίν του δ μέγας 
σοφός διεσαφήνισεν, δτι δέν πρόκειται, έφ’ δσον τό πνεΰμα εϊναι κάτι αβα- 

Τό παρά τό κρηπίδωμα ντ’ Όρσαϊ (Quai <1 Orsay) "Υπουργείου τών Εξωτερικών 
τής Γαλλίας, 8που οί Σύμμαχοι ένεχείριοαν είς τούς άντιπροσώπους τής Βουλγαρίας 

τό κείμενον τής συνθήκης τής είρήνης.

ρές, άνευ μορφής, άΰλον, περί όργάνου, προωρισμένου νά δεχθή έπιδράσεις 
άθλων, άλλά έπίδρασιν έξ υλικής τίνος αιτίας καί 8ή περί όργάνου προω- 
ρισμένου νά μάς φέρη είς έπικοινωνίαν μετ’ άλλων κόσμων, οίκοόντων 
άλλους πλανήτας, οί όποϊοι πιθανώς, άν ύπάρχουν, νά έχουν καί αύτοί είς 
τήν διάθεσίν των παραπλήσιας συσκευάς. Καί φαίνεται έκ τής διασαφηνί-

σεως ταύτης δτι, πρόκειται περί τοΰ όργάνου, τό όποιον έν αρχή άναφέρο- 
μεν καί τό όποϊον, άφοΰ θά είναι Ικανόν νά φέρη είς έπικοινωνίαν μαζή 
μας άτομα οίκοΰντα άλλον πλανήτην, εύκολώτατα θά φέρη εϊς τοιαύτην 
δύο άτομα οίκοΰντα τήν γραίαν Γήν μας.

*
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝ

Ή «Εικονογραφημένη», έκτείνουσα, τώρα μέ τήν άποκατάστασιν τής 
παγκοσμίου γαλήνης τόν κύκλον τής δράσεώς της καί τό δίκτυον τών 
ανταποκριτών της πρός ευκολίαν τών όμογενών, οί δποϊοι θά ήθελαν νά 
παρακολουθοΰν είς τάς σελίδας της δ,τι γίνεται εις τήν Μεγάλην Πατρίδα 
μας, ίδρυσε Μόνιμον Γενικήν ’Αντιπροσωπείαν έν Σίβνεϋ τής Αύστραλίας. 
τήν όποιαν, θεωρείται ευτυχής, διότι άνέλαβεν δ έκεΐσε έγκατεστημένος κ. 
Κ. Κασιμάτης, Camberra Cafe, 787 George Str. Δύνανται λοιπόν οί έπι- 
θυμοΰντες νά έγγραφώσιν ή έξοφλήσωσι δικαιώματά μας νά άπευθύνωνται 
πρός τόν στοργικόν όμογενή.

*
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ‘‘ΕΣΤΙΑΣ,,

Τό Βιβλιοπωλείου «’Εστίας » τοΰ κ. Ίω. Κολλάρου έγέμισε τόν τόπον 
μέ νέας εκδόσεις, αί όποΐαι θά αποτελόσουν τήν βιβλιοθήκην τής συγχρό
νου φιλολογίας. Ό «Γυιός τοΰ ίσκιου·, τό δράμα τοΰ κ. Σπ. Μελά, ό 
«Κόκκινος Βράχος», τοΰ κ. Γρ. Εενοποόλου, τό’Ελληνικόν Διήγημα, τόμος 
περιλαμβάνων τά ώραιότερα διηγήματα τών καλυτέρων μας συγγραφέων, 
Βλάχου. Βιζυηνοΰ, Δροσίνη, Ιίαμπούρογλου, Παπαντωνίου, Ξενοπούλου καί 
άλλων, ύπό Κων. Σκόκου, Όδοιπορικαί αναμνήσεις τοΰ Έμ. Αυκούδη, 
Κίμων Άνδρεάδης, τοΰ ίδιου, Σονέτα του Γρυπάρη, Ή ■ τιμή τοΰ άδελ- 
φοΰ», τό πολύκροτον μυθιστόρημα τοΰ κ. Γρ. Ξενοπούλου, τό « Ριζόκα- 
στρο · τοΰ κ. Δημητρ. Καμπουρόγλου καί τό «Δαφνί», τοΰ ϊδίου, είς κομ
ψούς τόμους, καλοτυπωμένους.

*

ΕΝΤΟΛΕΡΑΝΣ

Είδομεν πρό τίνος τήν « Μισαλλοδοξίαν », δπως μετεφράσθη δ τίτλος 
τοΰ έργου αύτοϋ. Ή «Έντολεράνς · έγινε μέ πολλάς αξιώσεις διά νά θεω- 
ρηθή ώς κολοσσός κινηματογραφικός, πράγματι δέ έχει σκηνάς μεγαλο-

Τά "Ανάκτορα τών Βερσαλλιών, δπου νπεγράφη ή μεταξύ Γαλλίας καί Γερμα
νίας συνθί|χη τοϋ 1871, δπου ή Γερμανία άνεκηρυχθη Αύτοκρατορία.

Είς τήν στρογγυλήν είκόνα εϊναι τό σιδηροδρομικόν βαγόνι τοϋ Στρατάρχου 
Φός, δπου ϋπεγράφησαν οί δροι τής άνακωχής.

Τά "Ανάκτορα Σάν Ζερμαίν, όπου ύπεγράφη ή μεταξύ Συμμάχων καί Αυστρίας 
συνθήκη τής είρήνης.

