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Η- “ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ,, δπως καθαρά, καθαρότατα, τό λέγει και

. ό τίτλος της, είναι ένα περιοδικόν τοΰ τύπου τής Παρισινής 
• Illustration·, υποχρεωμένου νά παρακολουθώ τήν γύρω της κίνησιν. 
ολα τά εξελισσόμενα γεγονότα μέ εικόνας, ώς πρός δέ τήν ύλην είναι 
ένα Περιοδικόν, ούτε καθαρώς Φιλολογικόν, ούτε Επιστημονικόν, 
άλλά ’Εγκυκλοπαιδικόν, δηλαδή καί 'Ιστορικόν, καί Καλλιτεχνικόν, καί 
Φιλολογικόν καί ’Επιστημονικόν, άπ’ δλα.

Δεκαεπτά χρόνια έτήρησε άπαρεγκλίτως αύτήν τήν πορείαν, καί οί 
δεκαεπτά τόμοι της. άπό τοΰ 1904, ποΰ πρωτοεξεδόθη, είναι άληθινά 

ταμεία πολυτίμων γνώσεων, άλλά καί μία συνεχής ταινία κινηματο
γράφου, ή οποία, δταν τούς φυλλομετρά κανείς, προβάλλουν δ,τι έγινε 
άπό τότε έως τώρα.

Κυρίως ή «Εικονογραφημένη», άπευθυνομένη πρός τάς εκλεκτά? 
τάξεις τής μεγάλης Ελληνικής κοινωνίας, έστρεψε τήν προσοχήν τη? 
μόνον εΐς τά 'Ελληνικά ζητήματα, εΐς τά’Εθνικάζητήματα, διότι, άφ’ής 
έξεδόθη, άφιερώθή εΐς τό 'Εθνος, εΐς τήν Πατρίδα, εΐς τήν Φυλήν.

Έν τή τοιαύτη εκδοχή, τής αποστολής της καί τής ύποχρετόσεώς της, 
ή ‘Εικονογραφημένη» παρηκολούθησε καί τά έν Έλλάδι άπό τοΰ 1915 
έξελιχθέντα γεγονότα έκ τοΰ σύνεγγυς, χωρίς νά κάμη πολιτικήν, χωρίς 

νά διερμήνευσή τάς γνώμας χανενός, διότι ή «Εικονογραφημένη» δέν 
είναι έφημερίς καθημερινή.

άέν τής ήτο έπιτετραμμένον νά παράλειψη εικόνας ιΐπό τήν πυρ- 
κάίάν τοΰ Τατοΐου, άλλ’ ούτε άπό τήν έκθρόνισιν τοΰ Βασιλέως, 
άλλ’ ούτε άπό τάς πολεμικός παρασκευάς τοΰ 1917, καί άπό τά Μακε
δονικά πεδία, δπου ό Ελληνικός στρατός συνεκόμιζε δάφνας, ούτε 
άπό τάς καταληφθείσας Μικρασιατικός πόλεις, ούτε άπό τήν επάνο

δον τοΰ Βασιλέως κ. λ.
Δυστυχώς είς τήν Ελλάδα, δσον καί Άν κατόρθωσε κανείς νά φθάση 

υψηλά, δσον καί αν έμορφώθη, κατά βάθος μένει δ ίδιος, πάντοτε 
κατώτερος τών προσωπικών παθών.

Κάθε φοράν, ποΰ έσημειοΰτο μεταβολή έν Έλλάδι καί ή «Εικονο

ΕΝΤΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΥΟ ΜΗΝΑΣ

Ημεραι κρίσεως αί πρώται τοΰ 1921. ’Έπειτα άπό τόσας θυσίας, ποΰ 
ΰπέστη ή Ελλάς χάριν τοΰ κοινού Συμμαχικού άγώνος, θυσίας είς 

αίμα, είς παλληκάρια, εΐς οικογένειας, ποΰ έστερήθησαν τών στηριγ
μάτων των, είς άληθινάς έκατόμβας, σάν βόμβα ένέσκηψε τό άγγελμα 
περί άναθεωρήσεως τής συνθήκης τών Σεβρών, δι’ ής μάς έπεδικάσθη 
ή Θράκη, καί ή περιοχή τής Σμύρνης, ύπό αϊρεσιν.

Έξουσιοδοτήθη πρό τίνος ή Ελλάς, απέναντι δύω μπαμπούληδων, 
τοΰ Τζαφέρ Ταγιάρ τής Θράκης, καί τοΰ Μουσταφα Κεμάλ τής Μ. 
’Ασίας, δύω ταραξιών μεγαλομανών, τούς οποίους «έγέμισαν κατραπα
κιές» οί θρυλικοί τσολιάδες μας «μέ τό πρώτον μάρς·, νά έφαρμόση 
τήν Συνθήκην τών Σεβρών καί είς διάστημα έλαχίστου θρόνου, δ μέν 
πρώτος συνελαμβάνετο αιχμάλωτος καί πίνει τόν καφέ του είς τοΰ 
Ζαχαράτου, διά νά πληρωθή άντιθέτως τό ρηθέν ύπό τοΰ μετά Χριστόν 
προφήτου Σεφκέτ, ό δέ άλλος έσαρώνετο μέ δλον τό ρεντίφ άσκέρ του.

Έπετέλεσεν ούτω ή Ελλάς, έπειτα άπό τόν μακροχρόνιον καί έξαν- 
τλητικόν άγώνα τής Μακεδονίας, τό καθήκον της, συμπληρώσασα τόν 
Ηράκλειον Άθλον της είς τά Θρακικά καί τά Μικρασιατικά πεδία 
περισσότερον παντός άλλου, ύπόλογίζοντος δτι θά υπήρχε άνάγκη 400 
καί 500 χιλ. άνδρών διά νά έπιβληθοΰν αί αποφάσεις τών Συμμάχων.

Καί έξαφνα ιδού ή άπόφασις τής άναθεωρήσεως τής Συνθήκης Τί 
τάχα συνετέλεσε εΐς τήν μεταβολήν τών διαθέσεων τών ισχυρών τής 
σήμερον, ώστε νά θεωρήσουν τήν Ελλάδα άπό συμμάχου έχθράν καί 
τάς συνθήκας κουρελλόχαρτα, τά όποια νά σχίζουν όπόταν θέλουν; Ή 
έν Άθήναις μεταβολή; Άστειευόμεθα.

Τήν πρωτοβουλίαν είχε μία Δύναμις. ή οποία πάντοτε έχει φρούδας 
ύστεροβουλίας έν ’Ανατολή, καί έσκηνοθέτησε δλοι· αύτόν τόν θόρυβον, 
συνεννοούμενη μέ τούς άληθινούς έχθρούς τών Συμμάχων, ένθαρρύ- 
νουσα τόν Κεμάλ καί τήν κυβέρνησιν τής Σταμποΰλ καί ύποδαυλίζουσα 
εις μνησικακίαν άλλην Δύναμιν.

Άλλά παρενέβη ό ψύχραιμος καί φλεγματικός, ό βλέπων μακρύτερα 
Τζών Μπούλ. ό έν νηφαλιότητι καί άπαθείρ ύπολογίζων τά πάντα, δ 
διϊδών δτι 200,000 'Ελλήνων ένοπλων δέν φεύγουν εύκολα άπό τήν Μ. 
Ασίαν, άφοΰ διά τάς 60,000 άσυντάκτου στρατού τοΰ Κεμάλ θά έχρειά- 
ζοντο κατά, τούς Στρατάρχας τής Δύσεως 400 καί 500 χιλ. στρατού, ό 
διϊδών δτι ή Μ. ’Ασία άπό τά όπισθοδρομικά χέρια τοΰ Τούρκου, περι- 
ερχομένη είς τήν δραστικότητα τοΰ "Ελληνος θά γίνη Γή τής Επαγ
γελίας καί έδαφος πενταπλάσιας καταναλώσεως, δ διϊδών άκόμη, δτι ή 
Ελλάς, μεγάλη καί ισχυρά, καθίσταται προπύργιον έν τή Μεσογείφ 
κατά παντός ισμοΰ, ΜπολσεβικισμοΟ, Πανσλαυϊσμοΰ, Πανισλαμισμοΰ, 

γραφημένη. έσπευδε νά άπαθανατίοη τά γενόμενα, κάθε προσπά
θεια της εύγενής διά τήν 'Ιστορίαν, δΐ αύτόν τόν αναγνώστην της, 

έξελαμβάνετο ώς μεταστροφή, διότι οί πολλοί, μέ τό πρίσμα τοΰ φανα
τισμού μόνον βλέποντες τά πάντα, δέν ήδύναντο νά τήν εννοήσουν.

Συνέβη δέ μέσα εΐς τήν όξυτάτην φάσιν, ποϋ εσχάτως προσέλαβον 
τά πολιτικά παρ’ ήμϊν, κάθε Ρωμηός, καί άπό τήν Βενεζουέλλαν άκόμη, 
νά Οέλη κατά τήν ίδικήν του άντίληψιν νά προσανατολίσωμεν τό 

Περιοδικόν μας, καί, έπειδή ή Εικονογραφημένη· δέν ήτο δυνατόν 
»ά γίνη φούρνος τοΰ Νασρεδδιν Χότζα, διά νά ίκανοποιήση κάθε 
γοΰστο καί κάθε ιδιοτροπίαν, δπως διαλαλοΰν μερικές ρεκλάμες, ένό- 
μιζαν, οτι εκδικούνται, επιστρέφοντες τό φύλλον.

Δυστυχώς τά τοιαΰτα κρούσματα ποταπάτητος, φατριασμοΰ, ήλιθιό- 

τητος ήσαν πολλά. Άρκεϊ νά εΐπωμεν, δτι εΐς μερικά σπίτια εϊδομεν 
τεΰχος μέ σχισμένος διαφόρους εικόνας, παριστανούσας πρόσωπα, πρός 
α δέν διέκειντο συμπαθώς, καί άντιθέτως εις άλλα σπίτια τεύχη, 

τάς εικόνας τών όποιων βδελυρό χέρι είχε παραμορφώσει διά μελάνης.

Εΐς τήν δίνην καί τήν σύρραξη· τών παθών, διά νά κατορθώση νά 
άναπληρώση τά δημιουργηθέντα έκ τής τοιαύτης χαμηλής άντιλήψεως 
κενά καί διά νά προλάβη τό άρξάμενον κακόν, μολονότι δέν φανταζό- 
μεθα, δτι δλοι οί πρός οΰς απευθύνεται έχουν τήν αύτήν άντίληψιν, ή 
«Εικονογραφημένη» δέν εννοεί νά παρασυρθή βαθύτερα.

Καί προβαίνει είς τήν δήλωσιν δ'τι, τοΰ λοιπού δέν θά δημοσίευση 

καμμίαν εικόνα σχέσιν ίχουσαν καί πόρρωθεν, μέ τά πολιτικά, έστω 

καί Sv άναφέρωνται είς σπουδαιότατα εθνικά γεγονότα, μέχρις 8του 

παρέλθη ή οξεία φάσις.

Λυπούμεθα δλοψύχως διά τοΰτο, καί εΐμεθα βέβαιοι, δτι ή μεγάλη 
ίερίς φίλων τοΰ Περιοδικοΰ θά θλιβή βαθύτατα. Θά προσπαθήσωμεν 

μως νά ίκανοποιήσωμεν αύτούς μέ ώραίας καλλιτεχνικός εικόνας, 
έργων, τοπείων κ. λ. καί μέ ύλην πρώτης τάξεως.

Τίνάκάμωμεν; ’ η διευθυνϊις

Παγγερμανισμού, ’Ιμπεριαλισμού, δ διϊδών, δτι δέν είναι έργον φρονή- 
σεως νά ποτίσουν μέ δηλητήριον λαόν άναβιώσαντα καί μεγαλυνθέντα 
διά τής ιδίας αύτών χειρός, καί εύγνωμονοΰιιτα έπί τούτοις καί διαδη- 
λώσαντα κατά τήν κρισιμωτέραν φάσιν τοΰ άγώνος των τά αίσθήματά 
του πλέον η έμπράκτως καί ύπεραποτελεσματικώ , καί επιθέτων τήν 
πυγμήν έπάνω είς τήν τρυτάνην τοΰ ζυγοΰ, έφ’ δσον έβλεπε δτι μόνον 
εγωπαθείς ύστεροβουλίαι καί ίδιοτέλειαι άργυρωνήτων τινών κύκλων 
ήσαν δλος αυτός ό θόρυβος, έκαμε τούς πάντας πρό τής άπειλής τής 
μονώσεως νά βάλουν νερό είς τό κρασί των.

Καί ούτω δ ύπέρ έπικρατήσεως τών Τούρκων άγών αύτός, δΓ δν 
θά έχύθη χρήμα καί μελάνη ίση ίσως πρός τό έν Μ. Άσίφ χυθέν Ελλη
νικόν αίμα, κατηυνάσθη διά τής ψυχρολουίσας τοΰ άπαραδέκτου τών 
άντιπροσώπων τοΰ Κεμάλ έν τή συγκληθείση Διασκέψει τοΰ Λονδίνου.

Έν τφ μεταξύ ήρχισε τάς έργασίας της ή Γ’ έν Άθήναις τών Ελλή
νων Συνέλευσις, καί ή Ελληνική Κυβέρνησις, κληθεϊσα ώς ομότιμος 
νά μετάσχη τών έργασιών τής Διασκέψεως, μεταρρυθμίζεται ύπό τήν 
προεδρείαν τοΰ κ. Ν. Καλογεροπούλου, δστις καί άπέρχεται είς Λονδί
νου έπί κεφαλής έπιτελείου έκ στρατιωτικών, ναυτικών, πολιτικών καί 
οικονομικών συμβούλων.

Άλλ’ έκ παραλλήλου, έπωφελουμένη τών περισπασμών τής κυβερ
νήσεως καί τών Εθνικών περιπετειών, απαράλλακτα, δπως έπί τών ημε
ρών τοΰ ΒενιζελικοΟ καθεστώτος, ή αισχροκέρδεια προβάλλει μαινο- 
μένη. Αναίσθητος καί άσυνείδητος. ανάλγητος, φαρισαϊκώτατα προ- 
σποιηθεϊσα κατά τάς πρώτας ήμέρας τής έπανόδου τοΰ Άνακτος καί 
χαμηλώσασα τάς τιμάς τών ειδών τής πρώτης ανάγκης, ύπερτιμφ έκ 
νέου ταΰτα μέ τάσεις αχαλιναγώγητους.

Αί άρχαί σπεύδουν νά έπιβάλουν διατιμήσεις, άλλά τότε προβάλλει 
ό κίνδυνος τοΰ έξ ασιτίας θανάτου. Τά τυριά, ποΰ έπλημμυροΰσαν τήν 
Αθηναϊκήν αγοράν, τό κρέας, δλα άπεκρύβησαν, διά νά πωλοΰνται 
κρυφά δσα — δσα, διότι, δυστυχώς, είναι περισσότεροι σήμερον οί δυνά- 
μενοι νά πληρώσουν δσα — δσα τό κρέας.

Έβλέπατε έργατικόν, λαμβάνοντα 30 δρ. ήμερησίως, νά κρατή έπι- 
δεικτικώτατα τό «άρνάκιτοΰ γάλακτος, ή «μπαρμπούνια μέ μουστάκι», 
ένα ύπάλληλον δέ νά έκλιπαρή διά τήν έξεύρεσιν δύω παιδιών πρός 
τόνωσιν τής άσθενούσης συζύγου του.

Καί, σάν νά μή μάς έφθαναν αύτά. ένέσκηψε καί συρροή άπεργιών. 
Ύπερτιμρ τά εισιτήριά της πάλιν αύτή ή Λερναία "Υδρα τών Τράμ 
καί οί τραμβαγέρηδες άπεργοΰν. Δικαίως αύτοί, μόνον ώς πρός τήν 
αύξησιν τών άποδοχών των. Άλλ’ άπεργοΰν καί οί τοΰ ’Ηλεκτρικού

Σιδηροδρ. Αθηνών-Πειραιώς καί οί 
τεχνϊται τοΰ Φωταερίου, καί οί τής 
Ηλεκτρικής 'Εταιρίας Φωτισμού καί 
ή πόλις νεκροΰται, βυθίζεται εις τό 
σκότος, ό κόσμος κατακλύζει τά άρτο- 
ποιεϊα, τό ψωμί σπανίζει πρός στιγ
μήν, αρχίζουν αί κλοπαί καί αί διαρ
ρήξεις καί ή κατάστασις ένθυμίζει 
δλίγον 1916.

Τί Αβδηριτισμός ! Διατιμήσεις εΐς 
τούς μεταπράτας καί δχι είς τούς 
έμπορους- Αΰξησις ημερομισθίων, διά 
νά δυνηθοΰν αί έργατικαΐ τάξεις νά 
άντικρύσουν τήν άκρίβειαν, χωρίς νά 
άντιλαμβάνωνται. δτι, δσον ζητοΰν αύ- 
ξήσεις, τόσον αύξάνουν αί τιμαί τών 
τροφίμων, δτι δηλαδή ημείς οί ίδιοι, 
δλοι μαζή, γινόμεθα παραίτιοι τής 
καταστάσεως αύτής, άλλά καί χωρίς 
νά εύρίσκεται ένας μελετημένος, ένας 
μέ σύστημα, δχι μέ εμπειρισμόν, νά 
άποκαταστήση μίαν ισορροπίαν είς 
αύτόν τόν δημιουργηθέντα φαΰλον 
κύκλον. Κομπογιαννϊται εΐμεθα δλοι 
πέρα-πέρα.

Έκείνην δέ τήν Εταιρίαν τών 
Τράμ, ή οποία είτε μονά τά εύρη, είτε
ζυγά, πάντοτε καί δλα τά θέλει δικά της, ποιος θά τήν κτυπήση κάτω 
σάν κταπόδι;

Ό Βασιλεύς, πρός δν κατέφυγον οί ύπάλληλοι τής κινήσεως, τής 
έδωκε τό πρώτον λάκτισμα. Δέν φθάνει δμως, δσον καί άν ό Βασιλικός 
ποΰς εΐναι άκμαϊος. Έπτύχθη διά νά άναπηδήση ύψηλότερα εις άλλην 
εύκαιρίαν.

Καί προελαύνουν τώρα αί Έλληνικαί φάλαγγες εΐς τά Μικρασια
τικά παιδία, έν ίαχαϊς, σαρώνουσαι τούς άντάρτας τής Άγκύρας. Τό 
Άφιόν Καραχισσάρ έπεσε, αΰριον τό Έσκή-Σεχήρ καί τέλος; Τό τέλος 
τών άγώνων τής Φυλής.Ή ολοκληρωτική άποκατάστασις τοΰ Γένους.

Ποιος τά έπερίμενεν αύτά; Μόλις τώρα συμπληροΰνται εκατόν έτη 
άπό τότε μία φοΰχτα άποφασισμένων ηρώων έξηγέρθη καί άπέσεισε τόν 
ζυγόν. Τώρα ό Κατακτητής σφαδάζει ύπό τήν πτέρναν τοΰ "Ελληνος 
Τσοληά.

Ψ Ψ *

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΕΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΤΕΜΜΑΤΩΝ

Το Ελληνικόν καί τό Ρουμανικόν στέμμα ήνωσαν διπλοί δεσμοί συγ
γένειας στενότατοι. Τήν 14 Φεβρουάριου έν Βουκουρεστίφ μεθ' δλης 
τής λαμπρότητος ηύλογήθησαν οί γάμοι τοΰ Διαδόχου τοΰ Ελληνικού 

θρόνου Γεωργίου καί τής δευτερότοκου θυγατρός τοϋ Βασιλέως τής 
Ρουμανίας Φερδινάνδου Πριγκηπίσοης Έλισσάβετ, τήν δέ 25 ίδιου οί 
γάμοι τής δευτερότοκου θυγατρός τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέως Κωνσταν
τίνου Πριγκηπίσοης Ελένης μετά τής A. Υ. τοΰ Διαδόχου τοΰ Ρουμα
νικού θρόνου Καρόλου.

Τήν Ελλάδα καί τήν Ρουμανίαν, συνέδεσαν άλλοτε στενώτατα, 
καί λόγφ τής τότε άμέσου γειτνιάσεως, καί λόγφ τών κοινών δεινο- 
παθημάτων, α ύπέστησαν αί δύω χώραι, άλλ’ άκόμη καί λόγφ τών κοι
νών πρός άπελευθέρωσιν προσπαθειών, στενοί δεσμοί.

"Οταν οί κάτοικοι τής άρχαίας Δακίας, οί Δακορρουμάνοι, έχασαν 
έπί Τραϊανού τήν έλευθερίαν των, κύψαντες ύπό τόν Ρωμαϊκόν ζυγόν, 
έπαυσαν μέν νά παίζουν Ιστορικόν ρόλον, άλλά δέν έπαυσαν και να 
ύπάρχουν ώς έθνότης. Έρχονται κατόπιν έναντίον των οί Γότθοι 
καί οί περισσότεροι τότε καταφεύγουν είς τά Καρπάθια, καί μέσα είς 
τά αιωνόβια δάση, ποΰ προστατεύουν τήν έλευθερίαν των, καλλιεργούν 
τήν γήν καί βόσκουν τά ποίμνιά των. Κατά τόν ένατον αιώνα έπέρ- 
χονται καί οί Ούγγροι ώς κατακτηταί, καί έπί τών ημερών των φαίνε
ται ή φεουδαρχία, έκ τής οποίας άνεφύησαν τά βοεβοδάτα, ή νέα αύτή 
έθνική δύναμις. Αρχίζει άπό τής έποχής ταύτης καί μία έπικοι- 
νωνία μετά τοΰ Βυζαντίου καί πολλοί τών Έ/.λήνων εγκαθίστανται 
έν Ρουμανίφ.

