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|'H είκών μας είναι καί αύτή άπό τάς τοι
χογραφίας τοϋ άνακτύρου τοϋ Μονάχου, τάς 
όποίας κατ’ έντολήν τοΰ Βασιλέως Λουδο
βίκου, πατρός τού άειμνήστου *ΟΦ<ονος,  
ίγραψεν ύ περίφημος ζωγράφος von Hessj.
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ςττάλιν έπί τον παλαιού τροπαρίου, τό δποϊον ακούομεν 
^^γύρω μας ψαλλόμενου. Μία είκών, μία φράσις,ΐσως ενα 
κόμμα παραλειφθέν, έδωκαν αφορμήν είς σχόλια κατά τό 
δοκοϋν καί συμφέρον.

Σχόλια χυδαία δέ. Σχόλια ΰπομιμνήσκοντα παρελθοΰσαν 
περίοδον. Σχόλια παρόν σιάζοντα ώς ΰφισταμένην Ακόμη την 
διαίρεσιν.

Είναι “μαύρη*  ή «Εικονογραφημένη». κατά τούς μέν, 
διότι ανέφερε τό όνομα κάποιου τής Αντιθέτου παρατάξεως 
είς τό προηγούμενου φύλλον. Είναι “μαύρη*  κατά τούς δέ, 
διότι δέν έγραφε και διά τούς «ήμετέρους» τίποτε. Μαύρη 
καί διά τάς δύο παρατάξεις, διότι έδημοσίευσε είκόνα προ
σώπου δι άμφοτέρας Ανεπιπιθυμήτου. Μαύρη κατά πολ
λούς, διά τόν ένα ή τόν άλλον λόγον, προσωπικόν πάντως.

Μάς ένθυμίζουν ταΰτα έπεισόδιον σημειωθέν τό 1921. 
Καλός φίλος τοΰ περιοδικού, εργαζόμενος παρά δημοσία 
ΰπηρεσία, ένέγραψε ώς συνδρομητάς συναδέλφους του.Έστά- 
λησαν τά φύλλα είς τούς έγγραφέντας, άλλά μόλις μία δακτυ- 
λογράφος ήνοιξε τό δι αυτήν τεΰχος καί είδε είς ίίνασκόπη- 
σιν τών πολιτικών γεγονότων είκόνα τοΰ Σονάρ και τοΰ 
Βενιζέλου έπί τής < Προβάνς έπεσε κραυγάζονσα γοερώς 
τίλλουσα τιΐ μαλλιά της καί έκβάλλονσα αφρούς.

Σκάνδαλον! Τά γραφεία Ανάστατα! Κινδυνεύει ή θέσις 
τοΰ αθώου υπαλλήλου!

Διεξάγεται άνάκρισις καί άποδεικνύεται, ότι ή τόσον άπο- 
τροπιασθέΐσα έπί τή θέα τών εικόνων έκείνων ήτο φανατική 
Βενιζελική, διωρισμένη ΰπό τού Βενιζελικον προκατόχου

ΕΝΊΓ¥ ΠΟΧΕΙΧ ΑΠΟ ΕΝΑ Λ1ΗΙΜΑ

CTfa'i πάλιν πλημμύραι είς τήν Μακεδονίαν καί τήν Θράκην. 
CsV Φαντ ασθήτε μήνα’Απρίλιον,'μέ Ανομβρίας, μέ. αιθρίαν, μέ 
καλοκαιρίαν, νά πλημμυρίζουν οί ποταμοί καί αί λίμναι καί 
νά κατακλύζουν τεράστιας έκτάσεις. Μέγας είσαι Κύριε! 
Είναι νά κάνη κάνεις τόν σταυρό του μέ τά... .πόδια:

Έδόθη όμως καί τοΰ μυστηρίου αυτού ή λύσις. Μέ τήν 
ΰψοισιν τής θερμοκρασίας, ήρχισαν νά τήκωνται τά καλύ- 
πτοντα τιι βουνά τής Βουλγαρίας, άπό τό όποια πηγάζουν 
οί διαρρέοντες τήν Μακεδονίαν καί τήν Θράκην ποταμοί, 
χιόνια, καί ούτω τά ύδατά των ΰπερέβησαν τήν συνήθη 
στάθμην καί έξεχείλισαν Ακάθεκτα.

Μέγας είσαι Κύριε! άλλη μιά φορά.

*
Μας είχαν πή τόσα πολλά διά τόν ’Επίσκοπον Σάμου 

κ. Ειρηναίον! Μάς είχαν πή, άτι είναι μορφοιμένος, οτι 
νεωτερίζει, δτι, μέ μιά λέξι, δέν είναι «καλόγερος:.

’ Επιστεύσαμεν λοιπόν, άτι Είρη - νεάζει, άτι είναι προοδευ
τικός, «οτι καταλαβαίνει» τήν «Εικονογραφημένη»·· καί τοϋ 
τήν έστείλαμεν. Τού έστείλαμεν δηλαδή τό πρώτον φύλλον, 
όπως τό έστείλαμεν καί σέ κάποιον Χατζηγεωργίου, οίνέμ- 
πορον τής Σάμου καί είς πολλούς άλλους.

Φαντασθήτε δμως τήν έκπληξίν μας, δχι τόσον διά τόν 
οίνέμπορον, ό όποιος στό κάτω - κάτω τής γραφής δέν είχεν 
ανάγκην πνεύματος, Αφοΰ πωλεϊ αύτός ό ίδιος, δσον διά τόν 
κ. Ειρηναίον, ό όποιος απεδείχθη κάθε άλλο Από Είρη-νέος, 
δηλαδή καλόγερος, μέ θεωρίαν μόνον ’ Επισκόπου, διότι μάς 
έπέστρεψε τό σταλέν αύτώ φύλλον.

’’Ετσι, υποστηρίζονται έν "Ελλάδι αί εκδόσεις τού μοναδι
κού τύπου τής < Εικονογραφημένης ».

Είς τούς διαγραφομένους θά άποστείλωμεν προσεχώς τήν 
Παρισινήν έκδοσιν «Ει: ιιιι» ή τούς Άθλονς τοϋ Γιαγκούλα 
κατά τήν νεωτάτην έκδοσιν.

έν τή διευθύνσει τής περί ής ό λόγος κρατικής υπηρεσίας.
"Ολοι αύταί αί φραστικαί, είκονικαί, ή κομματικοί 

άφορμαί δέν είναι τίποτε άλλο παρά εύσχημος ιδιοτέλεια.
’Εκείνο, τό όποιον εχομεν νά τονίσιομεν, είναι τοΰτο ■ Ή 

Εικονογραφημένη» δέν Ασκεί πολιτικήν. Δέν Ανήκει είς καμ
μίαν παράταξιν. Ούτε έχει αύτό τό δικαίωμα. Ή «Εικονο
γραφημένη*  έχει μίαν θρησκείαν. Θρησκεία της τό συμφέ
ρον τήςΈλληνικής πατρίδας καί ούδέν πλέον.

Άλλα τό έργον τής «Εικονογραφημένης» είναι, φρονού ■ 
μεν, άδικον rd κρίνεται μονομερώς άπό έν τεΰχος έκάστοτε. 
Σήμερον καταντούν λαλίστατοι μέχρι φλυαρίας οί δεκαεπτά 
τόμοι τής πριότης περιόδου της, οί όποιοι Απεικονίζουν ζων
τανά τήν εθνικήν έκείνην περίοδον.

'// «Εικονογραφημένη» μίαν έχει ΰπερτάτην ΰποχρέωσιν: 
-Vd παρακολουθή τά εξελισσόμενα γύρω μας γεγονότα, διότι 
είναι αυτή τό κάτοπτρου τής συχρόνου ζωής, αυτή ή σύγ
χρονος ιστορία εικονογραφημένη, ήτις μετά καιρόν, μέ τάς 
Αδιάψευστους εικόνας της, θά είναι πολύτιμος είς τούς έπερ- 
χομένους.

Τήν αρχήν αύτήν έτήρησε ό έκδοτης της μέ θρησκευτικήν 
εύλάβειαν έν σαφεστάτη έπιγνώσει καί βαθεία συνειδήσει τής 
ΰπερτάτης πρός τήν "Ιστορίαν ΰποχρεώσεως καί ευθύνης του.

Μή παίζωμεν λοιπόν έν ού παικτοίς. Κανείς δέν έχει τό 
Ανάστημα νά σχίση άπό τήν "Ιστορίαν σελίδας ή νά προσ- 
θέση τοιαύτας κατά τό δοκοϋν ή συμφέρον έκάστοτε, διά νά 
Αγνοηθούν ή Απαθανατ ισθοϋν είς τούς έπερχομένους γεγο- 
γονότα ή πρόσωπα.

Εράνους δεξιά καί αριστερά Ακούομεν.'Έρανον υπέρ τών 
παπάδων, έρανον υπέρ τών έμπορων τής όδοΰ Έρμου, 
έρανον τόν... τάφον τοΰ "Αγγλου ποιητοΰ Μπρούκ.

’Ανοίγει λοιπόν καί ή «Εικονογραφημένη» τόν ίδικόν της 
έρανον υπέρ τών πτωχών της. Καί είναι πτωχοί της, δσοι 
δέν έχουν νά πληρώσουν μίαν έτησίαν συνδρομήν της δια- 
κοσιόδραχμον.

’Ιδού λοιπόν οί πτωχοί της: Κλινική Καραμάνη, [Ιερά- 
κης, Θ. Ριχ. Ύψηλάντης, Κυρία τοϋ υίοϋ Άπέργη, κό- 
μησσα Λουιζα Ριανκούρ, Εύθυμος Ζολώτας κλπ.

*
Μία τράπεζα, ή Αγγλοαμερικανική έπεσε καί δλοι εύρέ

θησαν . .. Αναμάρτητοι.
"Ετσι εϊμεθα άνανδροι. Μόλις έστραβοπάτησε, μόλις έσκόν- 

ταψε, δλοι έβαλαν τόν λίθον τοΰ Αναθέματος κατά τοϋ Διευ- 
θυντοΰ της.

Άλλά μή τάχα δέν γνωρίζομεν πώς καί διατί έπεσε, ή 
Αγγλοαμερικανική; Καί μή τάχα δέν γνωρίζομεν ποιος έπρο- 
κάλεσε τήν πτώσιν αύτής, καί παρασκευάζει καί άλλων τήν 
πτώσιν;

Γνωρίζει μεθ' ήμών ολος <5 κόσμος, δλη ή κοινωνία, τον 
δολοφόνον αύτόν τής οικονομικής πίστεως τοϋ τόπου, όπως 
τόν γνωρίζει καί ΰπό άλλην μορφήν δολοφόνον.

*
’Ανεξήγητος μοΰ είναι ό περί τόν τάφον τοΰ Ροϋπερτ 

Μπρούκ θόρυβος. ’Άς έχη τήν γήν του έλαφράν <5 άνθρω
πος.Άλλά διατί τόν Ανασύρουν τώρα Από τήν άφάνειαν ;

Δέν ξέρω τί είχε γράψει ό χριστιανός! "Αν όμως υπο
χρεωθώ νά κρίνω τά «απαντά του», ποϋ μάς έστειλαν έξ 
'Αλεξάνδρειάς τά «Γράμματα», θά ήρκούμην νά πώ :

— Ό Θεός νά σχωρέση τής μόνες αμαρτίες του, τά.... 
ποιήματά του. ΤΟ κεντρί
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Τρ Κ τών διασωζομένωλ· οικογενειακών εγγράφων καί .τλη- 
1-7 ροφοριών. ή γέννησις τοΰ ίίεμε/.ιιοτοΰ τής οικογένειας 
ΐ Μπόταση χρονολογείται άπό τών πρώτων έτών τής 

ΧνΐΙ'Ιζ έκατονταετηρίδος, ήτοι μετάξι' τοϋ καί τοΰ
1630. Οΰτος ώνομάζετο Λάζαρο;.

Κατά τόν Λαμπρινίδην ή οικογένεια του είχεν η ίίάσει εϊς 
την 'Αργολίδα έκ Μονεμβασίας, ήτο δέ Ιταλό- Αλβανικής 
καταγωγής. ' Αλλως τε τό όνομα Μπόταση σιόξεται καί σή
μερον έτι εϊς διάφορα μέρη τής ’Ιταλίας, ιδίως δέ έν Βενε- 
τί</ καί έν Τεργέστη.

"Ενεκα τής μεγάλης του ευφυΐας, τής σωματικής του δυ- 
νάμεως, τής ανδρείας του και τής τόλμης του, ό Λάζαρος 
ύπήρξεν ό πρώτος Χριστιανός, δστις ύπό τοΰ Σουλτάνου 
Μεχμέτ τοϋ IIου διωρίσθη διοικητής τεσσάρων χωρίων καί 
συγχρόνως τής πόλεως καί τοΰ φρουρίου τοΰ Κρανιδίου, 
χορηγηθείσης άντί τής κυριαρχίας έπί τών άνω χωρίων, 
άτινα ώνομάζοντο Βίλια καί έπί πάντων τών Ιδιοκτητών 
τών περιχώρων. Λόγο.) δέ τής μεγάλης του άνδρεία; ήτο 
γνωστός ύπό τό όνομα Αάζαρ- Καπετάν, τοΰ Καπετιιν άντι- 
καταστήσαντος συν τφ χρόνο» τό έπίθετόν του.

Οΰτος έσχεν έξ υιούς, ών ύ πρεσβύτερος ώνομάζετο Δημή- 
τριος. Η κατιι τό τέλος τοΰ XVIIου αίώνος κατάκτησις τής 
Άργολίδος ύπό τών Ενετών (16Β5- 1715) δέν μετέβαλε τά 
πράγματα, ύ δέ Αάζαρ - Καπετάν διετήρησε τά τε προνόμια 
αύτοϋ καί τήν θέσιν του. Γενόμενος ένθερμος ύπαδός 
τών τελετ'τααον έπολέμησε μετ’ αύτών κατά ξηράν τε καί 
κατά θάλασσαν, είτε έναντίον τών Τούρκων, είτε έναντίον 
τών πειρατών, οί όποιοι έδήουν καί έλεηλάτουν τά μέρη 
εκείνα, σφάζοντες άδιακρίτως "Ελληνας, Τούρκους καί Ενε
τούς. Εις τούς αγώνας αύτούς έλάμβανον μέρος, πανταχοΰ 
πρωτεύοντες, καί υιοί τοΰ Λαζάρου, έπενεγκόντες άληθή 
πανωλεθρίαν εις τούς πειρατάς καθ’ δλην τήν Αργολικήν 
άκτήν καί άπαέΛάξαντες αύτήν διά πολλά έτη τής τοιαύτης 
θεομηνίας.

ΙΙληροφορηθεϊσα ταΰτα ή Ενετική Γερουσία, συνεχάρη, 
έτίμησε, καί πλούσιοπαρόχως άντημεκψε τόν Αάζαρ- Κατε- 
τάν καί τούς υιούς του καί συγχρόνως έπεξέτεινε τήν κυριαρ
χίαν του έφ’ δλου τοΰ ι’ίνω καί κάτω Νεσακέ, καταστήσασα 
αυτόν άρχοντα τοϋ τόπου μέ δικαιώματα διαδοχής. Τιμής 
δέ ένεκεν έπέτρεψεν εϊς τήν εύγενή αύτήν οικογένειαν νά 
φέρη ως οϊκόσημον τό έμβλημα τών ιπποτών τοΰ Αγίου 
Μάρκου.

Ο Αάζαρ-Καπετάν άπεβίωσε τφ 1700, διεδέχθη δέ αύτόν 
ό πρεσβύτερος αύτοϋ υιός Δημήτριος, γνωστός ύπό τό όνομα 
Μήτρο - Καπετάν. Έκτιμώντες τάς άρετάς του οί Ί’οΰρ- 
κοι, οί όποιοι έν τφ μεταξύ είχον άνακτήσει τήν ’Αργολίδα, 
άφήκαν αύτφ πάντα τιΐ κυριαρχικά δικαιιόματα καί προνό
μια, ών άπελάμβανεν έπί Ενετοκρατίας. Έκ τών έξ άδελ- 
φών ήτο ό μόνος νυμφευθείς, είχε δέ δύο υιούς, τόν Λάζα
ρον, γεννηθέντα τώ 1725 καί τόν Νικόλαον γεννηθεντα 
τφ 1730.

Τφ 1736, οπότε ό τελευταίος ήγε μόλις τό 5°ν έτος τής 
ήλικίας του, όρδαί Τουρκαλβάνών ένσκήψασαι εξαπίνης καί 
διά νυκτός έναντίον τοϋ Κρανιδίου κατέλαβον αύτό, κατέ
σφαξαν ή ήχμαλώτισαν τούς πλείστους τών κατοίκων καί 
διήρπασαν τά υπάρχοντά των. Έκ τούτων οί διασωθέντες 
κατέφυγον σχεδόν πάντες εϊς Σπέτσας, νήσον κειμένην έναντι 
τοΰ Κρανιδίου. Κατά τήν τραγικήν έκείνην νύκτα ό Μήτρο- 
Καπετάν έξηφανίσθη, ή δέ σύζυγός του, ι’ινομαζομένη Ελένη, 
μετά τοΰ νεωτέρου της υίοΰ Νικολάου κατόρθωσε μετά πολ
λάς περιπετείας νά καταφύγη εϊς Σπέτσας καί νά κρυβή 
παρά φιλική της οϊκογενείφ. Όθεν άπό τής έποχής έκείνης 
(1736) χρονολογείται ή έγκατάστασις τής οικογένειας Μπό
ταση εϊς Σπέτσας.

Ο πρεσβύτερος υιός τοΰ Μήτρο-Καπετάν Λάζαρος, δστις 
τώ 1736 ήτο περίπου δεκαετής, κρύβεις ύπό φίλων, κατόρ
θωσε μετά ύπερανθρώπους προσπάθειας νάνακτήση μετά 
δεκαπενταετίαν τήν θέσιν τοΰ πατρός του, διατηρήσας τό 
έ.πιίινυμον Καπετάν, ενώ ό καταφύγιον εϊς Σπέτσας αδελφός 
του Νικόλαος, άμα τή ένηλικ.ιιόσει του, άνέλαβε τό παλαιόν 
οικογενειακόν όνομα Μπόταση.