πρεπεΐς, πλούτον καί σκηνοθεσίαν ιστορικήν, 8ι ήν εδαπανήθησαν τεράστια 
ποσά. Οΰτω παρίσταται έν πιστή Ιστορική αύθεντική αναπαραστάσει ή 
αρχαία Βαδυλών μέ τήν τραγικωτάτην καταστροφήν της. Αλλ αί σκηναί 
αύταί παρεμβάλλονται δχι ώς μύθος τού σενάριό, άλλ’ έπεισοδιακώς κα εν 
συγκρίσει πρός τήν σημερινήν κοινωνίαν, τούθ’ δπερ είναι καί ή κυρ.ως 
Τέζ τού σενάριό. Καί τόσον γίνεται ανιαρόν τό έργον, ώστε παντού δπου 
έπαίχθη, ή κριτική συνεβούλευσε νά άφαιρεθοΰν αί σκηναί τής συγχρόνου 
κοινωνίας κα! νά προβάλλωνται μόνον αί ίστορικαί τοιαΰται. Γενικώς το 
έργον θεωρείται άποτυχόν πανταχοδ τής Ευρώπης.

*
ΔΙΑ ΤΟΝ Κ. ΑΝΤ. ΜΑΤΣΑΝ

Άπό σάς κύριε Άντ. Μάτσα, ποΰ αφήσατε φωτεινά Ιχνη άφ’ δπου έπε- 
ράσατε, ποΰ εϊχετε φέρει σέ λογαριασμό εκείνο τό χάρβαλο τής Πελοπον- 
νήσου, τό δποϊον ξανάγινε ρημάδι, μόλις έφύγατε, ή ’Αθηναϊκή Κοινωνία, 
ποΰ στενάζει άπό τόν έφιάλτην αύτόν, τήν Εταιρίαν τών Τραμ, περιμένει 
κάποιαν άνακούφισιν. Γνωρίζομεν δτι τώρα δέν έχετε καμμίαν δικαιοδο
σίαν, σάς γνωρίζομεν δμως καλά καί σάς, δχι ώς ρουτινιερην, δχι ως 
άνθρωπον τοΰ laissez passer, άλλ’ ώς δημιουργικόν, ώς δραστικόν, ως 
χρηστόν, εΰθύν καί εύσυνείβητον καί περιμένομεν νά εΐσηγηθήτε μέτρον, το 
όποιον νά τήν ύπαγάγη είς τήν δικαιοδοσίαν σας, διά νά μπορέσετε να 
βάλετε χέρι καί νά πατάξετε τούς σαλτιμπάγκους, πού τήν λυμαίνονται, να 
τούς βάλετε τάξιν, νά τήν συμμορφώσετε, νά βάλετε τά δύο πόδια σ ένα 
παπούτσι καί τοΰ κατωτέρου προσωπικού της, τοΰ ρεντίφ άσκέρ, του 
μέσα είς τήν άναμπαμπούλα τής τελευταίας τριετίας κατατυραννοΰντος τον 
κόσμον καί νά μάθετε τέλος μικρούς καί μεγάλους νά σέβωνται τόν κόσμον.
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Ο ΑΕΤΙΔΕΥΣ

"Ενα κινηματογραφικόν άριοτούργημα πρόκειται νά μάς έλθη εϊς ’Αθή
νας προσεχώς. Ό άλλοτε Διευθυντής τοδ ■ Apollo > κ. Ιίων. Έμπέογλου, 
ά μόνος ποϋ είχε εϊσδόσει εϊς τό ’Αθηναϊκόν γούστο, εγκατασταθείς είς 
τό Παρίσι πρό τίνος, ήγόρασε τά δικαιώματα άποκλειστικότητος διά τήν 
'Ελλάδα, Τουρκίαν, Συρίαν καί Αίγυπτον, τοϋ «Άετιδέως», μιάς θαυ
μάσιας ταινίας, ή οποία εϊκονίζει τήν ζωήν καϊ τά δεινοπαθήματα τοϋ 
υίοϋ τοΰ Μεγάλου Ναπολέοντος καϊ τής Αύστριακή; Μαρίας Λουίζης, 
τόν δποϊον μετά τήν πτώσιν τοδ Γίγαντος, παρέλαβεν ή Αύστριακή αύλή, 
ώς έχουσα δικαιώματα επ' αΰτοϋ, ή δέ Αύστριακή πολιτική περιώρισεν είς 
τόν πύργον Σεμπρούν, δπου καϊ άπέθανεν έκ φθϊσεως, δεσμώτης σχεδόν.

Ή ταινία αύτή θεωρείται ώς κολοσσός κινηματογραφικός, παιχθεΐσα δέ 
εϊς Παρισιού; έπϊ σειράν δλόκληρον, έκαμε κρότον.

•

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Τό 'Εμπορικόν καϊ Βιομηχανικόν Έπιμελητήριον Πειραιώς ήρχισεν έκδί- 
δον πολυτελέστατον Δελτίον, τό δποϊον θά έπιδιώξη τήν μελέτην τών 
πλουτοπαραγωγικών δυνάμεων τής Χώρας καί θά παρακολουθώ, σύμφωνα 
μέ τόν προορισμόν του, τήν παρ’ ήμϊν έμπορικήν καί βιομηχανικήν κίνησιν, 
δημοσιεδον πίνακας στατιστικής σχετικούς τής έν τφ 
Τελωνείφ Πειραιώς έμπορευματικής κινήσεως καί 
τών τιμών μετά παρατηρήσεων πρός δδηγίαν τών 
συναλλαγών.