Άλλά ή έπικοινωνία αύτή γεννφ καί προστριβάς μεταξύ τών, δύω 
χωρών.Ό Βοεβόδας Βουσαράβας δ Μέγας συναγείρει περί εαυτόν δλους 
τους άλλους βοεβόδας καί άποδιώκει έκ τοΰ Ρουμανικού ιδάφους τούς 
Ούγγρους, άλλά συγκρούεται καί μέ τούς Σέρβους, κατόπιν δέ καί μέ 
τούς Βυζαντινούς καί νικφ άμφοτέρους.

'Απλώνει οΰτω τήν κυριαρχίαν του μέχρι τοΰ Δουνάβεως καί μέχρι 
τής Μαύρης Θαλάσσης. Άλλ ή έπικοινωνία μετά τής Βυζαντινής Αυτο
κρατορίας δέν παύει. "Εως δτου έμφανίζεται δ Τουρκικός κίνδυνος. Οί 
Όσμανλήδαι μέ δρμητήριον τήν Άδριανουπολιν έπέρχονται κατά τής 
Μολδοβλαχίας, τήν δποίαν ύποτάσσουν καί τήν καθιστούν άπό τοΰ 1292 
φόρου υποτελή μέχρι τοΰ 1716 δτε έπέβαλον είς αύτήν πλήρη τόν Τουρ
κικόν ζυγόν. Άπό τοΰ 1716 άρ
χεται, οΰτως είπεϊν, ή Έλληι ική 
περίοδος τής πολιτικής ζωής 
τών δύο παραδουναβείων χωρών. 
Αί πριν σχέσεις Ελλήνων καί 
Ρουμάνων γίνονται στενώτεραι. 
Ή διοίκησις τών δύο ύποτελών 
εΐς τήν Τουρκίαν ήγειιονιών ανα
τίθεται ύπό τής Πύλης εΐς "Ελ
ληνας, άνήκοντας εΐς τάς εύγενε- 
στέρας οικογένειας τής Κωνσταν
τινουπόλεως καί είς τήν τάξιν

τήν γνωστήν ύπό τήν έπωνυμίαν Φανα- 
ριώται. Σειράν ολόκληρον άποτελοΰν 
οί ηγεμόνες οΰτοι, οϊτινες φέρουν τά 
ονόματα Καλλιμάχης. Γκίκας, Σοΰτσος, 
Ύψηλάντης, Μουρούζης κ λ. π. Μετά 
τών Ελλήνων ηγεμόνων μεταβαίνουν 
είς τήν Μολδοβλαχίαν συνεχώς πολυά
ριθμοι Έλληνικαί οίκογένειαι, Φανα- 
ριωτικαί ώς έπί τό πλεϊστον. Καί οΰ
τως έκεΐ, παρά τήν τάξιν τών,εύγενών 
γαιοκτημόνων καί τιτλούχων άφ’ ένός, 
μέ έπί κεφαλής τούς Βογιάρους, καί 
τήν τών άμαθών καί δουλοπαροίκων 
χωρικών άφ’ετέρου, άναφαίνεται νέα 
τάξις εύγενών, μάλλον αισθητή καί πολ- 
λαπλώς δρώσα. Ή Ελληνική τάξις. 
'Ιδρύει αΰτη σχολεία, εισάγει νόμους, 
έπεκτείνει καί ενισχύει τήν γεωργίαν, 
προάγει τό μόλις διαφαινδμενον έμ
πόριον καί τήν έν σπαργάνοις ευρι- 
σκομένην βιομηχανίαν.

Ή τάξις τών Φαναριωτών μέ τά 
πάμπολλο πλεονεκτήματα της ζή ζωήν 
ήμιανατολικήν άκόμη καί αρχοντικήν. 
Άλλά ταχέως μεταδίδει καί είς μεγά
λην μερίδα γηγενών τόν πολιτισμόν 
της. Ή Ελληνική παιδεία ακμάζει

έκεΐ καί γίνεται παιδεία καί τής μέσης Ρουμανικής τάξεως. ,
Πολλοί Ρουμάνοι έχουν τήν φιλοδοξίαν νά έκλαμβανωνται ως Ελλη

νες. Προσδέχονται τά ήθη καίτά έθιμά των. Άπό τήν τάξιν αυτήν των 
Φαναριωτών κατάγονται καί αί πλεϊσται έκ τών διακρινομενων σήμε
ρον Ρουμανικών οικογενειών, διότι έτέρωθεν πολλοί Φαναριώται εξερ- 
ρουμανίσθησαν. Οί στενοί αύτοί δεσμοί έλαβον καί ίερωτεραν μορηην 
Είς τήν Ρουμανίαν δ άπελευθερωτικός τών Ελλήνων άγων κατα το 1821 
έση μείωσε τήν πρώτην έκδήλωσίν του καί έσχεν ήρωϊκα θύματα δια να 
καθαγιασθή καί τό Ρουμανικόν έδαφος μέ τό αίμα των Ιερολοχιτών 
καί τών Ρουμάνων πολεμιστών είς τό Δραγατσάνι και αλλαχού.

Ή Ελληνική έπίδρασις έξηκολούθησεν ύφισταμένη. Αί πολιτικοί 
καί έθνικαί δμως συνθήκαι τής Ρουμανίας ήλλαξαν. Μετά τον Κριμαϊ
κόν πόλεμον κατά τό 1856 ή συνθήκη τών Παρισιων αναγνωρίζει είς 
τήν Βλαχίαν καί τήν Μολδαυΐαν τό δικαίωμα νά ενωθούν υπο το ονομα 
«Ρουμανία·, καί αί δύο χώραι έκλέγουν ηγεμόνα των τον Πρίγκηπα 
Αλέξανδρον-Ίωάννην Κούζαν, δστις, άφοΰ μετεφερε την πρωτεύου
σαν τοΰ νέου Κράτους εις Βουκουρέστιον, μετά την κατα το 18,>9 πληρη 
άναγνώρισιν τής ένώσεως ύπό τών Δυνάμεων, παραιτεΐται τοΰ ήγεμο- 
νικοΰ θρόνου κατά τό 1862 διά νά άνέλθο έπ’ αυτού δ Γερμανός Πριγ- 
κηψ Κάρολος — Αντώνιος — Χοεντζόλλερν - Σιγκμαρϊγκεν, οστις μετά 
τής συζύγου του Έλισσάβετ (Κάρμεν — Σύλβα) ύπήρξεν ο αναμορφωτής 
τής Ρουμανίας, έπιτυχών κατά τό 1881 καί τήν άνακήρυξιν τής χωράς 
του εΐς έλεύθερον Βασίλειον.

Ό Κάρολος Α’. άποθανών τήν 10 ’Οκτωβρίου 1914 είς τά άνάκτορα 
τής Σινάϊας, άφήκε διάδοχόν του τόν ανεψιόν του Φερδινανδον, υιόν του 
άδελφοΰ του Λεοπόλδου τοΰ Σιγκμαρϊγκεν, γεννηθέντα την 24 Αύγου
στου 1865. Φερδινάνδος δ Λ', είχε νυμφευθή τήν 10 Ιανουάριου 1893 
τήν έκ βασιλικού αίματος πριγκήπισσαν τής Μεγάλης Βρεττανιας και 
‘Ιρλανδίας καί Δούκισσαν τοΰ Σάξ Μαρίαν, τήν ήδη λατρευτήν των 
Ρουμάνων βασίλισσαν. Ό Ρουμανικός λαός λατρεύει την βασίλισσαν 
του άληθώς, βαθέως, περισσότερον άπό δσον ηγαπησε την Καρμεν- 
Σύλβαν. Είναι αΰτη ή πρωτοστατούσα εΐς πάσαν φιλανθρωπικήν δρα- 
σιν, ή πραγματική φίλη τοΰ Λαοΰ, ή βασίλισσα τήν δποίαν οί Ρουμάνοι 
είς κάθε κρίσιμον ή μεγάλην στιγμήν, τήν εΰρον πλήρη αγαπης και 
ενθαρρυντικού σθένους. Έξασκεϊ άληθές γόητρον και επιβλητικήν δυνα- 
μιν έπί τού Λαοΰ. διότι πάσα σκέψις της καί πάσα ενεργεια της απο
βλέπει εις τό καλόν τής χώρας καί τών κατοίκων της.

Σπανίως έλατρεύθη Βασίλισσα άπό τόν λαόν της, δσον ή Βασίλισσα 
Μαρία τής Ρουμανίας, άλλά καί όχι άδίκως, διότι και αυτή λατρεύει 
τόν Ρουμανικόν λαόν.

Κατά τήν περίοδον τών δοκιμασιών τοΰ πολέμου ούδείς άλλος 
ένεθάρρυνε τόν Λαόν καί ούδείς άλλος ίσως έπόνεσεν ώς αύτή. Έν 
βιβλίον της, τό δ.τοϊον έξεδόθη πρό τίνος χρόνου, φερει τον τίτλον 
«ΙΙρός τόν λαόν μου —Άπό τήν ψυχήν μου προς την ψυχήν του». 
Αί λέξεις αΰται άρκούν διά νά δείξουν τί είνε ο Ρουμανικός Λαός 
διά τήν Βασίλισσαν Μαρίαν. "Οχι άνευ σημασίας είνε και η Ζ«ρα 
κτηριστική λεπτομέρεια, δτι τρέφει άληθές πάθος δια τας εθνικός 
Ρουμανικός ένδυμασίας. Έχει πλουσιωτάεην συλλογήν τοιουτων ενδυ
μασιών καί ούδεμία άλλη Ρουμανίς τάς φορεϊ μέ τόσην χαριν, όσην 
ή Βασίλισσα Μαρία. ,, , ,

Έκ τοΰ γάμου τοΰ Φερδινάνδου Α' καί τής Μαρίας έγεννήθησαν: 
τήν 3 'Οκτωβρίου 1893 δ Κάρολος, δ Διάδοχος τοΰ Ρουμανικού 

θρόνου καί σύζυγος ηδη τής 
Έλληνίδος Βασιλόπαιδος 'Ελέ
νης, τήν 29 Σεπτεμβρίου 1894 ή 
Έλισσάβετ Καρλόττα- Ιωσηφίνα 
Βικτωρία-Άλεξάνδρα,ή σήμερον 
γενομένη σύζυγος τοΰ Διαδόχου 
τής Ελλάδος Γεωργίου, τήν 27 
Δεκεμβρίου 1890 ή βασιλόπαις 
Μαρία, τήν 23 Δεκεμβρίου 1908 
ή βασιλόπαις Ίλεάνα, καί τήν 
21 Δεκεμβρίου 1912 δ πρίγκηψ 
Μέρτσια.
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Al NE2TATAI ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 'ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ

ΤΗΝ 8υν Δεκεμβρίου παρελθόντος έτους ένώπιον τοΰ Κινηματογρα
φικού Τμήματος τής Γαλλικής Εταιρίας τής Φωτογραφίας, έν Παρι- 
σίοις, έγένετο σοβαρωτάτη άνακοίνωσις, άφορώσα τόν διά χημικής 

καταγωγής τών έπί τής κινηματογραφικής ταινίας άλάτων τοΰ ’Αργύρου 
χρωματισμόν τών εικόνων. "Ήδη άπό μακροΰ οί άσχολούμενοι είς τά 
κινηματογραφικά σοφοί τής Εύρώπης κατεγίνοντο είς τήν έξεύρεσιν 
τρόπου πρός χρωματισμόν τών φωτογραφιών. Έν τφ μεταξύ ή βιομη
χανία τοΰ κινηματογράφου παρέδιδε είς δημοσίαν θέαν ταινίας χρωμα
τιστός, άλλ’ δσον καί αν ή χρώσις ήτο τελεία, τά χρώματα τών εικόνων 
δέν ήσαν φυσικά, πολλάκις δέ ήσαν καί κακότεχνα. Ή τάσις καί ή 
προσπάθεια τών σοφών άπέβλεπε εις τό νά έπιτύχουν αύτά ταΰτα τά 
έν έν τή Φύσει χρώματα.

Οΰτω αί χρωματισταί ταινίαι «Πατέ - Κολόρ» κατεσκευάζοντο 
δΓ ενός είδους στάμπας, διά τής όποιας έργάτιδες ήσκημέναι, μέ λεπτά 
πινέλλα έτοποθέτουν τά χρώματα έπί τών θετικών άντιτύπων, άλληλο- 
διαδόχως, τά όποια κατόπιν παρεδίδοντο είς τό Έμπόριον.

Έκ παραλλήλου διάφοροι χημικοί — φωτογράφοι, διότι δέν πρέπει 
νά λησμονώμεν, δτι ή Κινηματογραφία εϊνε Φωτογραφία, παρουσίασαν, 
δπως οί τήν μεγαλητέραν ώθησιν δώσαντες εις τήν φωτογραφίαν καί 
έφευρέται τοΰ Κινηματογράφου μετά τοΰ Ντουμενίλ άδελφοί Λουμιέρ, 
πλάκα φωτογραφικήν, ήτις όρωμένη πρό τοΰ φωτός διά διαφανείας 
είκόνιζε τά τοπεϊα μέ τά φυσικά των χρώματα. Ή έπινόησις έστη- 
ρίζετο είς τήν διάθλασιν τού φωτός, διερχομένου διά λεπτοτάτου στρώ
ματος έκ κόκκων πατάτας, δπερ έκάλυπτε τήν έπιφάνειάν τής φωτογρα
φικής πλακάς. ’Εννοείται δτι ή έφεύρεσις δέν έχρησιμοποιήθη.

Ταυτοχρόνως σχεδόν ό "Αγγλος Σμίθ έφάνη πρός στιγμήν λύων τό 
πρόβλημα τής χρωματιστής ταινίας διά τής έφαρμογής τής βάσεως τής 
Τριχρωμίας. Είναι γνωστόν δτι τά έν τή Φύσει χρώματα είνε συνδυα
σμοί τών τριών κυρίων χρωμάτων τοΰ 'Ηλιακού Φάσματος, τοΰ Κίτρι
νου, τοΰ ’Ερυθρού καί τοΰ Κυανού. Πράγματι τό 'Ηλιακόν φώς, διερχό- 
μενον διά κρυστάλλινου πρίσματος, αποσυντίθεται είς μίαν κλίμακα, 
είς τήν όποιαν κατά σειράν παρατάσσονται είς ραβδώσεις δλα τά χρώ
ματα τής "Ιριδος. άπό τοΰ Έρυθροΰ μέχρι τοΰ ’Ιώδους. Τά χρώματα 
ταΰτα τοΰ Φάσματος είνε δυνατόν νά άνα- 
συντεθοΰν καί ό μέγας Νιούτον είς τόν φερώ- 
νυμον δίσκον του δέν έκαμε τίποτε άλλο 
η νά τά θέσή είς τομείς, τό ένα κατόπιν τοΰ 
άλλου, καί καθ’ ήν σειράν παρατίθενται είς 
τό Ηλιακόν Φάσμα καί άληθώς ό πολύχρω
μος αύτός δίσκος τοΰ Νιούτον, περιστρε
φόμενος ταχέως, φαίνεται είς τόν οφθαλμόν 
πάλλευκος.

Είς τήν άρχήν αύτήν τοΰ φωτός καί άρα 
τών χρισμάτων τής Φύσεως καί τήν άναούν- 

θεσιν αύτών στηρίζεται ή Τυπογραφική Τρι
χρωμία, καί είς προηγούμενα φύλλα της ή 
«Εικονογραφημένη», είσαγαγοΰσα κατά τήν 
μακαρίαν προπολεμικήν έποχήν πρώτη τήν 
Τριχρωμίαν έν Έλλάδι, εξήγησε λεπτομε
ρώς τήν έπινόησιν.

Είς τήν άρχήν αύτήν έστηρίχΟη καί ό 
Σμίθ. Πρό τοΰ φακοΰ τής κινηματογραφι
κής συσκευής έτοποθέτησε, άντί τοΰ κοινού 
μετάλλινου δίσκου, δστις διά τίνος οπτικού 
τομέως άφίνει κατά τήν περιστροφικήν κίνη- 
σιν νά διέρχεται τό φώς διά τού φακοΰ καί 
νά φωτίζή έκάστοτε άνά μίαν εικόνα τής 
έξελισσομένης ταινίας, δίσκον φέροντα ένα 
τομέα έξ ,έρυθράς ύάλου, ένα έκ κίτρινης, 
καί ένα έκ κυανής, κατ’ άρχάς. Τοιουτο
τρόπως,^έπειδή ή έρυθρά ΰαλος συνεκράτει 
ολα τά άλλα χρώματα τοΰ κινηματογραφου- 
μένου τοπείου καί άφινε μόνον νά διέρχων- 
ται αί έρυθραϊ άκτϊνες τών καφέ, μώβ, ρόζ, 
άντικειμένων, δοθέντος δτι δλα αύτά τά 
χρώματα εμπεριέχουν τό κόκκινον, έλαβε 
διά τή? έρυθράς ύάλου έπί τής ταινίας 
εικόνα, έπί τής οποίας τά μέν καθαρώς έρυ
θρά χρώματα τοΰ τοπείου έφαίνοντο ζωηρά, 
τά ρόζ, καφέ, μώβ, κανελλιά κ.λ.π. όλιγώτε
ρον έντονα, άναλόγως τοΰ τόνου, τόν όποιον ΑΙ 3 ΜΟΙΡΑΙ — ΑΤΡΟΤΤΟΧ. ΚΛΩΘΩ. ΛΑΧΕΣΙΣ - ΕΡΓΟΝ THUMANN

είχον, ώς έκ τοΰ συνδυασμού των μέ τό Κίτρινον ή μέ τό Κυανοΰν ή καί 
μέ τά δύο αύτά μαζή,τάδε λοιπά χρώματα, τό Κίτρινον καίτό Κυανοΰν 
ήσαν έντελώς άτονα. Διά τής κίτρινης ύάλου, άμέσως κατόπιν παρεμ- 
βληθείσης υπό τοΰ περιστραφέντος δίσκου, έλαβε τήν δευτέραν εικόνα, 
έπί τής όποιας έφαίνοντο ζωηρά μόνον τά καθαρώς κίτρινα χρώματα 
τοΰ τοπείου, ένφ τά έκ συνδυασμοΰ πρός τό Ερυθρόν ή τό Κυανοΰν 
ήσαν όλιγώτερον ζωηρά, τά δέ ’Ερυθρά καί Κυανά ή καί τά δύω έν συν
δυασμέ ήσαν άτονα. Τέλος διά τής κυανής ύάλου έλαβε τήν τρίτην 
εικόνα, έπί τής οποίας μόνον τά καθαρώς Κυανά ήσαν έντονα, τά δέ έν 
συνδυασμέ πρός τό Κίτρινον ή πρός τό ’Ερυθρόν ήσαν όλιγώτερον 
ζωηρά, ένφ τό ’Ερυθρόν καί τό Κυανοΰν ή καί τά δύω συνδυασμένα 
ήσαν έντελώς άτονα.

Αί τρεις αΰται εικόνες, έκτυπούμεναι έπί θετικής ταινίας καί προ
βαλλόμενοι, μέ τήν ταχύτητα τής προβολικής μηχανής, πρό τής όποιας 
ό περιστρεφόμενος δίσκος, ό άφίνων τάς φωτεινός άκτίνας τής έν τή 
έστίφ ηλεκτρικής λυχνίας νά διέλθουν πρώτον διά τής είκόνος, έπειτα 
διά τοϋ φακοΰ καί τέλος διά τοΰ τομέως του, διά νά προσπέσουν έπί 
τής οθόνης, είχε άντικατασταθή δΓ άλλου φέροντος ένα τομέα έξ έρυ- 
θράς ύάλου, ένα έκ κίτρινης καί ένα έκ κυανής, ήσαν προωρισμέναι νά 
άνασυνθέσουν τά χρώματα καί οΰτω διά τής ταχύτητος τής μηχανής 
καί συνεπώς τής άκαριαίας εναλλαγής τών χρωματιστών εικόνων, νά 
άναπαραγάγουν έπί τής οθόνης είς τόν οφθαλμόν τοΰ θεατοΰ, διά τοΰ 
συνδυασμοΰ τοΰ Κίτρινου καί τοΰ Κυανού, τήν έντύπωσιν τοΰ πρα
σίνου, διά τοΰ συνδυασμοΰ τών τριών χρωμάτων τό ’Ιώδες καί 
οΰτω καθεξής.

’Εννοείται, δτι άπητεϊτο μεγάλη ταχύτης κατά τήν κίνησιν τής προ
βολικής συσκευής, άλλά καί κατά τήν κίνησιν τής συσκευής λήψεως, 
διότι καθ’ δν χρόνον ή συσκευή λήψεως τής άσπρης καί μαύρης ταινίας 
λαμβάνει μίαν εικόνα τοΰ κινουμένου άντικειμένου, χειρός, ποδός, άμά
ξης, δηλαδή είς '/3ϊ τού δευτερολέπτου, ή νέα συσκευή τοΰ Σμίθ έδει 
νά λάβη τρεις εικόνας, άλλως τό χέρι, τό πόδι, τό αμάξι, τό κινητόν, είς 
τήν τρίτην εικόνα θά εϊχεν άλλάξει θέσιν, έν σχέσει μέ τήν πρώτην 
εικόνα, άρα καί φωτισμόν, συνεπώς δέ ή τρίτη είκών δέν θά παρουσίαζε 

τό άντικείμενον είς τήν αύτήν θέσιν καί 
ούτε τά χρώματα κανονικώς άποσυνετίθεντο, 
ούτε είς τήν προβολήν άνασυνετίθεντο ή 
άπεδίδοντο κανονικώς.