Συγχρόνως έπεδόθη εϊς τήν ναυτιλίαν μέ μικρόν τι πλοιά
ριο»· ιδιόκτητον, τρεχαντήριον ή σαχτούριον, ως έσυνείθιζον 
νά τά ονομάζουν κατά τήν έποχήν έκείνην, φύσει δέ δρα
στήριος, τολμηρός καί οϊκονόμος δέν έβράδυνε νά γίνη ιδιο
κτήτης μεγαλυτέρου πλοίου, μπρατσέρας, βραδύτερον καί έτι 
μεγαλυτέρου, βρικίον, καί μέτοχος εϊς άλλα πλοία·

Ινα μή έκταθώμεν πολύ, δέν θά παρακολουιθήσωμεν τόν 
κλάδο»· τής οικογένειας δστις διετήρησεν ώς έπώνυμον τό 
Καπετάν, άλλά θέλομε»· περιορίσει τήν άφήγησιν ήμών εϊς 
τήν βιογραφίαν τοΰ Νικολάου Μπόταση καί τών άπογόνων 
του. Οΰτος τώ 176.5 συνεζεύχθη τή»· Ιωάνναν Καρά καί έκ 
τοϋ γάμου τούτου έσχε τφ μέν 1766 τόν πρωτότοκο»· αύτοϋ 
υιόν Γκίκα»· Μπι’ιτασην, βραδύτερο»· άπέκτησε θυγατέρα δνο- 
μαζομένην Ελένην, τφ 1 762 έσχε τόν δεύτερον αύτοϋ υίόν 
Χημήτριον, μετονομασθέντα ’Αναγνώστην, έτι δέ βραδύτε
ρον, τώ 1784, έσχε καί τρίτο»’ υίόν, τόν Παναγιώτην, τόν 
έξόχως διαπρέψαντα κατά τό»· Άγώνα, άλλά μή εύτυχήσαντα 
νά ί'δη τό τέλος αύτοϋ.

'Ο Νικόλαος Μπότασης άπεβίωσε τφ 1812. Οί τρεις 
αύτοϋ υιοί Γκίκας, Δημήτριος καί Παναγιώτης, γιγνώσκον- 
τες, ότι έ»’ τή ένώσει ή ισχύς, ούδέποτε έσκέφθησαν πρό τοϋ 
άγώνος νά μοιράσωσι τή»’ πατρικήν των κληρονομιάν, έργα- 
σθέντες δέ δραστηρίως, έσχημάτισαν σημαντικήν περιουσίαν, 
ώστε έπί τοΰ Άγώνος εύρέθησαν διαθέτοντες σημαντικά χρη
ματικά ποσά καί δύο ιδιόκτητα καί ύπ’ αύτών κυβερνώμενα 
πλοία, τόν «Άχιζλεα», τόν έπονομασθέντα «Ναβέτα» καί τόν 
«ζίιομηόηΐ’».'Ολόκληρος ή περιουσία τών Μποτασαίων άνερ- 
χομένη τφ 1821 εϊς έν περίπου έκατομμύριον χρυσών δραχ
μών, έδαπανήθη κατά τόν Άγώνα, δταν δέ οΰτος έληξε, έπέ- 
νοντο σχεδόν καί ήναγκάσθησαν νάρχίσωσιν έκ νέου νά 
έργάζωνται, ϊνα δυνηθώσι νά ζήσωσιν άξιοπρεπώς. 'Ο Δημή- 
τριος ή Αναγνώστης Μπότασης, δστις έκατηχήθη ένωρίτατα 
εϊς τά τής Φιλικής Έταιρίας, άπεβίωσε δύο περίπου έτη 
πρό τής έκρήξεως τοΰ Τεροΰ Άγώνος.

Ώς γνωστόν ή Έπανάστασις έξερράγη έν Σπέτσαις τή»’ 
2 Απριλίου 1821. Τή»’ 9θν ό Γκίκας Μπότασης, γέρων 
ήδη ών. μετέβη είς Κρανίδιον καί ύπήρξεν ό πρωταίτιος τής 
Έπαναστάσεως τώ»’ Κρανιδιοπών, κατόπι»’ δέ άναβάς εϊς 
Αργος, έγένετό δεκτός ύπό τών Αργείο»»’ μετ’ επευφημιών 

καί συνετέλεσε τά μέγιστα μετά τής Μπουμπουλίνας εϊς τό 
νά άναθαρρήσωσι. καί νά έπαναλάβωσι τήν πολιορκίαν, τήν 
όποία»’ είχον διαλύσει.

Γήν 10’1»'Απριλίου οί Πρόκριτοι τώ»' Σπετσών έπεμ- 
Sav ιδίαις δαπάναις, οκτώ μέν πλοία, διοικούμενα ύπό τοΰ 

εοδοσίου Μπόταση, υίοϋ τοϋ Γκίκα Μπόταση. πρός απο
κλεισμόν τοϋ Ναυπλίου, έτερα δέ ένδεκα, διοικούμενα ύπό 
τοϋ ’Αναστασίου Άνδρούτσου, πρός αποκλεισμόν τής Μο
νεμβασίας.

Συγχρόνως ό Παναγιώτης Μπότασης έστάλη εϊς "Υδραν 
μετά τοΰ Γεωργίου Πάνου καί Γ. Άνδρούτσου, δπως προ- 
τρέψωσι τούς Υδραίους νά ύψιόσωσι καί αύτοί τήν έπανα- 
στατικήν σημαίαν.

Τήν 6ην Μαΐου έξέπλευσε καί τρίτη. Σπετσιωτική Μοίρα 
άποτελουμενη έξ έξ πλοίων ύπό τή»' άρχηγίαν τοΰ Νικολάου 
Μπόταση, υίοΰ τοϋ Γκίκα Μπόταση, πρός πολιορκία»’ τοΰ 
Νεοκάστρου. Εϊς τήν Μοίραν ταύτην, πλήν έξ ύδράίκών 
σκαφών, προσετέθησαν μετά τήν πτώσιν τής Μονεμβασίας



και τά άποκλείοντα τό φροΰριον έκεΐνο Σπετσιωτικά πλοία, 
δλα δέ όμοΰ έπολιόρκησαν ατενώς τό Ν εόκαστρον, τό όποιον 
παρεδόθη τήν 9’1ν Αυγούστου.

Άλλά πριν ή προβή εις τήν αποτελεσματικήν ταύτην 
πολιορκίαν τοΰ Νεοκάστρου ό Νικόλαος Μπότασης εϊχε 
προηγουμένως καταπλεύσει εις Κορινθιακόν κόλπον ώς είς 
τών αρχηγών τής Σπετσο-ί'δραϊκή; μοίρας, είχεν έπιτεθή

Λ
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πολλάκις έναντίον τών έν τή θαλάσση εκείνη ευρισκομένων 
εχθρικών πολεμικών κα'ι είχεν εξαναγκάσει ταΰτα νά κατα- 
φύγωσιν ύπό τήν προστασίαν τοΰ πυροβολείου τής Ναύπα
κτού, ένθα τά απέκλεισε. Τό περίεργον δέ είνε, δτι κατά τήν 
αύτήν περίπου έποχήν, καθ’ ήν ό Ψαριανός Δημήτριο; 11α 
πανικολής έπυρπόλησεν έν Έρισσφ τήν 27Ίν Μαΐου 1821 
διά πυρπολικού τό πρώτον εχθρικόν δίκροτον, οί έν τώ 
Κορινθιακή) κόλπφ “Ελληνες πλοίαρχοι συνέλαβον τή)’ ιδέαν 
νά κάμωσι χρήσιν πυρπολικού κατά τών έν Ναυπάκτφ κατα- 
φυγόντων έχθρικών σκαφών. Τήν ιδέα)· ταύτη)· έξέφρασε 
πρώτος ό έκ Σπετσών Γεώργιος Μυργιαλής, έμπειρος καί 
τολμηρός ναυτικός καί ύπαρχος τής Ναυαρχϊδος τοΰ Νικο
λάου Μπόταση. Είνε γνωστόν τό άποτέλεσμα τής απόπειρας 
ταύτης πυρπολήσεως τών τουρκικών σκαφών. Ό αΰθορμή- 
τως άναλαβών τήν κυβέρνησιν τοϋ πυρπολικού Γεώργιος 
Παξινός ή Πατατούκος, δστις ύπηρέτει ώς ναύτης έπί τοΰ 
Σπετσιωτικοΰ πλοίου τού Νικολάου Όρλώφ, λόγοι έλλειποϋς 
προπαρασκευής τού πυρπολικού, τό όποιον συνώδευσε μέχρι 
τοΰ στομίου τοΰ εχθρικού λιμένος λέμβος τής ναυαρχϊδος τοΰ 
Μπόταση, κυβερνωμένη ύπ’ αύτού τούτου τού παρασκευά- 
σαντος τό πυρπολικόν Γ. Μυργιαλή, καί ένεκα έσφαλμένου 
ύπολογισμού τής άποστάσεως, έθεσε προώρως πΰρ είς τό 
σκάφος του καί μή δυνηθείς νά έκφύγη εγκαίρως συνελή- 
φθη ύπό τών Τούρκων καί έσουβλίσθη.

’Ολίγον πρό τής έποχής ταύτης δ Θεοδόσιος Μπότασης 
είχεν αποστολή ώς είς τών τριών αρχηγών τής έκ 19 σκαφών 
Σπετσιωτικής μοίρας πρός συνάντηση· τού εχθρικού στόλου, 
δστις περί τάς άρχάς Μαΐου είχεν έκπλεύσει τοΰ 'Ελλησπόν
του καί Αγκυροβολήσει έναντι τών Κυδωνιών. 'Η Σπετσιω- 
τική μοίρα, ένωθεΐσα μετά τήςύδραϊκής έξ 24 σκαφών κατέ- 
πλευσεν είς τά Ψαρά, δπως ένωθή μετά τών Ψαριανών 
πλοίων καί μεταβώσιν δλαι αί μοΐραι όμοΰ πρός συνάν
τηση· τού εχθρού. Αί τρεις αύται μοΐραι ήσαν ακριβώς εκεί
νοι, αί όποϊαι παρεσκεύασαν τήν ύπό τού Παπανικολή πυρ
πόληση· τοΰ έι· Έρισσφ προσορμισμένου δικρότου.

Τέταρτον μέλος τής οίκογενείας Μπόταση, ό Παναγιώ
της, ό όποιος, ώς εϊδομεν, άμα τή έκρήξει τής Έπαναστά

σεως έστάλη είς 'Ύδραν, ίνα συντελέση καί είς τήν τής νήσου 
ταύτης ταχίστην συμμετοχήν είς τό)· ’Αγώνα, τήν 12 ’Ιουνίου 
διωρίσθη μετά τριών άλλων συμπολιτών του έπισήμως ύπό 
τού \. Ύψηλάντου έφορος τής νήσου Σπετσών.

’Αλλά πλήν τών τεσσάρων τούτων μελών τής οίκογενείας 
Μπόταση. άτινα εξυπηρέτησαν τό)· ’Αγώνα άπ’ αρχής μέχρι 
τέλους, άνευ τής ελάχιστη; άξιώσεως καί διά τής παντελούς 
έξαντλήσεως καί τοΰ τελευταίου οβολού τής κολοσσιαίας περι
ουσίας των, προσετέθη καί πέμπτοι· μέλος, δ μόλις ενήλικος 
τότε ών Νικόλαος ’Αναγνώστου Μπότασης. Ούτος. έπιβάς 
τή; Ναυαρχϊδος τοΰ έξαδέλφου του Νικολάου Γκίκα Μπό
ταση, παρακολουθεί αύτόν είς τάς ναυμαχίας καί αποκλει
σμούς Νεοκάστρου, Μονεμβασίας καί Κορινθιακού, λαμβάνει 
ενεργόν εις αύτάς μέρος, μάχεται καί επανειλημμένος κινδυ
νεύει νά φονευθή ένεκα τού νεανικού ενθουσιασμού του.

Τήνίψν ’Ιουλίου ό Θεοδόσιο; Μπότασης, πλέον μετά τής 
ύπ' αύτόν μοίρας (έξ σκάφη) ώς πρωτοπορεία; τοΰ Στόλου, 
συνηντήθη μετά Η τουρκικών βρικίων. Επιτεθείς ήνάγκασεν 
αύτά νάλλάξωσι πορείαν καί νά έξωκείλωσιν έπί τής απέ
ναντι τή; Σάμου Ασιατικής ακτής, μετά δίωροι· δέ μάχην, 
καθ’ ήν έν τών τουρκικών σκαφών ήρξατο πυρπολούμενον, 
οί Τούρκοι, καταπιεζόμενοι ύπό τών Σπετσιωτικών πλοίων, 
τά όποια είχον τοσοΰτον πλησιάσει τά εχθρικά, ώστε νά κιν- 
δυνεύωσι νά καθίσωσι, παρητήθησαν τής άμύνης καί έσπευ- 
σαν νά διασωθώσιν έπί τής ξηράς. Οί Σπετσιώται τότε δρα- 
μιίντες μέ τά; λέμβους των έπυρπόλησαν άνευ τής χρήσεως 
πυρπολικών άπαντα τά εχθρικά πλοία. Τό λαμπρόν τοΰτο 
κατόρθωμα, λαβόν χώραν ύπό τά δμματα δλου τού έπί τής 
παραλίας έκείνης συνηγμένου τουρκικού στρατού, συνετέλεσε 
μεγάλως εί; τήν διάσωση· τής Σάμου έκ τοΰ έπαπειλοΰντος 
αύτήν κινδύνου, διότι άποδειλιάσας δ τουρκικός στρατός 
διεσκορπίσθη άμέσως καί ώς έκ τούτου έματαιώθησαν τά 
σχέδια τοΰ έχθροΰ.

Τήν 21Ήν’Οκτωβρίου οί έν Πελοποννήσφ πρόκριτοι παρε- 
κάλεσαν τούς Σπετσιώτας νά έκλέξωσι καί πέμψωσι δύο συμ- 
πολίτας των ώς μέλη τής Πελοποννησιακης Βουλής. Έξ 
αύτών είς ήτο ό Γκίκας Μπότασης, δστις παρέμεινεν εις 
τήν έν Έπιδαύρφ συνελθούσαν Εθνοσυνέλευση· καί συμ- 
μετέσχεν άπασών αύτής τών εργασιών. "Οσον αφορά τόν
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υίόν του Θεοδόσιον έξέπλευσε καί πάλιν κατά τό έαρ τοϋ 
1822 ώς εΐς τών ναυάρχων τών Σπετσών καί έλαβε μέρος 
είς πάσας τάς πολεμικά; έπιχειρήσεις, ας διεξήγαγεν δ Ελλη
νικός Στόλος κατά τό έτος έκεΐνο.

Κατά τάς άρχάς τού φθινοπώρου τού 1823 ή θέσις τού 
Μεσολογγίου ήτο κρίσιμος, ένεκα τής κατά ξηράν καί κατά 
θάλασσα)· στενής αύτού πολιορκίας ύπό τών Τούρκων, ήτο 
δέ άπαραίτητος ή ταχεία αποστολή ναυτικής δυνάμεως πρός 
άρσιν τής πολιορκίας, τούλάχιστον άπό θαλάσσης.

Ι*Η  συνέχεια εΐς τό προσεχές}.

All

ΚΑΤΩ ΟΙ ΠΕΠΛΟΙ ΤΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ!

t επιστημονική έρευνα τών ψυχικών φαινομένων εϊσήχθη 
πρώτην φοράν έν Έλλάδι ύπό τού κ. Αγγέλου Τανάγρα 
τφ 1923 διά τής ίδρύσεώς έν Άθήναις «'Εταιρεία;

6 Ψυχικών Ερευνών κατά τό υπόδειγμα τή; Βρεττανική; 
τής καί άρχαιοτάτης πασών. Τήν έκκλησιν πρός τοΰ; Έλληνας 
διανοουμένους, δπως μετάσχωσι τοΰ έργου πρό; χαταπολέ- 
μησιν τής δεισιδαιμονίας καί επιστημονικήν έρευναν τών 
προβλημάτων αύτών, υπέγραψαν τήν έπομένην τή; ίδρύσεώς 
δ κ. Παύλος Νιρβάνα; καί ή κ. Καλλιρρόη ΙΙαρρέν. Έκτοτε 
ή 'Εταιρεία, μόνη είς τά Βαλκάνια, έπεβλήθη διά τής συ
στηματικής έργασίας της και ή προσπάθεια τη; 
κατώρθωσε, ώστε τήν σήμερον καί είς τά μικρό
τερα μέρη τή; Ελλάδος νά δίδωσι τή)· ορθή)· 
έπιστημονικήν εξήγηση· εις τά σημειούμενα 
φαινόμενα.

'Η Εταιρεία διοικεΐται ύπό συμβουλίου έκ 
τών κ.κ. ’Αγγέλου Τανάγρα, Προέδρου. Άθαν. 
Εύταξία, τέως πρωθυπουργού, Μιχαήλ Κατσαρά, 
Ακαδημαϊκού καί Καθηγητού τού Πανεπιστη
μίου, Θ. Βορρέα, Ακαδημαϊκού καί Καθηγητού 
τοΰ Πανεπιστημίου, Σ. Μενάρδου, Ακαδημαϊκού 
καί Καθηγητού τού Πανεπιστημίου, Παύλου 
Νιρβάνα, Ακαδημαϊκού, Άλες. Φιλαδελφέως, 
Εφόρου ’Αρχαιοτήτων, Παν. Παμπούκη, Προέ
δρου τής Άντιφθισικής 'Εταιρείας, Μ. Βλαστού, 
Κ. Κωνσταντινίδου, Δ. Μοσχονά, ιατρών, γραμ
ματέων καί Α. Ζαφειρέλλη, ιατρού, τμηματάρ- 
χου τοΰ 'Υπουργείου 'Υγείας, ταμίου.

Τό έργον της συνίσταται εί; πειραματισμόν 
έπί καταλλήλων άτόμων, ών τά σπουδαιότερα 
εινε ή κ. Κωνστάντσα Νικολαΐδου, Ελπινίκη 
Άθανασοπούλου καί Άνδρονίκη Χαλκιαδάκη, 
είς έξακρίβωσιν τών σημειουμένων ψυχικών φαι
νομένων, ώς τηλεπαθειών, διοράσεων, τηλεκινη
σίας κτλ. είς τακτικάς διαλέξεις δπου συρρέει 
πάντοτε πυκνόν πλήθος καί τήν έκδοση· ειδικού 
εικονογραφημένου περιοδικού, τών «Ψυχικών 
Ερευνών», τό όποιον, διατρέχον ήδη τό πέμπτον έτο;
έκδόσεώς του, έγένετο άμέσως εύφήμως γνωστόν καί είς 
τούς ξένους έπιστημονικούς κύκλους, <5στε άρθρα του νά 
μεταφράζωνται Γαλλιστί, Γερμανιστί κτλ.