Τό πρώτον τεύχος διά τούς μήνας Σεπτέμβριον 
καί ’Οκτώβριον 1920 περιέχει τά περί συστάσεως 
τοϋ ’Εμπορικού καί Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
ΙΙειραιώς μετ' έκθέσεως περί τών κατά τά έτη 1919 
καϊ 1920 πεπραγμένων, "Εκθεσιν τής εμπορικής κινή- 
σεως τής αγοράς Πειραιώς, περί Στατιστικής, περί 
τών ναύλων, διαφόρους ανακοινώσεις καί πληροφο- 
ρί«?> χρησιμευούσας εϊς τόν έμπορον καί τόν βιομή- 
χανον, κίνησιν ξένων αγορών, χρονικά, γενικάς καί 
στατιστικός πληροφορίας, ναυτιλιακά, περί τής κατά 
'Οκτώβριον έμποροπανηγύρεως τής Λυών, περί τών 
Ελληνικών προϊόντων καί έν τέλει διαφόρους στατι
στικούς πίνακας.

*
ΣΟΥΖΑΝ ΓΚΡΑΝΤΑΙ

Ένας άστήρ τού Κινηματογράφου, ή περίφημος 
κωμωδός Σουζάν Γκρανταί, τής δποίας έθαυμάσαμεν 
πολλάκις τήν τέχνην, τήν εύμορφιά καϊ τήν φρεσκάδα, 
έδυσε πρόωρα. Ή ατυχής καλλιτέχνις τής όθόνη; 
έπεσε θύμα τοδ καθήκοντος. Έπιστρέφουσα εϊς Πα
ρισίους μέ αύτοκίνητον άπό κάποιο χωριό, δπου είχε 
πάει διά νά παίξη εϊς ένα έργον, έφονεύθη άπό τό 
αύτοκίνητον της, τό δποϊον άνετράπη, διότι ένας 
οπίσθιος τροχός του άπεσπάσθη; μαζή μέ τόν σωφέρ 
της. Αί Γαλλικαί εφημερίδες καϊ τά κινηματογρα
φικά περιοδικά, δημοσιεύοντα τήν εικόνα της, αφιέ
ρωσαν συμπαθέστατα άρθρα, τόν δέ νεκρόν της προέ- 
πεμψεν έως τήν τελευταίαν του κατοικίαν ή εκλε
κτότερα Παρισινή κοινωνία.

*
ΠΑΡ’ ΟΛΙΓΟΝ ΚΑΙ ΑΛΛΗ

"Αλλη μία άπό τάς μεγάλας ήθοποιούς τοΰ κινη
ματογράφου παρ’ όλίγον νά γίνη θύμα τής τέχνης 
της. Ή Σουζάν Ταλμπά.

Ένφ έγύριζαν τήν «Fille de Rien» τού Άντρέ 
Οϋγκόν εϊς τήν Γαλλίαν, τοϋ δποίου μερικαϊ σκηναί 
εξελίσσονται είς τήν Καμάργκ, ή περίφημος γόησσα, τής δποίας δ ρόλος 
είχε καί ιππασίας πολύ τολμηράς, έπιπτε έφιππος μέσα εϊς ένα κοπάδι 
ταύρων. Έξαφνα ένας ταύρος, άποτόμως οΐστρηλαθείς, άνέτρεψε τήν 
ηθοποιόν με ένα φοβερόν κτύπημα τών κεράτων του.

Εύτυχώς, χάρις εϊς τήν έτοιμότητα τού συγγραφέως Άντρέ Ούγκόν καί 
δύο φυλάκων, ή Ταλμπά άνηρπάγη άστραπιαίως, πριν προφθάση τό μαινό- 
μενον ζφον νά καταφέρη καί δεύτερον κτύπημα, τραυματισμένη δέ καϊ 
λιπόθυμος μετεφέρθη μακράν, διά νά τύχη τής συνδρομής τής Επιστήμης, 
χωρίς εύτυχώς νά πάθη τι τό σοβαρόν.

*

Σπ. ματςουκα: ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

C

Δ. ΜΑΞΙΜΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Ή συνέλευσις τών μετόχων τής Τρσπέζης 
έσάρωσε τό άμαρτωλόν καθεστώς. Ό Μέγας 
Βραχμάν 'Αλ. Ζαΐμης, ό άπό πρωίας μέχρι 
βαρείας νυκτός Ασχολούμενος είς τά μυστή
ρια τών χάρτινων κοκορακιών κατελΰβη καί 
είς τό ύψηλόν αύτό Αξίωμα άνήλΰ-ε διά τής 
ψήφον τών μετόχων άνήρ μεγάλης τραπεζι
κής μορφώσεως, έκ τής ύπηρεσίας προελύών 
καί διά τών προσόντων αύτοΰ άναδειχύείς.

Κοντό, στό τζάκι, τό παληό, 

τό τριοευλογημένο 

ποΰ οτέλλει χάρε; κί ώμορφιές 

ψηλά στόν Ουρανό, 

κοντά στό τζάκι τών ψυχών 

ποΰ μ’ έχουν γεννημένο 

πέρασα τά Χριστούγεννα 

χωρίς νά τά ξεχνώ.

Καϊ φεύγω τώρα μακρυά 

μέ την καρδιά θλιμμένη 

φεύγω άπό τό σπίτι μου, 

το Κάστρο, τό τρανό, 

καϊ πάω μακρυά κι απόμερα, 

έκεϊ, ποΰ παν ο! ξένοι, 

χωρίς νά βλέπω τή Χαρά, 

που βγαίνει άπ*  τόν καπνό.

' Εσείς ξενητεμμένοι μου, 

ποΰ φεύγει απ' έδώ, 

δέν ξέρετε τ! χάνετε 

στα Ξένα κεΐ, ποΰ πάτε· 

λησμονημένοι κί ορφανοί 

—καί πώς νά οας τό πώ— 

χωρίς γλυκά Χριστούγεννα 

κοιμάστε καί ξυπνάτε.

Ελάτε ολοι αδέρφια μου, 

άπό τά Μαύρα Ξένα, 

ελάτε νά γιορτάσετε, 

να ζήσετ έδώ πέρα, 

σιμά στό τζάκι τό παληό 

σέ χρόνια περασμένα, 

μέ τής Μανούλος τήν ευχή 

τό χάϊδι τοΰ πατέρα.