Διά τοΰτο συνεχώνευσε τόν Κίτρινον καί 
τόν Κυανοΰν τομέα είς ένα, Πράσινον, καί 
οΰτω έλάμβανε μόνον δύω εικόνας είς τόν 
αύτόν, ώς άνω, χρόνον.

Τά αποτελέσματα ήσαν αληθώς κατα
πληκτικά. Τά έν τή Φύσει χρώματα, τό Ερυ
θρόν, τό Κίτρινον, τό Κυανοΰν καί οί συν
δυασμοί των, είς άνθη, καρπούς καί τοπεϊα 
πολύχρωμα, άπεδόθησαν θαυμασίως. Παρου
σίασε δμως ή έπινόησις έν ελάττωμα: Έδέ- 
σποζβ τό Ερυθρόν χρώμα. Καί έφ’δσον μέν 
έπρόκειτο περί παρατάξεων μέ άλογα, καρ
πών, άνθέων δέν ήτο καταφανές τό έλάτ- 
τωμα.Άλλ’ δταν παρουσίασε καί μίαν θάλασ
σαν, έφάνησαν μέσα είς τά κύματα κοκκινιές 
παχειές, ποΰ ό γράφων ήναγκάοθη νά όμο- 
λογήση, δτι άληθώς ήτο έκπληκτική ή 
έφεύρεσις, άφοΰ τόσον πιστά άπέδωκε τήν 
• Έρυθράν θάλασσαν».

Εννοείται, δτι καί αύτή ή έπινόησις 
έγκατελείφθη, καίτοι θεωρητικώς ή βάσις 
της ένεφάνιζε δλα τά στοιχεία τής^έπιτυχίας, 
δ δέ, Άγγλος κ. Urban, δστις είχε έξαγορά- 
σει από τόν κ. Σμίθ τό προνόμιον τής ευρε
σιτεχνίας ύπέστη σημαντικωτάτην ζημίαν.

Έκ παραλλήλου άλλοι σοφοί έτράπησαν 
τήν όδόν τοΰ χρωματισμού τών θετικών 
ταινιών διά χημικής καταγωγής τοΰ έπί τής 
ταινίας ’Αργύρου. Είναι γνωστόν δτι, άφοΰ τό 
φώς έπιδράση διά τοΰ φακοΰ έπί τοΰ ευπα

θούς άλατος τοΰ ’Αργύρου, τό αποσυνθέτει, 
οΰτω δέ έπί τής θετικής ταινίας, μετά τήν 
έκτύπωσιν, πλύσιν καί άφαίρεσιν δι’ Ύπο-

θειώδους Νατρίου τοΰ μή άλλοιωθέντος ύπό τοΰ φωτός άλατος τοΰ Άργύ. 
ρου, μένουν έπί τής ταινίας πλέον σκιερά, περισσότερον ή όλιγώτερον, 
άναλόγως τοΰ φωτός, δπερ τά προσέβαλε — έφ’ δσον τό κινηματογρα- 
φηθέν άντικείμενον ήτο φωτεινόν ή σκιερόν — δλαι αί λεπτομέρειαι τοΰ 
τοπείου. Τό σκιερόν αύτό χρώμα είνε λεπτοτάτη μαύρη κόνιξ, μεταλλι
κού ’Αργύρου. Αύτόν τόν Άργυρον λοιπόν, δστις έκ τοΰ φωτοπαθοΰς 
του άλατος, διά τής έπιδράσεως τοΰ φωτός, ύπέστη αναγωγήν είς μεταλ
λικήν κόνιν, έσκέφθησαν οί σοφοί νά καταγάγουν καί πάλιν είς άλας 
έγχρωμον. "Εχει δέ ό Άργυρος εγχρώμους ενώσεις, λαμβανομένας δι' 
ύγράς όδοΰ. Οΰτω μετά τοΰ Θείου κατ' αναλογίαν πρός τά άτομικά 
των βάρη, σχηματίζει τόν Θειοΰχον Άργυρον, ό όποιος έχει ώραϊον 
χρώμα S6pia, μετά τοΰ Σιδηροκυαντούχου Καλιού σχηματίζει τόν 
Σιδηροκυανοΰχον Άργυρον, δστις έχει, ώραϊον μπλέ χρώμα, τό Πρωσ- 
σικόν Κυανοΰν καί οΰτω καθεξής. Άλλ' ό Άργυρος δέν σχηματίζει 
ένώσεις δΓ δλα τά χρώματα.

Έν τφ μεταξύ άλλη μέθοδος, ή τής Στυπτηριάσεως—MordanQage 
—- άνεκαλύφθη. Ό όρος «Στυπτηρίασις» έλήφθη άπό τήν Χρωματουρ
γίαν, είς τήν οποίαν σημαίνει τήν χημικήν παρασκευήν τών ίνών 
τής ύφαντουργίας, διά νά καταστούν πρόσφοροι πρός χρώσιν ύπό 
χρωστικών υλών, αϊτινες δέν δύνανται νά τάς χρωματίσουν άπ' ευ
θείας. Οΰτω τά χρώματα τής Άλιζαρίνης καί τό Έρυθρόδανον, 
δέν χρωματίζουν τό μαλλί, παρά μόνον δταν τοΰτο στυπτηριαοθή 
διά Χρωμίου, Σιδήρου ή Στυπτηρίας διά Καλίου.

Τό δνειρον λοιπόν τών φωτογράφων, νά χρωματίζουν μέ μίαν 
στυπτηριάζουσαν ούσίαν, στερεώνουσαν τά χρώματα τής ’Ανιλί
νης, μέ τά όποια θά ήδύναντο νά έχουν μεγαλειτέραν κλίμακα άπο- 
χρώσεων άπό τά περιωρισμένα τής χημικής καταγωγής, ήρχισε νά 
έμφανίζχι έλπίδας πραγματοποιήσεως.

Πρώτος, άπό τό 1893, ό κ. Willain, Χημικός-Χρωματολόγος 
έταμε τήν δδόν αύτήν. Έκαμε τεμάχιον χάρτου εύαίσθητον εις τό 
φώς μέ Διχρωμικόν Άλκαλι, είς τό όποιον προσέθεσε Μεταβανα- 
δικόν Άμμώνιον, πρός έπιτάχυνσιν. Καί δταν έξέθεσε τό χαρτί είς 
τό φώς έσχηματίσθη Διοξείδιον τοΰ Χρωμίου, τό δποϊον έπαιξε 
διά τάς χρωστικάς ούσίας τής Άλιζαρίνης τόν ρόλον τής στυπτη- 
ριαζούσης ούσίας. Εννοείται δτι ή μέθοδος αύτή δέν αφορά τήν 
Κινηματογραφίαν.

Τό 1896 δ κ. Ρισσάρ άνεκοίνωσεν ένώπιον τής Ακαδημίας τών 
Επιστημών, δτι έπέτυχε διά στυπτηριάσεως δλα τά χρώματα, χω
ρίς δμως νά άποκαλύψη καί τήν άρχήν έπί τής δποίας έστηρίζετο.

"Οταν αίφνης τό 1907 β Γερμανός χημικός Τράουμπε εΰρεν, δτι 
δ Ίωδιοΰχος Άργυρος — δχι δμως καί ό Χλωριοΰχος ή δ Βρωμιοΰ- 
χος — κέκτηται στυπτηριακήν ιδιότητα διά τά βασικά χρώματα τής 
Άνιλίνης.Έπλυνε κατ' άρχάς φωτογροφίαν έντός Ίωδιούχου Καλίου καί 
Κυανιούχου Καλίου καί, άφοΰ τήν είδε νά γίνη διά τής έπιδράσεως τοΰ 
έλευθέρου ’Ιωδίου καστανή, άφήρεσε τό Ίώδιον δι' έμβαπτίσεως εντός 
διαλύματος Διθειώδους Νατρίου, κατόπιν τήν έπλυνε δΓ ΰδατος καί τήν 
έχρωμάτισε διά βασικής ούσίας, ήτις έποτισεν δλην τήν ζελατίνα, κατό
πιν δέ διά παρατεταμένης πλύσεως έν ΰδατι άπήλλαξε τά λευκά τής 
χρωστικής ούσίας.

Κατά τήν έποχήν έκείνην τό Πράσινον έν τη κινηματογραφία έγί
νετο τή βοηθέίρ. τοΰ Βαναδίου, προϊόντος άκριβωτάτου. Οί χημικοί τοΰ 
οίκου Πατέ κατειργάζοντο διά μεθόδου στυπτηριακής μέ Ίώδιον, τό 
όποιον έδιδε άριστα άποτελέσματα, ιδίως ύπό τήν έποψιν τής έλαττώ-

ΗττείρατιΚΑί χοραι - Η γγαργα

σεως τών άφθόνων δι’ ΰδατος πλύσεων, κατόπιν δέ ένεβάπτιζον έντός 
διαλύματος Υδροχλωρικού Όξέως 1 τοϊς 100 καί οΰτω ή εις τό λευκόν 
χρωστική ούσία κατεστρέφετο. Μετά τήν πλύσιν πρός άπομάκρυνσιν 
τοΰ όξέως είχον ώραίαν έγχρωμον εικόνα, δχι δμως τελείως διαφανή 
ένεκα τής σκιερότητος τοΰ Ίωδιούχου Αργύρου, διά τήν άπάλειψιν 
τής όποιας κατέφευγον είς νέον λουτρόν Ύποθειώδους Νατρίου. Καί ό 
Άββάς Τολένιε έπενόησε στυπτηριακήν μέθοδον, παρεμφερή πρός τήν 
τοΰ Τράουμπε, μέ τήν διαφοράν δτι, τήν δι’ Ίωδιούχου Νατρίου μετα
τροπήν τής είκόνος έπέτυχε έμμέσως, μετατρέπων πρώτον τόν Άργυρον 
είς Χλωριοΰχον διά λουτροΰ Χλωριούχου Χαλκού, καί έπειτα διά νέου 
λουτροΰ Ίωδιούχου Καλίου μετέτρεπε τόν Χλωριοΰχον Άργυρον είς 
Ίωδιοΰχον Άργυρον. Καί άφοΰ άπαξ έχαράχθη ύπό τοΰ Τράουμπε ή 
νέα αΰτη όδός,έπεδόθησαν είς τήν άνεύρεσιν τών στυπτηριακών ούσιών.

Ό Καθηγητής Ναμιά εΰρε, δτι ό Σιδηροκυανιούχος Μόλυβδος έχει 
μεγάλην καθαρτικήν ιδιότητα πολλών χρωστικών ούσιών. Δυστυχώς τό 
προϊόν τοΰτο δέν δύναται νά χρησιμοποιηθή διά τήν ταινίαν, ήν ή 
σκιερότης τοΰ Σιδηροκυανιούχου Μολύβδου καθιστά άδιαφανή, ένφ 

τούναντίον δίδει θαυμάσια άποτελέσματα είς θετικάς πλάκας Όπαλίου
"Αλλαι ερευναι απέδειξαν, δτι τά σκοτεινά Σιδηροκυανιοΰχα κέκτην- 

ται στυπτηριακήν δύναμιν τόσον μεγάλην, ώστε τά χρώματα τής Ανι
λίνης καλύπτουσι τό κύριον χρώμα τοΰ Σιδηροκυανιούχου Ό Κράμ- 
πτρι καί ό Ί6 ταυτοχρόνως έμελέτησαν τήν στυπτηριακήν ιδιότητα τοΰ 
Σιδηροκυανιούχου Χαλκού έπί τών βασικών χρωμάτων.

Τέλος τό 1918 ό κ. Μόρι, χημικός τής «Τσίνες» τής Ρώμης,, άνεκοί- 
νωσε τάς στυπτηριακάς ιδιότητας τοΰ Σιδηροκυανιούχου Ούρανίου, 
άσυγκρίτως άνωτέρας τοΰ Χαλκού. Άλλ’ έπειδή αί Σιδηροκυανιοΰχοι 
ένώσεις, άφ’ ένός μέν δέν διατηρούνται έπί μακράν, άφ’ έτέρου δέ κο
στίζουν πολύ, ή Δεσποινίς Αελιέβρ. μαθήτρια είς τό Ίνστιτοΰτον τής 
Έφηρμοσμένης Χημείας, έπειραματίσθη μέ. δύο λουτρά. Έπειδή ή διά 
τοΰ Χαλκοΰ μέθοδος δέν έδιδε καλά άποτελέσματα, τό δεύτερον λου
τρόν άπετελεΐτο άπό διάλυμα Έναμμωνίου Κιτρικού Χαλκοΰ, άλλά 
καί πάλιν δέν έπετύγχανε δΓ δλα τά χρώματα. Τουναντίον διά τοΰ 
Ούρανίου καί μέ δεύτερον λουτρόν μικτού διαλύματος Νιτρικοΰ Ούρα
νίου καί Χλωρ. Νατρίου έσχε δι’δλα τά χρώματα θαυμάσια άποτελέσματα.

ΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΙ ΗΜΕΡΑΙ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΕΡΓΟΝ TONY ROBERT-FLEURY

Τώρα μάς άναγγέλλεται δλοκληρωτική λύσις τοΰ προβλήματος τών 
Οατιστών ταινιών ύπό τοΰ κ. Έρώ, Γάλλου χημικού, διά μεθόδου 

ώς απλής, πρακτικής, έμπορικής, ώς τήν ήθελεν δ Κινηματογρα
φικός κόσμος.

Στηρίζεται ή μέθοδος αΰτη έπί τής άρχής^τής Τριχρωμίας τοΰ 
Croser de Ducos du Hauron, ήτις συνίσταται, δπως εϊδομεν εις, τόν 
αποχωρισμόν, τήν άποσύνθεσιν τών χρωμάτων, κατά τήν στιγμήν τής 
λήψεως, διά τριών χρωματιστών ύάλων καί είς τήν άνασύνθεσίν των 
κατά τήν προβολήν.

Ίί άνασύνθεσις δύναται νά γίνη διά μιάς ή άλληλοδιαδόχως. θεω
ρητικώς δύναται τις νά πιστεύση, δτι ή άμεσος άνασύνθεσις είναι προ- 
τιμωτέρα. Άλλά αί τεχνικοί δυσχέρειαι καί, πρό πάντων, αί υλικοί τήν 
καθιστούν δυσεπίτευκτον. Τουναντίον ή άνασύνθεσις τών χρωμάτων διά 
τελείας διαδοχής τών εικόνων αποφεύγει δλα τά έμπόδια αύτά καί 
δίδει άποτελέσματα άδιαφιλονεικήτως λαμπρά καί πρακτικά.

Απαιτεί δμως ή διά ταχείας διαδοχής τών εικόνων άνασύνθεσις τών 
χρωμάτων μεγάλην ταχύτητα τής συσκευής λήψεως, διά τήν όποιαν 
πάλιν χρειάζεται ύπερφωτοπαθής ταινία, τούτο δέ άκριβώς έπέτυχε ό 
έφευρέτης κ. Έριο διά τοΰ «Παγχρωματισμού».

Ή μέθοδος πάντως τοΰ κ. Έρώ εύρέθη παρουσιάζουσα πολλά πλεο
νεκτήματα προσθέτως. Οΰτω αί σκηνοληψίαι δύνανται νά γίνονται ακρι
βώς ύπό τάς αύτάς συνθήκας φωτισμού καί ταχύτητος, μάλιστα καί κα- 
τωτέρας έκείνων, άς άπαιτεϊ ή άσπρη καί μαύρη ταινία. Άφ’ έτέρου 
αί προβολαί δέν απαιτούν κανέν ιδιαίτερον μηχάνημα, κανένα Εξαιρε
τικόν φακόν, καμαίαν φωτεινήν πηγήν διαφορετικήν. Καί έπί πλέον 
παρουσιάζει καθαρότητα τελείαν δλων τών οπτικών, πεδίων καί έπι- 
πέδων, μακροχρόνιον δέ διατήρησιν τών Θετικών άντιτύπων. Όλων 
τών εργοστασίων αί ταινίαι δύνανται νά τροποποιηθώσι διά τής μεθό
δου Έρώ καί νά χρησιμεύσουν διά σκηνοληψίας χρωμάτων, συμπερι
λαμβανομένου καί τοΰ Κίτρινου καί τοΰ Έρυθροΰ καί δλων τών τύπων 
αί συσκευαί λήψεως, μέ έλαφράν μετατροπήν, συνισταμένην είς τήν 
προσθήκην ένός τριχρώμου διαφράγματος, δύνανται νά λειτουργήσουν 
ώς τριχρωμικαί συσκευαί, χωρίς νά γίνουν έκ τής μετατροπής άχρη
στοι διά κοινός ταινίας, καθώς έπίσης δλαι αί προβολικοί συσκευαί δύ
νανται νά προβάλλουν τάς ταινίας Έρώ, χωρίς καμμίαν μηχανικήν τρο- 
ποποίησιν ή άλλο τι.

Ό Κινηματογραφικός κόσμος τών Παρισίων, έννοεϊται, άνεστατώθη- 
Άλλ’άνεοτατώθη καί ή Παρισινή, κοινωνία καί άναμένει τήν πρώτην 
τοΰ έργου .Villa de Fleurs», τοΰ όποίου δλα τά ταμπλώ είναι είληιι- 
μένα καί προβάλλονται μέ τά φυσικά χρώματά των.

Τό έργον αύτό «έγυρίσθη», δπως λέγουν είς τήν γλώσσαν των οί 
άνθρωποι τής Κινηματογραφίας, έλήφθη δηλαδή, τόν παρελθόντα 
Νοέμβριον, μέ ήμέρας μάλιστα ομιχλώδεις καί χωρίς ήλιον, είς τά 
περίχωρα τών Παρισίων, ύπό συνθήκας δηλαδή ποΰ δέν «γυρίζουν» 
συνήθως ταινίας κοινάς, συνίσταται δέ άπό πεντε μέρη, μέ σκηνάς 
υπαίθρου κα'ι έσωτερικάς.

Ή «Villa des Fleurs», έκτός τοΰ δτι ήτο ένα φαινόμενον κινηματο
γραφικόν, έχρησίμευσεν δμως καί ώς έπίδειξις πρός άρσιν παντός δι
σταγμού, άπαραιτήτου εις πάσαν τεχνικήν έμφάνισιν, έσημείωσε δέ ένα 
σταθμόν είς τήν έξέλιξιν τής Κινηματογραφίας.
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ΗΓή έγινε, άρα καί θά άποθάνη. Ή θεωρία αύτή βασίζεται είς τό 
αξίωμα τής Επιστήμης: Πάν πράγμα ποΰ έχει αρχήν, έχει καί 

τέλος. Άλλ’ εχει καί άλλο αξίωμα ή Επιστήμη: Ούδέν έκ τοΰ μηδενός. 
Άρα κάτι προϋπήρξε τής σημερινής Γής. Δέν έγινε άπό τό τίποτε. Τό 
κάτι αύτό τό εύρήκαν δ Λαπλάς καί δ Λαβουαζιέ. Ό πρώτος μάλιστα 
έβεμελίωσε καί θεωρίαν του «Ό Νόμος τής Κοσμογονίας» ή ‘θεωρία 
τής Δημιουργίας», ή δποία εύρίσκεται καί έν τελείρ διαστάσει πρός 
τήν Γραφήν, λέγουσαν ότι δ θεός έπλασε τόν Κόσμον έκ τοΰ μηδενός 
είς έξ ήμέρας.

Κατά τόν Λαπλάς, είς τό Διάστημα δέν ύπήρχε τίποτε άλλο άπό 
ατμούς. Ούτε Ήλιος, οΰτε Γή, οΰτε Σελήνη, οΰτε άλλοι πλανήται, οΰτε 
άστέρες, παρά μόνον ατμοί καί μόνον ατμοί καί σκότος. ΟΙ ατμοί ήρχι- 
σαν νά ψύχωνται μέ τήν πάροδον τοΰ χρόνου — χιλιάδων χιλιάδων έτών 
— καί νά συστέλλωνται, καταλαμβάνοντες μικρότεροι· όγκον, άλλά καί 
λαμβάνοντες μίαν κίνησιν σάν περιστροφικήν, καί τείνοντες νά σχημα
τίσουν μίαν νεφελόσφαιραν. ΙΙαρήλθεν άκόμη ολίγος καιρός — μερικά 
έκατομμύρια έτών — καί οί άτμοί συνεστάλησαν πράγματι είς μίαν 
σφαίραν, ή δποία κατόπιν σιγά — σιγά περιεστρέφετσ περί ένα φαντα
στικόν άξονα. Μέ τόν καιρόν — άκόμη όλίγα έκατομμύρια έτών — οί 
άτμοί, καταψυχθέντες άκόμη περισσότερον, έλαβον τήν σύστασιν ζύμης 
πυρακτωμένης, έκ τής περιστροφικής δέ κινήσεως τής σφαίρας των, 
άνεπτύχθη μία περίεργος δύναμις, ή δύναμις έκείνη ή τρομερά, ή άνά- 
λογος πρός τήν ταχύτητα τής περιστροφής, ποΰ άναπτύσσεται είς κάθε 
κινητόν, δταν διαγράφη καμπύλην, καί τείνει νά τό άπομακρύνη άπό 
τό κέντρον τής διαγραφομένης καμπύλης, ποΰ άνατρέπει καί σφενδο- 
νίζει μακράν τοΰ κέντρου τόν τρέχοντα κυκλοτερώς ιππέα, ποΰ έκτρο- 
χιάζει τά τραίνα είς τάς καμπύλος τών γραμμών των, δν δέν ελαττώ
σουν ταχύτητα, ή δύναμις έκείνη, ποΰ δν μέ ένα κουτάλι πάρωμεν ζύμην 
καί τό περιστρέψωμεν, θά ίδωμεν τήν ζύμην νά σφενδονίζεται μακράν 
εις σχήμα βόλων ή δακτυλίων, ή Φυγόκεντρος Δύναμις, καί άπό τόν 
σφαιρικόν έκεϊνον καί διάπυρον ογκον έσφενδονίσθησαν είς τό σκοτει
νόν Διάστημα δακτύλιοι έκ πυρακτωμένης ζύμης, οί όποιοι ήρχισαν καί 
αύτοί νά σφαιροποιοΰνται καί νά περιοτρέφωνται περί έαυτούς καί 
άπ' αύτών πάλιν, πάντοτε λόγφ τής Φυγοκέντρου Δυνάμεως, άπεσπάσθη- 
σαν άλλοι μικρότεροι σφαιροειδείς ή δακτυλιοειδείς όγκοι διάπυροι. 
Άλλ' ένφ όλα αύτά τά σώματα ήρχισαν νά τρέχουν είς τό Άπειρον, μία 
άλλη δύναμις, τρομερά καί αύτή, χωρίς νά τά άναχαιτίση άπό τήν 
κίνησιν των, μία δύναμις προερχόμενη άπό τοΰ κεντρικού σώματος, 
άπό τοΰ όποιου άρχικώς άπεσπάσθησαν, τά εΐλκυσε καί ήνάγκασε τά 
μεγαλείτερα νά περιστραφώσι περί αύτήν, καί τά μικρότερα πρός τά 
πλησιέστερά των μεγάλα. Καί ήτο ή δύναμις αύτή ή Παγκόσμιος "Ελξις, 
τής όποίας τούς νόμους έμελέτησε ό 
Νιούτον, καθορίσας, οτι ή Ύλη έλκει τήν 
Ύλην, κατ' εύθεΐαν αναλογίαν τών μα
ζών καί κατ' άντίστροφον αναλογίαν τοΰ 
τετραγώνου τής άποστάσεώς.