Αί «Ψυχικαί’Έρευναι», ακολουθούσα!, ώρισμένον σχέδιο)· 
έν τή συντάξει των, περιέχουν είς μέν τούς δύο πρώτου; τό
μους 1925-26 κατά σειράν δλα τά ψυχικά φαινόμενα μέ 
τάς διαφόρους μορφάς καί τάς έξηγητικάς θεωρίας των ώς 
Τηλεπάθειαν, Διόραση·, Πρόγνωση·, Εκτόπλασμα, Τηλεκι- 

τής
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κησίανκτλ. ώστε ν’ άποτελοΰν τήν πρώτην 'Ελληνικήν Ψυ
χοφυσιολογίαν». Είς τού; δύο κατόπιν τόμους 1927-28 
περιέχονται ‘αί εΐ'Λείξει; τής ίπιοτήμης ^ερΐ ι’·π<ιρ:εια; <->εο7· . 
Κατά τό παρόν έτος 1929 περιέχονται <αί άρνρσει; ι'.τάρ- 
ξκυ; t-hol·*,  προσεχώς δέ θά επακολουθήσουν ’αί ενδείξεις 
τής επιστήμη; περί ύπάοξεως Ψυχής καί Αθανασία; ’.

ΤΙ Εταιρεία οργάνωσε άπό τού ’Ιανουάριου τού 192-8 
τηλεπαθικά πειράματα μακρύς άποστάσεως μεταξύ ’Αθη
νών-Παρισίων (Ίαν. - Μάιος) διά δευτέρα) φοράν έν τώ 
κόσμφ, στεφθέντα ύπό περιφανούς έπιτυχίας, ειτα δμοια 

Η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΟΜΑΣ ΤΟΝ ΤΗΛΕΠΑΘΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΝ

μεταξύ Αθηνών - Βιέννης μετά τής έκεΐ Εταιρεία; Ψυχικών 
Ερευνών, προεδρευόμενα υπό τοΰ διάσημου καθηγητού τής 
Φυσική; έν τφ έκεΐ Πανεπιστημίφ Thissing, είπα μεταξύ 
Αθηνών - Βαρσοβίας μετά τής έκεΐ 'Εταιρείας Ψυχικά»· 
’Ερευνών, ύπό τήν προεδρείαν τοΰ Πρόσπερ Σζμούρλο καί 
τέλος μεταξύ Αθηνών -Αλεξάνδρειά; μετά τής όμάδο; τοΰ 
έκεΐ ομογενούς ιατρού κ. Παύλου Γνευτοΰ.

"Ηδη τά μεταξύ Αθηνών - Βιέννης πειράματα έκτελοΰν- 
ται μετάξι' δύο μόνον τηλεπαθικών άτόμων, τοΰ έν Βιέννη 

λοχαγού κ. Ρούδολφ Γκρός καί ένταΰθα τής Δ’Ελ
πινίκη; Άθανασοπούλου, ύπό τόν έλεγχον τοΰ καθη- 
γητοΰ τή; βιολογίας Κ. Σνάϊδερ. Τά δέ μεταξύ Αθη
νών - Βαρσοβίας ακολουθούν ώρισμένον πρόγραμμα 
έργασίας πρό; εξακρίβωση· πρώτην φοράν έν τφ 
κόσμιυ τού δυνατού τής τηλεπαθικής μεταβιβάσεω; 
χρωμάτων, οσφρητικών καί γευστικών έντυπιόσεων κλ- 

'II 'Ελληνική Εταιρεία Ψυχικών Ερευνών κατώρ
θωσε νά μόρφωση άπό τοϋ παρελθόντος έτους πρώ
της τάξεως τηλεπαθικήν ομάδα έκ διανοητικών φιλε- 
πιστημόνων, οϊτινες συνεργάζονται μετ’ ενθουσιασμού 
άξιου ιδιαιτέρας καί εύγνώμονος μνείας, ώς τοΰ Γεν. 
’Αρχίατροί' κ. Χρηστίδου, τού καθηγητού τώ)· φυσι- 
κομαθ. κ. Κατσαμά, τή; κ· Άριστέα; Αύδη, ήτις παρέ
χει καί τήν οικίαν της πρός έκτέλεσιν τών πειραμάτ 
των, τής κ. Αίκ. Μαλανδράκη, τή; κ. Τυπάλδου Ξύδια, 
τής Δ°ί Εύφρ. Μεγαρέως. τού κ· Ρ. Μιχαηλίδου μηχα
νικού, τού κ. I. Νικολαΐδη συζύγου τού άναφερθέν- 
το; μέντιουμ, τής κ. Εύφρ. Άθανασοπούλου, μητρός 
τής Ελπινίκης, τής κ· Φοντάνα, τοϋ ιατρού κ.Άνδριω-
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ΡΟΥΔΟΛΦ ΓΚΡΟΣΣ
'Ο έκ τών ισχυρότερων τηλ?παθικών 
μέντιουμ Αύστριακός λοχαγός μεθ’οδ γί
νονται τά πειράματα'Αθηνών-Βιέννης.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Πρόεδρος τής Εταιρίας Ψυχικών ’Ερευνών.

ΤΤΡΟΣΠΕΡ ΣΖΜΟΥΡΛΟ
Πρόεδρος τής Πολωνικής Εταιρίας Ψυχικών 
’Ερευνών, μεΟ’ής γίνονται τηλεπαί>ικά πειρά

ματα μακράς άποβτάσεως.

ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΝ ΙΠΤΓΟΔΡΟ-

ΜΙΟΝ "ΦΛΟΡΕΑΣΚΑ,,

ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΤΙΜΟΥΝ
τάκη κτλ. μεταξύ τών όποιων πρωταγωνιστούν η Κωνσταν- 
τία, ή Ελπινίκη και ή Άνδρονίκη, άληθεϊς ΙΙυθίαι τή; 
άρχαιότητος, διότι ώς γνωστόν αυται ήσαν έπίσης ισχυρό
τατα μέντιουμ.

ΤΙ έν τω έξωτερικφ έντύπωσις τών πειραμάτων αύτών 
υπήρξε τοιαύτη, ώστε ό Ευρωπαϊκός Τύπος ν’ άφιερώση μα- 
κρά εικονογραφημένα άρθρα έπ’ αύτών, έξ ών σημειοδμεν 
τό τής μεγαλητέρας Βιενναίας έφημερίδος "Neues Viener 
Journal» και τών Πολωνικών, αϊτινες βρίθουν λεπτομε
ρειών και εικόνων.

'Η Εταιρεία Ψυχικών ’Ερευνών άντεπροσώπευσε έπισή- 
μως κατά τό 1927, έντολή τής κυβερνήσεως, καίτοι δαπάνη 
της, διά τοΰ προέδρου της κ. Τανάγρα, τήν Ελλάδα είς τό έν 
Παρισίοις 30ν Διεθνές Συνέδρων Ψυχοφυσιολογίας, καθ’ δ 
καί έξελέγη ούτος νά προεδρεύση μίαν τών έξ ημερών τοΰ 
συνεδρίου έν τή Σορβόννη. Κατά τό διάστημα τοΰ συνε
δρίου τούτου έπετεύχθη, κατόπιν μακράς άντιδράσεως, νά 
δρισθοΰν έδρα τοΰ 4ου διεθνούς συνεδρίου τοΰ 1930 αί 
’Αθήναι, δπερ καί τέλος έπεκυρώθη ύπό τής μονίμου τριμε
λούς διεθνούς έπιτροπής έκ τοΰ καθηγητοΰ σερ ’Όλιβερ Λότζ 
(’Αγγλία), τοΰ καθηγητοΰ Richet (Γαλλία) καί τοΰ καθη
γητοΰ Ντρίς (Γερμανία). Τήν προεδρείαν τούτου — συνε- 
κλήθη διά τό προσεχές έτος μετά τό Πάσχα -θά έχη ό καθη
γητής Ντρίς, έκ τών κορυφαίων τή ςσυγχρόνου επιστήμης έν 
τή Βιολογία καί τή Φιλοσοφίφ, δ άντίπαλος τοΰ Χαΐκελ καί 
δ καταρρίψας τάς υλιστικά; θεωρίας διά τών πειραμάτων του 
έπί ωαρίων κατωτέρων ζώων.

Εύτυχώς καί ή κυβέρνησις κατιδοΰσα, τήν σημασίαν καί 
τοΰ συνεδρίου καί τών παρευρεθησομένων επιστημόνων, 
περιέλαβεν αύτό μεταξύ τών έορτών τής Έκατονταετηρίδος. 

Ο ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ!

Πόσο μ αρέσει ό Παρνασσός, ό κοσμοξακουσμένος! 
Ξυπνάει δ ήλιος την αυγή από την Αγκαλιά του 
κα'ι ρίχνεται κάτω στη γή τήν Πλάσι νά φωτίση, 
σκορπίζοντας ολόγυρα χρυσά φλωριά, διαμάντια!

Πόσο μ’ αρέσει δ Παρνασσός, ό κοσμοξακουσμένος! 
ΊΙ «δμορφες ή Λάκκες» του ό «Γεροντόβραχός*  του, 
γιατάκια τών άρματωλών καί στάνες τσελιγκάδων, 
ποϋ βγαίνουν τά παγειά τυριά, το. μοσχομυρισμένα.

Πόσο μ' αρέσει ό Παρνασσός, ό κοσμοξακουσμένος, 
μέ τή ψηλή του κορυφή, τή Θεία Λιάκουρα του, 
πώχει τά χιόνια συντροφιά χειμώνα - καλοκαίρι, 
ποΰ ακουμπάει στον Ουρανό και παίζει μέ τ αστέρια!

Πόσο μ’ αρέσει δ Παρνασσός, δ κοσμοξακουσμένος, 
πώχει κουβέντα μέ Θεριά, τή θάλασσα καθρέφτη!
Θεός αυτός στήν κορυφή, ή Γή σκυμμένη κάτω, 
σάν νάνε σκλάβα του πιστή και τοΰ φιλεϊ τά πόδια !

'Αράγωβα ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ

Επόμενον ήτο τοιαύτης σπουδ αιότητος έργον νά μή μείνη 
απαρατήρητοι· καί άπό τούς φιλεπιστήμονας καίέσχάτως κυ
ρία τής άνωτέρας κοινωνικής τάξεως, κρατούσα προσωρινώς 
τήν ανωνυμίαν, άπεφάσισε τήν ϊδρυσιν ωραίου Ελληνικού 
μεγάρου πρός έγκατάστασιν τής Εταιρείας.

Ώς γνωστόν τήν άρχήν δμοίων δωρεών έκαμεν έν Παρι
σίοις δ ζάπλουτος γερουσιαστής Jean Meyer, δστις ίδρυσε 
τό έκεϊ \ιεθνές Μεταψυχικόν Ίνστιτοΰτον, τό δεξιωθέν τούς 
συνέδρους κατά τό συνέδριον τοΰ 1927.

"Ας ίδωμεν τώρα πώς γίνονται τά τηλεπαθικά πειράματα 
μακράς άποστάσεως: Είς ώρισμένην ήμέραν τής έβδομάδος, 
έκάστην Τετάρτην, συγκεντρώνονται ένταϋθα τά μέλη τής 
τηλεπαθικής δμάδος καί κάθηνται εϊς σειράς έμπροσθεν 
λευκού παραπετάσματος, δπου καρφιτσώνεται τό άποστα- 
λησόμενον σχήμα, κομμένον έπί μελανού χαρτονιού καί με
γέθους περίπου σπιθαμής.

Τήν ιδίαν ώραν κανονιζομένην καί έδώ, δπως καί εϊς 
Βιέννην καί Βαρσοβίαν διά τηλεφωνήματος πρός τό Άστε- 
ροσκοπείον, συγκεντριόνεται καί ή άλλη δμάς.

Έπί δύο πειράματα στέλλουν σχήματα αί Άθήναι καί ή 
δμάς της εινε οί πομποί, έν (ρ οί άλλοι εϊνε οι δέκται. Εϊς 
άλλα δύο πειράματα κατόπιν συμβαίνει τό αντίθετον.

Καί τό άποτέλεσμα εϊνε, ού μόνον πολλά δμοΰ άτομα τής 
δμάδος νά λαμβάνουν τό ’ίδιον σχήμα, άλλά καί σχεδόν πάν
τοτε τά ίδια. Ή πρόχειρος έξήγησις τοΰ φαινομένου εϊνε 
είδος άσυρμάτου τηλεγράφου, άν καί τά τυφλά Έρτσιανά 
κύματα έπ’ ούδενί λόγφ έξηγοΰν τήν τηλεπάθειαν.

Εις προσεχές θά έξηγήσωμεν τήν έκπομπήν τών άκτίνων 
τής σκέψεως, τήν διά τοΰ ’Απείρου πορείαν των καί τήν 
αναπαραγωγήν έπί τοΰ δέκτου.

Ο ΧΩΡΙΣΜΟΣ

Χωρίσαμε ιί άγάπη περισσή 
δίχως κακία, μίση και λαχτάρες- 

σ’ αγάπαγα, μ’ Αγάπαγες και συ 
μά χάσαμε τοΰ έρωτα τής χάρες.

Σοΰ φίλησα τά χείλη σου στερνά, 
μοΰ φίλησες και σύ, εν’ - άπ’ τά μάτια, 

δύο δάκρυα κυλούσαν σιγανά.... 
Χάθηκαν πιά τά ονειρευτά παλάτια!

Ό κόσμος μας έχώρισε σκληρά 
γιατί τή δόλι αγάπη μας μισούσε, 

μάς στέρησε τήν κάθε μιά χαρά 
ποΰ δ έρωτας τριγύρω μας σκορπούσε.

Μήν κλάϊς δμως πολύ τό χωρισμό.
Τή λύπη δν ή ζωή μάς έχει δώσει, 

θά σβύση κάθε πόνο κα'ι καϋμό 
δ θάνατος, που θέ νά μάς ένώση.

ΕΥΑΓ. Σ. ΛΙΒΑΝΟΣ

(”Αν άπό αυτόν τόν τόπον έξέλιπε κάθε ίχνος φιλοπατρίας, άν 
έχάθηκαν οί χαρακτήρες, άν πλέον τίποτε δέν δεσπόζει έδώ. παράό 
ατομισμός, ό ζεμανφουτισμός, ό διεθνισμός καί ό κοσμοπολιτισμός, 
ύπάρχουν άκόμη έξω, εκείνοι ποΰ μας τιμούν, τά έν τώ Έξωτε- 
ρικώ κέντρα τοϋ Έλληνισμοΰ καί οί στυλοβάται τοΰ ’Εθνισμού μας. 
Μέσα είς τήν γύρω αδιαφορίαν πρός κάθε εθνικόν, κάθε κοινω
φελές, κάθε έντιμον, μέσα είς τήν άπονιά πρός κάθε τίμιον άγώνα 
ή «Εικονογραφημένη· δέν κατιόρθωσε νά συγχρονισθή καί έξακο- 
λουθοΰσα τόν εθνικιστικόν αγώνα της, θά παρουσίαση είς τά σάν 
χασισοποτισμένα άπό τήν λάμψιν τοΰ ψευδοπολίτισμοΰ αποκτηνω
μένα μάτια, μέ τήν πεποίθησιν, δτι ικανοποιεί πόθον τής οίκογε
νείας τών καλών συνδρομητών της, δλους αυτούς τούς έν τφ έξωτε- 
τερικφ παράγοντας, οΐτινες μέ τήν δραστηριότητα των, τούς τίμιους 
αγώνας των καί τήν ευφυΐαν των έχουν εμπεδώσει τήν εμπιστοσύνην 
τοΰ διεθνούς κόσμου έπί τήν Φυλήν καί μας περιποιοϋν τιμήν].

• ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΓΡΟπΟΝΤΗΣ

Εϊς τό κέντρον τοΰ Βουκουρεστίου, άκριβώς άπέναντι τής 
’Εθνικής Τραπέζης τής Ρουμανίας, δρθοΰται ένα δαιδα- 

λώδες μέγαρον μέ τήν επιγραφήν «Τράπεζα Άγγλορομάνα». 
Σφύζει μέσα ή ζωή καί ή κίνησις προκαλεΐ τόν ’ίλιγγον. 

Πληθώρα υπαλλήλων έργάζονται μέσα εκεί, αληθινή μηρ- 
μυκιά.

Έπί κεφαλής αύτών ϊσταται δ κ. Τζ. Τρωϊανος γνησιώ- 
τατος Έλλην, δπως εϊναι γνησιώτατοι 'Έλληνες δλοι οί 
κατέχοντες άνωτέρας θέσεις.

Άφ’ έτέρου εϊς τήν κεντρικωτέραν συνοικίαν Φλωρεάσκα 
απλώνεται τό ομώνυμον κέντρον Φλωρεάσκα, ένα άπό τά 
περιεργότερα ιπποδρομικά κέντρα, δμοιον τοΰ δποίου μόνον 
εϊς τό Μάριεμβαδ εύρίσκεται.

Τό Φλωρεάσκα είναι μεγαλήτερον τοΰ έν Βουκουρεστίφ 
κρατικού ιπποδρομίου, ύπό έποψιν δέ κινήσεως δέν συγκρί- 
νεται μέ αύτό.

Τό Φλωρεάσκα έργάζεται νύκτα καϊ ήμέραν. Τήν ήμέραν 

συναγωνίζονται ιππείς, τήν νύκτα εις τόν κατάφωτου στίβον 
του συναγωνίζονται δίφροι.

'Όλος ό στίβος του, δπως βλέπετε εϊς τήν άνωτέρω 
φωτογραφίαν, φωτίζεται άπο χιλιάδα; ηλεκτρικών λαμ
πτήρων.

Ή κίνησίς του ζαλίζει. Έχει ένα πελώριον ξενοδοχείου, 
καφενεία, ζυθεστιατόρια, σταύλους Βιεννέζικους καί κήπους 
απέραντους, φανταστικούς.