<

ΑΙ ΒΡΑΧΕΙΑΙ ΜΑΣ

Καν Καλ. Γ. Βεργωτή, Λωζάννην. — Έμβασμά σας έλήφθη καϊ σάς 
εύχαριστοϋμεν άπείρως. Ή έγγραφή σας έγένετο άπό τού 195ου τεύχους 
τοϋ Ίανουαρίου 1921, τό δποϊον θά κυκλοφορήση, κατά τήν κρατούσαν 
τάξιν κατά τάς άρχάς Φεβρουάριου.- Κον θ. Μοοχονάν, Μάντσεστερ. Τό 
έκ δρ. 22 έμβασμά σας έλήφθη καί ή έγγραφή σας έγένετο άπό τού άνά 
χεϊρας τεύχους 194ου τού Δεκεμβρίου 1920, θά λήξη δέ μέ τό ύπ'. άρ. 205 
τοϋ Νοεμβρίου 1921. Σά; εύχαριστοϋμεν άμέτρως διά τά στοργικά σας 
λόγια, θά σάς είναι δέ βαθύτατα εύγνώμων ή «Εικονογραφημένη», έάν έν 
τή έκίοχή, δτι έκτιμάτε τό έργον της, εύηρεστήσθε νά τήν άναλάβετε ύπό 
τήν προστασίαν σας αύτόθι καϊ τήν συστήσετε εϊς τούς δμογενεϊς, μέσφ 
τών όποιων τυγχάνετε τόσης έκτιμήσεως.

* 
ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ ΚΥΡΙΑΙ

Έχομεν δύο συμβουλάς νά δώσωμεν εϊς τάς άναγνωστρίας μας. Προσέ
χετε πολύ τά τεχνητά άνθη καί τά πτερά, διά νά διακρίνετε μήπως είναι 
έγχώρια. Εϊναι τόσον ελεεινά αύτήν τήν έποχήν τά χρώματα, τά δποία 
είσάγονται εϊς τόν τόπον μας, καί τόση ή περί τήν χρήσιν των άγνοια, 
ώστε εύκολώτατα άλλοιούνται καί κόβουν.

Έπίσης νά προσέχετε είς τά άρώματα. Πολλά 
μεγαλόσχημα μυροπωλεία έφεραν άπ’ έξω κομψά 
κρυστάλλινα μπουκαλάκια, ιδιόρρυθμα καϊ πολυτελή, 
μέ ξένες έτικέτες, εϊς τά δποία μποτιλλιάρουν έγχώ
ρια άρώματα καί τά δποία σάς φουρνίζουν ώς ευρω
παϊκά ύπό οίονδήποτε δνομα αρώματος τούς καπνί
σει. ’Εξαιρούνται τά καταστήματα Στίνη, Λίβα καί 
Λεούση.

* 
ΑΝΝΑ ΜΠΟΛΕΥΝ

Άπό τήν Γερμανίαν αγγέλλεται ένα μεγάλο κινη
ματογραφικόν γεγονός. Ό γνωστός οίκος Μέστερ 
έγύρισεν, δπως λέγουν είς τήν γλώσσάν των οί 
άνθρωποι τού κινηματογράφου, μίαν ταινίαν ύπό τόν 
τίτλον «Άννα ντέ Μπόλεϋν >. Ή ταινία αύτή, ή 
δποία φαίνεται νά είναι κάτι μεγαλειώδες, έχει ληφθή 
άπό τήν Ιστορίαν τής Αγγλίας καί άναφέρεται είς 
τούς γάμους τοϋ Βασιλέως Ερρίκου Η' τής ’Αγγλίας 
μετά τής Άννας ντέ Μπόλεϋν.

Ούδέποτε οί Γερμανοί είχαν διαθέσει τόν πλούτον, 
ποϋ διέθεσαν δΓ αύτήν. Ή άφιξις τοΰ Βασιλέως καί 
τής Άννης εις τόν ναόν τοϋ Βεστμίνστερ, δπου θά 
τελεσθή δ γάμος, έλήφθη εις Φιλμτόφα, πλησίον τού 
Τεμπελόφφερ φέλτ, δπου δ έκπτωτος Κάϊζερ Γου- 
λιέλμος Β' έπεθεώρει τά στρατεύματα. Τέσσαρες 
χιλιάδες πρόσωπα φιγουράρουν είς τήν τελετήν τού 
γάμου, αρκεί δέ νά σημειώσωμεν δτι ή όκτώ τουαλέ- 
pi τής Έννυ Πόρτεν, τής περιφήμου Γερμανίδος 
ήθοποιοϋ, ή δποία κρατεί τόν ρόλον τής Άννας ντέ 
Μπόλεΰν, έστοίχισαν 108,000 μάρκα γερά.

Κατά τήν σκηνοληψίαν αύτήν δ,τι είχε τό Βερο
λϊνον παρέστη καί διέκριν» κανείς τόν’ Πρόεδρον 
τής Δημοκρατίας κ. Έμπερτ, τόν φόν Γκασσίνερ τής 
Γερμανικής Τραπέζης καί πολλά μέλη τού Ράϊχσταχ, 
πριν δέ άρχίση νά γυρίζη δ όπαρετέρ, κατεχειροκρό'- 
τησαν τήν έπί αύτοκινήτου άφιξιν τοϋ Βασιλέως 
Ερρίκου Η' καί τής Άννης Ντέ Μπόλεϋν.