Έπέρασαν άκόμη μερικά έκατομμύ- 
σφεν- 
κατε- 
άλλα 
άλλα

ΠΑΡΑΙΙΤΑ ΟΡΣΙΝΤΕ ΕΙΪ ΤΑ ΙΜΑΛΑΙΑ <»ΟΤΟΓΡ.?Κ. ΑΝΝΙΝΟΥ)

ρια έτών. "Αλλα σώματα έχ τών 
δονισθέντων άπό τοϋ κεντρικού, 
ψύχθησαν τελείως γρηγωρότερα. 
έξακολουθοΰν νά είναι διάπυρα, 
ψύχονται άκόμη.

Κατ' αυτόν τόν τρόπον έγιναν 
σμοι.,Ή Σελήνη, τοΰ γηραιού πλανήτου 
μας ό δορυφόρος, είναι σώμα άποσπα- 
σθέν έκ τής Γής, όταν αΰτη ήτο είς 
κατάστασιν ζύμης διάπυρου καί δυνάμει 
τής Παγκοσμίου "Ελξεως έλχθεϊσα ύπό 
τής Γής, κατεδικάσθη εϊς τό μαρτύριαν 
τής περί ημάς περιστροφής, καί ένφ 
άλλοτε ήτο πυρακτωμένη καί έλαμπο- 
κοποΰσε, όπως ή Γή μας, κατεψύχθη, 
έσβέσθη έντελώς, καί τώρα πλανάται σκο
τεινή, άνακλώσα ξένον φώς πρός ημάς.

'Η Γή μας είναι μεσήλιξ τώρα. Δέν 
έψύγη τελείως, άλλά καί δέν εκπέμπει 
τό φώς, ποΰ έξέπεμπε άλλοτε. Τό κέν
τρον της είναι άκόμη διάπυρον, διά νά 
ζώμεν ημείς καί δέχεται τό φώς τοΰ 
Ήλιου εύγνωμόνως, τό όποιον ανακλά 
καί αύτή πρός κάποιον άλλον κόσμον, 
ίσως μέ φάσεις πρώτου τετάρτου, δευτέ
ρου, Παγγείου — κατά τό Πανσέληνος — 
διά τά ερωτικά ραντεβού τίς οίδε ποιου 
κόσμου.

Τουναντίον ό "Ηλιος είναι είς διάπυ
ρον κατάστασιν καί τετηκυϊαν. Άλλά κα< 
αύτός μέ τήν σειράν του θά ψυχθή καί

οί κό-

θά σκοτεινιάση καί θά άποκτήση ζωήν καί βλάστησιν, μετά.........
40,000,000 έτών. Καί εκατομμύρια άλλων κόσμων υπάρχουν άκόμη, 
δπως κάθε ήμέραν ανακαλύπτουν τά όλονέν τελειοποιούμενα καί διαρ
κώς έξερευνώντα τό Άπειρον τηλεσκόπια, κόσμων σβυσμένων, κό
σμων ζώντων, κόσμων λαμπόντων καί κόσμων εισερχομένων είς 
τόν.........Κόσμον.

Έπιστεύθη πρός καιρόν, οτι κέντρον δλου αύτοϋ τοΰ άπειρου κόσμου 
ήτο ό Ήλιός μας. Άλλ’ οί Σοφοί άνεκάλυψαν καί άλλους Ήλιους μέ 
ίδιον έκαστον πλανητικόν σύστημα, δπως τό ίδικόν μας. Ό Γαλαξίας, 
έξαφνα, ό κατά τήν Μυθολογίαν άποτελών τόν πήδακα τοΰ γάλακτος, 
τό όποιον έξακολουθεϊ νά ρέη εις τό Άπειρον άπό τόν μαστόν τής 
πτωχής εκείνης μητρός, δταν τής ήρπασαν τό βρέφος, δέν είναι τίποτε 
άλλο, παρά άθροισμα μεμακρυσμένων ήλιων, μέ ίδια πλανητικά συστή
ματα πιθανώς, τά οποία, λόγφ τής άσυλλήπτου άπό ημάς άποστάσεώς 
των, φαίνονται τήν νύκτα είς τό φανταστικόν καί σκοτεινόν στερέωμα 
τού ούρανοΰ, σάν γαλάκτωμα, απαράλλακτα δπως άπό τό Δαφνί βλέπει 
κανείς τήν άνταύγειαν τών ηλεκτρικών φώτων τής πρωτευούσης.

'Εσχάτως μάλιστα, διά τοϋ τελειοτέρου τηλεσκοπίου τής σήμερον, 
έγινε διακεκριμένως ορατός κολοσσιαίος ήλιος δ «Κανόπους», άπείρως 
μεγαλείτερος τοΰ ίδικοϋ μας. Είς τόν Γαλαξίαν αύτόν ανήκει καί τό 
ίδικόν μας Ηλιακόν σύστημα.

Αύτή είναι ή θεωρία τοΰ περιφήμου άστρονόμου Λαπλάς. Πρό 
αύτής έπιστεύετο, ότι κέντρον τοΰ συστήματος μας ήτο ή Γή, κατά τήν 
θεωρίαν τοΰ Πτολεμαίου. Κατά τόν XVI αιώνα ό Κοπέρνικ καθώρισε 
τήν θέσιν τοΰ Ήλιου, ώς κέντρου τών πλανητών, τών οποίων έξήγησε 
καί τάς κινήσεις, καί ό Κέπλερ κατά τόν XVII αιώνα έδωκε τούς άκρι- 
6εΐς κανόνας τών πλανητικών κινήσεων, ένφ ό Νιούτον άπεκάλυπτε 
τόν νόμον τής Παγκοσμίου "Ελξεως.

Όλοι οί πλανήται τοϋ συστήματος μας, ό Άρης καί ή Αφροδίτη, 
ή Γή μέ τήν ακόλουθόν μας Σελήνην, ό αινιγματώδης Άρης μέ τούς 
δύω δορυφόρους του, μία κουστωδία άπό χιλίους όπΐίτας, μικροτέρους 
πλανήτας, μέ ιδίαν έκαστον τροχιάν, καί μέ διάμετρον 10 - 15 χιλιομέ
τρων, δ Ζευς μέ τόν 1300 φοράς μεγαλείτερον τής Γής όγκον του καί μέ 
τάς δκτώ Σελήνας του, δ Κρόνος μέ τόν ιδιόρρυθμον δακτύλιόν του 
καί τάς ένδεκα σελήνας του, ό Ούρανός μέ τάς τέσσαρας σελήνας του, 
καί δ Ποσειδών, δ δΓ ύπολογισμοϋ εύρεθείς ύπό τοΰ Βερριέ μέ τήν 
μίαν σελήνην του, κομήται. άλλοι ήλιοι, άλλοι πλανήται, ποΰ δέν τούς 
βλέπομεν, τρέχουν είς τό άτέρμον Διάστημα, εις τό Άπειρον, μέ ταχύ 
τητα 20 χιλιομέτρων κατά δευτερόλεπτον πρός ένα σημεϊον καλούμε
νοι· Άπεξ, τοΰ οποίου κατώρθωσαν νά προσδιορίσουν τήν θέσιν.

Άπό ποΰ έξώρμησαν όλοι αύτοί οί κόσμοι ; Ποΰ πηγαίνουν, ένφ 
τρέχουν σάν τρελλοί; Κανείς δέν γνωρίζει. 

Τώρα μία νέα θεωρία δεσπόζει, τρο- 
ποποίησις τής τοΰ Λαπλάς. Οί αστρονό
μοι, πράγματι, τείνουν νά δεχθούν, ότι 
τό ηλιακόν σύστημα προήλθεν έξ ένός 
σπειροειδοΰς νεφελώματος ψυχρού, συνι- 
σταμένου δέ έξ ατόμων Υδρογόνου, άτό- 
μων τοϋ στοιχείου Ήλιου καί ένός ειδικού 
στοιχείου, τοΰ Νεφελίου, τοΰ όποιου ή 
φασματοσκοπική έξέτασις άπεκάλυψε τήν 
ΰπαρξιν. Τά άτομα αύτά, άραιά όντα καί 
γινόμενα φωτοβόλα διά τών ήλεκτρισμέ- 
νων μορίων, άτινα έξετόξευσαν πρός αυτά 
τά άστρα τοΰ ούρανοΰ, καθιστούν ορατόν 
τό νεφέλωμα. Τό νεφέλωμα έν τφ μεταξύ 
καί βαθμηδόν συσπειροϋται καί τά άτομα 
πίπτουν πρός τό κέντρον τοΰ βάρους τοΰ 
όλου συστήματος. 'Εκ τής συστολής ύψοΰ- 
ται ή θερμοκρασία καθώς καί ή πίεσις, 
τότε δέ γεννάται ένας δακτύλιος, είς τό 
κέντρον τοϋ δποίου σχηματίζονται, ύπό 
τήν διπλήν έπίρροιαν τής πιέσεως καί τής 
θερμοκρασίας, τά άτομα τών διαφόρων 
σωμάτων «απλών» κατά τόν νόμον τοϋ 
• Άφθαρτου τής Ύλης».

Πολλά, έννοεϊται, κέντρα συμπυκνώ- 
σεως σχηματίζονται είς τάς σπείρας τοΰ 
νεφελώματος, έκ τών όποιων γεννώνται 
διάφοροι πλανήται καί δορυφόροι των.

Έπί τή βάσει τής νέας αύτής θεω
ρίας, ήν έκαμε ό κ.Έμίλ Μπελά, άρχαϊος 
μαθητής τής Πολυτεχνικής Σχολής τών 
Παρισίων, πρέπει νά φαντασθώμεν έν 
άρχή δύω νεφελώματα, έκ τών οποίων 
τό έν διευθύνεται διά νά προσπέση κατά 
τοΰ άλλου. Κατά τόν κ. Έμ. Μπελό ή 
σύγκρουσις τοΰ κινούμενου νεφελώματος 

μετά τοΰ άμορφου γεννφ σύστημα κραδασμών, έκ τών όποιων σχημα
τίζονται κόμβοι καί κοιλίαι, άνάλογοι πρός τάς τών ήχητικών χορδών 
καί κάθε κοιλία διαπλατυνομένη σχηματίζει μίαν πλανητικήν τροχιάν.

*
Άλλ' υπάρχει καί ένα άλλο άξίωμα τής Επιστήμης : Τό τοΰ Άφθαρ

του τής Ύλης. Ή Ύλη άλλάσσει μορφήν, κατάστασιν, άλλά δέν φθείρε
ται- δέν χάνεται. Έπάνω είς σύτό κάποιος Άγγλος Επιστήμων καί είς 
τήν θεωρίαν τοΰ Λαπλάς έστήριξε μίαν άλλην θεωρίαν περί καταστρο
φής τοΰ Σύμπαντος.

Κάποτε, λέγει, έπειτα άπό καμμιά σαρανταριά έκατομμύρια έτη, θά 
χαλαρωθή ή Παγκόσμιος "Ελξις. Τότε ό ένας κόσμος, δ ένας πλανήτης, 
θά πέση έπάνω είς τόν άλλον καί........  Γαϊα πυρί μιχθήσεται.

"Εκαμε μάλιστα καί υπολογισμούς. Έφαντάσθη δύω κόσμους, δύω 
σφαίρας, δύω πλανήτας, τοΰ όγκου τής Γής, πίπτοντας τόν ένα έπί τοΰ 
άλλου, χωρίς καμμίαν αρχικήν ταχύτητα. Έκ τής συγκρούσεως αύτής 
θά πυρακτωθοΰν καί θά έξατμισθοΰν οί δύω πλανήται, τά δέ άέρια τής 
έξατμίσεως αύτής θά σφενδονισθοΰν είς τό Διάστημα, σάν μιά τεραστία 
πυρονεφέλη μήκους έκατομμυρίων χιλιομέτρων, ήτις θά σαλεύη καί 
θά άνεμίζεται καί 0ά συγκυκάται έπί εξ μήνας, έπειτα 0ά άρχίση νά 
συστέλλεται, ψυχομένη, άλλους έξ μήνας, κατόπιν 0ά συστολή άκόμη 
είς ένα σφαιρικόν σχήμα, άνακυκωμένη καί τέλος θά λάβη μίαν περι
στροφικήν κίνησιν, διά νά άρχίση κατόπιν νά σφενδονίζη έκ τής πυκνορ- 
ρεύστου καί τετηκυίας μάζης της δακτυλίους, οί όποιοι, περιστρεφόμε
νοι περί αύτήν καί ψυχόμενοι, θά άποτελέσουν τούς δορυφόρους τοΰ 
νέου τούτου Ήλιου, διά νά καταντήσουν κόσμοι.

Φαντασθήτε τώρα, τί θά γίνη, άν συγκρουσθοΰν οί κόσμοι όλοι. 
Υποθέτουν οί Σοφοί, ότι μία σύρραξις ένός πλανήτου μέ άλλο ούράνιον 
σώμα, σκοτεινόν, έσβεσμένον πλέον, ύπάρξαν άλλοτε, είναι πιθανή. 
Άν τό σώμα αύτό είναι μικρού όγκου, ή άν καί οί δύω συγκρουσθη- 
σόμενοι κόσμοι είναι μικροί, τά έπακόλουθα ενδιαφέρουν, μόνον αυτους. 
Καθ’ έκάστην άλλως τε γίνονται εις τό Διάστημα συγκρούσεις, καί κάθε 
τόσον εμφανίζονται νέοι, άγνωστοι πριν, κύαμοι, δπως δ Αετός κ. λ. π-

Άλλ' άν οί συγκρουσθησόμενοι πλανήται ήσαν μεγάλοι,τότε ή 
σύρραξις θά προκαλέση γενικήν χαλάρωσιν τής Παγκοσμίου Ελξεως. 
Άν έξαφνα ύποτεθή, δτι άλλος τις πλανήτης συγκρούεται μέ την γρηαν 
Γήν μας, τότε δ πλανήτης μας θά έκτροπη τής τροχιάς του, μετ’ αυτού 
συμπαρασύρων καί τήν Σελήνην, διά να πέσουν δλοι μαζή επι τοΰ 
Άρεως καί οΰτω καθεξής.

*

Άλλη θεωρία περί τοΰ θανάτου τής Γής, τήν όποιαν έχουν υπολο
γίσει οί Σοφοί είναι ή έκ τής τελείας ψύξεως τοΰ Ήλιου καταστροφή 
της. Ό "Ηλιος ψύχεται όλονέν, δπως έψύχθη καϊ ή Γή, ή δποία ελαμ- 
ποκοποΰσε καί έκείνη σαν Ήλιος είς τό,Διάστημα κάποτε, καί μιαν 
ήμέραν θά ψυχθή τόσον, ώστε — λέγουν μάλιστα δτι αί περίφημοι «κη- 
λίδες» του, είς άς άποδίδουν χίλια δύω φαινόμενα έπί τής Γής, είναι 
απαρχή φλοιοποιήσεως — νά καλυφθή άπό ενα φλοιόν, τοΰ δποίου τό 
πρός τό κέντρον του πάχος θά αύξάνη, έφ' δσον θά ψύχεται περισσότε
ρόν. Έκ παραλλήλου ή Γή θά έχη ψυχθή τελείως καί, έκλιπούσης τής 
γηγενούς θερμότητος, ή δλίγη ζωή, ή δποία, θά έχη σπευση,προς τόν 
’Ισημερινόν, ώς θερμότερον, θά έκλειψη μέσφ πάγων ,καί δ "Ηλιος, 
σκοτεινός πλέον, θά σύρη τό άλλοτε σφριγών βασιλεών του εις το 
Άπειρον, μέχρις δπου συναντήση κάποιον άλλον νεκρόν κόσμον και 
έπέλβη τό Μοιραϊον τέλος.

Τότε θά γίνη δ,τι προβλέπουν οί Σοφοί. Αί δύο κολοσιαϊαι σφαϊραι 
θά έξατμισθοΰν, τά άτομά των θά άναχβοΰν είς Ήλιον, Ύδρογόνον

ΘΕΙΑ ΛΟΓΙΑ

καί Νεφέλιον καί έξ αύτών θά σχηματισθή ένας «Νέος» — Nova —ένας 
«Αετός», δ όποιος έγεννήθη διαρκοΰντος τοΰ πολέμου, καί 0ά λάμψη 
είς τόν Ούρανόν. Έπειτα, άπό τά αερώδη στοιχεία του, ενα νεφέλωμα 
νέον θά σχηματισθή καί έξ αύτοϋ οί νέοι'κόσμοι.

'Εννοείται δτι κατά τήν σύγκρουσιν αύτήν δλοι οί άλλοι πλανήται, 
οί όποιοι συνεκρατοΰντο άπό τήν Παγκόσμιον Έλξιν θά καταστρα- 
φοΰν, πίπτοντες οί μέν έπί τών δέ, καί δλοι μαζή έπί τοΰ Ήλιου.

Πότε αύτά; Γρηγορεϊτε καί προσεύχεσθε μόνον, άλλά όχι καί αμέ
σως, διότι φαίνεται πιθανώτερος δ έκ γήρατος θάνατος τής Γής, ο 
όποιος θά έπέλβη μετά 10,000,000 έτών, μόνον.

ΔΓ ΟΣΟΥΣ ΕΓΕΝΝΗΘΗΣΑΝ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΝ

ΠΡΕΠΕΙ νά πιστεύη τις είς τήν έπίδρασιν τών Πλανητών καί τών
Αστερισμών τοΰ Ζωδιακοΰ Κύκλου,; Ή Επιστήμη ύπομειδιρ.Άλλ’ή 

’Αστρολογία, άλλη ’Επιστήμη αύτή, είς τά μυστήρια τής όποίας δύω 
χιλιάδεε έτη πρό Χριστού είχον έμβαθύνει Σύριοι. Άσσύριοι, Αιγύπτιοι, 
Άραβες. ΙΙέρσαι, άπαντά σοβαρώτατα καί κατηγοριματικώτατα : Ναί.

Ή Εικονογραφημένη» εύρήκε πανάρχαιον βιβλίον, άπό τό όποιον 
θά σερβίρη είς τούς άναγνώστας αύτής τακτικώς κατά μήνα, τό
Ζώδιόν των.

Ό Ιανουάριος, λοιπόν, φνομάσθη οΰτω ύπό τών Ρωμαίων, οί όποιοι 
μάς έκληροδότησαν τά όνόματα τών δώδεκα μηνών, πρός τιμήν τοΰ
μυθολογικοΰ Βασιλέως 
τοΰ Λατίου καί θεοΰ έν 
ταύτφ Ίανοΰ, έπωνύμου 
τής Θήρας καί συμβολί- 
ζοντος τήν έναρξιν πά
σης έπιχειρήσεως. Διά 
τόν λόγον αύτόν οί Ρω
μαίοι τοΰ άφιέρωσαν καί 
τόν πρώτον μήνα τοΰ 
έτους. Τοΰ είχον μάλι
στα έν Ρώμη καί Στοάν, 
■ Ναόν τοϋ Ίανοΰ» κα- 
λουμένην, τήν οποίαν 
διετήρουν κλειστήν έν 
ώρρ. Είρήνης, τήν ήνοι- 
γον δέ μόλις ήρχιζον 
πόλεμον. Καί έπειδή οί 
Ρωμαίοι σπανίως διετέ- 
λουν έν Ειρήνη δ Ναός 
τοΰ Ίανοΰ. ήτο πάντοτε 
άνοικτός.