Ή άνωτέρα τάξις συχνάζει έκεί τακτικά, μέ τάς δύο ορχή
στρας του δέ καί τήν ζωηράν κίνησιν του καταντά τό καλή- 
τερον κέντρον τοΰ Βουκουρεστίου, εϊς δ διακυβέυονται τερά
στια ποσά εϊς στοιχήματα.

Εξήντα πέντε περίπου έκατομμύρια έστοίχισε τό ίπποδρό- 
μιον Φλωρεάσκα, άπασχολεΐ δέ σήμερον 150 υπαλλήλους 
ως έπί τό πλεΐστον "Ελληνας.

Εσχάτως προσελήφθησαν εϊς αντικατάσταση· ξένων^ιά- 
φοροι άντραινέρ Αθηναίοι-

Καί τέλος εϊς ά’λλο κέντρον τής Ρουμανικής πρωτευούσης 
δρθοΰται, μέ τόν πυλώνα άνοικτόν πάντα εϊς κάθε "Ελληνα, 
σάν τούς άρχαίους βωμούς τής ξενίας, μέ τό τραπέζι στρω
μένο διαρκώς, πολυτελέστατοι· καί άριστοκρατικόν μέγαρον, 
έντευκτήριον άληθινόν τής αριστοκρατίας τοΰ Βουκουρε
στίου καί τής Ελληνικής-

Μέσα εϊς τήν Άγγλορομάνα καί μέσα εϊς τό Φλωρεάσκα 
μιά μορφή μέ έκδηλα καί έκσεσημασμένα τά χαρακτηρι
στικά τήςδραστηριότητος, φιλεργίας, έντιμότητος καί ευφυΐας, 
δεσπόζει, δρφ καί κινείται. 'ΙΊ τοΰ Γεωργίου Νεγροπόντη

Είναι ό Γενικός Διευθυντής καί δ ιδιοκτήτης τής Άγγλο
ρομάνα, δ ιδιοκτήτης τοΰ ιπποδρομίου Φλωρεάσκα. ιδιοκτή
της σταύλων έν Βουκουρεστίφ, έν Βιέννη καί έν Άθήναις, 
μανιώδης σπόρτσμαν, ιδιοκτήτης ιπποφορβείου έν Βουκου
ρεστίφ καί Βιέννη, καλλιεργητή; άχανών εκτάσεων γαιών 
έν Ρουμανίφ, Κροΐσος άληθινός, ιδεώδης επιχειρηματίας 
καί έμπορος, τιμημένος διά τάς ζηλευτάς άρετάς του μέ 
Ελληνικά καί Ρουμανικά παράσημα.

Καί μέσα εϊς τό τέμενος έκεΐνο τής Ξενίας δεσπόζει δ 
Γεώργ. Νεγροπόντης, ώς ιδεώδης "Ελλην οικογενειάρχης, 
μά πλάι του λάμπει ιδεώδης σύντροφος, ή Κα Χάρις Νεγρο
πόντη, τό γένος. Σκαναβή έκ Ρωσσίας, δέσποινα έρίτιμος, 
τείνουσα φιλόξενον τήν χεϊρα εις τούς διερχομένους "Ελλη
νας, καί τήν στέγην καί τήν πατριαρχικήν τράπεζαν, εϊς τήν 
δποίαν μεσημέρι βράδυ παρατίθενται 5-6 παροψίδες ύπέρ 
τόν αριθμόν τών μελών τής ζηλευτής αύτής οίκογενείας.

Αύτοί εϊναι οι. πραγματικοί "Ελληνες, οί όποιοι, μολονότι 
έτυχε νά εύρεθοΰν έξω εγκατεστημένοι, εϊναι ϊσως περισσό
τερον άπό ή μάς "Ελληνες, τιμοΰν τό Ελληνικόν όνομα έξω, 
καί δέν προσπαθούν μόνον νά θησαυρίσουν δι’έαυτούς, ούτε 
ν’ άποκρύψουν κέρδη άπό τό Δημόσιον, ούτε φυγαδεύουν 
τάς περιουσίας των, δπως οί έδώ, εϊς τάς Άγγλικάς τραπέ- 
ζας, καί δέν λησμονούν ποτέ, δτι εϊναι Έλληνες καί πονούν 
κάθε Ελληνικόν. Δόξα καί τιμή εϊς αύτούς!
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ΝΕΑΙ ΠΛΗΜΜΥΡΑΙ.

Δέν έφθασαν αί ϋεομηνίαι 
τοΰ χειμώνος είς τήν Μακε
δονίαν. Λυώνονν τώρα τα 
χιόνια καί έπακολοτΌοΰν 
νέαι πλημμύραι.

Ο ΑΓΓΛΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

Είς τόν ’Αρχιεπίσκοπον τοΰ Καντέρμ.τουρυ, 
έπισκεφθέντα τήν πρωτεύουσαν μας, αί ΆρχαΙ 
έκαμαν ΰερμοτάτην δεξίωσιν.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ

ΑΠΟ μιαν ΕΚΘΕΣΙΝ— ΟΙ έργοστασιάρχαι Ζαχαροπή- 
κτων τον Βερολίνου ώργάνωσαν Διεθνή Έκθεσιν 
είς τήν όποιαν έβραβεύθη μία τεραοτία τούρτα 
τοΰ Αύτονομον Σταφιδικού ’Οργανισμού.

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ-ΕΥΡΟΠΗΣ·.—Μέσα είς 
τόν λιμένα τού ’Αμβούργου καί πριν 
άκόμη άναχθή είς τό πέλαγος έγένετο 
παρανάλωμα τοΰ πυράς τό κολοσσιαίου 
έπιβατικόν άτμόπλοιον <Εύρώπη·.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΑΠΟ ΟΛΟΝ

ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ

I
I

ΑΠΟ Ο,ΤΙ

ΓΙΝΕΤΑΙ

ΓΥΡΩ ΜΑΣ

ΗΜΕΡΑ ΠΕΝΘΟΥΣ. — Είς μνήμην τών κατά τόν Μέγαν 
Πόλεμον πεσόντων οί Γερμανοί πενθούν ώρισμένην ήμέ
ραν άπ’ άκρου είς άκρον και άπονέμουν στρατιωτικός 
τιμάς εις τήν μεγαλητέραν πλατείαν τού Βερολίνου, 
όπου όράοΰται ό άνδριάς τοΰ Βίσμαρκ και τό μνημέίον 
τής Γερμανικής νίκης τοϋ Ι8Ϊ0.

Ο) ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ.

Ή ’Ακαδημία ’Αθηνών, τό ΙΙανεπιβτήμιον 
καί τό Πολυτεχνείον έκλήθησαν νά άποστείλουν 
είς τήν Γερουσίαν ίδιον Αντιπρόσωπον. Και τόν 
έκλέγουν οί Αντιπρόσωποι τοΰ πνεύματος διά 
μυστικής ψηφοφορίας.

ΟΙ ΤΡιΕΘΚΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ.

Τήν 23, 27 καί 2s ’Απριλίου είς το Στάδιον έτελέ- 
σθησαν οί μεταςύ Ελβετών, Ούγγρων καί 'Ελλήνων 
Τριεθνεΐς Αγώνες. Είς τήν είκόνα μας διακρίνεται ό 
'Ελβετός πρωταθλητής Μαρτέν, καί δ Μάγερ, οί "Ελ
ληνες Μητρόπουλο; καί,' Ζαχαρόπουλος, καθ’ ήν{ στι
γμήν δίδουν δλοι μαζή τόν δρκον τοΰ Αθλητοΰ.

I 
I

ΑΠΟ τον ΝΕΟΝ ΚΟΣΜΟΝ. — Γυμνάσια 
στόλον ’Αμερικανικών Αεροπλάνων.

ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
[Μία δύω τράπεζαι τής πρωτευούσης έπεσαν. Πριν ή ή Δικαιοσύνη όμιλήση δέν επιτρέπεται νά είπωμεν λέξιν.’Αλλ’ ή πτώσις των είναι λόγος, 
νομίζομεν, διά νά ρίψωμεν εν βλέμμα έπί άλλων πιστωτικών καί οικονομικών οργανισμών. Τό άντιλαμβανόμεΟα μάλιστα καί ώς καθήκον 
απέναντι τών αναγνωστών μας. Τό έργον δέν είναι βέβαια, λόγφ τών είδικών γνώσεων, ας απαιτεί, ευχερές. Άλλ’ ό συνεργάτης τής 
«Εικονογραφημένης», δστις τό άνέλαβε, είναι αρχαίος τραπεζιτικός, συνεπώς δέ όμιλεϊ καί γράφει άπταίστως τήν γλώσσαν τών αριθμών).

ΚΑΤΑ τόν δημοσιευθέντα τήν 31 Δεκεμβρίου π. έ. ισο
λογισμόν τής Τραπέζης ’Αθηνών τά κεφάλαιά της τήν

ΟΙ ΑΧΕΠΑΝΣ.

Μας ήλθαν καί έφέτος 1500 μέλη τής 
έν ’Αμερική Έλληνοαμερικανικής Όρ- 
γανιόσεως, είς τά όποία ή πρωτεύουσα 
έκαμε θερμήν δεζίωοιν.

31 Δεκεμβρίου 1928 ήσαν :
Εταιρικόν Κεφάλαιον............................ Δρ. 72.000.000.—
Άποθεματικόν Κεφάλαιον Τακτικόν.. » 24.000.000.—

» "Εκτακτον.. » 68.200.000.—
καί τό υπόλοιπον τών Κερδών τοΰ 1928 » 4.459.487.27

ήτοι έν δλφ.................Δρ. 168.659.487.27

Τά κεφάλαια τής Τραπέζης ταύτης κατά τήν μακράν άπό 
τοΰ 1894 έτους τής ιδρύσεώς της σταδιοδρομίαν της ΰπέ- 
στησαν πολλάς μεταλλαγής. "Ητοι ηύξηθησαν μέχρι τοΰ 1912 
και ήλαττώθησαν κατόπιν, ϊνα έκ τούτων καλυφθώσιν ζη- 
μίαι αληθώς μεγάλαι, ας ειχεν υποστή. Άπό τοΰ έτους δμως 
1917 ήρξατο καί πάλιν ή αυξησις τούτων διά κανονικών 
εκδόσεων καί ήδη πάλιν ταΰτα πρόκειται νά αΰξηθώσι διά 
της έκδόσεως, έντός τοΰ 1929, 288.000 νέων μετοχών πρός

ή
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Δρ. 550 έκαστη;, δτε τύ δλον τών κεφαλαίων τη; θά άνέλθη 
εΐς τό ποσόν τών 327.000.000 περίπου.

'Υποχρεώσεις. — Αί υποχρεώσεις της κατά τόν αύτόν ισο
λογισμόν είναι αί εξής:
Καταθέσεις δψεως.................................. Αρ.

» προθεσμίας.......................
» εις έγγύησιν........................ *

Ταμιευτήριου.......................................... »
’Ήτοι έν δλφ εΐς παντοίας καταθέσεις Δρ- 
Τρέχοντες λ/σμοΐ...............................
Έπιταγαϊ πληρωτέοι....................... ’
Μερίσματα έν γένει
“Ητοι έν δλφ ύποχρεόισεις.................Δρ.

1.286.322.084.18
476.028.964.90

56.677.663.13
645Χ I2S.724.44

2.464.057.436.65
652.850.623.31
118.415.719.01
37.999.SG2.9ii

3.273.323.641.87

’Απέναντι τών άνωτέρω υποχρεώσεων εΐς ρευστά κεφά
λαια διαθέτει κατά τόν αύτόν ισολογισμόν ■ Μετρητά έν τώ 
Ταμείφ παρά Τραπέζαις εΐς έντοκα Ταμιακά Γραμμάτια καί 
τοκομερίδια μόνον Δρ. 400.273.122.46.

Δοθέντος, δτι. έπί τών έν γενει καταθέσεων έκ δραχμών 
2.464.057.436.61 τό ’Λ τούτων έδει, κατά τούς τραπεζιτι
κούς κανόνας, νά εύρίσκεται ρευστόν, ήτοι εΐς μετρητά έν 
τοΐς Ταμείοις τής Τραπέζης ταύτης ή καί εΐς καταθέσεις 
παρ’ δλλαις Τραπέζαις εΐς πρώτην ζήτησιν, τά ρευστά ταΰτα 
κεφάλαια έδει νά εΐναι περί τά 820.000.000.

Τοΰτο, φαίνεται, τό αντιλαμβάνεται καί ί] διεύθυνσις τής 
Τραπέζης καί διά τοΰτο ήναγκάσθη εις τά ρευστά τοΰ Τα
μείου της νά συμπεριλάβη καί τά έντοκα Ταμιακά Γραμμά
τια και τά τοκομερίδια, πράγμα δπερ δέν έπετρέπετο, διότι 
άπό τοϋ 1926 τά έντοκα γραμμάτια έπαυσαν νά έξαργυρώ- 
νωνται κατά τήν λήξιν των, μετατραπέντα εΐς δάνεια δεκαε
τούς λήξεως καϊ μή δντα πλέον ρευστά άλλά Χρεώγραφα, 
είς την μερίδα τών οποίων έδει και νά καταχωρηθώσι.

"Οσον αφορά τά διαθέσιμα παρά Τραπέζαις 'Εξωτερικού 
έκΔρ. 401.459.370.76, ταΰτά αποτελούνται έκτων Χρεωστι
κών υπολοίπων τών διαφόρων Λ/σμών τών έν τφ ’Εξωτε
ρική) Τραπεζών, μεθ’ ών εύρίσκεται ή Τράπεζα εΐς δοσολη
ψίας, τά δέ Πιστωτικά υπόλοιπα, ήτοι δσα οφείλει ή Τράπεζα 
εΐς διαφόρους τοΰ ’Εξωτερικού Τραπέζας δέον νά άναζητη- 
θώσιν εΐς τό Παθητικόν τοΰ ’Ισολογισμού καϊ ίσως εΐς τούς 
Τρέχοντος Λ/σμούς έκ Δρ. 652.860.623.31 συνεπώς σοβα- 
ρώς δέν δύνανται νά δνομασθώσι διαθέσημα παρά Τραπέ
ζαις "Εξωτερικού, κατανεμηθέντα ούτω διά τόν αύτόν ώς 
άνωτέρω άναφέραμεν λόγον.

τόν ’Ισολογισμόν τό Χαρτοφυλάκειον Χρεωγράφων», ανέρ
χονται εΐς Δρ. 321-034.075.98.

Εΐς τόν απολογισμοί· τής χρήσεως 1928 περιγράφονται 
κατά τάξιν τά διάφορα χρεώγραφα, άνευ δμως τής αξίας 
τούτων, ώς ορίζει ό νόμος.

Έπειδή τά πλεΐστα τών χρεωγράφων τούτων είναι ξένων 
κρατών, ούδέ τής Κίνας καϊ Περουβίας έξαιρουμένων, είναι 
έντελώς αδύνατον, έστω καϊ κατά προσέγγισιν νά εύρεθή ή 
σημερινή αξίαν των.

Αϊσθησιν πράγματι προξενεί εΐς τόν μελετώντα τόν ισο
λογισμόν της, τό δτι ούδαμοϋ τοΰ τε ενεργητικού της καϊ τοΰ 
παθητικού της άναγράφονται αί μεταξύ Κεντρικού καϊ υπο
καταστημάτων της εκκρεμείς δυσοληψίαι τής 31 Δεκεμ
βρίου 1928.

Τό τοιοϋτον ίσως έκ προνοίας έγένετο, καθότι είναι παγ- 
κοίνως γνωστόν, δτι άπαντα τά έν Τουρκίρ Υποκαταστή
ματα τής Τραπέζης ταύτης βιαίως έπαυσαν τάς έργασίας 
των άπό τοΰ 1922 καϊ απομένει έκτοτε άγνωστος ή τύχη 
τοΰ ενεργητικού τούτων, δπερ ενεργητικόν κατά τους με- 
τριωτέρους ύπολογισμούς θά ανέρχεται εΐς πολλάς εκατοντά
δας χιλιάδων Τουρκικών Λιρών.

Είναι δέ λυπηρόν, δτι ούτε έν τή εκθέσει τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου ούδεμία μνεία περί τούτων γίνεται και γεννά- 
ται άφ’ έαυτής ή ιδέα, δτι σκοπίμως τοιοϋτον κολοσιαίον 
ποσόν παρασιωπαται.

Κέρδη καί Ζημ,ίαι·
Τά κατά τήν χρήσιν τοΰ 1928 πραγματοποιηθέντα έκ 

διαφόρων εργασιών κέρδη συν τφ ύπολοίπιρ τών κερδών 
τοΰ 1927 άνήλθον έν συνόλφ εΐς......... Δρ. 194.946.762.31
Έκ τών κερδών τούτων άφαιροϋνται 
Τά γενικά έξοδα Αρ. 
Οί φόροι..............
Αί. αποσβέσεις έγ- 
καταστάσεων καϊ 
έπισκευών.............
Ή εισφορά υπέρ 
τοΰ Ταμείου Συν
τάξεως υπαλλήλων

113.979.583.01
4.508.333.65

3.460.973.53

1.784.170.65 > 123.733.060.84
πρός διανομήν Δρ. 71.213.701.47

Τοποθετήσεις. — Τοποθετήσεις ή Τράπεζα κατά τήν αύ
τήν χρονολογίαν έχει τάς εξής:

Προεξοφλήσεις................................  Δρ. 478.271.501.02
Δάνεια καϊ Ήγγυημένοι Λ/σμοι έκ

Χρεογράφων.................................... » 482.26s.950.93
Δάνεια έπϊ υποθήκη............................. 1 44.476.591.46

» έκ διαφόρων ’Εγγυήσεων .. .. 293.355.626.17
Προκαταβολαϊ έπϊ εμπορευμάτων κτλ 594.210.821.72
Τρέχοντες Α/σμοϊ............................... 360.632.037.18
Συμμετοχή εΐς επιχειρήσεις ............... » 9.283.585.80
Καταστήματα καϊ Κτήματα Τραπέζης 56.667.341.71
Εγκαταστάσεις.................. ............. » _ 101

ήτοι έν δλη».............. Δρ. 2-319.166.556.99

άναλογοΰσαι πρός τό δλον τών παντοίων ύποχρεώσεών της 
εΐς Καταθέσεις καϊ Ταμιευτήριον.