Συνέβη δέ καί ένα Γαλλογερμανικόν έπεισόδιον. 
"Οταν τά στρατεύματα τοϋ Λουδοβίκου ΙΔ' διέσχισαν 
τάς δδούς τού Βερολίνου μέ τάς ριπιζομένας άπό τόν 
άνεμον καί στολισμένα; άπό κρϊνα σημαίας των έπί

κεφαλής, μερικοί φανατικοί Γερμανοί τά έγιουχάϊσαν.
Εύτυχώς τό έπεισόδιον περιωρίσθη έως έδώ, διότι έπρόκειτο περί ήθο- 

ποιών στρατιωτών.
*

ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΕΙΡΑΣ

Περί τά μέσα τοϋ 1920 άπεβίωσεν ή πρώην Αύτοκράτειρα τών Γάλλων 
Εύγενία Μαρία Δέ Μοντίγιο Δέ Γκουζμάν, χήρα τοϋ Αύτοκράτορος Ναπο
λέοντος τοΰ Γ', γεννηθεϊσα έν Γρενάδη τό 1826. Εϊς τόν θρόνον παρέμεινεν 
άπό τού 1853 μέχρι τού 1870, δτε μέ τήν έν Σεδάν ήτταν τών Γαλλικών 
στρατευμάτων καί τήν αιχμαλωσίαν τού Ναπολέοντος κατελύθη ή Δευτέρα 
Αύτοκρατορία καί έγκαθιΔρύθη ή τρίτη Δημοκρατία.

4

*
Η ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Είναι περίεργος ή μνήμη Δύο ζώων, τοδ λέοντος καί τοϋ έλέφαντος. 
Συμβαίνει είς τά παρθένα Δάση, δπου δ λέων πλανδται, νά πατήση μεγάλην 
άκανθον, ή δποία ύπό τόν βαρύν τιναγμόν του έκ τοΰ πόνου κόπτεται καί 
μένει έντός τής σαρκός του. Έάν τότε άπαντήση πεζοπόρον, τρέχει χωλαί- 
νων πρός αύτόν καί τείνει τόν τραυματισμένον πόβα του. Ό γνωρίζων τήν 
φύσιν τοϋ θηρίου ούδαμώς φοβείται. Πλησιάζει, περιποιείται τό τραύμα, 
έξάγει τήν άκανθαν καί είνε πλέον ή βέβαιος, δτι δπουδήποτε τόν συνάν
τηση δ λέων, θά τόν αναγνώριση καί δέν θά τόν βλάψη, καί άν άκόμη 
παρέλθουν δεκαετηρίδες.

Ό δέ έλέφας, έάν τώ προξενήση τις κακόν, τόένθυμεϊταικαί εκδικείται. 
Οί έλέφαντες τών ζωολογικών κήπων δταν ϊδωσι τόν κακοποιήσαντα 
αύτούς, ύποκρίνονται δτι καταπίνουν τό &Δωρ, τό δποϊον φέρουσι πρός 
αύτούς οί ύπηρέται, όταν Δέ δ έχθρός αύτών πλησιάση, τόν τιμωροϋσι διά 
ψυχρολουσίας.

α Η ΑΝΑΤΟΛΗ,,
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΙΑ Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΟΧΙΚΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2.000.000
(κατά τό ήμιαυ καταβεβλημένον)

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, ΣΤΑΔΙΟΥ «4

ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΖίΙΗΣ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ.—Άσφάλειαι Προικοδοτήσεως, 
Μικτοί, Ισόβιοι, Συντάξεων κλπ.

ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΤΥΧΑΙΑΝ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Συλλογικοί έργατών καί 
υπαλλήλων, 'Ατομικοί, ’Αστικής εύθύνης έκ δυστυχημάτων 
αυτοκινήτων κτλ. _________

Μεταξύ τών μετόχων τής Εταιρείας περιλαμβάνονται:

Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ, Η ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ. Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΙΩΝ Κ. ΗΛΙΑΣΚΟΥ (ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ)

Διοικ. Συμβούλιον: Ε. Χαρίλαος Πρόεδρος, Ν. Κοντός, ’Αντιπρόεδρος, 

Άνδρ. Βρετός, Άρ. Θεοδωρίδης, ’Ιωάν. Καλαμάρης, Α. Κούζης, 

Ά-&. Τυπάλδου Μπασιάς, Λ. Νικολαΐδης, Σπ. Παπαφράγκος.

ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ I. Α.'ΦΙΛΙΝΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΘΑΛΗΣ Α. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

ΊΡΑΚΤ0ΡΕ1Α είς τάς κυριωτέρας πόλεις Ελλάδος. Τουρκίας, Αίγύπτου. 
Διά πάσαν πληροφορίαν άπευβυντέον είς τήν Διεύβυνσιν τής Εταιρίας : 
Όδός Σταδίου 14, ή είς τούς αντιπροσώπους αυτής. (No—194)

Α. ΔΕΝΑΞΑΣ &
ΣΤΑΔΙΟΥ -14 - ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ 8γ

ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΑΙ
'Εκμάύ-ησις -'Αντίγραφα -Έπισκευα'ι -'Εξαρτήματα.

AP1OMCMHXANAI
Marchand - Burrough's - Millionaire. 

Ταχυπιεστήρια - Multigraph.
'Αμερικανικοί έπιπλώσεις γραφείων.

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ -ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΩΝ

Κατάστιχα - Φάκελλοι.
(Ν σ-194)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Διακηρύττει δτι
Τήν 19ην Δεκεμβρίου 1920 ήμέραν Σάββατον καί ώραν 11-12 π. μ. 