Κατά τόν Ιανουάριον 
ό ήλιος είναι είς τόν 
Υδροχόον. Ή ήμερα 
έχει δέκα ώρας καί ή 
νϋξ δεκατέσσαρας κατά 
μέσον δρον. Έάν υψώ
σω μεν τό βλέμμα πρός 
τόν Ούρανόν, έστραμμέ- 
νοι πρός Βορράν, ανω- ΤΟ ΦΙΛΗΜΑ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ — ΕΡΓΟΝ Ε. HEBERT

θεν τής κεφαλής μας 
άκριβώς, είς τό Ζενίθ μας, θά παρατηρήσωμεν ώραϊον άστρον πρώτου 
μεγέθους λευκόφωτον, τήν «Αίγα» τοΰ συναστρισμοΰ τοΰ «Ηνίο
χου». Αριστερά φαίνεται δ «Περσεύς», συναστρισμός όχι αξιοσημείω
τος. δ όποιος δμως περιλαμβάνει περίεργον άστρον, τόν «Άλγκόλ» 
καί τήν κεφαλήν τής «Μεδούσης», ποικίλλοντος μεγέθους. Χαμηλώ
νοντας δλίγον τό βλέμμα πρός τόν ορίζοντα, θά ίδωμεν τήν «Κασ- 
σιόπην», έπειτα τήν -Μικράν Άρκτον», τής όποίας τό ώραιότερον 
άστρον είς τό άκρον τής ούράς της είναι δ «Πολικός», δευτέρου μεγέ
θους. Δεξιά τής Μικρός Άρκτου εχομεν τήν «Μεγάλην "Αρκτον» καί 
πλησίον τού όρίζοντος, δεξιώτερα ταύτης, τόν «Λέοντα», μέ τόν ώραϊον 
του «Ρέγκουλους», κατόπιν άπέναντί άκριβώς τόν «Βέγαν» τής Λύρας, 
άριστερά τόν · Κύκνον»,άριστεράδέ άκόμη καί {ψηλότερα τόν^Πήγασ- 
σον», δστις μέ όλίγα άστρα τής Ανδρομέδας», σχηματίζει ένα είδος 
γιγαντώδους «Μεγάλης Άρκτου», τό άκρον τής όποιας φθάνει τό άλφα 
τοΰ Περσέως. , , ,

Έάν τώρα στραφώμεν πρός Νότον καί αρχίσωμεν να χαμηλωνωμεν 
τό βλέμμα άπό τοΰ Ζενίθ πρός τόν δρίζοντα, θά ίδωμεν τόν συναστρι- 
σμόν τοΰ Ταύρου μέτόν ώραϊον του «Άλντεμπαράν» καίτήν «Πλειάδα», 
κατόπιν τόν «Ώρίωνα», τόν ώραιότερον καί λαμπρότερον συναστρισμόν 
τοΰ Ούρανοΰ, τόν ώμον τοΰ «Μπετελζέζ» καί τόν πόδα αύτοϋ, τόν έκλαμ- 
προν «Τίζλ» ένφ τρεις άλλοι μικρότεροι άστέρες καλοΰνται τρεις Μάγοι, 
• Μποτριέ», «Ράβδος τοΰ Ιακώβ» καί «Ρατώ». θά ίδωμεντό «Ξίφος τοΰ 
Όρίωνος», μακράν κολπώδη γραμμήν έξ άστρων καί τό, «Νεφέλωμα 
τοΰ ’Ορίωνος», εις τό κέντρον τοΰ δποίου εύρίσκεται ό, έπταπλοΰς 
«■βρίων». δστις παρασύρει τούς άποτελοΰντας αύτόν άστέρας είς τήν 
γενικήν κίνησιν, ένφ οΰτοι έν σχέσει πρός άλλήλους ύφίστανται μικρός 
εκτοπίσεις δφειλομένας εϊς τήν Παγκόσμιον Κεντρομόλον δύναμιν. Ό 
«'Ορίων» καταδιώκει τόν -Λαγωόν», μικρόν συναστρισμόν άνωθι τοΰ 
«Έριντάν», πλησίον τής «Περιστεράς» ήτις προηγείται τοΰ «Μεγάλου 
Κυνός» μέ τόν ώραϊον του «Σείριον», τό λαμπρότερον άστρον τοΰ ούρα
νοΰ. Αριστερότερα άκόμη θά ίδωμεν τόν «Μικρόν Κύνα» μέ τόν πρώ
του μεγέθους «Προκύνα» του. "Ανω τούτου βλέπομεν τούς «Διδύμους», 
μεταξύ τών όποιων διακρίνει τιςτόν «Κάστορα», δευτέρου μεγέθους, καί 
τόν -Πολυδεύκην» πρώτου. Δεξιά τοΰ όρίζοντος είναι ή «Φάλαινα», άνω 
ταύτης δέ οί «Ίχθεϊς».

Ό Ιανουάριος άπό τής 1’14 μέχρι τής 21Ί4 είναι ύπό τήν έπήρειαν 
τοΰ «Αίγόκερω», άπό δέ τής 22»? μέχρι τής 31ης ύπό τήν έπήρειαν τοΰ 
«Υδροχόου». Συνεπώς οί γεννηθέντες ύπό τόν άστερισμόν τοΰ «Αίγό- 
κερω» παρουσιάζουν ενίοτε άνωμαλίας τών ποδών, άλλά έχουν πνεΰμα 
ζωηρόν, έπιχειρηματικόν, άνώτερον καί βίαιον. Έν ταύτφ μέχρι τοΰ 
42°ν έτους τής ήλικίας των διάγουν ζωήν ταραχώδη. Πάντως πρέπει 
ν' άποφεύγουν τά μακρυνά ταξείδια.

Είδικώς αί γυναίκες, ποΰ έγεννήθησαν τόν Ιανουάριον, είναι εύθυμοι, 
συμπαθείς, περιποιητικοί, σταθεροί και ειλικρινείς. Προικισμένοι μέ 
καλόν χαρακτήρα είναι γαλήνιοι, ένεργητικαί καί έχουν ειρμόν είς τάς 
ιδέας των, μολονότι δέ άγαποΰν τάς διασκεδάσεις, γνωρίζουν νά μέ
νουν σοβαροί. ,

Οί άνδρες, ποΰ έγεννήθησαν κατά τόν μήνα αύτόν, είναι έξυπνοι, 
ένεργητικοί, συμπαθείς καί εύμενεϊς. Προικισμένοι μέ γερό μυαλό, τα
χείς είς τήν κρισιν, καλλιεργοΰντες τάς Έπιστήμας, βλέπουν τά πράγ-
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ματα άπό περιωπής καί έπι- 
δίδονται είς τήν πολιτικήν, 
δχι δμως ώς κοινοί πολι- 
τευταί. Όλίγον ευπαθείς, 
διατηρούν τήν ψυχραιμίαν 
των καί είναι γαλήνιοι είς 
τάς πράξεις των, καθώς καί 
είς τούς λόγους των. Πάν
τοτε ειλικρινείς καί χρη
στοί. Δύναται τις νά έχη 
εμπιστοσύνην είς αύτούς. 
Είναι πιστοί πρός τούς φί
λους των. Άγαποΰν τήν 
Δόξαν, άλλά δέν πρέπει νά 
ελπίζουν πλούτη κατά τήν 
νεότητά των.

Οί γβννηθέντες τήν Ιην 
Ίανουαρίου είναι ενεργη
τικοί, επιχειρηματικοί καί 
αναλαμβάνουν μεγάλα άξιώ- 
ματα. Οί γεννηθέντες κατά 
τήν 2“* Ίανουαρίου γίνον
ται ενεργητικοί καί πλού
σιοι. Οί κατά τήν 3ην είναι 
εγκρατείς καί έπιτυγχάνουν. 
Οί κατά τήν 4ην είναι χα
ρακτήρος προκλητικού. Οί 
κατά τήν 5ην γνωρίζουν νά 
ενεργούν. Οί κατά τήν 6’1*  
έχουν χαρακτήρα ζωηρόν 
έτοιμοι διά τό πάν. Οί κατά 
τήν 7ην έχουν γλώσσαν άχα- 
λίνωτον. Οί κατά τήν 8ην 
έχουν ευπαθή τήν καρδίαν. 
Οί τήν 9ην έχουν πνεΰμα 
καί νώτα ευλύγιστα. Οί κατά 
τήν ΙΟην έχουν Ιδιοφυίαν 
διά τάς Έπιστήμας καί τά 

πλούσιοι διά τής βίας. ΟίΓράμματα. Οί κατά τήν 11ην γίνονται _______ ____ —
κατά τήν 12'1*  είναι δυστυχείς, λόγφ τών παθών των. ΟΙ κατά τήν 
13ην έπιδίδουν είς τό Έμπόριον. ΟΙ κατά τήν 14η*  έχουν χαρα
κτήρα καρτερικόν. Οί κατά τήν 15η*  έπιτυγχάνουν πάντοτε. Οί κατά 
τήν 16ην είναι ευτυχείς είς τούς έρωτάς των. Οί κατά τήν 17”* έχουν 
έπιτυχίρν είς τάς γεωργικός των έπιχειρήσεις. Οί κατά τήν 18ην αγα
πούν τάς μεταθολάς καί τά κινδυνώδη ταξείδια. Οί κατά τήν Ιθην άγα- 
πούν τήν μόνωσιν. Οί κατά τήν 20ή*  είναι ευκίνητοι, διά νά έπιτυγ
χάνουν. Οί κατά τήν 21ην δέν έχουν θάρρος. Οί κατά τήν 22α* έχουν 
πνεΰμα περίεργον καί έρευνητικόν. Οί κατά τήν 23η*  έχουν μεγάλην 
ψυχήν είς τάς άτυχίας. Οί κατά τήν 24η*  εισέρχονται είς τήν κυβέρνη
ση·. Οί κατά τήν 25ην είναι καλοί όμιληταί, άλλά καί κομπορρή μονές. 
Οί κατά τήν 26η*  έχουν ιδιοφυίαν είς τήν Μηχανικήν καί τήν Γλυπτι
κήν. Οί κατά τήν 27ην άγαποΰν τόν πόλεμον καί διακινδυνεύουν. Οί 
κατά τήν 28ΐν έχουν χαρακτήρα ύπερήφανον καί άνεξάρτητον. Οί κατά 
τήν 2θην έχουν πνεΰμα ύψηλόφρον. Οί κατά τήν 30ή*  διατρέχουν κιν
δύνους έκ τών δπλων καί οί τήν 31η*  είναι δυστυχείς έξ άπρονοησίας.

* * *

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝ
f

Τ
ί είναι τό "Ηλεκτρου, τό κοινώς λεγόμενον Κεχλιμπάρι; Τήν άπάντη- 
σιν μας τήν δίδει ή Επιστήμη. Ή Χημεία καί ή’Ορυκτολογία μαζή. Τό 
"Ηλεκτρον είναι Ρητίνη άποκρυσταλλωιιένη. Δέχεται ή ’Ορυκτολογία 

δτι εϊναι Ρητίνη άπό πλούσια καί παρθένα δάση έκ ρητινοφόρων δέν
δρων, τά όποια κατεχώοθησαν ύπό τό έδαφος. Βαθμηδόν τά δάση αύτά, 
κατακεχωσμένα, άπηνθρακώθησαν, είτε λόγφ τής γηγενούς θερμότητος, 
είτε καί δΓ αύταναφλέξεως.Ή Ρητίνη τότε έτάκη καί, έπειδή δέν ύπήρ- 
χεν άτμοσφαιρικός άήρ έν περισσείρ, διά νά καή καί μεταβληθή είς 
τέφραν, έψύχθη έν ήρεμίρ καί έκρυσταλλώθη.

Οί κορμοί τών δένδρων, είτε κατακλυσθέντων άπό ύδωρ, είτε κατα- 
χωσθέντων, άπηνθρακώθησαν, χωρίς νά καώσι τελείως καί άπετέλεσαν 
τά κοιτάσματα ή τά στρώματα τοΰ Γαιάνθρακος, τά όποια ανευρίσκει 
σήμερον ή σκαπάνη τοΰ εργάτου.

Εννοείται, δτι, δπου εύρέθη καί δ "Ανθραξ τοΰ δένδρου ύπό τάς αύτάς 
συνθήκας, ύφ’ ας καί ή Ρητίνη, δηλαδή, δπου έτάκη ό "Ανθραξ ύπό με
γάλην θερμοκρασίαν καί παρέμεινεν έν ήρεμίρ άνευ άτμοσφαιρικού 
άέρος — διότι έν τφ άέρι καίεται ό "Ανθραξ καί έξαεροϋται, χωρίς νά 
τήκεται—άπεκρυσταλλώθη καί έγινε Άδάμας. Διότι ό Άδάμας δέν είναι 
τίποτε άλλο, παρά "Ανθραξ, τακείς καί αποκρυσταλλωθείς.

Καί τό "Ηλεκτρον λοιπόν δέν εϊναι τίποτε άλλο, παρά Ρητίνη 
τακεΐσα, άποκρυσταλλωθεϊσα καί άπολιθωθεΐσα. Διά τόν λόγον αύτόν 
είναι σκληρότερον τό "Ηλεκτρον τής κοινής Ρητίνης, άλλά καίεται καί 
αύτό είς τόν άέρα, δπως έκείνη.

Έχει άκόμη τό "Ηλεκτρον, δπως καί ή Ρητίνη, τήν ιδιότητα, 
καθ’ ήν, τριβόμενον δι’ ύφάσματος, έλκει κοΰφα σώματα, δηλαδή μικρά 
^ρτάκια, ψήγματα φελλού κ.λ. Έάν μάλιστα κρεμάοωμεν σφαιρίδιον 

ό ψύχαν άκταίας — δένδρου —- καί πλησιάσωμεν ράβδον έξ Ήλέκτρου 
τριμμένην δΓ ύφάσματος, τό έλκει, άλλά μόλις έγγίση τούτο είς τήν 
ράβδον άπωθεΐται.

Τάς ιδιότητας αύτάς τοΰ Ήλέκτρου, δηλαδή τής έλξεως τών κούφων 
σωμάτων άνεκάλυψε πρώτος Θαλής ό Μιλήσιος, καί διά τούτο ή ίδιό- 
της αύτή ώνομάσθη ηλεκτρισμός, δστις ήτο γεγραμμένον τρεις χιλιάδας 
έτών κατόπιν άπό τότε περίπου νά παίξη διά τήν ’Ανθρωπότητα τόν 

ευεργετικόν ρόλον, τόν όποιον παίζει σήμερον, κινών, θερμαίνων, 
φωτίζων κλπ.

*
Έν τούτοις τό "Ηλεκτρον, παρά τήν πολύτιμον αύτήν ιδιότητά του. 

ή όποια έξειλίχθη είς τήν σημερινήν δύναμιν, έμεινε έπί μακράν σειράν 
αίώνων άχρηστος ουσία, χρησιμοποιούμενη μόνον είς τήν κατασκευήν 
πολυτίμων άντικειμένων, ώς προστομίδων διά τούς ναργιλέδες τών 
θεριακλήδων ’Ασιανών μεγιστάνων, κομβολογίων διά τήν άπαρίθμησιν 
τών αμαρτιών τών καλογήρων καί καπνοσυρίγγων.

Εννοείται, δτι, μάλλον ή σπάνις τοΰ Ήλέκτρου, καί ή δυσκολία τής 
κατεργασίας του, λόγιο τοϋ ευθραύστου, τό καθίστα πολύτιμον. Διότι 
αύτό καθ’ έαυτό δέν έχει ούτε τοΰ Άδάμαντος τήν αιωνιότητα, λόγφ τής 
σκληρότητός του, καί τήν λαμπρότητα, ούτε τοΰ Χρυσού καί τοΰ ’Αργύ
ρου τάς ιδιότητας.

Πράγματι ή βιοτεχνία τού Ήλέκτρου μετά δυσκολίας κατώρθωνε νά 
στέλλη είς τό Έμπόριον ολίγες πίπες ή κομβολόγια, δΓ δ καί ή βιομη
χανία απέναντι τής μεγάλης τιμής τών έκ γνησίου Ήλέκτρου μικρών 
άντικειμένων, κατέφυγεν είς τήν έκ Ρητίνης άπομίμησιν.

Πρέπει νά σημειωθή άκόμη, δτι καθίστα άκριβόν τό "Ηλεκτρον καί 
ή φθορά καί αί άπώλειαι. είς ας ύπέκειτο κατά τήν κατεργασίαν του. 
Ή φρέζα τοΰ τόρνου πολλάκις έθραυε τά πρός κατασκευήν καπνοσυ
ρίγγων τεμάχια, τά όποια οΰτω ήναγκάζοντο νά μεταχειρίζωνται πλέον 
διά κομβολόγια, διότι δέν είχε έπινοηθεΐ μέχρι πρό είκοσιπενταετίας 
περίπου άλλος τρόπος κατεργασίας.

*

Οΰτως είχον τά πράγματα, δτε περί τάς άρχάς τοΰ νέου αίώνος. 
ψαράδες άνασύροντες τά δίκτυά των είς τά παράλια τής Βαλτικής, 
άνείλκυσαν άμορφους όγκους, βάρους μικρότερου ισομεγέθους λίθου, 
οΐτινες, ύποβληθέντες είς έξέτασιν, εύρέθησαν δτι ήσαν όγκοι έξ Ήλέ
κτρου. Ή Επιστήμη τότε ώδηγήθη είς τήν σκέψιν, δτι έπρόκειτο περί 
ρητινοφόρου δάσους, κατακλυσθέντος ύπό τής θαλάσσης, δπερ προφα
νώς θά εΰρίσκετο έντός τοΰ ύπεδάφους τοΰ βυθού αύτής.

Άνώρυξαν λοιπόν φρέατα είς τήν ξηράν καί διά στοών έφθασαν 
κάτω άπό τόν βυθόν τής 
θαλάσσης, δπου πράγ- 
μάτι άνεκάλυψαν μεγάλα 
κοιτάσματα άπολιθωμέ- 
νης Ρητίνης, δηλαδή 
Ήλέκτρου.

Ώρθώθη τότε τό πρό 
βλήμα τής κατεργασίας 
τοΰ προϊόντος αύτοΰ ύπό 
μεγάλην κλίμακα καί ή 
πρώτη σκέψις τής Επι
στήμης ήτο, άντί τού 
τόρνου, τής λίμας, τών 
κινδύνων τής θραύσεως 
καί τής βραδύτητος, ποΰ 
παρουσίαζεν ό άρχέγο- 
νος έκεϊνος τρόπος, νά 
καταφύγη είς τήν τή- 
ξιν. Εϊχεν ήδη έπινοηθή 
πλέον τό άτμόλουτρον, 
τό μπαίν - μαρί, είς τό 
όποιον καί δ μαραγκός 
λυώνει τήν ψαρόκολλα 
του. Αί δοκιμαί έστέ- 
φθησαν ύπό πλήρους 
έπιτυχίας.

Τό όρυσσόμενονΉλε- 
κτρον άπαλάσσεται ήδη 
τών γαιωδών προσμί
ξεων, τήκεται, καθαρί
ζεται καί, δπως είναι 
πυκνόρρευστοι·, χύνεται 
είς καλούπια. "Επειτα
άφίνεται νά ψυχθή καί τέλος λουστράρεται. Καί οΰτω ή άφθονία άφ’ένός 
καί ή άρσις τών δυσχερειών τής κατεργασίας τό έκαμαν εύθηνότατον.

Σήμερον μία πίπα, έκ τών συνήθων, ή όποια έστοίχιζε 60— 70 δρ. 
άλλοτε, κοστίζει έν Γερμανίρ 2 — 3 δρ.

ΕΙΣ ΤΟ ΛΥΚΟΦΟΣ - ΕΡΓΟΝ Ρ. CHAMBAS

Εννοείται δέ, δτι, δπου ό πολύς κόσμος άγνοεϊ τάς άνωτέρω λεπτο
μέρειας — δπως έδώ — οί έμποροι, χρυσοχόοι κ. λ. έξακολουθοΰν νά 
διατηρούν τάς παλαιός τιμάς τοΰ Ήλέκτρου καί νά πωλούν πίπες πρός 
30 — 70 καί 150 δρ. άκόμη, τάς όποιας χονδρικώς άγοράζουν είς Γερ
μανίαν πρός 20 δρ. τήν δωδεκάδα.

Προσέχετε λοιπόν.

* * *
* Ό νυμφευόμενος όμοιάζει τόν Δόγην τής Βενετίας, ό όποιος έμνη- 

στεύετο τήν Άδριατικήν θάλασσαν. Άχνοεΐ τί κρύπτει εκείνη, τήν όποιαν 

λαμβάνει, θησαυρούς, μαργαρίτας, τέρατα, αγνώστους τρικυμίας ... ;

* Τών γυναικών ή ηλικία είνε ώρολόγιον, τό όποιον κατά μέν τά πρώτα έτη 

πάντοτε πηγαίνει έμπρός, κατά δέ τό γήρας πάντοτε μένει πίσω.

* Οί άσωτοι καί οί φιλάργυροι όμοιάζουν κατά τοΰτο- "Οτι οί πρώτοι σκο

τώνουν τά χρήματα, ένώ οί δεύτεροι τά αφήνουν νά κεϊνται νεκρά.

* Οί ευγνώμονες όμοιάζουν τούς καρποφόρους αγρούς. ' Αποδίδουν περισ

σότερα άπό όσα λαμβάνουν.

* Ή οξεία γλώσσα είνε τό μόνον κοπτερόν δργανον, τό όποιον δέν αμβλύ

νεται άπό τήν άδιάκοπον χρήσιν.

Τά πέν&η. — Εις τήν Ευρώπην γενικώς τά μεγάλα πένθη περιλαμβά

νουν τρεις περιόδους διά τήν κυρίαν : 1"ν τήν περίοδον τού κρέπ, 2°*  τήν 

τοΰ μαύρου μεταξωτού και τήν τοΰ ήμιπένθους.