’Εάν δέ λάβη τις ύπ’ δψιν,δτι οί Α/σμοϊ οΰτοι τών τοπο
θετήσεων είναι διαρκείς καϊ σχεδόν αδύνατος ή άμεσος έστω 
καϊ μικρού μέρους τούτων εΐσπραξις ή ρευστοποίησις, φαν
τάζεται τϊ δύναται νά συμβή εΐς περίπτωσιν άθρόας ζητή- 
σεως τών καταθέσεών της δι’ οίανδήποτε αιτίαν.

Τό τοιοϋτον έδει νά έχη ύπ’ δψει της ή διεύθυνσις τής 
Τραπέζης ταύτης, ήτις έχει πίκραν πείραν τής τοιαύτης κατα
στάσεως, καθότι διήλθεν ταύτην πρό ολίγων έτών, σωθεΐσα 
μόνον διά τοϋ παρασχεθέντος εΐς αύτήν τότε χρεωστασίου — 
Moratorium — παρά τοϋ Κράτους.

Χρεώγραφα Ιδιοκτησίας Τραπέζης. — Τά χρεώγραφα 
ιδιοκτησίας τής Τραπέζης ’Αθηνών, ή ώς αναγράφεται εΐς

Καϊ έμεινε υπόλοιπον
Έκ τοΰ ποσοΰ τούτου, άφοΰ άφηρέθη- 
σαν διά τακτικόν άποθεματικόν κεφα
λαίου ...................
Διά φόρους μερι
σμάτων.................
Δ ιά δ ιαφόρους σκο
πούς .....................
Διά ποσοστά Διοι- 
κητ. Συμβουλίου
Διά μερίσματα
Μετεφέρθησαν εΐς Νέοι’.......................
Τά γενικά έξοδα τής Τραπέζης .. .. έκ 
σύν τοΐς ποσοστοϊς τών συμβούλων » 
μετά τών κρατήσεων υπέρ τοΰ Ταμείου 
Συντάξεων υπαλλήλων...................... » »
Τών κρατήσεων υπέρ τοΰ προσωπι- 
κοΰ καϊ πρός ένίσχυσιν τοϋ Ταμείου 
τάξεων................................................

ανέρχονται έν συνόλφ..............
Έπϊ πραγματοποιηθέντων δθεν έν 
συνόλιο κερδών τοΰ 1928 ..............

Δρ.

3

ο

5.200.000.—

14.014.864.90

3.270.145.-

4.669.207.30
39.600.000.—

Δρ.
66.754.217.22
4.459.484.27

113.979.583.01
4.670.207.30

1.784.170.65

Συν-
» »

. εΐς Δρ. 122.769.064.56
2.335.103.60

έκ Δρ. 193.249.998.63
άναλογοΰσι πρός 63 Ά τοΐς εκατόν, ήτοι ή Τράπεζα αυτή 
έχει πολύ δυσανάλογον πρός τά κέρδη της υπηρεσίαν καϊ τό 
έτι τρωτόν, δτι ή δισαναλογία ΰφίσταται μόνον εΐς τήν άνω- 
τάτην υπηρεσίαν, άμ3ιβομένην άδρώ;, ένφ τό κατώτερον 
προσωπικόν πολύ γλίσχρως.

Παρ’ δλας τάς άνωτέρω παρατηρήσεις μας, ή Τράπεζα 
’Αθηνών είναι έκ τών μεγαλύτερων Τραπεζικών οργανι
σμών τής χώρας καϊ μία μεμετρημένη διοικητικά διαχείρι- 
σις δύναται νά φέρη καλύτερα άποτελέσματα, δχι πρόχειρα 
καί εφήμερα, άλλά μόνιμα και σταθερά. ειδικός

Μεταξύ αύτών ή 'Ακαδημία 'Αθηνών άπένειμε καί μετάλ
λια «'Αρετής καί αυτοθυσίας *.

τφχουν καί τά καλά των αί Επαναστάσεις καί αί δικτατο- 
| , ρίαι. Άφίνουν δηλαδή και φωτεινά ενίοτε σημεία τής 

διαβάσειός των.
'Εξήκοντα καί πλέον έτη παρέμενε κλειστόν ερμητικώς τό 
έπί τής λεωφόρου Πανεπιστημίου πολυτελές οικοδόμημα, 
τό όποιον είχε ανεγείρει εύγενής χειρονομία τοΰ βαρώνου 
Σίνα. Από τής άποπερατ ώσεώς του άντιπαρήρχοντο αί κυ
βερνήσεις, διαδεχόμενοι ή μία τήν άλλην, όπως αί ήμέραι, 
άλλά καμμία έξ αυτών, κανείς κυβερνήτης, κανείς υπουργός 
δέν είχε τό ψυχικόν σθένος νά τό άνοιξη.

Έχρειάζετο ή σπάθη τοΰ Δικτάτορος. Ή Σιναία Ακαδη
μία ήτον ό Γορδιος Αεσμός. Ήτον ένα πρόβλημα. Είς τήν 
λύσιν τον κανείς δέ·»’ έτόλμα νά άσχοληθή.

Ό δικτάτωρ Ανέσυρε τήν σπάθην του καί έκοψε τόν κόμ
βον. Δι ένός νομοθετικού διατάγματος ήνοιξε τήν 'Ακαδη
μίαν, έκανόνισε τά τής λειτουργίας της είς γενικός γραμμάς 
καί διώρισεν «άριστίνδην ·, τούς πρώτους Αθανάτους.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ: ΟΙ ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ

Αυτό ήρκεσε. Αυτό ήτο τό ώόν, τό όποιον έστησεν ΰρθιον 
έν τφ μέσω τού συμποσίου δ έκ Γενούης Χριστόφορος 
Κολόμβος.

Εύτνχώς έπεσεν ό σπόρος είς γόνιμον έδαφος. Τό άνώ- 
τατον πνευματικόν ίδρυμα αυξάνει θαλερόν καί άκμαΐον διά 

ν' άποδώση τούς προσδοκωμένους καρπούς.

Ευτυχώς! Δέν άρκεϊ γάρ ή ποιότης τοΰ σπόρου. Χρειά
ζεται καί έδαφος γόνιμον. Ιερός ήτον καί ό σπόρος μιάς 
άλλης υπηρεσίας, τής Γεν. 'Ασφαλείας, ίδούσης τό φώς έπί 
Δικτατορίας. Άλλά τό έδαφος ήτο άθλιον καί ούδέ καν 
έβλάστησε.

Ψ

Τήν 24 Μαρτίου, παραμονήν τής 'Εθνικής εορτής ή 
’Ακαδημία ’Αθηνών συνήλθεν είς δημοσίαν συνεδρίασιν, είς 
τήν όποιαν παρέστη δλη ή Επίσημος Ελλάς. Καί έν μέσφ 
βαθείας συγκινήσεως ήκουσε τοΰ είσηγητοΰ αύτής κ. Παύλου 
Νιρβάνα, άνακοινώσαντος τήν άπονομήν τών Εφετεινών 
Επάθλων.

Ποιος 'Αθηναίος, ποιος διανοούμενος δέν παρηκολού-
θησε καί δέν γνωρίζει τους υπέρ 

τοΰ καλοΰ, τοΰ δημοσίου καλόν, 
αγώνας μιάς Άτθίδος, γνήσιας 
Άτθίδος, καί υπέροχου Έλληνί- 
δος; Τήν μόρφωσίν της τήν διέ
θεσε είς τήν βοήθειαν ξένου σο
φού, τοΰ Ερρίκου Σλίμαν, μέ 
τόν όποιον άπό κοινοΰ άνεκάλυ- 
ψαν εις τά παράλια τής Μικράς 
'Ασίας τούς θησαυρούς τοΰ Πριά
μου. Άπό βοηθού έγινε σύντρο
φος τοΰ σοφού ή υπέροχος ' Ελ- 
ληνίς και έμεινε μαζή μας καί 
αφιέρωσε μετά τόν θάνατον τοΰ 
συζύγου της ολόκληρον τήν ζωήν 
της είς τήν εύποΐίαν, ήγηθεϊσα 
μιάς Σταυροφορίας κατά τής Φυ- 
ματιώσεως, καί έως δτου έν τέλει

ΒΑΧ. ΛΑΜΤΠΚΗΣ
‘Ο Αθλοθέτης της ’Ακαδημίας.

παρέδωκεν είς δημοσίαν χρήσιν τό Εφ' δσον Ετέλει είς χείρας
της θαύμα Άλτρουϊσμοΰ, Φθισιατρείου «Σωτηρία».

*
Άλλ' ιδού αίφνης Εξαπολύεται μίαν νύκτα Επί τμήματος 

τού ’ Ελληνικού Εδάφους ή θεομηνία. Ό υποχθόνιος δαίμων 
λύσσα καί σωρεύει είς Ερείπια μίαν άθώαν πόλιν. Τό έδα
φος κραδαίνεται, άγριοι μυκηθμοί τοΰ υποχθονίου τέρατος 
συνοδεύουν ώς ύπόκρουσις τόν μακάβριου αύτοϋ χορόν καί 
είς τό μέσον τής Βαλπουργείας αύτής νυκτός, κρημνίζεται 
παν ανθρώπινον κτίσμα. Ή Κόρινθος... υπήρξε !

Είς τό κορύφωμα τής καταστροφής, μέσα εις τό κύμα 
τής συμφοράς καί τοΰ ολέθρου, είς τήν διαπασών τών
γόων καί τών όδυρμών, ένας άνθρωπος μένει είς τήν θέσιν
του, ώς έάν τίποτε νά μή 
συμβαίνη γύρω του, Ενφ 
κρημνίζεται ή στέγη του, 
ένφ ύπ' αύτήν θάπτεται 
η σύντροφός του. Καί μέ 
τό χειριστήριον έξακο- 
λουθεϊ νά μεταβιβάζη είς 
τήν κυβέρνησιν τήν συμ
φοράν.

Ταυτοχρόνως άλλος, 
ένφ τά στοιχεία λυσσοΰν, 
ένφ ή γή δλη σείεται, 
Ενώ τά πάντα καταρρέ
ουν, πηδά είς μίαν Ατμο
μηχανήν τοΰ Σ. Π. Α. Π., 
καί περνά τήν γέφυραν 
τοΰ πορθμού τής Κόριν
θου διά νά δοκιμάση τήν 
Αντοχήν της καί Επιλη- 
φθή τής μεταφοράς καί 
σωτηρίας τών θυμάτων 
τής Αργής τοΰ Θείου.

ΣΟΦΙΑ ΣΛΙΜΑΝ
Φορεί τά κατά τό έτος 1871 έν Τροί^ 
εύρεΦέντα χρυσά νομίσματα ύπ’αύτης και 
του συζύγου της, ό όποιος τά ώνόμαζεν 

<eO Θησαυρός τοΰ Πριάμου
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ΙΩΑΝΝΗΣ Π6ΤΡΙΔΗΣ
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Σ. ΤΤ. Λ. Π.

Ο ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
Kot ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

Π. ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΗΡΩΙΚΟΣ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Και ίδου μέσα είς τά σκότη, μέσα εις τά ερείπια, όπου 
γόος, όπου Θρήνος, όπου δδυρμός, ολισθαίνει μία σκιά, 
αψηφούσα πάντα κίνδυνον, παραμνθοΰσα, έγκαρδκόνουσα, 
σύμβολον αληθινόν τοΰ θεμελιωτοϋ τής θρησκείας.

Και ή ’Ακαδημία ’ Αθηνών επιβραβεύει τήν εκδήλωση· τής 
αυτοθυσίας τοϋ τηλεγραφητοϋ Θεοδοσοπούλου, τοϋ Συμβού
λου τοϋ Σ.Π.Α.Π. Ίω. Πετρίδου και τοϋ υπέροχου' Ιεράρχου 
Κορίνθου Δαμασκηνού.

*
Άπένειμε κατά τήν αύτήν συνεδρίασίν της ή ’Ακαδημία 

’Αθηνών και αλλα έπαθλα, χρηματικά εις Επιβράβευση· δια
φόρων έργων Επιστημονικών κ.λ.

ΑΙ ΠΗΓΑΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ: ΘΑ ΑΠΟΚΊΉΣΩΜΕΝ -ΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Εις πάσαν έποχήν και είς πάσαν κοινωνίαν έθεώρησαν 
τούς ξένους ώς πηγήν πλουτισμού. Καί τήν έξεμεταλλεύθη- 

σαν, καί τήν εκμεταλλεύονται μετά πολλής έντάσεως. Άκόμη 
καί οι ’Αρχαίοι έγνώριζαν τήν Βιομηχανίαν τών Ξένων.

Φυσικότατα τό ξενοδοχείου ήτο καί είναι τό κυριώτερον 
μέσον τής έκμεταλλεύσεως τών ξένων.

Χώραι με άφθονα πλεονεκτήματα, φυσικά καί επίκτητα, 
δέν έπέτυχον είς τήν εκμετάλλευση' τών ξένων, παρά μόνον 
δταν απέκτησαν ξενοδοχεία. Τουναντίον άλλαι χώραι, μειονε- 
κτοΰσαι πολύ, έπροκάλεσαν εισροήν ξένων, διότι είχον τήν 
έγκαιρον πρόνοιαν νά οργανώσουν ξενοδοχεία. Άλλά ξενο
δοχεία, παρέχοντα πάσαν ευμάρειαν καί πάσαν άνεσιν. Οχι 
τρώγλας, δπως τά 95 εκατοστά τών Ελληνικών ξενοδοχείων. 
’Όχι άντρα προκρουστών.

Πράγματι! Τό Ελληνικόν ξενοδοχεΐον, ατελέστατοι·, πρω
τόγονον, κομπογιαννιτικόν, χρειάζεται αναδημιουργίαν. Έκ 
τών έκατόν ξενοδοχείων περίπου τών Αθηνών μία ‘ Μεγάλη 
Βρετανία8, ένα «Πτί Παλαί», καί ένα τής «’Αγγλίας·, έπα- 
ξίως λέγονται ξενοδοχεία, μέδργάνωσιν καί συστηματικήν λει
τουργίαν. Έκ τών τριακοσίων δέ καθ’ άπασαν τήν Ελλάδα, 
πλήν τών ώς άνω τριών, ξεχωρίζει, καί τό έν Θεσσαλονίκη 
«Μεσογειακόν8 μόνον.

Όμολογουμένως τά τέσσαρα αύτά ξενοδοχεία τής πρω
τευούσης, ή «Μ. Βρετανία», τό «ΙΙτί Πάλαι», τής «Αγγλίας9 
καί τό «Μεσογειακόν» τής Θεσσαλονίκης τιμούν τόν τόπον.

“Ολα τά άλλα, ώς έπί τό πολύ, είναι κομπογιαννιτικά συγ
κροτήματα, αγνοούντο καί αύτούς τούς στοιχειώδεις δρους 
τής ξενοδοχίας, έπιχειρήσεις αυτοσχέδιοι, εγκατεστημένοι είς 
κοινάς κατοικίας, είς μίαν μεγάλην διαβάθμισιν άπό τής 
συνήθους αστικής παραστάσεως μέχρι τής τρώγλης, μέ διευ- 
θυντάς μή έπαγγελματικώς μορφωμένους, αυτοσχεδίους «λο- 
κάντατζηδες ή προαχθέντας Χανιτζήδες», μέ ανεπαρκή 
κεφάλαια καί προσωπικόν άκατάρτιστον.

Καθρέπτης δέ τό ξενοδοχείου, δπως καί τά Ταχυδρομεία,

Κυριώτερος αθλοθέτης ήτο δ συμπαθής φίλος τής «Εικο
νογραφημένης κ. Βασ. Λαμπίκης, ιατρός, υπό τοΰ όποιου 
άπενεμήθησαν 2.000 είς τόν κ. Δελήν διά τά ποιήματα του, 
’•Σύννεφα στό γέρμα», 1500 δρ. είς τόν Πετμεζαν - Λαύραν 
διά τά ποιήματα του «Σιγαλές φωνές» και 1500 είς τόν κ. 
’Απ. Μαμάλην διά τους «Σκοπούς» τον.

Ό αύτός Αθλοθέτης ώρισε και διά τό ’Ακαδημαϊκόν έτος 
1929-30 χρηματικόν έπαθλον Εκ δρ. 22.500 πρός Επι
βράβευση· Ιστορικού έργου άπό τής Άλώσεως και εντεύθεν, 
άλλο Εκ 5000 δρ. είς Επιβράβευση· δραματικού έργου, και 
τρίτον Εκ δρ. 10.000 διά ζωγραφικόν έργον.

Τις θά επιβράβευση τόν Αθλοθέτην;

άνακλών τόν πολιτισμόν ένός κράτους. Καί άρα δλα αύτά 
τά ξενοδοχεία, τά άκούοντα είς διάφορα ονόματα ευρωπαϊκά, 
κατ’ ευφημισμόν, έννοεϊται, άποτελοΰν εθνικόν.... στίγμα.

Δέν είναι άμέτοχον, εννοείται, τής ευθύνης καί τό Κράτος. 
Ουδέποτε είχε στρέψει τήν προσοχήν του είς τόν κλάδον 
αύτόν, εϊς τήν πλουτοφόρον πηγήν τής Βιομηχανίας τών 
Ξένων, άναμένον αυτομάτως νά βλαστήσουν ξενοδοχειακοί 
έπιχειρήσεις, έργα συγκοινωνίας κλ.

Άς έλπίσωμεν τώρα, δτι ή άρμοδία υπηρεσία Ξένων καί 
Εκθέσεων, ύπό τήν δεξιάν διεύθυνση· τοΰ κ. Ν. Λέκκα θά 
δυνηθή νά πραγματοποίηση τό ξενοδοχειακόν πρόγραμμά 
της, διά τήν έκ θεμελίων άνοικοδόμησιν τού Ελληνικού 
Ξενοδοχείου.

’’Εχει πράγματι πρόγραμμα ή υπηρεσία Ξένων καί ’Εκθέ
σεων. Εϊς γενικός γραμμάς, δπως μοΰ τό έξέθεσεν πρό τίνος 
εϊς μίαν λουτρόπολιν ό Διευθυντής της κ. Αέκκας, τό πρό
γραμμα αύτό προβλέπει πρώτον κιίιδικα ξενοδοχειακόν, ρυθ- 
μίζοντα δλα τά ζητήματα καί τάς σχέσεις ξενοδόχων καί 
πελατών έν συγχρονισμό πρός τάς σημερινός αντιλήψεις καί 
άνάγκας. Σήμερον άκόμη, φαντασθήτε, τά ξενοδοχειακά διέ- 
πονται. ύπό αστικών διατάξεων, τάς όποίας είχον θεσπίσει οί 
πρώτοι αύτοκράτορες του Βυζαντίου ! Μία έκ τών διατά
ξεων αύτών είναι ή.. . «περί ευθύνης πανδοχέων καί καπή- 
λων διά τά παρά τών πελατών εϊσκομιζόμενα».