έπαναλαμβάνεται έν τφ Δημαρχείφ καί ένώπιον τής Δημαρχιακής Επι
τροπής ή μειοδοτική δημοπρασία διά τήν προμήθειαν καί μεταφοράν 
είς τόν τόπον τής χρησιμοποιήσεως οικοδομικών ύλικών, άναγκαιούν
των είς τάς δΓ έπιστασίας έκτελουμένας ύδραυλικάς έργασίας του Δήμου, 
κατά τό υπόλοιπον τοΰ 1920 έτους καί μέχρι τή? 31ης Μαρτίου 1921, 
συμφώνως δέ πρός τό τιμολόγιον καί τούς όρους τής συγγραφής ύπο- 
χρεώσεων τών καταρτισθέντων παρά τής υδραυλικής του Δήμου ύπηρε
σίας, καί τών όποιων οί βουλόμενοι δύνανται νά λάβωσι γνώσιν, προσερ- 
χόμενοι είς τό έπί τών Υδραυλικών Τμήμα τοΰ Δήμου.

Ή δλη έργασία προϋπολογίζεται εϊς δραχμάς δέκα πέντε χιλιάδας 
(άριθ. 15,000) ή δέ έγγύησις είς δραχμάς χιλίας (άριθ. 1000).

Έ»· ' Α^ήνα,ις τη 14 Δτκτμβρίον 19201 Ό Δήμαρχος Γ. ΤΣΟΧΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Διακηρύττει οτι
Εκτίθεται είς πρόχειρον μειοδοτικήν δημοπρασίαν, ένεργηθησομέ- 

νην έν τφ Δημαρχείφ ’Αθηνών τήν 9ην Ίανουαρίου 1921 ήμέραν Σάβ- 
βατονκαϊ ώραν 11-12 π. μ. ένώπιον τής Δημαρχιακής έπιτροπής ή προ
μήθεια 500 κυβικών μέτρων σκύρων, συμφώνως μέ τούς όρους τής 
σχετικής πλήρους διακηρΰξεως τής κατατεθειμένης έν τφ Δημαρχείφ 
’Αθηνών (Τμήμα 'Οδοποιίας).

Ό Δήμαρχος Γ. ΤΣΟΧΑΣ

COMMERCIAL UNION
ΑΓΓΛΙΚΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

» »

I» >
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ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ
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ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΛΛΗΣ
ΓΕΝ. ΠΡΑΚΤΩΡ

ΑΜΒΡ. ΠΛΥΤΑΣ

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΚΑΘ’ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
(No—194)

«ί·

ζιΝΑι ©ΜοΝΑΜΡί ΚΑΎ\ϊΓ€ΚΝΉί

ΤΟ ΜΕΓΑΛΕ1ΤΕΡ0Ν ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟΝ
ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ-ΣΤΟΑ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ

Η ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΟΝ
ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ - ΣΙΚ - ΓΟΥΣΤΟ

(No—194)

ΣΩΤ. ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

ΟΔΟΣ Δ ΕΡΙ Γ Ν Υ 39
(εύρίσκεται καί εις τό Φαρμακείου Σπ. Γκινοσάτη,Άχαρνών 1)2)

(No—194)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Διακηρύττει δτι
Τήν 3ην Δεκεμβρίου 1920, ήμέραν Πέμπτην καί ώραν 11-12 π. μ. 

έπαναλαμβάνεται έν τφ Δημαρχείφ καί ένώπιον της Δημαρχιακής ’Επι
τροπής ή μειοδοτική δημοπρασία διά τήν προμήθειαν καί μεταφοράν 
είς τόν τόπον τής χρησιμοποιήσεως οικοδομικών ύλικών άναγκαιούντων 
είς τάς δΓ έπιστασίας έκτελουμένας έργασίας ύδραυλικάς τοΰ Δήμου, 
κατά τό υπόλοιπον τοΰ έτους 1920 καί )ΐέχρι τής 31 Μαρτίου 1921 συμ
φώνως δέ πρός τό τιμολόγιον καί τούς όρους τής συγγραφής ύποχρεώ- 
σεων τών καταρτισθέντων παρά τής Υδραυλικής Ύπηρεσίας τοΰ Δήμου 
καί τών όποιων οί βουλόμενοι δύνανται νά λάβωσι γνώσιν, προσερχόμε- 
νοι είς τό έπί τών Υδραυλικών Τμήμα τοΰ Δήμου.

ΊΙ δλη έργασία προϋπολογίζεται είς δραχμάς, δέκα πέντε χιλιάδας 
(άριθ. 15,000) ή δέ έγγύησις εις δραχμάς χιλίας (άριθ. 1000).

'Εν 'Αθήναις τη 26 Νοέμβριον 1920‘ Ό Δήμαρχος Γ. ΤΣΟΧΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Διακηρύττει δτι
Εκτίθεται είς πλειοδοτικήν δημοπρασίαν ή ένοικίασις, ένεργηθη- 

σομένη τήν 4ην Ίανουαρίου 1921, ήμέραν Δευτέραν καί ώραν 11-12 
μεσημβρινήν καί ένώπιον τής Δημαρχιακής ’Επιτροπής ύπό τούς όρους 
καί ύποχρεώσεις τών ταύταρίθμων διακηρύζεών μας, ών, οί βουλόμενοι 
νά διαγωνισθώσι, δύνανται νά λάβωσι γνώσιν, προσερχόμενοι εις τό 
Δημαρχεϊον (Τμήμα ’Αμέσων Φόρων καί Κτημάτων) καθ’ έκάστην άπό 
τής 9’15 μέχρι τής 12ης μεσημβρινής, τών κάτωθι Δημοτικών κτημάτων.

1) Τοΰ έπί τής όδοΰ Άδριανοΰ ύπ’ άριθ. 4 διαμερίσματος (μαγα- 
ζεϊον) τής Παλαιάς Τμηματικής ’Αγοράς.

2) Τοΰ έπί τής διασταυρώσεως τών οδών ’Αθήνας καί Καρόρη περι
τοιχισμένου χώρου, ένθα άλλοτε ή Σχολή Καραμάνου.