Τά μικρά πένθη έχουν μίαν περίοδον τοϋ μαύρου μεταξωτού καί κατό

πιν τού ήμιπένθους.
Διά τήν περίοδον τοΰ κρέπ χρησιμοποιούνται ολα τά μαύρα μάλλινα μάτ. 

Κρέπ ντέ λαίν, κρεπόν, σέρζ, κασμϊρ κ. λ. Διά τήν περίοδον τοΰ μαύρου 

μεταξωτού χρησιμοποιούνται μαύρα μάλ/πνα, φανταιζί, μπροοέ, σατινέ ή 

πεκινέ, γαρνιρισμένα μέ μεταξωτό μαύρο μάτ καί μεταξωτά μαύρα μάτ.

Διά τήν περίοδον τοΰ ήμιπένθους χρησιμοποιούνται μεταξωτά μαύρα 

μάτ ή στιλπνά, βελούδα, αίνάζ, κ. λ. γκρι ή βιολέ.

Τό πένθος τής χήρας διά τήν πρώτην περίοδον διαρκεϊ εξ μήνας, διά τήν 

δευτέραν περίοδον ΐξ μήνας καϊ διά τήν τρίτην άλλους εξ. Διά τήν άπώλειαν 

Τέκνου, Γαμβρού καί Νύμφης τό πρώτον πένθος διαρκεϊ εξ μήνας, τά δέ 

άλλα δύο άΐ'ά τρεις. Διά τόν Πατέρα, τήν Μηεέρα, ΙΙάππον ή Μάμμην, τό 
πρώτον πένθος διαρκεϊ έξ μήνας, τα δέ άλλα δύο άνά τρεις. Δι’ άδελφόν, 

αδελφήν, γαμβρόν, νύμφην, άνδραδέλφους, έξαδέλφους, πενθερόν, πενθεράν, 

τό δεύτερον διατηρείται τρεις μήνας καϊ τό τρίτον άλλους τρεις. Διά θείους 

ή θείας τό δεύτερον πένθος διαρκεϊ εξ εβδομάδας καϊ τό τρίτον άλλας ΐξ.

Οί κύριοι τηρούν τό πένθος δσον καϊ αί κυρίαι. ‘Εν πάση περιπτώσει τό 

πένθος τού χήρου διαρκεϊ εν έτος, ήτοι εξ μήνας τό βαρύ πένθος καϊ άλλους 

έξ τό έλαφρόν. Τά παιδιά κάτω τών 12 έτών φέρουν τό πένθος χοιρίς Κρέπ 

— Άγγλαί μέ μαύρο καί άσπρο, άσπρο καί γκρι. Κάτω τών 4 έτών τό πένθος 

είναι δί αύτά, έκτός τοΰ διά τόν Πατέρα καί τήν Μητέρα, κατά προαίρεοιν 

τών γονέων. Κατά τήν διάρκειαν ολου τού πένθους τών κυρίων οί ύπηρέται 

οφείλουν νά φορέσουν μαύρα μέ κρέπ ή χωρίς κρέπ.

Διά τούς κυρίους τό βαρύ πένθος συνίσταται είς σακάκι καί παντα

λόνι άπό τσόχα μάτ μέ ζιλέ λευκόν καί κραββάτα άπό βατίστα ή μουσελίνα 

άσπρη. Δέν άποκλείεται έν τούτοις και ή μαύρη μεταξωτή κραββάτα μάτ 

μέ μαύρο ζι).έ.

’ Εάν ή οικονομική κατάστασις δέν επιτρέπει, δύναται τις, έξαιρέσει τοΰ 

πένθους τής χηρείας ή τών γονέων, νά φέρη είς τόν αριστερόν βραχίονα καϊ 

είς τό καπέλλο Κρέπ —’Αγγλαί.

Λιά τό βαρύ πένθος τό κρέπ καταλαμβάνει δλον τό ΰψος τοΰ καπέλλου, 
διά δέ τά άλλα πένθη τό ήμιου τοΰ πίλου. Γάντια μαύρα σουέντ ή φιλοζέλ. 

Κομβία υποκαμίσου καί περιχειρίδων άπό μαύρο ξύλο (durci).

Διά τά ρεβέρ. — Διά νά καθαρίσετε τό κολλάρο ή τό ρεβέρ τοΰ σακκα- 

κιοΰ βρέχετε μιά φανέλΔ.α σέ βενζίνα καθαρισμένη καί τρίβετε καλά τήν 

έπιφάνειάν Κατόπιν μέ μιά βούρτσα καϊ σαπουνάδα ζεστή μέ όλίγον ΰλκαλι 

βουρτσίζετε καλά, τό ξεπλένετε δχι μέ πολύ νερό, τό άφίνετε νά οτεγνώση 

καί τό σιδερώνετε.

Τά λευκά δέρματα. Βράζετε ολίγη σαπουνάδα καϊ, άφοΰ κρυώση, 

βουτάτε τό λευκό δέρμα, κατσικίσιο ή πρόβειο, τό βγάζετε καϊ τό σφίγκετε, 

χωρίς νά τό συστρίψετε διά νά φύγη τό νερό. Αύτό τό επαναλαμβάνετε κάμ- 

ποσες φορές, έως δτου ασπρίσει. Κατόπιν τό b ---------- ‘Λ "*·  ——1 —:

τό άφίνετε στό ύπαιθρον να στεγνωοη.

Λαδιές τών επίπλων.—Τρίβετε τούς 
λεκέδες μέ. πνεΰμα καθαρός Τερεβινθίνης, 

κατόπιν τούς άφίνενε όλίγον νά στεγνώ

σουν κα'ι τρίβετε δυνατά δλην τήν έπιφά- 

νειαν μέ ύφασμα μάλλ-ινον.

Διά τό παρκέτο. — Βρέχετε ενα μάλ

λινου ύφασμα μέ ελαιον πετρελαίου καϊ τρί

βετε τό παρκέτο καλά δίς τής εβδομάδας.

Τό κοτέτσι σας.— Τόν Φεβρουάριον 

κόττες καϊ γάλλοι άρχίζουν νά γεννούν. 

Διά νά υποβοηθήσετε τήν ωοτοκίαν δίδετε 

τους βρώμην καϊ στάρι μαύρο. Προφυλά

ξατε τά πουλερικά σας άπό τό ψύχος καϊ 

τήν υγρασίαν.’Επειδή άπό τόν’Ιανουάριον 

άρχίζουν νά κλωοσοΰν καί είναι ή καταλ- 

ληλοτέρα αύτή έποχή, έάν δέν εχετε 

κλώσοα, προτιμάτε τήν γάλλισα καϊ βάλτε 

τους αύγά κοτίσαια καϊ παπισσια. Έάν άπό 

τόν 'Ιανουάριον έχετε πουλιά, τά κρατείτε 

είς διαμέρισμα καθαρόν καϊ άεριζόμενον. 

Μήν τάφίνετε νά βγαίνουν στό ύπαιθρον.

Τά Μελίσσια. —"Οταν δ καιρός 

είναι γλυκός, καθαρίζετε τό τελλάρο.

ξεπλένετε μέ καθαρόν νερό καί

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ — ΕΡΓΟΝ TOY KINE

Προφυλάξατε τά Μελίσσια άπό τό χιόνι καί τήν βροχή. Βάλτε τους νερό μέ 

αλάτι καί αποφεύγετε τάς ρευστός τροφός. Αφήστε τόν γόνον ν’ άναπτυχ&ή 

κατά φύσιν. ‘Εάν τά χιόνια λυώνουν άργά, βάλτε στάκτη ή άχυρον έμπρός εις 

τόν μελισσώνα. 'Εάν ύπό τήν επήρειαν θερμοκρασίας 8 βαθμών υπέρ τό 

μηδέν σημειωθή έξοδος τών μελισσών, αναγκάσατε έπίσης νά έξέλθουν καί 

αί υπόλοιποι, ποΰ δέν δίδουν σημεία ζωής.

Ή κουζίνα σας. Χέλια άλά Diable, (δί έξ πρόσωπα). Καθαρίζετε καί 

γδέρνετε ένα χέλι μιοής όκας, τοΰ δίδετε σχήμα κυκλικόν, δένοντας ούρά καί 

κεφάλι μέ σπόγγο, τό βάζετε είς δοχεϊον, εις τόν πυθμένα τοΰ όποιου έχετε 

ένα καρόττο καί ένα κρομμύδι κομμένα ψιλά-ψιλά καί μέ λυωμένο βούτυρο, 

τό πασπαλίζετε μέ αλάτι καί πιπέρι, προοθέτοντες καί 2 ποτήρια κρασιού 

μπρούσκου καϊ τό βάζετε στή φωτιά έπί είκοσι λεπτά τής ώρας. Κατόπιν τό 

άφίνετε νά κρνώση, στραγγίζετε τό χέλι καί τό βρέχετε μέ 2 κουταλ.άκια 

βούτυρο λυωμένο, τό πασπαλίζετε μέ ψύχα ψωμιού καί τό βάζετε στήν σχάρα 

μέ σιγανή φωτιά. Άφ*  έτέρου είς τήν πρώτην σάλτσαν του προθέτετε 2 
σκόρδα ψιλοκομμένα μισό λεμόνι καί μιοή κουταλιά μαϊνδανό ψιλοκομμένο μέ 

20 δράμια βούτυρο, τοποθετείτε κατόπιν τό χέλι είς ένα πιάτο στρογγυλό καί 

είς τό μέσον 20 μικρές στρογγυλές πατάτες βραστές καϊ σερβίρετε μέ τήν 

σάλτσα χωριστά, γαρνίροντας τόν γΰρον τοΰ πιάτου μέ φέτες λεμόνι.

Σέλινο γκρατινέ μέ παρμεζάνα Ιδί εξ πρόσωπα). — Πρώτον βράζετε 

τό σέλινο. Κόβετε εξ ρίζες σέλινο άσπρο καί μαλακό. Τό ξύνετε, τό πλύνετε 

καί τό τινάζετε καλά νά φύγη τό νερό καί τό χώμα. Τό βάζετε στό νερό καϊ 

οτ αλάτι γιά ν ασπρίσουν έπί 8 λεπτά τής ώρας Κατόπιν τό στραγγίζετε 

καϊ τό σκουπίζετε, τ άραδειάζετε δέ είς μίαν σωτέζ μέ βούτυρο καί ένα 

κρομμύδι καϊ ένα καρρότο ψιλοκομμένα. Κατόπιν τ’ αλατίζετε καϊ τό σκε
πάζετε μέ ζουμί. ‘Επειτα τό βάζετε σέ καλή φωτιά, σκεπάζετε τήν σωτέζ 

καϊ τό άφίνετε στό φοΰρνο μιά ώρα. Δεύτερον στραγγίζετε τά σέλινα, τά κό

βετε είς δύο καϊ κάθε μισό κομμάτι τό διπλώνετε, τ’ άραδειάζετε είς ένα πιάτο 
αλειμμένο μέ στρώμα οός μπεσαμέλ, καλύπτετε κατόπιν τό σέλινο μέ τήν ίδια 

σάλτσα,τό πασπαλίζετε μέ τυρί τριμμένο παρμεζάν, τό περιχύνετε μέ βούτυρο 

καί τό βάζετε είς φοΰρνο πολύ δυνατό νά γκρατιναρισθή.

Κοτλέτες όρνιού άλά Σιλτιχάϊμ (δί εξ άτομα), — Κόβετε καί χωρί
ζετε 6 κοτλέτες, τής κοπανίζετε καί τής πανάρετε μέ ψύχα ψωμιού καί τρού

φες ψιλοκομμένες άψητες, έπειτα δέ τής σοτάρετε μέ βούτυρο.

Ετοιμάζετε 6 κομμάτια κρέας Ιεσκαλόπ) μέ φουΐι γκρά φρέσκο αλατι

σμένα, πιπερωμένα καί πασπαλισμένα μέ αλεύρι καί τά οωτάρετε μέ βούτυρο 

γρήγωρα - γρήγωρα. Νά διευθετήσετε τής κοτλέτες σαν σαρίκια. Μία κοτλέτα 

έναέσκαλόπ. Γεμίζετε τά κενά μέ ραγκούάπό μανιτάρια άλά κρέμ. Τυλίξτε τά 

παΐδια καί σαλ.τσάρετέ τα μέ λεπτήν σάλτσα καί ένα ποτηράκι κρασί Πόρτο.

ΣΙεριμένοντας τόν ’Ιατρόν. —Συμβαίνει ένίοτε μετά γεύμα νά 

αισθάνεται τις πόνους ή συμπτώματα δηλ.ητηριάοεως, διότι έφαγεν όστρακα 

ή ψάρια. Ή Παλαμίδα, ό Αστακός, ό Μπακαλλιάρος, τά Στρείδια, ή Καρα

βίδες, τά Μήδια, πρό πάντων, προκαλοΰν διαταραχάς βαρυτάτας, καθώς καί 

ή κονσέρβες, ή τρούφες, τό κυνήγι καί 

έάν δέν τάς προλάβη τις δύνανται νά έχουν 

σοβαρωτάτας συνέπειας.

Προχειρότατον άντίδοτον διά τάς έξ 

οστράκων δηλητηριιίοεις είνε μισό κουτα

λάκι άνθρακος εις σκόνιν καί μετά μίαν 

ή δύο ώρας ένα κουταλάκι Μανιεζ'ι-Καλ- 

σινέ. Τά δύο αύτά ένδείκνυνται καί διά 

τό κυνήγι ή τό ψάρι.
Δηλητηριάσεις έπέρχονται έπίσης, έάν 

φάγη τις ντομάτες, ξυνίθρες, σπανάκια, 

καί κατόπιν ξυνά φρούτα, μανδαρίνια, 

πορτοκάλλια κλπ. Τά χορταρικά αύτά 

περιέχουν όξαλικόν οξύ, τό όποιον μετά 

τοΰ κιτρικού όξέως τών καρπών σχημα

τίζει τοξικάς ενώσεις, προκαλ.ούοας σοβα

ρός διαταραχάς τής πέψεως.

Είς τοιαύτας δηλητηριάσεις ν .απο

φεύγετε τήν καθαρτικήν λεμονάδαν "Εν 

έως δύο γραμμάρια τανίνης έπί 3 ή I 

ήμέρας εξαφανίζει παν σύμπτατμα δηλη- 

τηριάοεως. ’Εάν ΰμως τά συμπτώματα 

ΰξύνονται, ναυτία, κνισμός, όρτικάρια, ψΰ- 

ξις τών άκρων, έξαοθένησις τού σφυγ 

κοκκινίλας είς τό δέρμα, φλύκταιναι 

ματα κ.λ.π. ειδοποιήσατε τόν Ίατ 

τ<]> μεταξύ θερμαίνετε τόν ασθενή
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οατέ του καθάρσιου η έμμειικά διά ν' απαλλάξετε τό στομάχι του πόσης 

ιοξικής έστίας. Δώσατε τον επίσης δυνατόν καφφέ, τσάι με ροΰμι η κονιάκ. 

Σπανίως τά συμπτώματα ταΰτα, έάν τό προλ.άβη κανείς, έχουν δυσαρέ- 

στους συνέπειας.

Διά τά εξανθήματα. — Γενικώς πάν εξάνθημα, καίτοι φαίνεται τοπική 

πάθησις τοϋ δέρματος — εξαιρούνται, έννοεϊται, τά έξ έξωτερικής μολύνσεως 

μεταδοτικά — έχει τήν άφορμήν του άπό κακήν εναλλαγήν τής τροφής, δηλαδή 

άπό πλημμελή πέφιν. Δί δ ένδεικνύονται πρωτίστως τά καθαρτικά έσωτε- 

ρικώς, έπειτα, ουμπτωματικώς, τά αντισηπτικά διά τής εσωτερικής πάλιν όδοΰ 

καί τελευταΐον, διά τήν ριζικήν απαλλαγήν, ή διευθέτησις τής πεπτικής λει

τουργίας, κυριώτατα διά τονο'ισεως τοΰ εντερικοΰ πλέγματος,

Ή μόνη ριζική θεραπεία, ήν συμβουλεύομεν, είναι ή διά γυμναστικής 

καταλλήλου τόνωσις τοΰ εντερικοΰ πλέγματος καί διά νυκτερινών ψυχρών 

περιτυλίξεων τής γαστρικής χώρας, διά τής όποίας θεραπείας άπαλάσοεταί τις 

καί τών λεγομένων νευρικών πονοκεφάλων, καί τών ζαλάδων καί τών παλ

μών, καί τής υπεραιμίας τοϋ "Ηπατος, καί τών εξανθημάτων, καί τών εκζε

μάτων, καί τής υπερχλωρυδρίας, καί τής αβουλίας, καί τών μελαγχολιών, 

καί τής νευραοθενείας, καί τής άρτηριοσκληρώοεως, έν γένει, αΐτινες είναι 

γενικώς άπότοκοι τής ατονίας τών σπλάγχνων.

Τοπικώς διά τά εξανθήματα αυνιοτώμεν τήν έξής άλοιφήν :

Ή ύπ’ άρ. 1 αλοιφή δύναται νά χρησιμεύση έν χρήσει κατ’ άραιά δια

λείμματα καί ώς καλλυντικόν τοΰ δέρματος.

Τό Όξείδιον τοΰ Ψευδαργύρου καϊ ιό Ίπονιτριχό»- Βισμούθιου είναι 
έξόχως αντισηπτικά διά τό δέρμα. Τό "Αμυλου καί δ Τάλκης, κονισποιημένος.

Amidon 0.25 Sousnitrate de Bismouthe ο.ιο
Poudrr de Talk 0.25 Lanoline O.2S
Oxy de de Zing 0.25 Kaseline pure. O.2S

’ Επαλείφετε την πάοχουααν χώραν έκάοτην εσπέραν.

Λι επίμονα εξανθήματα , μεμονωμενα, κάμετε έπιθίξεις μέ:

Nitrate d'Argent Ο.Ο4 Ban Distille'e 100.00

TQTD Δ. TTITTAKOY

λΙΙΟ ΓΙΧΝ'ΓΟγ 
ΤΩΤΩ ΔΗΜΟΥ ΠΙΤΤΑΚΟΥ

Άπό τήν Λιέγην, δπου έπ’ άβείφ έκπαιδευτική έσπούδαζεν ήλεκτρολο- 
γικά δ ανθυποπλοίαρχος κ. Δήμος Πιττακός, έφθασε σάν κεραυνός τό 
ϊγγελμα του θανάτου τής λατρευτής συζύγου του.

Νεαρά καί χαριτωμένη δέσποινα ή Τωτώ Πιττακοΰ, 
θυγάτηρ τοΰ Υποναυάρχου κ. Ίω. Βρατσάνου καί ανε
ψιά τοΰ Διευθυντού μας πολυλάτρευτος, ήτο συμπαθέ
στατη είς τήν Αθηναϊκήν κοινωνίαν.

Ό θάνατός της έπισυμβάς περί τάς άρχάς ’Ιανουά
ριου, προήλθεν έκ μολύνσεως μετά τοκετόν καί αποδί
δεται είς τήν βλακείαν τών ιατρών τής Λιέγης, οι 
όποιοι έξέλαβον τόν έκ μολύνσεως πυρετόν ώς έλώδη, 
«ίς τρόπον ώστε, ή ατυχής σύζυγος νά γίνη ανάρπαστος 
μετά 20 ήμέρας μέ πυρετόν 42 άπό τάς άγκάλας τοΰ 
συζύγου καί τών γονέων της.

Τό άπροσδόκητον δυστύχημα καί τό άπηνές πλήγμα 
τής Κακής Μοίρας κατά τοΰ άπαρηγορήτου πατρός, 
διατελοΰντος ΰπό δυσμενεστάτας καί αύτού συνθήκας, 
προυκάλεσε συντριβήν άληθινήν μεταξύ τών στοργικών 
φίλων τής οικογένειας, οΐτινες έσπευσαν νά διαδηλώ
σουν πρός τε τόν σύζυγον καί τούς γονεϊς τής άλησμο- 
νήτου ΰπάρξεως τόν συμμερισμόν τής όδύνης των.

Ή «Εικονογραφημένης συντριβείσα άπό τήν συμφοράν αύτήν, θρηνεί 
μαζή μέ τόν σύζυγον καί τούς γονείς τήν λατρευτήν ΰπαρξιν, καί είς τόν 
γενναϊον ναύαρχον, ποΰ άντίκρυσε ψύχραιμα πάντοτε τά μπουρίνια τοΰ 
πελάγους, καί τήν φωτιά τοΰ ίχθροΰ, καί τήν τρικυμία τής ζωής, εύχεται 
νά άντιμβτωπίση παλληκαρίσια καί τό κτύπημα αύτό τής Κακής Μοίρας.