Έκ παραλλήλου μέ τόν ξενοδοχειακόν κιίιδικα θά ληφθη 
πρόνεια καί διά τό ζήτημα τής έπιπλώσεως τών ξενοδοχείων 
διά δανείων παρά Τραπεζών έπί ενεχυριάσει τών επίπλων.

Έξ ίσου σπουδαία καί ζωτική θά είναι καί ή άποφασι- 
σθεϊσα ϊδρυσις Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου, προωρισμένον 
διά τήν έπίλυσιν δλων τών γενικής φύσεως ζητημάτων, είτε 
διά λήψεως άπ’ ευθείας μέτρων, είτε ύποδεικνύοντος τοιαΰτα 
εϊς τάς αρμόδιας ύπηρεσίας.

Άλλά καί διά τήν μόρφωση· καί τόν καταρτισμόν ξενο
δοχειακού προσωπικού πρόκειται νά ληφθη πρόνοια. Σειρά 

δέ άλλων προστατευτικών μέτρων θά επακολουθήσουν.
Εϊς άλλας χώρας, φαντασθήτε, έχουν καϊ σχολάς ξενοδο

χειακός, εϊς άς καταρτίζονται καϊ μορφώνονται εϊδικώς διευ- 
θυνταί ξενοδοχείων, διαχειρισταί, θαλαμηπόλοι, μάγειροι κλ.

Μία ξενοδοχειακή σχολή άψογος, λειτουργεί εϊς (Cote 
d’Azur) τήν «Κυανήν ’Ακτήν καί ό έν αύτή καθηγητής 
Leospo έχει συγγράψει Εγχειρίδιον Ξενοδοχειακής , τό 
όποιον μετεφράσθη εϊς δλας τάς γλώσσας.

Έκεΐ βλέπει κανείς ξενοδοχεία παντός τύπου καϊ άναλε- 
λυμένα δλα τά σχετικά ζητήματα, οδηγίας διά τήν έπίπλω- 
σιν, μαθήματα, διδάγματα καί συμβουλάς διά τό προσωπι
κόν παντός βαθμού καί πάσης εϊδικότητος.

Τό ξενοδοχείου σήμερον κατήντησε έπιχείρησις, ή όποία 
έβλάστησε είκοσι άλλος βιομηχανίας πολυτελείας.

‘Ο πρόεδρος τής Ξενοδοχειακής Επιτροπής τής Γαλλικής 
Αέσχης Τουρισμού Baudy de Saunier λέγει τά εξής: < Ή 
τέχνη τοΰ δίδειν έναντι χρημάτων καλόν γεύμα, καλήν κατοι
κίαν, καλήν τροφήν καί καθαρά κλινοσκεπάσματα, τά όποια 
άπετέλουν μέχρι πρό τίνος δλην σχεδόν τήν επαγγελματικήν 
άποσκευήν τοΰ ξενοδόχου, περί τάτέλη τοΰ 19ου αίώνος μετε-

ΑΠΟ ΜΙΑΝ ΔΙΑΛΕΞΙΝ: Η ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΠΟΙΗΤΡΙΑ

ΑΓΑΘΟΝΙΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ

Μέσα εϊς τήν κομψήν 
αίθουσαν τοΰ Λυκείου 
τώνΈλληνίδων καί ένο'ι- 
πιον μιάς εκλεκτής όμη- 
γύρεως ή κυρία Νίκη 
Λ. Πέρδικα, σύζυγος τοΰ 
καλού φίλου τής «Εικο
νογραφημένης» , μάς άπε- 
κάλυψε μίαν άγνωστον 
ποιήτριαν καί τό έργον 
της, τό όποιον βέβαια 
δέν πρέπει νά μείνη έπί
σης άγνωστον.

'Ο Δάγκειος πέρυσι 
μεταξύ τών θυμάτων του 
συγκατηρίθμησε καί τήν 
Άγαθ οτ· ίκη ν Άντων ιά - 

δου. Καί, δπως συμβαίνει πάντοτε, ό θάνατός της μάς παρου
σιάζει τό έργον της, τό όποιον τόσον καιρόν έμεινε εις τά 
βάθη τής άφανείας.

'Η κ. Πέρδικα, ή όποία ανέκαθεν έ.θεωρεΐτο ως πρώτης 
τάξεως διαλέκτρια, μέ τό ρομαντικό της ύφος, άπέριττον εϊς 
ρητορικά σχήματα, λιτόν, αφηγηματικόν, συνεπήρε τό άκροα- 
τήριόν της καί τό μετέφερε εϊς τό ρομαντικό νησί, τήν 
Σκΰρον, εκεί δπου έγεννήθη ή ποιήτρια, έκεΐ δπου έτραγού- 
δησε τόν βαθύν πόνον διά τήν Ζωήν καί διά τήν Φύσιν.

'II Άγαθονίκη Άντωνιάδου, μάς έπληροφόρησεν ή κ. 
Πέρδικα, έγεννήθη εϊς τήν Σκΰρον κατά τό 1854.

Κόρη καλής καί αρχοντικής τής νήσου οικογένειας, έσπού- 
δασεν εϊς τό έν Άθήναις Αρσάκειου, διακριθεϊσα πάντοτε 
μεταξύ τών συμμαθητριών της καί λαβοΰσα καί τό Ράλλειον 

f βραβείον.’Εμεγάλωσε μέσα εϊς «τούς θρύλλους καί τάς παρα
δόσεις τής τόσον ποιητικής νήσου, μέ τούς άγριους βράχους 
άπό τό ένα μέρος καϊ τής ήρεμες άπό τό άλλο άμμουδιές, μέ 
τά θαυμάσια φυσικά σπήλαια, τά γεμάτα άπό σταλακτίτες. 
μέσα εϊς τά όποια ή ανατολή τού ήλιου σκορπίζει χίλια χρώ
ματα, ποΰ τά κάνουν νά φαίνωνται σάν τά ονειρεμένα 
τών παραμυθιών παλάτια».

Ή ποιήτρια διέμενε εϊς τό ώραϊον της εξοχικόν κτήμα, 
εϊς εν δωμάτιον τοΰ οποίου εϊχε στήσει καί τόν «άργαλειό» 
της. Πρό έτών μάλιστα έπήρε καϊ βραβεϊον,εϊς τήν έκθεσιν 
τών ’Ολυμπίων, δΓ ένα τάπητα ποΰ είχε ύφάνει μόνη της.

Μέσα εϊς αύτό τό τόσφ ποιητικόν περιβάλλον εύρισκο- 
μένη ή Άγαθονίκη Άντωνιάδου, άρχίζει ολίγον κατ’ ολίγον 
νά αισθάνεται καί έκείνη, δτι μπορεί κα’ι μόνη νά στιχουργή 
καί δειλά — δειλά γράφει τά πρώτα της ποιήματα, ύμνους 
πρός τήν γύρω της Φύσιν.

Τί Άγαθονίκη ύπήρξε μία τών τακτικωτέρων συνεργα- 
τριών τής Έφημερίδος τών Κυριών, τοΰ μοναδικού τότε

βλήθη εϊςιϊληθή βιομηχανίαν». Και βέβαια Ξενοδόχος αυτο
σχέδιος δέν είναι δυνατόν νά ύπάρξη σήμερον. “Οσον τολμη
ρός καί άν είναι κανείς, άκόμη καί τυχηρός, ιδιοφυία έστω, 
ήμπορεΐ, χωρίς ειδικός γνώσεις νά εύδοκιμήση εις τήν διεύ
θυνση· ενός πανδοχείου, μιάς νοικοκυρεμένης οικογενειακής 
πανσιόν, ποτέ δμως δέν θά εύδοκιμήση ώς ξενοδόχος.

Αί τέχναι, αί έπιστήμαι, αί μηχαναί, δλα προφδευσαν 
τόσον, ώστε ή κοινωνική θέσις ένός ξενοδόχου, δπως μού 
έλεγε ό κ. Αέκκας, νά συμπίπτη μέ τήν τοΰ μηχανικού. Τόσα 
πολλά πράγματα πρέπει νά γνωρίζη ό σημερινός ξενοδόχος.

Φαντασθήτε τώρα τί είναι όΈλλην ξενοδόχος, δ θεωρών 
πολυτέλειαν τό τηλέφωνον, τήν στοιχειώδη βιβλιοθήκην καϊ 
τό άτελέστερον άκόμη άναγνωστήριον και όΈλλην θαλαμη
πόλος καϊ ό Έλλην θυρωρός . . .

Καί δμως ή Ελλάς ή Αρχαία είχε στήσει τόν βωμόν τής 
Ξενίας, λατρεύουσα τόν Ξένιον Δία καί υπήρξε ή μήτηρ τοΰ 
Ξενοδοχείου, κατ’ άρχάς μέν διά τής περιθάλψεως τών Ξένιον 
ύπ’ αύτής ταύτης τής Πολιτείας, βραδύτερον δέ διά τής άνι- 
δρύσεως καϊ λειτουργίας ιδρυμάτων, παρεχόντων έπί τιμή- 
μασι στέγην καϊ τροφήν. ο τουριςτ

οργάνου τής κ. Ιίαρρέν διά τόν άγώνα καί τήν άφύπνισιν 
τής γυναικός, γράφουσα διάφορα ποιήματα ή πεζά καί μελέ
τας παιδαγωγικά;. Έπίσης διάφοροι ηθογραφικά! περί Σκύ
ρου διατριβαί καί άλλα φιλολογικά άρθρα ευρίσκονται δη
μοσιευμένα εϊς τά πρώτα τής έκδόσεως τής Έφημερίδος τών 
Κυριών έτη. ΤΙ ποιήτρια σπουδαϊον ρόλον επαιξεν εϊς τάς 
Σέρρας, δπου παρέμεινε έπί άρκετά έτη ώς διδασκάλισσα 
κατ’ άρχάς καί ώς διευθύντρια κατόπιν τοΰ έκεΐ Παρθενα
γωγείου, έκτιμωμένη καϊ άγαπωμένη άπό δλους, φωτίζουσα 
καί διατηρούσα άσβεστον τό 'Ελληνικόν αίσθημα μέσα στήν 
καρδιά τών Έλληνοπαίδων.

Παντού εϊς δλας της τάς πράξεις, εϊς δλας της τάς σκέψεις, 
ύπάρχει ριζωμένη ή πεποίθησις καλλίτερος, μιάς άλλης ζωής. 
Θεωρεί τόν έαυτόν της προνομιούχου, διότι πολύ έδοκιμά- 
σθη εϊς τήν ζωήν. «Δυστυχής, γράφει κάπου, είναι έκεϊνος, 
τοΰ δποίου ή ζωή προβαίνει άνευ δυσκολιών, ώστε εϊς τό 
πρώτον παρουσιασθέν έμπόδιον καταλαμβάνεται ύπό απελ
πισίας καί τού είναι αφόρητος ή ζωή-

Άν ή καλωσύνη, ή μετριοφροσύνη, ή σεμνότης, ή (ομορ
φιά τής ζωής διδάσκονται κυρίως μέ τά έργα, τότε ασφαλώς 
ή Άγαθονίκη Άντωνιάδου ήτον εϊς τόν κύκλον της ή μεγα- 
λειτέρα παιδαγωγός, όχι μόνον δταν έδίδασκε, άλλά καί ϊδιω- 
τεύουσα εϊς τήν Σκΰρον, καί δταν δ θάνατος ήλθε νά κλείση 
γιά πάντα τά τόσοι· ζωηρά άκόμη μάτια της, ήμποροΰσε νά 
κοιμηθή άφόβως μέ τήν πεποίθησιν, δτι έξεπλήρωσε τό 
καθήκον της ή καλή Χριστιανή, καλή Έλληνίς, ευθύς καί 
ειλικρινής χαρακτήρ, καινός άνθρωπος!..

Κατά τήν διάρκειαν τής διαλέξεως ή δ1? Κεραμοπούλου, ή 
γνωστή καλλιτέχνις τής άπαγγελίας, κατασυνεκίνησε τούς 
παρισταμένους μέ δύο - τρία ποιήματα τής Αντωνιάδου, τών 
όποιων παραθέτομεν καί μερικούς στίχους:

Κουφός δ χρόνος κι’ άστοργος πετά μέ τά φτερά του, 
τυλίγει καθεμιάς ζωής άλύπητα τό νήμα, 
τή λήθη, τήν καταστροφή σκορπά στά βήματά του 
μά τήν καρδιά μου καϊ τό νοΰ κρατεί εϊς ένα μνήμα.

Ό "Ηλιος βγαίνει, έρχεται ή φωτεινή ήμερα, 
βροχή καϊ χιόνια κ’ άνεμοι κα’ι κύματα περνούνε, 
τή μέρα τήν ακολουθεί ή σκοτεινή έσπέρα, 
μά τά πικρά μου δάκρυα ποτέ δέν σταματούνε.

Καί άπό τήν «Μυρτιά»·
Σιμά σέ βρύσι καθαρή σέ μιά μεριά δροσάτη 

φυτεύθηκε καϊ ρίζωσε μυρτιά καμαρωμενη, 
ποΰ πάντοτε βρισκότανε άπό μορφιά γεμάτη 
καί πάντοτε οί κλώνοι της άπ’ άνθη χιονισμένοι.

Τά τελευταία λόγια τής εύφραδεστάτης διαλεκτρίας έκά- 
λυψαν ραγδαία καί άνεπιτήδευτα χειροκροτήματα έκ μέρους 
τής εκλεκτής όμηγύρεως, έν τφ μέσφ τής όποίας διεκρίνετο 
ή έρίτιμος δέσποινα κ. Κ. Τρικούπη, ό βουλευτής Μεσολογ
γίου κ. Σπυρ. Τρικούπης μετά τής Κ«? Τρικούπη, ό κύριος 
καί ή κυρία Φ. Βάμβα κλπ.



ΠΡΟΣ ΘΕΟΥ ΠΡΟΣΟΧΗ!Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΝΤΟΛΟΡΕΣ ΝΤΕΛ ΡΙΟ 
Πρωταγωνίστρια τής άθόνης.

Ολα εξευτελίζονται είς τόν τόπον αυτόν, τόν τόπον τής 
άμαθείας, τόν τόπον τής άγυρτείας, τόν τόπον τοϋ Μεγα

λειώδους Κομπογιαννιτισμοΰ, τόν τόπον τών τυφλών, Εφ' ιόν 
άνάσσουν — καθ’ δλας τάς Εκη άνσεις — οί μονόφθαλμοι.

Έγέγραπτο άνωθεν. Έγέγραπτο ύπό τής κακής Μοίρας 
τοΰ τόπον αύτοΰ: Νά Εξευτελισθή και ή Κινηματογραφία, 
ή ώραία καί πλούσια αύτή βιοτεχνία, ή όποια διά χώρας 
προηγμένος περισσότερον τής (δικής μας. διά χιόρας εύημε- 
ρούσας οίκονομικώς, κατήντησε μία άπό τάς .ταχείας αγε
λάδας τοϋ Φαραώ διά τους προϋπολογισμούς των.

"Εχει καί ή Ελλάς τήν υπερπαραγωγήν της. Άλλα υπερ
παραγωγήν είς Εξαμβλώματα. Μετρήσατε: ’ Ερως καί κύ
ματα, Λιμάνι δακρύων, Όδυσσεύς Ανδροϋτσος. Μαρία ή 
Πενταγιώτιοοα, Τό Λάβαρου τής Λαύρας, Άστέρω.

Ή πρώτη διεφημϊσθη ώς ή πρώτη μεγάλη Ελληνική 
ταινία, ή δεύτερα ώς Κολοσσός -Υπερπαραγωγή , ή τρίτη 

ώς «ήρωϊκή , ή τετάρτη ώς «ή 
εθνική μας ταινία» καί αί άλλαι... 
’.1ς μή γίνη λόγος περί αύτών.

Ή «πρώτη μεγάλη "Ελληνική 
ταινία λοιπόν λαμβάνει αύζοντα 
άριθμόν Επιχωρίου παραγωγής 12. 
Σενάριό παιδαριώδες, τό όποιον 
θά ήδύνατο νά χρησιμεύση προσ- 
φορώτερον ώς «ανάγνωσμα διά 
πολύ μικρά παιδία», γραφέν άπό 
γνωστόν λογογράφον καί στρεβλω- 
θέν κατά τρόπον άπαίσιον ύπό 
τοϋ σκηνοθέτου.

Φωτογραφία πολύ κ 
λίστα! θερμά συγχαρητήρια είς 
τόν δπερατέρ. Τίποτε όμως άλλο 
πλέον αύτοΰ. Φωτισμοί Ελεεινοί, 
διασκευή προσώπων τερατώδης. 
Διδασκαλία καί σκηνοθεσία πλέον 
ή άθλια. Μιμική, χειρονομία, εκ- 
τέλεσις, δλα αισχρά. Φαντασθήτε 
χορόν είς αίθουσαν μεγάρου, διε- 
σκευασιιένην, δπως ή αίθουσα τοΰ 
«Καπρίς». μέ τραπεζάκια και τά
πητας ’Ανατολικούς παχυτάτους. 
Φαντασθήτε θαλαμηγόν καταβυ- 
θιζόμενον καί τούς θαλαμίσκους 
αύτοΰ διατηροϋντας τήν εύστά- 
ών δωματίων τον ύπνον. Φαντα

σθήτε σωζομένους, μάλλον άλιευομένους εκ τής θαλάσσης, 
ναυαγούς, με τήν χωρίστραν των ανέπαφου, ώς Εάν μόλις 
Εξήλθον τοϋ κομωτηρίου τοιν. Φαντασθήτε άξεστου «ψαρο
πούλαν., ή όποια καλαμπουρίζει, βλέπουσα τά Αριστουργή
ματα τοΰ 'Ικτίνου καί υπεραμύνεται τοΰ μεγάλου καλλιτέ
χνου καί δυσφορέΐ διότι τόν άποκαλοϋν «κτήνος». Φαντα
σθήτε τεχνοτροπίαν— ίκτινώδη άληθώς — ή όποια Ενέπνευσε 
τόν σκηνοθέτην νά παρεμβάλη είς μίαν Εξήγησιν περί τοϋ 
καλλιμαρμάρου Σταδίου, κατ’ αναπόλησα· και όραματισμόν, 
τμήμα τής ταινίας τών Δελφικών Εορτών, μέ τούς φαντα
στικούς και συμβατικούς χορούς τών αρχαίων οπλιτών, είς 
τό βάθος τοϋ όποίου διακρίνει τις τούς συγχρόνους θεατάς 
εκδρομείς καί κυρίας ριπιζομένας καί κυρίους μέ ψαθάκια, 
ού μήν άλλά καί πόλισμαν καί χωροφύλακας «άρτι εξελθόν- 
τας τοϋ κυτίου», δπως λέγουν κοινώς.