3) Τοΰ έπί τής όδοΰ Άδριανοΰ άνευ άριθμοΰ Φυλακείου (ήδη μαγα- 
ζείου) τής Παλαιάς Τμηματικής ’Αγοράς.

4) Τοΰ έπί τής πλατείας Ηρώων (Συνοικία Ψυρρή) περιπτέρου 
(μαγαζείου) καί

5) Τών δύο (2) στηλών έπί τής προσόψεως τής δυτικής κυρίας θύρας 
τής Νέας ’Αγοράς.

Έν Άθήναις rii 24 Δεκέμβριον 1920
(Νο—194) Ό Δήμαρχος Γ. ΤΣΟΧΑΣ



ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Σνμπολΐται,
Ή Εθνική Κυβέρνησις τών ’Ελευθερωτών, άναλαβοΰσα τό βαρύ έργον τής πλήρους άποκαταστάσεως τοϋ Πολιτεύματος καί τών 

νομίμων τοϋ Κράτους έξουσιών έκ παραλλήλου πρός τήν άποκατάστασιν τής ’Εθνικής ένότητος καί αδελφικής άγάπης μεταξύ πάντων των 
Ελλήνων, μετά τήν Θεόσδοτον έλευθερώτριαν Νίκην τοϋ λαοΰ, διά τών έκλογών τής 1ης Νοεμβρίου, προέβη είς την προκηρυξιν Δημοψη
φίσματος διά τόν Βασιλέα , , , „

Ουτω καλείται αΰριον δ Ελληνικός λαός νά ψηφίση: εαν θελη να εξακολούθηση βασιλεύων ο Κωνσταντίνος. .
Ή ψήφος αΰτη τοΰ Ελληνικού Λαοΰ έχει εξαιρετικήν, καί δή Ιστορικήν σημασίαν. Καί είναι όντως πρωτοφανές εις τα χρονικά της 

Παγκοσμίου Ιστορίας τό αύριανόν Δημοψήφισμα τοΰ Ελληνικού Λαοΰ. Διότι δέν πρόκειται ούτε νά έκλεξωμεν Βασιλέα, ούτε ν αποφανθω- 
μεν έάν θέλωμεν νά έπανέλθη έπί τοΰ Θρόνου Του ή Α. Μ. ό Βασιλεύς Κωνσταντίνος IB-, , , , .

Ό Βασιλεύς Κωνσταντίνος δέν έπαυσε ποτέ, ούδ’ έπί μίαν στιγμήν άνάσσων τοΰ "Εθνους Του και βασιλεύων εν τη καΡί,ι*ί  του Λαού I ου.
Άλλά πρόκειται μόνον νά διατρανωθή αΰριον διά τής πανδήμου ψήφου τοΰ Ελληνικού Λαοΰ, οτι καί μετά τήν διπλήν σπαρακτικήν 

κρίσιν τής τελευταίας περιόδου, ή Ελλάς έμμένει στερρώς είς τάς ώραίας αντιλήψεις τοΰ Δικαίου καί τής ’Ελευθερίας, τών οποίων υπήρξεν 
άνέκαθεν ή κοιτίς, πιστεύουσα είς τόν Βασιλέα της ώς ένοπλον Προφήτην τοΰ Γένους καί ’Εθνικόν Σημαιοφόρον τής Αδελφότητος, τής 
Έλευθερίας καί τοΰ Πολιτισμού. _ . , , , , „ , Λ , „

Αΰτη θά είναι ή αληθής σημασία τής ψήφου μας, όποιαν ολοι την εννοοΰμεν και την αισθανομεθα. Η Ελλπις «έλουσα να ζηση 
καί δΓ έαυτήν καί διά τήν Ανθρωπότητα, θέλει έπί κεφαλής τής νέας φωτεινής σταδιοδρομίας της τόν δαφνοστεφή Στρατηλάτην Βασιλέα 
Κωνσταντίνον, ζωντανόν Σύμβολον τής Πανελληνίου Αδελφοσύνης καί Ένότητος. , , - , , .

Ή Πόλις καί ό Δήμος τών ’Αθηναίων δίδουν ύπό τήν έννοιαν ταύτην χρυσόδετον τόν άδαμαντα τής λατρείας, της εμπιστοσύνης και 
τής άφοσιώσεώς των είς τόν Βασιλέα Κωνσταντίνον

Έν 'Αθήναις ιή 21 Νοεμβρίου 1920 Ό Δήμαρχος 'Αθηναίων ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΤΣΟΧΑΣ

ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΟΙ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ϊ
’Αρχικόν στοιχεϊον επωνύμου Τόπος Ψηφοφορίας

1 Α Ναός Άγιας Ειρήνης
2 Α • Χρυσοσπηλαιωτίσσης
3 Β » Αγίας Αικατερίνης.
4 Δ » Άγίου Νικολάου (Πευκάκια).
5 Γ » Άσωμάτων.
6 Ε Ζ Η Θ I » Ζωοδόχου Πηγής.
7 Κ » Άγίου Κωνσταντίνου (όδός Άγ. Κωνσταντίνου).
8 Κ » · Παύλου.
9 Κ » » Παντελεήμονος (τέρμα Άχαρνών).

10 Λ • » Αναργύρων (πλατεία Ψυρρή).
11 Μ » * Δημητρίου (Ψυρρή).
12 Μ » Μοναστηρακίου.
13 Ν Ξ 0 » Άγίου Σπυρίδωνος (Βατραχονήσι).
14 Π » » Νικολάου (Παλ. Πτωχοκομεϊον).