*
ΕΚΘΕΣΙΣ ΜΠΟΚΑΤΣΙΑΜΠΗ

Τήν 13 Δεκεμβρίου π. έ. είς τό έπί τής δδοΰ Ζαίμη atelier του ήνοιξε 
τήν έκθεσιν του δ σεβαστός καΊηγητή; τοΰ Πολυτεχνείου κ. Β. Μποκα- 
τσιάμπη;, δ συμπαθής φίλος τής < Εικονογραφημένης». Ή έκθεσις αύτή, 
δέκατη πέμπτη κατ’ αριθμόν, ήτο ΰπό τήν Γ. Προστασίαν τής A. Β. Γ. τού 
Πρίγκηπος Νικολάου, περιελάμβανε δέ περί τούς έκατόν πίνακας, έκ τών 
όποιων οί έςήκοντα έντελώς νέοι. Κόσμος πολύς, άπό τήν έκλεκτήν τάξιν, 
συνέρρεε, θα .μάζων τό τάλαντον τού γηραιού καλλιτέχνου καί άγοράζων 
έργα του. Τήν έκθεσιν του έτίμησαν διά τής έπισκέψεώς των όλα τά μέλη 
τής Β. Οικογένειας-

*
ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Μία σύντομος μελέτη, Επιστημονική, ή όποία δέν ένδιαφέρει μόνον τούς 
’Ιατρούς, οί όποιοι είς τό κάτω — κάτω τής γραφή; μπορεί καί νά ξέρουν 
δσα μά; λέγει, άλλά κυριώτατα ενδιαφέρει κάθε γονιόν καί κάθε δάσκαλον, 
έξεβόθη ΰπό τού ιατρού κ. Μ χ Χρυσάφη, τοΰ. διακεκριμένου ’Ορθοπεδικού 
καί Διευθυντού τοΰ 'Ορθοπεδικού καί Φυσιοθεραπευτικού ’Ινστιτούτου, πολυ
τίμου δέ συνεργάτου καί φίλου τής «Εικονογραφημένης», ΰπό τόν τίτλον 
«Αί παραμορφώσει; τοΰ κορμού κατά την παιδικήν ήλ-.κίαν». Όλα τά είδη 
τών σκολιώσεων τή; σπονδυλική; στήλη;, τή: ραχίτιδας, τών στρεβλώ
σεων τών ποβών καθώς καί ή θεραπεία των αποκαλύπτονται κατά τρόπον 
ποΰ κάθε άνθρωπος τά έννοεί.

είυαι δροσιστικά, ή δε Λανολίνη καί ή Βαζελίνη είναι μαλακτικά. Μίαν φο 

ράν τήν εβδομάδα σας συμβουλεύομεν νά ιήν μεταχειρίζεσθε.

'Εκλέξατε. — Γνωρίζετε ποια είναι τά καλλίτερα γένη ορνίθων ; 

Άπό τά Γαλλικά ή Μπρες καί ή Μπαρμπεζι'ε καί άπό τά άλλα ή Μινόρκ, ή 

Βανιότ,ή Λεγκόρν, ή 'Ανταλούζ, ή Έοπανιόλ, ή Άμπονργκ καί ή Καμπίν.

Ή Μπρές γεννά έτησίως 160 αύγά, ών έκαστον έχει βάρος 75 gram, 

ήτοι έν δλφ 12 χιλ. γραμμάρια. Ή ωοτοκία της διαρκεϊ 7 μήνας, τό δέ βάρος 
της είς έξ μήνας είνε δύο χιλιόγραμμα καί τό κρέας της έξαίρειον. ΉΆντα- 

λοϋζ γεννά 165 αυγά έτησίως, βάρους έκαστον 72 gram., έν δλω δέ βάρους 

11,885 γραμμάρια. Ή ωοτοκία της διαρκεϊ 7 μήνας, τό βάρος της είναι 2 
χιλιόγραμμα καί τό κρέας της καλόν. ΊΙ Μινόρκ γεννά 165 αύγά, βάρους 

έκαστον 70 gram, καί έν δλφ 11,550. Ή φοτοκία της διαρκεϊ 7 μήνας, τό 
βάρος της είναι 1,800 καί τό κρέας της καλόν.' Η' Εοπανιόλ γεννά 160 αύγά, 
βάρους έκαστον 67 γραμμαρίων καί έν δλφ 10,880. Ή ωοτοκία της διαρκεϊ 

8 μήνας, τό βάρος της είναι 1600 καί τό κρέας της καλόν. ΊΙ 'Αμπούργκ 
γεννά 225 αυγά, βάρους έκαστον 48 γραμμαρίων καί έν δλφ 10,800. Ή 

φοτοκία της διαρκεϊ 5 μήνας, τό βάρος της είναι 1,200 καί τό κρέας της 

άριστον. Ή Λεγκόρν γεννά 170 αύγά, βάρους έκαστον 63 χιλιογράμμων καί 

έν δλφ 10,710. 'Η ωοτοκία της διαρκεϊ 7 μήνας, τό βάρος της είναι 1,600 
καί τό κρέας της μέτριου. Ή Μπαρμπεζι'ε γεννά 150 αύγά, βάρους έκαστον 

70 γραμμαρίων καί έν δλω 10,500. ' Ηφοτοκία της διαρκεϊ 8 μήνας, τό 

βάρος της είναι 2,300 καί τό κρέας της άριστον. Ή Καμπίν γέννα έτησίως 

225 αύγά, βάρους έκαστον 46 γραμμαρίων καί έν δλω 10,350. Ή φοτοκία 

της διαρκεϊ 5 μήνας, τό βάρος της είναι 1,000 καί τό κρέας της είναι άρι

στον. ΊΙ Βαντότ γεννά 145 αύγά έτησίως, βάρους έκαστον 62 γραμμαρίων καί 

έν δλφ 8990 γραμ. ΊΙ ωοτοκία της διαρκεϊ 6 μήνας, τό βάρος της είναι 2100 

καί τό κρέας της καλόν. Ή "Ορπιγκτων γεννά έτησίως 140 αύγά, βάρους 

έκαστον 63 γραμμαρίων καϊ έν δλφ 8800. ΊΙ φοτοκία της διαρκεϊ 7 μήνας, 

τό βάρος της 2,400 καί τό κρέας της καλόν.

Τά δεδομένα αύτά οφείλονται είς καλώς τρεφομένην καί περιποιημένην 

όρνιθα. Μέ κόττες κακοπεριποιημένες, κακοθρεμμένες ή κόττες ποΰ ζοΰν είς 

υγρά διαμερίσματα ή άπόδοοις θά έμειοΰτο είς τό ήμισυ.

ΚΑΙ ΑΠ’ ΟΑΑ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Παραιτηθέντος τού Προεδρείου καί Δ. Συμβουλίου τής Έταιρίας θεα
τρικών Συγγραφέων έξελέγη πρόεδρος, κατά τάς τελευταίας άρχαιρεσίας δ 

πολύτιμος τής «Εικονογραφημένης» συνεργάτης καί έκ 
τών κορυφαίων συγγραφέων τοΰ ’Ελληνικού θεάτρου 
κ. Ν- Λάσκαρης, άντιπρόεδρος ό διακεκριμένος χρονο
γράφος καί πρώην βουλευτής κ. Τάκης Δαραλέξης, 
Γενικός Γραμματεύς δ Διευθυντή; τοΰ Ελληνικού θεά
τρου κ. Μιλτιάδης Λιδωρίκης, Ταμίας δ κ. Δεληκατε- 
ρίνης, Έφορος τής Βιβλιοθήκης δ περίφημος συνθέτης 
κ. Δ. Σακελλαρίδης.

Σύμβουλοι δέ οί κ. κ. Πολύβ. Δημητρακόπουλος, 
δ γνωστός λογοτέχνης κα! συγγραφεύς, Μήτσας Κουρ- 
τζής, καί Δήμος Βρατσάνος, Διευθυντής τής «Εικονο
γραφημένης», τής Έλλην. Κινηματογραφικής Έται
ρίας «Άστυ-Φιλμς» καί πρώην Βουλευτής.

Τό νέον Συμβούλιου έχει έν σχεδίφ πολλά, μεταξύ 
τών όποιων καί τήν ίδρυσιν έντευκτηρίων, είς τά δποία 
νά συγκέντρωση κοντά είς τούς έκλβκτούς τών Γραμ
μάτων καί τήν κρέμα τής Αθηναϊκής κοινωνίας, 
μετ’αιθούσης τελετών, δπλομαχητικής,|συναυλιών, δια
λέξεων καί ήμερίδων κ. λ.

Επίτιμος Πρόεδρος, ώ; γνωστόν τής Έταιρίας τών Ελλήνων θεατρι
κών Συγγραφέων είναι δ Καλλιτέχνης-ΙΙρίγκηψ Νικόλαος.

*
ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ ΤΡΙΧΡΩΜΙΣΤΗΣ

Κατά τήν συνεδρίασιν τού Κινηματογραφικού τμήματος τής Γαλλικής 
Φωτογραφικής Έταιρίας—12 'Ιανουάριου — ένώπιον πολυπληθούς άκροα- 
τηρίου δ κ. Ulysse έκαμε σπουδαιοτάτην άνοκοίνωσιν περί Τριχρωμία; έν 
τή Κινηματογραφία, έπιδείξας καί ταινίας έγχρώμους θαυμαστής έπιτυ- 
χίας. Πλήν τά έπιδειχθέντα έργα του ήσαν άπό τό 1913, άτυχώς δέ δέν 
έτυχε καμίας ένισχύσεως διά νά συνέχιση τάς έργασίας του.

*
ΑΠΟ ΤΗΝ ΧέΛΙΜΑ

Ή «Ιστορία τού Μαρούφ» παραμύθιάπό τάς «Χιλίας καί μίαν νύκτας» 
έκινηματογραφήθη. Ή σκηνοληψία έγινε ΰπό τάς δδηγίας τοϋ κ. Σάρλ 
Ρ-,ζέ Ντεσσόρ κάτω είς τήν Τύν.δα, δπου έκλήθησαν καί παρέσχον τήν 
συνδρομήν των δλοι οί κορυφαίοι καί 'Αρχηγοί Πατριών ‘Αραβες.

*
ΚΑΜΑΡΩΣΤΕ ΤΡΟΠΟΝ

Ένα κατάστημα τής όδοΰ Αιόλου τοΰ I- Παπαθανασίου, ΰπ’ άρ. 149 
έφερε τόν Νοέμβριον θερμάστρες τοΰ πετρελαίου καί τή; έπωλούσε 90 δρ. 
Εϊς τήν ανάγκην του μέ τά κρύα δ κόσμο; έπεσε μέ τά μούτρα, καί τής 
έμοσχοπούλησε. Μετά ένα μήνα δμως τά φιτύλια έτελείωααν καί κατά
πληκτοι οί άγορασταί ήκουαν μετά περισσής άναιδείας νά τού; λέγη δ 
καταστηματάρχης, δτι δέν έχει φυτίλια καί ά; είχαν τήν εξυπνάδα, δταν 
ήγόραζαν τήν θερμάστρα νά τόν έρωτήσουν, άν έχη καί ανταλλακτικόν 
φιτύλι. Τί τοΰ πληρώνετε τώρα αύτού;

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Δόξα τφ θεφ. ΟΙ σεναρίσται, οί συγγραφείς δηλαδή τών μύθων καί 
έργων τοΰ Κινηματογράφου, άφοΰ φαίνεται έξήντλησαν τούς έρωτας κα
τά κακουργήματα, ένεθυμήθησαν δτι ή Κοινωνία έχει νά τούς δώση καί 
άλλα, πολύ ώραιότερα καί διδακτικώτερα θέματα. Ούτω δ κ. Donald 
Crisp, πρωταγωνιστής τοΰ «Lysbrise» «γυρίζει» τώρα είς τά αγγλικά 

Στούντιο» τής Έταιρίας Famous I’lay6rs I.asky ένα έργον ΰπό τόν 
τίτλον «Προσχήματα», θέμα τοΰ δποίου είναι ή άγωνιώδης προσπάθεια 
τών αστικών τάξεων, αί δποϊαι άσκούσιν ελεύθερα επαγγέλματα, νά κρα
τηθούν είς τήν περιωπήν των ΰπό τάς σημερινά; οϊκονομικάς συνθήκας.

ΗΜΕΙΣ ΠΟΤΕ ;

Διαβάστε αύτά κύριε Ζαίμη, τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως. Είς τό Παρίσι 
ήρχισαν είσάγοντες τόν Κινηματογράφον είς τά σχολεία. Ένας ’Επαρχια
κός Επίτροπος έδώρησε μίαν συσκευήν άξίας 2000 φρ. 
εϊς τό σχολείον τής δδού Σάμπρ έ Μέζ τής συνοικίας 
HSpital Saint Louis, μέ άναλόγους ταινίας άπό τάς σχο
λικός συλλογάς, πού καταρτίζουν οί εκδοτικοί κινηματο
γραφικοί οίκοι καί ή έργασία ήρχισε- Τά παιδιά ακολου
θούν μαθήματα Γεωγραφίας, Ζωολογίας, Βοτανικής κ.λ. 
μέ τόν Κινηματογράφον καί συγκρατούν μέ τήν φωτο
γραφίαν τής μνήμης έπάνω είς τό φανταστικόν των 
ecran, τάς εικόνας, ποΰ βλέπουν άνελισσομένας, καλή- 
τέρα άπό τήν άπλήν μνήμην.

Έκ παραλλήλου καί είς τά Σέφιελτ τής Αγγλίας 
συνήλθε συνέδριον καί άπεφάσισε τήν εισαγωγήν τού 
Κινηματογράφου είς τά Σχολεία.

Πράγματι ή εϊκών διεγείρει περισσότερον τόν εγκέ
φαλον διά τής έντυπώσεως, ποϋ θά τοΰ φέρη τό δπτι- 
κόν νεΰρον.

Είπέτε δσας φοράς θέλετε εϊς ένα παιδί τόν καυγάν 
τού Θεμιστοκλέους καί τοΰ Εύρυβιάδου. θά τοΰ μείνη 
τό πολύ-πολύ έναυλον μόνον τό «’Ακουσον μέν, πάτα- 
ξον δέ». Άλλην δμως έντύπωσιν θά τοΰ κάμη, άν ϊδή 
έπί τής δθόνης τά «ξύλινα τείχη» καϊ τούς δύω ναυ
μάχους έρίζοντας. Καί μήπως δ Κινηματογράφος δέν 
δύναται νά άντικαταστήση καί εις τήν Ίεράν Ιστορίαν 
τό βιβλίον, καί είς τήν Πραγματογνωσίαν ;

Ταινίαι σχολικαί ΰπάρχουν, συσκευαί προβολικαί, 
άκόμη καί διά τά μή έχοντα ήλεκτρικόν ρεύμα χωρία, 
υπάρχουν. ’Ολίγη θέλησις δέν ύπάρχει.

Τάς βάσεις μιάς τοιαύτη; έργασίας πρός ίδρυσιν 
τοιούτου προτύπου σχολείου είχε θέσει κάποτε, κατά
τό 1912, δ κ. Σπ. Δάσιος, νομάρχης τότε Άττικοβοιωτίας. Η εργασία 
του έκείνη δέν θά έξελιχθή:

* Ή γυνή αποθνήσκει δύο φοράς. Τήν ήμέραν κατά τήν όποιαν έγκαταλεί- 
πει τήν ζωήν, καί τήν ήμέραν τήν όποίαν παύει νό άρέσκη.

ϊ»:
ΠΑΝΤΟΥ ΤΑ ΙΔΙΑ

Ό Κινηματογράφος είναι έν διωγμφ παντού. Άν πάρετε τά ειδικά 
περιοδικά, θά ΐδήτε άρθρα τού Άντοάν, διαμαρτυρομένου διά τήν κακώς 
άσκουμένην λογοκρισίαν, Οά ΐδήτε μανιφέστα, διαμαρτυρίας, άρθρα, συνε- 
λ βύσεις καί ψηφίσματα σωματείων διά τήν βαρυτάτην φορολογίαν, ήν επι
βάλλουν καθημερινώς αί κυβερνήσεις είς τά Κινηματογραφικά θεαματα.

Καί σάν νά μή έφθανεν δ κυβερνητικός φόρος, ή ύπέρ δανείων, φιλαν
θρωπικών σκοπών, ήθοποιών κ. λ. φορολογία, ήρχισαν τώρα καί οί Δήμοι 
νά φορολογούν τούς Κινηματογράφους.

*
* Πολλοί άνθρωποι επικρίνουν μόνον διά νά μή τους έκλάβουν ώς άμα- 

θείς. ’Αγνοούν δμως ότι ή έπιοτήμη εινε άπόδειξις ύψίοτης μορφώσεως.

*
ΚΑΙΡΟΣ ΗΤΟ

Άπό τήν Αμερικήν τό φώς. θά παύση λοιπόν έκείνη ή μέ άνοικτά 
μάτια τυφλόμυγα πού παίζομεν, χωρίς νά θέλωμεν, εισερχόμενοι άπ' έξω 
εις αϊθουταν Κινηματογράφου, ένφ έχει άρχίσει τό έργον.

Δέν ύπάρχει κωμικώτερον θέαμα διά τούς καθημένους καί μέ τα ματια 
συνειθισμένα είς τό σκότος, διότι ή κόρη τών οφθαλμών των, διασταλείσα 
πλέον, έπιτρέπει νά είσέλθη άρκετόν φώς είς τόν φακόν, από το να βλέ
πουν τούς εισερχομένους νά προχωρούν διατακτικοί, με τά χέρια τεντω
μένα είς τό διάστημα, προσκόπτοντες εϊς άλλους θεατάς όρθιους.

Αύτό λοιπόν είς τήν Αμερικήν έπαυσε. Αί αϊθουσαι τώρα φωτίζονται 
άπό τά κάτω καί πλάγια, κατά τρόπον δμως, ώστε τό φώς αύτό, ποΰ έπι- 
τρέπει νά εύρίσκη κανείς θέσιν, δέν διαχέεται εϊς τήν αίθουσαν καί ουτω 
δέν ελαττώνει τήν ζωηρότητα τής έπί τής δθόνης προβαλλομένης ταινίας.

Κύριοι τής «Οίιιέ - Orient», τοΰ «Πανελληνίου», τών «Διονυσίων» 
καί τοΰ «Πανθέου» μήν κάθεσθε.

*
- Εκείνοι, οί όποιοι φέρονται πρός τάς γυναίκας μετά μεγίστης φιλοφρο

σύνης, τάς εκτιμούν δλιγώτερον.

Ψ

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Μία νέα σάτυρα ύπό τόν τίτλον «Ή κωμωδία τοϋ Αριστείου - έξεδόθη. 
διακωμωδούσα τήν απονομήν τοϋ Αριστείου τών Γραμμάτων καί Γεχ,νών. 
γραφείσα άπό τόν κ. Γρ. Ξενόπουλον.

ΜΗΝΑΣ ΚΑΨΑΝΗΣ
Ύπό τό κράτος σπουδής διά νά κυκλο- 
φορήσωμβν τό προηγούμενον τεύχος 
μας έκάμαμεν fiva λάθος : Έδημοσςεΰ- 
σαμεν τήν είκόνα τοΰ κ. Μ. Καψάνη, 
άρχαίου Δημ. Συμβούλου, ώς είκόνα 
τοΰ άρτι εΙσαχΟέντος είς τά Δημοτικά 
πράγματα κ. Ζαχαρίου. Έκ καθήκον
τος έπανορΟοΰμεν τό λάθος, άναδημο- 
σιεύοντες τήν είκόνα τοΰ κ. Καψάνη, 
ό όποιος είναι στοργικός φίλος τοΰ 
Περιοδικού, Βιομήχανος έπί μακρά «τη 
μοχθήσας καί παράγων τοΰ τόπου 
σημαντικός, μετ’ άφοσιώσεως υπηρε

τών τά συμφέροντα τοΰ Δήμου.

Η ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ

Τί έστοίχισεν εις τούς Συμμάχους δ μέγα; αύτός καί μοναδικός είς τούς 
αιώνας πόλεμος:

Έπλήρωσαν τήν νίκην των πολύ ακριβά οί Σύμμαχοι. Εϊς αίμα έρχεται 
πρώτη ή Γαλλία, ή δποία κλείει τόν απολογισμόν τη; μέ 1,385,000 νεκρούς, 
έπειτα ή Αγγλία μέ 835,000 νεκρούς, κατόπιν ή ’Ιταλία μέ 569,000, 
μετ’ αύτήν αί Ήνωμέναι Πολιτείαι μέ 50,000 καί τελευταΐον τό Βέλγιον 
μέ 38,170 νεκρούς.

Έν άναλογία πρό; τόν πληθυσμόν έκάστης Συμμαχικής χώρα; πάλιν 
έρχεται πρώτη ή Γαλλία εϊς άπωλείας μέ σχέσιν 3,55 7ο έπί τοΰ πληθυ- 
σμοΰ της, δευτέρα δμως έρχεται ή ’Ιταλία μέ άναλογίαν 1,53 °/0 έπί τοΰ 
πληθυσμού της, είτα ή Αγγλία μέ άναλογίαν 1,53 °/0, κατόπιν τό Βέλγιον 
μέ άναλογίαν 0,50 " n καί τελευταϊαι αί Ήνωμέναι Πολιτεία-, μέ άναλο
γίαν 0,04 °/ο·

Είς τάς δαπάνας άντιθέτως έρχεται πρώτη ή Μεγάλη Βρεττανία, εις 
τήν όποίαν δ πόλεμος έστοίχισε 167,000,000,000, μετ'αύ- 
τήν ή Γαλλία μέ δαπάνας 164,000,000,000, μετ' αύτήν 
αί'Ηνωμ. Πολιτείαι μέ 151,000,000,000, είτα ή ’Ιταλία μέ 
72,000,000,000, κατόπιν τό Βέλγιον μέ 13,000,000,000. 
καί τελευταία ή Ελλάς μέ 6,000,000.000.

Έν συνόλφ δηλαδή οί Σύμμαχοι έπλήρωσαν τήν νίκην 
των μέ 576,000,000,000 φράγκων.