’Αλλά φαντασθήτε καί σκηνοθέτην, ό όποιος λησμονεί, δτι 
εχάρισεν είς τήν πρωταγωνίστριάν του, Επί τοϊς γενεθλίοις 
τοϋ ήρωός του, θαυμάσιον άδαμαντοκόσμητον περιδέραιου, 
διά νά τό φορέοη είς τήν σχετικήν δεξίωσιν φίλων καί κατά 
τήν δεξίωσιν αύτήν τό... απονέμει εις τήν Αντίζηλόν της.

Τί νά εΐπη δέ τις, περί τοϋ «Λιμανιού τών δακρύων > ! Ή 
ανεκτική καί επιεικής κριτική περιωρίσθη νά εϊπη μόνον, 
δτι ήτο μία Ετι εύγενής προσπάθεια. Καί άλλοι μέν τήν προ
σπάθειαν αύτήν τήν ^χαρακτήρισαν ιός ύπερτέραν, άλλοι δέ 
ως κατωτέραν τής περυσινής.

θειαν και την ακινησίαν

Άντιπαρέρχομαι τήν τρίτην ταινίαν, τόν «Όδυσσέα ’ Αν- 
δροϋτσον , έκ - καμινευθεϊσαν έν Θεσσαλονίκη, ώς άνα- 
ξίαν λό/ου. Θά Επρεπε ίσως καί τήν τετάρτην ν’ άντιπα- 
ρέλθω διά τούς αύτούς λόγους, τήν «'Εθνικήν μας ταινίαν, 
δπωε τήν αύτοετιτλοφόρησεν ό κατασκευαστής της. Άλλά 
λόγοι άλλοι, λόγοι σπουδαιότεροι, λόγοι άπολύτως Εθνικοί, 
μέ αναγκάζουν νά Ενδιατρίψω περισσότερον είς αύτάς τάς δύο, 
μολονότι είναι πολύ κατιότερον παντός ανεπτυγμένου τοΰτο.

Φαντασθήτε Λ Εθνικήν Ταινίαν»! «Μαρία ή Πενταγιώ- 
τισσα» ! Σενάριό ανιστόρητου τελείως. Ή παράδοσις, ή 
ώραία άρματωλική παράδοσις, θέλει τήν Μαρίαν «γυναι- 
κάρα πανώρηα», ποϋ «στήν ποδιά της σφάζονται παλληκά
ρια . Καί ό σκηνοθέτης μάς παρουσίασε μίαν δύσμορφου 
νάνον, πρό πολλοϋ διασκελίσασαν τήν φλιάν τής ώριμότητος, 
ώς άστέρα τοΰ Χόλλυγουδ, καί είς τής όποιας τήν ποδιά, 
τηρούμενων τών αναλογιών, ουδέ 
θυσιασθοΰν.'Οωραίος θρύλος τής 
ΙΙενταγίιότισσας άγρίως εκρεουρ- 
γήθη ύπό τον αυτοσχεδίου σενα
ριογράφου καί σκηνοθέτου της, 
κατά τρόπον καμποτινικόν, δπως 
κρεουργοΰνται συνήθως τά κλα
σικά έργα ύπό τών λυμαινομένων 
τάς Επαρχίας «θεατρικών μπου- 
λουκιών» (Ανιστόρητου καί αγράμ
ματον τό Εργον. 'Ως σωματοφυ
λακήν τοΰ Βασιλέως Όθωνος ό 
σκηνοθέτης μάς παρουσιάζει τούς 
περικόμψους εύζώνους τής φρου
ράς τοΰ Προέδρου τής Δημοκρα
τίας, μέ τήν πλουσιωτάτην είς πτυ- 
χάς φουστανέλλαν των, καί τά 
φουντωτά κατά τήν τελευταίαν 
τεχνοτροπίαν, τσαρούχια των καί 
τό μακρυθύσσανον φέσι των, είς 
μίαν άντίθεσιν φρυκτήν πρός τήν 
μέχρι κάτω τον γόνατος φου
στανέλλαν τών Αγωνιστών τής 
Εθνικής ’Εποποιίας.

Τί. δέ >'ά γράψω περί «Αστέρως*  
καί δλων τών Αστέρων, οί όποιοι 
εμεσουράνησαν εσχάτως είς τό 
κινηματογραφικόν μας στερέωμα!

Τό συμπέρασμα εϊναι: Κινη
ματογραφία δέν εϊναι μόνον τό γυρίζειν στρόφαλον τής σκη- 
νοληπτικής συσκευής. Κινηματογραφία δέν είναι μόνον τό 
εμφανίζειν καί τυπώνειν ή χωριστά γράφειν σενάριό.

ΤΙ Κινηματογραφία εϊναι Χημεία, Νόμοι Απτικής καί φω
τός, Μετεωρολογία, Ηλεκτρολογία, Παραστατική Γεωμετρία, 
Προοπτική καί αισθητική, Γνώσις τοΰ κόσμου, τοΰ φέρε- 
σθαι, πείρα. Γνώσεις! Γνώσεις, αί όποϊαι δέν κτώνται ούτε 
είς τά φωτογραφεία τοϋ Μονάχου, ούτε είς τό πλύσιμον τοΰ 
μωσαϊκού τοΰ «Νένος Ρέστωρεντ» τής Νιού Τζέρσεϋ.

Άλλ’ άν εν στενώ οικογενειακή? κύκλω «έπέρασαν», κατά 
τό κοινώς λεγόμενον, αί ταινίαι αύταί καί έπραγματοποίησαν 
εισπράξεις οί κατασκευασταί. των, δέν επιτρέπεται νά εξέλ
θουν Επ’ ούδενι λόγοι τών όρίων τής χώρας, διά νά μή μας 
ελεεινολογήσουν καί παραέξω.

Και άλλος λόγος συντρέχει δέ. Καί αν άκόμη δέν Ενδια- 
φερόμεθα, Εάν οί ξένοι ΐδουν τήν κακοτεχνίαν τής κινη
ματογραφικής παραγωγής μας, όφείλομεν έκ παντός τρό
που νά προλάβωμεν άλλο, μέγα Εθνικόν κακόν. ’ Οφεί- 
λομεν νά έμποδίσωμεν τήν κυκλοφορίαν Εξαμβλωμάτων 
εθνικών, τά όποΐα κυρκότατα κατεσκευάσθησαν δι’ έξωτερι
κήν κυκλοφορίαν.

"Αν ύπάρχουν ύπηρεσίαι 'Εθνικής προπαγάνδας, Γρα- 
φεϊον Τύπου, Υπηρεσία Ξένων και ’Εκθέσεων, Επίτροποί 
ήθοιν, επίτροποί λογοκρισίας, Τουρισμός είς αύτό τό σημεϊον 
πρέπει νά προσέξουν.

'Εκτός Ια»· μισθοδοτούνται διά νά άερρκοπανοΰν. 2

κουνούπια δέν άξϊζει να

ΒΙΛΛΥ ΦΡΙΤΣ

Άστήρ τής οθόνης.

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΔΙΗΓΗΜΑ

['Ο κ. Κώστας ΛαΑόπονλος, άφοΰ Εδωκε μερικά Εργα πρό ίιών 

τ!ς ιό Θέατρο»·, τή «Χαμτνη Ενινχία·. τό «Στό Βοϋρκο· (θίασος Κοτο-

ΚΩΣΤΑΧ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

πούλη), τό βρα/ίενίθν μονό

πρακτοι· ή «'Ηχώ της Λί

μνης·, ΙξειλΐχΟη τελευταίως 

είςμνΟιστοριογράφον καί δι- 

ηγηματονράγον. Τό τελευταϊον 

του μνδιστόρημα < .ϊ/ακρνά 

οτά Ξένα· ,εκόοοις Κολλάρον 

(μέ πρόλογον τοϋ κ. Γρ. Ξε- 

νοπούλσυ) έγένετο εΰμενώς 

δεκτόν. "Ηδη τό «Εθνος» 

δημοσιεύει σειράν 'Ελληνι

κών Διηγημάτων τον και το 

•Έλ. Βήμα· τό Αθηναϊκόν 

του μνδισιόοημα · Λίνα Μα

οϊκή·. ΕΐμεΟα βέβαιοι ότι τό 

κατωτέρω διηγημά τον ffa 

άρέσι/ είς τους άναγνώοτας 

της · Είκονογραη ιμένης·].

Μ
ί άγριο ποδοβολητό ανέβηκε τή σκάλα, σάν ανεμοστρόβιλος 
μπήκε στήν τραπεζαρία, πέταξε σέ μιά γωνιά τό καπελλάκιτης, 

στήν άλλη τό πανωφόρι της, βαστώντας θριαμβευτικά στό χέρι ένα 
γρα^ιματάκι, γελούσε... γελούσε.., γελούσε... τόσο, πού άπ' τά μεγάλα, 
τά ωραία, παιδιακίστηκα, μάτια της, έτρεχαν δάκρυα έπάνω στά κοκ- 
κινισμένα άπ’ τό τρέξιμο μσγουλέ της,..

Οί άλλοι—ή μαμά, ό μπαμπάς, δ άδελφός—τήν κύτταζαν μέ 
άπορία, περιμένοντας νά συνέλθη,

Τέλος πάντων, μέσα στά γέλια της, ξεφώνισε:
— Έλαβα ένα ραβασάκι'.'.'.
Τό πρώτο ραβασάκι'. Αυτό ήτον, πού τής προκάλεσε τήν τρελλή 

αύτή ευθυμία!
— «Ραβασάκι» έλεγε. Καί ή λέξις άκόμα ήτον άστεία γι' αυτήν. 
Καί πνιγμένη άκόμα στά γέλια, τούς τό πέταξε νά τό διαβάσουν. 
Όλοι δίπλωσαν τά χέρια, ποιός νά τό πρωτοαρπάξη. Καί τό διά

βασαν δλοι. "Αλλος άπό μέσα του, άλλος ψιθυριστά, άλλος δυνατά, 
μέ στόμφο... καί δλοι γελούσαν.

Τό γράμμα έλεγε:
• 'Αγαπητή Δεσποινίς,

Σας ζητώ συγγνο,μην γιά τήν ένόχλησιν, στήν δποίαν σάς υπέβαλα 
χθές, δηλαδή νά σάς άκολουθήσω, έάν παρατηρήσατε, διότι βέβαια 
πρέπει νά τό παρατηρήσατε, διότι αύτό τό ώραϊο προσωπάκι σας 
τό είδα κατσουφιασμένο σήμερα τό πρωί. Δέν θέλετε νά γνωρι

στούμε; ’Αφού σάς αγαπώ..! -Μέ φοβάστε; Μά γιατί;
"Ισως άγαπατε άλλον. Εμένα μοΰ είνε άδιάφορον. Θά σας 

άγαπω. Τήν καταλαβαίνετε αύτή τή λέξι, δταν βγαίνη άπό μιά καρ
διά ξεσκισμένη άπό τόν πόνο, γινομένη κουρέλι άπό τή λαχτάρα,

'Αμφιβάλλω.
Γράφτε μου δυό λέξεις στή διεύθυνσι.

Ν. Καλοϋ-ήκην

Άριστοτέλους 235.

Σ’ αύτές τις λέξεις βρίστε με, εξευτελίστε με. Δέν μέ μέλλει. Πάντως 
περιμένω νά μοΰ γράψτε. Αύτή τή χάρι σάς ζητώ καί δέν θά μοΰ 
τήν άρνηθήτε. Λοιπόν θά μοΰ γράψτε. Δέν είν' έτσι; Σάς είπα, δτι 
καί άν μέ βρίσετε καί άν μέ κουρελιάσετε, έγώ θά σάς άγαπώ. Καί 
πάλι σάς ζητώ συγγνώμην γιά την ένόχλησι αύτή, ή όποια θά είνε 
ή τελευταία, (χωρίς δμως νά πάψω νά σάς άγαπώ).

Σκλάβος σας Νίκος·.

Έκείνη, ποΰ ώς χθές άκόμα ήτον ένα τρελλδ κοριτσόπουλο, εξα
κολουθούσε νά γελάη δυνατά, οσο άκουγε τήν άνάγΐ’ωσι. Δέν τό 
χωρούσε τό μυαλό της. πώς σ’ αύτήν άπευθύνονταν τά λόγια έκεϊνα. 
Δέν είχε συνηθίσει άκόμα καλά στή νέα επίσημη όντότητά της. 
Ότι ήτον «δεσποινίς» τώρα πειά.

Μέσα στό βάθος τής καρδούλας της θεωρούσε τόν εαυτό της 
άκόμα παιδί, ή τό πολύ ένα τρελλδ κοριτσόπουλο. "Οπως καί ήτον 
πραγματικά. Δέν ήτον καί τόσος καιρός, άφ’ δτου άπεφάσισε νά περι
φέρεται στόν κόσμο μέ μαλάκια ώραία κτενισμένα, μέ φορέματα 
τακτικά καί μέ γούστο βαλμένα, μέ μεταξωτές κάλτσες τεντωμένες 
καί καμμιά φορά λιγάκι κοκκινάδι στά χείλια.

"Αλλοτε—πρό ολίγου καιρού δηλαδή—ποΰ έπηγαινε άκόμα σχο
λείο, ήταν διαρκώς ξεμαλλιασμένη άπό τό τρέξιμο ,τά πηδήματα καί 
τούς καυγάδες. Ή κάλτσες της, ζαρωμένες, πολλές φορές μέ φοβερές 
τρύπες, ή (ΐπλέ ποδιά της ασπρισμένη άπό τούς τοίχους, σκονι
σμένη, τσαλακωμένη... Καί τά μάτια της... ”Α! τά μάτια της! Γε

μάτα φλόγες, άγριεμένα, θυμωμένα, έτοιμα νά καταβροχθίσουν τόν 
αντίπαλο. Καί δέ χαρίζονταν, ούτε φοβούνταν. ’Αγόρια καί κορίτσια 
ήταν τό ίδιο γι’ αύτήν. Θαρραλέα άπό μικρή, τάβαζε μ’ δλους.

Κάποτε, μικρό κοριτσάκι, ψάρευε μ’ ένα καλάμι. 'Ολομόναχη 
στήν άκτή. είχε προχωρήσει ξυπόλητη μέσα στή θάλασσα. Πέντε 
έξη αγόρια πλησίασαν καί άρχισαν νά τήν κοροϊδεύουν καί νά τήν 
πειράζουν. 'Εκείνη, θηρίο, χωρίς νά σκεφθή πώς ήτον μονάχη της. 
ώρμησε μέ τό καλάμι υψωμένο, κτυπώντας δπου έφτανε...

Τέτοια ήτον.
Κάποιο καλοκαίρι είχαν μείνει σ' ένα εξοχικό ξενοδοχείο. Ήταν 

δέκα χρόνων τότε. Δυό άγοράκια συνομήλικό της έπαιζαν διαρκώς 
μαζί της. Τήν εϊχαν έρωτευθη καί τά δυό. Ή παιδιακίστικες άγά- 
πες . . . -Διαφέρουν άρα γε πολύ άπό τόν έρωτα τών μεγάλων; -. . 
Στή διάρκεια... ναί... - Συνήθως βαστούν λίγες μέρες μονάχα. Τό 
ένα άγοράκι ήτον αισθηματικό, φοβισμένο, δειλό, άδύνατο, κοντό. 
Αύτή τό περιφρονοΰσε. ’Εκεΐνο άργοΰσε τά βράδυα ν' άποκοιμηθή— 
σάν μεγάλος—αναστέναζε, κ’ έλεγε στϊ| μητέρα του. «Μαμά, πώς 
ήθελα νάμουνα μεγάλος, νά τήν έπερνα ... καί τά ματάκια του 
δάκρυζαν. Κάποτε έτόλμησε νά τής πή: «Τί ώμορφή ποΰ είσαι! Τί 
νόστιμη ποΰ είσαι! ! » Αύτή ξέσπασε σέ άγρια γέλια, τοΰβγαλε τή 
γλώσσα, τόν τράβηξε, τόν τίναξε, τόν στριφογύρισε ...

Έκεΐνο, κατακόκκινο, ντροπιασμένο πήγε κλαίγοντας στή 
μάνα του ...

Τό άλλο ήτον ζωηρό, πονηρό καί δέν ξεκολλούσε άπό δίπλα της. 
Μιά μέρα τής είπε, «γυναικούλα μου ·. Σά μεγάλος. 'Ένας δυνατός 
μπάτσος τούκοψε τή φόρα.

Έτσι είχε ξεφορτωθή καί τούς δύο θαυμαστός της. ποΰ είχαν 
γίνει άσπονδοι εχθροί της άπό τότε.

Καί τώρα, νά λάβη ένα ραβασάκι. Δέν τό χώνευε. Όλοι έπρεπε 
νά τό μάθουν. Ή φιλενάδες της, οί φίλοι της, οί συγγενείς. . . 
Όποιος παρουσιάζονταν μπροστά της . . . «Έλαβα ένα ραβασάκι !

Έλαβα ένα Ραβασάκι ! » τοΰ φώναζε, κουνώντας θριαμβευτικά 
μπροστά στή μύτη του τό γράμμα.

Τό κακόμοιρο τό παιδί, ποΰ είχε γράψει τό ραβασάκι.' Δέν φαν
τάστηκε τήν υποδοχή, ποΰ θά τοΰ γίνονταν!!'.