• Διονυσίου Αρεοπαγίτου (όδός Σκουφά).15 Π
16 Ρ Υ Ψ Ω » Μητροπόλεως.
17 Σ • Άγίου Ίωάννου (Γαργαρέττας).
18 Τ » » Παντελεήμονος (Ίλισσοΰ).
19 Φ X Προθάλαμος Δημοτικοΰ Καταστήματος.
20 32ον Πεζικόν Σύνταγμα καί οί έν τή «Στέγη Πατρίδος» Διοικητήριον 1ου Πεζικοΰ Συντάγματος (Παραπήγματα).
21 31«ν Πεζικόν Σύνταγμα καί τό υπηρεσιακόν προσωπικόν τών 

Αων φυλακών άξιωαατικών καί στρατιωτικών υποδίκων.
Διοικητήριον 7ου Πεζικού Συντάγματος (Παραπήγματα).

22 33°ν Πεζικόν Σύνταγμα καί Αος λόχος Βοηθητικών. Διοικητήριον Αθυ Πυροβολικού Συντάγματος (όδός Κηφισσίας).
23 Γενική Εφορεία Ύλικοΰ Πολέμου, Ταμιακή Υπηρεσία καί 

8ον άοτυνομικόν τμήμα.
Οίκημα Γενικής Εφορείας (όδός Κηφισσίας).

24 Δον Στρατιωτ. Νοσοκομεΐον, "Εμπεδον Νοσοκόμων καί’Ορχος 
Αυτοκινήτων.

Οίκημα Δ°ν Στρατιωτικού Νοσοκομείου (Αμπελόκηποι).

25 Σχολεϊον Χωροφυλακής. Οίκημα Σχολείου Χωροφυλακής (Γουδή).
26 Λόχος Πυροσβεστών, εμπεδον Μεταγωγικού, διεύθυνσις ελέγ

χου καί ’Ιππικού Υπουργείου Στρατιωτικών.
Οίκημα Πυροσβεστ. Λόχου (όδός Μουρούζη).

27 Ύπουργεϊον Στρατιωτικών, Επιτελική υπηρεσία, Άρχηγεϊον 
Χωροφυλακής, II Στρατολογικόν Γραφεϊον καί Δον Διαρκές 
Στρατοδικεΐον.

Αίθουσα Α' Διαρκοΰς Στρατοδικείου (όδός Ακαδημίας).

28 Ζ°ν Στρατιωτικόν Νοσοκομεΐον, ’Αναπληρωματική Διοίκησις 
II περιφερείας, Στρατιωτική Λέσχη, Γενική αποθήκη Σκευής 
Μηχανικού Αη Στρατολογική Διεύθυνσις.

Αίθουσα Ε Στρατιωτ. Νοσοκομείου (Παλαιά Ανάκτορα).

29 Φρουραρχεΐον, Στρατιωτικόν άρτοποιεΐον, Φαρμακεϊον Φρου
ράς ’Αθηνών, Έλεγχος Φρουράς ’Αθηνών, Μετοχικόν Ταμεΐον, 
Έπιθεώρησις Στρατιωτ. Μουσικών, Επιμελητεία Φρουράς ’Αθη
νών, Τμήμα Αεροπορίας, Αγροτική Μοιραρχία Αθηνών, Β°ν 
Γον καί Δον αστυνομικά τμήματα.

Αίθουσα Μετοχικού Ταμείου τοΰ κατά Γην Στρατού (όδ. Αιόλου 
καί Έρμοΰ).

30 Σύνταγμα Τηλεγραφητών, "Εμπεδον Μηχανικού καί Α°ν 
Παράρτημα Στρατιωτικού Συνεργείου Ραφής.

Διοικητήριον Συντάγματος Τηλεγραφητών (Ρούφ).
•

31 Στρατιωτικά Σχολεία Εύελπίδων, Διαχειρίσεως καί Επιμελη
τείας, Γυμναστικής, Σχολεϊον Ιππευτικής, Χαρτογραφική ύπερε- 
σία, Νοσοκομεΐον Κτηνών καί Κέντρον Ίππωνείας.

Οίκημα Στρατιωτικού Σχολείου Εύελπίδων.

32 Α°ν Στρατικόν Νοσοκομεΐον, Κεντρική ’Υγειονομική Απο
θήκη καί Α°ν άοτυνομικόν τμήμα.

Οίκημα Α' Στρατιωτικού Νοσοκομείου (Μακρυγιάννη).

33 Τό υπηρεσιακόν προσωπικόν Έμπέδου Αίχμαλώτων καί τών 
’Αποθηκών Λιοσίων.

Μία έκ τών Στρατ. Αποθηκών Λιοσίων.

34 ’Αστόν. Διεύθυνσις ’Αθηνών, Δη Διεύθυνσις Μηχανικού 5ον 
ί 6ον χαί 7°v άστυνομικά τμήματα, Διοίκησις Χωροφυλακής Αθη
νών, Ταμεΐον Τομέως Φρουράς ’Αθηνών καί Άρχεΐον Αου Σώματ. 
Στρατού.

Οίκημα Αστυνομικής Διευθύνσεως Αθηνών.

35 Β°ν Στρατιωτικόν Νοσοκομεΐον καί Άνωτάτη Ύγειον. Στρατ. 
Επιτροπή απαλλαγών.

Οίκημα Βον Στρατιωτικού Νοσοκομείου (Παραπήγματα).

36 6°ν Στρατιωτικόν Νοσοκομεΐον. Οίκημα 6™ Στρατιωτικού Νοσοκομείου (Αμπελόκηποι).
37 Οί έν Δεκελείφ ύπηρετοΰντες αξιωματικοί, ύπαξιωματικοί καί 

όπλΐται τοΰ έκεϊσε αεροδρομίου καί λοιπών υπηρεσιών καί οί 
περίοικοι οί έχοντες δικαίωμα ψήφου.

Ό ’Ιερός Ναός Δεκελείας (Τατόϊον).