Είς τάς δαπάνας ταύτας δέν συμπεριλαμβάνονται 
αί καταστροφαί βιομηχανιών καί μνημείων, ώς ή τοϋ 
ίσχυροτάτου φρουρίου και τοΰ Δημαρχείου τής Πβρόν, 
τής Μητροπόλεως τοΰ Σουασόν, μνημείου τοΰ 12 καί 14 
αίώνος, τής έν Παρισίοις έκκλησίας Σάν Ζερβαί, δπου 
ήρ-.θμήθησαν καί 100 θύματα, τών οικιών τής πλατείας 
τοΰ Δημαρχείου τοΰ Σάν Κεντέν, τοϋ Δημαρχείου τοΰ 
Άρράς, χρονολογουμένου άπό τοΰ 16 αίώνος, τής έκκλη
σίας τοϋ έπί τού Ούάζ Τρασύ λέ Βάλ, μνημείου τοΰ 15 
αίώνος, τής Μητροπόλεως τοΰ Νουαγιόν, ένός άπό τά 
άρχαιότερα μνημεία Τέχνης τής Γαλλίας καί τέλος τής 
Μητροπόλεως τοΰ Ρένς.

*
ΝΕΟΝ ΓΚΑΖ

Είς τήν Αμερικήν ή κυβέρνησ-.ς κάνει πειράματα 
πρός άπόσταξιν τού σανοΰ, τοΰ σίτου, τής. κριθής καί 
τής σικάλεως, έντός φρυξικαμίνων, όμοιων πρός τάς 
τού Φωταερίου, προϊόν τής όποίας θά είναι ή έκλυσις 
’Υδρογονάνθρακα;, δηλαδή άερίου εύφλεκτου, δπως τό 
Γκάζ, δπερ θά χρησιμοποιηθή ώς κινητήριος δύναμις.

Πρώτος έδοκίμασε τοΰτο τό 1914 δ Καναδός μηχα
νικός κ. Τζώρτζ Χάρισσον.

Σημειωτέον δτι δέν πρόκειται περί νέας έφευρέσεως. Ή ’Επιστήμη, 
δηλαδή συγκεκριμένοι; ή Χημεία, άπό μακροΰ γνωρίζει δτι, έκτος τού 
Γαιάνθρακας, καί κάθε άλλη δργανική ούσία, βάσις τής όποίας έν τή συστά- 
σει τη; είναι μόνον ό Άνθραξ, δ ζωϊκός, φρυσσομένη έν κλειστφ χώρφ, 
έκλύει αερώδη 'Υδρογονάνθρακα, δηλαδή έν προσμιξει Ύβρογόνον καί 
Άνθρακα, δστις κυρίως προσδίδει τήν φωτιστικήν ιδιότητα είς τό Ύβρογό
νον, διότι τούτο καί άκάθαρτον άκόμη καίεται δΓ άχρόου ή άτόνου φλογός.

Οΰτω καί έκ τοϋ ξύλου διά φρύξεως εκλύεται Ύδρογονάνθραξ, κ’ έκ 
τού ελαίου, καί έκ τοϋ βουτύρου, καϊ έκ τών οσπρίων, καί έκ τών σαρ
κών, άν δέ προτιμάται μέχρι σήμερον δ Γαιάνθραξ έν τή παραγωγή τοϋ 
Φωταερίου, τοΰτο δέον νά άποδοθή εις τό δτι, έν σχέσει μέ τάς άλλα; 
οργανικά; ούσία; κα! τήν πτωχοτέραν άπόβοσίν των, καταντφ ή παρα
γωγή εύθηνοτέρα.

Τώρα άν οί Αμερικανοί άποφασίζουν νά θυσιάζουν τόν σανόν καί πρό 
πάντων τόν σίτον, καθ’ δν χρόνον ήμεΐς μόνον ποΰ δέν λιμοκτονοϋμεν, 
τοΰτο σημαίνει δτι έχουν μεγάλα πλεονάσματα. Έπρεπε δμως νά συλλογι- 
σθοϋν καί ήμάς.

* Έάν φοβείσαι ιήν λύπην, είνε τό ίδιον ώς νά πάσχης δίς άπό αύτήν.

* 
ΧΙΟΝΟΘΥΕΛΛΑΙ

Ή Καλλιφορνία έχει καταντήσει λόγφ τών φυσικών καλλονών της καί 
τών ώραιων φωτισμών της ή δημοκρατία τοΰ Κινηματογράφου. Όλα τά 
μεγάλα Αμερικανικά κινηματογραφικά σπίτια έκτισαν πελώρια «Στούντιο» 
καί εργάζονται νυχθημερόν.

Πρό τίνος ένέσκηψε έκεΐ κΰμα ψύχους τρομερού καί μία χιονοθύελλα 
άσπρισε τά γραφικώτατα περίχωρα τοΰ Σάν Άντζελος. Πυρετός άμέσως 
εϊ; τά Στούντιο. Συγγραφείς έξεφούρνισαν σενάριό μέ χιονοθύελλαν έν 
σπουδή, καί όπερατέρ καί σκηνοθέται καί ήθοποιοί «έγύριζαν» είς τά χιονι
σμένα τοπεϊα. Προμυνύεται οΰτω νέον κύμα ψύχους.... έπί τής οθόνης.

*
' Ο γάμος είναι πρόσθεσις, ή κληρονομιά διαϊρεοις, δ έρως πολλαπλα

σιασμός καί ό τάφος άφαίρεσις.

Φ
ΑΜ’ Ο ΚΥΡΙΟΣ ;

Νά μή θέλη νά έγγραφή κανείς είς τήν «Είκονογραφημένην» είναι 
δικαίωμά του. Άλλά νά δεχθή δύω τρία φύλλα, νά είπή, δταν τοΰ έπήγε 
ή άπόδειξις πληρωμής, δτι θά πληρώση ΰπό τόν δρον νά τοϋ βάλωμε τήν 
ρεκλάμαν του, καί κατόπιν, δταν τοΰ έδημοσιεύσαμεν τήν διαφήμησίν του, 
έλαβε δέ καί 12 τεύχη, νά άρνηθή, δέν είναι δικαίωμά του.

Αύτά μάς έκαμε δ ιατρός κ. Γ. Έμανουήλ, Άγ. Κωνσταντίνου 13.

*
* "Οποιο; ίΊγει δ,τι γνωρίζει, κάμνει δ,τι δύναται καί δίδει δ,τι εχει, δέν 

ύποχρεοΰται είς τίποτε περισσότερον.
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ΤΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

Ή «Εικονογραφημένη! άναγγέλλει 
τήν προσεχή έκδοσιν τοϋ διά τό έτος 
1922 τόμου τοϋ -Εγκυκλοπαιδικού 
Ημερολογίου I. Α. Βρετοΰ», τοϋ όποίου 
άνέλαβε τήν έκδοσιν άπό κοινού μετά 
τοΰ γνωστού Βιβλιοπωλείου «Εστία» 
τοΰ κ. 1. Δ. Κολλάρου.

Τί νά σάς εϊπωμεν περί αύτού; Χαρτί 
άπό τό βαρύτιμον τής «Εικονογραφη
μένης», εικόνες 300 περίπου, ύλη, ίκα- 
τόν άρθρα, άπό τήν Εθνικήν 'Ιστορίαν, 
άπό τάς Έπιστήμας, άπό τάς Τέχνας, 
άπό τά Γράμματα, άπό τά Μεταφυ
σικά Φαινόμενα, άπό τήν Γεωλογίαν, 
τήν Ιστορίαν, τήν Υαλουργίαν, τήν 
Βιομηχανίαν, Στατιστικαί. Όδηγίαι διά 
τό νοικοκυριό, διά τήν περιποίησιν τοΰ 
έαυτοΰ σας, διηγήματα, ποιήματα, σάτυ- 
ραι, ευθυμογράφημα καί δέσιμον πολυ- 
τελέστατον· Δεκαπέντε δέ τυπογραφικά 
φύλλα' δηλαδή 300 σελίδες περίπου. 

Έτοιμασθήτε λοιπόν άπό τώρα, 
διότι μετά ένα μήνα θά λάβετε τήν 
σχετικήν αγγελίαν.

*
■ ’ Υπάρχει μετριοφροσύνη ή όποια δεν 

είτε άλλο, ή μανδύας τής υπερηφάνειας.

*
ECHECS-FIN DE PARTIΕ

Άποκαλεϊται είς τό σκάκι Fin de 
partie ή τελική φάσις τοΰ άγώνος 
ήτις δύναται νά έλαβε χώραν πραγ- 

ματικώς μεταξύ δύο παικτών (ώς τό παρατιθέμενον σχεδιάγραμμά) ή 
νά ή ύφ’ ένός συνθέτου έσχεδιασμένον.

Διαφέρουσι τών προβλημάτων, καθ’ δτι δ άριθμός τών κινήσεων δέν 
είναι επακριβώς καθωρισμέ- 
νος, μή έπιδιωκομένης άπο- 
κλειστικώς τής αιχμαλωσίας 
(mat) τοϋ άντιπάλου βασι- 
λέως, άλλ*  άλλοτε μέν άπλής 
έξουβετερώσεως τοϋ άγώνος 
(pat ή nulle), άλλοτε δέ τής 
νίκης δι’άποκτησεως τής υπε
ροχής, ής ή μοιραία συνέπεια 
παραλείπεται, ώς έννοουμένη 
ευκόλως.

* Μέχρι τών τεσσαράκοντα ετών ή γυνή έχει είς τήν καρδίαν της τεσσα

ράκοντα ανοίξεις, άλλά μετά τό τεσσαρακοστόν εχει τεοοαράκοντα χειμώνας.

Είς τά Fins de partie δέν 
άπαντά ή καλλιτεχνικότης 
έκείνη ή διακρίνουσα συνή
θως τά προβλήματα. ΕΙς άμ- 
φότερα δμως τά είδη ταΰτα 
προβάλει ή Σφίγξ τήν αύτήν 
άγνωστον X διά τήν άνεύρε- 
σιν τής όποιας ή όδός είναι 
κατά τό μάλλον καϊ ήττον 
κεκαλυμμενη και σκοτεινή, ό 
τρόπος κατά τό μάλλον καϊ
ήττον έμμεσος καί πολύπλοκος, τά τεχνάσματα κατά τό μάλλον καϊ 
ήττον άπρόοπτα καϊ εύφυά. ν ςκαςςης

*
* 'Η καλλίτερα σάλτζα είνε ή πείνα, επειδή δε αυτή ποτέ δεν λείπει άπό 

τους πτωχούς, διά τοΰτο αύτοί τρώγουν πάντοτε με δρεξιν.

Noirs (D. Μ.)

Blancs
Les Blancs gagnent.

*
Al ΒΡΑΧΕΙΑΙ ΜΑΣ

Ό πόλεμός έτελ«ίωσ« λοιπόν. Αύτό άποδϊίκνύουν τά πανταχόθεν κατα- 
φθάνοντα έμβάσματα. Εύχαριστοΰμεν δθεν τούς κ. κ. Τ. Βόγλην, Η. Ρεβε- 
ζούλην, Ν. Αυμπίρην, Στ- Μπολοβίνον, I. Μπεμβενίστ, Ν. Τσαγκάρην, Έμ. 
Τριποδάκην, Κούλην Μενουδάκον. Α. Γεωργιάβην, Άχ. Καρατζάν, Κ. Α. 
Δαμόέργην, Ν. Σαΐταν, Κ. Σεϊζάν, I. Δημητριάδην, Άλ. Παυλίδην, Χαράλ. 
Αεούσην, Άσφ. Έτ. «Ανατολή», Ηνωμένα Βουστάσια, Ίω. Σαπήραν, Β. 
Κασδόνην, Κ°ν Στεφ. ’Εμπειρικού, Χ· Πραπόπουλον, θ Σκλέπαν, Φιλολ. 
Σύλλογον «Παρνασσόν», Ζυθοπωλείου «Ήβη», Άνδρ. Άγγελόπουλον, Χρη
ματιστήριου, Α. Ρούλιαν, Ε. Μπάλταν, Ε. Αυγνόν, Ν. Σαλήν, Μ.κ. Λυκού- 
βην, Χαρ. Διφόνην, Κ. Άδρακτάν, Μερ. Βρβττανίαν, Μαλικόπουλον, Χρ. 
Σακελλαρόπουλον, Ήλ. Γιαννακόπουλον, Ίω. Κουτσαλέξην, Σ· Σαλίμπαν, 
Άθ. Βρυζάκην, Φιλεκπαιδευτικήν Εταιρίαν, Γιαννάκην, Π. Χαραμήν, Κικήν 
Παπαλεονάρδου, ’Εταιρίαν Παληοΰ, Οικογένειαν Άντ. Παληοΰ, Εύστ. 
Καμμένον, Μίλτον Πουρήν Πειραιά, Μπουντούρουγλου Σμύρνην, Ric. 
Zannoni Padova. Δ. Α- Κιοσσέογλου Δαμασκόν. Έμβάσματά σας έλήφθη- 
σαν. ΕύχαριστεΙ ή «Εικονογραφημένη· διά τήν στοργήν, μέ τήν όποιαν 
τήν περιβάλλετε.

*

ΚΑΜΑΡΩΣΤΕ ΜΥΑΛΑ!

θέλετε νά μάθετε μερικούς άπό έκείνους, περί τών όποιων όμιλοΰμεν 
είς τήν έν τή α’ σελίδι δήλωσίν μας, δηλαδή άπό τούς διαγραφέντας, διότι 
τό ύπ’ άρ. 194 τεύχος ήτο άφιερωμένον εΐς τά γεγονότα τής έπανόδου τοϋ 
Βασιλέως ;

Ή κυρία Ελένη Μ. Νεγροπόντη έξ Αθηνών, δ κ. θ. Χαριλάου έξ Αλε
ξάνδρειάς, Π. Μαρούλης έκ Πειραιώς. Κ. Φωτεινός Καθ. Πανεπιστημίου. 
Γ. Εμμανουήλ ’Ιατρός, Γ. Μωραΐτης έκ Κάρδιφ, ’Ελλην. Λέσχη έκ Σμύρ
νης, Ξυδιας καί Κλοκανδς έκ Μασσαλίας, Ελλην. Αέσχη Αλεξάνδρειάς, 
Κ. Κωνσταντινίδης έκ Μασσαλίας.

Ένας δέ σπετσέρης άπό τό Σουέζ, δ όποιος άνέσυρε άπό τό γουδί του 

δλην τήν σοφίαν του διά νά μας σημείωση έπί τοΰ έπιστρεφομένου τεύ
χους του «Κατάλληλον δι’ επιτόπιου κατανάλωσιν» τί σάς λέγει; Όνομά- 
ζεται Έμ. Σοφός. Δέν μάς στέλλει τάς 132 δρ. ποΰ μας καθυστερεί 6 όλό- 
κλήρα χρόνια τώρα;

Καί άντιθέτως, έχοντες τήν άξ'ωσιν, Ισως νά παρέλθωμεν έν σιγή τήν 
κατάληψιν τής Σμύρνης και τής Θράκης, μάς έπέστρεψαν τό φύλλον οί 
κ. κ. Δ. Βασιλείβης ιατρός, Άλφρ. Ρότσιλδ, Σπ. Τρικούπης, Ν. Νικολό- 
πουλος Φαρμακοποιός, I. Κουτσαλέξης, Γ. Στρούμπος.

Υπήρξαν δέ καί μερικοί, οί όποιοι συναισθανόμενοι πόσον ήλίθιον είναι 
τό διάβημα τής διαγραφής των, περιέπεσαν εις άλλην ήλιθιοτέραν γκάφαν. 
Διά νά μή άνακαλύψωμεν ποιοι είναι οί ηλίθιοι, ποΰ μάς έπιστρέφουν τό 
φύλλον ή οί ανήθικοι, οϊτινες πιθανόν νά μάς οφείλουν 6—7 έτών δικαιώ
ματα τού Περιοδικού, μάς έπέστρεψαν εσχάτως τεύχη, μέ τήν έξής έπιγρα
φήν: «Οίκονωγραφιμένην — Atene — Refous6». Ούτε ποιοι είναι μαντεύο- 
μεν, διά νά μή συνεχίσωμεν τήν προς αύτούς άποστολήν, οϋτε τίποτε άλλο. 
Είδατε σείς ποτέ έλεεινοτέραν άνανδρείαν ;

*

Άλλ’ άν διαγράφωνται ούτοι, καί καθαρίζονται οί αληθινοί καί πατριω
τικοί φίλοι τού Περιοδικού, καί μένει εΐς τάς τάξεις αύτών ή κρέμα τοΰ 
πνεύματος, ή άληθώς βιανοουμένη τάξις, δχι άπλώς ή πλουτοκρατική, οί 
βαρκάρηδες τής χθές, οί άγνώστου προελεύσεως, έχομεν καί σωρείαν νέων 
έγγραφών.

Οΰτω ένεγράφησαν νέοι: 01 κ. κ. Ric. Zannoni Padova, 0. Μοσχο- 
νάς Μάντσεστερ, I. Νουσιάδης ’Ιωάννινα, Καλυψώ Βεργωτή Αωζάννη, Άθ. 
Πετσκόπουλος Λέσκοβατς, Πάτερ Γαβριήλ Μονή Σουρβιάς, Άρ. Δασκαλό- 
πουλος Άντισ. Πεζικού Λαμία, Φωτ. Κωνσταντινίδης Φαρμακοποιός Λε- 
βαδεία, Μενέλ Ξανθάκος 'Ιατρός έν Εηροκαμπίφ Σπάρτης, Γ. Δρίτσας Πει- 
ραιεύς, Άντών. Καραμανλής, Ξεν. «Αμερικής» Δεδέαγατς, Δ. Λίγδας ιατρός 
Λαγκαδά. Ε. Παπαδόπουλος Πρόεδρος Πρωτοδικών Θεσσαλονίκη, Π. Σκά
σης Πρεσβευτής Μαδρίτη, Prof. Ronchi Padova, Ε- Πετροκόκκινος Μάλτα, 
Αίμ. Βαμβάκης έξ Έλσιγκφορς, Mme Malet. Saint Denis sur Seine, 
Prof. Chopard Newchatel, Σπυρ. Πυρόλινος Cape Town, Δ. Κιοσέογλου 
Δαμασκός Υ. M. C. Α. καί Δημ. Μπουντούρογλου έν Σμύρνη, Στέφ. Στα- 
ματιάδης Παραγγελιοδόχος, Τ. Βόγλης, Στεφ. Μπολοβΐνος, Ντιντής Βοτά- 
ρος, Έμ. Τριποδάκης Συνταγμ. Επιμελητείας, Ν. Λυμπέρης, Έμ. Λιγνός. 
Λ. Ρούλιας, Ν. Σαλής, Ε. Μπάλτας, Π. Πίπας, I. Δημητριάδης Πλ. Β. Ν. 
Ήλ. Ρεβεζούλης, Ν. Τσαγκάρης, Κ. Κοτζιάς, Κούλης Μενουβάκος, X, 
Διφόνης, θρ. Βάρβογλης, Σπ. Παΐπέτης Πληρεξ. Κερκύρας, Άντ. Καρτά- 
λης Πληρεξ. Βόλου καί I. Γάσπαρης Άντισυν. Χωροφ.

Έπίσης διά τών έν Παρισίοις αντιπροσώπων μας 
κ. κ. I. Φλισκουνάκη καί Σίας ένεγράφη δ κ. Καλέ- 
τσιος έν Καβάλλφ, οί κ. κ. Ange Camilos, καί Zlo- 
tanos & Polychronis έν Παρισίοις. διά τών έν Αίγύ- 
πτφ Γεν.Αντιπροσώπων μας κ.κ.Άδελφών Κασιγόνη 
οί κ. κ. Δ. Ήλιόπουλος έν Άλεξανδρείφ — Ramleh, 
Εύτυχία Χατζή Γεωργάκη έν Άλεξανδρείφ καί Ίω. 
Ποθητός έν Άλεξανδρείφ — Ramleh. Βαφειάδης, Τη- 
νιογιαννουδάκης διά τού έν Δαμασκφ κ. Δ. Κιοσσέο- 
γλου. Όλους τούς νέους φίλους μας εύχαριστούμεν 
άπείρως, καθώς καί έκείνους οϊτινες έμεσολάβησαν, 
εΐμεθα δέ βέβαιοι δτι γρήγωρα θά έκτιμήσουν τό έργον 
μας καί θά τό ύποστηρίξουν συνιστώντες αύτό καί 
είς άλλους γνωρίμους των.

*
* Αί γυναίκες αί όποϊαι γοητεύονται άπό τήν στρα

τιωτικήν οτολήν, ομοιάζουν τάς μικράς νυκτερινός 

χρυοαλίδας, αί όποϊαι πίπτουν άνοήτως καί καίουν 

τα πτερά των εις το φώς τής λυχνίας.

*
ΟΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΙ ΜΑΣ

Ή «Εικονογραφημένη» μέ τήν άποκατάστασιν 
τής γαλήνης μετά τόν πόλεμον, εύρύνουσα τόν κύ
κλον τών έργασιών της, έγκαθιστά νέους αντιπροσώ
πους άπανταχοϋ τής Ελλάδος καί έν τφ Εξωτερικφ.

Οΰτω έν Θεσσαλονίκη άνεγνώρισε άντιπρόσωπόν 
της τόν ιατρόν κ. Δ. Βακιρτζήν, έν Παρισίοις τού; 
κ.κ. I. Φλισκουνάκην καί Σιον, έν Καβάλλφ τόν 
κ. Δ. Κιαφόπουλον, έν θήβαις τόν κ. Γ. Ρ-,βην, έν 
Λεβαδείφ τόν κ. Γ. Σώκον, έν Καλάμαις τόν κ. Π. 
Άνδρεΐκον, έν Άβδίς Άμπέμπα τής Άβυσινίας τόν 
κ. Α. Καβαδίαν, καί έν Αίγύπτφ τούς κ. κ. Αδελ
φούς Κασιγόνη.

Προσεχώς «ά γνωρίσωμεν καί τούς είς άλλα μέρη 
άναγνωρισθησομένους τοιούτους.

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, ΤΥΤΓΟΓΡΑΦΕΙΟΝ "ΕΣΤΙΑ- 12798