Πέρασε καιρός, πολύς καιρός. Ένα μεσημέρι άνέβαινε τή σκάλα 
βιαστική. Τά μάγουλά της ήταν κόκκινα, φλογισμένα. Χωρίς νά 
μπή οτήν τραπεζαρία, πήγε ίσα στήν κάμαρά της. Κλείδωσε τήν 
πόρτα καί έσχισε τό φάκελλο, ποΰ βαστοϋσε. Έβγαλε τό γράμμα καί 
τό διάβασε σιγά, μιά, δυό, τρεις φορές. Τά μάτια της έλαμπαν μα- 
λακα, γλυκά, ευτυχισμένα.

Αύτή τή φορά δέν μάζεψε δλο τόν κόσμο, δέ σήκωσε τή γειτονιά 
στό πόδι. Δέν έπρόκειτο γιά ένα όποιοδήποτε ραβασάκι! Ήτον 
τό πρώτο γράμμα τοΰ άρραβωνιαστικοΰ της. κ. λαδοπουλος



ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ
ΔΕΝ ΕΞΗΡΤΗ0Η ΑΠΟ ΗΜΑΣ

Έβράδυνε πολύ ή έκδοσις τοϋ άνά χείρας τεύχους. Ζητοΰμεν 
συγγνώμην. Άλλά πρέπει νά πιστεύσουν οι φίλοι τής · Εικονογρα
φημένης», — τούς παρακαλοΰίιεν νά τό πιστεύσουν — ότι δέν εΐμεθα 
ήμεϊς οί υπεύθυνοι διά τήν καθυστέρηση· αύτήν. Οϋτε τό θαυμάσιον 
άλλως τε τυπογραφείου «Μάϊσνερ - Καργαδούρη ·, εΐς ό έκτυποΰται 
ή «Εικονογραφημένη», ούτε κανείς άλλος έκ τών συνεργατών καί 
συναγωνιστών μας εύθύνεται. Αίτια τής βραδύτητος αύτής είναι ή 
καθυστέρησις τοϋ ειδικής παραγγελίας χάρτου, δι’ ό ήναγκάσθημεν 
νά χρησιμοποιήσωμεν καί αύθις χάρτην έκ τής αγοράς. Ζητοΰμεν 
καί πάλιν συγγνώμην μέ τήν πρόσθετον δήλωσιν, δτι θά καταβάλω- 
μεν πάσαν προσπάθειαν, όχι μόνον διά νά μή παρατηρηθή άλλη τις 
έν τώ μέλλοντι καθυστέρησις, άλλά καί διά νά άνακτήσωμεν έντός 
βραχύτατου χρονικού διαστήματος τόν άπωλεσθέντα χρόνον, εΐς 
τρόπον ώστε τό φύλλον έκάστου μηνός, κατά τήν τακτικήν μας, νά 
κυκλοφορή έντός τοϋ πρώτου δεκαημέρου τού επομένου μηνός.

ΟΙ ΚΗΝΣΟΡΕΣ ΜΑΣ
Πλέον ή ενθουσιώδης καί πλέον ή ικανοποιητική ύπήρξεν ή υπο

δοχή έκ μέρους τής Ελληνικής Οίκογενείας πρός τήν « Είκονογρα- 
φημένην, καί ή έκ τοϋ πρώτου φύλλου της εντύπωσις. Δέν θά άνα- 
παυθώμεν, ικανοποιημένοι, εΐς τήν δάφνην αύτών. Θά έντείνωμεν 
τήν προσπάθειάν μας διαρκώς καί θά σ<| ενδονίζωμεν έκάστοτε τά 
φύλλα μας τό έν τελειότερου τοϋ άλλου-

Λύτη είναι ή ύπόσχεσις, τήν δποίαν δίδει ή διεύθυνσις τοϋ Περιο
δικού. Όμοια είχεν ΰποσχεθή καί κατά τήν πρώτην δεκαεπταετή 
περίοδον τής «ΕΙκονογραψημένης». διότι άπό τοϋ 1!Η)ΐ μέχρι τοϋ 
1921 έτήρησε τά υπεσχημένα καί έντός βραχύτατοι' χρονικού δια
στήματος τήν άνήγαγε εΐς τήν περιωπήν τοϋ τελείου, όπως άνω- 
μολογεϊτο.

'Υπήρξαν, έννοεϊται, καί τήν φοράν ταύτην. ευτυχώς έλάχιστοι, 
οί μεμψίμοιροι, οί μή λαμβάνοντες ύπ' όψει καμμίαν δυσχέρειαν, 
καμμίαν αναλογίαν, οί μή συγχωροΰντες. άτεγκτοι καί αδέκαστοι, 
τίποτε, οί άξιοϋντες παράλογα πράγματα, οί θέλρντες τήν Εΐκονο- 
γραφημένην» άνωτέραν, πλουσιωτέραν, ένημεροτέραν καί εΰθηνοτέ- 
ραν τής Παρισινής ;· Illustration». Θέτουν αύτήν, τήν πτωχοτέραν 
εΐς έμφάνισιν, ώς όρον συγκρίσεως, διότι αγνοούν τά Ίλλόστρεΐ- 
τεντΛόντον Νιούς», τούς «Γκράφικ» τά «Ίλλουστρίρτερ Τζάϊτουγγ· 
καί τά «Κόϊλερς», χωρίς νά έρωτοΰν άπό πόσα εκατομμύρια άνθρώ- 
πων όμιλεΐται ή Γαλλική, ή Γερμανική, η ’Αγγλική γλώσσα καί 
έπί τών εξ εκατομμυρίων Ελλήνων, ποιον είναι τό ποσοστόν τής 
άγραμματωσύνης μας.

Αύτοί οί Κήνσορες εύρήκαν πολλάς ελλείψεις είς τό πρώτον 
φύλλον, έκαστος, έννοεϊται, κατ' ιδίαν άντίληψιν, διαφορετικήν, είς 
τρόπον ώστε δέν θά μάς έμενε τίποτε άλλο νά κάμωμεν. διά νά 
συμμορφωθώμεν πρός τάς υποδείξεις των. παρά νά μιμηθώμεν τόν 
αοίδιμον καί πολύκλαυστον... Νασρεδδιν Χότζαν.

Αί υποδείξεις καί αξιώσεις των συνίσταντο εΐς μόνα τά έξής: Νά 
έκδίδεται πολυτελής ή «Εικονογραφημένη · μέ 64 σελίδας, καθ’εβδο
μάδα, μέ πολύχρωμον εικονογράφηση· τοϋ εξωφύλλου, μέ τριχρω- 
μικάς εικόνας έντός τοΰ κειμένου πολλάς. άνευ άγγελιών καί δια- 
φημήσεων είς τά εξώφυλλα, μέ παγκόσμιον φωτογραφικόν ρεπορ
τάζ, μέ φιλολογικήν, έγκυκλι,παιδικήν. ιστορικήν ύλην, μέ συνεργα
σίαν διαπρεπών ξένων καϊ νά.........τήν λαμβάνουν δωρεάν ....'.

ΒΡΑΔΥΝΟΙ ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ ■ · ·
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"Ολα (ομορφαίνουν τή ζωή κ>’όχα τήν άαχημΐζουν.' 
"Ολα υφαίνουν τή χαρά κί όλα οτή λύπη έγγίζουν.' 

Ποιο νάναι τάχα ί όνειρό, αον κλώθει αιώνια ή Μοίρα, 

καί ποιο τοϋ τραγουδιού ό οκοπος ποϋ πάει μακρυά καί γύρα;

Πέλαγ ο'ις ιόοο ό πάϊ/ος μας μέ δίχως ακρογιάλι, . . . 
πάτε μ’ ελπίδες μας κερνρ, .-τότε μ’ ανεμοζάλη, 

κι άναγυρευομε παληο χαμένο παραμύθι.

πάτε κοντά, στό θάνατο, πάτε κοντά στή ,Ιήθη.'

Κί δσα ύφ,αινούν ιή χαρά κί οοα οτή λύπη έγγίζουν 

πάτε αρρωσταίνουν τό κορμί, πάτε, καρδιές ξεσχίζουν.

Ποιο νρναι τάχα τ' όνειρα στοΰ κόσμον αυτού τή γύρα 

καί ποιος τοΰ τραγόνδιοΒ ο σκοποί. πού κλιόθει αιώνια ή Μοίρα;

γ. θ. κεΛεποΥΡΗΣ 
Η ΤΡΙΧΡΩΜΙΑ ΜΑΣ

Τοΰ πρώτου φύλλου μας ή τριχρωμία καί έν τή πρώτη σελίδι 
του είκονίζουσα τόν ’Επίσκοπον Παλαιών Πατρών Γερμανόν, εύλο- 
γοΰντα έν Άγίρ Λαύρφ τά Ελληνικά δπλα, κατεσκευάσθη έν Άθή- 
ναις. Ήκούσαμεν πολλά τά εύφημα καί έγκωμιαστικά δι' αυτή'1 καί 
τήν άπόδοσίν της, καί διά τοΰτο αίσθανόμεθα καί τήν ΰποχρέωσιν. 
άλλά καί τήν υπερηφάνειαν νά διακηρύξωμεν, δτι εΐναι έργον τοΰ 
καλλιτέχνου χρωμοτσιγκογράφου κ. Μαγκούζου·

Ώς πρός τήν άπόδοσίν θεωροΰμεν περιττόν νά εΐπωμεν, δτι έξε- 
τυπώθη εΐς τό τυπογραφείου Μάϊσνερ καί Καργαδούρη. διότι δέν 
είναι δυνατόν νά έκτυπωθή άλλοΰ.

Άλλά πρέπει νά προσθέσωμεν μόνον, δτι τήν έκτύπωσιν έφιλοτέ- 
χνησε ό Μάϊσνερ υίός, ό Ερρίκος. Τίποτε άλλο!

ΕΥΓΕ ΤΟΥΣ!
Γενικώς έθαυμάσθη ό τρόπος τής είς τάς έπαρχίας αποστολής 

καί διανομής τοϋ ήμετέρου φύλλου. Όλοι οί συνδρομηταί μας τό

ΚΑΙ ΑΠ’ ΟΛΑ
έλαβον έν πάση άσφαλείφ καί σχεδόν άνέπαφον. ώς έάν ή διανομή 
νά διενηργήθη καί εΐς τάς έπαρχίας, δπως έν Άθήναις, ύπό ειδικής 
δΓ ήμετέρων υπαλλήλων ύπηρεσίας. Έλάβομεν βέβαια ειδικότατα 
μέτρα δι’ αύτό καί δαπανηρότατα. Τήν άποστολήν τών φύλλων είς 
τός έπαρχίας. δπου έπρόκειτο περί όμαδικώς έγγεγραμαένων συν
δρομητών. ένηργήσαμεν εΐς «ήνωμένας όέσμας», καλώς συσκευα
σμένος, καί 'έπί συστάσει» πρός τούς έκασταχοΰ προϊσταμένους καί 
διευθυντάς τών T.T.T. οί όποιοι τά παρέδωκαν άμέσως καί ύπό 
πάσαν ασφάλειαν εΐς τούς διανομείς πρός έπίδοσιν. 'Οφείλεται λοι
πόν κυριώτατα εΐς αύτούς ή έπιτυχία καί ή έφαρμογή τών ληφθέν- 
των ύφ' ήμών μέτρων. Διαπιστοΰται οΰτω, δτι αί έν ταΐς έπαρχίαις 
υπηρεσίαι τών Τ. Τ.Τ. λειτουργούν άπταίστως, παρ’ δλην τήν έκ 
τοΰ κέντρου κακομοιριάν. Άλλά διαπιστοΰται καί ότι οί προϊστάμενοι 
τών ταχυδρ. υπηρεσιών έχουν άνωτέραν υπαλληλικήν συνείδησιν.

Πράγματι δέ. Περιλαμβάνει ή υπηρεσία αύτή αληθινούς άδάμαν- 
τας, ώς οί κ.κ. Κόλιας, τών Πατρών.’Ελαφρός, τής Καβάλλας, Κου- 
λουβατιανός. τής Άμφίσσης. Άναγνωστόπουλος, τοϋ Μώλου, καί 
Κουλόπουλος τών Αθηνών, κ. λ. τών οποίων τά προσόντα έκ τοΰ 
σύνεγγυς έγνωρίσαμεν.

ΣΑΤΥΡΙΚΟΙ ΣΤΙΧΟΙ
Μώμου ή φιλοσοφία γιά τιμή καϊ ατιμία.

.1/λ· παλι/ά, όταν ο'ε ύονν 

οί Ρω/ιΐ/οί, dry χαιρειοϊ'Τ. 
ιιά ΓΤΐ'μένα /if καινούργια 

χιαρειοπν και τά γαϊδούρια!

Κύτταζε καί ένα άλλο, 

πειό σπουδαίο, πειό μεγάλο. 

Κάχ/μ πάντα χοήματα 

έοτοτ καί μ'έ) κλήματα'

Etot uto'στην Ρωμηοσννη Είναι εν καί το αύτό

κύτταζε νάσαι ντυμένος, ή τιμή κ' ή ατιμία.

αε τον.~τκ, χωρίς αισχύνη θά οέ θεωρούν κουτό

καί άς είο ατιμασμένος. γιά τήν έντιμη πενία

Ψ ΜΩΜΟΣ(ΚΚ)
ΟΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ

"Εληξε καί πάλιν ή χειμερινή περίοδος τών Κινηματογράφων 
καί μετά τέσσαρας - πέντε μήνας θά ανοίξουν πάλιν. Άνά πάν έτος 
έφιστάται ή προσοχή τών άρχών, άνά πάν έτος γίνεται μία εκστρα
τεία δημοσιογραφική διά νά ληφθοΰν προστατευτικά διά τήν ζωήν 
τών θεατών μέτρα καί άνά πάν έτος λησμονοΰνται δλα καί μποτι- 
λιαοιζόμεθα εΐς τάς παγίδας αύτάς, ποΰ καλοΰνται κινηματοθέατρα 
χειμερινά, μέ κίνδυνον άνά πάν λεπτόν νά γίνωμεν παρανάλωμα, 
άνθρώπινα πυροτεχνήματα, πρός χάριν αύτών τών νεωτέρων Νεριίι- 
νων. οί όποιοι μόνον νά χρηματίζονται θέλουν καί νά χρηματίζουν 
.... μερικούς αρμοδίους.

Πράγματι, άν έξαιρέση κανείς δύο ή τρία χειμερινά κινηματοθέα
τρα, ιός τό «Αττικόν», τό «Σπλοντίντ» τά όποια είναι άληθώς 
ανθρώπινα καί παρέχουν κάποιαν άσφάλειαν είς τό κοινόν, τά 
λοιπά δέν πληρούν κανένα δρον υγιεινής καί άσφαλείας καί καταν
τούν αληθινά άνθρωποδόκανα.

Άς μιΐςεϊπη ή άρμοδία άρχή, ποια μέτρα άσφαλείας έχει λάβει; 
Άν έχη εφαρμόσει εν άρθρον τής περίφημου άστυνομικής δι,ατά- 
ξεως τής Παρισινής άστυνομίας;

Τί νά εΐπωμεν δέ καί διά τάς παιζομένας παλαιός ταινίας, τάς 
όποιας, νομιζοντες, ότι εΐμεθα Φελλάχοι, μάς ξεφουρνίζουν ώς υπερ
παραγωγήν καί ώς τήν τελευταίαν λέξιν τής Τέχνης!

Άλλά τί νά εΐπωμεν άκόμη καί περί τών ύποτίτλων τών ταινιών, 
ακριβέστερου δέ περί τών έκ ξένων γλωσσών μεταφράσεων είς τήν 
γλώσσαν μας;

Τί δέν εΐδομεν! Πόσος βλακίας έδιαβάσαμεν! Ή κόμησσα έρχε
ται νά άποθάνη La Comtesse vient de mourir. Ό ’Ιάκωβος 
έθέρισε τόν άγρόν Jacques aficliele camp.Είς τό Πάνθεον αύτά.

Καί είς τό «Ideal· έδιαβάσαμεν κάποτε: Δέν θά επιτρέψω, έλεγε 
ό Αύτοκράτωρ Φραγκίσκος 'Ιωσήφ, νά νυμφευθή δ Διάδοχος τών 
Άψβούργων μίαν γυναίκα κατά τό ήμισυ λαϊκήν; a tine femme 
demi mondaine.

Καί τοΰτο; Διότι δυστυχώς ή έργασία αύτή έπεσε εΐς χεϊρας ξέ
νων κατά τό πλεΐστοι·, αλλοεθνών, ή πάντως έξ εΰτελεστάτων δρμη- 
θέντων, αγραμμάτων ή άγνοούντων τήν γλώσσαν μας καί άσυνειδη- 
τότατα ένδιαφερομένων μόνον περί μεγάλων εισπράξεων καί ελάχι
στων δαπανών.

Δύο τρεις είναι ξένοι, δύο τρεις ήσαν πλανόδιοι δπωροπώλαι είς 
την Αμερικήν καί οΰτω καθεξής.

Ποιαν συνείδησιν άξιοϊτε άπό αύτούς; Άλλά δέν υπάρχουν τάχα 
εΐς αύτόν τόν τόπον άρχαί;

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Πολύτιμον βιβλίον. Καί όχι μόνον διά τούς ιατρούς. Δι’ δλον τόν 

κόσμον, τόν κόσμον, ποϋ θέλει νά πλουτίση τάς γνώσεις του, νά 
μάθη κάτι περισσότερον άφ’ δ,τι ξέρει, πολύτιμον. Όσοι διψούν 
δι’ έγκυκλοπαιδικήν κατάρτιση·, πρέπει νά τό διαβάσουν. 'Ακούσατε 
μερικά κεφάλαια: Προϊστορική ιατρική, Ίνδίαι Βιθυνικαί καί 
Βραχμανικαί, ’Αρχαία Περσία, Αίγυπτος, Χαλδαϊοι, Κόπται,Εβραίοι 
Ελληνική Ιατρική, Ιερά Θεραπευτήρια, καί ναοί. Ρωμαϊκή ’Ια
τρική, Μεσαιωνική ’Ιατρική, είς τό Βυζάντιον, Βυζαντινοί ιατροί, 
ό Καρκίνος κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους, ή Φυματίωσις, ή Πα- 
νώλης καί ή Μαγεία, ή Μεσαιωνική Ιατρική καί ή νεωτέρα κλ. κλ. 
Θησαυρός αληθινός. Συγγραφεύς του δ νεαρός ιατρός κ. Γ. Πουρνα- 
ρόπουλος. Προσεχώς Οά παραθέσωμεν έξ αύτοϋ ώραίας περικοπάς-
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